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 اولین و آخرین رفیق مجازی شما! رمان بوک: 
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شد. دستم رو  یبلند شد. سرم داشت منفجر م یآهنگ آنشرل یصدا 

. صدا  دمیکنار تخت کش یعسل یآوردم و رو رونیاز زير پتو ب

تر  یشد و من لحظه به لحظه عصب یلحظه به لحظه داشت بلند تر م

 دمشی. چنگش زدم وکشمیخره دستم خورد به گوشا باالشدم.  یم

و دکمه قطع صدا رو زدم.   دمکراز چشمامو به زور باز   یزير پتو. يک

رو که اينقدر دوست داشتم  یدونم چرا آهنگ یصدا خفه شد. نم

. ديگه داشتم از اين آهنگ متنفر  میرم گوشآال یگذاشته بودم برا

يومد ديشب  یم مواب! خیشد. ساعت چند بود؟ هفت صبح. لعنت یم

  دهیساعت بود که خواب کردم و تازه دو سه یتا صبح داشتم چت م

بود که من با دوستام گذاشته بودم؟ انگار   یم. اين چه قرار کوفتودب

به بدنم دادم.   یمرض داشتم! با غر غر از جا بلند شدم و کش و قوس 

  یديواربنفش اتاق افتاد. همه ديوارها با کاغذ  نگاهم به در و ديوار 

 یل یکه ل یداد. در حال یشده بود و بهم آرامش م دهیبنفش پوش

که از ديشب کف اتاق پخش شده   یهاي پسیورده چکردم تا خ یم

بود به پايم جدا شود کنار پنجره رفتم و با ضرب  دهیبود و حال چسب
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. با خشم خم  رفتصورتم خورد و لرزم گ یگشودمش. باد سرد تو

 و غر غر کردم: يم جدا کردم ها را از پا پسیشدم و چ

 !  یلعنت -

 یاز کريس د  یيمبلند شد. اينبار آهنگ مال میزنگ گوش یصدا 

ش چپونده بودم  باال رو که زير  یبرگ بود. لب تخت نشستم و گوش

زد  یصفحه چشمک م یبلنفشه رو یدر آوردم. صورت دلقک

 : تمرا در گوشم گذاشتم و گف یگوش

 بنال ...   -

 اعصابت مثل چلغوز شد؟  یزود پاشداه باز تو صبح  -

 باشم بهتر از توام که ...   یهر چ -

 هان؟ خنديدم و گفتم:  یمن که چ -

 چلغوزه!   هیات شب افهیق -

 بلند شد:   غويشیج غیج یصدا 

نکبتتو  یگوش ی! تو هنوز اون عکس روشعوووووووووووریب -

 یدونستم اين عکس اتو م یممن  ییییییخري  یلیخ ؟یعوض نکرد

 .  تو  یتو دستاه ش
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 ت و گفتم: تخ  یرو دمیخواب

. تازه حال از اتاق که  رونیب امیدارم از خونه بحال ن توبنفشه جون  -

 نیبايد ماش یشه چون با بدخت  یم یمرغ  زیاعصابمم چ رونیبرم ب

 دودر کنم. 

 به روزنامه اشه!   جانشی! هترسا -

 ... هآخ -

 مانع از ادامه حرفم شد. بنفشه گفت:  یطپشت خبوق  یصدا 

 صدات قطع شد.   -

 دارم.   یخف بابا پشت خط -

 انتظارو و جواب شبنمو دادم:   ستیبنفشه رو گذاشتم تو ل

 هان؟ -

 هان و درد تو گور خواهر جوون مرگت!   -

   ؟یکار دار یبا خواهر من چ یوا خاک تو سرت کنم اله -

بگو   یدار یبر م ویگوش یبح! اول صیشعور یبسکه تو ب -

ناناز تو ...   یبکنم با اون صدا  یجوووووونم ... تا منم يه حال اساس 
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بابات ...   یشبنمااااا ... برو با صدا  یشد یعوض یلیخ -

 ! هالاستغفرالله

 غش غش خنديد و گفت:  

  ؟یکاره ا  یچ -

اگه شما دو تا نکبت اجازه بدين من بلند شم يه آب تو اين  ا واال -

 . امیکوفت کنم و ب یزیم بزنم. بعدم يه چرتصو

 رسه.   یم بهمون نمنامه هشه روز اووه اون وقت ديگه ال -

 لویبیکوچک خانوم س رزا ینرسه به درک! انگار دارن تو عهد م -

برو  ری. خفه مرگ بگیگور کنم شما رو الهکنن. ال یم یندگز

 کاراتو بکن بذار منم به کارام برسم. 

 .  ستیو که دل تو دلم نبد خب یلیخ -

 زير لب گفتم: 

 ...  یندار یتو که غم -

 .  ی. با.. یچیه - ؟یچ -

 . یبا -

 بنفشه بلند شد:   یدوباره صدا 
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 بود؟  کی یاوووووووووووو -

 همزادت بود.   -

 !  درد -

نبود که تو بار من  یفحش یصبحولم کن تو رو خدا صبح اول  -

 . ینکن

 خنديدم و گفتم: 

 که من صپا اخلخ  ندالم ...   یعشخ من ... مودون دیخشبب -

 بود؟ یک -

باهات   یندار لیاقتفقط بايد فحشت بدم  نیببود؟ ب یدردو ک -

 بود؟   یداره که ک یتو؟ به تو چه ربط یادم حرف بزنم! فضول نیع

 بود؟  یچه خر  یگفت یه مکالمخو يه  یاينقدر فک زد  -

 بود ...   بنمش -

 گفت؟  یم یچ -

 تو نشسته منتظر سرويس   نیع -

 .  نذار زشته معطلخب پس عزيزم زود باش اينقدر مردومو  -

 : دمیکش  غیج
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 بنفشههههههههههههه ....   -

 تونه با تو طرف شه؟   یم یک -

 خنديدم و گفتم: 

 يام.   ین مگمشو کاراتو بکن اال -

 . یمنتظرم عشق من با -

 . یبا -

آرايشم ايستادم  ز یآينه م یجلوقطع کردم و از جا بلند شدم.  ویگوش

خودم  افهیوقتا از ق ی! بعضتیم نیو خودمو ديد زدم. شده بودم ع

رنگ بود. چشمامم يه   یو ب دی. گوستم زياد از حد سف دمیترس یم

زد.  یم یدیسف روشن که به  یلیخ  یلی بود. سبز خ یرنگ خاص

  یکردن. موهام ب یصدام م دی بنفشه و شبنم چشم سف نمیهم یبرا 

خون آشام شده   نیحال ريخته بودن کنار صورتم. ع یبرنگ و 

بلندمو که تا وسط وسط کمرم   یبودم. کش مومو برداشتم و موها

رون.  یهامو پام کردم و با غر غر رفتم ب یابر ی. دمپايبود با کش بستم

اين بود که   شیطبقه دوم ساختمون بود و خوب یاتاق من تو

و درو بستم.  یتشويو حمام مجزا داشت. رفتم تو دس یدستشوي
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خدا   یاگه ... ا  ؟یشدم چ یبدجور ذهنم مشغول بود. اگه قبول نم

شد  یه باشم. مگه مکه قبول شد نهیبه هم دمیکه تنها ام یدون یم

  دمیکه ام دونستم یخودمم م  یول 3000قبول شده باشم؟  یپزشک

و   دمیهم توص صورتم پاش یبود با رتبه مسواک زدم و آب  یالک

خوردم   زینرده و ل ینشستم رو دمیپله ها که رس یا باال .رونیرفتم ب

 :  نیتا پاي

 هورااااااااااااااااا... -

کرد.  یگشاد نگام م یپله ها بود و داشت با چشما نیعزيز جون پاي

باد کرده و پر  یکه لپا یحالبا ديدن نگاهش خنده ام گرفت و در 

 گفتم:  دمیبوس یرو م نشیچ

 !  ریصبح عزيز جونم بخ -

 نه نه حالت خوبه؟  -

 شم؟  یآره نه نه جونم از اين بهتر نم -

داد   یکه خودشو به چپ و راست تکان م ینشست لب پله و در حال

 گفت: 
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من   یافت یم  یگ یمادر نم یکار کنم؟ ا  یمن از دست تو چ -

ايه؟   هیاين يارو عنکبوت نیع  یشه؟ فکر کرد ی رم مخاک به س

و  یش یم   یضربه مغز یتاف  ی. میستیعنکبوت ن چمیه رمینخ

خدا منو بکش از  ی ! ا یکن یما رو در به در م یش یخودت خلص م 

من مطمئنم تو قرار   ؟یست اين راحت شم. اين دختره تو آفريدد

ز غش غش شده. از حرف عزي مونیخدا وسط راه پش یبوده پسر بش

 گفتم:  خنديدم و

  ؟شممرگت ب شیمن پ یاله یزن یعزيز جونم چرا اينقدر جوش م -

 کار کنم.  یشه. بلدم چ  ینم  میچیس  اين کاراو رفتم. همن کال

  یافت یم  یوقت یاينا کلکه پوله مادر! دلت خوشه که بلد آره ديگه  -

ا ت و یافت ی. آخه مگه ممکنه نه نه؟ مینش یضربه مغز یکن یيه کار

...  ی. آدمیر یم  یل مزبونم ال یزرت یایبه خودت ب یيا یم

مردمو با اين   یکه ... بچه ها یاریدرب باال یستیفرشته ن لهباالنعوذ

برين   نیگ یدن بعد م یيادتون م یزنن جفنگ باز یگول م زا یچ

 .  یشما شدين عنکبوت

 با عشق بغلش کردم و گفتم: 
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خورم  ینم. چشم ديگه سر زبون خودم برم رينیدور عزيز ش یاله -

 –. ستیشما اينقدر حرص نخور برات خوب ن

  یبزنم به تخته از هزار تا جوونا  ماشاهللهزار  اهللماشوا مگه چمه؟  

 ن؟یپاي امینرده سر بخورم ب نیاز هم یخوا  یسرحال ترم. محال هم 

 از خنده دل درد گرفته بودم. 

  یو در حالرفت سمت نرده ها گرفتم  یدست عزيزو که داشت م

 کردم گفتم:  یکه چلپ چلپ ماچش م

دود از   هباش  یهر چ یر از مندونم شما هزار بار بهت ینه عزيزم م -

 شه ..   یکنده بلند م

که سمت آشپزخونه  ی. از جا بلند شدم و در حالیدون یخوبه م -

 رفتم گفتم:  یم

 صبحونه تو بساطت هست عزيز يا بايد گشنه برم؟   -

شده که تو کله سحر  یچ  اصالًنه نه؟  یبر یخوا  یکجا م -

  ؟یپاشد

   زيز...عياد  یامروز جواب انتخاب رشته م -

  ؟یجواب چ -
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تونم برم   یم  نمیياد که بب یعزيزم. جوابش م کنکورم جواب  -

 دانشگاه يا بايد شوور کنم؟ 

که تر و فرز  یاينو گفتم و خودم غش غش خنديدم. عزيز در حال

 گفت:  ردک یصبحانه مرا آماده م

 ستین یطور یمادر ... قبولم که نشده باش  یکه قبول شد اهاللايشا -

  یکن یفکر م ینکرد هرشو ی... تا وقت ستین یبد زیهر که چو... ش

بوده و تو خبر  یچ  یفهم یتازه م یشوهر کرد یوقت  یترسناکه ول

 ! ینداشت

 خنده گفتم:   انیم

کنن شوهر  یم عزيز اين دوره زمونه برعکس شده. دخترا فکر  -

 هست!  یفهمم چ یکنن تازه م یتا م یهست! ول یچ

  هعزيز که متوجه منظور من نشد  زير خنده.  خودم زدماينو گفتم و 

 تکان داد و گفت:   یبود سر

  یرو ق ایح دنیاين دوره زمونه آبرو رو سر کش یآره عزيز دخترا  -

 شوهر ...   یگفت یکردن ... اون دوره تا م

 گفتم:  پريدم وسط حرفشو و
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شدن و از خجالت خودشونو تو هفت تا   یدخترا رنگ لبو م -

 اين دوره ...    ی... ولدن رک یايم مسوراخ  ق

تا بناگوش   ششونیشوهر ورنپريده ها ن یگیتا م دورهآره مادر اين  -

 شه. یگشاد م شون یکه چه عرض کنم تا ناقولوس

 د.ش یمن م یدور عزيزم بگردم که اينقدر باعث شاد یاله یا 

خنديدم که همه غم هام  یوقتا مثل امروز اينقدر از دستش م یبعض

خنده صبحانه مو خوردم و پاشدم. عزيز هنوز   انیم ر رفت. د یيادم م

. از  دیکوب  یسر هم م یزد و ظرف و ظروف رو تو یهم غر م

زدم  رجهیو ش باالپله ها رفتم  ازو بدو بدو   رونیآشپزخونه اومدم ب 

و دوباره با کش بستم.  دمیامو برس  کشوهم یاتاقم. سر سر  یتو

دم. باز  کمد را باز کر دعا و ثنا در در کمدم ايستادم و با یجلو

کردن همانا و غرق شدن زير يک من لباس  همانا! من آدم بشو 

بلند با  یسرمه ا  ینبودم! لباس  ها را تند تند کنار زدم و يک مانتو

اتو را  ا کردم.  روشن جد یآب یو يک روسر ین يخیيک شلوار ج

شد. لباس    ی. کم کم داشت دير مدمیبه برق زدم و تند تند اتو کش

صورتم ريختم. حال   یتو یروشنم را يک ور یو موها  دمیپوش ا ر
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نداشتم. بدون آرايش هم به اندازه   5سورمه  یآرايش کردن سانت

را هم به پا کردم  يمپاشنه ا  یاعتماد به نفس داشتم. کفش ها یکاف

کنم  یپله ها دوباره خواستم نرده سوار یا باالرفتم.  رونیبو از در 

به   یپله ها ايستاده بود. طور نیکه پاي که چشمم به عزيز افتاد

که   یافتادم وقت یتام و جر یچشمانم زل زده بود که ياد گربه تو

افتاد. از فکر خودم خنده ام گرفت و با متانت  یم  یچشمش به جر

به دلم ماند.  یر م. حسرت نرده سوا فتر نیپاي یيک  یپله ها را يک

 یخواند. وقت  یورد را تند تند م هیشب  یزیعزيز جون زير لب چ

 پايش ايستادم بلند گفت:   یجلو

  یعل هاللبا اال هقو  تحول ول ت! لاهاللايشاچشم حسود کور بشه  -

 ! میالعظ

اينا  تیقزممن   یبرا  یره اين همه راهو! عزيز دار یم یاوووه ک -

 منو چشم کنه؟  ادیم یک ؟یخون یرو م

 نیپاي یيومد یم  یتش! تا دا یمون یسرو م نیع ماشاهللنه نه  یوا  -

 افتادم ...   امرزتیياد مادر خداب
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 دمیکش یعزيزو گرفت و نتونست حرفشو ادامه بده. آه یبغض گلو

 یکه وايس یو لبم را جويدم تا اشکم سرازير نشود. مامان کجاي

که قبول شده باشه.   یدخترت دعا بخون یو برا  پله ها اين نیپاي

زود   یلیخ یود رفتزمامانم  ؟ی که حض دخترت رو ببر یکجاي

و کنارش لب پله نشستم. دستمو  دمیکش قی... چند نفس عم یرفت

 سر شونه اش انداختم و گفتم:  

منو   یصبح اول صبح یگ ینم ؟ی کن یگريه م یچ یعزيز يعنا  -

 ایبعد اين موج منف رمیگ یم  یموج منف  یمن کل یکن یراه یاينجور

و دندون   یسازارو دو  یپزشک یذاره و به جا  یروزنامه اثر م یرو

آورد   ا باالعزيز سرشو  دی... به اينجا که رسستنشبچه رشته  یپزشک

 و گفت:  

  ؟یشد تیترب یاينقدر ب یرفت یمادر! تو به ک اه  -

 غش غش خنديدم و گفتم:   ؟یکش  یخجالت نم

بدرقه  یزيز جونم ... پاشو قربونت برم مسافرو که اينجورشو عپا -

 و گفت: دیوبک صورتش  یکنن! تو ینم

 مسافرت؟  یر یم یخدا مرگم بده! مگه دار -
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 و گفتم:  دمیخنده دستشو کش ونیم

. ابونیسر خ یدکه روزنومه فروش یرم پا یمن! دارم م گرینه ج -

گرفته ها بذارن. دارم  جون به  شیگردم البته اگه اين آت یزودم بر م

 . یديگه گريه نکن یگم که يعن یبهت م

 گفت:   اشکاشو پاک کرد و

خوام  یباشه مادر بدو پس تا ديرت نشده ... برو و زود برگرد م -

 نم. خودمو زدم به غش و گفتم: ناهارت بادمجون درست ک یبرا 

 جونم بادمجون ...   -

 و گفتم:  دمیببرو دختر خودتو لوس  نکن دست عزيزو چس -

خورده مادر؟ بابات   یسرت تو جاي -عزيز جونم ... بابا خوابه!  -

و سر و  یکه تو کرد یش و ضعفخواب بود با اين همه غ هاگ

 .  بود به سقف که دهیچسب یکه راه انداخت یصداهاي

 با ذوق گفتم: 

  ست؟ین -

 شدن تو رفت سر کار.   داری... قبل از ب  رینخ -
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بده به   اریمامانو ب نیماش چیبدو سوئ معزيز جونآخ  جون ... پس  -

 من. 

خدا بهت   یبرو نه نه جوون ادهیو پ و بر شو نیماش الیخینه مادر. ب -

 سالم داده.  یپا

خاک   نگیگوشه پارک یبه اون مامان نیا عزيز اين درسته که ماش -

 برم؟  ادهیبخوره بعد من پ

 نیشسوار ما یرو  که بابات اينقدر یبد تصديق ندارخب نه نه ال -

 شدنت حساسه! 

چون تند  طگرفتم. فق امهیگواهن  شیعزيز؟ من ماه پ یگ یم یچ -

  یمن قول م یبهم بده يهو طوريم بشه. ول نیترسه ماش یرم بابا م یم

 .  اریب چویدم يواش برم. حال شما برو سوئ

 یسه بار جون م یایو ب یشه تا تو بر ینه مادر من دلم ل هول م-

 برو.  یبا تاکس ریبگ یتاکس ایب دم. ولش کن

 اه عزيز اذيت نکن. تو رو جون بابا ...   -

 دختر!م نده سا ق -

 . اریخب پس ب -
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. زير اوردیرا ب چیعزيز چس و فس کنان به سمت اتاقش رفت تا سوئ

 زد:  یلب غر هم م

 نهیتا بش یرم ول یگه يواش م یم االنامروز .   یامان از جوونا یا  -

ضبطش محله رو  یره اول صدا  یيادش م یچ  پشت فرمون همه

 .  امرزشیا بدنه نه خ نی ماش یتايرا  غیداره بعدم ج یورم

خره باالکردم تا  ی. دم در اين پا اون پا مدمیديگه صداشو نشن

کرده و از   یو هوار کشان خداحافظ دمیقاپ چویآورد. سوئ چویسوئ

زد. با   یبژ مامانم زير نور آفتاب برق م یایرفتم. پرش رونیدر ب

رو با   نگیروشن کردم. در پارک نویپريدم پشت فرمون و ماش یشاد

 یصدا  رونیکه از در رفتم ب نی . همرونیردم و رفتم بکريموت باز

 یهم بلند شد. جلو الستیکا غیج یضبط رو تا ته بلند کردم. صدا 

خونه بنفشه اينا که يه کوچه با خونه مون فاصله داشت ايستادم و  

زده بود. مانتو   یپیچه ت. رونیگذاشتم. پريد ب  وقب یدستم رو رو

  ی. موهایا  هوهکرم ق یو روسر ی کرم  نیرنگ با ج یوه ا قه یکت

. عاشق فر درشت  رونیقهوه ايشو هم از اينور و اونور ريخته بود ب

 :  دی کش  غیکنار منو ج یصندل یموهاش بودم. پريد رو
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 ! شعوریب یچه دير اومد -

 يزه.  گرم عز که سرم یدون یم -

 . نیبش  ریهم پ یبه پا هاللايشادونم عزيز جونت عشقته  یآره م -

 بردم سمت چشمش که سرشو برد عقب و گفت: تمو شانگ

نکن تو رو خدا پدرم در اومد تا خط چشممو صاف در آوردم.   -

 شه توش.   یريده م ادیاشکم در م یدست بزن

 پس زر نزن   -

 زنه.  یزنگ م شبنم داره فتیباشه بابا راه ب -

خونه شبنم وايسادم. شبنم  یگازو و اينبار جلو یاشتم رو پامو گذ

  یو نقره ا  یآب یعقب. مانتو  ريدجلف تر از ما دو تا پ پیا يه تبهم 

حالت  یپاره پاره موها نیبود با شلوار ج دهیپوش یتنگ و کوتاه

 دشیکرده بود و از يه طرف شال سف یدارشو با اتو مو لخت شلق

بود. من  لیتکم لیاش. آرايشش تکم نهیس یتا رو رونیبود بريخته 

 : می ان گفت مزديم و همز یو بنفشه سوت

 ! الاوال -

 نازک کرد و گفت: یم شبنم پشت چش
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 پسندين؟  یچطوره م -

 ! تدرد تو جون -

 ! نگوووو جون یوا  -

 کونم.  ت  خاک بر سر -

 هر سه خنديدم و شبنم گفت: 

 ه.  و روزنامه اومدو بربد -

 نیچه خبره! بابا فقط ما سه تا ع گارزنه ان یهول م  نیهمچ -

خوايم روزنامه بخريم. همه همون ديشب تو سايت   یاوسکول م

 لمیراحت تخت نشستن زير باد کولر دارن ف الشونی هم خ االنديدن 

 در بره.  شونیکنن که خستگ  ینگاه م

که   نامهروز دنبال يان  یل مهمونا که ديدن قبول شدن حا رمینخ -

  هدکه روزنام یخط سرخ  بکشن. جلو شدور یاسمشونو يادگار 

 وايسادم و گفتم:   یفروش

 . ستیجا پارک ن اينیبدوين برين بخرين و ب -

 دمیشلوغ بود. نفهم یدکه حساب یحق با بنفشه و شبنم بود. جلو

ن.  تا ورپريده سه سوته روزنامه رو گرفتن و برگشتاين دو  یچطور
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بودن.  رگشتهکرديم که همه به سمتمون ب  یم یو هوار  غیچنان ج 

 کرد:  یرار م رداشته بود و بلند بلند تکببنفشه صفحه س  را 

 بنفشه ...   یعیبنفشه سم یعیسم -

 زد :  غیيهو ج

من قبول شدم .... قبول شدم قبول   یخدا  یايناهاش ... ايناهاش! وا  -

 شدم.  

 ر زدم و گفتم: مچاله شده رو کنا  یروزنامه ها

 حال؟  یقبول شد یچ  یریبگرد د -

 یرا باد م بود و داشت خودش زياد سرخ  شده جانیاز ه هبنفشه ک

 زد گفت:  

در   بال االنخدا  یخواستم وا  یقبول شدم ... همون که م  کیژنت -

 .  ارمیم

 شبنم هم بلند شد:   غیج یيهو صدا 

ااااا  .... خدااااااااا  ی.... رشته داروساز یازیشبنم ن یوااااااااااااا  -

 چچچ!  ااچچچمااااااااااااااااااا جوننننننننن
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اونا   دمیدوستام شاد شدم و هر دوشون رو محکم بوس یاز خوشحال

ريختن و دست آخر بنفشه که  یاشک شاد یبغل هم کم یهم تو

 تازه متوجه من شده بود گفت:  

  ؟یتو چ -

انداختم. بنفشه با  باالجويدم شانه   یکه پوست لبم را م یدر حال

 حرص گفت:  

و تند   دیر را قاپ هاين روزنامه رو .... صفح نمیشونه و درد ! بده بب -

 تند و زمزمه وار شروع به گشتن کرد: 

 دمهر ترسا ... رادمهر ترسا ....  رادمهر ترسا ... را  -

مشغول گشتن    یشش چشم یروزنامه و دو تاي یشبنم هم افتاد رو 

 و گفتم:  دمی. روزنامه را کششدند

 ....  ستید نگرد نم نبوگشت -

 یالیخی. خنديدم و با بدبنفشه و شبنم هر دو با بغض نگاهم کردن

 گفتم:  

 گريه شرک زل زدين به من؟ به جهنم که قبول نشدم.  نیچتونه ع -
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آخه تو فقط  یکرد یتر انتخاب رشته م نیکاش يه ذره سطح پاي -

 .  یزد رو باال یسه تا رشته ها

 رفتم.  یشدم نم یبول م ديگه هم ق زیچاگه  چون -

 . یش یحال آزاد که قبول م -

 رم.  یبشمم نم -

 . ی؟ مگه دست خودته؟ بايد بر یچ یيعن-

 نه دانشگاه.   یرم .... ول یم -

خوام برم اونور ... فقط منتظر يه بهونه بودم که   یم -پس کجا؟  -

 اين قبول نشدن شد برام يه بهونه!

 ینیظه ماشکردند. همان لح گشاد شده نگاهم یهادو با چشم  هر

ول شبنم توتو بودند.  ر به قسدو پ نانشیکنارمان ايستاد که سر نش

 گفت:  شونی!يک پیفشن و آخر ت یموها

 یهم دانشگاه  نمیخوام بب یم ؟ی کدوم دانشگاه قبول شد گریج -

  میگفت  خشمخدا؟ بنفشه و شبنم و من هر سه با  یشديم يا نه به يار 

 ت:گف



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

کرديم   یتفريح م یکل حتماًبود   یاگر وقت ديگر! یخفه ... هر -

 شه دستم را گرفت و گفت: .. بنف.لحظه  در آن  یول

   ؟یگفت یچ ید یخودت فهم -

 سرمو تکون دادم و گفتم: 

 وقته تو فکرشم.  یلیبرم خ خوام یآره ... م -

 ذاره.   یبابات که نم ی... ول یول -

 دونم.  یم -

 شبنم گفت: 

  ؟یزن یحرفو ما اين پس چر یدون یاگه م -

 کنم.  شیبتونم راض دوارم یچون ام -

 گفتند:  با هم  هر دو

 ! یتون ینم -

 تکان دادم و گفتم:  یسر

 کنم.   یم شیکه شده باشه راض یمت یبه هر ق -

 به حضور شبنم گفت:   وجهت یبنفشه ب
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پر پر اگه خودتو  یذاره حت یآتوسا بابات عمرا نم هیبه خاطر قض -

 . یکن

هم زياد در  نیهم یبرا سه ساله من و بنفشه بود و   وست دوشبنم د

آتوسا که  یما نبود. به خصوص ماجرا  یاتفاقات خانوادگ جريان

.  اختمشن یبنفشه را از دبستان م یاست. ول شیمربوط به شش سال پ

.  میشناخت  یو خوب همديگر را م میبا خانواده اش هم مراوده داشت

 : دیپرس یشبنم با گنگ

 کار کرده؟  یهرت چمگه خوا  آتوسا؟ -

هم نبود که را گزيرد. برايم م نگاهم کرد و لبش یبا شرمندگ بنفشه 

سر شانه بنفشه زدم و   یهم دست ن یهم یرا بفهمد برا  هیشبنم هم قض

 گفتم:  

اينکه  یرفت لندن ... بابا هم برا  لیتحص یبرا  شیپ سالآتوسا ده  -

مرتب پول به  فروگذار نکرد. یراه چیکنه از ه شرفتیاون پ

درس    هخواست ک یريخت و در ازاش فقط از اون م یسابش مح

گفت چشم بابا جون  ینه و خانوم دکتر بشه. آتوسا هم مرتب مبخو

 .ن یشما بگ یهر چ
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خواست که بره اونو   یکرد و م یم  یتاب یآتوسا ب یبرا  یل یمامان خ

غ آتوسا. مامان رفتن سرا با  خره بابا ويزاشونو درست کرد وباال. نهیبب

امان ريه! مويه ج  اوضاع دمیفهم  می که برگشتن من با تموم بچگ یوقت

گويا  یايستاد ول یبابا م یکرد و جلو یم یمرتب از آتوسا طرفدار

شده بوده. موهاشو رنگ کرده    یغرب یآتوسا حساب یوضع ظاهر

ه  مشروب تو خون یها شهی. شدهیپوش یم یآن چنان یبوده و لباسا

. مامان به زا یو از اين جور چ دهی کش یم گاریا سباب یاش بوده جلو

شته باشه و بذاره راحت باشه تا بتونه درس  ريش ندا اگفت ک یم اباب

کرد. اونم يه مدرک  یبود که بابا رو نگران م یزیيه چ یبخونه ول

بود ...  کرده  دا یجرم بود. بابا تو خونه آتوسا يه لباس  زير مردونه پ

و مطمئن   رنیگ یکه اونجا م هیهاي یارتمال پ البدگفت   یم مامان

گفت در اين مورد با آتوسا حرف  یاره. مد آتوسا ن هب یبود که ربط

خره يه مرد  باالبابا  یزده و اون گفته که مال دوست پسر دوستشه ول

 یبه آتوسا زنگ م شتریباد کرده بود. ب یحساب رتشیبود و غ یايران

  یا هر کارگذشت باب ل ديگه همود. دو سانگرانش ب یسابزد و ح

آتوسا و اين   شیبره پ سرشد که يه  یکرد ويزاش درست نم یم
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ايران هزار تا بهونه   ایگفت بمی کرد. به اونم که  یاش م  کالفه شتریب

گذشت  یداد. وقت یآورد. آخرياش ديگه جواب تلفنارو هم نم یم

ت و رفت لندن از آتوسا نشد بابا به ضرب پول ويزا گرف یو خبر

...  مرد گلهيه  نیمعتاد در ب یمواجه شد! آتوسا یچه صحنه ا ا ب یول

بابا آتوسا رو برگردوند ايران و مشغول مداواش شد. آتوسا دو بار  

ابا اعتمادش ب یول خره ترکش داديمباالناموفق داشت.   یخودکش

شده بود.  اينبار متوجه من  شريیرو به کل ازدست داد. تموم سختگ

بد اومده بود. مامان  یابابيه  شخوب رفته بود و جا بابا ی ديگه اون

اتوسا رو داشت و من از همه طرف زير فشار بودم.   یهوا  یلیخ

محبت مامانو از دست داده بودم بابا هم برام تبديل به يه مرد خشک  

دير   قهیيه دقدونه که اون موقه من اگه  ین شده بودن بنفشه مو خش

ز  د ا عب سالانداخت. دو  یراه م یخونه بابا چه قشقرق  دمیرس یم

بابا اومد خواستگاريش. با   یاز شريکا یاومدن آتوسا پسر يک

پسر خوب و دونست.  یراجع بهش م یزايی که يه چ یوجود

وديم آتوسا من به آتوسا حس یاومد خواستگار یبود. وقت  یجنتلمن

 هک لهدو سا االنخواسته قبول کرد و ازدواج کرد.  دا  شد. اونم از خ
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خودش. مامانم شش ماه بعد از ازدواج   یته سر خونه و زندگرف

يه تب و يه مرگ  هینشد. قض داریديگه ب دیآتوسا يه شب که خواب

سفارش   یلیسرش بوده. گويا خ یباالقبل از رفتنش بابا  یلشد. و

در حق من شده. به   یمطالبود که چه  دهیهمکنه. خودش ف یمنو م

بهم محبت   شتری کنه و ب من کمه ب تنسب ريشیبابا گفت از سختگ

رو بچشم. گفته بود که من با آتوسا  یمادر یبکنه و نذاره درد ب

عوض شد.   یتا آسمون فرق دارم. بعد از فوت مامانم بابا کل  نیزم

شست تا خوابم  یم داریسرم ب یباالره که شبها چقدر  یيادم نم

 یاب مو ديدم و از خ یم هر شب کابوس  م. بعد از مرگ مامانببره

که احساس  هوامو داشت. آتوسا هم  یلیبابا خ شی خداي یپريدم ول

.پارسال سال کنکور من  دیپلک یدور و برم م یل یکرد خ  یگناه م

که  لمنتونستم شرکت کنم. امسا یبه خاطر حال خرابم حت یبود ول

مامانم شايد به خاطر اون   تیصه و ! من دلم خوشه بگند زدم رفت

 و گفت:   د یکش  یبرم اونور ... بنفشه آه نبابا رضايت بده که م
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آتوسا چشم    هیخوره. بابات هر سر قض ینممن که چشمم آب  -

تونه يه لحظه ازت دور   یترس  شده هم اينکه جونشه و تو ... مگه م

 بشه؟ 

 رم.  موندنو ندا  ينجامنم ديگه طاقت ا  -

   چرا؟ دیببخش -

 یبه يه پسر م ی خواد دوست دارم وقت یم یدرد و چرا! دلم آزاد -

 راحت باششم نه اينکه...   رونیرم ب

هنوز حرفم تموم نشده بود که بنفشه و شبنم از خنده منفجر شدند. با  

 تعجب نگاشون کردمو و گفتم: 

 مرگ! چه دردتونه؟   -

 خنده گفت:  ونیشبنم م 

  رون؟یرين بتو و پسر؟ ب -

 م؟ من چلغ مگه  -

 . یزد  یم لیب جا باغچه تو نیهم یزن بود لیتو اگه ب -

رفتنم. من نقطه   یآوردم برا  یمسخره ا  لي واقعاًگرفت. خنده ام 

  طنتیيد ششا مخالف همه پسرها بودم. از همه اشون متنفر بودم. قبالً
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 یديگه اينکارو هم نم یولذاشتم  یکردم و سر به سرشون م یم

هم نبودن ازنظر من! بنفشه هم يه بار   دنینش شفح لیاقت یکردم. حت

اينقدر جنگ اعصاب براش درست شد   یپسر دوست شد ول هبا ي

بود و   لشونی فام یاز پسرا  یشد. شبنم هم که عاشق يک الیخیکه ب

سر اين  شهیديد. ما هم هم یم اردالن هیکرد اونو شب ینگاه م ی کالً

 و گفت: ه زد تو سرم  . بنفشکرديم یمسخره اش م هیقض

هم  یزن یيد مدجديد ج  ینکنه خبريه؟ هم حرفا ؟یکجاي یهو -

 تو فکر؟  یر یم

 روشن کردم و گفتم:  نویماش

 برام.   ارنیپسره ب  یبرو بابا دلت خوشه! خبرم کجا بود؟ خبر هر چ -

 گفت:  یزايد الوصف یوشحالشبنم با خ

 امشب چند شنبه است؟   -

 ت: زير خنده. بنفشه گفبه هم کرديمو زديم  یمن و بنفشه نگاه

 خنگول هنوز شب نشده!  -

 خودش خنديد و گفت:  یم به سوتم هنشب

 خب بابا ... امروز چند شنبه است؟  -
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 پنج شنبه!   -

 آخ  جون شب جمعه!   -

 خونه تون؟   ادیب اردالنقراره  نمیجنبه؟ بب  یسر و گوشات م  -

تو   ادي یتوتوئه م  یهر چ شب جمعه ریدرد و مرض تو جونت! نخ -

و بنفشه   میگفت  یيا . امشب شام مهمون من. من و بنفشه هورابونیخ

 : دیپرس

 کجا؟  -

 پاتوق ...   -

 بگو ايول!  -

 : ديمیکش  غیهر سه با هم ج

 ايول! -

 رينیش یکردم بو یعطر کو کو رو برداشتم و از سرتاپايم خال شهیش

خودم  گاه را در آينه به و مست کننده اش اتاق را پر کرد. آخرين ن

  ايیطال رنگمک یکه نقش ها یتنگ مارک گوچ  یوانداختم. مانت

داشت.   ايیطال یکه ريشه ها یبودم با شال مشک دمیداشت پوش

  یبه لندن بود چرم مشک رششلوارم هم هديه پدرم از آخرين سف
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 چیو سوئ ايیطال فیپاشنه بلند. ک ايیطال یبا کفش ها یلوله تفنگ

  الیخ یب دمیپله ها که رس یباالشدم. م از در خارج رداشترا ب نیماش

هم مانتويم تنگ بود و ممکن بود   ون هم شلوارم وچنرده ها شدم 

. عزيز دمیآشپزخانه سرک کش آمدم و به نیجر بخورد. از پله ها پاي

سرش را گرم   یهنوز هم بابت قبول نشدنم دلخور بود و حساب

زد:   یمغر  کار نیباز هم در ح یکرده بود تا يادش برود ول  یآشپز

   بود ... یدحال انگار فقط بچه من زيا -

 گفتم:   یرفتم داخل و با شاد

 رم.   یعزيز جونم من دارم م -

 نگاهم کرد و گفت:  نیعزيز به طرفم برگشت با تحس

  ؟یمادر؟ مهمون یر یکجا م -

  رونیقراره شام با دوستام برم بنه عزيز  -

ه داد و قالشو ندارم  صلبزن به بابات من حونه نه خودت يه زنگ  -

 دن.  زکنه به غر   یياد شروع م یم

 چشم   -
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کرده   ویس یشماره بابا را که به اسم دد میو با گوش  زینشستم پشت م

  یگوش یبابا تو صالبتبا  یبودم گرفتم. بعد از چهار بوق صدا

 : دیچیپ

 دخترم  سالم -

   ؟یخوف یباباي سالم -

  ؟یبهتر شد یتو خوبخوبم دخترم ...  -

گرفت   ستما مبعد از گرفتن نتايج با خانه برگشتم پدر یصبح وقت

  یصدا  دنیدلم پر بود با شن یتا از نتايج آگاه شود. من هم که حساب

پر مهر پدر گريه ام گرفت و با بغض گفتم که قبول نشدم. پدرم  

داد. حال   یرفت و دلداريم م یبا من کلنجار م قهی دق ستینزديک ب

 . گفتم:  دیپرس یرا محالم   نیهم یهم برا 

  یباشه ن ستخ ؟یآره بابا بهترم شما خوب -

 خانوم گلم.  یمرس -

 بابا ...   -

 جانم؟  -

 ... ییییییباباي -
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 بابا مردانه خنديد و گفت:  

 ده؟یپولت ته کش ؟یخوا  یم یدختر خوب؟ باز چ هیچ -

 گفتم:  ضیبا غ

 پوله؟   یمگه همه چ -

 هم پره!  اوه چه توپت  -

 .  رونیخوام با دوستام برم ب یشب مبابا ام -

 فت: گ شد و  یبابا جد

 کجا؟  -

 خواد شام مهمونمون کنه.   یم شیشبنم به مناسب قبول -

  رون؟یبايد برين شام ب یشما هر پنج شنبه به يه بهونه ا  -

هم که  یگور به گور ی... اون آتوسا یآخه بابا شما که سر کار -

  ... 

 صحبت کن!    بزرگت درسته خواهر  راجع ب -

... يهو بابا خنده اش یر! اون آتوسا خانم قبر تو قبیاوه سار -

 : فتميد. خودم هم خنديدم و گگرفت و غش غش خند

 برم بابا؟   -
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  ؟یآتوسا چ ینگفت -

 سرش گرم شوهر شده يادش رفته يه خواهر تنها هم داره.   -

 .  یازده بايد خونه باشيادت باشه تا قبل از ي یخب برو ول یلیخ -

 ديگه...   زیچشم... و يه چ -

 ...  یخوا   یپول م ر حتماااينب ه؟یديگه چ -

 مامانو ...   نی... ماش رینخ -

شد يه بار اون   ؟یبر  یم نیتو ماش شهیهم چرا حرفشم نزن ...  -

 تو؟   دنبال انیدوستات ب

تو خونه اشون خاک   نیجونم اونا که مثل ما يه ماش  یآخه دد -

اون   هیمال داداش شیدارن يک نیدو تا ماشخوره. شبنم اينا  ینم

دارن که  نیاينام يه ماشاباشه يا مامانش. بنفشه دست ب اهم ي شیيک

 کجا هست.  ستیوقت معلوم ن چیه

 .  هیخرک تیشه. تو رانندگ یدر هر صورت نم -

 باشم.   یباشه بهتره تا اينکه خودم خرک یخرک میرانندگ -

  ؟یکن یتهديد م -
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گفتم قدر  یرادمهر بزرگ رو تهديد کنم. يعن یآقاباشم  یک من -

 که اينقدر گلم. نیبدون ومن

 خب لوس  نشو ...   یلیخ -

 ببرم؟  -

 بار آخرته ها.   -

 گفتم:   دمشویمحکم بوس یاز پشت گوش

 بشم.  پمیخوش ت یقربون بابا یچشم اله -

شدم.   رجخاعزيز از خانه   دنیرا قطع کردم و بعد از بوس یگوش

  یتتلو و طعمه رو تو ید یشدم و قبل از حرکت س نیسوار ماش

و در را با ريموت بستم. شبنم و  رونیپوندم. از در رفتم بط چبض

بنفشه را که در حد مرگ جلف شده بودند شوار کردم و به سمت 

. بنفشه که طبق معمول جلو نشسته بود سرم را به سمت میپاتوق رفت

 :  خوش برگردوند و گفت

  یکه اينقدر ب ی د یکش ین چشات ميه سورمه تو اي اوا ... حداقل -

يه کم رنگ  یزد یبورت م ی!يا يه ريمل به اين مژه ها یشنبا وحر

 . آخه اين چه وضعشه؟ یریبگ



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

تو چشم  یبه اندازه کاف  پمیيدم ت  دوماًنداره   ی به تو ربط اوال -

 !  یچیکردم که ه یهست ديگه اگه آرايشم م

هر هر خنديدند. خنده  یخت و دوتايو شبنم اندا  دش ه خويه نگاه ب

و سايه و خط چشم زده بودند که  يملرر  هم داشت اينقد 

من عقايد  ی. ولنیافتاد کف ماش یداشت م ینیچشمانشان از سنگ

کردم يا  یزدم و آرايش م یساده م پیخاص خودم را داشتم. يا ت

خاطر  بههم  کردم. بابا یآرايش نم یزدم ول یم  یآن چنان پیت

گرفت. برعکس آتوسا که   یوقت ايراد نم چیظاهرم هه ب نیهم

ازدواج کرده بود.   یحال که با مان  یداد. حت یم ریبابا به او گ  شهیمه

شديم.  ادهیپاتوق پارک کردم هر سه پ نگیپارک یرا تو نیماش

 غیج یصدا   میرفت یبه طرف در رستوران م میکه داشت منطوریه

 شبنم بلند شد: 

 ! ی ییییییییییییییییییفراري ا اااااااااااااااااا  -

 یقرمز رنگ فوق العاده ا یمم به فرارو چش مکرد دنبالنگاهش را 

زد. هر سه با دهان   یافتاد که کنار پارکنگ پارک شده بود و برق م
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بدنه  یرو یرفت دست نیکرديم. بنفشه به سمت ماش یباز نگاهش م

 و گفت:   دیاش کش

 ريه؟!  فرا  اين نه؟یب یدرست م من! چشمام یخدا  -

 من گفتم: 

 بگو عروسک! ه؟یچ یفرار -

تشنج کرد. من و شبنم از  نیماش ی خودش را به غش زد و روشه فبن

در آمديم و زديم زير خنده. دست بنفشه را   یجیگ یحال و هوا 

 :  مگفت نیپاي  دمشیکش یم نیماش یکه از رو یگرفتم و در حال

 د!  پاشو خجالت بکش نديد بدي -

 خوام تورش کنم.  یباشه م یمال هر ک ه؟یمال ک  یيعن-

 ساله باشه  90  رمردیيه پ لاگه ما یحت -

 باشه که زودتر بکشمش اين بشه مال من.   رمردی کاش مال يه پ -

 ! ا  ایخره تصور کن مال يه توتو باشه! از اون توتو خوردن یول -

 بخره.  ی ن یماش نیيه توتو بتونه همچعمرًا -

بزرگه رو   کهیبريم تو تا روده کوچ اينیب. نیبابا ولمون کن الیخیب -

 نطوریهم  شهیو وارد شديم. هم دمی ر دو را کش. دست ههننمود لیم
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بعد   یداشت ول تیدر همان لحظه اول برايم جذاب یزیبودم هر چ

مرا  یکردم. دوست نداشتم کس یزود خودم را جمع و جور م یلیخ

دانستند.  یر مهمه مرا مغرو  شهیهم هم  نیهم ینديد بديد بداند. برا 

توجه به حالت   ی وراخ  کرد. بسبنفشه و شبنم پهلويم را  یسقلمه ها

 : دمیبهت زده آنها داد کش

 پهلومو سوراخ  کردين! چه مرگتونه؟  ییاوووووي -

 گرفت گفت:  یاز پهلويم م یشگونیکه ن نطوری بنفشه هم

 اندم و گفتم:  گرد چشم ی. با کنجکاوانزهرمار ... گربه ها اينج -

  ا؟یک -

اينجا  شیکه تا يه ماه پ ! گربه ها رو يادت رفته. هموناایدردو ک -

! حال دوباره اينجان. نگاه  ومدنیپاتوقشون بود. بعد يه مدت ديگه ن 

 کن اون وسط نشستن. 

 مهین سالنکه درست در وسط   یبزرگ زینگاهم به سمت م اينبار

 زیم پسر دور تا دور هار. چدیتاريک رستوران قرار داشت چرخ

گاه سه تا از آنها رو  ننشسته بودند و در حال هر هر و کر کر بودند.  

شده بود و بنفشه و شبنم هم از خدا خواسته مشغول   خکوبیبه ما م
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که سرش   یشد به سمت پسر دهیکش رادها  یبودند. نگاهم ب یدلبر

  بشیعج هیکه ديدمش متوجه روح  یاول یزهابود. از همان رو نیپاي

.  از آنها نبود حال هم که آمده بودند یه خبربود کوقت  یلیشدم. خ

 یايیايتال یمانکن ها نیکه ع یپسر فوق العاده جذاب و خواستن4

  پی... خوش ت کلی. خوش هدندیدرست مثل قبل بودند. درخش یم

فرق داشت.  ديگر یاز آنها با سه تا ی. اما ... يکافهی... زيبا و خوش ق

زد در  یآمد او فقط لبخند م یبه وجود م  یه داربحث خند یوقت

شد   یوارد م یدختر  یخنديدند. وقت یغش غش م هیکه بق یحال

  یهم نم ی نگاه مین یاو حت یکردند ول یسه نفر ديگر نگاه م

مرا کم کم داشت نسبت به  بشیعج یکارها نیانداخت. هم

ه  بلک ايدیکرد. البته نه اينکه از او خوشم ب یذب ماو ج تیشخص

و به زور سر   دمی . دست بنفشه و شبنم را کشردک یط کنجکاوم مفق

کرد  یبه آنها نگاه م یکه هنوز يک ور یم بنفشه در حالاندشن زیم

 گفت: 

 نگاه کن تو رو خدا ... حقا که لقبشون برازنده شونه!  -

 گفت:  جان یشبنم هم با ه
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 ! ملوسنگربه  نی! عیچشم رنگ یگربه ها -

کشن   یپنجول م هستن و   یهم وحشبه گر  نیو مشخصه ع -

 خنديدم و گفتم: 

هم   یکشن هر چ یهستن و پنجول م یوحش هگرب  نیهمه پسرا ع -

 م رو ان.  چش  یآخرش ب یکن یبهشون خوب

 بنفشه گفت: 

 ! بن یاسب نج نیسگ وفادار و ع نیبرعکس دخترا که ع -

 بلند خنديد و گفت:   یشبنم غش غش با صدا 

 ؟ حاالتا یدخترا! از ک ونمج -

   ؟یشک دار -

 ...   واالآره  -

 .  مثل يه حیوان نجیب نیستبه اين ترسا بنداز ...  گایيه ن-

 گرفتم گفتم:   یخنده امو م یکه جلو یدر حال

   خودتی. یهو -

  ؟یزن یبهتون م یکش یت نمخجال ...  یآشغال عوض شعوریب -

 گفت:   جانیشبنم با ه
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. با تعجب  ی... سبز ... طوس ی... آب ین! عسلکخدا رو نگاه  یکارا  -

 گفتم: 

 هان؟  -

 گم بابا! هر کدوم يه رنگن!  یاين تخم سگا رو م یچشما -

 خدا ببخشه به نه نه اشون.   -

ه اش  شه يه گوشه اشو هم ببخشه به من؟ من به يه گوش یحال نم -

 .  میهم راض

 و با خباثت گفت: ده خنديفشبن

 باشه بهتره. آره؟  نایماي نیز پاياالبته اگه اون گوشه  -

سر بنفشه بکوبد که گارسون آمد و  یرا تو فشی شبنم خواست ک

. بعد از سفارش غذا و رفتن گارسون بحث  ندیمجبور شد صاف بنش

 دوباره شروع شد. بنفشه گفت: 

   ؟هیا اسماشون چم اينبدون رمیم یدارم م -

 فقط مونده اسماشون؟   یدون یم شونویچ  هحال هم -

 !  تهیشخص انگریگن اسم ب یم یدیخره اسم مهم تره ... مگه نشن -

 اوهو خانوم روانشناس !   -
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که تا  نی هست یبه شما چه؟ شماها از اون زناي  ... اصال رينیدرد بگ -

 آقا!  نیگ یآخر عمر به شووراتون م

 شبنم گفت: 

  ... اصغر ... غلم باشه. چه یاکبر ... قل  بیبه ترتفکر کن اسماشون  -

 شود! 

 زد و گفت:  یبنفشه اوق

 محاله بهشون پا بدم. شبنم  فتنیاونوقت اگه به دست و پامم ب -

 نه تو رو خدا! بنفشه  -

 شبنم. کردم کفن رو تو –

 . کنی کفن اتو نه نه -

د وا خ  یم یمشون هر کوفتکار دارين. اس یبا نه نه هم چ یه یه -

  لیاقت اصالًپسرا  هاز اين سراغ ندارين . آخ رباشه باشه. بحث بهت

 شبنم  ؟یواسه فکر کردن روشون وقت تلف کن  یدارن که بخوا 

 . تو بگو بنفشه. بنفشهمیگ یديگه م زیباشه يه چ -

 کاره ان؟  یبه نظرتون اينا چ -

 : میمن و شبنم همزمان گفت
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 ه! هههه ول کن ديگاهه -

حواس  هر سه نفرمان را   نیزم  یرو یلصند شدن دنیکش یصدا 

ورزيده   کلیاز پسرها با قد بلند ه ین سمت کرد. يکآمعطوف به 

  زیبود از پشت م دههم ز یکی ش یخاکستر پی ظريف که ت یول

ديگه از   یرفت. ناگهان يک یم یبرخاسته وداشت به سمت دستشوي 

 فت:  پسرها از پشت او را خطاب قرار داد و گ

ترسم  یکه اونوقت م ینکن هیخودتو تخل یباش زيادفربد مواظب  -

کن که فقط يه ذره غذا جا داشته  یخال ی. در حدمیگشنه بمون ما

 .  یبخور یباش

و   زیرو م دیکردن کوب یکه کشف بزرگ یکساي نی عيه دفعه بنفشه 

 گفت: 

  ... سن ... ی... فربد ... گربه چشم خاکستر  یاول ايول اين از   -

... بچه پولدار. قد... بلند.   پیو شش باشه. ت ستیزنه ب یحدودا م

 ... دختر کش!  لکیه

 شبنم خنديد و گفت:  

 . مااين از اصغر که پريد. قصد داشتم واسه بنفشه تورش کن -



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

 خب حال تورش کن.  -

 خوره.   یشد به تو نم  کالسنه ديگه حال با  -

 !  ی ریبم -

  یشديم. زير چشم یاز زور خنده کف رستوران پلس  م میداشت

با  یازو مشغول ب نیکردم. گربه مزبور سرش پاي اپسره زیبه م ینگاه

اينکه   یما بودند. برا  خیدو نفر ديگر باز هم م ی ش بود. ولساالد

 شدم و گفتم: رل کنم از جا بلند خودم را کنت

 .  یيرم دستشو یمن م -

 بنفشه سريع گفت: 

 . یفربودو تورش کن یتو حلقت بمونه اگه بخوا  -

 بابا!  ریبم -

راه افتادم. با ناز راه رفتن ادايم   یدستشوي تخرامان خرامان به سم

راه   مثل آدم کردم که ینبود بلکه در خونم بود. هر چه هم تمرين م

 یم نمهباز  م حرف زدن آنقدر عشوه نداشته باشميا در هنگا بروم 

آينه مشغول   یرا باز کردم و وارد شدم. فربد جلو ی شد. در دستشوي
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و با  دیرا کنار کشحالت دادن به موهايش بود. با ديدن من خودش 

 گفت:  یلبخند جذاب و دختر کش 

دون  که کنار رفت ب یشويدر دست ی. از جلودید ... بفرمايیببخش -

 ینداشتم فقط م  یبکنم رفتم تو. من که دستشوي یتشکر یاينکه حت

. اين تنها  ردیرنگ بگ یلبهايم بمالم که کم یخواستم برق لب رو

نداشت   یانگار فايده ا  ید ولبرو رونیآرايش من بود. صبر کردم تا ب

کردم. زير لب  یحس م  یدستشويو حضورش را هنوز هم پشت در 

 ر کردم:  غرغ

 ديگه بابا اه!   رونیگمشو ب -

خواستم با سر و صدا اينجا يه   ی م اگه من اسهال شده بودم و حاال

ريختم؟ هر چه صبر کردم ديدم   یتو سرم م یبکنم چه خاک یکاراي

  رونیآب را باز کردم و چند لحظه بعد ب ریندارد. ناچار ش یفايده ا 

داده بود.   هیتک یدستشوي یبه ديوار روبرو یخاصرفتم. با ژست 

 یچه ديوار هبه ديوار انداختم و پوزخند زدم. خاک بر سر ب یگاهن

ش نشسته. از  رو یپ یو پ شیدونه چقدر بخار ج یم .داده هیهم تک

 فکر خودم خنده ام گرفت. خواستم دستم را بشورم که گفت:  
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 خنديدين؟  یشه بپرسم به چ یم -

م و  د نگاهش کردخشم بو غرور و یکه توامان دارا  اصخ یبا حالت

ستش آمد آب  دجان؟! انگار حساب کار  یتکان دادم يعنسرم را 

 ت داد و گفت:  دهانش را قور

من قبل هم   ن؟یخوام شما و دوستاتون هر پنج شنبه اينجاي یعذر م -

 شما رو ديدم.  

 با همون لحن گفتم: 

 خوام اين رستوران مال شماست؟  یعذر م -

   ن؟ی رسپ یم  یچ هنه ... واس -

 نه؟  ما باباتو  -

 بازم نه.   -

 مال اقوام درجه يکتون چطور؟   -

  یيه مشتريه معمول معلومه که نه. منم اينجا ه؟یواسه چ ا واال اين س -

 هستم.  یدائم یول

 .  ستیپس به شما مربوط ن -
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که حالت  یخارج شدم. در حال  یاين را گفتم و سريع از دستشوي

 د.  شک شده بوپشت سرم خکردم که  یم کشده او را در جیگ

و  دنیردن کشگشترمرغ  نیبرگشتم بنفشه و شبنم ع زیسر م یوقت

 بنفشه گفت: 

 خورديش؟   -

  و؟یچ -

  ؟یدی! پسره رو بلعوینه ! ک ویچ -

رو ... يهو   یياد پسر به اون گندگ یبه اين دهن ظريف م  اصالًوا!  -

 شبنم خم شد رو صورتم و با يه لحن کشدار و خاص در گوشم

 زمزمه کرد: 

 ن لبارو ...  رم اوبخو -

 تو سرش و گفتم:  دمیکوب

ا حرف  اين پسر خرابا چر نی! عیت حالمو بد کردک بر سرااه خ -

 . یزن یم

 بنفشه و شبنم غش غش خنديدن و يهو شبنم گفت:  

 . رونیبنفشه اومد ب -
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 فربد شد و گفت:   متوجهبنفشه هم 

ل  بشاش بود! چرا حاه ک یرفت تو دستشوي یم  یاه اه اين وقت -

 ه.  اينقدر اخمالوئ

 خنديدم و گفتم: 

 بشاش بود ...  شاش داشت که  خب اونوقت -

 :  دندیکش  غیشبنم و بنفشه هر دو با هم ج

 زیبه م یکوفت ... و من غش غش خنديدم. فربد نگاه خصمانه ا  -

بچه   یکرد که دارم برا  یخودش فکر م شیپ البدما کرد و نشست. 

 فشه گفت: ردم. بنکنفش ک یکنم چه جور یها تعريف م

چه  یستشويتشو بگو تو دسگات کرد! رااوهو ترسا چه بد ن -

 رخ  داد که از چشم من پنهان ماند؟  یسکانس

 فضولو بردن جهنم ...   -

 بله بردن جهنم گفت چرا اينجا خنکه؟   -

 : گفت یشبنم هم با کنجکاو

 نکردين؟  یاون تو چه خبرا بود؟ کار یراست -
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  ... چرا کارامونم کرديم تموم شد دو روز ديگه صدا  هالل ا  االاله  ال -

 وق وق بچه هم ...

شبنم و بنفشه زدن زير خنده. خودمم خنده ام گرفت و وسط خنده 

تو سرم و بنفشه با حالت  دیرو تعريف کردم. شبنم کوب هیبراشون قض

 گريه گفت: 

آخه.   یما زد به بخت  د... چرا لگ یخاک تو سرت کونم من اله -

  ؟یکار دار  یودت که خشک شد رفت به ما چبخت خ

 کردم؟  یارن با شما کموا مگه  -

تو صورت پسره ... از اخماش  یيابو جفتک پروند نیخب ع -

روش  دیغرورت که اين دختر پنجول کش یمادر برا  رمی! بمداستیپ

 بغل خودم يه ذره آرومت کنم.  ایب ای... ب

 !  ایح یب -

 یکنم يا تو یزودتر شوهر م ایح  یمن ب  نی! حال ببایبا حو ت ونقرب -

 نديده.   آفتاب مهتاب

 شبنم گفت: 
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رنگ و روش پريده؟   ینیب یيده. نمکه افاب مهتاب ند واقعاًآره  -

پسر ها رو زودتر   ی. غذا دنیچ زیم یخره غذا رو آوردن و روباال

  .ودناز همه جا مشغول خوردن ب الیخ یآورده بودن و اونا ب

 یوسط دينشون رو هم م ادیف شکمشون که برحاين پسرا  شیخداي

سو کال یبه بنفشه و شبنم انداختم که ديدم با کل یهافروشن. نگ

راحت  یلیخورن. خنده ام گرفت و خ یدارن غذاشونو م ژیپرست

برام   هیتر از همه خودم بودم که بق  کالسمشغول خوردن شدم. با 

 اخم کرد و گفت:  مننداشتن. شبنم با ديدن  تیاهم

 زیچ اه اه لب و لوچه اتو جمع کن. خاک تو گورت با اين -

 خوردنت.  

 با دهان پر گفتم: 

 چشه مگه؟   -

 درد بچه اشه!  -

 وا!  -

 واکمن...   -

 کار دارين.   یزهرمار ... آخه شما به غذا خوردن من چ -
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شد. انها بدتر   دهیمت کش زشته. نگاهم به آن س ننی ب یم یگ ینم -

  یلیمرغ بودند. فقط آن پسر مرموز خ دنیکش شیبه ن شغولز من ما 

  نیخورد. شبنم و بنفشه هم ع یل غذايش را م اشق و چنگاقارام با 

 من متوجه او شدند و شبنم گفت:

 اينا وصله ناجوره!  یاين پسره قاط -

 چرا؟  -

  یم  زیشتر چ نیدارن ع. نگاشون کن ستین یآخه مثل اينا گاتور -

ديگه   یهم از اونااز همه لحاظ  -: نه ... شبنم گفت ونا  یخورن ول

تره مغرورتره مرموز تره خوشگل     کالستره. با الابو گردن  ريه س

....   یبلوط یخاصه ... پوست برنزه ... موها  یلیتره. چهره اش خ

 ... یعسل یچشما

 غريدم:  

 غذاتونو بخورين.  -

 بنفشه گفت: 

اعته دو س کلشیتر کشه! هنه جون من نگاش کن. دختر کشه دخ -

رو شکمش باز  تا  ماش همن يق یرفته رو اعصاب من. تازه نکبت برا
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اشو نشون بده. چقدرم پوستش  نهیبرجسته س  یگذاشته که عضله ها

 ! دهیسف طالشفافه. گردنبندشو نگاااااا غلط نکنم 

 گفت:   جانیشبنم با ه

 ...   باالزنه  یم ناشویداره آست -

رنگ تنگش  یرت قهوه ا سپا  راهنیاو افتاد. پيک لحظه نگاهم به 

 یخفنش بدجور کلیبنفشه دادم ه هببود. حق را  دنیدر حال ترک

  فیزد که کث باالرا تا آرنج  نشی رفت. آست یاعصاب راه م یرو

اش را ديديم. رگ   ینشود و آن وقت تازه ما دستان پر مو و عضلن

دستش   کرد. مچ یم یبرجسته شده و دلبر یدستانش حساب یها

 دور آن بسته شده بود. به مچ دست یند چرمود و دستبو ستبر ب یقو

بود مارک دار    دا یبسته بود که پ یلیهم ساعت بزرگ است استشر

 ديدم. بنفشه زمزمه کرد:  یمارکش را نم یاست ول

 بن باقر ... من غش!  یيا امام موس-

 بهم کرديم و زديم زير خنده. بنفشه گفت:  ی من و شبنم نگاه

 اره؟  دردو مرض! خنده د -

 فت: گيومد   یشبنم که از زور خنده اشک از چشماش م
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 بن باقر امام چندم ماست؟  یامام موس -

 دادينا.  ری دونم گ یچه م -

پسر ها زودتر از ما تمام   یخنديدم. غذا  یخورد و ما م یاو حرص م

 : دیشد و از جا برخاستند. شبنم نال

 ل! نرين تو رو خدا .... زوده حا -

د کردم که آخش بلند شد. فربد رو به پسر چشم  و لگپاش زیاز زير م

 ز گفت: بس

 . یبه خدا محاله بذارم تو حساب کنبهراد  -

 بهراد هم گفت:  

اينبار   یفربد ... مگه سر گنج نشست یدفعه قبل تو حساب کرد -

 نوبت منه.  

کرد  یم اللخ یکه دندان هايش را به آرام  یدر حال یپسر چشم آب

 گفت: 

  کهیهم تعارف ت بادارين  نی! اصل هم فکر نکناینکن به من نگاه -

کنم.   یرم حساب م یذارم وسط و م یمن مرام م نیکن یپاره م

 .  اينیخودتون با هم کنار ب
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 فربد با خنده گفت:  

  یفهم یوسط اونوقت م متیبله آرسام خان هفته آينده که گذاشت -

 ده.  یيه من ماست چقدر خامه م

 ه است ...  ن کراو -

جا   زر حال کلنجار رفتن با هم بودند که پسر چهارم اا دآنه

به سمت صندوق رفت. بدون چک و چانه زدن با   برخاست و

پولش   فیسر و صدا پول غذا را حساب کرد. ک یدوستانش ب

از فروهر. شبنم کنار گوشم  یچشمم را گرفت. چرم خالص با طرح

 :  دینال

 تو حلقم.  ژتیپرست -

 د شده گفت:  هم با چشمان گشاشه بنف

تگاريش ... يا نه! خواس رم یم  االناين منو کشت رفت ... من  -

فرستم در  یخودم برم زشته ... فردا که جمعه ام هست مامانمو م

 خونه اشون.  

 خنديدم و گفتم: 

 بريم که ديره.  نیپاش -
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 به ساعتش کرد و گفت:   یشبنم نگاه

 ريم؟ کجا ب مهیتازه ساعت ده و ن -

 نوریببتونم  داده 1 تا ساعت ستمیمثل شما آزاد ن هک  خانم گل من -

 اجازه داده.  11بابام فقط تا . بمونم

حرف از جا برخاستند. شبنم رفت پول غذا را حساب کند و من   یب

بعد شبنم هم به همراه گله  یو بنفشه از رستوران خارج شديم.لحظات

را  یچه زجر دمیمسرخش فه   یپسرها خارج شد. از رنگ و رو

گام   رآن چهارنفر به سمت د یمجبور شده جلو  ی ه وقتحمل شدمت

  ی! وقتد یچینخورد يا دست و پاش تو هم نپ نیزم بردارد. حال خوبه 

 شدند بهراد گفت:  یپسرها از کنارمان رد م

 شونه؟  دنبال سی بچه تو شهر گم شدن پل یيه سر دينیبچه ها شن -

 فربد ادامه داد:  

 خندن!   یم رمگن به جرز ديوا  یتازه م -

 ه حرف را گرفت و گفت:  دنبالآرسام هم 

  یبوديم هر صورت دهیشن! شن یزشت م یخندن کل یهم م  یقتو -

شن. لجم  یشتر م  هیخندن شب یاينا تا م یبا لبخند خوشگل تره ول
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صورتاشون. به اونا چه که ما   یخواستم برم بکوبم تو یگرفته بود. م

 خنديم؟   یم

 پسر چهارم با اخم گفت:   نمزب یتونم حرفاينکه بقبل از 

  سهیبر آن سه نفر من هم ماست هايم را ک وه العببندين فکتونو ...  -

يک قدم  ی. شبنم و بنفشه هم يک دیکردم و حرف در دهانم ماس

عقب رفتند و پشت من پناه گرفتند. سر جايم ايستادم تا پسرها فاصله 

با  دمیستر یبشويم. م نیار ماشآنها سو  یخواستم جلو یگرفتند. نم

خراب ...  کنند. من هم کله  و بخواهند اذيت فتندیمان بدنبال نیماش

رفتم. از جان خودم   یم شیامد تا دم مرگ پ یم ش یاگر کل کل پ

 بابت بنفشه و شبنم نگران بودم. بنفشه با حرص گفت:   دمیترس ینم

 اينا به ما گفتن بچه؟  -

 شبنم ادامه داد:  

  ديم؟نخ یز ديوار مفتن به جربه ما گ -

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 شترو!  یما بودن ... حت بله همه اشو با -

 به اين بچه پروها بگم؟  یز یشدم نرفتم يه چ  اللاه چرا من  -
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 شديم.  اللبگو انگار هر سه تامون  نویهم -

خواستم برم بکوبم تو دهن اون آرسام زاغول که يهو   یاين آخر -

 رم کرد. هیگربه چهارم

 يوز پلنگ!   میبگ یشه! بايد به اين يکگربه کم حقا که -

 داستیآقاست ديدين چطور دوستاشو دعوا کرد؟پ یلیخ یا و -

  یحرف ها یتو حال و هوا  اصالًبرن. من  یازش حساب م یلیخ

دونستم اسم   ینم  یرفتم. حت نیحرف به سمت ماش یو ب بودمآنها ن

کردم  یم برام آشنا بود. حس ی لیاش خ  افهیق ی! ول ه؟یاون پسر چ

فتادم. تا خودم خانه  ا ديدمش. هر سه سوار شديم و راه  یقبل جاي

سر و   یکردن و تو یدعوا م یبر سر پسر چشم عسل  شبنم و بنفش

دوست داشتم سر از کارش در   طزدن. برام مهم نبود. فق یمغز هم م 

 . اينهمه غرورو از کجا آورده بود؟!ارمیب

_______________ 
باد خنک کولر حالم را جا  ساختمان گذاشتم که پا را داخل  نیمه

 و گفتم:  دمی. شالم را از سرم کشیسآورد اسا

 ...  زا یريم تو پاي یداريم م یاههه شهريور و اينقدر گرما؟!!! يعن -
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 رفم را قطع کرد:  پدرم ح یصدا 

 ...  یبه به دختر وقت شناسم! چه به موقع برگشت  -

تلويزيون   یجلواپه کان یکه رو بابامت گشاد شد و به س شمین

کنار خودش  یمن دست داد و جاي انشسته بود رفتم. بابا مردانه ب

 دادم. بابا گفت:   رونیب یبرايم باز کرد. نشستم و نفسم را با صدا 

 خوش گذشت؟  -

 خوب بود.    یلیخ یجاتون خال یآره دد -

 دوستات خوب بودن؟   -

 . یرسوندن اساس سالم -

   ... سالمهکه   نیماش  نمیبب -

 اخم کردم و گفتم: 

م روح خودمه که جلوتون لم  االن یلتري په نه په ... کردمش ال -

 داده ... منتها خودمو زدم به زنده بودن!  

 بابا خنديد و گفت:  

 نگران خودتم. شترینشو ... من ب یخب عصب یلیخ -
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و   دیام کش ايیطال یموها یتو یدلم گفتم: معلومه! بابا دست یتو

 گفت: 

   ؟یستیکه ديگه ناراحت ن  هیون قضبابت ا  -

 گفتم:  ضیبا غ

چرا ناراحت باشم؟ تا حال دو سال از عمرم پشت اين کنکور  ه ن -

  دیتو نبايد نا ام  -سال ديگه هم روش ...  ستیتباه شده ... ب یلعنت

   ؟ی... مگه کنکور آزاد نداد یبش

 چرا ...   -

 . یش یمن مطمئنم که اونو قبول م -

 آزاد؟   یرم يون یداده که من م نانویين اطمبه شما ا  یو ک -

   ؟یر یمن یيعن-

 ...  رینخ -

  لش؟یو دل -

... يا اينکه بگن با پول مدرک  یالک ردوست ندارم بهم بگن دکت -

 گرفته. من سطح دانشگاه آزادو قبول ندارم اصل ... 
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دانشگاه  یاز رشته ها یلیخ یدون  ی... م یر یتند م یزياد یدار -

  شن و بهترين رتبه ها و ترازها یکشور قطب محسوب م یآزادا تو

 دارن؟   ازین رو

 دلخوشکنک ما ...   یگن برا  یاينا رو م -

هم  راهیکه ب یش  یاونوقت متوجه م یکن قیشما اگه يه کم تحق -

 . ستین

 گفتم:  دمیکوب  یم نیزم یکه پايم را رو یتر شدم و در حال یعصب

... ر...م   یه آزاد ن ... م ... نشگان دا من اينه .... ماصل حرف آخر  -

  دين؟ی... فهم

 انداخت و گفت:   باال یبابا شانه ا 

سال پشت   ستیاينکه به قول خودت ب یخودته ... من برا  لیم -

من داره. مگه آتوسا  یبرا  یگفتم وگرنه چه فرق  یکنکور نمون

 ! یر ینرفت خونه شوهر؟ توام م

م که اصل دوست ندارين  وند یمدلتون بشنوه.  ااا؟ خدا از تها  -

 بشه!   یز یچ یندس ه م یاز بچه هاتون دکتر یيک

 گفت:   دکرد با لبخن یبابا که از حرص خوردن من داشت تفريح م
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 ؟یشد یاينقدر عصب یچ یحال تو برا  -

 پريد و گفت:  باالبابا  یشما ... ابرو ی ها یاز کوتاه -

 کردم؟  یکوتاهمن چه  -

 کنکور ... نگفتم؟    کالس نیمنو بنويس گفتم اسمبهتون  -

 که چرا اين کارو نکردم.   یدون یب موخ ی... ول  یچرا گفت -

! به خونه ما دوره! تا  رهیکنکور بد مس یاکالس نیبله يادمه که گفت -

و هزار تا بهونه   یش یشه برگشتنه اذيت م یدير وقت دستت بند م

 ديگه.   یلیاسرائ یبن

توام و   یمن که بابا یبرا  یست ولاينا بهونه ا  یچه ا تو که ب یبرا  -

 رفته گفتم:  باال یدا مپر چسبوندم و با ص... آم خوا  یصلح تو رو م

 ص یخوام صلح منو بخواين ... بذارين صلحمو خودم تشخ یمن نم -

 بدم.  

 بابا اخم کرد و گفت: 

... بغض کردم. از جا برخاستم و   باالخونه من صداتو نبر  یتو -

وارد شد. با ديدن   یچاي ینیکه عزيز جون با سستم به اتاقم بروم خوا 

 از گلش شکفت و گفت:   من گل
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   ارمیب یتا برم برات چاي نیبش ؟یا نه نه اومد -

به اتاقم  امدیبه آشپزخانه برگشت. دلم ن  شیچاي  ینیو دوباره با س

با ناخن  یدلش را بشکنم. به ناچار دوباره نشستم. مشغول باز بروم و

ديزاين   ايیطالو  یقشنگ با لک مشک یلیبلندم شدم که خ یها

. بابا  دمیکش یم  قیعم یفرو دادن بغضم مرتب آه ها یا شده بود. بر

و دستش را دور   دیدلش به حالم سوخت. خودش را به طرفم کش

گردنم انداخت. خواستم دستش را پس بزنم که عزيز وارد شد و  

ت و  من و بابا گذاش یلورا ج ین ی. س نمیمن مجبور شدم صاف بنش

 گفت: 

 خوش گذشت نه نه؟   -

   جونم ... زبود عزي یجات خال -

غذا ازگلوش   یما دخترم ... بابات هم امشب تو نبود  یدوستان جا -

ايه که تو هر شب جمعه با دوستات  غهینه اين چه صنرفت. نه  نیپاي

کردم خودم را کنترل   یکم داشتم! سع نویهم ؟ی للت یللي یر یم

و گفتم:  دمیکش  یقینبرم. نفس عم واالر س ا زيم که احترام عزيز رکن

 عزيز...  نیخوشه به هم دلم -
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 و گفت:    دیکش یعزيز آه

 یسوت و کوره ادم دلش م یلینه نه ... اين خونه خ یحق دار -

  خیب  یزیيه چ یتوش ... من که پام لب گوره اگه تو نباش رهیگ

. يه  و پر شر و شور ..  یهستديگه تو که جوونم  رهیگ ینفسمو م

 که خونه رو برات گرم کنه....   ستیمادريم ن

ست  خره دباالشد.   یبچه ها زود قانع م نیدورش بگردم که ع یهلا 

 بغل عزيز و گفتم:  یبابا را پس زدم و پرديم تو

عوضش عزيز خوشگلمو دارم. اگه شما  یول ستی درسته مامانم ن -

  رينتی ش یبه شما و حرفا دلممن خوشه منم  یدلتون به جفنگ بازيا

مامانم دوست دارم  رو قد  ! شماایاز اين حرفا بزن نمیخوشه. ديگه نب

 و گفت:   دیبوس مو ین یشی. عزيز پیدورت بگردم اله 

 نه نه!  یبخت بش دیسف یاله -

 زمزمه کرد:  شیچاي دنینوش ان یخره به حرف آمد و مباالبابا هم 

 ! عزيز من را پس زد و گفت:  یاله -

پا  یبه گپ زدن من از صبح تا حال رو نی نیو دختر بش درشما پ -

 بخوابم.   رمیرم بگ  یمو تنم نمونده. ت بودم جون 
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 :  میهمزمان گفتمن و بابا 

 . ریشبتون بخ -

عزيز قرار  یحرف ها ریبعد از رفتن عزيز بابا که انگار تحت تاث

 گرفته و مهربون تر شده بود گفت: 

 بخور سرد شد.   تویچاي -

. چند لحظه که گذشت بابا  دمیسر کش خ تلخو تل شتمرا بردا  یاچ

 گفت: 

 ی. باور کن هر کاریکار کنم که خوشحال بش یبرات چ  بگو وت -

گرفتن مناسب ديدم و   یماه یرا برا تیکنم ... موقع یم یکه بگ

 گفتم:  صانهیخب

  ؟یهر کار -

 فتم:... دلو زدم به دريا و گادیکه از عهده ام بر ب یهر کار -

 رم ...  منو بفرست ب -

 ريز کرد و گفت:  ا گذاشت. چشمانش ر زیم یبابا استکانش را رو

 کجا؟  -

 پرچشمش عکس يه برگ داره ...   یاونجا که رو -
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 و گفت:  دیکش رهمفکر کرد و سپس اخم هايش را د  یبابا لحظات

 اين خواسته توئه؟!  -

 م ...  خوام برم اونجا درس  بخون یآره بابا ... من م -

 زد و گفت:   یبابا پوزخند

 مثل آتوسا ...   -

 ريع جبهه گرفتم: س

 آتوسا با من فرق داشت ...   -

گفت ... هدفم فقط درس  خوندنه!   یرو م نایاونم قبل از رفتن هم -

 شد؟  یچ ی. ولگردمیکنم و برم یم دتونیروسف

 بود ...   ی آتوسا عقده ا  -

 در مورد خواهرت درست حرف بزن!  -

که من بشه هر جور  شرفتیباعث عدم پ حماقت اون بخوادگه ا  -

 زنم.  یم در موردش حرف مش دوست داشته با

.  یحماقت نبود ... استعداد داشت! از کجا معلوم که تو نداشته باش -

  ؟یاستعداد چ -

 شدن ...   بد -
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خودمو  یبزنم که جلو غیچشمامو گرفت. خواستم ج  یجلو نخو

م جواب بابا رو بدم.  نستتو یو فرياد کردن مگرفتم. راحت تر از داد  

  :چشماشو گفتم یزل زدم تو

 تر ...  باال! کلتون رو بذارين میدست پروردتون  -

! کتک نخورده یکه اينو گفتم نصف صورتم سوخت. لعنت نیهم

رو جايز ندونستم. از جا بلند شدم و   دنبودم که خوردم. ديگه مون

  یبستم. حال تواتاق و درو  یدم تورفتم. پري باالبدو بدو از پله ها 

 دل زار بزنم.   تونستم از ته یخلوت اتاق بنفشم م

ته تغاريت بلند   یکه شوهرت دست رو یکجاي ؟یمامان کجاي -

 ؟ یکرد! مامانم آخه چرا رفت

رو   یعبدالمالک یگلم از عل یروشن کردم و آهنگ زود رفت لبتابمو

ل خوندم و از ته د  یمگذاشتم و صداشو تا ته بلند کردم. با آهنگ 

شد. بنفشه و   یمدام خاموش و روشن م  میزدم. چراغ گوش یزار م

حوصله دوستامو هم  یحت یزدن. ول یزنگ م یشبنم بودن که ه

تخت و   یافتادم رو رونیلباس  ب  اخاموش کردم. ب موینداشتم. گوش
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عزيز جون  یغصب یاينقدر گريه کردم که خوابم برد. با صدا 

 ز شدن:  چشمام به زور با 

ساعت دوازده ظهره! پاشو   ؟یجا کردمگه خواب  آخه دختر -

! رنگت زرد شده. دم  ی ریبگ یترسم زرد یم ید یدر که خوابقاين

ستم . خوا یباش ابدم اذون خو  ستیاذون ظهره پاشو مادر ... خوب ن

 سرم بکشم که عزيز پتو را چنگ زد و گفت:  یپتو را رو

هزار بار   اشو اين دوستاتم. پشه یگم پرو م ینم شی چیه یا هر چ -

بابات برات   ویگوش نخاموشه. اي تیگن گوش ینگ زدن. مبهت ز

کار مهم بات داشته   یمادر يه وقت يک ؟یخريده که خاموش کن

 فايده نداشت!   ریباشه. خ

دادم و چشمامو محکم تر  یش فشار م باال یو توگوشم یچ هر

نداشت. درد   یده ا نپره فاي نمیدادم که خواب نازن ی هم فشار م یرو

د در حال نم و عنق نشستم لب تخت. عزيز تند تجبار چشم گشودا 

ريخته شده کف اتاق بود و در    یتنقلت و لباس  ها یجمع آور

حوصله بودم   یزد. هرچقدر هم که صبح ها ب یهمان حال غر هم م
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را نداشتم حوصله عزيز جون رو داشتم. بلند شدم و   یو حوصله کس

 بلند گفتم: 

 ...  ری بحت بخعزيز جون ... ص مالس -

ونه  ست و صورتتو بشور صبحدماه نشسته ات. برو   یبه رو سالم -

کشه بخور اگه هم   یم لتیآشپزخونه اس  ... اگه م زیم یات هم رو

 ناهار بخور.   هنه که وايسا يه بار 

نان   یحرف از اتاق خارج شدم و به سمت آشپزخانه رفتم. تکه ا  یب

ه  يدم. از آشپزخانتم و خرچ خرچ جوداشبر زی م یخشک از رو

ولو شدم و با کنترل شروع   یو یت یکاناپه جلو یآمدم و رو رونیب

داشت موزيک  یام س یکردم اين کانال اون کانال کردن. پ

داد. عاشقشششش   یعوض شده رو م لمشادمهر آهنگ حا یويدئو

  زیم یبودم. صداشو تا ته زياد کردم و پامو دراز کردم و رو

رو ريخته بود   ی. بابا که آب پاکل بودمشغو بیکرم عجتم. فگذاش

کار؟ هر  یآخه چ یکردم. ول یم یخودم يه کاربايد  دستم. یرو

کردم  یرفتن رو جور م فروختم و پول یهامو ما طالهم که  یچ

رفتن و اين حرفا هم   یبه اجازه بابا داشتم. اهل قاچاق ازیآخرش ن
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اهل. پس چه  دست يه آدم نا  فتمیمونده بود برم و ب نمینبودم. هم

م به آهنگ نبود مدام تو  اسوح اصالً. تمريخ یبايد تو سرم م یخاک

 یکردم ول یم  ی. بايد بابا رو راضدمیکش یذهنم داشتم نقشه م ی

 یفکر فرو رفته بودم که متوجه صدا  ی. اينقد تویمت یآخه به چه ق 

اشتن زنگ گذاشته بود و قصد برد یدستش را رو یزنگ نشدم. يک

  م:تشرو بردا  فونعزيز متوجه شدم و پرديم آي  و هوار نداشت. از داد

  ه؟یک -

 بنفشه بلند شد:   یعصب یصدا 

 ! لیعزرائ -

 ديم.  ینم لیشرمنده ما جون به عزيرائ -

   رونیدرو باز کن که اومدم جونتو بکشم ب ... ياال ید یبه من م -

 از کجام؟   -

  کشم یاز کجات م یرداز تو حلقت دختره منحرف! فکر ک -

  تا جرش ندادم!   رود اين. وا کن یبر ایتو بايد ناکام از دن رون؟یب
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 یشده بود که م یخنده ام گرفت و درو باز کردم. اينقدر عصب

که شبنم و بنفشه پريدن   دیطول نکش یز یخواست درو جر بده!!!! چ

 سرم:   یرو

من دوست  ینکبتتتت چرا ماس  ماسکت خاموشه؟ فکر کرد -

 برات دق مرگ شم؟  ینوش کخام ویگوشپسرتم که 

 خنديدم و گفتم: 

 يه وقت!  یجفتک نزن ؟ی! چته؟ چرا رم کرداباب یا  -

  ؟ی خاموش کرد تویگوش ديشب تاحاال یچ یبرا  -

  مویذارين. گوش یدونستم شما دو تا نم یکنم م  الالخواستم  یم -

 گرفت و گفت:   زیخاموش کردم که راحت بخوابم شبنم خ 

. شبنم  هیدم مزاحم ک یحال نشونت م؟ حال ما شديم مزاحم -

 ...  ارشیب

  یو داد م غی. هر چه جدندیکش نیکشان مرا به سمت زير زم انشک

را باز کردند و هر سه وارد   نینداشت. در زير زم یکردم فايده ا 

با هم مرا به   مثل آينه شفاف بود. هر دو یزیشديم. آب استخر از تم

فرو رفتم زير آب و  ب.آ یو هلم دادند تو دندی سمت استخر کش
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لباس    یا رو شکر شنا بلد بودم. ولدچند لحظه نفسم بند آمد. خ

خودم   یکرد. با بدخت یمشده بود و شنا را برايم سخت  نیهايم سنگ

  یرفتم. شبنم و بنفشه داشتم هر هر م باالرا به پله ها رساندم و 

اس  که لب یدم و در حالصورتم کنار ز یخنديدند. موهايم را از تو

 آوردم گفتم:   یيم را از تنم در مها

 !؟ یبهتون گفته عوض یکس لتا حا -

 شبنم گفت: 

 !  ا واالنه  -

 .  اره یدين آدم لباسشو در ب یشم؟ مهلت نم  یم فهخ  نیگ ینم -

ديشب تاحال چقدر نگرانت شديم. ديگه   یدون یحقت بود. م -

خواب تشريف  ه تون که عزيزت گفتصبح زنگ زديم خون

   دارين.

کنار اسختر افتاده بود بدنم را   یاه یصندل یکه رو  یبا حوله ا 

 زد و گفت:   یکردم که شبنم سوت یخشک م 

 ! کلیجونم ه -

 دور خوردم و گفتم:  دمیچیحوله را پ
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 !  نینديد بديد. نگاه نکن شعوریدرددددد! ب -

 رمو و گفت:  ومد کنابنفشه ا 

ا ديشب ر! بگو چیتون یمنو نم یرنگ کن یرو بتون  یهر ک -

 . یچرا حوصله نداشت ؟یخاموش کرد تویوشگ

ز آب زاينده رو   گفتم یبنفشه از خواهر به من نزديک تر بود. من م

گشت. محال بود حالم را نفهمد. بايد با   یو بر م دیکش  یسر م

چند هر  بود.هتر از يک فکر کردم سه فکر ب یدوستانم مشورت م

 شتریب یز یشان چ یفندق یادانستم آنها با اين مغزه یهم م دیکه بع

 یم یصندل یکه رو یو در حال دمیکش یاز من به ذهنشان برسد. آه

 نشستم گفتم:  

 ديشب با بابام حرف زدم.   -

رادار دراز شد و اين طرفم و آن   نیبنفشه و شبنم ع یگوش ها

 مان گفتند: نشستند و همز نیزم یطرفم چهارزانو رو

 خب؟  -

 شه یم یم بود چوخب نداره ... از اولم معل -

 نذاشت؟   -
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 شه!  ینه ... گفت نم -

 تعجب داشت.  یجا ذاشتیاگه م -

 ر کنم؟  کا یچ  نیگ  یحال م -

   ؟یکار کن یچ یخوا   یحال م -

 چپ چپ نگاهشان کردم و گفتم: 

 کنم!   یمشورت م یعندارم ي یمنو باش با چه دو تا اسکول -

 و گفت:  دیموهايش کش  یتو یبنفشه دست

 شه در افتاد!  یبگم. با بابات نم هتب یآخه چ -

 هم برام نمونده.   یراه ديگه ا  یدونم ... ول  یم -

 . یصرف يه کار ديگه بکن روتویبهتره ن -

  ؟یچه کار -

کنکور که سال ديگه قبول    کالسکن اسمتو بنويسه  شیراض -

 . یبش

من يه سال پشت کنکور   نی و خودتم عبنفشه؟ ت یگ یم یچ -

من يه سال   یانتظار دار  داره ... حاال یچه درد ی دون ی! میموند

 ديگه هم بمونم؟ 
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  عمرًا. دنده اس غد و يه  یلیتو خ ی! بابایندار یآخه راه ديگه ا -

 شهیاگه اجازه هم بده خونتو تو ش یدونم حت ی. من ماجازه نمیده

 بره.   نیتو پاي یآب خوش از گلو  ذاره اونور آب يه یمکنه. ن یم

من اونش  م. دختر خودشم! در ضتر و يه دنده ترد من از اونم غ -

تونم   یاشو خودم م  هی. من فقط پام برسه اونور ... بقستیمهم ن

 درست کنم. 

  ؟یپاسپورتتو گرفت -

گرفتم. با بابا مشترک بودم  هیبريم ترک میخواست یپارسال که م -

 ر شدم جداش کنم. موم شده بود مجبوچون هجده سالم ت یلو

 گفت:   نجایشبنم با ه

 بود؟   یهجده سالت تموم شده ياد تولدت افتادم ... ک یگفت یوا  -

 چپ چپ نگاش کردم که گفت:  

 ه؟ یچ -

داشت؟ به قول معروف کار بد   یاول که اين وسط چه ربط -

تولد دوستتو   تیقزم یدوما تو قه؟یداره به شق یصدادار چه ربط

   ه؟یک یدون ینم
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 باز شد و گفت:  ششین

   رسته؟دفند ... سو شش ا ستیب -

 نازک کردم و گفتم:  یشت چشم پ

 بله.   -

 خوش گذشت!   یلیتولد پارسالت خ ؟ی ریگ یتولد م -

. شما پسر نديده ها بايدم با ديدن اون همه پسر تو تولد  رمیگیآره م -

 . نیمن ذوق مرگ بش 

که تو   یو نانازهمه پسر خوشگل موندم با اون  ا منترس شیخداي -

تور   شونویو يک  یبه کار نشدتا حال دست  ا شمان تو چر لیفام

 . ینکرد

 تور هستن.  یبه تور کردن نداره. همه اشون تو یازین -

 خب پس بجن...   -

 برق گرفته ساکت شد. با تعجب گفتم:  یيه دفعه مثل انسان ها

 ؟ رفتت رق گشبنم چت شد يهو؟ ب -

 ترسا!   نهیراهش هم به خدا که -

  ؟یراه چ -
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 ر آب ...  و راه رفتنت اون  -

آوردم. بنفشه هم با تعجب  ی. سر از حرفاش در نممفقط نگاش کرد

 نگاش کرد و گفت:  

 نکنه منظورت اينه که ...   -

 . نهیآره چرا که نه؟ به خدا راهش هم -

 داد زدم:   کالفه

 تو فکرتونه؟   یش بچرخونه و بگه چاون زبونو تو حلق تونید يک -

 گفت:  و داد  رونیبنفشه نفسش را با صدا ب

. هر یر ینداره چون تو زير بار نم گفتنبه نظر من اصل  یچیه -

 . هیچند که راه خوب

 دستم را زير چانه بنفشه گذاشتم و گفتم:  

! پس  یرکنم! هر کا یم یرفتن اونور هر کار یبنفشه ... من برا -

 ه شبنم گفت:و رو ب انداخت باال ه شانه. بنفشنیبگ

که با  م. اينبار نگاهم به سمت شبنمرخودت بگو ... من جرئت ندا  -

 شد.  دهیشده بود کش رهیمشتاق به من خ ینگاه

 خره دهان گشود و گفت:  باالاز چند لحظه زل زدن به من  عد
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 راهش تو شووره!  -

 زد و گفت:   یزخندبر و بر نگاهش کردم. بنفشه پو

تا    االنشد ...  ی بزبز قند  نیعه ... نگاش کن گم فايده ندار یم -

خوره تو   یپکه ترکه هاش م یآتشفشان م نیيگه هم علحظه د دچن

 پوز من و تو ...  

 و گفتم:   دمتکان دا  یسر

   ؟یچ یمن متوجه نشدم ... راهش تو شوهره؟ يعن ینه جد -

 و گفت:   دیکش یبنفشه نفس پر صداي

. اونوقت نیکن یمشوهر رين  یم  نی کش یمت ماينکه زح یيعن -

دست يه نفر   ارتی. چرا؟ چون ديگه اخت. . یذاره بر یبابات راحت م

 ديگه است.  

نگاه  رهی خ رهیخ   بنمچشمک زن بنفشه و ش یها افه یچند لحظه به ق

منفجر شدم. البته نه از خشم بلکه از   یکردم و سپس به طور ناگهان

... اينقدر   باالد بنفشه و شبنم پريدنخنده. چنان زدم زير خنده که 

. با نیشدم کف زمدر رفت و ولو   از زير پايم یخنديدم که صندل 

ديدن اين صحنه شبنم و بنفشه هم خنده شان گرفت و زدند زير  
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م کم خنده ام  حال شديم. ک یخنديديم که ب ی. هر سه به قدردهخن

. بنفشه با نطوریتبديل به لبخند شد و آرام گرفتم شبنم و بنفشه هم هم

 فت: مانده لبخندش گته 

حال خنده ما   ؟یخند یه ها موون يد نیع خودیحقت بود! چرا ب -

 یلیبود؟ حرفتون برام خ یعلت خنديدن تو چ یداشت ول لیدل

کنم!   یر مبود ... يه لحظه تصور کردم که دارم شوه غريب بیعج

 منو به خنده انداخت.   نیهم

ه؟ من از  شوهر کردن خنده دار  یخنده داشت؟ آخه دختر کجا  -

 ...   ! اونوقت اينرهیمنو بگ ادیب یخدامه يک

 اخم کردم و گفتم: 

 بنفشه سوگند منو يادت رفته؟   -

 بنفشه هم اخم کرد و گفت:  

 اگه به خاطر يه سوگند ...   نمخاک تو سرت ک -

که من از همون   یدون ی. خودت هم مستیفقط به خاطر اون ن -

مخالف  نسبت به جنس حس کردم که  دمیرس وقت که به سن بلوغ

 بود.   ن یهم به خاطر هم دندارم ... اون سوگن یکشش چیه
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 : دیپرس  یشبنم با منگ

   ؟یچه سوگند -

 بنفشه گفت: 

کرد نوک انگشتش و بعد هم   زنسو یگوريه بار اين گور تو  -

گوشه دفتر خاطرات مشترکمونو انگشت زد زيرش هم نوشت  

خودم وفادار   یتنهاي تا آخر عمرم به من که یسوگند به وفادار 

پا به حريم   یمرد چیهنخواهم داد  وقت اجازه  چیخواهم ماند. ه

 ام گذاشته و آن را در هم بشکند!   یتنهاي

 شبنم خنديد و گفت:  

 !  یبجونم کتا -

بگو ...خودمم اون روز اينقدر بهش   نویبنفشه هم خنديد و گفت: هم

 خنديدم.  

 . نهیسا راهش فقط همرگذريم ... به خدا تحال از اين حرفا ب -

 زدم پس کله اش و گفتم: 

 خوام از  یمن م ؟یزن یآخه اينم حرفه که تو م -
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 یگ یبابام نباشم. اونوقت تو م ریخوام ديگه اس یايران برم چون م 

دم حداقل   یم حیمن بابامو ترج یول دا یببخش یل یشوهر کنم؟ خ

ديگه  سالو که رد کنم یس .ستی ن یدونم که اسارتم دائم یديگه م

 تونم کله کنم؟   یم یرو چه جور کهیاون مرت یشم. ول یآزاد م

 یزن يک یبرو دائم ایگم ب یديگه! من که نم نجاستیاشتباهت هم -

 شو که ...  

 زدم:  غیج

 بشم؟   غهیبرم ص امیگاله تو ببند شبنم! من ب  -

!! البته اونش ديگه به  !غه؟یگفت ص کیحرف دهنتو بفهما!  ییییاوي -

تو زن يه نفر بشو که   یباشه يا موقت. ول یخودت مربوطه که دائم

بره اونور و   یبهش بده. اونم تو رو م میبره اونور آب يه پول خوادیم

کن که به   دا یپ!يا يه نفرو  یراحت نیبه هم نیش یبعد از هم جدا م 

جدا شو.   اونور ازش نیبا تو ازدواج کنه بعدش تا رفت یصورشکل 

 ! یراحت نیبه همگرده  یبهش بده. اونم بر م میپوليه 

اول از همه   ؟ی چ یاين کار يعن یدون ی! مایگ یچرت و پرت م  -

 یم واالکنم. دوما دارم خودمو زير س یم انتیدارم به اعتماد بابام خ
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بشه   یمعلوم که طرف راض جاک  زکار يه ريسکه ا  برم. بعدشم اين

 تو سرم کنم؟  یخاک ه در آورد چهببده؟ اگه د اقطالمنو 

شرط و شروط   ی داره. بايد يه جور یديگه اونش به خودت بستگ -

 بسوزه نه کباب   خ یکه نه س یبذار

 گفتم:  دمیکش یم یقیکه نفس عم یاز جا بلند شدم و در حال

... بايد بريم   رونیب نيای... از فکرش ب ستین ینه اين کار شدن  -

دونستم قبول   یتکان داد و گفت: م یه سر شيه راه بهتر. بنف بالدن

ديگه   یشرايط  چیتو تحت ه یاينو هم بدون که بابا ی. ولیکن ینم

  یم باال نیزير زم یکه داشتم از پله ها نطوریشه. هم ینم یراض یا 

 رفتم گفتم: 

 بود.   ن کاره. شبتر از اينشه. به ی! راضستیمهم ن -

چت  یلب تابو الک یجلو من. تنها نشسته بودبنفشه و شبنم رفته بود

جز چت کردن و تلويزيون نگاه کردن نداشتم.   یکردم. کار یم

 یبود من نم  مونیم هیپسره عکسشو گذاشته بود گوشه صفحه. شب

 اين عکسو گذاشته! نوشت:    یدونم با چه اعتماد به نفس

 ؟plzمیدی  aslعزيزم  -
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 اول... شما  -

 teh 26سیامک  -

 حقا که سیايی!  -

 نوشتم: 

 teh 28رز   -

  ومدهیکولشو بره. خوشم ن یتر گفتم که دمشو بذاره روباالسنمو 

دادم.   یدونم چرا داشتم جوابشو م یبا اينحال نم یبود ازش ول

 نوشت:  

   یاو عزيزم از من بزرگتر -

 یبرم تو یا اومدم. دوست داریکه دو سال زود به دن  دیآره ببخش -

 زودپز؟  یتو  یتو بر ريزریف

 و خوشگل خانوم  کار ناي ینکن -

خوشگل خانوم اول ... دوما چرا    یگ یکه م یتو مگه منو ديد  -

 بکنم.  نجات جون تو هم که شده بايد اين کارو یاينکارو نکنم؟ برا 

 نجات جون من؟  -
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خونت   یکن یدکشخو یریبگ یترسم افسردگ  یآره عزيز دلم م -

 گردنم.   هفتیب

 خنده گذاشت و نوشت:   اسمايل

تو   ارمند یوم ... من اصل با بزرگتر بودن تو مشکلانخ طونیش -

 چطور؟  

  (خنده)پسرم ...  یتوام جا  ؟ینه چه مشکل -

   ؟یدیدو سالت بوده منو زاي یيعن -

 نکرده بود.   شرفتیآره اونموقع علم هنوز پ -

  یم شرفتیاره برعکس پشهر شما انگار د  یوقربون اين علم که ت -

 کنه. 

 نوشت:  ه اسمايل خنده بذارم کاينبار نوبت من بود 

   ؟یدانشجوي -

 و گفتم:  دمیکش یآه

 نه ديگه از ما گذشته  -

  ؟یتموم کرد -

 آره ...   -
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  ؟یخوند یچ -

 ...  یپزشک -

– wow 

  ؟یهنگ کرد  هیچ -

 ! نم ک یپس من دارم با يه خانوم دکتر چت م -

نفهم  کهیوقت چت کردن داره مرتود! آخه دکتر چقدر اوسکول ب 

  گ؟! نوشتم:ن چلم

 آره تخصص زنان و زايمان!   -

 !  یرينیچه تخصص ش -

 ! نوشتم: کهیمرت

 تره تا خانوما  رينیواسه آقايون ش -

 دن.   یديگه اين تخصصو به آقايون نم دمیشن -

 شه.   ی! ديدم سه م؟یاومدم بگم جد

 نوشتم: آره  یالک

   ؟یبه من بکن یيه لطف  یونت یم -

  ؟یچه لطف -
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 نشده چه انتظارا داره!  یچیچه پروئه! هنوز ه یبگبگم  مترس یم -

 شنوم ...  یبگو م -

ش به هم زده ...  با دوست یدارم که تازگ یراستش من يه دوست -

افتاده و   یيه اتفاقاي نشونیخره بباال. چون ستیدختره ول نش ن یول

شد!  یکردم چ یفکر م  ی. من چستی ن دختره ديگه دختر الحا

ذارم.   یده بهم يه ذره سر کارش م یشرمانه م یب شنهادی پگفتم حال 

 باز گفتم:  شیو ن  یروشن شد و با کنجکاو ادارامبا اين حال ر یول

 خب ...   -

  یبکن اين دختره یبرا  یيه کار یتونیاگه تو م  خواستمیم حاال -

 ..   هسر دوست من بردار بلکه ديگه دست از

 کنم؟   میترم منظورت اينه که -

بذارم. اونم    کالسدونستم که يه ذره  یم شویل خوبه اسم علماح

 بود که گفت:  شیحال یزايیانگار يه چ

   ؟یتون  یآره ... آره م -

ديگه  یشماي یول هیقانون ریتونم ... با اين که غ یمعلومه که م -

 شه کرد.  یکاريش نم
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ازت تشکر کنم! از خجالتت در   یجوردونم چه  ینم قعاًا و یوا  -

 !!!!  انیخوان از خجالتم در ب  ی. اوه اوه دو نفره هم مميایم

  ستیجبران ن هب یازیکنم ن یخواهش م -

  ايم؟یب یک ؟یشه آدرس  مطبتو بد ی! حال م یخانوم -

مطب دستم باز  یخونه ام. چون تو   اريشیشه بايد ب یمطب که نم -

  ستین

نو با  و. باشه ... باشه ... آدرس  خونه تیگ یآهان آره راست م -

به  کردمیم شی بگو. داشتم از زرو خنده ج یتون یکه م یتاريخ

  انیصبح ب 5 گفتم و گفتم ی! يه آدرس  الکمقخودم. پسره ابله اح

تشکر کرد و   یکل چارهیپسره بکه نگهبان ساختمونم خواب باشه.  

 یم و در حالدر لبتابو بسترفت. کرد  یپس فردا ساعت خداحافظ

 : مخنديدم گفت یکه هنوزم م

ه حرف کالمتا  4که به یحقته! هم حق تو که اينقدر خنگ و خل-

هم حق دوستته که اون دخترو بدبخت   یکن یتو چت اعتماد م

  درخواد ولش کن. هم حق اون دختره اس  که اينق  یکرده و حال م
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که . همتون ارهیسرش ب شل بوده و گذاشته اون پسره اين بل رو

 ت چقدر کره داره.  ن ماسميه  نی فهم یه شدين اونوقت مزابرا 

اومده.    اومد از اتاق خارج شدم و ديدم بابا نیکه از پاي یبا صداي

من دست بلند کنه. با اينحال  یباهاش قهر بودم. حق نداشت رو

و بود.بابا کنار عزيز جون نشسته بود  ریگهنوز کارم بهش  نیرفتم پاي

 دو ره یلبها یلبخند رو ن. با ديدن من گلمشغول گپ زدن بود

 زمزمه کرد و رو به عزيز جون گفتم:  یسالمشکفت. زير لب  

شام   یخوره! ک یگشنمه عزيز جون ... روده ام ديگه داره منو م -

 بهمون؟   ید یم

صبر کن تا بابات   کهیچقربون اون معده ات برم من مادر ... يه  -

 کشم.  یو مبعد شامبخوره  شویچاي

 بابا گفت:  

 با گشنه نمونه.  بکش که اين عزيز دل با ومن خوردم عزيز ... شام -

خواد   یکرده حال م یپاچه خوار! تازه رفته فکر کرده ديده چه کار

. عزيز از جا برخاست و به آشپزخانه رفت. بابا  ارهی دل منو به دست ب

 دراز کرد و گفت:   تمدستشو به سم
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 باشه.   نی ابا چشماش غمگسک بعرو نمینب -

لند شست پام  داختم و با ناخن بپا ان اون یندادم. پامو رو یجواب

 دم گفت:   ی ضرب گرفتم. بابا که ديد جواب نم زیم شهیش یرو

 بابا؟  یقهر -

-   .... 

 !  ؟یته تغار -

-   ... 

 رو خاج کرد و گفت:   یبسته ا  زیبابا خم شد و از زير م

 یادواين کمنم  یزن یم حرف نمخب حال که باها یلیخ -

 دم.   یخوشگلو بهت نم

کرد! اونم با يه آبنبات! خواستم از جا   یاشت بچه خر مگار دناه ا 

 عزيز برم که دستمو گرفتم و گفت:  شیبلند شم و پ

 کنه؟  یکفايت م دیبگم ببخش -

 و گفتم:   نهیک  ایچشماش نگاه کردم با يه دن یتو

 بود بابا!  تبار اول -

 !  یکرد  میعصب -
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آتوسا دست بلند   یياد رو یکردم ... يادم نم یهم که م یهر کار -

 آورد.   باالکه  ی... با اون گند یده باشکر

 به کمک داشت نه کتک!   ازیاون مريض بود ن -

 منم ديشب دست کمک به طرفتون دراز کردم.   -

 یم ن... چو یو من هم بهت کمک کردم. دوست ندارم بذارم بر -

 در انتظارته ...   یدونم چ

بودم تا حال کار کرده  اطرف صد ت نیبودم هم یمن اگه کاره ا -

... آتوسا قبل از رفتنش اينجا دوست پسر داشت! يادتون که نرفته.  

 بابا سرشو زير انداخت و گفت: 

از اين حرفا در  یآتوسا شوهر کرده! اينو بفهم .... ديگه حق ندار -

 رسه.  یم ینگوش ما به.يه وقت  یموردش بزن

 دونه.  یم ویخودش همه چ یمان -

 ت ...  ردر هر صو  -

يه  یبه اين کارا ندارم ... بذار من برم. شما هم ماه یکار بابا من -

 به من سر بزن.  ایبار ب

 خنديد و گفت:  
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 به نظر خودت؟  هیاين حرفت منطق -

که دست  یحال رکنارش و د دمیشدم. خودمو کش ریاز خنده بابا ش

 تم:  تم دور گردنش گفداخان یم

که خلف   یکه من از هر چ یوند یبابا تو رو خدا ... خودت م -

. محاله اونور که رفتم اصل خودمو فراموش کنم. بابا به  زارمیباشه ب

 خوام دکتر بشم.  یخدا فقط م

 شده بود گفت:   یبابا که عصب

   نه! یگفتم نه ... يعن یمحاله ترسا ... اينقدر اصرار نکن! وقت -

 با خشم گفتم: از جا برخاستم و 

 !  یلعنت -

 عزيز صدا زد:   تاق بروم کها خواستم به 

 ترسا بدو شام ...  -

اينقدر گرسنه بودم که ديدم طاقت قهر کردن با شکمم را ندارم.  

عنق   یلینشستم. خ  زیراهم را به سمت آشپزخانه کج کردم و پشت م

شد  یسپروت سک که در یمو مشغول خوردن شدم. ک دمیغذا کش

 ت:  بابا گف
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 ...   یشرکت مان یترسا يادت باشه فردا بر یراست -

 و گفتم:  دمیدست از خوردن کش

  ؟ی چ یاونجا برا  -

... بعدش هم برو خونه  یبه مان یبد  یيه چک نوشتم که بايد ببر -

 شام دعوتمون کردن.   یآتوسا برا 

 هم هستن؟   یخونواده مان -

  ؟یچ یرا دونم شايد ... ب ینم -

 . .. یجور نیهم -

به حال نشده بود ما به خانه   دوباره مشغول خوردن شامم شدم. تا

خواست  یم   یبرويم و خانواده شوهرش نباشن. يه جوراي آتوسا

 24و يه خواهر  مایو نه ساله به اسم ن ستیيه برادر ب یفرق نذاره. مان

 ترف یيه جوب نم یهرش توداشت. آبم با خوا ایساله به اسم مان

  .يومد باهاش کل کل کنم یبود. خوشم م داداشش باحال یول

گونه اش به اتاقم   دنیز تشکر از عزيز و بوسشامم رو خوردم و بعد ا

  یاينکه زن یبرا  ی. ولدیکش یچقدر زحمت م چارهیبرگشتم. عزيز ب

  ايدیسر نوه عزيزش ن یباال یتنها پسرش نشود و نامادر یوارد زندگ
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تمام  لیدانستم دل یمکرد. من هم که  ینمفرو گذار   یکمک چیاز ه

نسبت بهش احساس   شیاز پ شیمن است ب یزحمت هايش راحت

کردم. خلصه که آن شب اينقدر فکر کردم  یم دا ی احترام و محبت پ

 مخم هنگ کرد. آخر هم با سر درد خوابم برد.  

ره اين   یم ی ايستادم. اوووه ک یساختمان بلند شرکت مان یجلو

وقت دوست  چیدم شرکتش. هومي یبود که م یاول  رهمه راهو! با 

دونستم که شرکت  یمردونه بذارم. م یها طیمح یو تومنداشتم پا

! خوش به حال ش یمنش یهم تمام کارکنانش مرد هستن. حت یمان

شد که  یناراحت نم الشیوقت خ چیآتوسا با اين شوهرش! ه

  راششرکت ب ی بريزه رو هم يا اينکه کارمندا  شی شوهرش با منش

نسور ايستادم.  ساآ  یجلو رفتم و  باالو ... از پله ها  انیب یعشوه شتر

در  یجلو رونیطبقه چهارم بود. از آسانسور که اومدم ب یدفتر مان

که روش نوشته شده بود : دفتر مدير کل , مدير   یرنگ یقهوه ا 

 نان ايستادم.  عامل , و معاو

  به ظاهر خودم ینگاه روسا.  سیرئ یبه! کجا هم قرار بود برم. قاط به

و  فیک یشال قهوه ا  ین مشکو... شلوار کت یقهوه ا  یکردم. مانتو
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زنگ   یمقبوله. دستم را رو پمیدونستم که ت ی! م یکفش قهوه ا 

در را   یدیمو سف رمردیکه پ دی طول نکش یزیگذاشتم و فشردم. چ

 گشود و با ديدن من گفت: 

 ؟  دیبفرماي -

 پرو پرو گفتم:  

 تو؟  امیتونم ب یم -

 ؟ دارينکار  یبا ک -

 ستوده ...   یمان یبا آقا -

ديگه؟  هی! اين کنم یخوام بب یدارين؟! اه! انگار وزيرو م یوقت قبل -

   شه؟ی منش

 گفتم:  

 ...   رینخ -

 بست گفت:  یکه داشت درو م یدر حال

 شه.  ینم یشرمنده خانم ... بدون وقت قبل -

 هوا! :  رفت راه  غمی اينکه در بسته بشه ج زقبل ا 
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  ؟یکجاي یییییییییییی. مان...ییییییییییییییییمان ؟یبند  یدرو مااا چرا  -

  یبنده منم م  یدرو م  االناين  ییییییییییمان ی! اونمیدم در بب ایپاشو ب

از عکس العمل  چارهیب رمردیپ یییییي ییییییییییییییییییییییرماااااا .... مان

دونست  یه بود. نمدر و ديوار خشک شد نیو مبهوت ب تمن ما

سه مرد اومدن ه ک دیطول نکش یزیکرد! چ  یکار م  یاشت چد

 یکه مان شونیهم بودن ... يک  یدر! جونم مرد!!!!! چه مرداي یجلو

شناختم که از  یاون دو تا رو نم یبود شوهر خواهر گل خودم. ول

شده بودن. با   رهیبازيم خ هقضا هر دو نفر با دهان باز به من و ديوون

 ه بود گفتم: که مبهوت ماند یمانديدن 

  یرو برات آوردم. مان یتو ... چک دد امیب نذاره م یاين نم یمان -

 یهنوز هم تو یداشت ول من عادت یبا اينکه به ديوونه بازيها

 بلند شد:   غمیاش دوباره ج افهیشوک بود. با ديدن ق

  یرم چکو واسه خودم خرج م ی! م امردم گرم یییییییییییییییی مان -

 تو يا نه؟   امیب یذار یکنماااااااااااا م

 زلزله؟   ید و خنده اش گرفت: تويور خ یتکون یمان
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ح مادربزرگمه اومده  رو ؟یگه توي یپه نه په ... بعد دو ساعت م -

 جیبا اين گ یمقبول هست يا نه .... ول  نهیکه بب نهیشوهر نوه اشو بب

 به خدا سپردمت.  شدم نه نه ... من رفتم دیتو کامل ازت نا ام یباز

 با خنده دستم را گرفت و گفت:   ینام

 ...   نمیتو بب ایب -

 و آن دو مرد جنتلمن ترسا کش گفت:  رمردیسپس رو به پ

 یاين ترساست خواهر زن زلزله من ... حالش اينجوريه اگه کس -

  ا . خنديدم و رو به مردباالره  یم  غشیبزنه ج یحرف  لشیم برخالف

 گفتم:  

 تم.  شبخخو یشناسمتون ول یمبا اينکه ن -

طرف  جور کرد و دستشو گرفت به واز اونا زود خودشو جمع  یيک

 گفت: من و 

 با شما کامل خوشبختم ...  یفراهان هستم و از آشناي نويد -

چپ چپ نگاه به دستش کردم که زود خودشو جمع و جور کرد و  

جرئت نکرد دستشو جلو   یجلو اومد ول یعقب رفت اون يک یقدم

 :  فتو گ ارهیب
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 . .هستم ... معاون شرکت  یانیسان ک م احمن -

  یتکان دادم و رو به نويد با پروي یبه نشانه آشناي ی احسان سر یبرا 

 : دمیپرس

  ؟یکاره بود یشما چ -

 قزوين من جا خورده بود گفت:    یمثل سنگ پا ینويد که از رو

 من مدير عامل هستم ...  -

ا تماشا  ار من رخنده د یشو ه بود وايستاد یکه گوشه ا  یرو به مان

 تم: فخنديد گ یکرد و م یم

   ؟یستی وااااااااااااااا مگه تو مدير شرکت ن -

 خنده گفت: من مدير کل هستم ترسا خانوم ...   انیدر م یمان

 جا مدير کل ...   یکاش عقل کل بود -

 گفت:  رمردیبا خنده مرا دعوت به نشستن کرد و رو به آن پ یمان

  اریو ببالشربت آل  وانیيه ل یترسا خانوم یزحمت برا  یقاسم بعمو  -

 زده شده ...   ما... گر

نههههههههههههه همه با تعجب به من نگاه کردن و من با خنده و  -

 ناز گفتم: 
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 خوام.   یدارم ... آب پرتغال م یو دوست نمبالخو شربت آل -

  یان مهر چهار مرد هم خنده اشان گرفته بود هم مطمئنا در ذهنش

 یکه برا  گفت و رفت یچشم... عمو قاسم  یر لوسگفتند چه دخت

کنارم نشست و در کمال تعجب احسان و  ی. مانارهیپرتغال ب بمن آ

هم از کار آنها خنده اش گرفت و رو به من   ینويد هم نشستند . مان

 به نشانه تاسف تکان داد و گفت:  یسر

جون  یمان یلبرام؟ بله و یخب خواهر زن عزيز چکو آورد -

ومدم اينجا ... تازه  ا اين گرما پدرم دراومد تا   یف ... تونصف نص

چندش .... اه اه اه ...   یيه عالمه آدم بو گندو یا متروووو ل اونم ب

 شه.   یافته حالم بد م یيادم م

 نداد بهت؟  نی؟ بابات ماش هیهان چ -

ره تو   یمثل خر م یزیما هر چند وقت يه بار يه چ یاين بابا رینخ -

بل از  ق. ديشبم از اون شبا بود رهیگ یازش مرخت خوابش گ

دو در کرد.   چویبردارم سوئ نویاينکه من صبح ماش  ترسخوابش از 

نشد  یرفتم بلکه روشن بشه ول ور نیماش یما یم می با س یصبحم کل

 که نشد که نشد.  
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 ...  یآخ -

 در آن کت و شلوار خوش دوخت کردم و یمان یبه سرتاپا  ینگاه

 گفتم:  

کرمون   یلقا نی ع ! روز به روزیشده مان یگریتخته چه جبزنم به  -

 !  یآ یرو م

با من  یترس یبا خواهرته ترسا جان ...نم ینیاز اثرات هم نش  -

 کنه ها ...   یآتوسا دون به دون موهاتو م ؟یزن یحرف م یاينجور

دوست دارم ازت   یشوهر خواهرم ه؟ی! مگه چس یوا! چه خس -

 .. بتعريفم .

 ل ....  وم گخان یطف دارل -

را اول از همه    ینیو س برگشتآب پرتغال  وانیعمو قاسم با چهار ل

  وانیدو ل وانیيک ل یجا یمن گرفت. من هم با پروي یجلو

  ینیس یرا دوبار تو وانشیو ل دمی را يک نفس سر کش  یبرداشتم. اول

با  را هم دستم گرفتم تا ذره ذره بخورم. عمو قاسم یگذاشتم دوم

حسان و ا خنديد.  یغش غش م یمان یکرد ول یه متعجب به من نگا
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خودشان را گرفته بودند که نخندند. از ديدن   یهم به زور جلو دينو

 سرخ  شده شان خنده ام گرفت و گفتم:   یها افهیق

 ...  نیپک  یبخنديدن بابا ... حال م -

 خنده گفت:  انی. نويد در م دندیگفتم هر دو ترکاين را که 

 ما نديده بودم ...  ل شمث یتا حال دختر  -

 ونه ام ...  من يه د اينکه یبرا  -

 احسان ا نگاهم به انگشت حلقه احسان افتاد و گفت :  

  واقعاً -

نويد مشخص   یيدم که حلقه در دستش است. پس زن داشت! ول د

. چک را از دیجنب   یم  شتریب بود که مجرد است. سر و گوشش هم

 فتم: دادم و گ یدست مان در آوردم و به فمیک

 ..  ونه .خرم  یجون من ديگه م یخب مان -

  ن؟یامشب خونه ما باش ستیمگه قرار ن -

 يام.   یشم و بعد م یرم خونه آماده م یم -

ريم خونه  یبمون دو ساعت ديگه با هم م یندار یخب اگه کار -

  ... 
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ن او یکنم ... شب جلو نیخوام برم خونه خودمو تزئ ینههههه م -

 نداشته باشم.   یو کسراداش چلغوزت کم د

و نويد هم ديگر   انگفت. احس ی نم یزیو چ ديدن خ  یفقط م یمان

 خنديدند. از جا برخاستم و گفتم:  یآزادانه م

برين که   یخب ... من رفتم ديگه شماها هم حتما يه دشور یلیخ -

 . نیناکرده خودتونو نجس نکن  یخداي

زدم  یند مبخل کهیلد و من در حاخنده بلند ش کیشل یدوباره صدا 

 یدر خانه آتوسا که خانه ا  یم.جلوفتر رونیب یاز در شرکت مان 

به  یشديم. دست ادهیبا عزيز جون پ یو بزرگ بود از تاکس یيويال

را داد و   یو به طرف زنگ رفتم. عزيز پول تاکس دمیمانتويم کش

از شد.  که در ب دی طول نکش یزیکنار من ايستاد. زنگ را فشردم و چ

هم در  ماین یمشک یوبمانم پريدم تو ... پراد منتظر عزيزدون اينکه ب

پارک شده بود و من مطمئن شدم که او هم   ی و مان ام یکنار ب

 حضور دارد.  

 شهیکردم و به در ش یدرختشان را سريع طبزرگ و پر دار و  اط یح

ها  شهیپشت ش مای. در کمال تعجب متوجه شدم که ندمیرس یا 
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  دیفهم ینوشد. وقت یم یچاي در آرامشل زده و و به من ز ايستاده

تکان داد و عقب رفت. در را باز کردم   یجه نگاهش شده ام سرتوم

 و گفتم: 

 ! من اومدم.  یبر همگ سالم -

بود از جا   یو مهربان مایکه زن خوش س جون نهتهمی مایو ن یمادر مان

 گشود گفت:  یکه به رويم آغوش م یبرخاست و در حال

 لم ...  دختر گ یخوش اومد -

 یر دلم مماندم. چقد یباق یحظاتلدر بغل مهربانش فرو رفتم و 

 دهیکرد. خود او هم فهم یبغلم م نیخواست مادرم زنده بود اينچن

فشرد.  یبغلش گرفته بود و م یکه محکم منو تو رمدا  یبود چه حال

موهايم را  یجون به نرم نهیشالم از سرم افتاده بود سر شانه ام و تهم

 بلند شد:   مای اعتراض ن یکرد. صدا  ینوازش م

  یکنه چه تحوه ا  یساله نديديش؟ حال فکر م اووه مامان! چند  -

  یم باالبرامون طاقچه  یکه ه ن یکن یکارا رو م  نیهم هست! هم 

 خونه مون؟  ادیشده يه بار افتخار بده ب اصالًذاره ديگه ...  
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 یمانکه چپ چپ به  یحال و در رونیجون اومدم ب نهیاز بغل تهم

 کردم گفتم:  ینگاه م

ره من پامم   یاون خونه راه م یتو تو نیع یيه عزب اوقل یتا وقت -

 ا چه دل ذارم!  یاونجا نم

تا آخر عمر يالغوز    بخوام... شايد من  یخوب ل یدل واقعاًاهان!  -

 اونجا؟   یيا یوقت نم چیبمونم اونوقت توام ه

  هیبا بق یپرسواالحو ا  سالممشغول بدم رو  مایبدون اينکه جواب ن

مبل و با چشمانش مشغول کاويدن من از   یاد رودهم لم  مایشدم. ن

نوک انگشت پا تا فرق سرم شد. از خودم مطمئن بودم سارافون  

. و گردنبند مرواريدم را  یبا بلوز مشک دمبو دهیپوش یرنگ یمشک

ه کرد و کنارش اشار یبه صندل مایهم دور گردنم بسته بودم. ن

 : گفت

 وروجک ...  نمتیاينجا بب نیبش ایب -

 ارم؟  دن ديد -
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که از   ی! با خنده نشستم و کنارش و در حالیمعلومه که دار  -

  داشتم یکه آتوسا جلويم گرفته بود يک پرتغال بر م یا  وهیظرف م

 گفتم:  

استاد  مای دکتر؟ ن یدخملت آقا یبا دانشجوها یکن یچه م -

ه بود و  رايش را گرفتکه دکت .. تازه يک سال بوددانشگاه آزاد بود .

ه استخدام شده بود و شده بود سوژه من سال هم در دانشگا از همان

 و گفت:   (اين کار عادتش بود )دماغم را فشار داد   مایخنده. ن یبرا 

با اين حرفات  یکرد  دیلینباش ... يه ساله مخ منو ت طونیش دراينق -

  ... 

دختر   یوهاثر دانشجدونن اک یهمه م... گم  یخب مگه دروغ م -

دونم تو چته که چشمت   یمن نم هستن ... حاال  انشگاه آزاد هلو د

 گفت:   طنتیبا ش مای. نرهیگ یاز اين هلو ها رو نم یيک

! استاد  ستین ی... کم الک  رفتهکه چشم همه اون هلوها منو گ فعالً -

 !  یو خوشگل یپیو هشت ساله اونم به اين خوش ت ستیب

ر  دديگه برات  یهمه راهو؟! بذار يکاين ره  یم یاووووه ک -

 کنه.   نوشابه باز
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بازم   دمیشن یمجبورم خودم بازکنم ... راست  یکن  یتو که باز نم -

 . یدانشگاه قبول نشد

ناراحت شدم و اخم هايم در  یمنظور اين حرف را زد ول یبا اينکه ب

گفت:  گذاشت و  . دستش را زير چانه امدیسريع فهم مایهم شد. ن

  ؟یخانوم یشد حترا نا

 !  ستمین... من خنگ  ایمن -

 اش را گرد کرد و گفت:  یچشمان درشت خاکستر

هم   یلیعزيزم؟ من غلط بکنم تو خ یگفتم تو خنگ یمن ک -

قبول    یزیچ   3000کردم که با رتبه ... من فقط تعجب  یباهوش

مون دانشگاه خود یيا ینشده که عوضش م ی. حال هم طورینشد

 خودم.   یگولشاگرد سو یش یم

   ... مای خوام ... ن ینم -

 جونم؟  -

 با بابام حرف بزن ...   -

 با تعجب نگام کرد و سپس گفت:  یلحظات ماین

  ؟یدر مورد چ -
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 گفتم:   ضیلجم گرفت و با غ شیاز خنگ

 در مورد ازدواج با من ...   -

 هان؟!!!   -

 ! یدارکه اينقدر خنگول تشريف  ما ین یریدرد بگ -

 بزنم؟  با بابات حرف یفهمم بايد در مورد چ  یخب من نم -

 خوام برم ...    یمن م ماین -

 کجا؟  -

ذاره ...   یبابام نم یول لیادامه تحص یخوام برم کانادا برا  یم -

 گه نه که نه.   یمرغش يه پا داره سفت و سخت م

 داره ...   یلیدل البدخب  -

  یم ماندونست یاست. چون نمتم بهش بگم به خاطر اتوستونس ینم

ز اين رو  خونواده اش گفته يا نه؟ ا  در مورد گذشته آتوسا به یزیچ

 گفتم:  

  ی... بوريچ دونمیترسه من برم اونور غرب زده بشم يا چه م یم -

 مسخره!    یلیدل نیاونور از راه به درم کنن ... از هم یها

 خنديد و گفت:  
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عاشق   يه پدر ی. از نگراندختر خانوم .. ستیمسخره ن لیاينا دل -

 . رهی گ یرچشمه مس

 ام؟  یدختر نی... من همچ یشناس یو منتو م ماین -

 .  یشايد جو زده بش ینه ول -

 خوام.   یکمک م یگمشو ... منو باش از ک -

   ؟یتر کیتو باز يادت رفت نه سال از من کوچ -

 آخه ...  یذار یخودت نم -

 کرد.  یشايد بشه يه کار -

 گفتم:  یبا خوشحال

 !!!  ؟یچه کار -

رفت  یم ی دستشوي مایسمت ن که به یاز جا برخاستم ودر حال

 گفت: 

 یبرا  یدار یچه عجله ا االنگم.  یاونشو ديگه بعدا ها بهت م -

 رفتن. 

 .  ماااااااااااااااااااایشه به خدا ن یداد زدم: دير م

 برادرش نشست و گفت:   یجا یمان
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سر به سرت   ماین  باز اين ؟یزن یار مشه؟ چرا هو یدير م یواسه چ -

 گذاشت؟  

دونم چرا همه پسرا دوست  یآخر منو ... من نم ناي ده یدق م -

و بعدش از جلز ولز کردنشون  یخمار یدارن دخترا رو بذارن تو

 حال کنن.  

عادتش بوده ... حال  یاز بچگ ماین یدونم ول یپسرا رو نم هیبق -

 .  نیگفت یم یچ

 م: ند از اين رو گفتدر اين مورد بدا یزیخواستم حال چ ینم

بنفش   کی... آتوسا که با آن بلوز ش تو پر تطبق معمول چر  -

شده بود آن طرف  یخواستن یکل  یرنگ و شلوار چسبان نقره ا 

 فشرد گفت:   یکه دستم را م ینشست و در حال

آرامش  ایآتوسا يک دن یخودم چطوره؟ صدا  یلو کوچو یآبج -

بود. از لحاظ   را یو گصدايش جذاب  یخداي در خود نهفته داشت.

  ین با من تفاوت داشت. چشم و ابروزه يک آسماا هم به اند چهره

و لب و دهان   باالسر یکوچولو ینیرنگ داشت با ب یمشک دهیکش
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ته رنگ سبز داشت ...   زمیغنچه و سرخ  ... برعکس من که همه چ

 را فشردم و گفتم:  ستشد

از من و عزيز و   یياد چی... ه یبهتر گاران  یمن که خوبم ... تو ول -

 ! یباش یکردم اينقدر شوهر ینمکر ف. یکن یبابا نم

 رفت و گفت:   ی خنديد و آتوسا چشم غره ا  یمان

 شه.  یباورش م یگ یم یاينجور یمان ی... جلو تیربت یااا ب -

آتوسا چقدر اين شلوارت   یگم که باورش بشه ... راست یمنم م  -

  ؟یجا خريدخوشگله ... از ک 

 آورده ...   ایبرام از ايتال  یمان -

 نگاه کردم و گفتم:  یمان هچپ چپ ب

  یبرا  ینده ها ... مگه نگفتم هر چ  ويالبه من لبخند ژوکوند تح  -

 هان ؟ گفتم يا نگفتم؟   ؟ی اریمنم ب یبايد برا  یآتوسا آورد

 سرش برد و گفت:  یباال میتسلدستانش را به نشانه  یمان

اين شلوارو منتها رنگ ه لنگه جان. آخن خواهر زن منو عفو ک -

  یبرات خريد که به عنوان سوغات کیاز همون بوت ماین وشايیطال

 کردم تا حال ديگه داده.   یت بده. فکر مبه
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 نگاه کردم و گفتم:  یبا اخم به در دستشوي

 یشد خودت برام م یم یدست گربه؟ حال چ یگوشتو داد -

کرده  شیهاپول شونیيک البد تره تا حاليه گله دخ نیاين ب ؟یآورد

 رفته ...  

 .  ستیاهل اين حرفا ن مایبا نانه ب -

 خان ..   مای ن غمبرهیآخه پسر پ واالآره  -

 از پشت سرم گفت:  ماین

 منو صدا کرد؟  یکس -

 گفت:  یمان

 بود ...   رتیذکر خ -

  یچ ی... شما برا  مبوده نه شر  رم یخب خدا رو شکر که ذکر خ -

ونو  مجا ايمیمضطراح و ب میرفت قهی دو دق من یبب نیاينجا؟ پاش نی نشست

   ن؟یگرفت 

 ...   یجان؟ خسته نباش مایخوش گذشت ن -

 که تازه بلند شده بود نشست و گفت:   یمان یبا خنده سر جا ماین

 وروجک ...   -
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  یکه خرچ خرچ م یبرداشتم و در حال وهیاز داخل ظرف م یاریخ

 : گفتمجويدم 

 مایفکر کردم تا حال ن یکلمن  ه؟یراه حلت چ یبگ یخوا  ینم -

 رسه ....   یدهنم نمه ب یراه چیه

گم که  ی بهت م یفکرتو مشغول نکن ... راه حلمو وقتزياد  -

 .   ه یمطمئن بشم عمل

  ؟یک -

 زود ...  یبه زود -

  یکه خودمو هم بکشم نم پس نم یدونم اونقدر سرتق یباشه م -

 ...   ید

 ...ماین یبگ یری ام دست بگدم که تو بر یپس م په ... نم هم هپه ن -

 خنديدم وگفتم: غش  غش

 نمشیب یعنقوت کجاست؟ نم یآباج -

 ...   ومدی ... ن -

 اوا چرا؟   -

 درس  داشت ...  -
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 بار با حسرت گفتم:  نیاول یبرا 

ارشد بود و من  یکارشناس یدانشجو ایخوش به حالش ... مان -

 .   خوردمیه مبطغ بودنشبه دانشجو  شهیهم

با دست ديگرش  وبا يک دستش دست سمت راستم را گرفت  ماین

 و گفت:  دیدماغم را کش

 یوروجک من غصه بخوره ... مطمئن باش توام يه روز نمینب -

. از ته دل گفتم:  ستیهم دير ن یلیو اون روز خ یش یخانوم دکتر م

 ...   انشاهلل -

   ز آن همه با هم درآن شب شام را در کنار هم خورديم و بعد ا 

شدند.   انیقل دنیول کش شغم یو مان مایبساط پهن کرديم. ن اط یح

جون و آتوسا و عزيز جون مشغول گپ زدن با همديگه بودن   نهیتهم

  یحساب امزدند. حوصله  یستوده هم از کار حرف م یو بابا و آقا

هم  یکنار ديوار را رو یسر رفته بود. بلند شدم و خورده چوب ها

 و بلند داد زدم:   دمیچ

 بنزين و کبريت داره ؟   یمردم ک یآ -

 گريه در آورده و گفت:  یادا  ماین
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که  یخودسوز ؟یبا خودت بکن یخوا  یآخه اين چه کاريه که م -

 .  رتتیبگ ادیزنم تا ب ینشد راه ... بذار من باهاش حرف م 

 گفت:  یدر آوردمو به طرفش پرت کردم. مان مویدمپاي

 راه بندازم ...   یه سورخوام چهارشنب یمر؟ کا  یچ یخوا  یم -

 کرد. از جا بلند شد و گفت:   باالبود که استق یسک نیاول ماین

 ايول منم هستم ...   -

  یرو یدر آورد و مقدار کم نشیبنزين را از داخل ماش یتریچهار ل

زد دست من را  یآتش م یکه کبريت یچوب ها ريخت و درحال

 و گفت:  دیکش

 نار ... وايسا ک ایب -

 ون بم آفت نداره ...  ابا بادمجنترس  ب -

 !  یشما بادمجون تهران یبم بله ... ولمجون دبا -

  نی. به همدیانداخت و آتش زبانه کش یچوب ها یکبرت را رو

 آتش یاز رو اهویو ه یو با شاد می! دست هم را گرفتیسادگ

 خواندم:   یم  غیپريديم. با ج

 و ... از تمن  یسرختو از من ....  یزرد -
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ستوده هم به  یقاآجون و بابا و  نهیو تهم یانتوسا و مکم کم آ 

  مایداد فقط نظاره گر باشد. ن یم حیجمع ما اضافه شدند. عزيز ترج

را پر   اط یتکنو ح یقیموس یرا روشن کرد و صدا  نشیضبط ماش

  یدور آتش. ما هم دست م دنیکرد به رقص وعکرد. خودش هم شر

زد و  یم ريکین بنداشت! چنا نوش حرفرقص تک شیزديم. خداي

 یم  شی. کم پاط یافتاد کف ح  یمن م  کرفت که ف یرقص پا م

رقصش تمام شد همه با هم شروع کرديم به   یآمد برقصد ... وقت

پريد و چقدر  یم نیو پاي باالکمر من هم داشت  یدست زدن. قر تو 

مد و کنارم آ مای صم و فقط منتظر يک بهانه بودم. ندوست داشتم برق

 : گفت

 حلمو بگم ....   کوه تا بهت راه ایياد باهام ب یکه مجمعه  -

 گفتم:  یبا خوشحال

 ! ؟یگ یراست م -

 بلند شد.   ینانس زیصدايش همزمان با آهنگ تند و ت

 آره عزيزم ...   -
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اوج شاديم را با   شهیبود. هم یکاف دنمیرقص یبهانه برا  نیهم

  پريدم وسط و یا شادکردم. آن لحظه هم ب یم  هیتخل دنیرقص

حرف  میربمرم. رقص عکخشک شده   یقرها هیه تخلشروع کردم ب

زياد   یدستم بلند شود ول ینتوانسته بود رو ینداشت و هنوز کس

 مای. نبهم نگاه کننخواستم مردها  یوقت نم چیه چون دمیرقص ینم

دست  یشده بود. حت رهیمن خداده و به  هیتک نشیمحو ومات به ماش 

ستوده و عزيز مشغول   یو بابا و آقا یآتوسا و مان یول زد یهم نم

  یدست زدن بودن. کش موهايم را باز کرده و چنان با موهايم دلبر

به سمت   مهیسراس  از جمع خارج شد و مایکردم که ناگهان ن یم

زنگ   شیگوش البده ساختمان دويد! با خودم اينطور فکر کردم ک

خسته شده  یم. حسابدو تمامش کر دمیديگر هم رقص یمورده کخ

هم خاموش    آتشمان. می زير انداز نشست یدوباره رو یبودم. همگ

هم به ما  مایکه گذشت ن ی. کمدیکش یشده بود و ديگر شعله نم

از شب همه   یرا نداشت. تا پاس ه یاول یديگر آن شاداب یول وستیپ

وازده شب بود که به  عت د. ساديمیو گل شن می کنار هم گل گفت

خره رضايت به رفتن داديم و باالمکرر من  یها ازهیخاطر خم
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در   یکردم دستم را لحظات یم  یخداحافظ مایبا ن ی. وقتمی برخاست

 و مردانه اش نگه داشت و سپس گفت:   یدستان قو انیم

 ...   یجمعه ساعت شش صبح دم خونه تونم ... منتظرم نذار -

 که ! ستی ن یداره! کم الک ی خودش عالممنتظرتم که بذارم  -

 .  یکرد دا یبا يه دختر خوشگل و تو دلبرو رو پ یهمراه افتخار

 ...   یلعنت خانوم منکرشبر  -

برايم   یمثل قبل نبود. ول عوض شده انگار مای کردم ن یحس م

خره باالفقط راه حلش برايم مهم بود.  فعالًنداشت.و  یتیچندان اهم

ا هم هراه افتاديم .پنج شنبه سمت خانه به کرديم و به  یاحافظخد

داشت. دوباره از صبح با شبنم و بنفشه قرار  یخودش عالم یبرا 

پنج   یوق رفتنارفتن به پاتوق. بابا هم ديگه به پات یبوديم برا تهگذاش

 چی سوئ ینداد و حت ریهم گ نیهم یشنبه من عادت کرده بود. برا 

  یدونستم که م  یهد. ممن بده به ون داده بود کرا به عزيز ج نیماش

دونست که اگه يه ذره ديگه بهم فشار  ی. من منو ببندههخواد در د

 غیج پیکنه. يه ت یشم و گندش شهرو پر م یميهو منفجر  ارهیب

. بنفشه و شبنم را هم رونیديگه زدمو ساعت هشت از خونه زدم ب
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ديم.  وق راه افتابه سمت پات یو سر خوش یسوار کردم و با شاد

 : فشه گفتبن

 ....  نمیب یم گرویچقدر خوشحالم که امشب ج -

  یخوا  ی... آخه واسه چند تا پسر م یندار یریتو که س یبترک -

 بسه ديگه ...   ؟یغش و ضعف کن

 دم اين آخريش باشه ...   ینه قول م -

 یاز گلزار رفت رو پرده و تو خواست لمیا پس اگه دوباره يه ف -

 ..  دونم و تو . ی من م  یغش کن

که در  نیبه هم میچسب  یم فعالً ستیخب اون که تو دسترس  ن -

 دسترسه ... من وسط بحث رفتم و گفتم:  

 ا ... اون چشم خاکستر ...  چارهیهنوز ب یون د یاسمشم نم -

 هیيه که فربد بود ... اون چشم سبزه بهراد ... اون چشم آب واقعاًآره  -

 ستیوم نوز اسمشم معلهر غصه ها هنوشگل شاين خ یآرسام ... ول

  ... 

 !  تهیبا شخص یلیخ یول -
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با اين تابلو بازيات لج پسره رو   ی... يهو ديد  یبله البته اگه تو بذار -

 ذارتت کنار ...   یشوره م یم  ادیو م یاریدر م

 غلط کرده ...   -

حال داره جون  نیاين احساسات تو ... تا هم یبرا  رمیم  یم یيعن -

 ویگه غلط کرده ... خره اگه کس یيهو مپسره بعد  یده برا  یم

 .  یکه نبايد از دستش ناراحت بش یدوست دار

اين دختره  ی... ه یالهه شرق کتاب یتو نیراب نیگه ع یراست م -

  ی! میاله رمیگفت؟ بم یم یچ نیاين پسره رو چزوند اون وقت راب

 !  دم از دست تو ناراحت بشم یگفت من به خودم حق نم

 ت:  گف ضیبنفشه با غ

 ياد!  یشم موفقط ازش خ اشقشم؟گفتم ع یمن ک -

 شه.  یشروع م نیعشق از هم -

کاسه کوزتونو ... من عمرا اگه عاشق بشم ...   نی جمع کن نیپاش -

شبنم خر شده بسه ديگه. رو به شبنم که اخم هايش در هم  نیهم

 شده بود گفتم:  
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شد   یچ یوقت نگفت چیه یول ی سه چهار ساله که با ماي یشبنم -

 زد و گفت:    یشبنم پوزخند ...  یات شد الهکه عاشق اين پسر خ

 نداره ...   لیکه دل یعاشق -

   ؟یندار یماجراي چیه یعني -

گرفت و گفت:   زیگفتن زياد دارم. بنفشه خ یچرا اتفاقا ماجرا برا  -

 ! دنی خو پ بگو ... منم که مشتاق شن -

 منم با خنده گفتم: 

 بنم گفت:  ساس ! شمنم ح  -

 اش مفصله!  هیقض -

 بنفشه گفت: 

 کنم بگو ...   یش مهخوا  -

 کرد و گفت:  یشبنم به رستوران اشاره ا 

 کنم ...  ی. بذارين بريم تو براتون تعريف مديمیکه رس فعالً -

که   یزیپارک کرديم و وارد شديم. م نگیپارک یرو تو نیماش

وسط ده نگاهم به سمت را ا  یبود. ب یخال می نشست ی سر آن م شهیهم

نشسته بودند و  زیو فربد سر م مشد. بهراد و آرسا   دهیرستوران کش
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خوردند. بنفشه با لب و   ینگاهشان داشتند ما را مطبق معمول با 

 لوچه آويزون گفت:  

 ! ومدهین -

   یتو براش تور پهن کرد دهیشبنم هم خنديد و گفت: فهم

 واه واه دلشم بخواد.   -

 گفتم:  تم ونشس یصندل یرو

 بنر شدين!  ديگهشما  نیست ی. تابلو ن نیاينقدر قال نکن نیگبتمر -

 بنفشه و شبنم با خنده نشستند و بنفشه گفت: 

که زياده پسره! بنال شبنم   یزیمن چ ی... برا  ومدهیبه درک که ن -

 کار کرده؟  یبا تو چ اردالناين  نمیبب

 شبنم خنديد و گفت:  

 اشت!  هم به من گذ یچه احترام -

 ...   دیم دکتر لطفا بفرمايل خانوخب حا  یلیخ -

شروع کنه گارسون اومدو سفارش غذا گرفت.   بنماينکه ش از لقب

دهن شبنم. شبنم هم  یبعد از سفارش دادن من و بنفشه زل زديم تو

 و گفت:   دیکش یما شده بود آه یکه متوجه کنجکاو
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ستمو  که خودمو شناختم و تونستم دست چپ و را  یاز وقت -

دارم.   یبیاحساس  عج اردالنکه نسبت به  دمیبدم فهم صیتشخ

 یهر چ اردالن یرفتم ول  یکس نم چیبار زور از طرف ه رزي یيعن

يومد.   یزد صدام در نم یگفتم باشه. کتکم م یگفت من م یکه م

عاشق   یکردم و خلصه ... من از بچگ ینم یداد اعتراض یحرصم م

م بذارم  استخو  یوقت هم نم چی ه يومد و یصدام در نم یبودم. ول

سالم بود که يه بار به   دهدارم... پونز شسکه اون بفهمه من چقدر دو

از خونه مادربزرگم بريم خونه ما  اردالنقرار شد با   یطور اتفاق

 یاولش اصل حرف اردالنبار بود که با هم تنها شده بويدم.  نی...اول

 يهو گفت:  یزد ول ینم

 بخوريم؟   ی زیچيه  شاپ یشبنم بريم کاف  -

 کرد بريم یخواست مربود که از من د اردالنيهو مات شدم.  

دونستم بايد خوشحال باشم يا ناراحت؟ بايد   یشاپ؟ نم یکاف

با اينکه   اردالنکردم يا نه؟ اينو يادم رفت بگم که  یم یبرداشت

شد.  یخاص م یلیوقتا نگاهاش خ یبعض یمغرور بود ول یلیخ

 نم یهم ی... برا  ستیت نتفاو ینسبت به من بکردم که اونم  یحس م
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نوزده   اردالنبزنه. اون موقع  یخواد حرف یشايد م م خودم گفت شیپ

شاپ   یکاف میسالش و سال اول دانشگاه بود. دردسرتون ندم ... رفت

زد از   یبرام حرف م اردالنو هر دو آب پرتغال سفارش دادم.  

شگاه ...  گ دانجلبر یبا دخترا  ردشگفت از برخو  یدانشگاهش م

از دستش  یينا ... کل ا چسبونن به پسرا و  یکه خودشونو م یياونا

عوض شد به من من افتاده   اردالنخنديدم ... کم کم حرف زدن 

تونست. منم که  ینم یخواست بگه ول  یم یزیبود ... انگار يه چ

  یزیکمک کردن بهش چ یتونستم برا  یتو شوک بودم و نم یکل

نکه منو سش گفت. از ايريا و از احسابه د لو زدخره دباال. مبگ

 دوست داره!  

 بنفشه پريد وسط حرفش و گفت:  و هي

بهت اعتراف کرد که دوستت داره؟! پس چته ديگه؟  ؟یجد -

 زد و گفت:   یشبنم پوزخند

گن که   یکه م یدی... اين تازه اولش بود شن یآره گفت ... ول  -

منم منه ... اون روز  هی؟ قضافتاد مشکل ها یعشق آسان نمود اول ول

ازم خواست شش سال  دالنرا گفتم که دوسش دارم و   اردالنبه 
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خواستگاريم. به قول  ادیصبر کنم تا درس  و سربازيش تموم بشه و ب

خواست از اينکه منو داره مطمئن بشه. منم که    یخودش فقط م

  یکنم. خلصه اون روز تموم شد ول یسرخوش! گفتم براش صبر م

  می رفت یم رونید با هم بشده بوشروع  اردالنمن با  یدوست تازه

تو عشق هم غرق بوديم. بهش گفتم   یزديم و کل  یحرف م  یتلفن

  ی. فکر ممیبگم تا راحت تر باش زوی خوام به مامانم همه چ یم

ام   دامادش بشه ... هم خاله اردالنکرديم هم مامانم از خداشه که 

شم. من و عروسش بکه من  رهندا  یدوست داره و حرف یلیمنو خ

رو   هیمن قض  یوقت یلکرديم. و یفکر م یهر دو اينجور ندالار

تو غلط    -بمب منفجر شد:  نیمامانم تعريف کردم مامانم ع یبرا 

 اردالندوش  ی... من جنازه تو رو هم رو  ی... تو گه خورد یکرد

دهنه غار  نیمن دهنم ع ؟یدل بست ذارم! اون آدمه که تو بهش ینم

کردم   یبزنم اصل فکرشو هم نم یف تونستم حر یو نم ودب  موندهباز 

بدتر از مامان   دیفهم یمامان باشه! بابا هم وقت ن عکس العمليکه ا 

. از اون طرف  نمیرو بب اردالنو گقت ديگه حق ندارم  دیبهم توپ

 ! دیییهم مخالفت کرده بودن شدي اردالنخونواده  
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 آخه چرا؟   -

کردم  ینم .. من اصل فکرشو هم.  اگرده به گذشته ه یبر م هیقض -

 ته باشه.  هفن یما جريانات هیکه پشت قض

 بود آخه؟   یچ -

  لیکردم و از مامانم خواستم برام دل یگريه و زار  یيه بار که کل -

با   یجوون یتو اردالن  یمخالفتشون رو بگه برام تعريف کرد که بابا

زنه و  ی! مهم ... قبل از ازادواج با خاله من یيه زن خراب ريخته رو

کنه که  یت م يره شکا یشه. زنه هم م یازش حامله م  اون زنه

شوهر خاله منو مجبور کنه باهاش ازدواج کنه. شوهر خاله منم بدون  

سر و  یخاله من و ب یياد خواستگار یبگه م یزیچ یکس بهاينکه 

اينکه اون زنه خودش بره بچه رو سقط   لیکنه. به دل  یصدا عقدش م

 یره ب یشه زن دوم بشه و م ینم یکرده زنه راض یکنه. اون فکر م

که  یخوابه. در حال یم هیندازه و قال قض یرو م  بچه ا سر و صد

  یهر طور که شده با يک تخواس  یکرده اون زنه م یاشتباه م

نکبتش خلص بشه. ساده تر از شوهر خاله   یازدواج کنه و از زندگ
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 یله هه رو مجبور مبود. دادگاه هم شوهر خا اوردهین ریگ ویمنم کس 

 کنه که زنه رو عقد کنه. 

 خب؟  -

ذاره   ینم یشه يه مرد دو زنه ول  یيگه شوهر خاله منم م د یچیه -

من و پدر بزرگ   یجز بابا مهفه یهم نم یشکیبفهمه. ه یکس

از دستش بر  یکار چیه نهیب یفهمه م یمرحومم. پدر بزرگم که تا م

همون   شوهر خاله ام از نهیکنه. تخم ک یزود دق م یلیياد و خ ینم

بزرگم بود.  چون مامانم عاشق بابا  .دل مامانم ريشه دووند یروز تو

من  یغريب اين پدر و دختر نسبت به هم داشتن. بابا بیيه عشق عج

و  نهیش یمامانم ساکت نم یول ستیگه به ما مربوط ن یبه مامانم م

رگم که  بزمادر  ی. ولرهیخاله امو بگ اقطالکنه که  یهمه تلششو م

کنه و  یه قبول نمرخاله ام بخو  یشونیپ یرو اقطاله مهر  خواست ینم

  ینداره! مامان منم ديگه پاشو م یربط چیگه به تو ه یبه مامانم م

از شوهر خاله ام نفرت داشته. شوهر خاله امم   شهیهم یول رکشه کنا

 اقطال  خواستهی م  یاينکه مامانم جلوش گارد گرفته و حت هیسر قض

  یخبر  ی. ديگه کسرهی گ یبه دل م نهین کاز مامان م رهیو بگخواهرش



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

دونه اونا کجان؟   ینم یحال هم کس نیاز اون زنه نداشت و تا هم

کرده. حال شوهر  دا یاون زنه پ  ازکه يه بچه ديگه هم  دنیفقط شن

... هم از اونور اون زنه   دیو آناه اردالنخاله من هم خاله امو داره با 

 یبابا .دیو يه دختر هم سن آناه اردالنبزرگتر از   رو داره با يه پسر

من  یمامان و بابا شوو پوک کیدونه ج یره چون م یاونم زير بار نم

  چیدونه و مامانم گفته ه ینم یچ یدر اين مورد ه اردالندونن.  یم

 ه کهبکن یرش بزنه و کاروقت هم نبايد بفهمه. چون ممکنه به س

  یدونستم ول یمخالفت اونا رو م  لیبشه. حال من دل یمونیباعث پش

گفت از  یبه من م شهیهم یو گنگ بود ول جیگ  اردالننه.   اردالن

  یزياد مهم نبود ... ممنم  یگذرم به خاطرت. اوايل برا  یهمه م

 شه که ینم لیپسر بنويسن. دل  یشه خبط پدر رو پا  ینم لیگفتم دل

اش حرف   اينا همه یباشه ول ینجوریهم اونم بوده بداباش چون ب

شد. خون   یدلم کاشته م یتو ینی. منم کم کم تخم شک و بد ببود

کردم. کم کم احساسم هم   یم شهیش یرو با شک هام تو اردالن

تفاوت  ینسبت بهش سردتر و ب یشد. ه یداشت نسبت بهش کم م

کرد  یمادرشو تحمل م ر وپد یشدم. اون هم بايد غرغر ها  یتر م
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که  یخره کارباال  یسوخت. ول  یم شمنو. دلم برا   یها یهم سرد

دعوام شد رابطه   اردالنبا  یشد شد و من يه بار که حساب ینبايد م

 اردالنخوام باهاش ازدواج کنم  یش تموم کردم. گفتم نممو باها

يه بارم ازم نخواست که اين کارو نکنم  یحت یجا خورد ول یحساب

  یچ ته و من گفتم آره. بعدش همهرف آخراين ح دیقط ازم پرسف

 ...   یراحت نیتموم شد! به هم

  ؟ یگ یم یجد -

 یمن هست ول ی برا  یلیخ اردالنکردم بهتر از  یآره ... من فکر م -

مهم اينجاست که   یکردم. شايد بهتر از اون برام باشه ول یاشتباه م

م  يم کردو به اون تقدشه. من روحم ینم اردالنمن  یکس برا  چیه

 مونیبعد از جداي اهک ميتونم فراموشش کنم.  یوقت نم چیه

ازش  یکردم حت یو چه غلط ستمین یچیاون ه یکه ب دمیفهم

 یزندگ دنبالو رفت  دیمنو نبخش اردالن یخشه ولخواستم که منو بب 

ديگه يه   یبرام ول رهیم یخونم که م یخودش. هنوزم از نگاهاش م

ده.   یم حیرو ترج یيو جدا  نداره انیمن اطمن  به احساس یجوراي

خوشحال شدن به خصوص خاله ام!   یاز اين جداي یلیها خ خونواده
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 اردالنکشه منم.  یکه از اون زمان تا حال داره زجر م یو تنها کس

. بعد از اينکه  یره سرباز ی م داره ماالندرسشو تموم کرد و 

  یده و من م یش م راحت زن یلیسربازيش تموم بشه هم خاله ام خ

 .  هش یر متکه روز به روز داره تند یو عشقنم مو

 . ستیشه! اين انصاف ن یآخه اين که نم یول -

 بود که خودم کردم.   یاشتباه-

 دستشو گرفتم و گفتم:  

باور کن هر  یدونستم ول یرو من نم یکه تو گفت یشبنم ايناي -

کنم. هر   یت مبودن  اردالندوباره با  یبرا  ادیاز دستم بر ب یکار

 ....   یکار

 . ادیبر ب یساز دست ک یارکفکر نکنم  یعزيزم ول یمرس -

 بنفشه گفت : 

 بسپارش به ما ...  -

 شدم.   دواریبچه ها؟! به خودم ام هیچ  نیدون یم -

  ؟یواسه چ -
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کرده بود و اينقدر محو   خکوبی شما رو م یحرفام حساب دمیفهم -

 هم اومد.   یشم عسلگربه چ دينیشده بودين که اصل نفهم

 :  تگف  غیج غیبنفشه از جا پريد و با ج

 کجاست؟ کو  -

آنها نگاه کرد. گربه  زیبه م یمن و شبنم خنديديم و بنفشه با شاد 

  زیمحشرتر از بار قبلش سر م پ یبا ژست قشنگ و ت یچشم عسل 

نشسته بود و مشغول صحبت با دوستانش بود. بنفشه از جا برخاست  

  زیم یوبدهد با ناز از جل به گارسون سفارش آبو به بهانه اينکه 

هم به  ینگاه می ن یآن پسر حت  یند. ولیرا بهتر بب  شد تا او آنها رد

 ی و بنفشه دست از پا دراز تر برگشت و ما کل نداختیسمت بنفشه ن

بنفشه نشست اينبار نوبت او بود که بلند   یاو را مسخره کرديم. وقت

خواست  یرسون رفت. شايد مشود. از جا برخاست و به سمت گا

ت با گارسون بود که  غول صحبشم  خودش غذا سفارش بدهد. یبرا 

فربد او را صدا کرد و ما (البته از نظر ما)در يک لحظه حساس  

 : ديمیرا فهم یخره اسم اين شاهزاده رويايباال

 .  خورهیداره زنگ م تی آرتان ... گوش -
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 :  زیم یول شد رو بنفشه

 ن ... آرتااااااااااااا  -

 شبنم گفتم: 

 جونم اسم ....   -

 اسم؟  ينا  یچ  یحال يعن -

رو   لیاص یاسما یرا در آورد و گفت من معن  شی بنفشه سريع گوش

 دارم. تند تند سرچ کرد و گفت:   میگوش یتو

از   یيک نطوری... و هم ریپربرکت ... و نام پدرزن داريوش کب یيعن -

 آريانا ...   یسنت وانانپهل

 م: دم و گفتتکان دا  یسر

 ...   یايران هی! ايرانیلیسم اصچه ا  -

 ه! کالسبا  یلیخ -

 زدم تو سر بنفشه و گفتم: 

  ؟ی کن  یبده قبول م یدوست  شنهادیاگه بهت پ یجد -

 ...   یبا کله! خاک تو سرت تو يه بار سرت به سنگ خورد يعن -
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گذاشت و رفت   زیم یکه گارسون رو یاز نوشابه ا  یبنفشه جرعه ا 

 و گفت:  دیشرا نو

  یم یگم شوخ ی م یچ ر... من هرو بهتون بگم  یزیچها يه بچه  -

.  ستیاينطور ن نمیب یم ی. ولنی منو شناخت االنکردم تا  یکنم. فکر م

. چون همه اشون فقط يه هدف دارن ...  زارمیبا پسرا ب یمن از دوست

گن خونه   ی... م سالم کیعل یگ  ی... م سالمگن   یيان جلو م یم

  ؟یيا یممون 

 : میخنديديم و گفتبا شبنم هرهر 

 نه ديگه همه اشون!  -

 اکثرشون ...   -

اين کارا فقط محض خنده اس   نی! اينو گفتم که بدونی حال هر چ -

مامان   یخواد باشه باشه. ارزون  یم  یوگرنه اين آرتان خان هر چ

 جونش.  

 کمرش و گفتم:  یزدم تو

 . یودم! حقا که دوست خا باريکال  -

  ؟یکار کرد یچبا بابات  -
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   رونیش و اومدم بوابوندمخدادم  رشویش یچیه -

 گمشو ...   -

منه ديگه. حرف حرف خودشه. يه   یکارش کنم؟ بابا یخب چ -

 م! کال

  ه؟ یچ متیتصم -

  ینزدم و گفتم: هنوز دارم روش فکر م مایاز قرار فردايم با ن یحرف

 کنم. 

 شبنم گفت: 

.  یبايد همون کارو بکن. که من بهت گفتم .. همونهراهت   یول -

گارسون غذا رو آورد و هر سه مشغول خوردن و گفتم:  وخنديديم 

 یشديم. اينبار شبنم و بنفشه هم راحت تر م حتماًباشه چشم  -

 خوردند.  

به سمت آرتان کردم. مشخص بود که اهل   ینگاه یزير چشم

از کارد و   ی! جوردبو  کالس. انگار ذاتا با ستیگذاشتن ن  کالس

اش است  یشگیعادت همد ش یکرد که معلوم م یاستفاده م  نگالچ

من جذاب بود؟ چرا حواسم را   ینه فقط امشب. چرا اين پسر برا 
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شدم؟ خودم هم  یم قیکرد؟ چرا مدام در کارهايش دق یپرت م

بچه آدم از جا   نیدانستم. غذا را خورديم و ع یرا نم ودمجواب خ

گذاشتند و من  زیم یرا روپبک هايشان  بنفشه . شبنم و می برخاست

آنها رد   زیم یاز جلو یرفتم. موقع برگشتن وقت کردن بحسا یبرا 

  یشدم باز هم زير نگاهشان لهم کردند و جالب اينجا بود که حت یم

 کردم...  یمنگاه آرتان را هم حس  ین یسنگ

نم  در رستوران که خارج شدم بچه ها منتظرم بودند و بنفشه و شب از

به  يم رو دکه ش نیبودند. سوار ماش اردالنره  مشغول صحبت دربا

 : دمیشبنم پرس 

 بوده؟  یچه جور  اردالنبرخورد تو با  هیاز بعد از اون قض -

 فکر کرد و گفت:   یشبنم کم

قدم  شی پمن  اول سالم یتو نمشیب یتا م شهیخوب ... هم یلیخ -

  ی... وقت نمک یخوام بخورم بهش تعارف م یکه م  یشم. هر چ یم

... درسته که اون   نمک یبه کمک داره سريع کمکش م ازین من یب یم

کنم تا  یمن مرتب بهش محبت م یول رهیخواد منو ناديده بگ یم

 بلکه از محبت خارها گل بشه.  
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توام   هرو مخش و هر جا که بر یر یمرتب هم با نگاهات م البد -

 . یچشمش باش ی که جلو نهیش یم یجاي یيه جور

  گفت: یبا سردرگم  نمشب

 آره خوب ...   -

شده بود که چه جوريه تو   واالراستش برام س   .خاک بر سرت .. -

نکرده که  تالشی چیاون ه یول  یسه ساله از اين شازده جدا شد

 کردم!   دا یجوابشو پ االن  یباشه ... ولدوباره با تو 

 چرا؟!!!   -

به هم  الشونتو ح نیع یچون خاک تو سر تو کنم! پسرا از دخترا  -

کرد.  یمن نگاه م هشده بود و فقط ب جیبنم کامل گه. شخور یم

 غريدم:  

کنم تو جواب بده ...   یم واالبز به من نگاه نکن ... من س نیع -

  ؟یاوک

 باشه ...   -

 ش؟ی نیقراره بب یک -

 ريم خونه مامان بزرگم اونم هستش ...   یفردا م -
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 يا نه؟  یسبهش بر یخوا  یم  نمیبه به! خب بگو بب -

 خوب معلومه که از خدامه!  و؟ت یخل -

که من   یکن  یرو م یبه بعد همون کار االنخب پس از   یلیخ -

 گم.  یبهت م

  ؟یچه کار -

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

نداره! مهم اينه   ی چه اونا زودتر ... فرق دينیفردا چه شما زودتر رس -

  سالمن خودش بايد به تو ... او جز اون یکن یم سالمکه تو به همه 

   ه؟یاين مصداق چ یدون ی. مهکن

 بنفشه سريع گفت: 

 !  یلیچرا ظرف مرا بشکست ل یلیاگر با ديگرانش بود م -

اون لحظه اصل اين به ذهنش هم  یاون شازده تو یآفرين ... ول -

 ؟یردک یکنه که تو چرا اينجور یبه اين فکر م یرسه. فقط ه ینم

از اونم تا  عد ب. دنهیکش شیت پس زدن و با پا پدس  با ی!يه جوراي

. اگه  یذار یهست تو پاتو نم ونکه ا  یهر جاي نیکه اونجاي یوقت

آشپزخونه  یاتاق يا تو  یکه اونم اومد ... مثل تو یبود  یهم تو جاي
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اينکه اصل   یيعن  ؟یچ ی... اونوقت تو سريع جاتو عوض کن. يعن

. سر سفره هم که یباشکه اونم هست توام  یجاي یدوست ندار

.  یل تو د که اص ل يدش نباش  ینیش یم یيه جاي نینی بش نیخواست

 گفت:  یشبنم با ناراحت

اون با اين همه محبت من رام نشد   یداره؟! وقت یاين کارا چه معن  -

من تره هم   یشه! ديگه برا  یم  یمن چ یخوب معلومه با کم محل

 کنه.  یخورد نم

  جاست! پسرا معکوسن عزيز دلم. نینکته هم  دد ... دد نه -

 .  تیترب یاه ب -

اون مرتب دور و   یکه تو غرور اونو بشکن ی! تا جاينهیباور کن هم -

ديگه  یاون بشکن یکه تو غرور خودتو برا  نیهم یپلکه ول  یبر تو م

 .  یسرو بخونشه بايد فاتحه اون پ یتموم م

 ترسم. یترسا ... من م یول -

. تو  یاز دست بد ستیرو قرار ن یز یچ کن شبنم! تو هبه من نگا -

خوان زنش بدن! تو همه   ی. به قول خودت میرو ندار اردالنديگه 

... حال اين راهو هم امتحان کن. فقط شبنم   یراه ها رو امتحان کرد
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.  برو جلو یه اشو دارگم! اگه در خودت اراد یم  یچ نیاگه ... بب

ازت دعوت کنه با هم برين  ناردال که  شهبک یکار به جايممکنه 

خواد. اگه مرد  یم ی! شبنم اراده قویو تو بايد قبول نکن رونیب

 شو.   الیخیاگه نه کل ب بسم اهلل یدونیم

 فکر کرد و گفت:   یشبنم کم

دم. اينم يه   یت نمرو از دس  یز ی. من که چیگ یتو راست م -

تا    دهب جوابکنم اگه قرار بود  یمحبت مم ارشه. سه ساله که دراه

 کنم.  یحال داده بود. از اين به بعد برعکس عمل م

 :  میمن و بنفشه همزمان با هم گفت

 دختر خوب ...   باريکال  -

  یکرديم ول یتا مقصد من و بنفشه در مورد مسائل متفرقه صحبت م

 فت:  و گ دیمرا بوسگونه شدن  ادهیدر فکر بود. موقع پ یشبنم حساب

. ازت  یگ ینم لیفکر و دل یب رو یحرف  چیدونم که تو ه یم -

 ...  ش یپ  شیممنونم پ

. به من با اس  ام اس   یموفق باش ه اللايشاقربونت برم عزيزم ... برو  -

 گزارش لحظه به لحظه بده. ا ...  
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  حتماًباشه  -

هم به خانه کردم و خودم  ادهیدر خانه اشان پ  یهم جلوبنفشه را 

 میبلند گوش یا سريع صد .باالپريدم  یآنشرل یبا صدا  ود کهتم. برف

 ساعت ته دلم گفتم:   5:30را قطع کردم و از 

 !!! مای ن یریبم-

رفتم.   یو نق نق از تخت گرم و نرمم دل کندم و دستشوي یبدبخت با

ساعت شش قرار بود دم خانه باشد. به بابا گفته بودم با او قرار   ماین

آمدم  رونیکه ب ی نکرده بود. از دستشوي یالفتدارم و بابا هم مخ کوه

 یاسپرت تنم کردم و کوله پشت یتند تند شلوار گرمکن با مانتو

ت داخلش ريختم و شال تنقال یداشتم. کمام را هم بر یکوهنورد

خره دل از کفش پاشنه بلند کندم و  باال. دمیسرم کش یرا رو اهمیس

ر  . تند تند از د ام را پا کردم یمشک اسپرت آل استار  یکفش ها

 ی جلو مایبود. در را که باز کردم ن قه یو پنج دق 6 عتسا رفتم رونیب

  یدود نکیداده بود . ع هیرا دويدم. تک اط یدر به پرادويش  تمام ح

ايستاده بود. در را که   نهیخوشگلش به چشمانش بود و دست به س

کردم و پريدم   یمسالکرد.  سالم بستم متوجه ام شد و با لبخند 
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ابوندم و دراز کش  خو ا ر ی. از همان لحظه صندل نشیماش یالبا

 ش خنديد و گفت:  با ديدن من غش غ مایشدم. ن

   ؟ياد کوچولو یخوابت م -

 میگوش آالرمحرف نزن بذار من يه ذره ديگه بخوابم.   مایآره ن -

 ...  یبه امواتت کردم حساب ریخ یکه صداش در اومد دعا

من  ديمیکه رس یا وقتاه افتاد. تو در سکوت رخنديد  باز هم ماین

موهايم  یرو مایآهسته و نوازش مانند دست ن ی. با تکان هادمیابوخ

کم نزديک صورتم بود.   یلیخ له چشم باز کردم. صورتش با فاص

  رهی خاص به من خ یموهايش گذاشته بود و با نگاه یرا رو نکشیع

 م: گفتو  دمیشده بود. با دست چشمانم را مال

  ديم؟یرس -

گه بازم خوابت  ... البته ا  یبش هد ای. بايد پديمی... رس یآره خانوم -

شده  دگشا ی... با چشمان یتا تو بخواب نیماش یتو  مین یش یياد م یم

 گفتم:  

 مای! چت شده تو؟ نایمسخره ام کن ی! منتظر بودم کلما؟ین یخودت -

 را به چشم زد و گفت:  نکشیسريع ع
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 ...  نیاي پ یایبهتره ب یشد ردا یحال که ب -

  نیانداختم و پاي  باال یرفت من هم شانه ا  نیپاي مایبعد از اينکه ن

اغذيه   یاز دکه ها مای. نمیرفت ی م شیرفتم. در سکوت کنار هم پ

ها را   وانیاز ل یخريد و يک کیکاکائو با ک ریش وانیدو تا ل یفروش

 به دست من داد و گفت: 

 .  یداردونم دوست  یبخور ... م -

 و گفتم:  ل خوردن شدمبا لذت مشغو

غلط نکنم کارت  مایچه دست و دلباز شده! ن مایقا نآنه بابا!  -

 ها!   رهیبه من گ یبدجور

 ری. بعد از خوردن شنزد یحرف یتکان داد ول ی با لبخند سر ماین

 دمیرا کش مایاز سرم پريده بود. کوله ن  یکاکائو ديگه خواب حساب

 و گفت:  

  خره سکوتش را باال مایبود؟ ن یلت چبگو راه ح ... حاال یمايین -

 شکست و گفت:  

 گم.  یبهت م باالاون  ديمیرس یوقت -

   ؟یحال بگ  نیشه هم ینم -
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به خدا  یوقت وام خ یعجول ... م یشه خانوم کوچولو ینم رینخ -

 نزديک تر شديم بگم. اه چه حرفا اه ا  

نزد. اه ديگه داشت   یباز هم خنديد و حرف مایشنوم! ن یم یا ي-

اراده   یم. اخم هام بت نداشتسرو دو مایبرد. اين ن یحوصلمو سر م

هم انگار اصل در اين   مایزدم. ن ی نم یدر هم شده بود و ديگه حرف

کرد که   یرا به سمتم دراز م تش جاها دس ینبود. فقط بعض ایدن

جاها مجبور  یبع یکردم ول یکمکم کند اکثر جاها دستش را رد م

داغ بود و حس  بیعج مای. دست نمکش را قبول کنمم کشد یم

به قله.  ديمیخره رسباال.  اوردمیخودم ن یبه رو یتب دارد. ول مکرد

  یو نفس نفس م یخاک نیزم  یمن ديگه نا نداشتم ولو شدم رو

خارج کرد  یآب یاز داخل کوله اش بطر هم نشست کنارم  مایزدم. ن

  شتریب يک نفس نصف را گرفتم و یو گرفت به سمتم. سريع بطر

  دیفهم  یکرد وقت یگاهم منخاص  یبا نگاه مای . ندمیآب را نوش

 متوجه نگاهش شده ام خنديد و گفت: 

 !  یخور یجوجه ها آب م هیشب -

   ؟دستت درد نکنه ديگه جوجه هم شديم -
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 و گفت:   دی خودش را به سمت من کش  یکم

بل   نوطی... ش ی... وروجک هست ی... فنچ هست یتو جوجه هست -

 ... یله هست... زلز یهست

دارم   ی. من چه القابید یا فردا صبح ادامه متبسه بابا! ولت کنم  -

 تو ...   شیپ

 فرو رفت و گفت:  شی و منگ جیدوباره در حالت گ ماین

 من ...   شیآره ... پ -

نگاهم   یچند لحظه ا  مای. نیراه حلتو بگ یخوا  ی!!!!! هنوزم نمماین -

 کرد و سپس گفت:  

 ! درسته؟  ؟یبر یخوا   یم یگفت -

و   -ديگه...  زیچ یدرس  خوندن نه برا  یخب آره ... البته برا  -

 ذاره؟   یبابات چون نگرانته نم

 درسته!  -

 رم ترسا ...   یمنم دارم م -

 از جا پريدم و گفتم: 

 !!!! دستمو گرفت و دوباره منو نشوند و گفت:  ؟یچ -
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هم  اونور بتن موندم ترسا ...  وقته که تو فکر فتن و نرف یل یمن خ -

و   دمیکش یيه کالج کوچولو ... اه یتو هتدريس شده البت شنهادیپ

 گفتم:  

 ...  مایخوش به حالت ن -

اه حل دارم که اگه قبول توام يه ر  یاه نکش خانوم کوچولو برا  -

 شه.   یم یبرو برگرد راض یبابات ب یکن

 ! ؟یچه راه حل -

 یرابدونم چه اعصاب خ یمترسم بهت بگم چون  یراستش م -

 :  دمی کش غی... جیدار

 ی... نگا کن چه به من انگ م یب دارعصاب خرا ا خودت  -

 چسبونه!  

 خنديد و گفت:   ماین

  یتو بگو من قول م -ديگه!  یکن یم یگفتم! خب زود قاط یديد -

 خارج کرد و گفت:  نهیس زنکنم ... نفسش را با صدا ا یدم قاط

هستم و  یبطالفرصت من ادم  یفکر کنام خو یترسا ... نم  نیبب -

...  رهیکارت گ  هیدم چون يه جوراي یبهت م شنهادویپدارم اين  االن



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

خوام   یوقته که م یلیمن خ  ستیحرف من حرف ديروز و امروز ن

 یيومد... وقت ینم شیپ تشیموقع یاين حرفا رو به تو بزنم ول

 و گفتم:  اوردمیسکوت کرد طاقت ن

 !  ؟یچه حرف  -

 رو يادته؟!  یآتوسا و مان یعروس روز -

 آره ...   -

  میدونست یما م مت؟ین یبب یاون نذاشته بود  ا قبل ازتيادته -

  شیوقت فرصت ديدنش پ  چیه یعروسمون يه خواهر داره ول

کمرنگ مدل لباس  یبا يه لباس  صورت یبود. روز عروس ومدهین

و تو  ... آتوسا وسط بود  یشد سالنعروس  ... کنار عروس  وارد 

بار اول  یا رهم سمت راستش ... من اونجا ب یمان یسمت چپش بود 

 تو رو ديدم.  

 خب ...   -

عروسو ديدم و نه دامادو ...  تا ديدمت اينقدر محو تو شدم که نه  -

قرار داده بود.   ریآتوسا رو هم تحت تاث یشرق یزيباي یتو حت یايزيب

 بابا که محو شدن منو ديده بود دم گوشم گفت:  
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 دخترشونو هم بدن به ما؟! یاون يک یکن  یمکر ف -

دم و به بابا نگاه کردم اوموقع تو فقط شونزده  قورت دا  دهنمو آب

بازيگوش! تازه بعد از اون مراسم   یه مدرسه ا سالت بود ... يه بچ

بودم و اين بود که   یتو ... منم بچه شر یهست یچه زلزله ا  دمیفهم

توجه  هم م یرار کنم. مانراحت تونستم باهات ارتباط برق یلیخ

هر وقت که شما رو   نمیهم یبرا  بود شدهمن نسبت به تو  عالقه

دعوت نامه رو قبول  کردن ما هم بوديم. ترسا ... من اون یدعوت م

خواستم بزرگ  یتونستم از تو دور بشم ... م ینکردم چون ... نم 

خواستم به اين  یو وقت ازدواجت برسه نم ی... خانوم بشیبش

به خودت  یيه رو واستمخ ی... نم م ا درخواستمو بهت بگزوديه

و  ستی. من خودم بینکرد یو جوون یکه بچه گ ینیو بب یایب

از اينا   شتریکردم. تو ام بايد ب یجوون  یهشت سالمه و به اندازه کاف

اومدم جلو و دارم باهات   االن ینیب ی... اگه م یلذت ببر تیاز زندگ

 یلیخن بايد ده. منمون یباق یگه فرصتاينه که دي یزنم برا  یحرف م

استفاده کنم يا نه ...   هیخوام از اون بورس یم زود اعلم کنم که

ريم و تو به   یهر دو با هم م یعزيزم ... اگه در خواست منو قبول کن
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 دی... به اينجا که رسیمنم در کنار تو به خوشبخت یرس یدرست م

بود که داشت به من   مایساکت شد. محو و مات مونده بودم. اين ن

کرد؟   یم یمنو خواستگار که  بود مایکرد؟ اين ن یم عالقهابراز  

رفتن اونور آب ازدواج   یواقعا تنها راه من برا   یمن! يعن  یخدا 

خوام  یمن نم  یدون یکردنم بود؟ چرا؟ خدا آخه چرا؟!!! تو که م

 یعزيزم نم نیبب -که سکوت مرا ديد گفت:  مایازدواج کنم .... ن

 ... ید یاز دست م يتوآزاد یاجت دار که با ازدو یفکر کنخوام 

  یتو نشم چون م یها یوقت مانع خوش چیخورم که ه  ین قسم مم

تو هر وقت  می . اونجا هم که رفتستیوقت ازدواج تو ن االندونم 

خونه مون   یگشت و گذار ... تو یبا دوستات بر یتون یم یخواست

  نیهم نی. عیبزن دیفس و اهیدست به س ستین یازیوقت ن چیهم ه

با يه تفاوت ... اونم اينکه ...   ینک یم یبابات زندگ هخون یحال تو

گم   یوقتا کنارت تحمل کن. نم یاونم اينکه وجود منو هم بعض

 ...  ستیدر کار ن ی... چون بايد یبايد تحمل کن

بدم؟ آيا من  یرو چ مایبگم؟! من جواب ن یمن! من بايد چ یخدا 

 مایبه ن رم؟یبگ می تصم میگزند یکه بخوام برا دمیرس یبه اون حد
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  یقهوه ا  تدرش ی. چشما شهیر با دقت تر از هم م و اينبادنگاه کر

قهوه   یتقريبا درشت ... موها کلیرنگ داشت ... پوست سبزه و ه

 شیصورتش ريخته شده بود. خداي یرو یايش هم يک طرف

هر  یتونست آرزو یبود و م پیجذاب و خوشگل و خوش ت

به   ن ازدواج بود؟! نبودم یآرزو  ؟یچن م یآرزو  یباشه ول یدختر 

برداشت  یديگر زیمن چ هکه از نگا ماید ... نخدا ... نبووووووو

 کرده بود به رويم لبخند زد و گفت:  

 ! نه؟یعروس  رفته گل بچ -

 ....  ماین -

 ...  مایجون ن -

 من ... من بايد فکر کنم ...  -

 اراده گفتم:   ی! ب؟یتا ک -

 دو هفته ...   -

نداريم من بايد جواب اونا   یزياده ترسا ... ما وقت زياده هفت دو -

 رو بدم ...  

 ...   فتهخوب يه ه -
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 ت ... بال يام دن یباشه گلم ... هفته ديگه جمعه من بازم م -

 کنم.  یخبرت م -

راه افتاديم. اينبار  نیو در سکوت به سمت پاي تمیدو از جا برخاس ره

فرو رفته بودم.   یديگر ر عالمگذاشت و من د یرم م سر به س ماین

 یندادم؟ نم یخواستم ازدواج کنم؟ چرا جواب منف یم اواقع

  میتو سرم کنم؟ تصم یرو بازيچه کنم ... خدايا چه خاک مایتونستم ن

 گفت:  مایشديم و ن ماین نیگرفتم با بچه ها مشورت کنم. سوار ماش

  م؟یهم باشديد نهارو هم با  یعزيزم افتخار م -

  یبر اون من خودمم م وهالعيام خونه ...  یبه بابا گفتم م ماینه ن -

  نمی حال بش نیبايد از هم هیبرم خونه چون يه هفته وقت کم وامخ

 لبخند زد. دستش را زير چانه ام گذاشت و گفت:   مایفکر کنم. ن

 ترسا ...   -

 نگاهش کردم و گفتم:  

 هوم؟   -

  یبرنه که از ايران فقط به خاطر اي یکن م که اگه هم قبول دون یم -

که من  بدوناينو  ی... ول ستین لی دخ  متیصمت یو شخص من تو 
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دم که خوشبختت کنم...  یو قول م  امیخوام ب یتو م یفقط برا 

 ...  یبهم بد یعزيزم بايد يه قول 

   ؟یچ -

 ... باشه؟  اریزياد به خودت فشار ن -

 مایلرزيد ن یانه ام منزدم. بغض داشتم و چ یسکوت کردم و حرف

 :  فتگ یو با ناراحت دیفرمان کوب یرو

را   نیبهت بگم. ماش یزیحال چ   مخواست ینم نی هم  ی! برا یلعنت -

 و پارک کرد و گفت:   دیکش یکنار

 من ...   یترسا ... ترسا -

بازوهايم را   مایکردم. ناگهان ن یبه روبرو نگاه م ج یگ  یمثل آدمها

 رگرداند و گفت:  من را به سمت خودش ب گرفت و

...  یخودتو اذيت نکن خانوم . .. مایمنو نگاه کن ترسا ... جون ن -

شد. شايد به   یشد که اشک از چشمام جار یچ  دمیاصل نفهم

بود که تا آن لحظه نشناخته بودم و باور نکرده بودم.   یمايیخاطر ن

 گفت:خودیاز خود ب ماین
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کردم! ترسا من  یعجب غلط... خدايا   عشق من من ... یترسا -

عوض نشده  یچی ه ؟یکن یم یآخه عزيزم چرا اينجور ممایهمون ن

 خانوم گلم ....   یچی... ه

نداشتم که  یاحساس  حرف  مهدر مقابل آنه  شده بودم و اللچرا 

  رونیب مایخره توانستم به خودم مسلط بشم. از آغوش نباالبزنم؟ 

دستم را پس زد و  مای يم را پاک کنم که نآمدم و خواستم اشک ها

اشک هايم را پاک کرد و دستمال را داخل  یل نرماخودش با دستم

 گذاشت و گفت:  بشیج

اراده خنده ام    یاز عزيز دلم ... ب یاز روز خواستگار یيه يادگار-

را شاد کرد   ماین ایگرفت و خنديدم. اگر بگويم خنده ام به قدر دن

 تاد و گفت: دوباره راه اف یشاداغراق نکرده ام. با 

... یریآب غوره بگ ینیهمه اش بش یوا خنکنه اين يه هفته ب -

 خنديدم و گفتم: 

به شما وصال   زيشیچ رمیهم که بگ شما نگران نباش آب غوره -

 بسته!  یده ... همون چند قطره رو برداشت ینم
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تم و زد و با عشق نگاهم کرد. با شرم سرم را زير انداخ یلبخند ماین

  یاين دخترا  نیکنن! اين من بودم که عک بر سرم نزدم. خا  یحرف

شدم! اونم در مقابل يه   یدست و پا از خجالت سرخ  م یب

  نیخره ماشباالشد!  یدادم و چ یم یچه شعارهاي ؟یخواستگار

 ادهیکردم و پ یما خداحافظیبا ن یخانه توقف کرد. سر سر یجلو

  یب را ميد همه جوان بود ... با یشدم. يک هفته فرصت کم

  یدر جريان م بنفشه را هم و لحظه شبنم  نی. بايد از همدمیسنج

کامل از   . صبح روز بعد هنوزستینظر آنها چ نمیگذاشتم تا بب

خوردم که   ینشده بودم و داشتم سر جايم وول وول م  داریخواب ب

را   یبلند شد. خواب کامل از سرم پريد گوش یوشزنگ گ یصدا 

 یآتوسا بود که داشت رو دهیوردم. چشمان کشر آش دباالاز زير 

 زد. زير لب گفتم:  یک م مصفحه چش

را در گوشم گذاشت   یچه دردته آتوسا؟! گوش یصبح اول صبح -

 حال گفتم:   یو ب

 هان؟!  -

 !  تیترب یچه خواهر ب یهان يعن -
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 بگو آتوسا ...  -

  ؟یشد داریتازه ب -

 بـــــــــــله   -

پاشو دست و   یخوا یت حرف زد... مباهاشه  یهمون! اصل نم  -

   شوهرتو بشور ...

تخت. يه کم به حرفش فکر   ینشستم رو خیيهو ساکت شد. منم س

خنديدم که اشک از   یزدم زير خنده. چنان از ته دل م ويهوکردم 

چشمام سرازير شده بود. آتوسا هم اونور خط از خنده رو به موت  

 خنده گفتم:   ونیبود. همونجور م

  شعور! به من چه که شوهرمو بشورم! یبشورم؟ ب مویچت و دس -

 گفت: خنده  نیآتوسا هم در ب

...منظورم صورتت بود.   فتماينقدر که ذهنم مشغوله خب اشتباه گ -

 دلم درد گرفت اينقدر خنديدم.   یاله یریآتوسا نم یوا  -

 هی خب پاشو ... پاشو دعا به جون من بکن که صبح -

ورتتو بشور بعدم  و ص دست یاشو اينبار جداينقدرخندوندمت ... پ

 ...  یاينجا که کارت دارم حساب ا یب ریيه آژانس بگ
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شده آتوسا جون اينقدر مهربون شدن؟! تند تند دعوتمون   یاوا! چ -

 !  ی کن یم

گم هر موقع که  یترسا! من به تو نم یچشم و روي یب یلیخ -

 من؟   شیپ ایحوصله ات سر رفت ب

 کنن! ا که!  یه مکه هم یمیبدالعظه عشا  یاز اين تعارفا -

  واقعاً -

 يام.  یبزرگه قهر نکن حال م یآبج خب   یلیخ -

 پس منتظرتما   -

 باشه.   -

و دست و صورتمو   یجا بلند شدم. اول رفتم دستشوي زقطع کردم و ا 

. عزيز نبود و به جاش نیشستم بعدم تند تند کارامو کردم و رفتم پاي

از همسايه ها   یانه يکه رفته خگفته بود کگذاشته و  یبرام يادداشت

رم خونه آتوسا.   یم ن هم زير يادداشتش نوشتم کهمجلسه قران. 

بهم   ستین یاز اينکه کس یمامانو برداشتم و با خوشحال نیماش دیکل

کردم  یبده سوار شدم و به سمت خانه آتوسا راه افتادم. دعا م ریگ

ا  نداشتم. بن باهاشو روبرو شد ینباشه چون اصل آمادگ مایفقط ن
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ببرم   نویدرو باز کنه تا ماش ادیبزنگ زدم به آتوسا و گفتم  میگوش

 شدمیم  ادهیپ نیاز ماش یو درو باز کرد. وقت اط یتو. سريع پريد تو ح

 گفت:

از   یشه ها! يک یروز به روز داره بهتر م تمیرانندگ یفسقل -

 انداختم و گفتم:   باالابروهايم را 

يه ساعت   یو برا   دیفهم یم اينو مط کاش بابا ه ... فقديگه  میينما ا  -

... اونم از نوع   ریابو قراضه اينقدر به من گ اينر زدن با  ود

 داد. آتوسا خنديد و گفت:   یچهارپخش نم

من بد نگو. اينقدر که بابا تو رو   یبرو تو زلزله ... اينقدر از بابا ایب -

 دوست داره منو دوست نداره.  

 گفتم:  یزير لب

قسام وسايل  ا جلويم انواع و   تو. آتوسا تند تندمعلومه! و رفتم   -

که باد خودم   یو خودش هم نشست کنارم. در حال  دیرا چ یذيرايپ

 زدم گفتم:   یرا م

 کرده؟!   ریچته آتوسا؟ باز کارت به من گ -

 که بفهمه؟  هیتو رو دارم. ک یمن که اينقدر هوا  فی من! ح  فیح -
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 ...   یبگو ديگه خفه ام کرد -

 حال ...  ور بخ یزیيه چ-

تونم يه دوريم با شبنم و بنفشه  برم بلکه ب خوام زود ینه بگو م -

 بزنم. 

 توام خودتو با اين دوتا دوستات ...   یکشت -

 !  نی ن یديگه اين دو تا دوستو به من بب -

 ...   اخالقخب بابا! بد -

 يا برم آتوسا؟   یگ یم -

   افتاده که ... یراستش يه اتفاق -

 گفتم:  یبا شاد

 :  دمیو من نال ! آتوسا چپ چپ نگام کرد؟یحامله ا  -

گه خاله ...   یبهم نم یو کس رمی میآتوسا ... من م ی ریبمبازم نه ؟  -

 حرفمو بزنم يا نه؟   یذار یم -

 بانو ...  دیبفرماي -

  ؟یشناس  ینويدو م -

 نويد ديگه چه خريه؟  -
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 ...  یش یبدتر م یرترسا! روز به روزم دا  ی ت یترب یب یلیخ -

و  تیبا شخص ین چه آقاانويد خ نمیبب دیخوب بفرماي یلیخ -

 هستن؟ خنديد و گفت:   ییییآقااااي

 ...  یمدير عامل شرکت مان -

 !  ههاااااااااان همون پسر -

 !  یپسر به اون ماه! وااا  -

  ؟یکن  یم غشویچرا اينقدر تبل  ؟یخب حال که چ  -

 فتم: با ناز گ  شش اومده؟از تو خو آخه ... -

 گفته و گفتم:   یچ دمیبعد يهو فهم اد؟یش نشکه از من خو هیک -

 !!!  ؟هان -

نويد از تو خوشش اومده و تو رو  ؟یبابا جون من چرا خنگ شد -

خواست بهت بگه ...   ینم یبنا به دلیل یکرده. مان یخواستگا  یاز مان

تم  گرف میتصم نمیهم یا و بر ی من ديدم تو حق انتخاب دار یول

که   یبازم ديدم اين توي یبگم ول اخواستم به باب یهت بگم. اول م ب

 گشاد شده گفتم:  شی... با نی حق انتخاب دار

 کرده؟!   ینويد از من خواستگار یجد -
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شرکت   یکه تو روديده داره تو  یگفت از روز ی م یآره ... مان -

بهش   یماناينقدر . ديگه ستیره و اصل حواسش به کار ن یم یلیپ

  یکوچولو یآبج  شیش پوفهمه بدجوووور گل ی کنه تا م یم لهیپ

 کرده. خنديدم و گفتم:   ریمن گ

 آخ  جوووون  -

 شو ..   دینکشتت! حداقل يه ذره سرخ  و سفخدا  -

 با تو ...  شمیهستم سرخ دیسف -

  ه؟یحال نظرت چ -

 در مورد نويد؟   -

   انداختم و گفتم: باال آره ... شانه  -

 .. بذار فکر کنم . -

  ید ینم یمنف بجوا  یکه الک یکن ی م یخب کار -

 نويد چند سالشه؟  -

داره ... باباش از اون مايه  و هفت سالشه ... سه تا خواهر  ستیب -

داراست. از نصف يه کم کمتر سهام شرکت مال اونه ... وضعش 

 توپه ... پريدم وسط حرفش و گفتم:  یلیخ
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 د و گفت:  و بر نگام کر سا بر! آتوه؟یچ  نشیماش -

   ؟یپرس یه تو مالا و! اين سیحقا که بچه ا  -

ياد ثروت شوهر آدمو از باطن نگاه کنه همه  یکه نم یا آخه کس -

 بعدم خونه ...   نهی... مهم ماش ننیب یظاهرو م

 رنگه ... مقبول افتاد؟   یبادمجون یيه آزرا  نشی ! ماشیبترک -

 به به! آزرا دوست دارم.   -

 ته باش.  ت نداشو دوس  اینه بابا ب -

 فتم:  گاز جا بلند شدم و  

  مات هم برا  افهی . قیزن یم حرف  یدار یخب ديگه آتوسا زياد -

 رم   یشد من ديگه م یتکرار

 شه.   یخوشحال م یاينجاي نهی بب یحال؟ مان یکجا؟ بود -

 دوستام.   ش یخوام برم پ یخوام نشه! م یم -

 !  نمیرو بب  من خانوم شدن تو شهب ی. کتیترب یباشه دختره ب -

 !  یصبح روز عروس -

و   رونیسرم بکوبد که با خنده پريدم ب یاش را تو یدمپايست ا خو

 در را بستم.
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. هر رونیب انیراه با شبنم و بنفشه تماس  گرفتم و خواستم که ب یتو

دو حاضر و آماده سر فلکه منتظرم بودن. سوار که شدن ريختن سرم 

را   یخواستگارهر دو  هیشده! تند تند قض یکه زود باش بگو چ

فکر فرو رفتن. دست آخر   یوآنها هم مثل من ت تعريف کردم.

 بنفشه گفت: 

 !  ه؟یخودت نظرت چ -

دونم.  یدونم من قصد ازدواج ندارم آخه ... اينو خوب م یچه م -

از اينا حرف  یبودن ماجرا با يک یگفتم شايد بشه در مورد صور

 ن. بزنم و زير بار بر

  شبنم گفت: ا! ا 

ديگه تا   یتو زن هر کدوم که بش  .ينا هر دوشون عاشق توان عمرًا -

 . یمون یآخر عمر زن همون م

زير بار بره ها ... چون اينطور که مشخص بود  مای فکر کنم ن یول -

 عاشقهههههه ...   یلیخ

رداشت. عاشق نديده  ب نویجمع کن آب لب و لوچه اتو آب ماش -

 . خاک بر سر ..
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  شیخداي ی. ولنی نیبه من بب اشقودو تا ع نیته باشا خوب چشم داش -

 ...  یشوور یشده تو اين ب دا یحال کردم دو تا خواستگار با هم برام پ

 سرم و گفت:   یبنفشه زد تو

همون شب اول ... پخ پخ ...   ی خره زن هر کدوم از اينا که بش -

 گفتم: غش غش خنديدم و 

بزن. با  ینزن کسرم و حال  یختن روخوب مگه بده؟ هر دو ري -

 و گفتم:  دمیشکخنده خودم را عقب 

 .  رمیسرم بگ یتو یچه گل  نی... شما بگ ایخب وحش یلیخ -

 شبنم گفت: 

اونور جدا   یبر یخوا   یم ؟یو بپز یبشور یبر یخوا یتو که نم -

 به درست درسته؟  یو برس یبش

 آره درسته ... بنفشه گفت:  -

 یدبابات نبايد بفهمه جدا ش یش یجدا م یتو وقت البته اينم بگم -

کنه  یشه و مجبورت م یروت حساس  م شترمیزه بنوقت تاوچون ا 

 ...  یکه برگرد

 آره خوب اينم هست ...  -
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 یکن ی... يا اينکه يه مدت با طرف زندگ یپس دو تا کار بايد بکن -

جدا  یت... اونم به شکل دوستانه ... يا اينکه طرف غريبه باشه که وق

 .  .. رسه عنوان به گوش بابات ن چیحت هخبرش ت  یشیم

 ! نهیايول .... هم -

کدوم از اين دو  چیگفتنش راحته ... در عمل با ه یول نهیبله هم -

 ...  ستین یشدن سیک

 خوب بودااااا ...   ماین یول -

م و بنفشه بلند شد و من با خنده سنگر گرفتم. بنفشه  داد شبن یصدا 

 گفت: 

  ؟یشد فهحعاشق اين ت یجد  یجدنکنه  -

ايه؟ ولم کن حال داريا من فقط از  وهیم نه بابا! عشق ديگه چه -

 ياد و بس ...   یخوشم م ماین تیشخص

 خوب پس خفه شو ...   -

 ... بنفشه قهر کرد و گفت: یخفه ام شد -

 زنم. آويزونش شدم و گفتم:   یمن ديگه حرف نم اصالً -

 ...  دددددیببخشنمودم ديگه  یا بنفشه شوخ -
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 تکرار نشه  يگهد -

 و بگو ...  رباشه حال راه آخ -

 ...  یکن یاين شازده ها رو رد م یاول اينکه هر دو تا -

 خب ؟  -

 توپ ...    سیيه ک بالدن یگرد یو دوم م -

 توپ ؟   سیو شرايط اين ک  -

 یخوا یکه حالت به هم نخوره يه مدت م پیخوشگل و خوش ت -

که بابات   یشرايط اجتماعدوما مقبول از نظر ...  یهم خونه اش بش

 چینباشه به ه لیوم هم اينکه فامو رو بده بهش ... و ستحاضر بشه 

 عنوان! 

رو  یآدم نیبسازن همچاووووه من چطوره برم سفارش بدم برام  -

  ... 

 ...  یدون یديگه خودت م -

بدين تا من  شنهادیچند نفرو پ  نیکن یخوب راهنماي رينیبم -

 ب کنم ... انتخا

 تم و گفتم:  مو گرفر... سیتازه بايد بريم خواستگاردش بع یوا  -
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محترم   یخدا منو بکش! من بايد برم به يه پسر بگم جناب آقا یا  -

 دم...   یممهريه تون رو هم  ن؟یزدواج کنآيا حاضريد با من ا 

 اينم هست!  -

 ديگه؟  یچ -

 مهريه ديگه!  -

 مال منه ... وا خاک تو گورم مهريه که ديگه  -

آدم  یبرا  یياد مفت یکه تو اين دوره زمونه نم ی کسآخه  خره -

 ... یبد یزیبکنه بايد در ازاش بهش يه چ یکار

بفروشم فوقش بشه ده هامو هم که ا طال بدم آخه؟ کل  یچ -

 ... ونیلیم

 شايدم طرف دندون گرد باشه ...   یشايد بس باشه ول -

سونه من استه ام برنو به خوبشه و م ی! اگه طرف راضستیمهم ن -

 م بدم ...  مو هترش یويالبابتش  یضرم حتحا

 ديگه نه تا اين حد!   -

 تا اين حد ...   قایدق -

   ؟یرو تو نظرت ندار یکس -
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 شناسم ...   ینفرو مچرا يه  -

 به شبنم کردم و گفتم:  ثانهیخب  ینگاه ؟یک -

 جون ...   اردالن -

 شبنم گم شد:   غیج یصدا یقهقهه من و بنفشه تو یصدا 

 !  ارمیحدقه در م چشاتو از یاریخفه شوووووو اسمشو ب -

مقبول .. خوشگل و خوش  یآخه مورد اکازيونه. از لحاظ اجتماع -

 ... وضع توپ ... غريبه...   پیت

  نه؟مبارک صاحبش که من باشم باشه ... تو رو سن -

 ... نخواستم نوش جونت! سی خب بابا خس -

 بنفشه گفت: 

 ...  ستیتو نظرت ن یکس  یجد حال -

 نم. کروش فکر   ینه بايد حساب -

 شه.   یزياد وقت نداريا ... اين عمرته که داره تلف م -

  ه؟ ثبت نام کردين واسه دانشگا تیشما دو تا قزم -

 شه.   یامون شروع مکالسآره بابا از يه هفته ديگه هم  -
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شسته خوام سال ديگه اين موقع ن  یمن وقتم کمه! م یپس جد -

 ...    کالسباشم سر 

   ؟یکن یکار م یزبانو چ -

  یشه شوهرشو بجورين ... زبانو شش ماهه فشرده م یحل مون ا  -

 کنم.  یم یرم اوک

... رو به شبنم نیذاريم زير ذره ب یپسرا رو م االنپس از   یاوک -

 : دمیپرس

 گفت:   جانیشبنم با ه ؟یکار کرد یديروز چ یراست -

که بود انجامش  ین کندنبا هر جو یا ... ولسخت بود ترس یلیخ -

 دادم ...  

 بود؟  یملش چعکس الع -

بعدش اون از من بدتر شد ... داشت اشکم   یاولش جا خورد ول -

شما از کوه اومده   یليومد بهت هم اس  ام اس  دادم و یدر م

صاحابتون هم  یب  یبودين و کپه مرگتونو گذاشته بودين گويا گوش

 دم و گفتم:  خاموش بود. خندي
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... معلومه که   یددا ن یکرده بودم ... تو که سوت خاموششآره  -

 مهم ذهنه اونه ...   یگل من! ول کهیعل سالمشه جواب  یاون بدتر م

کنه چرا   یفکر م  شخود شی پ یاينکه حال ه ی يعن ؟یچ یيعن-

آيا  ش؟یزندگ یاومده تو یشده؟ آيا کس ديگه ا  یترسا اينجور

 یه منو نمه ترسا ديگکم دارم ک یگه من چمنو فراموش کرده؟ م

 سازه!  یديگه تو ذهنش م یگر و اماتا ا خواد؟ و هزار

 خو چه فايده داره؟ -

فرزندم!  یاشاره کرد یخوب واالجاست به س نی آهان نکته هم -

به تو فکر کنه اونوقت مغزش نا خودآگاه نسبت به  یاون زياد یوقت

  زمانمهبنم و بنفشه ... شکنه  یترشح م نیتوس ی تو هورمون اکس

 و گفتم:   من خنديد-گفتند: ن؟ م ن ن ن 

جذب تو  یشه که حساب ی... و اين باعث م ایهورمون عشق خنگول -

 شد؟  یشد و ک یبشه بدون اينکه خودش بفهمه که چ

   ؟یمطمئن -

با خانوم دکتر درست صحبت کن! خانوم دکتر تا مطمئن نباشه  -

 زنه!  ینم  یحرف
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 ! الالاو -

 یتو دکر یجاروبرق نیو لپامو ع شدويزون شبنم از گردن من آ

 . گفتم: رونیدهنش و پر تف انداخت ب

آب   وانیفعاله ها! برو يه ل یمرکزيت حساب یآبرسان ستمیاه اه! س -

  یترسم خشکسال یمن م  یشد رو  هیبخور همه آب بدنت تخل

 سرم و گفت:   ی... زد تویر یبم یریبگ

 شعور!  یشه که ب ینمسرت درد! تو احساس   -

شدن يک   دا یکه در صورت پ دکه قرارمون با بچه ها اين ش  خلصه

 ادهی. آنها را دم خانه هايشان پمی مناسب همديگرو خبر کن سیک

 کردم و خودم هم به سمت خانه رفتم.

از گوشم فاصله دادم تا   ویترسا؟!!! گوش یعقلتو از دست داد -

 گفتم:  دی کش  غیجخوب  یآتوسا کرم نکنه. وقت غیج یصدا 

  رم؟یبگ م یبراش تصم ممنه! حق ندارم خود  یبابا! زندگ یا  -

ازت  دمیهم شن مایاز نويد بهتر؟ ن یخوا   یم ویک هآخ -

 یبه چه حال یدون ی! میکرده و به اونم جواب رد داد یخواستگار

 !  یکه نويدو قبول کن یافتاده؟ فکر کردم به اون جواب رد داد
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 آقا ولم کن ديگه نه اين نه اون ...  -

 ...  اریب  لیحداقل يه دل -

 ..  بچه ام . زمن هنو -

 دادم و گفتم:  رونی! نفسمو با صدا ب؟یا  چهسالته! ب ستیب -

پا هم که   ؟یشوهر کرد  یو سه سالگ ستیخودتو يادت رفته ب -

 تو سه سال ديگه وقت دارم.   یبخوام بذارم جا پا 

 یشوهر م یجده سالگاگه داشتم ه یخواستگار به اين خوبمن  -

 کردم احمق! 

بار  رمن زي یکن  غیج  غیتا صبح هم که ج  وبس کن ديگه آتوسا ت -

برسون خداحافظ  یبه مان سالمشه. پس  یرم نظرمم عوض نم ینم

تخت. بعدم از جا بلند   یقطع کردم و پرتش کردم رو وی... گوش

م. ردک یبا ... بايد باهاش اتمام حجت مشدم و رفتم به سمت اتاق با

 دیبفرماي همون يا )بوق  یصدا  دنیعد از شنزدم و ببه در   یتقه ا 

من کرد و گفت:  یبه سرتاپا یبستم. بابا نگاه رووارد شدم و د( بابا

اتاق   یتو یایب یاينجا؟ عادت نداشت یشده که تو امد یزیچ -پ

 کار من ...  
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 حرف بزنم ...   یاومدم باهاتون جد -

 کنم.!  یگوش م یجد  منم دیاوه بله ... بفرماي  -

 نگام کرد و گفت:   یت بابا لحظا ؟یبابا منو دوست دار -

  ؟یشه نداشته باشم ته تغار  یمگه م -

 :دیبرم بابا؟ انگار به کل فراموش کرده بود چون پرس یذار ینم -

 کجا؟ - 

 داد ... با عجز گفتم:   تکان یکانادا ... فقط سرش را به نشانه منف -

  ینداره؟ بابا لحظات یراه چیه یبرم؟ يعن یارکار کنم که بذ یچ -

  و سپس گفت: نگام کرد

 چرا يه راه داره ...   -

 ! ؟یچه راه -

 برو ...  یشوهر کن بعد با شوهرت هر جا که خواست -

 یدو روزه ديگه م میخدااااااااااااااا چرا اينقدر ما دخترا بدبخت یا 

اگه اون   شوهر کن بعد یآب بخور یترسم بهمون بگن حق ندار

شد.  یمحو م نیزم کره ینسل مردا از رو الايشابخور. شت آب گذا 

را بهم بزنه. با خودم گفتم شايد  هیحرف بق مانتظار نداشتم بابا ه
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ديگه   یانگار تقدير برام خوابا یارائه بده. ول  یخود بابا راه حل بهتر

 گفتم:   یديده بود. با خونسرد یا 

 اين آخرين راهه؟  -

 ند شدم و گفتم:  ز جا بله ... انها ترين را آخرين و ت -

.  رونیب ماز اتاق اومد یزدن حرف ديگه ا  ا ... بدونب باشه با -

 شربت آناناس  دستم داد و گفت:   یوانیعزيزجون ل

که  یکفتر  نیع ؟یبر ینه چته؟ چن وقته راه به حال خودت نمنه  -

   زيته؟یچ ؟یزن یم باال باالمونده زير بارون 

 شه ...   یکه حل م انشاهلل..  شه . یم جون ... حلنه عزيز  -

  اهرتحداقل با خو یحرف بزن یخوا  یه اگه با من نمنه ن بخو -

 هم نگرانته ...   یلیحرف بزن اون که جونشه و تو ... خ

 زنم ...   یباشه عزيز به وقتش با اونم حرف م -

و  دمی... شربتو يه نفس سر کشیریشبرتتو بخور يه ذره جون بگ -

 ی . فکرفتمرگ شی اه اتاقم رو در پيز. دوباره ردادم دست عز وانشویل

 .... مردک یروش کار م یتو ذهنم بود که بايد حساب
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استرس   یديگه حساب ی. برعکس پنج شنبه هادیخره پنج شنبه رسباال

باز هم آرايش نکردم   یول دمیبه خودم رس شهیاز هم شتریداشتم ب

 یخنديدن ول ی زدن و م یسر هم مساده بهتر بود! شبنم و بنفشه تو 

نبودم فقط تو فکر نقشه ام بودم. بنفشه زد سر  ایاين دن یمن انگار تو

 شونه ام و گفت:  

 ! ؟ی چته؟! تو فکر -

 ...  ستین ی زی... چ یچیه -

  یسیانگل یزاده ها  لیاين اص نیمنم باوز کردم .. ع یتو گفت -

 ! ؟یذار یم  کالس! یشد

 کرم .  م کجا بود .. تو فسکالبابا!  مینیبخواب م -

 تو فکر شووور؟  -

 . شايد...  م ..ندو ینم -

  ؟یکرد دا یپ ویکس -

 دونم ... شايد...   ینم -

 کاسکو ....   -

 عمه اته !  یطوط -
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 ...  یطوط نیع یکن یحرفتو تکرار م یخب ه -

 بگم بهت؟ شبنم وارد بحث شد و گفت:   یچ -

ه  رنگ و روت ک االنا که با هم حرف زديم ت شیاز دو هفته پ -

. اون  یکه ندار میست و حسابرشده دل و دماغ د ترپريده  یحساب

برج زهرمار   نیع یپاتوق اين هفته هم که اومد یومدیهفته هم که ن

 ... بنفشه گفت: میکمکت کن می. به ما بگو چته شايد بتونیشد

 یتو میتا رفت یومدیتازه يادم رفته بود بگم اون هفته که ن -

و پچ پچشون  فمونيهو برگشتن طر یچشم رنگ یها ن گربه رستورا 

 نیاول  یبهم گفتن که آقا آرتان برا  یدونم چ ی... بعد نم باالت فر

و يه نگاه مرحمت فرمودن  باالبار افتخار دادن سرشونو آوردن  

به ما و به دوستاش کرد که   یاخم نیباور کن همچ یسمت ما ... ول

   ون ...خودمتو   ديمیهم ما و هم دوستاش شاش

 ! تیربت یب -

 !تیمن با ترب رمقربون تو ب -

 را پارک کردم و گفتم:  نیماش

 کار داريم...   نیبريزين پاي -
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 : دیبنفش کش غی ! شبنم جکمیواجب تر از ش یبله ديگه چه کار -

 بنفشه اين فراريه دوباره اينجاست!  یوا  -

 ...   بوداون هفته هم  -

 ...  هیک دوست دارم بدونم مال بیعج -

 بندم مال صاحب رستورانه ...   یشرط م -

 و گفتم:  دمینو کشودستش

بريم... همه با هم وارد شديم و اول از   اينیب نیاينقدر حرف نزن -

شد. هر   دهی کش یچشم رنگ  یگربه ها زیهمه نگاهم به سمت م

  یبچهارنفر حضور داشتن و قبل از ما حاضريشان را زده بودن. 

م شدم. بنفشه اد زدن خودو مشغول ب زی م سر متوجه به آنها نشست

 گفت: 

 ! من سردمم هست ...  ستیهوا که ديگه گرم ن مته؟رگ -

دونست  ی بنفشه چه خبر داشت از درون سوزان من! از کجا م

کنه؟   یم  ینیدوشش داره سنگ یرو  ینیسنگ تیدوستش چه مسئول

ده شد. آرتان هم يک لحظه سرش یدوباره نگاهم به آن سمت کش
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و   صورت گرد انیرنگش در م یخمار عسل  گرفت. چشمان باالا ر

 : دی. بنفشه کنار گوشم نالدیدرخش یم برنزه اش

 و نازه؟   پی! چرا اين بشر اينقدر خوش تسهیبه خدا حال قلبم وايم -

 شبنم گفت: 

 ... داستیازش پ -

 بنفشه گفت: 

 د شدم و گفتم: وقتش بود. از جا بلن االنمنم که سگ پسند!  -

ن که صاف به آرتان دوخته م ظه با اجازه ... شبنم از نگاه لح يه-

 و گفت: دیشده بود ترس

 ! با خنده گفتم: ؟یکار کن  یچ یخوا  یم -

 نه؟  ايمیکنم! به هم م یخوام ازش خواستگار یم -

  زیتوجه به اونا به سمت م یداد بنفشه و شبنم در اومد. ب  یصدا 

دادم. نفس   ی و از دست مر ايد اعتماد به نفسمپسرها راه افتادم نب 

توقف کردم هر چهار نفر مشغول  زشانیم یو جلو دمیکش  یقیعم

نگاه هر   کردندکه حضورم را حس  نیو خنده بودند هم یشوخ

 را قورت دادم و گفتم: چهار نفر به رويم ثابت شد. آب دهانم 
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دست   هیاز بقچند لحظه باهاتون کار دارم ... بهراد زودتر  دیببخش -

 گفت:   وو سريع از جا برخاست  را جمع کرد و پايش

ذاريد... با خشم   یکنم ... قدم رو چشم ما م یخواهش م دیبفرماي -

 به او نگاه کردم و گفتم:  

بهرادد و نشست. اينبار فربد   چارهیندارم ... ب یکار  چیبا شما ه -

 بزند که آرتان غريد:  یخواست دهان باز کند و حرف

به من  یهپريده نگا باال یوپس با يک تا ابرباش فربد ... س اکتس -

 کرد و گفت: 

کردم مثل خودش با غرور نگاهش   یخانم؟ سع دیامرتونو بفرماي -

 کنم و گفتم: 

زد  یتونم چند لحظه با شما تنها صحبت کنم؟ آرتان پوزخند یم -

 و گفت:  

  یو ب. کم مانده بود با مشت بکوبم تو صورت خوشگلش رینخ -

که   یتهس یچه خر  ینکبت! تو فکر کرد کهیتريختش کنم. مر

 یم  سکالگذاشتنم   کالس یمن که خودم خدا  یبرا  یدار

 رو گفتم:  نیکردم از در قدرت وارد بشم و از هم یسع ؟یذار
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خوام باهات يه معامله  یخوام بخورمت فقط م یشازده پسر ... نم -

من  یو به حرف ها زین مسر او نیبش ایهم چند لحظه ب بکنم حاال

 دم:رگوش کن. سپس با تمسخر اضافه ک

 ! یشجاع تر از اين حرف ها باش کردمیفکر م -

مکث از جا برخاست و  یبه او برخورد چون بدون لحظه ا  یحساب

که نشان  یبدون توجه به جاي یبدون نگاه کردن به سمت من و حت 

نشست. به   نفرهدو  یز یسر م سالنترين نقطه   یگوشه ا  رداده بودم د 

نم  هم به بنفشه و شبانشستم و يک لحظه نگر من هم کنارش ناچا

به من نگاه  یگشاد شده اندازه نعلبک یافتاد که با دهان باز و چشمان

زد و   یکردند. آرتان که متوجه نگاه من شده بود پوزخند یم

 گفت: 

امشب مهمون کدوم دوستتون  امش فکر کنم شرطو بردين! حاال -

 فتم: سرم را کج کردم و گ ن؟یهست

شان ما دخترا  است! اين کارا در راين مسخره بازيا مخصوص پس -

! همان  یگرفت باالخودتو دست  یلیبعدشم انگار شما خ ستین

 پوزخنده مسخره کنار لبش نشست و زمزمه کرد: 
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به من کرد  ینگاه میشه! با آمدن گارسون آرتان ن یمعلوم م االن -

 و گفت:  

 کشه؟  یطول م یلیکارتون خ -

 ...  يباًتقر -

از او من هم شامم را  تیدم. به تبع یمپس من شاممو سفارش  -

شديم. آخر   رهی خ یزیسفارش دادم و هر دو در سکوت به رو م

 و گفت:   اوردیآرتان طاقت ن

گفتن   یبرا  یست! اگه حرفا طالمن  یخانوم کوچولو ... وقت برا  -

 فتم: گ و دمیکش یقینفس عم دوستام. شیکه من برم پ هترهب یندار

شناسن! من حاضر بودم   یم منو خوب ماآقا بزرگ ... دوست نیبب -

که   ینشم. حرفاي کالمدر اين روابط هم  یپسر چیبا ه یسرم بره ول

اينو بدون که من   یخوام بزنم شايد از نظر شما خنده دار باشه ول یم

آورد و  باالجز اين نداشتم ... دستشو به نشانه سکوت  یچاره ا 

 گفت: 

و سر اصل  ندارم ... بر دخترونه رو یدنایچ  یکبر یه صغروصلح -

 ب ... با حرص گفتم: طالم
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 یکنه ... وقت  یچون به اصل ماجرا کمک م یبايد بشنو  یول -

 سکوتش را ديدم ادامه دادم:  

دختر يه خونواده هستم ... تا حال هر  نیمن اسمم ترساست ... دوم -

رفته  گم ازدواج کرده و آوردم. خواهر بزر تدسکه خواستم به  یچ

  یلیخ  یلیکه فوت کرده ... بابام خ شترهیيک سال ب ... مادرمم

خونه تنها با عزيزم   یهم من تو  فعالًدوستم داره و روم حساسه ... 

کنم. از اينا بگذريم ... قصد من اينه   یم یکه مادر پدرم هست زندگ

ه يگد یها یلی... خ رمیکمک بگ یانجام يه کار یکه از شما برا 

  یمن انجام بدن ول یکارو برا  نحاضرن اي لیهستن که با کمال م

منافع خودشون هستن ... من  دنبالبه اونا ندارم چون اونا  یمن تمايل

سالمه دو ساله که  ستیب االنگشتم. من  یطرف م یيه آدم ب دنبال

  ما زنمو امسال که قبول نشدم از باب یدارم پشت کنکور در جا م

 یبه يه سر م بنااباب  یبفرسته کانادا ول لتیتحص یرا خواستم که منو ب

از   شیبه خاطر اصرار ب یده ... اين آخر  یدلیل بهم اين اجازه رو نم

دست من و گفت فقط در  یرو ريخت رو یاندازه من آب پاک

  دیذاره که برم ... حرفم که به اينجا رس یکه ازدواج کنم م یصورت
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من   یبه حرف ها کتسان که تا آن لحظه سکوت کردم. آرتا

 ت:  ف آمد و گف رکرد به ح یگوش م

 کار کنم؟  یخب! حال من بايد چ -

  یشدم نم رهیاش خ یچشمان عسل ین یآوردم و به ن باالسرم را 

نگاهش را از من گرفت  یآرامآرتان به  یول دیدانم چقدر طول کش

رفتن   زعد ا شد. ب رهیخ  دیچ یم زیم یو به غذاها که گارسون رو

 زاد کردم و گفتم: آشمردم ... نفسم را  تیفرصت را غنمگارسون 

 با من ازدواج کن!   -

خنديد که همه   یناگهان آرتان منفجر شد. زد زير خنده و چنان م

نگاه ها به سمتمان برگشته بود. تا به حال خنده صدادار آرتان را  

  زلبه او هم از تعجب خشک شده بودم و  نیهم  ینديده بود و برا 

 جا بلند شد و گفت:   د لحظه که خوب خنديد ازبعد از چن زده بودم.

 ردیفاصله بگ زیدختره ديوونه! قبل از اينکه فرصت کند از م -

 کردم:  صدايش 
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و بذار حرفم تموم بشه ... دستش را به   نیبش ریآرتان ... لطفا بگ -

جلويش و  نشانه اينکه برو بابا! تکان داد و خواست برود که پريدم 

 :  گفتم

 حرف من تموم نشده ...  نوزه -

و يک قدم عقب رفتم. همه نگاه  دم یم شد که ترسمتم خ سبه  یکم

 شده بود گفت:   کالفهوضع ها به سمت ما بود. آرتان که از اين 

  رازتو گوش کنم؟ همه جور اب یبازم به چرت و پرت ها نمیبش -

خانوم کوچولو!   ی... توهم زد یديده بودم جز اين مدل یا  عالقه

 ینشده بودم. دلم م ریتحق رتا به حال آنقدابم خورد شده بود.  اعص

سرش بکشم که ديگه جرئت نکنه با من  یخواست چنان داد

حرف بزنه. همون لحظه با خودم عهد بستم که اگه تونستم  نطوریاي

 یبزنمش به تلف ریخرم از پل جست يک دل س یخرش کنم وقت 

 یاخن هايکه ن ت کردنان دستامو مشکه بهم زد. چ یحرف هاي

کردم به خودم مسلط بشم.  یفت. سعرگوشت فرو  یدستم تو

 گفتم:  
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ازت کم بشه!  ینگو... فکر نکنم چز  یچیتا آخر حرفام بمون و ه -

کردم نتونستم ازش  یقبوله! هر کار یکه گفت یبعدش هر چ

ش  برد. شايدم دل یبه چشمام به حال گندم پ ینگاه اخواهش کنم. ب

م و  تبرگشت و نشست سر جاش. منم نشساره دوب برام سوخت که

کرد.  یم یسرسره باز بدنم ی. عرق سرد رودمیکش  قیچند نفس عم

 نگاه منتظرش را ديدم گفتم:  یوقت

 یاونم در حد مرگ! ول زارمی! من خودم شخصا از ازدواج بنیبب -

مرد  چون رفتن به کانادا بزرگترين آرزومه مجبورم يه مدت اسم يه

دوستانه  حمل کنم. فقط يک سال با هممه ام تشناسنا یرو تو

هر   یکارا   دنبالرم  یاين يک سال م یمن تو  میکن یم یزندگ

ريم کانادا ... اونجا   یدومون ... بعد از اينکه ويزا درست شد با هم م

  یهم برگرد یتون یم یونبم  یتون ی... تو م میش یاز هم جدا م

ارد شناسنامه ات بشه ره وقرا  ر اينکه يه اسمخودته. به خاط لیديگه م

دارم  یشنهادیه خودم يه پرو تقبل کنم البت یهر جريمه ا  من حاضرم

کنم. من تو رشت يه   یمن قبول م  یدار یاگه تو نظر ديگه ا  ی... ول

درست شد و   مدارم رو به دريا بعد از اينکه کارا  یهزار متر یا ويال
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  ینم یز یه هم چن مهريتو ... در ضمزنم به نام  یخواستم برم اونو م

اون يک  یکاسه است. تو  میزير ن یا سه اک یخوام که فکر نکن 

و هر جا که  یکه دلت خواست بکن  یهر کار یتون یسال هم تو م

  یمن خرج یحت  ینسبت به من ندار یتعهد چیتو ه یبر یخواست

  یرو از همه پنهان کن هیاين قض یتون یم یخوام. حت یهم ازت نم

 ؟ یبه من کمک کن یستیم حاضر نازب ه؟یخب حال نظرت چ... 

کرد. معلوم بود که   یم یته بود و با غذايش باززير انداخ را  شسر

آورد و  باالسرش را  قهیحرفام روش اثر گذاشته بعد از چند دق

 گفت: 

   ؟یریگ یم اقطالاز کجا مطمئن باشم که بعد از يک سال  -

تونه زنشو   یممرد هر وقت بخواد   اول که قانون اينجا اينجوريه که -

!  یشده تعهد محضر یدم ... حت یت تعهد مهبده دوما من ب اقطال

 !  ؟یگ  یم یديگه چ

نگام کرد. اول چشمو ابرومو بعد گونه ها و   رهیخ  رهیچند لحظه خ

 یمکث کرد و سپس اومد رو شتریب یلبام کم یدماغمو ... رو
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 کرد. ینگام م ینجورشدم! چرا اي یم ی... داشتم يه جور کالمیه

 گرفت و گفتم: لجم 

نداشته   یزدگ یکن ینگاه م یدار  حاال یبخر نیماش بنگاه یاومد -

 لبخندش را فرو داد و با اخم گفت:  یباشه؟! خنده اش گرفت ول

برخاست   زیاز سر م یدم وقت یکنم بعدا خبرشو بهت م یفکرامو م -

 : مهول شدم وگفت

 !  ؟یک -

 برخاستم و گفتم:  جا از ی... با خوشحال هفته ديگه پنج شنبه -

تکان دادم و   یجا منتظرتم ... سر  نیهمج شنبه ديگه نباشه پس پ -

 یدوستانش برگشت. قبل از اينکه دوستانش فرصت کنند رو شیپ

  نیبه آنها گفت که هر سه ساکت نشستند. ع یز یسرش بريزند چ

 یوعطر تلخش هنوز هم ت  ی! بو انستم یم اخالقبد یمعلم ها

شه و شبنم  ففکر و حال خودم بودم که ناگهان بن یودماغم بود. ت

 سرم:   یهوار شدند رو

دو ساعته؟ حال ديگه ما  یزد یم یداشت یدرد تو جونت! چه زر -

 خنديدم و گفتم:  ؟یکش  یغريبه شديم تنها تنها نقشه م
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کردم باهام موافق  یفکر نم ن؟یمون یبابا! چرا مثل سگ هار م یا  -

 نگفتم!   یزیبهتون چ نم یهم یرا ب نیباش

کرديم. آخه من گفتم خوشگل وخوش   یمعلومه که مخالفت م -

دپ  یدلون! همون جان االنديگه نگفتم برو سراغ  ی تپ و پولدار ول

 بوديم!  یهم راض

 شبنم گفت: 

که اون  یبه خدا هر آن منتظر بودم بزنه تو گوشت با اون اخم -

 کردم.   یم سیتو بودم خودمو خ یود من جاکرده ب

 یدادم پدرمو در م یاگه يه ذره جلوش خودمو ول ممنم  بله -

پاچه اشو گرفتم که جرئت نکرد حرف بزنه! خودش  نیآورد. همچ

 توش مونده بود ... 

 گفت؟  یاون چ ؟یگفت  یبهش چ -

همه شرايط خودمو و شرايط اين ازدواج مسخره رو براش گفتم  -

 اونم گفت بايد فکر کنم ... 

 که کوتاه اومده ...   یرو گفت ا ويال تماح -
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... از اون بچه خر پولست  داين نبو لشیدل یگفتم ول رو هم ويال -

 یدون یديگه مطمئن شدم. بنفشه م االنم شک داشتم االناگه تا  

 بود؟  یساعتش چه مارک

 

 هان؟  -

 رولکس! بنفشه چشماش گشاد شد و گفت:   -

 ه! تومن پول ساعت ونیلیکم کمش هشت م -

 پول باشه ...   دنبال اصالًکنم  ی آره و فکر نم -

 حرص مال دارن.   شتریها! اين پولدارا ب یهه ساده ا  -

 دونم در هر صورت رفته که فکر کنه.  ینم -

گرفته قبلش يه ندا  . بالرمیم یدارم م جانیخدا جون من از ه یوا  -

 یبايد م آدم سکته نزنه! خنديدم و از جا برخاستم . یبده که اينجور

گاه کردن  بدون نم کرد یکار م یاين نقشه حساب یو رو رفتم خونه

با بچه ها از رستوران   حساب کردم و زویم ولبه آرتان و دوستاش پ

خارج شديم. هر چند که به قول بنفشه و شبنم نگاه آرتان تا لحظه  

 بوده ...  خکوبیآخر رو من م 
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ود تا پنج شنبه چه  استرس  داشتم. تازه دوشنبه بود معلوم نب یلیخ

 و گفتم:   باالپريدم  میگوشگ زن ی! با صدا فتهیقراره ب یاتفاقاي

  یگوش بیچارهچرا!  یگ  یکنم م ی مسايلنتت  یمرگ! اونوقت وقت -

بار بود که   نیصفحه بود. اول یرو یانگار شعور داشت. عکس مان

را برداشتم و جواب   یگرفت. با تعجب گوش یبا من تماس  م یمان

 دادم:  

 الو ...   -

 خواهر زن عزيز!  سالم -

ارسال دوست امسال آشنا ... شماره گم مون ... پگلداماد  سالمبه  -

 کردين! خنديد و گفت: 

 بذار حالتو بپرسم ...   ریزلزله ! زبون به دهن بگ -

 خنديد گفت:  یکه م نطوری... همیخوبم مرس -

   ؟یرار دا يا ک یکاری... خانوم ب یخوب یلیخمعلومه که  کامال -

 چطور؟   -

   ..شرکت . یایخوام يه توک پا ب یم -
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بابا شما منو حمال   یشده؟ باز چک بايد حمل کنم؟ ا  یخبر -

 کردين رفت ... 

 چک بهت بدم با خودت کار دارم.   ستیقرار ن رینخ -

  ؟یکارم دار یمشکوکه ها! چ اوضاع -

 !  ی فهم یخودت م  یایدختر خوب اگه ب -

 يام.   یم االن.  خوب باشه .. یلیخ -

 پس منتظرم ...   آفرين -

. حال  رونیاسامو عوض کردم و رفتم بع کردم لبقطرا که  یگوش

  یمشکوک م بی عج مائهی. نادینداشتم زنگ زدم آژانس ب یرانندگ

خواد جوش  یخدا جون! حتما م  یکارم داشت؟ وا  یچ یزد! يعن

رش در  کنه و از زي یداداششو بزنه ... کاش گفته بودم سرم درد م

م سوار آژانس  اخبود که شده بود. با   یديگه کار یلرفتم... و یم

 به جون خودم غر زدم:   یشدم و ه

  یاين منگول م نیکار داره! ع یبا تو چ یدختر خنگ! آخه مان -

آژانس تازه   زنه یزنه بعدشم زنگ م یم پی. دو ساعت ت یمون

يد بدن تو  افته کجا چه خبره! سازمان عقب افتادگان رو با یيادش م
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کرده بود از   تعجبن م ی... راننده که از زمزمه هایکن اداره اش

 بودم تازه بدتر شدم. داد زدم:   یآينه زل زده بود به من. عصب یتو

  ؟یآدم نديد ه؟یهان چ -

شدم و   ادهیشرکت پ یو نگاشو به جلو دوخت. جلو دیترس چارهیب

بزنم به  خواست زنگ  یرا حساب کردم. چقدر دلم م یپول تاکس

  ؟یه چک آخرش یول امیتونم ب یردم نمصادف کبگم ت یمان

کرد. سوار آسانسور شدم و با خودم   یخره يه روز منو خفت مباال

 گفتم:  

از   ؟یبگ یخوا   یم یچ یبه مان یریبگ یتون یپاچه آتوسا رو م -

شدم و زنگ در شرکت را زدم. عمو قاسم درو باز   ادهیآسانسور پ

   يع رفت کنار و گفت:کرد و با ديدن من سر

! دمیترک یتم از خنده م... داشيناومد وشخ  یلیخانوم خ دیبفرماي -

  یبرد ازم! وارد که شدم خود عمو قاسم سريع مان ی چه حساب چارهیب

اومد و با ديدن من گل از گلش   رونیاز اتاقش ب یرا خبر کرد. مان

 شکفت:  

 به به خواهر زن عزيز! لبخند زدم و گفتم:  -
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 ر کباب ... نون زيبگو  -

  رون؟یآتوسا بندازتم ب یخوا  یم -

 را؟  ا چو -

 گه نون زير کباب خوشمزه تر و عزيز تر از کبابه!  یآخه م -

 حسود خانومه اين آتوسا چقدر ...   -

 کرد و گفت:   یمنو به سمت اتاقش راهنماي

 کاراش منو ديوونه اش کرده ديگه...   نیهم -

 عجب گفت:  تون؟ با تهست خدمت  یماست طالاه اه س -

  ؟یواسه چ یخوا  یماست م طالس -

چند  یکردم بهش ... مان دا یپ از یات آخه! نبد شد از حرف المح -

لحظه نگاهم کرد و بعد انگاز تازه متوجه حرف من شد که شروع  

 چرم و نرمش و گفتم:  لمب  یکرد به خنديدن. نشستم رو

 ارم یدر ب یلقک بازاينجا د امیب یگفتم؟ گفت  یاووه حال انگار چ -

  ؟یبخند

 من و گفت:  ینشست روبرو

 ....  میاينجا تا با هم دوستانه گپ بزن یایفتم به گن -
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 ره اين همه راهو!  یم یاووه ک -

آب پرتغال وارد شد. ابتدا   وانیدر اتاق باز شد و عمو قاسم با سه ل

ديگر را   وان یگرفت و سپس خودش دو ل یمان  یرا جلو ینیس

هم   یود شديد... مانده ام گرفته بقرار داد. خن زیم  یمن رو یجلو

 مو قاسم با گفتن: من. عتر از بد

 یو اونوقت تازه من و مان رونینوش جونتون ... از اتاق رفت ب -

 خنده گفت:  انیدر م یاز خنده و مان ديمیترک

 تو ...   ی از اين بدبخت گرفت یچه نسخ -

 من نبنده ...   یخواست درو رو یم -

   ؟یهست یدونست که تو ک یيد ماز کجا با  چارهین باو -

  یبا من چ نمیخوب باشه قبول حال کل کل ندارم ... بگو بب یلیخ -

 از آب پرتقالش رو خورد و گفت:   یداماد! جرعه ا  یکار دار

 خواهرزنم بزرگ شده! دمیشن -

 اشتباه به عرضتون رسوندن ...   -

م چه ياد ... اون یرات مدو تا دوتا خواستگار ب دمیمن شن یا ول -

 !  یرايخواستگا
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 گفتم:   د!خدا شروع ش  یا 

 یم یخواستگار یدونن دارن از چه عجوبه ا  یاز بس خرن! نم -

 خوان امضا کنن.  یم شونوی کنن. سند بدبخت

که   یتو خونه هر مرد یشیهم دلشون بخواد تو يه گوله آت یلیخ -

ر من دلم چقدو  نهیکره زم یاون مرد خوشبخت ترين مرد رو یبر

 ..  ست .خوا  یم

  ؟یخواست چ یدلت م -

. داختمان نیخواست که اون مرد داداشم باشه ... سرمو پاي یمم دل -

بگم. اگه بگم من بچه ام بعد دو روز ديگه   یداشتم که به مان یچ

! اگه بگم یگه تو که بچه بود   یکه شايد با آرتان ازدواج کنم م

ديگه است   یاگه بگم دلم جا ه.ش  یقصد ازدواج ندارم تازه بدتر م

که  یمان  ؟یبگم من به مان یچحرف داره!   یهم خودش کل

... منم  نیشما حق انتخاب داشت خانوماخانوم  -سکوتمو ديد گفت: 

فقط   یجواب مثبت بد مایخوام بهت بگم بايد به درخواست ن ینم

. شايد  یبهش جواب رد داد یاسه چدوست دارم بدونم و  یلیخ

 راد قابل رفع شدن باشه.  ون ايکه ا  یداداش من ديد یتو یايراد
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 . یمان ستی ينا نسر ا  رفح -

   ه؟یپس چ -

 خورديم...   ینم مبه درد ه مایمن و ن -

 ستین یطونیاصل پسر ش مایاتفاقا ن ن؟یطونیچرا؟ چون جفتتون ش -

ديدن تو و هم به   یديد هم به خاطر شاد یکه تو رو م یفقط وقتاي

 کرد.  یم طنتیتو بود که ش طونیش تیخاطر شخص

به چشم   مایتونم به ن یمينه که من نا   ... مشکل ستیمشکل اينم ن -

و  ماینگاش نکردم. من به ن یچ وقت اونجوریشوهر نگاه کنم ... ه

کنم. ارواح عمه ات! انگار   ینداشته ام نگاه م یتو به چشم داداشا 

چند  ی.. مان. مایشدم جواب مثبتو بدم به ن یيادم رفته داشتم خر م

 پس گفت: کوت کرد و سلحظه س

 شه؟  یت عوض نمظر جوره ن چیه -

 نه ...  -

داغونه . شايد درست نباشه اينا رو واسه   یلیخ مایشد آخه ن فیح -

 یدلم براش م یلاز اين غرور داداشمو له کنم و شتریتو بگم و ب

نتونسته  هميه لقمه غذا  یبهش داد یجواب منف یسوزه. از وقت
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 يه ادیهم که م  یشه وقت یم داشیه پونخ یو... به زحمت ت بخوره

و زودگذر نبود ...   یاتاقش ... عشقش به تو سطح یره تو  یست مرا 

 خودم فرو رفتم:  یتونه فراموشت کنه ... دوباره در قالب يخ ینم

هر چه زودتر فراموش کنه  دوارمی تونم بگم متاسفم و ام یفقط م -

 و گفت:   دیکش یهآ ی... مان

ه من نگم  ک ... شايد بهتره یخواستم بگم ول یمديگه هم  یزیيه چ-

 نگاهش کردم که از جا برخاست و گفت:  ینجکاو... با ک

امو دادم به مبل و   هیرفتم تک رونیگردم ... از اتاق که ب یبر م االن -

  یدلم نم چیه یسوخت. ول یم ماین یشمامو بستم. دلم برا چ

. مگه من من مقصر بودم جرياناين  یتو کنهفکر  یخواست کس

 یکس دمیفکر بودم و نفهم یتو ی ابحسگفتم عاشق من بشه؟! بهش 

که درست پشت سرم بلند شد سه متر  یاتاق. از صداي  یاومده تو

 :  باالپريدم 

... سريع برگشتم و نويد را پشت سرم ديدم. با ديدن رنگ و   سالم -

 پريده من سريع گفت:  یرو

 نداشتم ...  سوندنتون رو قصد ترخوام   یمعذر  یلیخ -
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 با اخم گفتم: 

کار دارين؟ مگه  یشما اينجا چ اصالً اينکارو کردين ...  ه ک حاال -

 جلو اومد و گفت:   یقدم ست؟ی ن یاينجا اتاق مان

 ...  امیمن خواست که ب از یمان -

  ل؟یبه چه دل اين؟یخواست که ب یمان -

... نفسم رو با  می نشما با هم صحبت ک یکه در مورد جواب منف -

 دادم و گفتم:  رونیصدا ب

گرده   یم لیدل  دنبال یداده ه یر یامروز چه گ می اين مانا! باب یا  -

 ها! 

خوام بدونم چرا ؟   یگرده ... اين منم که م  ینم لیدل دنبال یمان -

 بزنم گفت: یقبل از اينکه حرف

  نم؟ یتونم بش یم -

   ن؟یپرس یکنم شرکت شماست! از من م یخواهش م -

   ن؟یخوب نگفت ن ... داري اریاخت -

 ! هیصیل من شخدل بگم؟ یآخه چ -
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 یدست رو کردمیکردم که جواب رد بشنوم! فکر م یفکرشم نم -

  شیگه. بر و بر نگاش کردم. خداي یکه بذارم بهم نه نم یهر کس

بود و حقم داشت اينطور فکر کنه  پیجذاب و خوشگل و خوش ت

 گفتم: چون لجم گرفت از حرفش  یول

  یجا خورد ولفم تونه! از حربااله نفس طر اعتماد باون به خا -

 گفت: 

 گفت:  در سکوت  یشايد... دوباره هر دو سکوت کرديم لحظات -

  یتو یتونه ... حضور شخص ديگه ا  یم یاين دلیل شخص  -

 باشه؟   تونیزندگ

 ...  رینخ -

 پس؟  -

شما بگم ...   یراب مویتونم دلیل شخص یآقا نويد ... من نم نی نیبب -

کنه حتما بايد  یردشون م نومکنن تا يه خا یر ما همه آقايون فکچر

 وسط باشه؟  یيه شخص ديگه ا  یپا

 خنديد و گفت:  
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فقط به   میکن یمونه ... فکر مباالشايد به خاطر اعتماد به نفس  -

 شنويم.  یعلته که جواب رد م نیهم

   حتماًشايد ا ... نه ...   -

 خواد ...   یم یاقتلتو  دختر! داشتن یطنتی شاز  یايیتو دن -

 زد و گفت:   یبخند! لدونم یم -

 اسمونه!  ی ست اعتماد به نفس تو توباالاعتماد به نفس من  -

 ! تهیواقع -

شايد بتونم   ؟یبهم علت جواب ردتو بگ یخوا یهنوزم نم -

دل منو   یکه تونست یهست یکنم ... ترسا تو تنها دختر تیراض

ذارم به حساب ناز   یم شتریجواب ردتو بن اين ... م یبلرزون

 من صبرم زياده!... ات  رونهدخت

 شه ...    یمن نظرم عوض نم ی... ول یهر جور دوست دار -

 ...  نطوریمنم هم  -

 از جا بلند شدم و گفتم:  

 من ديگه بايد برم ...   -

 او هم بلند شد و گفت: 
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 حال ...   یبود -

 ! ؟یچه زود شما پسرخاله شد -

 ديد و گفت:  نخ

چولو ... انگار که  کو که دوسش داره راحته خانوم یسبا ک آدم -

 ! شناختتش یم  شهیهم

 شه ... خداحافظ ...   یباز م یشما ديگه روتون داره زياد -

 یبرسونمت ... از ل یاگه ندار ؟یدار نی... ماش یترسا خانوم -

 به هم فشرده ام غريدم: خداحافظ ...  یدندان ها

بودم حق  یعصب یتش حساباز دسچون  ادیهم ب یمان صبر نکردم

اره. من جوابمو به نويد داده بودم و ديگه  و با نويد تنها بذ من نداشت 

و در را به   ماز شرکت خارج شد تیباهاش نداشتم. با عصبان یحرف

من مشخص   فیآمد و تکل یپنج شنبه م  یخدا ک ی. ا دمیهم کوب

اون   یتو ديگه اشتم ... نکنهشد؟ کاش يه شماره تلفن از آرتان د یم

ته باشه؟! نکنه بخواد  سر کار گذاشنو نشه و م داشون یرستوران پ

عقلم دير به کار   شه یاذيتم کنه؟ کاش يه شماره ازش گرفته بودم. هم

اومد و  رمیگ یخره تاکسباالايستادم تا  ابانیافتاد. اينقدر کنار خ یم
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  یرتان فکر متا خونه فقط به جواب آ ری سوار شدم. در طول مس

 شدم.  یه مووندي الیج شنبه من از زور فکر و ختا پنردم. ک

بار لباس  عوض کرده  ستی. از صبح بدیرس یپنج شنبه لعنت خرهباال

شبنم و بنفشه را داده بوم . خودم کم استرس   یو جواب تلفن ها 

گفت يه نفر ديگه رو   یکردن. شبنم م یداشتم اونا هم تازه بدترم م

ل نکرد بريم سراغ ين آرتانه قبوتو آب نمک که اگه ا هم بخوابون  

آرتان قبول   خورهیمن که چشمم آب نم گفتیم معد ... بنفشه هر بنف

رو   یخلصه که حرفاشون حساب کنه ... اون خواسته سر کارت بذاره!

خره ساعت هفت شد سريع از خونه  باالپريد.  یم  نیو پاي باالمخم 

  دیبنفشه سفم که رنگ شبنم و ردک یم ی. چنان رانندگرونیپريدم ب

من  یينجور وقتا نبايد به پر و پان که ا نستدو یخوب م یشده بود ول

که   نگیپارک یتو دیچیچنان پ دمیپاتوق که رس ی... جلو چنیبپ

سريع  یول میجلوي نیمن ... نزديک بود بزنم به ماش یبنفشه افتاد رو

 :  دمیکنترل کردم و داد کش نویماش

ذره خودتو محکم نگه دار ...  ه ي ؟یمون  یم دهیچلس  اریچرا مثل خ -

 و زير لب گفت:   نیرفت پاي فشهشديم... بن یخت مدبب ناال
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بنم هم با خنده  شود! ش یکه ترسا سگ م یيا حضرت عباس ! وقت-

  یدل و دماغ خنديدن هم نداشتم. در ها یخودم حت یول نیرفت پاي

دو وارد رستوران   شدم. جلوتر از آن ادهیرو قفل کردم و پ نیماش

 یپم دوختم. مثل توا چشآنه یشگیصبرانه به جايگاه هم  یم و بدش

شد! نه تنها آرتان   یکه سوزن تويش فرو بکنند وا رفتم و بادم خال

يومدن  یزودتر از ما م  شهیکه دوستانش هم نبودند. اونا که هم 

 زد و گفت:  ی! بنفشه پوزخندومدنیمعلوم نبود چرا اين دفعه ن

 ان خان ... ! اينم از آرتریبگ ويل تح -

 و گفت:  زیمشبنم هلم داد به سمت 

... درسته که شبنم وبنفشه یبعد سیبه ک می تا فکر کن نیبش -

  یحسادت م وخره دختر بودن باال یمن بودن ول  یمی صم یدوستا

کردند. اون لحظه از ته دل شاد شده بودن که آرتان منو قال  

تنم  یو رولرزيد  یچونه ام م خواست زار بزنم.  یگذاشته. دلم م

کردن اونوقت از ته   یستام درکم مدو عرق سرد نشسته بود. کاش

  یداشتم. چرا اينجور دیام یلیخزدم. خدايا من به آرتان  یدل زار م

. سوختیخودم م یاز آب در اومد؟ دلم برا  امردکرد؟ آخه چرا ن
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هم  خنده ام یمن حت  یداشتند منو بخندونن ول یبنفشه و شبنم سع 

 ه گفت: گرفت. بنفش  ینم

  یکه زياده پسر ... يک یزینداره ... چ یتراحبابا اين که ديگه نا یا  -

 هم بهتر ... شبنم هم گفت:  یاز يک

کنه ... اين ناراحتم  ینماين که آرتان قالت گذاشت منو ناراحت  -

  یلی. خ نمیب  یرو نم یچشم رنگ یکه ديگه اين گربه ها کنهیم

د اونا غذا سفارش دادن موبودم. گارسون که ا بهشون عادت کرده 

حه غرورمو جري شتریدونستم با اين کارا ب ینگفتم. م یچیمن ه یول

دونم چرا اينقدر برام مهم  یدست خودم نبود. نم یکنم ول یدار م

 یيومد م یبود م یکه آرتان قبول کنه. خب اگه جوابش منف دبو

  یحتما م کثافت!بود؟  یچ ی گفت ديگه! اين مسخره بازيها برا 

شد  یم شد! کاش موفقدوستام ضايع کنه که م ینو جلوست مخوا 

تا اون چشاشو از کاسه   نمشیيه بار ديگه ... فقط يه بار ديگه بب

غذا را   یک دمیشه بارش کنم. اصل نفهملیاقت  یو هر چ رونیبکشم ب

  یاز جوجه کبابش را جلو یبنفشه با خنده تکه ا دندیچ  زیم یرو

 و گفت: صورتم گرفت 
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ه که ... از جا  دارز نکن ... غصه خوردن ناا اينقدر نبخور باب -

آينه که ايستادم  یرفتم. جلو یسريع به سمت دستشوي  برخاستم و

دوکاسه  چشمانمصورتم ريختند  یاشک دانه دانه رو یقطره ها

  یآب سرد را باز کردم و چند مشت آب يخ تو ری خون شده بود. ش

 یس! کارهیدر بت اشک ترسا را نداشحق  ی. کسدمیصورتم پاش

آخه مگه   یکنم. ول ام به خاطرش گريهبخونداشت که من  یاقتل

با   یبه صورت صور یکم داشتم که آرتان قبول نکرد حت یمن چ

 یسکه يه پول م لشونیفام یتو اونممن باشه؟ شايدم حق داشت! 

 شد ... 

 می. نماهینگران خودش و آبروش باشه تا منو و بدبخت شتریبايدم ب

که رفتم شبنم و  نرویماندم تا حالم بهتر شد. ب یدستشوي یتو یساعت

دسر بودند.   وردنبنفشه با هر هر و کر کر خنده هايشون مشغول خ

 گرفته گفتم:   یبرداشتم و با صدا  فمویدلم از دستشون گرفت! ک

 ياين؟  ی.. شما نمخوام برم خونه .  یبچه ها من م -

 کنم ... حساب د و گفت: چرا وايسابنفشه سريع از جا بلند ش
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ان خارج شديم. بدون نگاه  سه با هم از رستورهر هم بلند شد و  شبنم

رفتم و سوار شدم. شبنم و  نیکردن به اطرافم يه راست به سمت ماش

خارج  نگیپارک یبنفشه هم سوار شدند و راه افتادم. داشتم از ورود

 ی. سريع رودیچیبا سرعت جلوم پ ینیشدم که يک دفعه ماش یم

ه يه دفعه بنفشه  و کفحشو بکشم به يار رخواستم سزدم و ترمز 

  گفت:

 اااااا اينه!  -

جلوم همون فراريه   دهیچیکه پ ینینگاه کردم ديدم ماش یوقت

پارک شده بود. به درک! هر  نگیپارک یتو شهیخوشگله که هم

  یجلو  دیچیپ یخواست باشه باشه! مگه کور بود که اينجور   یم یچ

 رفتبنفشه دستمو گ که نیرفتم پاي یم مداشت تیبا عصبان ن؟م

 وگفت:  

 !  ایکن یآبرو ريز یترسا زشته نر -

. پرو همونطور هم سر نیو اومدم پاي رونیب دمیدستمو از دستش کش

سريع به سمت  یقصد نداشت بره. با قدم هاجاش وايساده بود و 

. حال رونید برفتم که در سمت راننده باز شد و آرتان اوم نشیماش
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  یگرفت م  یم  عکس ازم یبود! اگه کس یمن اون لحظه ديدن افهیق

و مات مونده   ن یشدم سوژه خنده. بنفشه و شبنم هم اومده بودن پاي

بود با شلوار    دهیخوشگل پوش  یبودن به آرتان. يه کت سورمه ا 

 کرد. یم لیتمک پشویهم ت یورن یمجلس ی... کفشا یکتون مشک

آرتان  نیخوشگل ماش یاين فرار یيعن ؟یآفريد یخدايا تو چ

يومدن.  یبه هم م یحساب نیو صاحب ماش نیاشبود؟! حقا که م

 آرتان با ديدن من لبخند زد و گفت:  

پنجولم  االنکه گفتم  نیپاي یاومد یرکوچولو يه جو  یشی پ ه؟یچ -

ام در خونسرد نشان دادن خودم استفاده    ی. از استعداد ذاتیزن یم

 ت گفت: احر یلیکردم و خ

  باليیا اگه و تخودم به درک اين د ه؟یندگوضع ران اين چه -

 دادين؟  یيومد جواب خونواده هاشونو شما م یسرشون م

بهش  ی... چشم غره ا  بودفاصله ام باهاتون يه فاصله رعايت شده  -

 رفتم و گفتم: 

رو از سر راه بردارين؟ من عجله دارم   نتونیشه لطفا ماش یحال م -

  ... 
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ر  فک ... هر چند که یمون یب منتظر من مفکر کردم امش ؟یجد -

  ... مگه نه؟ یو ديگه خسته شد یدیانتظار کش یلیکنم تا حال هم خ 

بزنم   یبود؟! قبل از اينکه من فرصت کنم حرف  یخدايا اين ديگه ک

 گفت: 

شو ...   نیسوار ماش ایاز دوستات ببرن و خودت ب یبده يک نتویماش -

شد بهش اعتماد  ی! هنوز نمکردم؟ نه ید قبول مکارت دارم. باي

  تم:کرد. گف

   م؟یيان بريم داخل رستوران حرف بزن یچرا نم -

 بهش اعتماد ندارم که اخم کرد و گفت:  دیانگار فهم

هم به هزار زحمت اومدم اينجا ... حوصله   االن...  ارممن عجله د -

ه که من به برو سوار شو اگه هم ن یيا یهم ندارم اگه م ینازکش

ه دادم و با  به نفش چویئسو ول کنه بره از اين رو دمی. ترسرسمکارام ب

 گفتم:  یسر بلند

 يام.   یشما برين من با آرتان م -

  یاونا خدا   یآرتان برا  ینجوریبنفشه هنوز هم خشک بود! هم

آرتانه  نیهم ماش یفرار دنیو غرور بود ديگه حال که فهم  کالس
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شاد بشم  شونی تناراحم از ت. دوست نداشتمردن از حساد یداشتن م

شد.   نیتکان داد و به زور سوار ماش ی؟ بنفشه سرشدنچرا اونا   یول

و آرتان در نوسان بود   نیماش ی که نگاهش رو ی شبنم هم در حال

 نشست. آرتان رو به من گفت:  شکنار دست

 از سر راهشون بردارم.  نویسوار شو تا ماش  -

باز کنم و  سريع در جلو رو  یلیصداش باعث شد خ یتحکم تو

لم بدم. خدايا چه راحت بود!  شنیشم و نرم ماگر یصندل یرو

 یو راه افتاد. اينقدر نرم م نیماش یآرتان هم با يه حرکت پريد تو

 برد. آرتان که سکوت منو ديد گفت:   یرفت که داشت خوابم م

داشت! انتظار داشت بازم من  ی! چه روي؟ یبپرس یز یچ یخوا  ینم -

 کردم وگفتم: رور نگاش غرورمو بشکنم! با غ

که بخوام بپرسم ... شما خودت اگه   ستیذهنم ن یوت یواالس -

 ...  یبزن یتون یم یدونم دار یکه م  یدار یحرف

 : دیسرعتش رو زياد کرد. پرس یانداخت و کم باالرا    ابرويشآرتان 

 خونه تون کجاست؟  -

  ؟یچ یبرا  -
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و ه تون حرفامرم سمت خون یآروم مکه آروم  نطوریخوام هم یم -

 ستیدادم و آرتان که ديد زياد هم دور ن رو بزنم ... آدرس  خونه

 خودش:  یاز سرعتشو کم کرد. سپس شروع کرد به معرف  یکم

  ی... تک پسر يه خونواده ... به قول تو متمول! دکترا  آرتانهاسمم  -

  یمخودم کار  یشخص کی نیکل  یدارم و تو ینيباال یروانشناس

  میندگبه زرو  یدختر  چیسن اجازه ورود هتا اين  سالمه و  یکنم. س

ارزش   یدختر  چیندادم ... شايد علتش اين باشه که تا حال ه

راحت  یلیکردم خ سالمکه  یخودشو به من نشون نداده. به هر کس

کنن اگه   یگذاشته ... ايراد دخترا اينه که فکرم ارمیخودشو در اخت

  یدر حال ارنیدستش ب تونن به یورت کنن مه پسرو ساپهمه جوره ي

ها هستن! بگذريم اينو گفتم که   یافتنیدست ن الدنبکه همه پسرا 

 ینابودش کن االن نیذهنت هست هم یدر مورد من تو یاگه فکر

که من يه روز واقعا بخوام انتخابش کنم. به اينجا  یستین ی... تواون

 یم ازش مبه سمت من نگاه کرد. داشت یزير چشم دیکه رس

خودش  ین برا ل م روانشناس بود و از هر عکس العمون  . ا دمیترس
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  یل یخودمو حفظ کنم خ یکردم خونسرد یکرد. سع یم یبرداشت

 نگاش کردم وگفتم: یمعمول

 ش؟اي هیخب بق -

کنه که ازدواج   یدرست پنج ساله که به من اصرار م االنمادرم  -

 یاين کره خاک یوجود داره رو ی کدوم دختربه نظرت  یکنم ول

 منوداشته باشه؟  تاقلیکه 

زد! بعد از چند لحظه مکث   یلمو بهم محا اه غرورش داشت 

 چارهی! ولش کن بینشو همه پوست لبتو کند یگفت:اينقدر عصب 

. منم دست نیخدا ... همه اعمال منو گذاشته بود زير ذره ب  یرو ...ا 

که   یصداي نزدم و اون خودش با یگذاشته بود! حرف یرو چه آدم

 زد گفت: یمتوش خنده موج  

وقت ازدواج نکنم ... اينو   چیداشتم ه میتصمگفتم ... من  یآره م -

رن و هر چند  یمتاسفانه اونا زير بار نم یبه خونواده ام هم گفتم ول

مسخره   یيه مراسم خواستگار یکنن تو یوقت يه بار منو مجبور م

دلشو نشکنم  نکهاي یدوست دارم و برا  یلیشرکت کنم. مادرمو خ

 یم یه ايرادکس يهر  یرو یرم ول یماين خونه اون خونه باهاش 
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مادرم بهم گفت خودم  شیرم. چند وقت پ یذارم و از زيرش در م

  یکنم. گفت اينجور شیکنم و به اون معرف  دا یدختر مورد علقمو پ

اره. منم واقعا فکرم مشغول بود که تو وارد هم ند یل یديگه جنبه تحم

  ینقش معشوقه منو باز یتون یکه م یگزينه هست بهترين  ... تو یشد

ازادانه از ايران    یشوهرت باشم تا بتون یخوا  ی... تو از من م یکن

تا مادرم دست از سرم برداره   یخوام همسرم بش یو من از تو م  یبر

ده  یکه از هم جدا شديم ديگه مادرم به خودش اجازه نم یوقت

 تویزندگحت را یر یم اونور موات  هواسه ازدواج به من اصرار کن

  یلی مامان من خ یکردن جلو ینقش باز  دوناينو ب ی... ول یکن یم

 یلیخکه انگار من و تو از  ینشون بد یسخته خانوم ... تو بايد جور

 خره دهان گشودم وگفتم:باال...  میبا هم رابطه داشت شیوقت پ

 نظرشون نسبت به من عوض بشه!   یشايد اينجور -

هم که من ل!درد!   ویا کسسالمو م مادرم عاشق منه... شه  ینم -

انگار من سر دوست دارم رو دوست خواهد داشت ... البته مثل   االح

کنه.   یم حشیصح یمن اينجور یيع بل گرفتم از حرفش که برا سر
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  اریخدا اون روزو ب یچشمش ... ا  یشد با کف پام بزنم پا یکاش م

 گفت:  که سکوتمو ديد نرتاآرتانو بزنم. آ ریکه من با يه دل س

 قبوله؟!  -

  یبود که خودم خواستم. شونه ا  یزینکنم. چ بولتونستم ق  یمگه م

 انداختم وگفتم: باال

 نه من به تو مديونم نه تو به من ...  یاينجورقبوله ...خوبه ...  -

 آره ...  -

 ...  میکوچه تون رو رد نکن -

 تره ... باالنه  -

ه ايستاد  ونه کدر خ ی... جلو چهی پبهش گفتم ب دیبه کوچه که رس

 دام کرد: ه صبشم ک ادهیخواستم پ

 ترسا ...  -

تر از خودش   یبود. برگشتم و معمول یمعمول یلیلحن صداش خ

 گفتم: 

 بله ...  -

 خوام بدم به مادرم ...  ی... م میگوش یشماره باباتو بگو بزنم تو -
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از اينکه   آيفونش ... قبل یگوش یشماره بابا رو گفتم و اون زد تو

 گفتم:  مشب ادهیپ

 دونم؟و بامشبت ریتاخ لیشه دل یم -

 صدا سپس گفت:   یخنديد نرم و ب

   یدیبپرس  ... خودت نپرس ی ردا  یواالبهت گفتم که اگه س -

 لجم گرفت و گفتم:

 .دمیخب حال که پرس -

بچه ها هم اونجا بودن ... منم  بقیهاز دوستام بود ...   یيک یعروس -

 برگردم.  هم بايد دوباره نالا به زور اومدم  

 اهان ...  -

 یتو یدونم چ ینگاش کردم. نم یبا يه حالت بد... یارضا شد -

از خنده منفجر شد. منم از خجالت سرخ   ینگام ديد که اونجور

 خنده اش گفت:  ونیشدم. م

 کنجکاويتو گفتم ...با غر غر گفتم: -

 زدم ؟ یحال مگه من حرف -
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  یشدم. آرتان هم بوق ادهیپ نیم و از ماشديگه موندنو جايز ندونست

م  تونست یم یبود اين بشر من چه جور یزیعجب چ اد.زد و راه افت

خوردم اين  یکنم؟! آب م یيک سال با اين بشر زير يه سقف زندگ

  یکم کم داشت ازش خوشم م ی . خدا به دادم برسه... ولدیفهم  یم

طول  یيک هفته ا ش ... از غرورش! کالس... از  طنتشیيومد ... از ش

خن هامو از زور حرص نا از آرتان نشد. همه یخبر چیه یول دیکش

يده بودم بنفشه و شبنم هم مدام منتظر خبر بودند و ديوونه ام  جو

  ی. خدايا نکنه اين بار ديگه منو سر کار گذاشته باشه؟ ولبودنکرده 

بود ديگه فقط من محتاج   ریشه؟ کار خودش هم به من گ یمگه م

 یتو یصل مشکلو ا ل کرده بود ودم. شايدم منو اسکاون نب

که ازش جدا شدم از فرداش منتظر بودم  ید. همون شببون شیزندگ

نشد که نشد. بازم   یخبر  چیه یبابا بگه مامان آرتان تماس  گرفته ول

ازش   یشماره شو به من نداده بود که بتونم در صورت لزوم خبر

براش مهم  اصالًود ... انگار شمارمو هم نگرفته ب ی حت ی. لعنترمیبگ

نرده سر  یرفتم و از رو یم باالها رو  لهپ یهمثل مرغ پر کنده  نبود.

  ی. ولدخور یزد و حرص م  ی. عزيز مدام غر م نیخوردم پاي یم
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دونست يه   یشده بود بابا هم م یعصب یدست خودم نبود حساب

قتا  دونست که اينجور و یم دیچیپ یبه پر و پام نم یشده ول زيمیچ

تن از گذش دبع خرهباالشم.  یبپرسه چون بدتر م یواالنبايد ازم س

هدف با لب تابم  یاتاق نشسته بودم و ب یدو هفته يه روز که تو

  شهیکردم در اتاق باز شد و عزيز اومد تو. برعکس هم یم یباز

نکردم و به بازيم ادامه دادم   یحوصله عزيزوهم نداشتم. توجه یحت

 گفت:  عزيز نشست لب تخت و

 ارت دارم مادر ... ن ماسماسکو کببند در او -

 شنوم ...  یعزيز مبگو  -

کارتو   نیدد نه نه ببند در اونو بذار من حرفمو بزنم بعد که رفتم بش  -

  یم یره چ یره تو اون يادم م یمنم حواسم م یوربکن اينج

اينکه زودتر حرفشو بزنه و بره در لب تابو با   یخواستم بگم.برا 

 شنوم  یم دیم:بفرمايوگفت  بستم ضیغ

 هل؟ يا زهر هال یه تو داراخالق!  راهوره اين همه   یم یاووه! ک -!

 بگو عزيز دل و دماغ ندارما!عزيز زير لب گفت:  -
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بهش بگم  ... اين که حوصله نداره حاال زدنچه روزيم اينا زنگ  -

 گه نه!با تعجب گفتم: یم

 عزيز ؟ یگفت یچ -

  یبطالبته به من ربهت بدم ...   یخبر مادر راستش اومدم يه یچیه -

. بابات زنگ زد گفت.رادارام داشت به کار  نا ..به م ینداره يهو نپر

 افتاد: یم

 خب؟!  -

به!از دل دل کردنش خوا  یمادر اين شتريه که در خونه همه م -

 شدم و گفتم: یعصب

خلصم کن ديگه!عزيز چپ  رمیم یاهههه عزيز يه باره بگو دارم م -

 رد و گفت:چپ نگام ک

بدبختو بگو که شدم  من  از رو دنده چپ بلند شديا ... اهللاستغفر -

 شیذات یخره با همون خونسردباالاش کردم تا قاصد تو.فقط نگ

 گفت:

 ...  االنبابات زنگ زد   -

 خب؟ -
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 شب مهمون دارين ...  گفت -

 ! ؟یک -

يه  یذاشتن برا  یشه و حداقل م ینم ینه نه منم گفتم يه دفعه ا  -

ن  اونا اصرار داشتن. ديگه مطمئ گفت خب بابات یولديگه  شب

از طرف آرتان باشه مطمئن نبودم   نکهاز اي یهست ول یدم يه خبربو

 شده بودم. عزيز ادامه داد:  دیراستش ديگه بعد از دو هفته ازش نا ام

 یبابات م یآره مادر ... دختر پله و مردم رهگذر يه وقت فکر نکن -

خوبه و بهتره   تشونیقعمو ابده ها فقط گفت اينخواد به زور شوهرت 

 . یحاضر بش لوشونو مقبول ج یکم به خودت برسيه  تو امشب

 با حرص گفتم:

 هستم!   یهپل شهیحال انگار هم -

 هستن حال؟  یبعد ادمه دادم:ک

هم سفارش کرد  یهول بود و کل یلیبابات خ یدونم مادر! ول ینم -

طرف ازدواج   باه بابا مجبورم کنه جز آرتان باشه؟! نکن ی...نکنه کس

 نتو سرم کنم؟ چرا آرامش به م یکه خاخدا حال چ یکنم؟ وا 
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آرامش هم   شیخوش گذرون دنبالکه آتوسا رفت  یاز وقت ومده؟ین

 من پر زد. عزيز از جا بلند شد و گفت:  یاز زندگ

... تا اون   يان یساعت نه م  یکنما اينا برا  یپس ديگه سفارشت نم -

 ر باش.موقع حاض

  یلواتلب صبودن من تعجب کرد زير  عیيز از مطچشم ...عز -

جا بلند شدم. ساعت پنج بود و چهار   زفرستاد و از در خارج شد. ا

دونستم بايد به خودم برسم يا اينکه   یوقت نداشتم. نم شتریساعت ب

بايد به خودم   ی ساده ظاهر شم؟ اگه خونواده آرتان بودن کل یلیخ

ديگه بود   یاگه کس یشم ولآرتان جا بل مامان تا تو د دمیرس یم

  یمنو نپسندن ول ا برم جلوشون ت  یکول  یدخترا  هیم شبداد یم حیترج

کارت کنه! چرا يه  یآرتان خدا بگم چ ی! ا هیدونستم ک یمن که نم

گرفتم آراسته باشم فوقش   میخره تصمال باآخه؟!   یخبر به من نداد

 رفتم حموم ورم کنه!تونست ز یخوام بابا که نم یگفتم نم یم

يک دست کت و  رونیدم باوم . بعد هم کهدمیبه خودم رس یوحساب

و موهامو سشوار    دمیيومد پوش یبهم م  یکه حساب نگر یدامن ياس

  آينه نگاه کردم از خودم یزدم و ريختم دورم. خودمو که تو 
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بايد سرم کنم يا نه! عادت   یدونستم روسر ینم یخوشم اومد ول

د سرم نکنم ه باشم. بهتر بوامحرم حجاب داشتد نمر ینداشتم جلو

  یکنم. کل ضتونستم که خودمو عو  یبودم نم ن یهم  منه خرباال

. بابا هم  نیکه شد رفتم پاي میعطر به خودم زدم و ساعت هشت و ن

کرواتش بود با ديدن من لبخند زد و  آمده بود و در حال بستن 

 گفت:

ر کاه بدجنس. زي آب یدختر گلم!حال شدم دختر گل! ا  سالم -

در خند رفتم طرفش و ا لبدرست نکنم ب یگرفتم اوقات تلخ میمتص

 گرفتم تا ببندم گفتم: یم ا که کرواتش ر یحال

 . نیبابا جون خسته نباش سالم -

مادر  یکپ ی... شد یشدعزيزم ... چقدر قشنگ   یدرمونده نباش -

  .عزيز جون از پشت سر با يه ظرف اسپند حاضر شد وامرزتیخداب

 گفت:

  هاللايشا  ... یرحومه خاک تو باشه مادر الهاون مخاک  یهر چ -

 .یبخت بش دیکه سف

 و گفت:  دیموهايم کش یرو یدست بابا
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 !  انشاهلل -

 مبل و گفتم:  یبستن کروات که فارغ شدم نشستم رو زا 

 هستن اينا؟!  یبابا ک -

 گفت:  ضیعزيز با غ

  یاالن! چ یبکش  تو بايد خجالت یکن ... يعن ای دختر يه ذره ح -

 ه. يگد نوشین یب یيان م یهستن م  یکه ک  یدار کار

 بابا با خنده گفت: 

انتخاب هم داره ... بايد  غاريه منه حق تولش کن عزيز ... اين ته   -

که  یدم.سپس به من نگاه کرد و در حال یبدونه به کس کسونش نم

 نشست گفت: یکنارم م

ه . زنگ زد ریخ مرا  یرا زنگ زد به من و گفت که ب یيه آقاي واال -

باشه فکر  یخواستگار ریامر خاز  کردم منظورش یفکر نم اصالًمن 

وع کرد به حرف زدن شر یوقت ی کار زنگ زده ول یکردم برا  یم

پسرشون. گفت شماره منو هم  یتو رو ديدن و پسنديدن برا دمیفهم

 یاسمشو نگفت. از اون کار درستا یاز همکارا گرفته ول  یاز يک

هه ابا! بنلیاص یها  یو از اون تهران هیتهران لشونی. فامهستن ..تهران 
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داره  یباف یتو کار واردات و صادراته فرشه و چند تا هم کارگاه قال

ايران. پسرشونهم تک   یهمه شهرا  یتهران که تو ی... نه تنها تو

سخت بود يادم رفت   یيه دونه اس . اسمشو گفت ول نیپسره و هم

 ! ه رش دکترفقط يادمه که گفت پس

. خدايا خودمو  بودنشد اونم تن تن! خودشون  یب مقند آدلم  یتو

زنگ   یکه صدا   سپارم هنوز حرف بابا تموم نشده بود یبه خودت م

بلند شد. من از جا پريدم و عزيز و بابا بهم خنديدن سريع رفتم  

آرايش نداشتم فقط  یبه خودم کردم ذره ا  یآينه و نگاه یجلو

م. زير لب  ريده نباشکه رنگ پ دلبام بو یرو یبرق لب کمرنگ

 گفتم: 

 بودم.  ه سرمه زده ه ذرکاش ي -

اين  یبرا  یگه وقتدي یشدن. ول شهیحال تر از هم  یب یلیچشام خ

  یلیقد بلند و خوش است  یکارا نداشتم. در باز شد . اول از همه آقا

آرتان باشه پوست سبزه و  یوارد شد که حدس  زدم بايد بابا 

 تیبود و از جذاب یمشک و ابرو مداشت چش یا دهیصورت کش

بان بود که از همان لحظه به دلم  نگاهش مهر اشت.کم ند یزیچ
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نشست. پشت سر او خانم فوق العاده جوان و فوق العاده زيبا و  

وارد شد که با ديدنش دهنم باز موند. اين مامان آرتان  یپیخوش ت

 ه بود کهسرش بست یرو یرو طور یبود يا خواهرش؟ شال قشنگ

يه تار   یو حتبود شونده بود و هم همه موهاشو پو  ک یش یحساب مه

  یداشت با چشما یدینبود. صورت گرد و سف دا یاز موهاش هم پ

 رنگ.  یو خمار عسل دهیکش

بود از پدر و مادرش! حقا که خدا کم نذاشته بود  یق یتلف قایآرتان دق

به نظرم   زد و اونم یمهربون م یلیاين بشر. مادرش هم خ یبرا 

و در حال  دیکشآغوش  منو در یم ی صم یلیاومد. خ ینداشت ستود

 گونه ام گفت: دنیبوس

 آرتانم.  قهیبه سل ماشاهلل -

آرتان هم با بابا دست داد و مشغول خوش و بش شدن.   یبابا

من!!!!! واقعا چرا پسرا تا کت و   یخره آرتان وارد شد. خدا باال

  یشلوار مشک کت و ن؟ش یم  یپوشن اينقدر خواستن یشلوار م

.  یو کروات کرم قهوه ا  نگر یاقهوه  راهنیبود با پ دهیپوش یرنگ

خوشگل ژل زده بود و دختر کش که بود ديگه هزار   یلیموهاشو خ
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بود عزيز سريع  تشدس یبزرگ یلیبار بدتر شده بود. سبد گل خ

 نیايستاده بودم و ع یازش گرفت و مشغول تعارف شد. من گوشه ا 

 سبد گل به  ويالاز تح رتان بعدم. آکرد یم ها بهش نگاهآدم نديده 

 یمن شد پوزخند رهیمتوجه نگاه خ ین شد و وقتز تازه متوجه معزي

! انگار  یکنج لبش ظاهر شد و نگاهش را به سمت بابا برگرداند. لعنت

من چشمشو نگرفت؟ خوب  یمنو نديد! اين همه افسونگر صلا 

لب وست دارم جلوش جا دچر ه؟یبه درک! اصل مگه اون ک رهینگ

که اومده قراره بره پس چرا  ورطنیهم ین که يه روزتوجه کنم؟ او

 ایدخترم ب -بابا به خودم اومد: یداشته باشه. با صدا تیبايد برام اهم

هدف کنار   ی ب یمدت طولن دمیهماينجا کنار خودم.تازه ف نیبش

تم  و رف دمیايستاده و مشغول فکر کردن بودم. خجالت کش سالن

ه  نشستمن  یپدر و مادرش و روبرو نیرتان هم بتم کنار بابا. آ نشس

شدم از اينکه يه   مونیبود. با ديدن حجاب کامل مامان آرتان پش

انگار براشون مهم نبود چون  یسرم ول یرو  نداختمین یروسر

 یهنوز هم مهربون بود. شايدم چون منو عشق پسرشون م اشوننگ

گرم  یحساب یابا و آقا تهران. بودندونستن و برام احترام قائل ب
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 ینگاه یهم با عزيز مشغول بود زير چشم تان گفتگو بودن. مامان آر

هم   یبلندش را رو یپاها یمعمول یلیبه آرتان کردم که ديدم خ

 ی بابا قهیکنه. بعد از چند دق یباباها گوش م یانداخته و به حرف ها

  -زد و گفت: یآرتان که متوجه شده بود حوصله من سر رفته لبخند 

وش تر ست خبگذريم سخن دوست دو یر از هر چدمهرا  یآقا

  واستیش انتونیشما اينقدر ب ماشاهللب  طالاصل م است بهتره بريم سر

 یکنه.بابا هم که مشخص بود حساب یفراموش م زویکه آدم همه چ

 د و گفت: آرتان خوشش اومده خندي یاز بابا

ر ه ارينیون صاحب اخت... شما خودت یتهران یدارين آقا اریاخت -

 .نیدون یجور صلح م

هم خدمتتون عرض کردم اين آرتان   یکه تلفنطور راستش همون -

وقت  چیگل من از اون اول سرش گرم کتاب و درسش بود و ه

 یدختر خانوم چیهم از ه االن ازش سر نزده ... تا  یخلف چیه

بود تا اينکه دختر شما رو ديده و خلصه دل از   ومدهیخوشش ن

ونو  ولدم از اين بهتر که اين تنها ا  یيدم چش رفته. ما هم که دکف

اين بود که قرار امشبو  مشین یبب یو تو لباس  دوماد میدوماد کن
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حال ديگه خود من هم    قتایحق  یول ديمیو خدمتتون رس میگذاشت

اينه که اين   میقلب یون شدم و آرزوو دختر خانوم گلت ماش فتهیش

 ...  رهیوصلت سر بگ

 ما هم مايه مباهاته ...  یبرا  ینتهرا  ین آقاطف داري شما ل -

با هم صحبت  کالمه بدين اين دختر و پسر گل چند اجاز اگر -

 ...  یبعد ريم سر مباحث یاونوقت م  دنیکنن اگه به تفاهم رس

کن   یکنم ... دخترم ترسا پاشو آقا رو راهنماي یبله خواهش م -

رو در  ه آرتان راه اتاقم عزيزم.از جا بلند شدم و بدون نگاه کردن ب

آمد. وارد اتاق   یم مدنبال اراستو یها گرفتم. آرتان هم با قدم شیپ

 راحت نشستم لب تخت و گفتم: یلیکه شدم خ

 .نیبش یهر جا دوست دار -

 چپ چپ نگام کرد و گفت:

 ممنون از مهمون نوازيتون.  -

  ی. نشست لب صندلارمیتو دلم قند آب شد که تونستم لجشو در ب

 و گفت: وترمیکامپ  زیم

 خوره.  یهم ممسخره به  یحالم از اين مراسما -
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 بدتر از تو ... من -

 م؟ یبزن یما بايد با هم چه حرف  یحال يعن -

 دارين؟  از همسر آينده تون ی شما چه انتظاراي میمثل بايد بگ -

 زد و گفت: یپوزخند

ارو  انتظ نیندارم و از اونم هم یانتظار چیگم که من ه یو منم م -

 ارم. د

 ...  یظار دار پس انت -

  یباشه ... ترسا تو م اشتهبه کارم ند  یکار چیه هآره انتظار دارم ک -

به کار هم قرار   یکار چیه یول یکن یم یتو خونه من زندگ یيا

 ؟ی... اوک میداشته باش ستین

صبح به صبح پاشم برات صبحونه درست   ینه بابا! پس انتظار دار -

کنم.خنده اش  بالقاست ازت یقورمه سبز یبوکنم و شب به شب با 

 شو گرفت و گفت: ودخ یوجل یگرفت ول

 ...   یفقط گفتم که بدون نه -

  یکه مراسممون هر چ یمن بگ ی آرتان بهتره به بابا مامانت و بابا -

 سر و صداتر باشه بهتره. یب
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 شه. ینم -

 چرا؟ -

 ینم دارن و من یزياد یچون من تک فرزند اونام برام آرزوها -

 تفاوت باشم.   یخواسته اشون بتونم نسبت به 

 و گفتم:هم کردم  و تواخمام

 بچه نه نه! -

هنوز اين حرف از دهنم کامل خارج نشده بود که چونه ام تو دست  

 یآرتان مشت شد. صورتشو آروده بود نزديک صورتم. نفسا یقو

عطر   ینفسش هم بو یشد. حت یصورتم پخش م یداغش رو

نقدر ترسناک ده بود که يگرفته بود. چشماش ا تلخشو به خودش 

 : گفتدندوناش  یدم. از لمامو ببنم چشداد حیترج

 ! ؟ یگفت یچ -

 با تته پته گفتم: 

 شد و گفت: شتریب  !فشار دستشیچیه یمن ؟ ... ه -

  یبه من بکن نیگم. توه یم  یچ  نیترسا خوب گوش کن بب -

  اونا از جونم برام  ! نه به من نه به خوانواده ام. اينو بدون کهینکرد
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مهمه. با اين القاب   یلیخام بر تمم یعزيزن و در ضمن شخص شتریب

بو؟!داشتم  طالم یکن خانوم کوچولو ... گرفت یخداحافظ هبچه گون

کوفت.  یپناه م یب  یقلب يه بچه کوچولو  نیکردم قلبم ع یسکته م

و عقب و از جا بلند شد. شايد   دینگاهمو ديد دستشو کش یوقت

ن دستش. بدو یه که بمونم رو االن م وکن  یدارم سکته م ودب دهیفهم

  -تخت: یرو دمیوب. مشتمو کرونیبزنه از اتاق رفت ب ینکه حرفاي

  ی! آشغال الدنگ ... به خدا آرتان موهاتو از ته میکثافت عوض

کنم.  یتنت پاره م یزنمت ... لباساتو تو یکنم. م یتراشم کچلت م

در از جا   یوووور...با صداووووشعو یبرم ... نکبت ب یآبروتو م

 د شد و گفت:وار پريدم. آرتان با لبخند

 اگه از فحش -

 من تنها برم.   ستی. درست ن نیپاشو بريم پاي ی دادن خسته شد

رفتن. آرتان  یيومدن و م یچشماش نفسام با خشم م یزل زدم تو

 گفت:

وقت  هنگاه نکن خواهشا ي یاينجور  چکسی! به ه دمیاوه ترس -

 کنه.  یمسکته 
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که  یجاي اشتمن حرف غش غش خنديد. ديگه تحمل نديا  دنبالبه 

اونم هست بايستم. سريع از اتاق خارج شدم و بدو بدو از پله ها  

کردم که گريه ام   یدستم فرو م ی. ناخونامو محکم تونیرفتم پاي

 یکه فکرشو م یبود آرتان! آشغال تر از اون ی. چه آشغالرهینگ

شد. نگاه   دهیمت ما کشسه همه به شديم نگا وارد جمع یکردم. وقت

وجود نداره و نقشه ام   یمشکل چیه دمیتاق بود که فهمر مشبابا اينقد 

بدم و پوز آرتانو   یخواست جواب منف  یواقعا گرفته. از ته دل دلم م

شد. بابا   یهمه نقشه هام نقشه بر آب م یاينجور یبه خاک بمالم ول

 دست منو گرفت و گفت: 

 شد؟ یچ  خب دخترم -

 انداختم و گفتم:  البا یشانه ا 

 م.بايد فکر کن -

کند.  ی. از حرص داشت پوست لبشو مدمیآرتانو پاي یر چشميز

از جواب مثبت من خونواده اشو مطمئن کرده بود  یفکر کنم حساب

کنف شده بود. به   یچون اونا هم تعجب کردن و آرتان هم حساب
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  یا نگاه ازش مب و ردنک ینگاش م یخصوص که مامان باباش ه

 داد با لبخند گفت: یم ه منبابا که حقو ب یول ه؟ی چ هیقض  دنیسپر

 ...  هیدرسته دخترم حرف يک عمر زندگ -

 آرتان گفت: یبابا

 ؟ یکه فکر کن یخوا  یدخترم چقدر مهلت م -

 باشه ...  یفکر کنم دو هفته کاف -

 یشد. داشت تند تند با پاهاش رو یم یآرتان لحظه به لحظه عصب

ون م مشخص بود که نگران پسرشه چانش ه. مامدیکوب یم نیزم

از   شتریداد مطمئن بودم آرتان ب یم یدام با نگاهش آرتانو دلدارم

بشه.   زیهمه چ الیخیخواد اين مجلسو به هم بزنه و ب یمن دلش م

عجب  نکنه واقعا بشه؟! نکنه بره ديگه پشت سرشو هم نگاه نکنه؟

هم  لیاقتشعور  ی. پسره بدرکه  ب رهب اصالًل بره ب کردم!  یغلط

يه خارج رفتن  یبايد بترسم؟ برا  یچ یبرا  داره.خونه شدن با منو ن 

که  یاين يه سال یکه نبايد خودمو بدبخت کنم. از کجا معلوم تو

  یم ویکنم ديوونه ام نکنه. اصل من همه چ یقراره باهاش زندگ

 .  خوامیسپارم دست خدا و سعادتمو از اون م



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

به  ا از جا بلند شدم. مامان آرتانمونمه یخداحافظتشکر و   یبا صدا 

. بغلش چقدر مهربون بود! ياد  دیمتم اومد و منو در آغوش کشس

بود که آغوشش منو ياد مامان  یزن نیمامان افتادم ... اين دوم

غلش موندم و اون زير  ب یتو یانداخت. چند لحظه ا  یم امرزمیخداب

 گوشم گفت: 

 . گلم ..   وسعر ینکن دمینا ام دوارم یام -

ن مهلتو فقط  م مثبته و اي جواب دونستم یبهش لبخند زدم. خودمم م

هم  یبا من خداحافظ یخل کردن آرتان خواستم. آرتان حت یبرا 

گرم دست  یل یباباش مثل مامانش خ یزود رفت. ول یلینکرد و خ

ست خوب فکر کنم. بعد از رفتن اونا ولو شدم  و ازم خوا  منو فشرد

بابا هم کنارم نشست و در  رونیم بمو با صدا داد و نفسمبل  یرو

 کرد گفت: یکه گره کرواتش را شل م یحال

 یخرن و آزاد م یما رو م ی! ده تابودن یلیعجب خونواده اص -

 يه ذره افاده و کبر نداشتن!  یکنن ول
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بود! چشمم کف پاش مادر  یعجب دوماد  ماشاهللعزيز هم گفت:

م حن عزيز خنده ا وشگل بود. از لو خ آقا یلیخ اين یبه هم م  یلیخ

 : ه دادگرفت و عزيز ادام

زد دلم  یکه حرف م نیبود! همچ بیمامانش چقدر خانوم و نج -

دهنش ... اين دندوناش مثل مرواريد   یخواست زل بزنم تو یم

 و رديف ...  دیسف

 با خنده گفتم: 

 عزيز خجالت بکش! استغفراهلل -

 بابا هم خنديد و رو به من گفت:

ناز کرده   ی يا خواست یفکر کن یخوا  یم یجد ه؟ینظرت چ -

شد رک به بابا بگم موافقم! ممکن بود شک کنه. از اين   یمن؟یباش

 رو گفتم:

 من نبوده. یخوام فکر کنم. آخه ازدواج تو برنامه کار ینه واقعا م -

که   یاز دست بره.در حال فهی... ح یمان نیخوب پسريه ترسا ... ع -

 رفتم گفتم:  یم باالاز پله ها 

 کنم. یروش فکر م -
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من پنج شنبه بود. امروز هم  یاستگارمد خوکه آرتان او یروز

بريم پاتوق ... دوست   بچه ها بادوباره پنج شنبه بود ... قرار بود 

و از   دمیپوش  یياد يا نه. لباس  مرتب یآرتان هم م نمیداشتم برم بب

  یری سختگ یاستگار آرتان اومده بود خو یخانه خارج شدم. از وقت

  یکوچه هم م تا سراگه  ینسبت به من کمتر شده بود و حتبا با

  یيه بار بهم گفته بود م یداد. حت ی بهم م نویماش چیخواستم برم سوئ

به اسم خودم بکنه. بنفشه و شبنم که سوار شدند مشت   نویخواد ماش

يه   یکثافت یلیخ -پريد. بنفشه گفت:  یو لگدشان بود که به سمتم م

م که  عزيز ه ید یم باالزنم جواب سر  یمزنگ  یست هر چفته ا ه

 ریکه یاز فوضول یگ ی... آشغال نم رانیشم یويال یگفت رفت یم

 یويالبه عزيز گفته بودم به شبنم و بنفشه بگه  دزنم؟از عم یم

اونجا . حوصله اشونو نداشتم. شبنم  انیکه هوس  نکنن ب رانمیشم

 گفت:

 . و ..مار یاومد يا نه؟ کشت  -

 آره اومد ...  ا ...فوضوله بلند شدين شم یر چو دسته هبابا! ر یا  -

 بود؟  دهیپوش یخدا جون! چ یوا  -
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 ...  یگون -

 پوشه؟  یم  یگون نشیو اون ماش ژیپرست نزهرمار آرتان با او -

 بود ديگه ...  دهیخب کت و شلوار پوش -

 ؟یچه رنگ -

ت م اسپرکفشاش یبود شلوارشم زرد قنار یاریکتش سبز خ -

 هم زده بود.  ی خوشگل صورت  ونیپاپيه  ینارنج

 گفت:  ضیچپ چپ نگام کردن و شبنم با غ  بنفشه نم وبش

 ...  تکنم تو چشم یم االنبه خدا پاشنه کفشمو  -

 خنديدم و گفتم:

...   ی... کروات کرم قهوه ا  یقهوه ا  راهنی... پ یکت شلوار مشک -

 براق ... موهاش ژل زده فشن!  یکفش مشک

 گفت: من و یه افتاد روفشبن

چپ و راست تکون   بهخودشو شبنم !یبمونه تو حلقومت اله یا  -

 داد و گفت: 

 دارن!  یخدا ملت چه شانساي یا  -
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 یآرتان پل منه برا  ستی! آرتان مال من نستایحواستون انگار ن -

 پريدن اونور ... 

وقت   چیترسا به خدا از اين بهتر ه یاگه نگهش ندار یخر یلیخ -

 ياد. ینم تریگ

 . خوام شوهر کنم .. یوقت نم چیمن ه  بهتر! -

  یاين شازده م خورن حال یديوونه همه حسرت يه نگاشو مخه آ -

 ! ؟یکن یتو اونوقت تو تفش م یگلو یخواد هلو شه بره تو

 یندار یفخودت حر یاين قراره من و آرتانه يعن -

گه  یخدا م بشم به یخوام زن اين روان یمعلومه که دارم ... من نم -

داره که   یگه القخا يه   از صد تا ديوونه بدتره ی سه ... ولروانشنا

 آوردم.  ی م باال ینگووووووووو داشتم رو

  زیش چاخالق یهم دلت بخواد پسر هر چ یلیخ شعووووووووریب -

 تر باشه جذاب تره! یمرغ

 ...  منکبت! صد سال  -

ت که با مد يه یبد عادت شد  دهینازتو کش مایتو از بس که اين ن -

 یتو دمی چی.پهیدست ک ایدن  یفهم  یم یکن ی ان زندگاين آرت



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

برنامه  ی... يه جور نمشیوقت نب چیه دوارمیو گفتم:ام نگیپارک

 کنم که هر وقت اون هست من نباشم. یم یريز

 ...  یاز بس خر -

که   نویخرها ... تو رو سننه.ماش مللی نیبه خودم مربوطه و مجمع ب -

 گفت: شديم و شبنم  ادهیپپارک کردم هر سه 

يا  یگفتم:وا  نشیماشديدن و با   دمیشازده هم هست!چرخ  -

 فضل!واالاب

 گربه هه رو دم حجله کشته ها! رنگت مث استفراغ بچه شد ...  -

 اه خفه شوووووووووو   -

 ...  رونیر داده بیزنه انگار پن یخوره عق م یم  ری؟ تا ش یديد -

شه هم با نفب باال رفت  غمونیج  بنفشه و دنبال میمنو و شبنم گذاشت

و بعد از زدن چند تا   مشی خره گرفتالاب. ادد یخنده حرفشو ادامه م

 یغش غش م میتو ... هنوزم داشت میرفت یو تو گوش یتو سر

تا وارد شديم همه به سمتمون برگشتن. اصل   نمیهم یخنديديم و برا 

ن پشت بهشو  الیخ  یب یلیپسرها نگاه هم نکردم و خ زیبه سمت م

ست  خورد. شبنم نش یون داشت خونمو مخ که  یر حالنشستم د
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جز خودمون سه    یزد که کس یحرف م یکه جور  یارمو در حالکن

 گفت: تا منظورشو نفهمه 

 نگامون کرد که نگووووو  نیترسا آرتان همچ -

 ! یچشش دراد اله  -

 شو یبه اون قشنگ ینگو تو رو خدا چشما -

 ! بعد از من تو ورش دار شکشیپ -

 بخشه. یمب بازيشو داره اسباانگار ا! و -

 !یزاسباب با فیح -

 فشه گفت:نب

 ...  یبشقابش پاشد رفت دستشوي  یاوه اوه چنگالشو پرت کرد تو -

 دروغ! -

با شک دارن نگامون   نیدوستاشم همچ نینه بابا به خدا بچرخ  بب -

 کنن   یم

گور تو گور همه اشون!گارسون که اومد هر سه غذا سفارش   -

 .  ادی غذامون با ت می نشست م و منتظردادي

 . شبنم گفت: رونیبود ب ومدهین یتشوياز دس   زآرتان هنو
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 ! نکنه بچه ام رگشو زده باشه ... یاله رمیبم -

 راحت شم...  رهیبم -

 یول دنیچ زیم یشرف!غذاهارو آوردن و رو یالقلب ب یقص -

م که  نخورده بود  شتری. چند قاشق برونیبود ب ومدهی آرتان هنوز هم ن

ود  پريده ب گشرن  که یشديد و شبنم هم در حالافتاد  به سرفهبنفشه 

 گفت:

 میياد طرفمون ... پاش یهم داره با خشم م  االن رونیترسا اومد ب -

در بريم ...قبل از اينکه فرصت کنم بچرخم به طرفش سايه اشو  

. درست   باالاراده سرمو گرفتم  یسرم حس کردم. ب یباالدرست 

. یصندل یپشت یبود روگذاشته دستاشو تاده بود و پشت سرم ايس

بگه   یزیکنه يا چ سالمتو نگاش بدون اينکه  تاداف کهچشمم 

 در آورد و با تحکم گفت: بشیاز ج شویگوش

 شمارتو بگو ...  -

 گشاد شده گفتم:هان؟! یبا چشما

. دوباره و  دمیفهم  یو هم نمکلمات یاينقدر هنگ کرده بود که معن

 . گفت:شمارت ...  اينبار بلند تر
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 رفتم و گفتم: ا فروجلد ترس یکردم و تو دا یخودمو پ يعسر

 ؟یواسه چ -

 ... بگو ...  ستیمهم ن -

 صورتم.  یو اگه نگم؟خم شد رو -

بودن. آروم و   دهیترس یبر خودم شبنم و بنفشه هم حساب عالوه

 شمرده شمرده گفت: 

 . ... شمارتو بگو ..  یاوردین باالسگ منو  یتا اون رو -

 گه بر. جرات نداشتم ديدم و شمارمو گفتمآب دهنمو قورت دا 

سرم از آرتان   ی بکوبه تو زویبزنم ممکن بود م یحرف   لشیخلف م

اينکه   یبرا  شی گوش یشماره رو زد تو یهم نبود. وقت دیديوونه بع

چراغ   یمطمئن بشه سر کارش نذاشتم شماره رو گرفت و وقت

که   دیشدن کرد فهمع به خاموش و روشن شرو زیم یرو یگوش

کج   اندر رستور سمت  فته ام. بدون حرف راهش را بهرست گد

کرد و خارج شد. بعد از اينکه از رفتنش مطمئن شديم بنفشه نفسش  

 داد و گفت:  رونیرا با صدا ب
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دو سر  یاژدها نیسوزه! ع یهاشم! ترسا دلم برات م یيا قمر بن -

 ...  مونهیم

 ض گفت:شبنم هم با بغ

 مردم ... یترس  مداشتم از  -

 گفتم:کردم خونسرد باشم و از اين رو  یعس

  یياد ... آدمش م یم  ی... فقط قپ ستیهم ن یپخ نیمچنه بابا! ه -

وسط  خواستمیچون نم امیمجبور شدم کوتاه ب االنکنم من 

 درست بشه. یشناسنمون آبروريز یکه همه کارکنانش م یرستوران

 شدهاد گش یبا چشماداشتن  بودن و دهیبدتر از ما ترسدوستاش  -

 کردن.  ینگاهمون م

مامان  یسوگول یگندشو چه جور اخالقين با اين ندم ا من مو -

تونستم  یفقط واسه ما سگه ...اشتهام کور شده بود و نم البدباباشه.

و به فکر فرو رفتم.  یصندل یشتدادم به پ هیبخورم. تک یزیديگه چ

بده. يهو  خدا به من صبر  یا  کنم؟  یچطور قرار بود با اين بشر زندگ

 شبنم بلند شد:  غیج یصدا 
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. دمیاز دست شبنم قاپ  ویت اس  ام اس  داد.سريع گوشا برا ترس -

! اس  ام  یگفت زک یتازه چشمش افتاد به شماره اش که به رند م

 اسو باز کردم نوشته بود: 

  ار یکارت دارم ... بچه بازيم در ن رونیب ایر خوب پاشو بمثل يه دخت -

 بزنم.تو با يه زبون ديگه باهات حرف  امیشم ب یمجبور م رنهوگ

داشته باشه   یدوستام و دوستات فکر نکنم زياد جلوه خوب  یجلو

رفتم. بلند شدم  ینبود بايد م ی...اس  ام اسش يه تهديد بود. چاره ا 

 و گفتم:

. اينیعوض کنم شمام تا غذا خوردين ب یيه هواي رونیبرم  یمن م -

رستوران   یمحوطه جلو ی. تورونیب رفتمدم به بنفشه و پول غذامو دا 

 ش که اس  ام دومش اومد : دنبالبرم مونده بودم کجا بود. ن

و  یروياي یلیسبز خ یپشت رستوران ...پشت رستوران يه فضا ایب -

گرفته بوديم يه بهشت   ونجاعکس ا  یقشنگ بود با شبنم و بنفشه کل

کردم و رفتم پشت  کوچولو بود ... راهمو به اون سمت کج 

اونجا نبود. در   یکسرتان لوت بود و جز آتوارن خدا رو شکر خرس
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شلوارش وسط پارک ايستاده   بیج یکه دستشو کرده بود تو یحال

 گفت:  دمید. نزديکش که رس کر یبود و با جديت به من نگاه م

 ...   یبود یخوب تردخ شهیکاش هم -

   ؟یچ یاين مسخره بازيا يعن -

 ازتو بپرسم...  خواستمی م االن قای که من دق هيواالاين س -

  یتام بردوسد یلوآبرومو ج -

... انگار   یمامان بابام برد یمنو جلو یاين به اون در که توام آبرو -

 یمنو بازبود؟ تو بايد نقش دوست   یقرارمون چ ستیيادت ن

تو از قبل با هم حرف زده بوديم و قرارامون رو   منو  ی.يعن یکردیم

 سط؟ بود يهو اين و یچ یوقت لعنت بوديم. اون دو هفتههم گذاشته 

 به مهلت داره ...  ازین یهر دختر  -

 غی...ج رمشیمثل تو که از خداشه من بگ ینه دختر یبله ول -

 :دمیکش

خفه شوووووخواستم برم که مچ دستمو گرفت. با شتاب مچمو از   -

هنوز چند قدم   یخارج کردم و شروع کردم به دويدن ول دستش

به ديوار   سبوندمنو چ یاگهانکه با يه حرکت ندور نشده بودم  شتریب
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داد که استخونام داشت  ی.. دستمو هم سفت گرفت و چنان فشار م.

 گفت: شد در گوشم  یپودر م

دم با   یدختر خانوم ... اجازه نم یاين بازيه که شروعش کرد -

يه   ذارم سکه ی... من با پدر مادرم حرف زدم و نم یکن یباز رمغرو

ثبتتو به مامانم واب م خونه مون و ج یزن یگ مردا زن... ف یکنپولم 

 گفتم:  یمردم ول یاز زور درد م ؟داشتمی دی. فهم یگ یم

 ... مونیمن پش اصالًمحاله ...   -

زدم و اشکام سرازير شد از   غیشد. از درد ج شتریفشار دستش ب

و  شاخ   یاون غول ب یخودم لجم گرفت حق نداشتم جلو یواننات

 م. آرتان دوباره گفت: شون بدضعف ن یينجوردم ا 

 ...  یزن یمزنگ  -

 ونیشکست. م ی کردم دستمو م ی نبود اگه بازم مخالفت م یچاره ا 

 هق هق گفتم:

باشه ... باشه کثافت ولم کن دستم شکست.فشار دستش کم شد و  -

 کنار و گفتم: دمیولم کرد. خودمو کش

 و گفت: در آورد  یدستمال بشی...از ج یوحش -



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

تو ... فردا  ن اشکاپاک ک ری شکته! بگا اشکت دم ممثل بچه ه -

منو هم  یمنتظر زنگت هستم ... يادت باشه که اگه يادت بره اون رو

 ... ینیب یم

 نديدم!  االنکه  ستین -

 رمیترسوندن تو ..بدون اينکه دستمالو بگ یاين نصفش بود ... برا  -

 نیم کنار ماشو شبنم ه. بنفشه نیراهمو گرفتم و رفتم سمت ماش

در  فمیک یاز تو دمویخودآگاه کلمل نا ند. کامنتظرم ايستاده بود

و  کردندی. بنفشه و شبنم فقط نگاه منشیآوردم و رفتم سمت ماش

 یگذاشتم رو  دویکل دمیکه رس نیبه ماش ه؟یدونستن قصدم چ ینم

.  دمیبدنه اش کش یرو یيه خطر سرتاسر ضیبدنه خوشگلش و با غ

 زد: غی ج.. بنفشه تا آخر ..از اول 

سوار شدم و بدون   نیتم طرف ماششد رف ترسا!کارم که تموم -

 یچون م باالرو روشن کردم. سريع پريدند  نیتوجه به بچه ها ماش

اصل   یکردن ول  یم  غیج  غیرم. بنفشه و شبنم ج یم انیدونستن اگه ن

 می. اينقدر له شده بودم که زده بودم به سگنیم یچ دمیفهم  ینم

حرف زده  یه ا کالمه کردم بدون اينک دهایبنم را پآخر ... بنفشه و ش
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را پارک کردم و رفتم   نیباشم. خودم هم به سمت خانه رفتم. ماش

اتاقش يه   یآشپزخونه بود باباهم تو یرو شکر عزيز تو داتو ... خ

تخت و از ته دل  یاتاقم درو قفل کردم. افتادم رو  یراست رفتم تو

قرمز شده بود. اينقدر   یحسابسوخت و  یهنوز هم مزار زدم. دستم 

شدم بابا و عزيز   داریخوابم برد. صبح که ب یم که از خستگزار زد

که   یآشپزخونه و در حال یتو فتنمشغول خوردن صبحانه بودن ر

 گفتم: دمیمال  یچشمانم را م

 ...  سالم -

 عزيز سريع گفتم: 

 ؟ی... دست و صورتتو شست ریمادر صبحت بخ سالم -

 ... اشتم نه عزيز حال ند -

 بابا گفت: 

 برو دست و صورتتو بشور ...  االن نی. بلند شو همختر ..زشته د -

  غی. عزيز جریش  رزي رفتمیو صورتمو گ یبا نق نق رفتم سر ظرفشوي

 !  یچاي یزد:م

 به درک! -
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 با عزيز درست صحبت کن ترسا! -

رو   یو عزيز استکان چاي  زیگفتم؟نشستم سر م  یوا مگه چ -

 یرو دمیمال یمرو  یکه خامه شکلت یحال م دردست یگذاشت جلو

 نون به بابا گفتم:

 ...  یباباي -

 شده؟لقمه رو انداختم تو سفره و گفتم:  یباز چ -

شما رو صدا کنم شما درست جوابمو بدين؟عزيز به    بارشد من يه  -

 از من گفت: یطرفدار

  یکن یاذيت مدخترمو  یلیگه ديگه سهراب ... تو خ یراست م -

 ده گفت: ا با خن...باب

دختر   دی... بفرماي دیخب! ببخش  یلیخبه يه نفر ... د نفر بابا چن یا  -

 مقدمه گفتم:  یگلم ...ب

 یتهران یخونه آقا نیزنگ بزن -

داشت لقمه را به طرف   چارهیاينا ...دست بابا وسط راه خشک شد. ب

  یذاشت روبرد. چند لحظه نگام کرد و سپس لقمه رو گ یدهنش م

 :و گفت زیم
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 ! ه؟یجوابت منف -

از دست   یلقمه به اين چرب و نرم دیشد! ترسا خشک پس بگو چر

 -گفتم: یبره. با دلخور

 ... مثبته!  رینخ 

 یکه گوشم کر شد. گوشمو گرفتم ول دیکش  یعزيز چنان کل

شاد شد! بابا   یيعن  چارهیب نگفتم که عزيز از دستم دلخور نشه. یزیچ

 گفت: یو با شاد هم صورتش شکفت

 مبارکت باشه بابا ...  -

داده   یک هی! شايد سر همون قضشده ن یز که خبرنوه یول یمرس -

 ...بابا خنديد و گفت:  میگرفته به توافق نرس یک

بابا؟ بعدا   یبه اين کارا نداشته باش ... خوب فکراتو کرد یتو کار -

 یده! سرنداره ها ...جونم بابا! چه مرهبون ش یديگه سود یمونیپش

 و گفتم:تکان دادم  

 م ... نه بابا ... مطمئن -

 ی... آخر هفته باهاشون تماس  م ستین یا  هخب پس عجل یلیخ -

کرد چقدر  یکردم حال بابا فکر م ی... نبايد ديگه اصرار مريمیگ



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

... آب   دمیترس یشه کرد؟ از باربد م یچه م یهول شوهر دارم! ول

 دهنمو قورت دادم و گفتم:

  یآقا بدال... امروز جمعه است  نیبزنامروز زنگ  نیبا همنه با -

 ... نیتا آخر هفته صبر کن ستین یازیخونه است ... ن یتهران

 بابا چپ چپ نگام کرد و گفت: 

قورت   کنم و منو با لباس  یشوهر نم یگفت ینه به اون وقت که م -

 ! االننه به  یداد یم

 گفت: ديگه ...بابا از جا بلند شد و  نیخب بگ -

ه ه بابا از آشپزخونز اينکيارم.قبل ا  یتو سر در نم یرامن که از کا -

 خارج بشه گفتم:

عزيز زد پشت دستمو  ینزد ول یديگه؟!بابا حرف نیزن یبابا م -

 گفت:

چرا؟ پسره که سر   ینکنه تو گلوت! هول کرد ر ینه نه چته؟! گ -

 جاشه!با خنده گفتم:

ده ورپري ین دخترا م ايترس ی بود م گریکه چه ج یعزيز ديد -

 گفت: زد و  دنش!عزيز گونه اشو چنگبدز
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... اين حرفا  ینبود ی! تو که اينجورنهخدا مرگم بده نه  یوا  -

داره.از جا   رتیخره مرده غباال شهیشنوه ناراحت م یبابات م ه؟یچ

 گفتم: دمیبوس یکه گونه عزيزو م یبلند شدم و در حال

که با هم  ما گم یدارم به شما م  گم عزيز دلم ...  یبه بابا که نم -

 اريم.اين حرفا رو ند

! حالم برو يه زنگ بزن به  ستین تشباشه مادر به منم نگو ... درس -

بعدا   یيه خواهرو دار نیخره هم باالشده ...  یخواهرت بهش بگو چ

بابا رو   رونی شه ..چشم!از آشپزخونه که رفتم ب یبفهمه دلخور م

خانوما  گفت:خانوم  با ديدن من لند شد.تلفن ب زیديدم که از کنار م

... قراره با خونواده عموش   ینهاي یصحبت ها یرا جا بينا  انیشب م

 .ادیب ی... برو زنگ بزن آتوسا هم با مان انیب

 ...  نیتوس  هم شما زنگ بزنبابا به آ -

و  ماین یاز خواستگار یشه بپرسم چرا؟ جرات نکردم حرف یم -

 باال یشونه ا  نمیهم یبرا  اونا بزنم.آتوسا از    ینويد و طرفدار

 گفتم:انداختم و 

 یداد و دوباره پا تکان یخوام برم حاضر بشم.بابا سر یمن م -
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اينجا  انیکردم اينقدر زود بخوان ب یتلفن نشست. اصل فکر نم

سريع رفتم سر کمدم و شروع به زير و رو کردن لباس  هام کردم.  

  دنگرا دستمال کردم ب  انتخاب یدست آخر کت و شلوار کرم رنگ 

برام آورده بود.   ایالز سفرش به ايتبابا ا بود و  کی ش یلی! خیقهوه ا 

لخت بريزم   خواستم سشوار بکشم و  یموهامو هم که طبق معمول م

هم به بنفشه ... کارها داشت   یدورم. يه زنگ به شبنم زدم و يک

خوب خودم   یشد. بنفشه و شبنم دوباره همون دوستا یدرست م

ن  جش یرا عذا گرفتن ب یترکوندن ... حت مبرا  یبودن و حساب شده 

بايد بپوشن و بنفشه تند قطع کرد که بره پارچه بخره  ین چه لباسم

گرفت.   یمانش از ادا و اطوارهاشون خنده ام مما اط یخ  شیببره پ

 یمجرب لیگرفتم. داداشش وک یبايد آدرس  برادر شبنمو ازش م

  یکنه ول کممکتونست  یا مسالمم  کانادا  یگرفتن ويزا  یبود و برا 

ست بشه. ساعت هفت که شد  مه کارا در ه م تاکرد یبايد صبر م

و موهامو هم سشوار زدم. قرار بود ساعت   دمیکت و شلوارمو پوش

به اومدن مهمونا مونده بود که در اتاقم باز   یهنوز دقايق انیهشت ب

باهام  یخواسته بود تلفن یشد و آتوسا پريد تو ... از صبح هر چ
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 یتونستم کار ینميگه ال دح یرفته بودم .... ول هرفحرف بزنه ط

 بکنم! از جا بلند شدم و با لبخند گفتم: 

 گلم ...  یآباج سالم -

 ...  یآب زير کاه موذ یا  -

 ا آتوسا بد نشو ديگه -

 ؟یگ یچرا زودتر نم یزير سر داشت  وی... خب تو که يک-

 ...  ستیاينطور ن -

 اتاق و گفت: یسرشو آورد تو یمان

 خواهر زن! خنديدم و گفتم: مسال -

 جون ...  یمان مسال -

خوشگل ... مهمونا اومدن فکر کنم ..آتوسا  یخواهرا  رونیب اينیب -

 و گفت: دیدستمو کش ضیبا غ

 بعدا من با تو حرف دارم ...  -

هم که آرتان دوست پسر من بود به اتوسا   ريمیگ اصالًلجم گرفت! 

حال   درمهمونا  می رفته ک نی! پايتره فوضولداشت. دخ یچه ربط

مده بود تو و داشت با بابا خوش  ن. باباش زودتر اوشدن بودوارد 
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 یآقاي نیپاي دمیرس یکرد مامانش هم تازه اومده بود وقت یوبش م

رد شد. رفتم جلو و آرتان بود وا  یبه بابا هیشب یلی جوونتر هم که خ

. چه ن رسوند و بغلم کردکردم مامان آرتان زود خودشو به م سالم

 و گفت:  دیعشق بوسامو با  داد! گونه  یم یخوب یبو

دل  یکه تونست یعروس  خوشگلم ... تو فرشته ا یقربونت برم اله  -

 ...با لبخند گفتم: یآرتان منو ببر

 ...اومد وسط حرفم و گفت: یشما لطف دارين خانوم تهران -

 .. صدا کن ...آخه . یلیعزيزم از امروز منو ن -

 عزيزم ...دختر کنم  یخواهش م -

 .ون ج یل ینچشم  -

 آرتان گفت: یاباب

آرتان   یجان اينقدر ا ...با بابا عروسمو سر پا نگه ندار لطفل  یلین -

به   . بعد از اون نوبتدیبوس مویشونیهم دست دادم و باباش با عشق پ

يه  دمیکه هر دو جوون بودن و بعدا فهم دیعموش و زن عموش رس

افتخار آرتان  تازههمه اومدن تو   ی... وقت دارن فقطازده ساله دختر ي

که کرده بود بهش محل  یکار یداد و وارد شد. خواستم به تلف
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هم بدون   نیهم  یهستم برا  نیديدم زير ذره ب یول نم ینذارم و برم بش

 اينکه نگاش کنم سبد گلو از دستش گرفتم و گفتم:

 دين؟ یچرا زحمت کش -

نگاش کنم. کت د تازه تونستم از کنارم رد ش یوقتنبود ... یزحمت -

 یو کروات دود یخاکستر  راهنیبود با پ دهیرنگ پوش یودشلوار د

  یبود! بازم به من نگاه نکرد اصل نديد چ پیخوش ت ی... خداي

 .  دمیپوش

 یا  زهیدونم خدا از خلقت تو چه انگ یآخ  آرتااااااااااااااان من نم

تو چه اشه. آخه آفريده ب یدست گرم یداشته! فکر کنم تو رو برا 

تلفن گذاشتم و رفتم نشستم   زیم یود گلو ر!!!! سب؟ یهست یموجود

 کنار بابا ... مامان آرتان با لبخند گفت: 

آرتان من ...   ش یپ نهیرادمهر اگه اجازه بدين ترسا جون بش یآقا -

 ديگه اين دوتا مال همه ان ...بابا هم خنديد و گفت:

کمر من گذاشت   یرا تو دارين. دستش اریتاخکنم  یخواهش م -

 و گفت: 
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دوماد خودش   یکنار آقا آرتان ... اين آقا نی. بشترسا ..م ... دختر -

خود   یاز عمد يه جا نشسته که کنارش جا باشه. همه خنديدند حت

خنديد. پسره پرو!  یبشه داشت م دیآرتان. بدون اينکه سرخ  و سف

هم لبخند   ی. مانخورد یگاش آرتانو منگام افتاد به آتوسا داشت با ن

 ا گفتم:و در گوش باب خم شدم به لب داشت.

 جا رحتم!  نیبابا ... هم -

  ینشستم رو ضی بابا چنان نگام کرد که بدون حرف بلند شدم و با غ

خواست از من خدا به   یجونم چه کارا م یلیمبل کنار آرتان. اين ن

 یا به هم و سبونهچ یم مارو یداد برسه حال که عقد نکرديم اينجور

من   ضیص و غرتان که به حررفت! آ به حال بعدمون! بدبخت شدم

 برده بود گفت:  یپ

 آش کشک خاله ته!  -

 گفتم:  یزدم با ترشروي یدر حال که به ديگران لبخند م

 !یخاله بشم اله یب یا  -

  یکن یدق م یو دار یخور یحرص م   یوقت ادیاينقدر خوشم م  -

 ياد! یر نماز دستت ب یکار یول
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 رسه آقا!  ین شماهم مرص خوردوقت ح -

 پنپه دانه ...  ندیب ر خواب شتر د -

 تونم دقت بدم آقا ...   یاون شتره! من ترسام خوبشم م -

خوام  ینکن پاشم بگم نم یاااا هنوز خرت از پل نگذشته ها! کار -

 اين دختره رو ... 

 ! رهیانگار يادت رفته کار خودتم به من گ -

اراده  تو آآ...  یدستا یتوف از من نقطه ضع اين شده يهفکر نکن  -

 ص! گم و خال یجون م یلیبه ن زوینم همه چ ک

... وگرنه  فتمیمثل تو ب  یدست آدم ریکردم قراره گ یمنم فکر نم -

  نهیس یاز همون عاشقا یکردم. زن يک یم یکار نیعمرا همچ

 شدم که القل تا ابد منتمو داشته باشه.  یچاکم م

 ؟نیشقم داشتا مگه عا اوه شم -

 ... نیداشتنه فقط شما  -

 ـــله!  بـــــــ من که  -

  یبهم نداده بود که صدا  یروت زياده شازده! هنوز جواب یلیخ -

 آرتان بلند شد:  یبابا
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بله برون اين   یبرا ديمیرادمهر ما اينجا خدمت رس  یبله ديگه آقا -

به سر ين زد یهر گل  یچ یعروس  خانوممون ... اين ريش و اينم ق

 ت: کرد و گف یا  ين ...بابا سرفهخودتون زد

 اریتاخ -

نکنم... ترسا هم   یدم در اين مورد دخالت یم حیدارين ... من ترج

ما که  هیلیمنو ن دیکنم! ترسا ام یديگه دختر خودتونه! خواهش م

هم به ما داده  خترکه خدا يه د می کن  یاز امروز فکر م میدختر نداشت

مهريه  یسر ماست ... برا  یجاش رومنو بخواد که آرتان  ی... کس

کنم ...بابا که   یبه ديده منت قبول م  نیکه بگ یهر چ گل دختراين 

 کنه با من من گفت: یبود تعارف م دا یپ

 بابا رو ديد گفت:  یدو دل یوقت  یتهران یبگم؟ آقا یچ واال -

بود مهريه ترسا جونم همون  که ی اصل مهريه اون دخترتون هر چ -

 ا و گفت: ...رو کرد به آتوس باشه

شوک منش  یتو یده؟آتوسا که حسابچقدر بودخترم مهريه شما  -

آخه  یتهران یآقا 110و وقار خونواده آرتان قرار گرفته بود گفت:

 ... 
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 بگو دخترم ....  -

چهار هزار تا ربع سکه ... آينه شمعدون نقره ... ! شاخه گل ياس    -

 آرتان خنديد و گفت:  ی...بابا

به  ه باشه ساخته شده و  سک یطالمثقال  1362 یچه ايده جالب -

به نظر من مهريه   یسکه؟! ول یربع سکه به جا 4000 هیاضافه بق

 ... نیکه گفت یزايی عروسم همون چ

خواست مهريه  ی! بابا بــــابــــا!! دلم نم دیکش یمخم داشت سوت م

وجودم  آرتان فکر کنه دارم با  ستمخوا  یباشه ... نم نیام سنگ

هم  یانهرت یآقا کرد و یبا داشت اعتراض م! باکنم یتجارت م

 گفت:  یداد و م یفقط سرشو تکون م

از اين حرفاست.آرتان هم خونسردانه  شتریارزش ترسا از نظر ما ب -

براش مهم بود  ی خورد و اصل براش مهم نبود. چ یم یداشت چاي

کرده بود.  از اين بشر خدا خلق ن ردترباشه. خونس شیکه اين دوم

شدم و زبون  به کار  گه خودم دست  ینم یزین چم اوديد یوقت

 حرکت درآوردم:  درازمو به

 جون گفت: یلیبگم؟همه خنديدند و ن یزیشه منم يه چ یم -
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  یدوست دار یبگو عروس  قشنگم ... قربونت برم عزيزم هر چ -

 بگو ... اين مجلس مال توئه!

جب کنم؟ همه تع نییتع شه مهريه مو با اجازه پدرم خودم یم -

  یحرف نزن! م ینکه يعرفت   یمچشم غره   یوسا ه کردند. آت

از   یبگم مجلس به هم بخوره و لقمه به اون چرب یزیيه چ دیترس

آرتان  یتونم ؟بابا یادامه دادم:م ه یدست بره. بدون توجه به اون و بق

قورت دادم ...   موبگو دخترم ... مهريه حق توئه!آب دهن -گفت:

 و گفت:  دمی کش  یقیمنفس ع

!يه   یهمه شد اندازه نعلبک یما... چش مهريه من بايد يه سکه باشه -

 یخورد کارد م یسکه کجا و چهار هزارتا کجا؟ بابا خون خونشو م

کرد چون رنگش زرد   یخون آب پرتغال فوران م یبه جا یزد

آرتان   ی. بابادکر یآرتان هم داشت با تعجب نگام م یشده بود! حت

 : بخند بزنه و گفتد لکر یسع

ر. ديگه داشتم انداختم زيرمو ؟!سشه یدخترم ... آخه مگه م -

 گفتم: دمی کش یخجالت م
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  تیخوام ... به ن  ینم شتریمن يه سکه ب ست؟یمگه مهريه مال من ن -

 یگرفت ول یقلبم!چه غلطا! ديگه داشت خنده ام م... يگانه شاه 

در سکوت فرو رفت  سالنبودم. چند لحظه  سفت خودمو نگه داشته

ندم طرفم و دستمو گرفت و بل شد اومدجون از جا بلند  یلیاينکه ن تا

رنگش لبريز از اشک بود.   یعسل  یکرد. زل زدم تو چشمام. چشما 

تو بغلش اينقدر محکم که دردم گرفت. در  د یکش نويه دفعه م

 گوشم زمزمه کرد:

شد و   دست هم بلند ی... صدا  رهینظ یحقا که انتخاب آرتان ب -

 منو خوب یقتجون و یلیحرف من نزد. ن یرو حرف یسديگه ک

فشار داد و آب لمبو کرد ازم فاصله گرفت و تند تند رفت به طرف  

در آورد و رو به بابا   فشیک یاز تو یخوشگل ی. جعبه مخملفشیک

 گفت:

خوام عروسمو نشون کنم ...بابا   یرادمهر م یبا اجازه تون آقا -

 تکان داد و گفت: یسر
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بود و  یعصب یببابا حسا  یکنم ...ول یهش موا خ ارينیصاحب اخت -

نبود!   یخوندم. از چهار هزار سکه گذشته بودم الک یاز چشماش م

 :گفتجون در جعبه رو باز کرد و  یلین

 آرتان مامان ...  -

 گرم گفت: یلیآرتان خ

 جونم مامان ...  -

شتم ....  دا  کم نویپسرم حلقه رو دست خانومت کن ...واه! هم ایب -

 یم  ریکه من که  ن نخورهکن اين نکبت دستش به م یکار خدا يه

خاص خودش از جا بلند شد و حلقه رو از   ژیزنم! آرتان با پرست

 ايستاد و رو به بابا گفت:   نم یدست مادرش گرفت. اومد جلو

با اجازه تون پدر جان!اوهو! پدر جان! من با اين سنم به بابام نگفته   -

ش وشخ یم حسابه شد. انگار بابا هان! چه زودم پسرخالبودم پدر ج

 و گفت:  دیترک لیچس ف  نید رو لبش عد که لبخناوم

خونسرد دستمو گرفت. دستش   یلیپسرم ...آرتان خ یدار اریاخت -

  یلیخ نویبود! حلقه گنده پر نگ یمعمول ینه داغ بود نه يخ ... معمول

  یم اونو توو آروم آرو یانگشتاش و به نرم ن یگرفت ب کیش
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لبخند وش کرد با جا ختم  دس یحلقه تو ید. وقتن فرو کرانگشت م

 گفت:

  یکه فکر م یهست یشاده ... ظريف تر از اونبرات يه کم گ  -

جون تشکر کردم.   یلیو از ن مبراش نازک کرد یکردم.پشت چشم 

 آرتان رو به بابا گفت:  یبابا

دن و ديگه  رادمهر اين دو تا جوون که همو پسندي یراستش آقا -

من بهتره هر چه  نظر به  ستیديگه جايز ن اللان ... پس تعمال همه 

 زودتر اينا به هم محرم بشن ... 

 بله البته البته ...  -

من دو هفته ديگه که  نظر... به  ستیهم که سر راشون ن یمشکل -

اينا رو   یو عروس  و حضرت زهراست عقد یسالروز ازدواج امام عل

... بابا هم   شونی ندگنه و زسر خو مشونی و بفرست میبا هم برگزار کن

 و گفت:داد  تکان یرس

  هی... جهاز دختر منم آماده است ...بق ستین یاز نظر منم مشکل -

م دنبال ادیصبح آرتان ب ردا متفرقه هم زده شده و قرار شد ف  یحرفا

. مرگ برام بهتر از اين  متفرقه یآزمايش و خريدها یکه بريم برا 
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ز رفتن هم داشتم؟ بعد ا  یمگه چاره ا  یول رونیتان برم ببود که با آر 

 و گفت:  دیکش یغیمهمان ها آتوسا ج

کنه نگو سرش  یمن ناز م یبرا  یگم چرا ه یورپريده! من م  -

 گرمه ... یجاي

 تهمت نزن!  ا آتوسا -

شاه   تیبه ن یگفت  یحرف نزن! اگه زير سر نذاشته بوديش که نم -

 ه قلبت؟وقت کرد بشه شا یقلبم ... ک

شوهرم بذار هر جور   بود بشهکردم. آرتان قرار  یانکار م  ديگه نبايد

انداختم. آتوسا  باال حرف فقط شونه  یداشتن فک کنن. ب وستد

 گفت:  دمیبوس ی که محکم م یبغلم کرد و در حال

 یبرادرياين! به چشم  یبه هم م یلیمبارکت باشه عزيز دلم خ -

 ... دن بو تی با شخص یلیم خمقبول بود ... خونواده اش ه  یلیخ

 با غرور گفتم:

 ...  دونم یمآره  -

و  دیبوس مویشانیهم برادرانه پ  ی...مان عزيزم یخوشبخت بش انشاهلل -

 گفت:
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  دوارمیبازم ام یخواستم نشد ول یکه من م  یزیبا اينکه اون چ -

 انتخابت حرف نداشت ...  یخوشبخت بش

و   دیچرخ ید دور سر من م...عزيز مدام با اسفن یداداش مان یمرس -

  یمون لحظه بابا که برا م. هحلق یتوکرد  یداشت دود م یحساب

 مهمونا رفته بود اومد تو و گفت:  قهبدر

  یجلو ی! اومدم سريع بگم فراريشو ديدين بابا؟! ولینايیچه ماش -

 :دیپرس یشدم. مان اللخودمو گرفتم و  

 کردين بابا؟ مطمئنن؟!  قیتحق -

 یبرا  انی ن باستخو یوز که زنگ زد مآره پسرم همون ر -

گفت خونواده   قیتحق یبرا ستادم رو فر یيک یخواستگار

نديده ...بعد از اين   یکس تا حال ازشون بد چ یو ه نیاسسرشن

 و گفت:  دیحرف به سمت من چرخ 

خراب  زویهمه چ یمهريه دعوا بشه که اونجور سر یدیترس -

 م:گفت زدم یکه گاز م یبرداشتم و در حال یبی ؟سیکرد

 یکه مردانه م یل ا در حات کردم ... خبر ندارين!بابرسد ویهمه چ -

 خنديد منو بغل کرد و گفت:
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کردم دختر کوچولوم اينقدر بزرگ شده باشه! عروس    یفکر نم -

 ترسا ...  یزود تنهام گذاشت لیرفت .. خ یشد

 ا بابا هنوز که نرفتم ... -

 .. . یه خونه ما مهموناز حال تا دو هقته ديگ یر یم یديگه دار -

 حاضره؟ یگفت یالک را چ ستین جهاز من که حاضر یباباي -

 ... نیبا آتوسا برين و حاضرش کن ا چون بايد از پس فرد -

 دستمو گرفت و گفت:  یحال داره؟آتوسا با شاد  یک یوا  -

 شه. یمن داره عروس  م یچه شود! ترسا یمن و تو ... وا  -

 چیود که هخدا شاهد ب یم ولاش ب نیاونا سه یکردم در شاد یسع

تفاوت بود ... کاش   یبرام ب زیچ ود. همهوجودم نب یتو یشعف

 یشد و من از اين تظاهر کردن ها راحت م یز تموم میزودتر همه چ

سپردم  یو کارامو م لیرفتم سراغ وک یزودتر م ی شدم. بايد هر چ

 آرتان شیاز يه سال پ شتریخواستم ب ینم یشرايط  چیبهش. تحت ه

ازش دست  ح با نو آوردم... صب یاز اون دووم نم شتری.... ب بمونم

  یمردم. با ترشروي یم بچشم باز کردم. داشتم از زور خوا  عزيز

 گفتم: 
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 ياد  یولم کن عزيز خوابم م -

ياد زشته ... زنگ زد   یم االن! اين شوهرت نمیپاشو بب ؟یچ  ی!يعن-

شه  یه شلوغ مديگه اينجاست پاشو مادر آزمايشگا قهیگفت ده دق

 وهر! ... ش

چه به اين  ه خدا! منوا غلط کردم بر! خدايدرد تو گور اين شوه یا 

و  دیسرم که عزيز لحافو کش یغلطا؟! خواستم لحاف را بکشم رو

 گفت:

تو سر و روت بکش زشته! پسره   یپاشو ... پاشو زودباش يه دست -

 گرده!  یشه از دم در برم یم مونیپش

 ه؟! مگه ساعت چند اصالً ولم کن ...  زيزع -

 زدم:  غی...ج مهیو ن شیساعت ش -

ش فرو کردم و دوباره  باال یحرف سرمو ل  ی!!!! بم؟یو ن شیش -

تخت   یو نشوندم رو دیچشمامو بستم. عزيز با غرغر دستمو کش

همونجور نشسته چشمامو بسته بوم و اصرار داشتم بازم بخوابم. آخه 

دار دست برعزيز  یول م بزنم؟!از خواب رشآرتان آدم بود که به خاط

خره  باالد و منم مجبور شدم لند کرت بتخ یز رونبود منو به زور ا 
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تف تو   -گفتم اين بود: یکه زير لب یجمله ا  نیچشمامو باز کنم. اول

آورد.   یوگرنه پدرمو در م دیبابات آرتان! خوبه عزيز نشن یقبر بابا

خواستم  یمم. نشست ورتموو تند تند دست و ص یدستشوي یرفتم تو

سرد  ند مشت آب داشت چف پ ی لیم. صورتم خآرتان آتو بددست 

رفتم سر  نی. عزيز رفته بود پايرونیصورتم و اومدم و ب یتو دمیپاش

  فیو ک یو مشک یو شال آب یآب نیسورمه ايمو با ج یکمد و مانتو

و با اون   دمیدر آوردم. تند تند همه رو پوش  مویو کفش مشک

ساده  . عزيز دم پله ها واينیم پايتلق کنون رفتق د تلبلن پاشنه یکفشا

شد. تا   مونی منو ديد پش یوقت  یول بااليومد  یانگاز داشت م  بود

 گفت:  نیپاي دمیرس

 بدو مادر دم دره ...   -

 !د؟یوا رس -

 ش نکن ... معطل آره بدو  -

 عزيز من هنوز صبحونه نخوردم ...  -

 ...  یبد  مايشزآ یخوا  یم  یدختر! يعن  یبايد ناشتا باش -

 :زيز گفتکنم. ع لمعطستم هر طور شده آرتانو وا خ یم
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 یزنگ م یگما مادر اين پسره مگه شماره خودتو نداره؟ ه یم -

 زنه خونه!نه هنوز بهش ندادم! 

شه بپرسه تو خودت   یداره روش نم ایوا زشته دختر شايد اون ح -

 بهش بگو. 

شماره   فتنگر  یعزيز؟! مگه من آش نذريم؟ بايد برا  یديگه چ -

 منت بکشه!  یمن کل

شوهرته   ستین  ابونیکه ديگه پسر تو خ بده! اينخدا مرگم  یوا  -

 از اين به بعد نه اون! یدختر! تو بايد ناز اونو بکش

بشم من عزيز جونم! بغلش کردم  تیقربون افکار عهد بوق یاله یا  -

. منو از خودش جدا کرد و دنشیو تند تند شروع کردم به بوس

 گفت:

 تظره ..وقته من یل یاين پسره خ ید منو ماچ کنبرو نم يخوا  ایب -

برش   باالرم  یمو بردارم ... م مهی! من يادم رفته دفترچه ب یوا  یا  -

 باالانه رفتم موذي یدارم.عزيز چپ چپ نگام کرد و من با لبخند

اش شده بود    قهیاتاقم نشستم لب تخت و وقت گرفتم. پنج دق  یتو

 د:در اوم زعزي غیکه ج باالاومده بودم 
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از جام   یلسبز شد ...خنديدم وخدا علف اين بنده  یترسا زير پا -

اومدن عزيزو همراه با  باال یکه شد صدا  قهیتکون نخوردم. ده دق

کشومو  یتو  یزا یبلند شدم و چ. سريع از جا دمیغرغرهاش شن

ريختم وسط اتاق خودمم نشستم وسطش. تا عزيز در اتاقو باز کرد  

 تم و گفتم: رفگ خودمبه  یناراحت افهیق

 !ستیم ندفترچه ا عزيز ...  ستین

است اين پسره دم دره!  قهیدق ستیب نمی! پاشو ببستیبه درک که ن -

  یبر مهینم يخواد با ب یزشته دختر! برو آزاد برو پولشو که دار

 بود. گفتم: ه...خنده ام گرفت

  قهیپنج دق خب باشه پس برم يه آب بزنم به صورتمو برم. یلیخ -

اشکش در   زيز داشتکردم که ديگه ع معطل یدستشوي یهم تو

و خرامان خرامان   دمیبوس دوباره عزيزو رونیاومدم ب یاومد. وقت یم

  یکه در خونه رو باز کردم چشمم به فرار نی. همرونیاز در رفتم ب

. هنوز پامو  دیدرخش یدر خونه م یسرخ رنگ آرتان افتاد که جلو

گاز و رفت!  یپاشو گذاشت رو بودم که آرتان  شته نذا  رونیزا در ب

بدم؟  یخدا حال جواب عزيزو چ ی! کجا رفت؟! ا دادیداد ب یا 
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 ی... حتما منو ديده ... مطمئنم منو ديد بعد رفت م شعوریپسره ب

 ی. نمرتانآ یهست یعوض  یلیخواست مثل من اذيت کنه. خ

کرد.  یدعوام م یخونه. عزيز کل یخواستم دوباره برگردم تو

کردم. پاشنه  یاذيتم مراه افتادم سمت کوچه. کفشم  ادهیهمونجور پ

 یکه م ینبود. وقتاي یرو ادهیبود و مناسب پ ی وازده سانتاش د

ده رو  یباال یبرم اصول پاشنه ها یجاي نیدونستم قراره با ماش

دونم چرا اينقدر به کفش   ینم یبلند بود ول  دمکردم. ق یانتخاب م

د و  بلند بو یبر قد آرتان هم حساداشتم. خدا رو شک  هعالقپاشنه بلند 

زدم. وگرنه مجوبر بودم برا حفظ آبرو کفش  ینم باالزش من ا 

 اسپرت بپوشم. 

  یزنگ زد. از تو میرفتم سر کوچه که گوش ینه داشتم منه سالسال

  یم یديدم! جواب اينو چ رو  مایکه درش آوردم عکس ن فمیک

داشتم.  ش ناز ی ديگه خبر دیشن  که یدادم؟! از بعد از جواب رد

  یم در گوشم و گفتم:بله ...صدا اشتگذ  ویگوششد جواب ندم.  ینم

 قلبم: یرو دیگرفته اش خنجر کش

 عروس  خانوم ...  سالم -
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اينقدر صداش بغض داشت و ناراحت بود که منم بغض کردم.  

 گفتم: 

 ...  ماین سالم -

 مبارکت باشه عروس  خانوم ...  -

 هنوز که ...  -

ات حرف نگو عزيزم! زنگ زدم باه یچیهنگو ترسا ...  یچیه -

 ! یمن  ی. هنوز ترساینشد یزنم. هنوز ما کسب

 ! ماین -

! عشق من یکن یمنو صدا م  یجانم عزيز دلم؟ جانم که تو اينجور -

 من ...  ی... ترسا

 گه. گفتم:  یحالش خوب نبود مشخص بود داره هذيون م

 ! ست؟یحالت خوب ن ماین -

شه  یشنوم مگه م  یتو رو که م یزم خوب خوبم! صداخوبم عزي -

   اشم؟بد ب

 من متاسفم ...  ماین -
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من بايد متاسف باشم که اونقدر خوب نبودم تا  ؟یچ  یمتاسف برا  -

 ...  یتو انتخابم کن

گناه داشت ...    مایبگم. ن ماین یبرا ویشدم همه چ یداشتم وسوسه م

. دیکش یعذاب متر کم یبود مطئنم ... شايد اينجور یرازدار خوب

 ت:بزنم گف یاز اينکه من حرفبل ق

راحت  المیمن؟ اونقدر دوستت داره که خ یترسا یرتت دا دوس -

چشمت ابروئه  یباالکنه؟ ترسا اگه بهت بگه  یباشه خوشبختت م

 یکنه نابودش م یاحترام یذارم ... ترسا اگه بهت ب یزنده اش نم

  یم یيبهترينها لیاقتتو  !یتو فرشته ا  یمن ... تو عشق منعشق  کنم

ترسا؟! اشکم در   یکنه؟! دوسش دارو فراهم تونه برات بهترين ها ر

 هق هق گفتم: ونیاومد. م

 ...  یدون ینم یچیتو ه ماین -

 دونم عزيزم؟ اذيتت کرده؟ آره ترسا ؟ آره؟ ینم ویچ -

که گريه منم داشت  نطوریگرفت هم یداشت اوج م ماین یصدا 

اش به آسمون بلند  ه نعرهکنم ک  یدارم گريه م دیشد. فهم یم  شتریب

 شد: 
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... لعنت به من که بهت  ی!!! آره ... لعنت؟یکن یگريه م یدار -

تونسته اشک بشونه تو   یچ ؟یناراحت یزنگ زدم ... ترسا از چ

اون   یتو ی... بگو چ ماتینازت؟ عزيز دلم حرف بزن با ن یچشما

 دل کوچولوت ناراحتت کرده ... 

خوب بود.    یلیخ  مایگفتم. ن  وزیهمه چ دم و گفتم. زبون باز کر

  زویساکت همه چ مایکه تو ذهن بگنجه. ن یزیز اون چخوب تر ا 

گفتم. تا حرفام تموم   زویگوش کرد ... اون گوش کرد و من همه چ

به سمت فلکه ...   دمیهدفه چرخ یبودم سر کوچه. ب هدیشد رس

 هم بلند شد:  یمان یصدا 

 ترسا ....  -

 بله؟ -

 ی مو خودمو زنم از دست ت ین چه کاريه؟ مدختره ديوونه ايخه آ -

 یخوا  . نمیمی رفت یخوب با هم م یبر یخواست یکشما! تو که م

خوام.   یم یمن تورو زور مگه یگفت  یخوب به من م یازدواج کن

  ری کرديم.ف یبا هم م یبا يه پسر غريبه بکن یخوا  یکه م یاين کار

 کردم و گفتم: ریف
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 شدم که ...  ی ون مبه تو مدي من اينقدر یاينجور یشد مان ینم -

شدم   یصورتم من باز به تو مديون م ! در اوندين نزن حرف از -

رو به هم بزن   اجراها کنارت باشم! ترسا اين م ید یکه بهم اجازه م

 ... من خودم نوکرتم هستم. 

ديره اين پسره رو قول من حساب کرده   یلیدگه خ االن ماین نیبب -

 ... 

 فريادش بلند شد:  یصدا 

 یبه اين يارو اعتماد م یه حسابسر! تو رو چ رهی آخه دختره خ  -

  یتو لوند یترسا تو خوشگل ؟یسرت آورد چ  باليیاگه زد  ؟یکن

ساکت شد.   دیاز تو بگذره ...به اينجا که رس   هتون ی م یک یتو دلبر

  زا یاين چ یخوشحال شده بودم چون تاحال کس شعورا یاين ب نیمن ع

 فت:چند لحظه گد. بعد از نگفته بورو بهم 

 !شدم یعصب...  دیببخش -

 ...  ستینه مهم ن -

 تمومش کن اين کابوسو ...  یترسا خانوم یتمومش کن -

 ...   لیشه به هزار دل یمديگه ن -
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 کنم.  ی! حداقل چندتاشو بگو تا بتونم خودمو راض یلعنت -

 . آره ديگه تمومه ...  یاول اينکه بابا بهم گفت اگه گفت -

 .. بابات با من ..  -

ادم  ارداد نا نوشته دارم ... من قول دره يه قردوم اينکه من با اين پس -

 کنه بهش کمک کنم. یکه به من م  یکمک یدر اضا

 الزمپس  یندار یازیکمک اون ن هپسره تو ديگه ب یگور بابا -

 ...  یبکن یبراش کار  ستین

 هیبه گوش بق مونیمن و تو اگه يه روز خبر جداي مایسوم اينکه ن -

  یآتوسا و مان رابطه  ممکنه یتخراب بشه. ح یممکنه همه چسه بر

  یزندگ یرو هی. اين قضهم خراب بشه. مامان بابات با آتوسا بد بشن

 اونم با من ...   ذاره. یم  ریتاث یلیاون خ

تو انگار   -... یری گ  یم میبا احساست تصم ی! تو دارمایبس کن ن -

 .. یگرفت متویتصم

 سکوت کرد. سپس ید لحظه ا م.چنمون یآرتان ممن با آره  -

 ند شد: صداش بل
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 یدونم اين ازدواج واقع یکنم چون م یم یخب دلمو راض یلیخ -

... نترس    شتیاونجا پ  امیمن م  یهم که ازش جدا شد  ی. وقتستین

خوام مواظبت باشم. در   یکنم فقط م یمزاحمت برات ايجار نم

به  یدار یمشکل یوقت حس کردبا اين پسره هم هر  یطول زندگ

 که؟  یفهم یا م.... ترسمن بگو ... هر موقع 

 ... باشه ممنونم از حمايتت ... رهآ -

 یخوامت خانوم یم  یلیخ -

 !!!! مای... ن-

 زنم. مواظب خودت باش عزيزم.  ینم  یباشه من ديگه حرف -

   نطوریتو ام هم -

 ديدارت ...  دیبه ام -

. تونسته  مدیکش ینفس راحت یوشخداحافظ.بعد از قطع کردن گ -

  ابونیکنار خ دمیکه رس . به فلکهآروم کنم یرو کم  مایبودم ن

پام  شیپ باالمدل  نیدونستم کجا برم. دو تا ماش یايستادم. نم

که  شونیکردم. يک  یداشتم راننده ها رو برنداز م طنتیايستادن. با ش

 خفن بود گفت: یها یغیاز اين جوجه ت
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شد با ناخن   یبود کاش م کنم!حرصم گرفته  یم  تیراض باال ایب -

کردم کجا برم    یم کر. داشتم تو ذهنم فرونیکشم بچشمشو ب بلندم

و   باالبلند شد. دو متر پريدم  یبوق بلند و کشدار  یکه يهو صدا 

 !  هیغ االکدوم  نیآوردم تا بب باالسرمو 

مزاحما ايستاده بود دستشو  ی نایآرتان درست پشت ماش نیماش

 نداشت. راننده هه برداشتن همبوق و قصد   یبود روگذاشته 

کردم و سريع  حشتبشه و بره سراغ آرتان که و ادهیخواست پ

آرتان و درو بستم. آرتان هم با سرعت برق راه   نیماش یپريدم تو

  یمن عشق سرعت بودم و اصل نم یبود ول باال یل یافتاد. سرعتش خ

آن امکان داشت   هر که نایماش ن یب دیکش ی. چنان ويراژ مدمیترس

  هیتک یسرمو به پشت صندل و بستم و. خونشردانه چشماممیناکار بش

 ابونیکنار خ نینزنم. با توقف ماش یدادم حرف  یم حیرجدادم. ت

چشم باز کردم. آرتان صاف رو به من نشسته بود و با چشمان  

 کنم گفت:  یشده بود. تا ديد نگاهش م رهیخونبارش به من خ

 ... یکرد یکه تو م  یغلط ؟همونیکرد یم ی غلطاونجا چه  -

 م ترسا! ههنتو بف حرف د -
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 ...  ممفه  یمنم م ید یتو فهم یوقت -

جويد نگام کرد   یکه پوست لبشو م یآرتان چند لحظه در حال

 و زمزمه وار گفت:  نیفرمون ماش یسپس سرشو گذاشت رو

 شه من راحت بشم؟!  ی تموم م هیاين قض یخدا! ک یا  -

 ش گفتم: توجه به حرف یب

 که بود گفت:  ی يهمانجاز .ا یا من قرار داشتصبح مثل ب تو امروز -

 کنه.  یيادآور بايد اينو به خودت  یيک -

 شدم.  یخب من داشتم حاضر م -

ساعت هم دم خونه  میقبلش زنگ زده بودم ... ن قهیمن از ده دق -

ه حاضر شدنت چقدر طول  مگ یکن یتو که آرايش نم یمنو کاشت

قند ...تو دلم کارخونه  یود بخوره هم که قرار نب حونصب د؟یکش یم

 افتاد.   راه یساز یلکو پو

 کردم نخندم و گفتم: یسع

 گشتم.   یم م مهیدفترچه ب دنبالداشتم  -

 اينقدر مهم بود ...  یيعن -

 و گفت: دیکش یقیاز اينقدر ...نفس عم شتریب -
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 یدپس کجا ره افتاده بو ستمی من ن یديد رونی ب یومدیمگه ن -

 ؟یبر

انگار يادت رفته   ؟مریازه بگاونم از ششما اج ی. بايد برا بگردم ..  -

 ...پريد وسط حرفم و گفت:

اونجا که   یدون یاحمق جون م یول یرینه نبايد از من اجازه بگ -

کردن؟ به  یداشتن اذيتت م یچه جور یکجا بود؟ ديد یوايساد

شد  یت متا برات درس  عبر نتبرد یاره اصل کاش مند یمن ربط

 ....   ستیوايسادن ن یاونجا جا

 دم و گفتم:قورت دا  آب دهنمو

رو راه   نیماش ؟دوبارهیپس چرا برگشت یمگه تو نرفته بود اصالً -

و گفت:زنگ زدم خونه تون ... عزيز خانوم بهم گفت که  تخدا ان

اومدم   یمنم برگشتم.ارواح عمه ات که تو منو نديد رونیب یاومد

 آرتان گفت: . یکرد  بیمنو تعقم ه ی. مطمئنم کل رونب

  یسخره بازيا تموم بشه بره په زودتر اين مشتم کبرگ اين یالبته برا  -

 ....  یحساب  یکارش ... وگرنه حقت بود امروز علف بش

 زدم زير خنده و با تمسخر گفتم: 
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 !یعلف شد یکه شما کل فعالً -

 آرتان با خشم گفت: 

انوم  شه خ ینوبت منم م ی... ول ست مثل اينکه دوره شما االنآره  -

 با اين عجله؟! یر یکجا م...با پوزخند گفتم:حال 

 قبرستون ...  -

سکوت  یسر قبرت؟!از حرف من جا خورد و بعد از لحظه ا -

 گفت:

... آتوسا   یتیرادمهر به اون با شخص یمن موندم تو کار خدا! آقا -

  اين يهو ید ش ی... تو چ ینی... عزيز به اون نازن یبه اون خانوم

 ...  فتادمتو ا  ریگ کردم به درگاه خدا که که یاهوسط! من چه گن

 اينقدر عز و جز نکن ... آش کشک خالته   -

 آزمايشگاه پارک کرد و گفت: یجلو نویماش -

 نینکن که باهات ع ی... کار یترسا يه ذره بهت رو دادم پرو شد -

 ... ینیب یسنگ رفتار کنم ... بد م کهیيه ت

 !دمیستر یوا  یوا  -
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ردم و  ز کبا نویماشحرف در   ینزن ...ب یحرف زياد نیبرو پاي -

به هم. آرتان هم کنارم آمد و  دمیبعد هم در را کوب نیرفتم پاي

 گفت

! اون ؟ یکن یم  یخال نیچرا سر ماش یش یم یاز دست من عصب -

که   االندستم اينم از  یرو یگذاشت یونیلیاز اوندفه که خسارت م

 !  یشکست یدرو زد

 دارم ...  دوست -

 ...   یزبون نفهم تیترب یه بچه بو يت -

!با هم وارد آزمايشگاه شديم و  یيه آدم بزرگ قلدر عقل کل  وامت -

تا نوبت   دیکش یطول م ینوبت گرفتم. اينقدر شلوغ بود که دو ساعت

داد به ديوار   هینشست و تک یمکتین یما بشه. آرتان بدون حرف رو

ز پرستارا ياد. چند تا ا  یش مچشماشم بست. معلوم بود خواب

 یزدن. نم یداشتن ديدش م یب حساو  ته بودون آرتانو گرفچشمش

کنم که بفهمن   یخواست يه کار  یدونم چرا حرصم گرفت دلم م

نشون  یعکس العمل چیآرتان مال منه. رفتم کنار آرتان نشستم. ه

 نداد.  
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 گذاشتم سر یچشمامو بستم و سرمو به نرم دمی کش  یقینفس عم

  یول ه.خوردجا  ید حسابن خورد. معلوم بواش. يه دفعه تکو  نهشو

. اين کارو کردم  اوردم یخودم هم ن یمن اصل تکون نخوردم به رو

 یساعت میکنن ... ن سهیاينکه اون پرستارا ماستاشونو ک یفقط برا 

گذشت و من همونجور اونجا خودمو به خواب زده بودم ديگه کم  

د. آرتان  آرتان بلند ش یگوش یبرد که صدا یکم داشت خوابم م

ورد و اول صداشو قطع  درآ کتش بیجز ا  شوی سريع گوش یلیخ

 جواب دادم:  یکرد بعد به آهستگ

 جانم مامان؟!  -

 ...   میبله خوب -

 بلند حرف بزنم ... متون یترسا کنارم خوابه نم -

کرد ا  یداشت به خاطر من اينکارو م یجد یخدا! آرتان جد یا 

 ت:؟ دوباره گفمامانش بود یجلودن کر  ینقش باز یبرا 

 نوبتمون نشده هنوز ...   ... ديمیسر يه کم دير -

 بله چشم ... هم آينه شمعدون هم حلقه ...  -

 قربونت برم ... خداحافظ. -
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  یکس ی! نديده بودم تا حال جلوآرتانبود اين  ی لیاه چه مامان ذل

همه از ه ب شهیاينقدر متانت داشته باشه و با آرامش حرف بزنه. هم

رفتم که صدا  یخواب مج اوکرد. دوباره داشتم تو  یم نگاه باال

عوض کرده بودم.   مویبلند شد. جديدا! آهنگ گوش یپلنگ صورت

در  فمیاز تو ک  مویشونه آرتان برداشتم و گوش یسريع سرمو از رو 

 آوردم. آرتان با پوزخند گفت: 

سه آدم  خودته! عوض کن اينو ... آبرو وا  نیع تم یآهنگ گوش -

 اب دادم: با ناز جونازک کردم و  ی...پشت چشم یيجا یذار ینم

 جاااااانم؟!  -

 :دیچیپ یگوش ی بنفشه تو یصدا 

 ششششششششششششششششش یها .... کاز بنفشه به عروس  -

 کر شدم.  ؟یحرف بزن یتون یدرد! مث آدم نم -

 چه خبرا؟ دوماد کجاست؟! -

 ؟یعرض شد من خوبم شما خوب سالم -

 د کجاست؟!کار دارم؟ دوما یبا حال تو چايشششش ... من  -

 تو حجله ...  -
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 . یکن یخاک بر سرت کنم. ... تو گلوت بمونه اگه تنها خور یا  -

  یم ن یمن باق یبرا  یزیپ ن پ يه تعارف بکنم به تو که ديگه چ -

 .غش غش خنديد و گفت:یذار

 حال؟!   ی! کجا هستثیخب یخوش اتها -

 .. آزمايشگاه . -

 ...  شه یمنگول م چه تونبگن ب هللايشا -

 شه ...  یتو م هیتازه شباره  ال ند اشک -

 نکبتتتتتتتتتتت  -

 ؟ یر یبم یبر یندار یکار -

 درست صحبت کن ... انیپیخوش ت یآقا  یجلو -

 اتفاقا رادارا به کاره ...  -

 ده؟  یگوش م رهدا  یجد -

 آره  -

  یف مسر حربا پ یحرف بزن فک کنه دار یخنگه يه جورخب -

 ادیدر ب  حرصش یزن

 ه. عمرا اگه مهم باش -
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 مهمه يا نه ...  یبکن تا بفهم ينکاروخب ا  -

 برو بابا حال داريا ... همون بهتر که مهم نباشه.  -

 ...   رهیتورو بايد اصغر بنا بگ یندار لیاقت -

 :مغش غش خنديدم و گفت

 ... یگمشو ... با -

ن سرفه و خنديدم. آرتاشتم گذا وی از قول من ماچش کن ....گوش -

 کرد و گفت: یا 

 کرد؟فوضول!  یم ريفرات تعجک ب -

گفت به  یچپ چپ نگاش کردم و جواب ندادم. خوبه خودش م

  یدم ديگه حرف یديد جواب نم ی. وقتمیکار هم کار نداشته باش

 گفت:  یچند بار زنگ زد که مدام م شینزد. گوش

...   تم بنده... دس  انیو فردا بمطب ... بهشون بگ امیتونم ب یامروز نم -

 ثمیديگه وقتشه ... م االنکن  ريقتز نیکتامبراش يه تک دوز 

شلوغه.  یلیباشه فقط يه تک دوز باشه ها!پدا بود سرش خ حواست

با ديدن من با لبخند تو... خانم دکتر  میخره نوبتمون شد و رفتباال

 گفت:
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با    نقدر مهربون باشه ومبارک باشه خانوم خانوما ...انتظار نداشتم اي -

 باز شده گفتم: شین

 ... یسیم -

 عزيزم ...  باال بزن  نتوی ستآ -

 از من تعجب کرد و گفت: شتری!اون ب؟یچ یبا تعجب گفتم:برا

 ديگه  رمیخوام ازت خون بگمی -

 نههههههههههههه ... آمپول؟!!!! ... -

 خانوم دکتر خنده اش گرفت و گفت: 

 نم؟ م بکخوا  ی کارت م یچ یپس فکر کرد  -

کنن يا اون  یکار بد م ها که توش  یاز اون قوطه من شه ب ینم -

 ها بدين؟! شهیش

 : تغش غش خنديد و گف

  فعالً رمیگ یو انگله! از اونا هم ازت م ادیاونا مال آزمايش اعت -

 ... باالبزن  نتوی آست

 نه ... نه من محاله آمپول بزنم.  -

 ! ؟یترس یل مچند سالته مگه خانوم کوچولو که از آمپو -
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 م: داد زد

 یم دکتر رو به پرستار!!!خانز ن م یم  هر چند سال! من آمپول ن -

کرد و پرستاره اومد سمت من. سريع   یا   رهکه اونجا وايساده بود اشا

 زدم: غیخواستم از زير ديتش در برم که گرفتم. ج 

! به من دست نزن! چند تا شعوووووووووووووووریولم کن ب -

دستش گرفت و اومد سمت   ی. خانم دکتر سرنگ پرستار پريدن تو

 زدم: غیمن. ج

دونم چرا تو   یمن  اصالًنهههههههههههههه آرتاااااااااااااااااااااا اااااان.  -

زده بود   نشوی که آست یاون لحظه آرتانو صدا کردم. آرتان در حال

دستش نگه داشته بود پريد تو. با ديدن   یپنبه هم رو کهیو يه ت باال

ده بود و  ام پريشون شافتاده بود و موهکه شالم از سرم   یلمن در حا

 :دی. اومد جلو و رو به دکتر پرسدینگ به رو نداشتم ترسر

 گفت: یخبره اينجا؟!دکتر با ترشروي چه -

 خانوم شماست؟!آرتان هم با جديت و اخم گفت:  -

 شده؟! یکارش کردين که اينجور یبله چ -
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از   یبچگق افتادم. از هق ه و به دیاز حمايت آرتانم بغضم ترک

اومد کنارم. دستمو با خشونت از  رتان سريع آمپول وحشت داشتم. آ

پرستاره نگاه کرد که به جاش  بهو چنان  رونیب دی پرستار کش دست

 :دیسپس رو به من پرس دمیمن ترس

 !  ؟ یکن یشده؟ چرا گريه م یچ -

 آرتا...ن ...   -

 ... یبگو ترسا جون به لبم کرد -

 تر گفت:من دک قبل از

گذشته باشه؟ اين  وس  بازيت از وقت عر یکن ین فکر نمر جوپس -

ترسه و اينجا رو   یم تو يه بچه به تمام معناست! از آمپول مخانو

مثل اين نداشتم ...آرتان با   یمورد  سرش. تا حاال یگذاشته رو

سرم و موهامو مرتب کرد در همان  یرو دیشالم را کش ماليمت

 :دیحالت پرس

 آره؟! -

 گوشش گفتم: خم شدم در زنم ...  ین من آمپول نمآرتااوهوم ...  -

 ... رنیبگ یپ یبهشون بگو از من فقط آزمايش پ  -
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 خنديد و در گوشم آروم گفت:  بلند یآرتان با صدا 

...دوباره   ینفهم  یچیدم ه ی... قول م  رمیبذار من ازت خون بگ

 ش کردم و گفتم:لبغ

 شار داد و گفت:تو رو خدا نه ...دستمو ف -

 و گوشم سا ... اگه دردت گرفت بزن ترت -

يادم رفت  ینديده بودم. نا خوردآگاه همه چ نجورآرتانو او حالتا 

ترس  از دلم رفت و سرمو تکون دادم. بهش اعتماد داشتم. آرتان از 

 جا بلند شد و رو به خانم دکت گفت: 

 ... فقط يه سرنگ به من بدين  رمیگ یمن خودم ازش خون م -

و  دستش بود ر یکه تو یتعجب کرده بود سرنگ یدکتر که حساب

رتان و عقب وايساد. آرتان سرنگو از داخل جلد داد دست آ

مانتومو به  نیو اومد زانو زد کنارم. آست دیکش رونیاش ب یکیپلست

  یمحکم بست به دستم. دوباره داشتم م  یزد و يه بند چسب باال ینرم

ن دستش رو به يد. آرتان انگشتارزل یبدنم داشت م یحت دمیترس

تا ضربه   ندبه دست دگه اول چد و قفل کردستم  یتو ینرم
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که سرنگ توش  یدستم. با ترس  داشتم به دست یزد رو کیکوچ

 بود نگاه م کرد که چونمو چرخوند سمت خودشو و گفت: 

 !نیاينجا رو نگاه نکن ... منو بب -

... دستم   شیعسل ارخم  یآب دهنمو قورت دادم و زل زدم به چشما

 اشکمحکم تر فشار داد  ن انگشتاموام لرزيد... آرتا سوخت. چونه

بزنم که سوزش قطع شد و  غیخواست ج یچشمام پر شد دلم م یتو

 دستم و گفت: یگذاشت رو یآرتان نگاشو ازم گرفت. پنبه ا 

 اينو محکم نگه دار ...  -

به  و ر که گفته بود عمل کردم آرتان سرنگ یحرف به کار یب

ت و  گرف منو یبازو ريداد و تشکر کرد. سپس ز اليوخانم دکتر تح

حده   یرفت. چون پوستم عل یم  جی. سرم داشت گکرداز جا بلندم 

رفت   یهم بودم و يه کم خون که ازم م یبود مبتا به کم خون دیسف

مردم. آرتان   ی که داشتم م االنشد درست مثل  ی بد م یل یحالم خ

حرف   یو ب یمکتین یووند ربود که من نش به حالم برده یانگار پ

و بادوم و پشته  دوپر از مغز گر یرموزیش بعد با یاترفت. لحظ

 دهنم.  یبرگشت و اونو گرفت جلو
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. دستم به شدت لرزش  رمیاز دستش بگ  وانویقدرت نداشتم ل یحت

  یموز رو تو  ریداشت و بدنم يخ کرده بود. آرتان جرعه جرعه ش

ون هم ضعف نم چد تا تهشو بخورم. مدهنم ريخت و وادارم کر

 یل خوردم وقتیرده بودم همه اشو با مصبحونه نخو کرده بودم هم 

دادم و چشمامو  هیحالم بهتر شد. سرمو به ديوار تک یتموم شد کم

 بستم. آرتان گفت: 

 ؟ یبهتر -

 سر تکون دادم. گفت:  فقط

آزمايشگاهو  شیپ  قهیخورده؟! تا چند دقزبون درازتو گربه  -

 ه ... سرت ک یرو  یشته بودگذا 

 آوردم و گفتم: مو براش در چشمامو باز کردم. زبون

 یم دیازش استفاده مف فتهیهنوزم دارمش ... پاش ب رینخ -

 کنم.خنديد و گفت: 

 ... یپاشو بريم اگه بهتر -

 کجا بريم؟ -
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ن حرف غش غش خنديد. اي دنبالبديم ...به  یپ یبريم آزمايش پ -

 ها عد از اينکه آزمايشاز جا بلند شدم. ب خودمم خنده ام گرفت و

 بهم داد و گفت:  یبرگه ا  ارهاپرستاز   یشد يکتموم 

  3ه شمار سالن یساعت دو بايد برين تو -

 با تعجب گفتم:

  ؟یچ یبرا  -

 و گفت: دیبزنه آرتان دستمو کش یقبل از اينکه اون حرف 

تا حرف بزنه.  رفتم و منتظر شدم  ش دنبالبريم تا من بهت بگم ... ایب -

 رفت.  یم نشین حرف داشت به سمت ماشدوب یول

 ه ... سالنتم:آرتان ساعت يه ربع بع دوئه ... بايد بريم تو اون فگ

 ياد ...  یبه کار من و تو نم سالنعزيزم اون  -

 گفت:!چند لحظه چپ چپ نگام کرد و سپس ه؟یچرا مگه چ -

 ! ؟یدون ینم -

 نه به خدا!  -

 خدا داند!   -

 ت بکشم گفتم:ور بده خجالهنم بهم دستاينکه ذقبل از 
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 ! م؟ی نرفتپس چرا اا ا  -

گفتم و از خجالت رنگ لبو شدم. آرتان هم   یچ  دمیبعد يهو فهم

گفت چه   یخنديد بهم. خاک بر سرم حال م  یداشت م  یيواشک

  ؟یگرفت یاون زبونتو م یواگه جل یشد یم اللدختريه! آخه دختر 

 کنه گفت:يح بتفر شتریم و بت بکشخجال شتریاينکه ب یآرتان برا 

تو اگه  یم همه اشم ... ولندارم خودم خت آموزشااين به  یازیمن ن -

 برو ...  یدوست دار

!  تیترب ی. پسره بنیماش یحرف سريع نشستم تو یسرخ  تر شدم و ب 

از راه رو که رفت  یافتاد. کمآرتان هم با خنده سوار شد و راه  

 گفت:

 !ست؟یگشنه ات ن -

 ؟یخور یم یچ...  چرا  -

 ...  تزا یپ -

 ...  تزا یباشه ...پ یکه مقو  یبخور یزیچايد يه . بشه  یفست فود نم -

 شه؟! ینم تیحال زادیزبون آدم -

 ! ؟یمگه تو آدم -
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نزدم. بعد از   ینازک کردم و حرف  یفقط نگام کرد. منم پشت چشم

بشم.  ادهیايستاد و دستور داد پ یکیرستوران ش  یلوج قهی چند دق

وارد  ن از آرتا و زودتر نیبودم. رفتم پاينه گش یلینبود خ یزه ا چا

 سر مز نشستم.    رستوران شدم و

گارسون منو رو آورد بدون   یآرتان هم جلويم نشست و وقت

سفارش  چهیبا ماه یاز من دو پرس  چلو شويد باقال یواالس دنیپرس

 رفتن گارسون با اخم گفتم:   زداد. بعد ا 

 من دوست ندارم ...  -

 ! ؟یچ -

 گوشت ...  -

 ست داشته باشه. م نبايد دو.. دارو رو که آد ستیمهم ن -

 گفتم: یموذربا ما

 حال چرا يهو اينقدر برات مهم شدم ...  -

من  یزندگ یگفت:تو تو یسرد یلیچشمام و با لحن خ یزل زد تو

خوام حالت بد    یم ینیب یم ه... اگ یستیيه ذره اندازه اتم هم ن یحت

ده من تو رو سپر اعتماد کردن بهه که بابات با  اين فقط لشینشه دل
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ذهن   یتو یکه دار یخودت فکر کن شی... وگرنه نبايد پدست من 

 .ید یرو به خودت اختصاص م یمن جاي

 :با نفرت نگاش کردم و از اعماق وجودم گفتم

يه لحظه  ینبودم حت وراز تو و اين ادا اطوارات متنفرم! کاش مجب -

 کنارت سر کنم ...

 ؟ یفهم یممجبوريم ...  ی... ول میمون یمثل هم م  قایدق -

که گارسون تازه جلوم گذاشته بود.   یافتادم به جون غذاي ضیغ اب

هم خوشمزه بود از جا بلند شدم   ی لیبعد از خوردن غذا که از قضا خ

 .مله کردن غرورش رفتم کنار صندوق که حساب کن یو برا 

 چقدر صندوقدار با ديدن من گفت:

 خانوم؟! دیبفرماي -

 شه؟  یم رچقد 17رهما ش زیحساب م  نمی خواستم بب یم -

 به من کرد و گفت: یا هانهیقل اندر سفصندوقدار نگاه عا

ديم خانوم ... اون اقا  یمشتريامون م هب زیما صورتحساب رو سر م -

با   یکنن. تا برگشتم ديدم گارسون یشما رو حساب م زیهم دارن م

ردن پوله. زير  غول شمايستاده و آرتان مشصورتحساب کنار آرتان 
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بود تا چه   دهیوزخند زد انگار فهمکرد و پبه من  یاهنگ یچشم

 ینم ضايعآرتان  یجلو یمردم ول یاندازه ضايع شدم!!!! کاش م

و   زیخودمو حفظ کنم برگشتم سر م یکردم خونسرد یشدم. سع

 گفتم:بريم؟ 

 : گوشه لبش بود گفت یپوزخندکه هنوز هم  یدر حال

 بريم ...  -

شديم و  نیهر دو سوار ماش !یییییییییییییمن اله رمینادا! بم به کالعنت 

دادم سکوت کنم. هر بار که باهاش کل کل   حیآرتان راه افتاد. ترج

شدم پس سکوت  یضايع م یآوردم و کل یکم م  کردمیهم م

اعصابم را  شد  یبود. چند لحظه که در سکوت سپر زیبهترين چ

مدام سر جايم  نم یشه بشنداشتم ساکت يک گو خورد کرد. عادت

بود.   یتوجه به من مشغول رانندگ یآرتان ب یخوردم ول یوول م

حرص از دست ملت  یکل یپسرها که هنگام رانندگ هیبرعکس بق

خونسرد بود.   یل یافتاد آرتان خ یخوردن و فحش از دهنشون نم یم

.  اشتند یعجله ا چیداد و ه  یراحت حق رو به ديگران م یلیخ

  -دادم:واب خودمو کرد. خودم ج یاده مبوق استف هم کم از یلیخ
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نباشه پس  یروانشناسه! اين اينطور یسرش يعن ری احمق! خو اين خ

ام شد که گفت:حوصله ات سر   یکلفگ همن باشه؟انگار متوج یبابا

خوشگل  ستمیفت سمت ساراده دستم ر یرفته؟ ضبطو روشن کن.ب

. دیچ ییپ نیماش یفرهاد تو یو روشنش کردم. صدا  نشیماش

 یمونطور جدواننده قحطه؟ هخ -تم:و گفهم  یتو دمیاخمهامو کش

که باب طبعته   یزیتا به اون چ یآلبوماشو رد کن  یتون یم -گفت:

بود. اخمهام   یفريدون فروغ یآلبوم رد کردم. خواننده بعد ه.يیبرس

د!  بو یناصالً فرامرز  یديگه رد کردم. بعد یدر هم شد و يک شتریب

اموش رص ضبط رو خبنان بود ... از ح یبعدان و شجري یآلبوم بعد

خودشن! از ديدن   نی. آهنگاشم عیدادم به صندل هیکردم و تک

 صدا خنديد و گفت:  یحالت من ب

 خواد ؟ یمانکن م یه؟ دلت ساسیچ -

دوست نداشتم مسخره ام کنه. دستشو به سمت ضبط جواب ندادم. 

صاف  یرد. وقتند آلبوم ديگه رد کبرد و دوباره روشنش کرد و چ

 اریاخت ی. بدیچیپ نیماش یتو انوینار پدر ک تاریگ ملیم ینشست صدا 

آرامش به سراغم اومد و دست از وول زدن برداشتم. خود آرتان  
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که بلند شد   یمازيار فلح ی. صدا دیکش  یقیهم با آرامش نفس عم

 بودم:  بود که عاشق صداش یخون نیلبخند زدم. تنها خواننده غمگ

  م دوستت دارم بهت بگتونم  ینم -

 يه کردنتواسه گر ستیتحملم ن

   تونم ديگه تو رو داشته باشم ینم

 دست من سپردنت  آخه تو رو به

 تونم با تو بمونم تا ابد  ینم

 دلت  یتونم پا بذارم رو ینم

 که دارم مال تو عزيز من  یچهر 

 آخه تو رو به دست من سپردنت 

 تا ابد تونم با تو بمونم  ینم

 دلت  یوبذارم ر تونم پا ینم

 يز من م مال تو عزهر چه که دار

 آخه تو رو به دست من سپردنت ... 

  یاينقدر آرامش به دلم سرازير شده بود که چشمام بسته شد. نم

 آرتان بلند شد:  یدونم چقدر گذشت که صدا 
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 .ديمیشو ... رس داریب -

 همونطور با چشم بسته گفتم: 

 کجا؟! -

 .. ا .کج یفهم  یم یباز کنچشماتو  -

. دمیسرک کشامو باز کردم و  از چشم دونهيه  یدار  خندهبا حالت 

 یجواهر فروش یشد. جلو ادهیپ نیآرتان خنده اش گرفت و از ماش

 یايستاده بود. کنارش هم يک فروشگاه بزرگ نقره فروش یکیش

شدم و اينبار در را آرام بستم. آرتان   ادهیقرار داشت. با نق نق پ

جواهر م به سمت يدد یوقت فتاديما به شانه راه  را زد و شانه ریزدگد

 رود ايستادم و گفتم:  یم یفروش

 ؟یحلقه بخر یخوا  یم -

 آره ...  -

... اينا همه  می خريد کن یبه اين گرون یااز ج ستین یازین یول -

 هیدو تا حلقه بدل شب میتون یم  یاس  به نظر من ما حت تهیاش فرمال

 فهمه؟  یچه م یکس بخريم.  ا طال
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و  از من راه افتاد جلوتر ن حرف. بدو شدآرتان خشن و سفت   افهیق

! حال خوبه دارم جوش اونو  یواقع یوارد مغازه شد. ديوااااانه به معنا

رم گرونترين حلقه رو انتخاب   یحال که اينطور شد م اصالًزنم.  یم

ا چه  و با حرص وارد شدم. ااااااااا  نیزم یرو دمیکنم. پا کوب یم

نده صحبت با فروش شغولشدم. آرتان م یچ متم لو! داشیجواهراي

خودمو سرگرم ديدن ويترين ها کردم. عاشق زيورآلت  بود. منم 

آرتان به خودم   یخرم. با صدا خواست همه رو ب یبودم. دلم م

 ...  نیاين قاب رو بب ایاومدم:ترسا عزيزم ... ب

  دست از رو هم ديدم.آقا آرتان  فیاو! چه مهربون! نمرديم لحن لط

که   یر.فروشنده به طوان ايستادمرتآ ارردن برداشتم و کننگاه ک

 شناسه گفت: یانگار منو م

 خانوم ... حال شما چطوره؟! سالم -

 با شک نگاش کردم و گفتم:

 برم گفت: یبا سرديم آبروشو م االنممنون.آرتان که ديد   سالم -

 . هستن بابا یمیدوست صم امکیعزيزم ايشون عمو س -
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م و  ند زد. لبخبود شده بگو چرا مهربون  م افتاد. پسسريع دوزاري

 گفتم: 

  یآرتانه که دير معرف ریصمن نشناختم. تق دیحال شما ... ببخش -

 کرد.

خوش اومدين اينجا مغازه  ی لیکنم دخترم ... خ یخواهش م -

 خودتونه ...  

 لطف دارين شما ...  -

 د و گفت:تم هول دا رو به سم انیبرل یآرتان قاب حلقه ها

 دلم ...  يزکن عزخاب انت یهر کدومو که دوست دار -

شد. چرا لحن آرتان اينقدر  یم یخدا! چرا دلم داشت يه جور  یوا 

حلقه  ینشست. آب دهانم رو قورت دادم و مشغول تماشا یبه دلم م

از اونا رو که   یقشنگ بودن. يک یلیهمه شون خ ش یها شدم. خداي

انگشت   یب کردم و توتر بود انتخا کیش یظريف تر ول هیاز بق

 ر داد: تذک گوشم ارکندم. آرتان راستم کر

 ... دست راست نه ... دست چپ!   یخانوم -
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آرتان! برو اونور اينقدر نچسب به من. از پشت    یری! بمیووووو

خواست هولش بدم عقب و فرار   یبود بهم. دلم م دهیکامل چسب

باختم   ینبايد خودمو م  یولشدم.  یم یبیيه جور عج شتمکنم. دا 

تان برام دست  دادم آر یم از خودم نشون یترين ضعف کیاگه کوچ

دست  ی! حلقه رو از دست راستم در آوردم و تویگرفت حساب یم

يومد. آرتان   یام م دهیو کش  دیچپم کردم. چقدر به انگشت سف

 گفت: امکیشد. عمو س رهیدستمو گرفت و بهش خ

 قهیخوش سل یلیخخانومت   اومده ... به دستتون یلیخ ماشاهلل -

 جان ...  است ها آرتان

من  االنبود که  قهی! آخه اگه بدسله؟ یعمو! اين چه حرف یا  -

 کنارش نبودم.  

. دستم داشت مور مور  رونیب دمیلجم گرفت و دستمو از دستش کش

 شد. عمو خنديد و گفت:  یم

..  ين .بود قهیخوش سل   یلیخ معمو شما ه  یاون که بـــــله! ول -

 . تون کنههم حفظ  ی. خد برا نیده هم هستواقعا برازن 
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به تشکر زمزمه  هیشب یز یچ یمن زير لب ین بلند تشکر کرد ولتاآر

که با چشمان   یو در حال دیکش باالکردم. آرتان چانه ام را با دستش 

 چشمانم گفت: یخوش رنگش زل زده بود تو

 نو؟ی هم یپسند یچطوره؟ م -

شد اون اينقدر   یم یتان داشت عصب. آر دادمسرمو تکون   فقط

من با حال خرابم داشتم  یکرد ول یم ینقششو بازقشنگ داشت 

خودش هم يک رينگ  یکردم. آرتان برا  یخراب م زویهمه چ

يومد.   یخوشش نم یپر زرق برق و آنچنان یخريد. از حلقه ها 

به دستش   یلیتا رينگو دستش کرد يه لحظه دلم لرزيد. خ شیخداي

  یم ا دیبهش احساس  تملک پا داشتم دونم چر یمن نمد و اوم یم

 خودم داد زدم:  و دلم سرکردم. ت

نشو تو و آرتان   شعوریشه خر نشو احمق نشو ب یشه ترسا! نم ینم -

 ی. ديگه نگاش نکن اصل کارستی. آرتان مال تو ننیستیوصله هم ن

ن ن جا ببر ايیهم یتون ینم یدون یبه کارش نداشته باش اگه م

 ن کرده رو.  که به هم وصلتو یابطن
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با  امکیتشکر از عمو س یا و کلن پول حلقه هبعد از حساب کرد

 یرفتم که صدا  یم  نیهم از مغازه خارج شديم. داشتم به سمت ماش

 آرتان بلند شد: 

 کجا؟ بايد آينه شمعدون بخريم.  -

 ی رفت. نم  باالدونم چرا يهو صدام  یشدم؟ نم یدونم چرا عصب ینم

 شدم. گفتم:  یاشتم ديوونه مرا دنم چدو

 و ... مسخره بازيارتمومش کن اين  -

آرتان گشاد شد. اين من بودم؟! من که خودم ازش    یچشما

گرفتم؟   یکرده بودم؟ چرا داشتم مثل سگ هار پاچه م یخواستگار

  باال یخوندم. شانه ا  یچشماش م یرو داشتم تو واالتموم اين س

 انداخت و گفت: 

تحمل  بايد   یندارم ... ول یره بازبه ادامه اين مسخ ی تمايل چیمنم ه -

 چند روز تموم بشه ... اين تا  ینک

 را زد و گفت:  نی ماش ریاين حرف دزدگ دنبالبه 

 .  امیتا من ب نیتو ماش نیبش -
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 یرفتم. اشک از چشمام سرازير شد. تو نیبه سمت ماش سالنه سالنه

مو کرده بود.  مانما یکه نشستم به هق هق افتادم. دلم هوا  نیماش

اينا همه اش يه بازيه تو که بازم. خدايا . نذار دل ب ايا به دادم برسخد

کن. کمکم کن   مکمخدايا ک ه؟یچ میهدف من تو زندگ یدون یم

خراب نشه.  یچیببرم و ه شی رو اونجور که بايد پ یکه همه چ

بشم نذار مضحکه خاص و عام  ریحقخدايا نذار دلم بشکنه نذار ت

 بشم. 

ن داشت آينه دم که در باز شد. آرتا غرق بوخودم  از یراز و ن یتو

توجه به او   یخواباند. ب یعقب م یصندل یشده را رو یچیزرورق پ

زل زدم. کارش که تمام شد سوار شد و در رابست. چرا   رونیبه ب

شه.   یبد م یلی خ نهیاگه آرتان بب یاومد؟ خدا  یاشک هام بند نم 

  یول ادیم بند بکردم تا اشکا  یرو مگوشت دستم ف  یناخن ها مو تو

توجه آرتان به سمتم جلب شد.   رم یف ریف یاز صدا شت.  ندا یفايده ا 

. داشتم خورد شدنم رو  ردمنگاشو حس ک ینیسنگ یچند لحظه ا 

اش   ی. نگاهش را از من گرفت و خونسردانه به رانندگکردمیحس م

 گفت: ادامه داد. انگار براش مهم نبود. بعد از چند لحظه سکوت 
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 ته؟ یچ یگريه برا  شه بدونم یم -

 : . گفتمت گرفتام شد گريه

 مامانمو کرده ...  یدلم هوا  -

نزد.  یحرف  چیه يگهباهاش حرف زدم؟ چرا اينو گفتم؟ د اصالًچرا 

؟ برات مهمه اصالًکه فقط کنجکاويت ارضا بشه؟  یدی! پرسیلعنت

.  تسیپات زار بزنم هم برات مهم ن یجلو ینجوریاگه يه روز هم

 ! دونم یدونم م یم

رو  یستیکه تو نن گ  یه مآهنگ هم که داشت یمازياد فلح یصدا  

و  محس خود ی کرد. اينقدر تو ی داغ دلم رو تازه م شتریخوند ب یم

کرد.   یرو ط ی ر یآرتان چه مس  دمیآهنگ فرو رفته بودم که نفهم

 گريه ام تازه بند اومده بود که صدايش بلند شد: 

 قطعه چنده؟   -

.  من! نزديک بهشت زهرا بوديم ی ! خدا یصندل یستم روصاف نش

در   باال یخواست از خوش یاينجا؟ دلم م ادیبود بوقت کرده  یک

نزده بودم. تند تند اشکامو پاک   روقت بود به مامانم س یلیخ ارمیب

 کردم و گفتم:
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 و دو  یس صد و -

بپرم بغلش بوسش کنم. پس آرتان هم احساس   خواستیدلم م

 . دوست داشتمرونیيدم بکرد پرپارک   نویماش یوقت شد. یسرش م

نفس نفس  دمیسر قبر رس یباال یمامانم. وقت  شیو برم پ ارمیدر ب باال

گريه ام بلند شد.   یو دوباره صدا  رقب یزدم. خودمو انداختم رو یم

 یاز احساس یگفتم. حت  یبراش م ویدلم داشتم تند تند همه چ یتو

دم و همه  ا بوتنه یساعت میشايد نخواستم ازش فرار کنم.  یکه م

شدم. انگار خودش با دعاهاش دلمو  نم زدم و آروم حرفامو به ماما

  شد. با يه دسته گل رز دا یخره سر و کله آرتان پباال  آروم کرده بود.

قبر بلند شدم و آرتان با وسواس  قبرو رو   یگلب. از رو شهیو يه ش

 ت:شستشو داد. دسته گلو هم به دست من داد و گف

 .. پر پرشون کن . -

ر پر کردن گل ها به پدم و شروع محزونش کر ی به چشما ینگاه

سنگ قبر زد و مشغول   یچند ضربه رو یآرتان با تکه سنگ کردم ...

 یفاتحه شد. دلم سبک شده بود و با آرامش مشغول تماشا خواندن

 آرتان شدم. بعد از خواندن فاتحه از جا برخاست و گفت:
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 گفتم: ین تقريبا مهربانتکان دادم و با لح ی؟سریشد یخال -

 شیداشتم به اومدن پ ازین یلی... خ رد نکنهدستت د اقعه وا آر -

 مامانم.

 کنم ... بريم؟  یخواهش م -

 بريم ...  -

تکان دادم و  مامانم  یبرا  یراه افتاد من هم دست  نیبه سمت ماش

  یکرديم و من نم یم یش روان شدم. در سکوت راه را طدنبال

ت:مامانم ريم. خودش به حرف اومد و گف یستم کجا داريم موند

 شام دعوتت کرده ...اخم کردم و گفتم: یبرا 

 منو دعوت نکرده ...  یکس -

و اين دعوتو   دیمادمازل! حال اين يه بارو عفو بفرماي  دیاوه ... ببخش -

 دعوتتون کنن.  مایگم مستق  یدفعه ديگه م نیاز طرف من قبول کن

 میبا من به گوش نیداشت یکاراگه   از اين به بعدخود شما هم  -

... مگه تو شماره موبايل منو   یندارم به عزيز بگ ستدو نیزنگ بزن

 ؟ یندار

 برداشت و گفت:  شوی گوش یرانندگ نیدر ح همونجور
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 نکردم ...  ویديگه بگو اون دفعه سشمارتو يه بار  -

م که براش مهم نبود اصالًخواست بگه من  یم  یيعن نکبت! حاال

آخرش   یگم ولخواست بهش ن ینکردم. دلم م ویشمارمو س یحت

تک تک شماره ها رو   ضیدستامو مشت کردم و با غ ؟یچکه 

گوشه لبشو کج کرده بودم خوب بلد بود چطور   یگفتم. لبخند

 حرصم بده. گفت: 

خونه لباس  عوض   یبر یخوا  ی... يا م یيا یلباسا م  نیبا هم -

 ؟ یکن

گشتم که يه   یبهونه م لبادنيام.  یمن نم الًاصخواست بگم  یم دلم

 چند لحظه فکر کردن گفتم:  زا بعد  کنم. یشونه خال  یجور

برداشت و تند   شوی...بدون حرف دوباره گوش امیذاره ب یبابا نم -

پدر جون   سالمتند شماره گرفت و گذاشت دم گوشش.الو ... 

 آرتانم ... 

 ن؟ یممنون خوبم شما خوب هست -
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ه  واس میبا ترسا جان رفتامروز زاحمت ... غرض از مقربان شما  -

خوام اگه اجازه   یشمعدون حال م هحلقه و آينمايش و خريد آز

 امانم دعوت کردن.بدين ترسا رو واسه شام ببرم خونه ... م

 يارمش خونه.  یبله بله ... حتما تا قبل از ساعت دوازده خودم م -

 چشم چشم.  -

 ظ.شم ... خداحاف ینم لطف کردين پدر جون مزاحمتون -

  شگشاد شده نگا ین که با چشمابه مرو  یبعد از قطع کردن گوش

 کردم گفت: یم

 اينم از پدرت ... -

 به خودم گرفتم و گفتم:  یسريع حالت عاد

 عزيز هم تنهاست ... منتظرمه ...  -

آرتان در هم و نگاهش اينقدر خشن شد که يه لحظه   یاخما

 اکش گفت:. با همان حالت وحشتندمیترس

  بهونه صد تا ؟ یدی! فهم یایه و تو هم بايد بدعوتت کردمامانم  -

که   یتی برمت به هر قم ی... م یایآخرش بايد ب یاریديگه هم که ب

 شده  



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

 ستمیتو ن ریمن اس -

تو  میبذار ... ما با هم قرار داشت  یاسمشو بذار یخوا   یم یهر چ -

  یمنو ببر یآبرو ی... اگه بخوا یکن  یمامان من نقش باز یبايد جلو

 رفتار کنم. هاتبا یدونم چه جور یت منم منوقاو

 ...  یلی... خیلیتو خ -

 پست؟ خودخواه؟ کدومش؟  ؟یعوض ؟یچ  یلیخ -

شه  لیاقت  یخواست لب باز کنم و هر چ یفشرد. دلم م یبغض گلمو م

شه  یم یدونستم اگه لب باز کنم اشکام جار یم  ینثارش کنم ول

  چند لحظه سکوت نگفتم. بعد از یچیهشدم و  الل  نمیمه یبرا 

 گفت:

 خره لب باز کردم و گفتم:باالنه؟خو یر یم يا اول بريم؟ -

 خوام برم خونه ...  یم -

دستم را  ديمیرس یبه سمت خونه کج کرد وقت رشویبدون حرف مس

بشم که گفت:يه ربع   ادهیدر بردم و خواستم پ ره یبه سمت دستگ

 ...  یوقت ندار شتریب

 دم: داد ز شدم و یصبع
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  یم نییت تعمن وق یکه برا  یچ ی ه مسابقه است؟!!!! يعنا مگباب یا  -

اگه سه  یحت یبايد منتظر بمون امیت بمن باها یخوا  یاگه م ؟یکن

 ساعت طول بکشه ... 

شدم و طبق معمول در را محکم به هم  ادهیاين حرف پ دنبالبه 

ه به  هل هل  اجعلق! وارد خونه که شدم عزيز ب   کهی. مرتدمیکوب

ن شروع کرد به قربوپ چالپ منو ماچ کرد و و چال م اومدبالستقا 

  یکنم. نم یشد با او تند ینم یصدقه رفتن من. اعصاب نداشتم ول

 خواستم دل مهربونش رو بشکنم. گفت:

خوره؟!بوسش کردم و با خنده  یشد نه نه؟ خونتون به هم م یچ -

 گفتم: 

روز ديگه آماده  ندچ نمدن عزيز جووووو یکه جوابشو نم االن -

خون ازت   یبخور بهت بدم  یزیيه چ ایخب نه نه ب یلیشه ...خ یم

 . ستی ديگه جون تو تنت ن االن یا  هدیگرفتن توام که سف

خوام برم خونه   یم ماالنخوردم   یعزيز جونم ... همه چ یمرس -

 آرتان اينا مامانش دعوتم کرده واسه شام ... 
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...   ینیونو ببخونه ش یبايد بر ماخره توباالهم خوبه مادر!  یلیخ -

شه   یتا قبل از عقد زياد نمه ها نه ن یت باشب خودمواظ   یلیفقط خ

 رفتم گفتم:  یم باالکه از پله ها   نطوریبه مرد جماعت رو داد ...هم

کمدم بلوز دامن اسپرت   حتماًچشم ... چشم عزيز ااز داخل جونم  -

بود و   یيقه قا. بلوزش يقدمیرنگم رو خارج کردم و پوش یمشک

داد و با  یمنشان تر  اهیرا ساش رنگش  یس مخملش کوتاه. جندامن

تا   دمیپوش یام در تضاد بود. جوراب کلفت یمخمل یدیپوست سف

ام را هم  یشلوار نداشته باشم. شال حرير مشک دنی به پوش ازیديگر ن

  ی. کفش هادمی لبم مال یرو یو برق لب کمرنگ دمیسرم کش یرو

 یدست  فیعد از برداشتن کب و دمیهم پوش را م نگر ینوبوک مشک

رفتم.   یشد اگر نم یشدم. چقدر خوب م از اتاق خارج چکمکو

آخر. با عزيز  میزنه به س یدونستم که اگه نرم آرتان م یم یول

  قهیدق  ستیهم رفته ب یکردم و از خانه خارج شدم. رو یخداحافظ

  اموده هخوشحال بودم که عق یحاضر شدنم! ول دیهم طول نکش

رفتم   رونیو ب دم کر م. حقش بود! درو که بازرد ک یسرش خال

  یرو داده عقب سرش رو به پشت نشیماش یکه صندلديدمش 
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 نیکنار ماش نی پاورچ نیداده و چشماشو بسته. پاورچ هیتک یصندل

رفتم و آهسته در رو باز کردم. سوار شدم و در محکم به هم 

 . دمیکوب

غش غش خنديدم و منگ نگام کرد.  جیو گ باالآرتان بدجور پريد 

 تم:و گف

خوابت برد؟!   قهیدق ستیعمو يادگار تو بعت نرفتم! سه سا خوبه -

 ! یخسته نباش

 نیتو کار کنم! آخه اين در ماش یمن بايد رو ؟ی ترسا تو مريض -

 کرده؟!!!  یچه گناه

 راننده ...  یبرو آقا فتیکه هست ... حال راه ب نهیهم -

وج گرفت. من ا  خنده یته شد و صدا سرگ گردن آرتان برج

 زمزمه وار گفت:  اد و در همان حالآرتان راه افت

  یرسه ... انگار يادت رفته قراره يه مدت طولن ینوبت خنده منم م -

خدا  فتهیقراره ب ی... چه اتفاق  ی... من و تو و تنهاي یمن باش نههم خو

 دونه!  یم
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ش  ن بود که غوبت آرتااينبار ن خنده ام قطع شد و رنگ از روم پريد 

ا خونه اونا فاصله  ت نشستم. تو ساک نگفتم یچی. ديگه هغش بخنده

 یدر بزرگ مشک ی. جلوديمیخره رسباال یشد ول  یط یبا زيادتقري

خانه  اط یرا گشود. ح یدر نرده ا  ی و با ريموت کوچک دايستا یرنگ

 کوتاه و سر سبز یشده بود. درخت ها یبزرگ و چمن کار یلیخ

درست  یزدند. استخر کوچک یچمن ها چشمک م انیهم در م

را در   نیقرار داشت. آرتان ماش یبقه سنگساختمان دو ط یروروب

شد. من هم دست  ادهیزد و پ یپارک کرد بوق کوتاه یقسمت سنگ

 شدم.   اده یاز ديد زدن اطرافم برداشتم و پ

از خانه خارج شد   پیخوش ت اری جان بس یلیدر ساختمان باز شد و ن

 وش گشود و گفت: آغا ديدن من به رويم و ب

 عزيز دلم. یداوم خوش یلیخ -

بدنش و   دیديدم. پوست سف یحجاب م یبار بود که اونو ب نیاول

کرده بودن. در   شجذاب یيت شده اش حساب ال یها یموها

 آغوشش خزيدم و گفتم:

 جون یلین سالم -
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 ؟یماهت عزيزم .... خوب یبه رو سالم -

 ن مزاحم شدم. ه ماگ دیممنونم ببخش  -

 ...  یم جا دارتخم چشما  ی... رو یتو دختر گلم  ه؟یاين جرفا چ -

 سپس از من جدا شد و گفت: 

شويم    دقبل از اينکه وار یبريم تو گلم ... سر پا واينسا خسته ا  ایب -

 جون رو به آرتان که مشغول صحبت با موبايلش بود گفت:  یلین

  اش را با فاصله یوشعرض شد ...آرتان گ سالمآرتان مامان  -

 گرفت و گفت:

نزد دستش  یجون ديگه حرف یلی.نامیتو منم م.. برين مامان . سالم -

کرد. وارد که شدم   میرا پشت کمر من گذاشت و به داخل راهنماي

و  دیبوس مویشون ی. پدرانه پادیب استقبالمکه به بود  اننوبت پدر آرت

  واالکه اح یبهم خوش آمد گفت. سپس دستم رو گرفت و در حال

. دمیکش یدو نفره ا ت مبل به سم دیپرس یيز جون رو معز م ودرپ

 جون هم کنارمون نشست و گفت: یلین

خب عزيزم امروز خوش گذشت؟ پسر دردونه من که اذيتت  -

 فرو رفتم و گفتم: میقلبنکرد.در قالب 
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اذيت کردنم بلده؟  اصالًماهه! مگه  یلیجوووون آرتان خ یلینه ن -

 شد: ز پشت سرم بلندان ا آرت یصدا 

 ن؟ یکن  یم بتی پشت سر من غ -

ور  کنار مادرش نشست و دستش را هم د تیمیبا صمبود که  آرتان

 گردن او حلقه کرد. مادرش گفت:

  ینیبب یکنه ... نبود بتیجرات داره پشت سر تو غ یکس مگه -

 یکنه.آرتان با حالت خاص یم یازت طرفدار یخانومت چه جور

 فت: م و گچشما یزل زد تو

بگه  یس... منم اگه ک شهیمنو شرمنده کنه هم عادت دارهخانومم  -

که سک سک کنه و   ایفرستمش اون دن یچشم ترسام ابروئه م یباال

 برگرده.

  یتو یدلم ضعف رفت. سريع نگامو دزديدم که نفهمه چه آشوب

جون با شعف دست زد و اول مرا و سپس   یلیدلم درست کرده. ن

 و گفت: دیآرتانو محکم بوس 

. نیبشعاشق  نقدریهم  شهیهم  هاللايشاون جفتتون برم ربق یاله -

عاشق زنت   شتر یکنم که روز به روز ب یدعا م شهیمامان همآرتان 
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  رتیاز روز قبل اس شتریکنم ترسا هر روز ب یکه دعا م نطوریهم یبش

 بشه! 

 گفت: یآرتان با لحن شوخ

 !راستیمادرا گ  یمامان از اين دعاها نکن ... دعا -

 ت: و گف دیگوششو کش یت خنده دارپدرش با حال

 هم دلت بخواد! یلی ! خ یه یه یه -

 آرتان لبخند زد و رو به من گفت: 

 بريم اتاقم لباستو عوض کن عزيز دلم. ایپاشو ب -

هم نثارم کرد که دلم زير و رو شد.   یبه همراه اين حرف چشمک

 بهم زد و گفت:  یجون سقلمه ا  یلین

 ...  ن دارهمن ديداتاق آرتان   پاشو عزيزم -

شدم. آرتان جلو راه افتاد و  ندزدم و از جا بل  ونج  یلیبه ن یلبخند

رنگ   رهیت یرفتم. در اتاقش يک در چوب یمن هم از پشت سرش م

بزرگ داشت   یها خیم  یقديم یخانه ها  یبود که رويش مثل درها

 به همراه يک کومه ... خنديدم و گفتم: 

 کم داره ...  یفقط ديوار کاه گل -
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وارد  هممن  وارد شد باز کرد و بزنه درو  یون اينکه حرفن بدآرتا

که ديدم دهانم باز ماند. کل ديوارها با کرافت   یزیشدم و از چ

ساخته   یمربع یاف قفسه ها یجاها با ام د یشده بود و بعض دهیپوش

شده بود که داخل هر کدام يک شمع قرار داشت. کف اتاق هم  

  یفره مشکنود. تخت خواب دو سوخته کار شده ب   یا پارکت قهوه 

قرمز رنگش   یشده بود و رو تخت دهیسبهم به ديوار چ ینگر

بزرگ از خودش زده  یتختش عکس یباالزد به ديوار  یچشمک م

بلوز تنگ و   یها نیبرد. در عکس آست یبود که دل و دين آدم را م

بود. يقه   دا یپ یاش به خوب یعضلن کلیزده بود و ه  باالاسپرتش را 

 رش. ساشت گذ یمايش مرا به نستبرش   نهیس نصفه باز بود و اش تا

يش حالت باالگرفته بود و چشمانش بسته بود ... دماغ سر  باالرا هم 

ديوونه کننده بود ... چشم از عکس که گرفتم   کلشیلبهايش... ه

 نهیکه دست به س یخودم شدم. در حال یاش رو  رهیمتوجه نگاه خ

 : نگاهم رو که ديد گفتده بود. من زل ز سته بود بهلب تخت نش

 ... یمنو که خورد  عکستموم شد؟ ديد زدن بنده  -

 رفتم و گفتم: یدندون قروچه ا 



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

 خوام لباس  عوض کنم ...  یم رونیتحوه!! برو ب -

 من عوض کن ....  یخوب جلو -

اش کردم  یبود با اين حرفم دوباره عصب دا یپ  یستیتو قابل اعتماد ن  -

 از اينکه بهم نزديک شد و قبل قدم قدم لند شد. ون از جا بچ

.آرو آروم و شمرده   دیدستمو محکم چسب برم عقب فرصت کنم

 شمرده گفت:

دختر خانوم ... فقط حواستو جمع کن که ديوونه   م ی من آدم آروم -

  فتهیکه ب یتفاق ديگه هر ا  ی... چون اگه ديوونه ام کن  یام نکن

قاط ضعف من ن اگه با ن!!! فکر نک؟یفهم یمبا خودته ...  تشیمسئول

  دوارمیواسه تو ... ام هینه اين بدبخت ... هیاين زرنگ ینک یباز

 شعورت برسه  

اين حرف دستم رو که در حال شکستن بود رها کرد و از   دنبالبه 

 :تممچ دستمو مالش دادم و رو به عکس گف یاتاق خارج شد. کم

  القخا خوبه اين  االب! حجذا  ی.. يه وحش. یهست یوحش یلیخ -

... اين   ادیقراره سر من ب باليیوم نبود چه ... وگرنه معلیگندو دار

 و دل بهت نبازم.   ادیشه که من ازت بدم ب یگريات باعث م یوحش
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پر پشتم   یزير موها یمانتومو در آوردم و شالمو هم برداشتم. دست

و  دیسفو  دهیکش یپام در آوردم. پاها ازو جورابامو هم  دمیکش

خواست آرتانو   یمکردن ... دلم  یم یدجور دلبرخوش تراشم ب

. فتهیداشتم طور دلشو ببرم که به دست و پام بيوونه کنم. قصد د

دوست داشتم ديوونه اش کنم. يقه امو با دست صاف کردم و با  

ديد.   ومنبود که  یکس نیجون اول یلیلبخند از اتاق خارج شدم. ن

 فت:به و چه چه کنان گ سريع از جا برخاست و به

ترسا جون   ماشاهلل هللشاماند دود کنم ... برم واسه دختر گلم اسف -

 ترسم چشمت بزنم عزيزم یم

قشنگ شما   ی! چشما هیجون اين چه حرف  یلیکنم ن یخواهش م -

 .نهی ب یقشنگ م

  ی. زير چشمدمیجون دوباره پريد طرف من و چلپ چلپ بوس یلین

  نیکرد. ع یگاه متفاوت داشت بهم ن یب یلیآرتان نگاه کردم خ به

احساس  بود!  ی! چقدر بباالبه  نی از پاي نیبه پاي باالاز  دستگاه اسکن

و  نهیتونست بب ی. چطور م نهیرو نب ی تونست اينهمه قشنگ یچطور م

 زد و گفت:  زیم یآرتان هم چند ضربه رو یباشه؟! بابا الیخ یب
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 باش رفته... به با  حرف نداره قهیسل یتو رمبزنم به تخته پس -

 فت:ن گجو یلیه خنديديم و نديگه.هم

 ... طفلک سوره دست تنهاست ...  نمیبچ زو یم رم یمن م -

 گفتم: 

 جون. یلیکمک ن امیمنم م  -

 دستش را سر شانه ام گذاشت و گفت:

شوهرتو به   شی پ نیهستم سوره هم هست ... شما بشنه گلم من  -

ا هم گرفت دست آرتان رنشاند. به او  دهیو چسب نزور منو کنار آرتا 

 ت و گفت: من گذاش یپا یرو و

 مامان که يه وقت فرار نکنه.  رشیسفت بگ  آرتانم -

ام حبس کرد.   نهیلختم نفس را در س یپا یدست يخ آرتان رو

ات برداشتن دستش را نداشت. لرزش  آرتان هم زير نگاه پدرش جر

ن  و مثل مندارد  یعاد التداد که او هم ح یدستش نشان م فیخف

  انگار کندم. یت لبم را مند تند داشتم پوسفجار است. تدر حال ان

نداريم که از جا برخاست  یعیکدام حالت طب چیما ه  دیپدرش فهم

 و گفت: 
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کار کرد با چک فردا ...آرتان هم از خدا   یچ ی ع یرف نمیبرم بب -

 تکان و داد و گفت:  یخواسته سر

و   دیشيع دستش را کرفتن پدرش سر  ...بعد از نیراحت باش -

م گرفته بود هم به هم خنده ا  ز حالتشداد. ا  رونیش را با صدا ب نفس

 شدم. زير لب گفت:  دوار یمخودم ا 

 انداختم و گفت: گرمدي یپا ی...پايم را رو یلیامان از دست تو ن -

 ...  هیسخت  یلیمادرت کار خ یکردن جلو ینقش باز -

د از  بايمون هر طور که شده شه ... بعد از ازدواج یخره تموم مباال -

جم  ه بازيا رو ندارم.لمن حوصله اين مسخر  میزير دستش فرار کن

 گفتم:  ضیگرفت و با غ

 آره واقعا مسخره بازيه ...  -

...  نیتر تنتون کن دهیلباس  پوش بعد زحمت از اين به  یشما هم ب -

و  هم بدتر یلیبنده ...حرفش از س  ینه بنده بهتون محرمم نه بابا فعالً

دم. از جا به صورتم رو حس کردويدن خون ک تر بود.  دردنا

 بگويم آرتان گفت: یزی. قبل از آنکه چبرخاستم

 آخر راهرو در سمت چپه ...  یدستشوي -
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چقدر حرصم داده  دهیبگم. فهم  امخو  یم یچ دی! از کجا فهم یلعنت

 اينکه ضايع اش کنم یکنم. برا  یخوام برم خودمو خال  یم دیفهم

م  خوام بر  یخوره من م یم  شتریببه درد تو  یدستشوي -گفتم:

 جون. یلی ن شینه پآشپزخو

  اصالًجون   یلیچون ن یبهتره اين کارو نکن یخدا داند .... ول  -

  تیاين نکته حساس بهآشپزخونه ...  یبره تو یدوست نداره کس

 اينکه اذيتش کنم گفتم:  یداره.با يه حالت خاص نگاش کردم و برا 

 زيـــــــزم.حت کنم يه کم عاتاق تو استرا یتو رم یپس من م -

من و من هم با ناز و خرامان خرامان رفتم به  یمات شد رو نجوریهم

 ماتاقش و افتاد یسمت اتاقش .... خودم خنده ام گرفته بود. رفتم تو

چرا از عذاب   کرد؟یم یقعا چرا آرتان با من اينجورتخت ... وا  یرو

 یرورم مديد مغ  یبرد. چون م یدادنم و خورد کردنم لذت م

خوردش کنم بايد  شتریب! بايد یلعنتاهام. کنه ب یخواست اينجور 

دلش بهم   یاذيتش کنم دوست ندارم بذارم لهم کنه و تو شتریب

و آرتان وارد  دونم چقدر گذشت که در اتاق باز شد   یبخنده. نم

سريع  و ....  باالبود. دامنم رفته بود  عیفج  یلیخ دنمی شد. حالت خواب
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پاهام ول بعد    د بهمون  رهیرتان اول خور کردم. آمو جمع و ج خود

پاشو   -رفت و چپ چپ نگام کرد و گفت:سريع نگاهشو از پاهام گ

ره   یاز اتاق م هشام ...از جا برخاستم که ديدم دار  زیبايد بريم سر م

 ناچارا صداش کردم:آرتان ... رونیب

 گفتم:  دیايستاد و بدون حرف به سمتم چرخ 

ه رو اين  حساسجون  یلی... ن رونیهم بريم بدرستش اينه که با  -

 ...سر تکون داد و منتظر شد تا بهش برسم.  زا یچ

از عمد دستمو دور بازوش گره کردم که چپ چپ نگام کرد و با  

 : فتو کنايه گ شین

خوشت اومده ...با نفرت دستمو از بازوش   یانگار توام از اين باز -

 : دمیجدا کردم و بهش توپ

 یرا ختد یمامان تو ادا  یوو جلاينجام  االن... اگه من ببن آقا پسر  -

فقط قراريه که با تو دارم از   لشیيارم دل یرو در م  ینکبت و عوض

خوام مامانت بابت يه دونه   ی نم ستمین یاين وضعم راض یچیه

اينو يا حتما بايد جلو مامانت تابلو   یفهم یباشه .... م پسرش نگران

وضع؟  از اين ستمین یراض یتا بفهم و دق مرگت کنم ارمیدر ب یباز
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شرايط   وخوره حداقل آدم باش  یاين اداها به هم م  الم داره ازح

منو ...   یها یفداکار رهیآدمو بفهم ... گربه کوره نباشه چشمت بگ

 آرتان که از حالت من جا خورده بود با تعجب نگام کرد و گفت: 

 یشوخ  شه ... یم یبانا عصخب ... حال چر یل یخب خ یلیخ -

 کردم باهات ... 

 .یباش یم شوخياد آد ی!!يهت نم ؟یشوخ -

 یلی... حال هم بهتره بريم ديگه ن هشو ديگ الیخیخب باشه! ب یلیخ -

 وقته که منتظرن.  یلیجون بابا خ

 سالن. میرفت یغذا خور سالنهر دو از اتاق خارج شديم و به سمت 

 نیداشت. همار قر یاصل سالن ز سطحتر ا  نیبا سه پله پاي یغذاخور

پاشنه کفشم سر خورد و رفتم  ه دفعهبرم ي نیپله ها پايکه خواستم از 

پله ها و کمرم از وسط   یرو امیقبل از اونکه با کمر ب یهوا ول یتو

و هوا منو گرفت و در  نیزم ونیآرتان م یقو یدو تا بشه دستا

سته  مامو هم بزدم و چش ینفس نفس م  . از زور ترس دیآغوش کش

دم. رنگ  شدم چشمامو باز کر از امن بودن جام مطمئن یوقت  بودم.
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کرد.   ینگام م ره یخ رهیخ هگشاد شد یآرتان پريده بود و با چشماي

 باز من زمزمه وار گفت: یبا ديدن چشما

 !؟ یترسا ... خوب -

کشت و  یجون داشت خودشو م یلیفقط تونستم سرمو تکون بدم. ن

 مون حالت ترس  گفتم:در همن  یبريم دکتر. ولاصرار داشت حتما 

 خوبم ... جون به خدا  یلیه نن -

دکتر ... به خاطر  مکه بري الزمهحتما   یعزيزم اگه خوبم هست -

 ستیخودتم که نه به خاطر آرتان بايد بريم بچه ام رنگ به روش ن

. آرتان سرشو زير  ستین زيتیو چ یبريم که مطمئن بشه تو خوب

 نگفت. باباش گفت:  یچیانداخت و ه

 ...  رونیب اينیما بکنم ش یآماده م نویمن ماش -

 : تمچشمام. گف ی. سريع چشماشو دوخت تودمیدست آرتانو چسب

  یرو ی! من حتستیبه دکتر ن یازیآرتان باور کن من خوبم ن -

تو دست من  ؟ ی...در گوشم زمزمه وار گفت:مطمئن فتادمین نمیزم

 آخه ....  یامانت
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ت خود یگ  یمانت! چرا نممانت! اه ... ا کالماز اين  متنفر بودم 

داشتم. يه  یر یمنم انگار با احساسم درگبه تو!  !!! لعنت ؟یرانمنگ

خواد اونم   یکردم آرتانو دوست دارم و دلم م یملحظه حس 

شد   یشدم. کاش م یبه کل ازش متنفر م دوستم داشته باشه يه لحظه 

که   یق بود واسه منهمه اش ازش متنفر باشم نفرت بهتر از عش

من! با  اقل واسه نبود. حد یکه موندن یآرتان ینبودم و برا  ینموند

  یمن رو رو خرهباالحزن آلود به چشمان آرتان، آرتان  ینگاه

 گذاشت و گفت: نیزم

 ...  حال ترسا خوبه  ستین یازیمامان ن -

 آرتان ...  یول -

شما   ... مارستانیبرمش ب یاگه حالش بد شد آخر شب خودم م -

  می ستنش  زیهم سر م مه با...ه زیسر م دیحال هم بفرماي نینگران نباش

خواست هرطور شده اون لحظه   یجون مشغول صحبت بود و م  یلین

 یاون لحظه ا  ش یمن همه حواسم پ یرو از ذهن من پاک کنه ول

اون   شیآرتان دور کمرم حلقه شده بود ... پ یقو یبود که دستا

کردم ... من  یم سپوست صورتم ح ینفساشو رو یلحظه که گرم
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داد ... مطمئنم واقعا  یفشار م از عمد منو اونطور مطمئنم که آرتان

آغوشش .... اه درد! زهرمار! شامتو  یانم شده بود ... گرمانگر

اينکه اسم  یجا یخورد یازت بپرسه شام چ یکوفت کن! اگه کس

 آرتان خوردم.   یبگ یخوا  یم  البد یغذا رو بگ

نم بدون اينکه به آرتان فکر ک مکرد  یو سعام گرفت  خودم خنده

کرد و فکر کنم اونم  یآرتان هم فقط با غذاش باز  غذامو بخورم ...

جونم با تمام تلشش واسه آروم   یلی. ندیاز طعم غذا نفهم یزیچ

 نبرد.  یکردن ما راه به جاي

بعد از خوردن شام من از جا برخاستم و از آرتان خواستم که منو  

 یلیاز ن یف آماده شد. بعد از خداحافظرنه آرتان هم بدون حبرسو

ه آرتان از خونه خارج شديم. بدون حرف رجون همرا جون و پد

 یاز راه در سکوت سپر یشديم و راه افتاديم. کم نشیسوار ماش

 شد تا اينکه آرتان گفت:

 ؟یخوب یهنوز مطمئن -

 تکون دادم و گفتم:اوهوم ...  سرمو

 ... یهست یبازيگر خوب -
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 وگفتم: مد ش یدوباره عصب

از ترس     یعدم الکداختم و بخودمو ان یمن الک یکن ینکنه فکر م -

 فشارم ... 

! من اصل منظورم اين نبود منظورم رفتارت با من بود! یه یه یه -

 جون يه درصدم شک نکرد بهمون.   یلین

 محو گفت:  یآهان از اون لحاظ ...با لبخند -

 گفتم:  یلباعصاب نداريا ...زير   -

کارت    یمن چ ؟مگهیذار  یاعصابم م هن مگه مواستو  -

تکون دادم   یداشت! سر یزیت ی!!! عجب گوشادی ! شن یعنتکردم؟ل

 ه؟ یچ ی... برنامه بعد الیخی ب یچیو گفتم:ه

به تو نداره ... البته يه کم خريد  یديگه ربط یبعد  یبرنامه هاي -

  اشهب یچه روز ستین معلوم یديگه هم داريم که بايد انجام بديم ول

کنم واسه ديدن چند  بابات هماهنگ  د باباي فعالًکنم.  یم ت. خبر..

 دنبالو غذا و از اين برنامه ها توام برو  یصندل زویاغ و رزرو متا ب

 ....  زا یو اين چ اتونویکردن دعوت ستینوبت واسه آرايشگاه و ل

 !!! م؟ یکن یداريم ازدواج م یجد یجد -
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 لبخند زد و گفت:

 مرغا ...  یقاط یمنو هل داد یو زور یجد  یآره جد -

 اااااااااخد به یرو دار یلیخ -

نشو ... هر چند که ...حرفشو ادامه نداد   یخوب حال دوباره عصب -

 در خونمون ايستاد. گفتم: یو جلو

 ؟یهر چند که چ  -

من حس   یول نیاينکه برو پاي ی...اين يعن ریديگه شب بخ یچیه -

 سمتدستم رو به اينکه بدون  داد. یقلکم مبدجور قل میفضول

 در ببرم گفتم:  هریدستگ

 ! ؟یهر چند که چ  -

 خنديد و گفت:

 فوضول خانوم ... بگوووووووو آرتااااااااااااااااان ....  نیبرو پاي -

کنجکاو   شتریخواست بگه. ب یخوب م زی...پس يه چ یش یپرو م -

 شدم وگفتم: 

 بگووو بگوووو بگووووو بگووووووو  -

 برداشتن؟!!!  ا بگوبابا! سقتو ب یا  -



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

 گم بگو ...  یم  نجااي نمیش یتا صبح م یاگه نگ -

  یش یجذاب تر م یش یکه م یخواستم بگم عصب   یبابا! م یچیه -

 یم بمخسته ام و خوا  یکه من حساب نیپاي دیبفرماي ! حاالنی... هم

 .نیبنده رو هم خدمت پدرتون و عزيز جون برسون سالمياد. 

  یسرسرجلوشو گرفتم و یبنا گوشم ول خواست باز بشه تا   یم شمین

درو باز   دیشدم. آرتان صبر کرد تا با کل ادهیپم و کرد یخداحافظ

گاز گذاشت و رفت. تازه تا   ی کردم و رفتم تو اونوقت پاشو رو

 شدم شروع کردم به ورجه وورجه کردن.  اط یوارد ح

شد. بابا و   یم ها داشت. انگار داشت نرم  یمعن ی لیحرفش برام خ

. بابا به  ع خودمو کنترل کردمدن و من سريبه استقابلم اوم عزيز

بسته آينه شمعدون رو داخل ببريم. احساس   میکمکم اومد تا بتون

بودم فقط از  دلخور ن یداشتم ديگه از اين ازدواج اجبار یخوب

 بشه.  ریخواست ختم به خ  یو دلم م دمی ترس یعاقبتش م 

خواست همه اش   یدلم م ر از روز قبل بودم.صبح روز بعد سرحال ت

 یکرد ه یکه نگام م نطوریز هم همسر عزيز بذارم. عزيسر به 
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گفت   یشد. خودش م یم یخوشگلش از اشک پر و خال  یچشما

 طاقت دوريمو نداره.  

بريم هم از يه آرايشگاه   کهم دنبالياد  یآتوسا زنگ زد و گفت م

ر  حوصله همه کاجهاز. خريد   دنبالهم بريم  ريمیخوب وقت بگ

قم داشتم تند تند تاا  یتوند شده بودم. دنده راست بل یوداشتم از ر 

زنگ زد بدون نگاه کردن به شماره   میشدم که گوش یحاضر م

 رو در گوشم گذاشتم و گفتم:  یگوش

 شبنم بلند شد:  هزد  جانیه ی... صدا دیبله بفرماي -

 سالااااااام عرووووووووووووس   -

 ووس  روووودم خ سالم -

 ن ديگه. ن خوشحالم ضد حال نزکن خره ماذيت ن -

 باز؟  شده  یچ -

 افته فکر کنم.  یم ی داره يه اتفاقاي -

 ؟! اردالندر مورد  یچه اتفاق -

 آره  -

 شدههههههه؟  یچ -
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بعد از اون روز که ديدمش خو ديگه نديده بودمش تا اينکه امروز  -

 گفتم: ناجیزنگ زد خونمون نشستم لب تخت و با ه

 ..  خب خب . -

بعد ياد   یگوشرو  برم رجهیل خواستم شتا ديدم شماره اونه او -

 این بمامانمو صدا کردمو و گفتم ماما نمیهم یتو افتادم برا  یحرفا

 ه ....  اردالنبردار فکر کنم  ویگوش

 .... خب ....   باريکال  -

 یسپرواالو اح  سالمبرداشت و بعد از  ویديگه مامانم گوش یچیه -

جمعه صبح بريم    ن همه با همگ زدن دعوتمون کنمعلوم شد آقا زن 

 ...   کوه

 ! ؟یگ یراست م -

هرگز نکرده! اونوقتم که باهاش بودم از اين  یآره به خدا کارا  -

 کرد.   یکارا نم

 مامانت قبول کردن ؟  -

کار کردم  یمن چ یاگه بدون یخواست قبول کنه ول  یم مامانم -

 ترساااااا  
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  ؟ی ردر ککا یچ -

 ...  ادیتونه ب یس  داره نمو شبنم درگفتم بگ -

  دم و گفتم:غش غش خندي

 شديا!   ینکبتو نگاه! حرفه ا  -

 ديگه اينو گفتم  یمردما ول یآره به خدا داشتم م -

 خب؟  -

 هیخاله جون اين اول ترم فتاونم نه گذاشت نه برداشت گ یچیه -

و   نیکن شی اهشا راضياره خو یدرس  داره؟!!!! داره بهونه م یک

شه. مامانم  یبد م یل یخ نیشما نباش گها  میچون قراره همه باش اينیب

 شه خاله ...   یم  یچ نمیگفت حال تا بب

 ايول!  -

 کردم؟!  یخوب کار -

 دمت درست دختر خوب کارت حرف نداشت!  -

 کار کنم به نظرت؟  یخوايم بريم ... چ  یم تمالحال جمعه اح -

رورشو له کن ...  ور باش غ... مغر یکرد االن که تا یهمون کار -

 جلو.   ادینش تا اون وقت ببشک
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بکن فقط اونو از   یگ یکه م یکردم کاراي  یباشه ... اول فکر م -

 .نمیب یحال دارم واقعا جوابشو به چشم م یکنه ول یمن دورتر م

 .  یریگ یکه منو دست کم م  یاز بس خر -

...  خودتون . یک یچبه کوشما  دی خب خانووووووم! ببخش یلیخ -

 گذره؟  یخوش م   از آقاتون چه خبر؟ یراست

کنم ... انگار   یم حالدارم  ی. خوش که نه ولستیبديشون ن یا  -

 قشنگ.  یيه باز  یافتادم تو

 پس خوشت اومده.  -

 یزياد جانیبرام ه یفقط اين باز  یکن یکه تو فکر م ینه اونجور -

 کم داشت.   جانویه نیمن فقط هم یبه وجود آورده. زندگ

  مراسمتونه؟ یحال ک ییییییاوک -

 کوه نه .... اون پنج شنبه ...   یر یا ماين جمعه که شم -

 غش خنديد و گفت:   شغ

خاک تو گورت کنم با اين تاريخ گفتنت ... آرتان از دست تو   -

 !  ه یلیخل نشه خ
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عزيز   یدلشم بخواد همه که خل من هستن فقط اين مونده ... صدا  -

 شد:    شت در بلنداز پ

 ....  ااااااااااا آتوسا اومده ترس -

  ی... کار ريمی م بريم نوبت آرايشگاه بگدنبالاومده  شبنم آتوسا -

 با من ...   یندار

اون   یترسا من حاضرم نصف عمرمو بدم ول یيعن یواااااااااااااااااا  -

زودتر از   تی. شب عروسنمیروح تو رو آرايش شده بب یب یچشما

 زنم.   یاضريمو مهمه من ح

  گمشووووو من همه جوره قشنگم. -

 ت پنداريش گل کرد از اين حس خودنکبخو بسه ديگه! ب -

  ؟یشبنم با شايانتون حرف زد ی... راست ت که هس نهیهم -

 یبر یتون یم یهر وقت که خواست ستین یآره گفت مشکل -

 ...  یاسمتو بگ شی دفترش و به منش

 دستت درد نکنه.   یاوک -

 برس  گه به کارت کنم برو دي یش مواهخ -

 . ی. باقربونت ..  -
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 . یبا فدات ... -

عزيز  ی. آتوسا جلورونیقطع کردم و سريع از اتاق پريدم ب ویگوش

مشغول گپ زدن بودن. با ديدن من   یحساب ینشسته بود و دو تاي

 بلند شد و گفت:  

 چه عجب عروس  خانوم! افتخار دادين...   -

 م؟!  خب ... بري یلیخ -

  نیسوار ماش یدو تاي کرديم و  یحافظه از عزيز خدا بريم که دير -

 خوشگل آتوسا شديم. آتوسا گفت: 

 کدوم باغو رزرو کردن؟  یدون ینم -

خواد با بابا در اين مورد   یتازه م گفت ینههههه ديشب آرتان م -

 صحبت کنه. 

د که زيا میکن نتخابخواستم يه آرايشگاه ا ینداره م یخب اشکال -

 ... ستیم نمه خب یباشه ولدور ن

 مکش مرگ ما بکننا!!!   نوم نیباشه که همچ  یيآتوسا يه جا -

 خنديد و گفت:  
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ين من برات بهتر  یعزيزم ... ول یتو خودت مکش مرگ ما هست  -

 کنم.  یرو انتخاب م

جردن   ابونیخ یبزرگ تو یلیخ سالنآتوسا يه  ی آرايشگاه انتخاب

اينقدر همه داشت. قرار  یتمع تجارمج يه یباال طبقه یبود که تو

و منگ مونده بودم.   جیه من گبودن ک کیارکنانش شوسايلش و ک

 دکترا منو خوب برنداز کرد و گفت:  نیخانوم آرايشگره ع

آرايشگاه  یيه کم دير اومدينا ... واسه سالگرد ازدواج امام عل -

 ت:  سا گف. آتونیگرفت یشلوغه .... بايد از دو ماه قبل نوبت م یلیخ

قبول   ویشکیجز شما کار هشده ديگه منم  یيهوي حاال ونج اژيال -

ا   نی. حال يه کاريش بکنخواهرمو آوردم اينجا .. نمینداشتم واسه هم

سکوت   یخره بعد از کمباالدوباره منو برانداز کرد و  ژيالخواهشل 

 گفت: 

شه  یدونم عروسک م یخب ... فقط به خاطر اينکه م یلیخ -

  یود تونه محال بوبه قبول کردما وگرو واسه کار خودم خ اهرتخو

 بهت نوبت بدم.   یوغاين شلوغ پل

 در حق من لطف کردين....   شهیشما همدستتون درد نکنه ...  -
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 پنج شنبه ساعت هشت صبح اينجا باشه ....   -

 باشه چشم حتما! -

 یزا بابت آرايشگاه راحت شديم افتاديم تو المونیبعد از اينکه خ

يم. روع کردبزرگ ش  یها کهی از ت ازيه اولخريد جه یبازار برا 

 : دیرسآتوسا پ

 میند متريه؟! ما بايد بدونچ اصالًخونه آرتان چند خوابه است؟  -

 بخريم يا نه؟!  میتون یم لهیچقدر وس

 ....   واالدونم  ینم -

خو يه زنگ بزن بهش بپرس  ... اينم يه بهونه واسه اينکه با عشقت   -

 ... یزنحرف ب

  نبود. یچاره ا  وردم.در آ فمیک  یاز تو مویگوش  م وزد یپوزخند

گرفتم و منتظر    وجون. شماره آرتان یلیبود بدتر از ن یهم يک آتوسا

  یشدم صدا  یم دیشدم بعد از هفت بوق که ديگه داشتم نا ام

 : دیچیپ یگوش  یسردش تو

 بله ....   -

 الو ....   -
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 بله ....   -

خواد حرص بده. به   یم مه مندون یمارو بله! مهرز یکوفتو بله! ا  یا 

 اچار گفتم: ن

   سالم -

 .  نروینفسمو با صدا دادم ب سالم -

 مقدمه گفتم:  یبپرسم ب وخواست حالش یدلم نم اصالً

 آرتان خونه ات چند متريه؟ چند خوابه است؟   -

  ؟یخوبم ممنون شما خوب -

 و گفتم:  نداختمیخودمو از تک و تا ن

 .  ار دارم ... جوريه زود بگو ک م ... خونه ات چهوبخ یمرس -

 یمغازه ها تا من يعن یاشارم کرده بود به تمخوبه آتوسا سرشو گ

 گفت:  یکند. به تند یکله مو م االنراحت حرف بزنم. وگرنه 

 ! ؟یخوا  یم یواسه چ -

 سرم اومدم جهاز بخرم ...   ریخ -

 داره.   ی... خونه من همه چ  ستین یازین -
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يه  نیهمو ت یتو ندارم. مگه تو نگفتنه خو یزا ی به چ یکارن م -

مراسم   الیخیب ی تون ینت برات آرزوها دارن و نما ماماو باب یپسر

 یجهاز نم تونم به بابام بگم یمنم نم  حاال ؟یبش یمسخره عروس

بره خونه بخت ... حال   یخوام چون دوست داره دخترش با سربلند

 فقط بگو خونه ات چه جوريه؟ 

گ شو! خونه  مسخره است. يه کم بزر  یلیت خبچه گونه ا  یلیدل -

 متريه...  180...  استبه من سه خوا 

 ...  یاوک -

 خداحافظ.   فعالًمن کار دارم  -

قطع کردم و  ویفرصت نداد خداحافظ کنم باهاش نکبت! گوش یحت

 بشاش رو به آتوسا گفتم:  یبا چهره ا 

 بريم که بدبخت شديم...   -

 شد؟  یچ -

 . یتاد متر سه خوابه صد و هش -

 اووووه!   -

 تره  کیچبازم از خونه تو کو حاال -
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کنم اگه يادت باشه رفتم  یخواستم عروس یکه م اونوقتبابا من  -

يک خوابه ... راحت پرش کردم  یيه آپارتمان صد و ده متر یتو

 کار تو سخت تره.   یول

 ه؟! چطور  ريمیخريم و م یديديم م یاول هر چ نیاز هم -

  یزیخونه .... هر چ یتوخواد بازار شام راه بندازه   یوا انگار م -

اسلوب خودشو داره ... وسايل آشپزخونه کامل بايد يه رنگ باشه  

 ...  نطوریهماتاقا هم  نطوریهم هم منیو نش یپذيراي

مداد  دنبالبريم  مویبايد بپوش یکفش آهن  نیبرو بابا ! پس بفرماي -

 خريدن.   یرنگ

سا از صبح ز ديگه کار من و آتوو سه رو . اونروزفتین راه بغر نز -

و خريدن بود. روز چهارم ديگه داشت اشکم در   تا شب گشتن

  یبود که بعض  یخره تموم شد. آتوسا اينقدر وسواسباال یول ومدیم

کردم هلش بدم زير يه ماشن از شرش راحت بشم.  یوقتا هوس  م

 و گفتم:  اقمات  یشد رفتم تو یخريدار  زیهمه چ یوقت

 یمزاحمم بشه گازش م یخوام بخوابم کس یروز م  تا سهمن  -

نشد و من يک روز تمام   مممزاح  یهم کس شی. خدايرمیگ
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رتان حرف زدم ذيگه  که با آ یاستراحت کردم. بعد از آخرين بار 

که ما دو تا چقدر با هم   دیفهم یهم نم  ینداشتم. کس یباهاش تماس

 ايم.  غريبه

ار  شنبه به من زنگ زد و قر پنج  روز قایقپنج روز د خره بعد ازباال

خورد. انگار  یخريد بود به هم م یلم از هر چ خريد رو گذاشت. حا

!!!! همه مون دست و  میمجبور بوديم اينقدر با عجله ازدواج کن

تند تند مشغول آماده  چارهیهم گره خورده بود عزيز ب یپامون تو

. هر امه یزیرو م یدوز لهیو مل ی کردن رخت خوابام بود و گلدوز

رفت  یکه نم فتر یخرم زير بار نم  یمگفتم آماده  یهم م  یچ

نگم و  یچیدادم ديگه ه حیشد. منم ترج یاحت مفقط از دستم نار

 دوست داره بکنه.   یاربذارم هر ک

و دعوت مهمونا و   وهیرزرو باغ و شام و م یکارا  دنبالبابا در به در 

هم که به همراه  ینما ان بود. آتوسا ومن به خونه آرت زيهیحمل جه

 یحال هم که همه اش خريدار  در خريد جهاز بوديم ومن در به 

 نديزاينرش بر یقرار بود به کمک دو تا از دوستا یشده بود مان

. همه خونه آرتان رو ديده بودن جز خودم. و چقدر  دنشیواسه چ
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ز  ا  شیکردن. از محله اش از بزرگ یهم که همه ازش تعريف م

 !  شیکیش

و  خونه ر یديوارا ه همه گفت ک یآرتان م یاز عکسا رشتیآتوسا ب

گفت منم حتما بايد برم چند تا عکس قشنگ   یده و بهم مپوشون 

. امان از دست آتوسا و ايده هاش.  ونا  یکه بزنم کنار عکسا رمیبگ

و دوباره استرس  گرفته بودم. اين    رونیدوباره قرار بود با آرتان برم ب

 یددر مقابلش يه حالت ب شهیهمو داد  یبهم آرامش نمبشر کل 

  نیديد من خودمو پاي یم باال یلی اون خودشو خداشتم. انگار چون 

دوست   شهیهمکرد. شايدم چون  یاذيتم م  نیکردم و هم یحس م

وانمود کنم  یدوست داشتم طور  شهیداشت حرصم بده و منم هم 

راش. يه دست  خورم اينقدر برام عذاب آور بود کا   یکه حرص نم

  رونیم بم کردم و از خونه رفتنديده بود تنجديد که تا حال لباس  

ديگه حوصله کرم ريختن و دير رفتن و حرص دادنش رو هم 

  رونیتا رفتم ب  یاين مدت. ول ی توخسته شده بودم   یلینداشتم خ

 یشگل جلورينگ اسپرت خو یمشک یاینبودش ... فقط يه زانت

دادم به   هید. تکآرتان نبو یاز فرار یخونه پارک شده بود. خبر
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شد   دهیکش ایزانت شهیکه يه دفعه ش  ادیدر و منتظر شدم تا بديوار کنار 

 آرتان بلند شد:   یو صدا  نیپاي

کردم و رفتم سوار   نیبه خودش و ماش ینگاه بترسا ... با تعج ایب -

 شدم و گفتم:  

 دت کو؟! خو نی... ماش سالم -

 ديگه...    دمهخو نی... اينم ماش سالم -

  ؟یدار نیدو تا ماش یيعن-

 داره؟!  یراد... ايآره  -

 ه کل کل کردن نداشتم. گفتم: صلحو

اومد و  نیاز موضعش پاي یحوصله ندارم که کم دینه ... انگار فهم -

 گفت: 

چشمه   یتو یرم مطب ... اون زياد یکه م هیمال مواقع نیاين ماش -

م که  يام. تازه متوجه شد یم دارم از مطب ماالن. ستیندرستش 

بود و   دهیپوش یمکنه. کت و شلوار رس یفرق م شهیهم با هم پشیت

 گفتم:  یکروات زده بود. با کنجکاو

  ؟یزن یمطبت کروات م یر یتا م شهیهم -
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 ... شهیهم -

زبون به کام گرفتم و   یمراجعات ولاومدم بگم خوش به حال 

ديگه چه برسه  دیصرق ینزده داشت م یجور نینزدم. اين هم یحرف

که به   میترف یبکنم. در سکوت م ام ازش تعريفه اينکه منم بخوب

 حرف اومد و گفت:  

 خوب ... چه خبرا؟  -

 شماست ... باغو رزرو کردين؟  شیخبرا پ -

از دوستام که کلوب   یکآره ... همه کارا رو سپردم دست ي -

  یذيت مداشت ا  یلیخدا خ بندهتو   یمديريت مجالس داره ... بابا

 هر دومون راحت شده.   الی خ شد حال ديگه

 ! ه؟ین همه عجله واسه چم ايدون ی... من نم یاوک -

 ... میاز شرت راحت بش یواسه اينکه شما زودتر بر -

 ...  ندیشتر در خواب ب  -

 : دیپرسبا خنده و تمسخر 

 جهازتون رو خريدين؟!!!   -
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شد مثل  ینم بدم. با اين هشدوست داشتم يه جواب دندون شکن ب

 ف زد. گفتم: آدم حر

رو يه جا   ريختتونیجهاز ب نیکن ط شما بايد لطفمن که بله فق -

خونه تون جا بشه.   یواسه شوهر بعديتون تا جهاز من تو نیانبار کن

  یلجم م شتریداد من ب یجواب نم یزد و جواب نداد. وقت یپوزخند

و   ف اومدبه حر خرهباالبود.  دهیگرفت اونم فکر کنم اينو فهم

 گفت: 

 ؟یارواسه لوازم آرايش سراغ د یايج -

 ! ه؟یواسه چ آخه اين خريدا  -

که آدم   یصورتت ببر یيه ذره دست تو یریواسه اينکه ياد بگ -

 رغبت کنه نگات کنه ...  

با حفظ خونسرديم  نمیهم یرا یب اره یخواد لجمو در ب یدونستم م یم

 گفتم:  

 یبت نکنوقت رغ چیدم ه یم حیترج یاگه اون آدم قراره تو باش -

کنم که ارزششو   یم اين کارو یمن واسه کس...  یبه من نگاه کن

 داشته باشه ...  
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 !!!  ؟یجد -

 بلــــــه  -

 ! با خشم گفتم:  یاينکاره ا  داستیب پس پخ -

 !  ؟ یچ یيعن-

 .  ستی مهم ن یچیه -

بتونم کنترل دست مشت شده  که نیسريع رفتم پاي نیبا توقف ماش

شده  غیتصورت ده  یخوابوندم تو  یکم ماشته باشم وگرنه محامو د

و هر دو وارد پاساژ   نیاومد و پايبه جا بشه. اونم  اش تا فکش جا

انتخاب کرديم  شویبود يک یلوازم آرايش یشديم کل پاساژ مغازه ها

 مونیآوردم. پش یتو ... من از اين جور خريدا سر در نم میو رفت

 .  اوردمیخودم نشدم که چرا آتوسا رو با 

و رو به  رتان وارد عمل شد ه آکردم ک یو منگ نگاه م جیگتم داش

ه به من زل زده بود گفت ست کامل از دو مارک از  فروشنده ک

  یبهترين مارک ها رو برامون حاضر کنه. فروشنده هم با خوشحال

ايستادم. عاشق   اويترين لک ه یلوازم شد. جلو  یمشغول جمع آور 

 و گفت:   ان هم کنارم ايستادلک بودم ... آرت
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 االنحدس  بزنم که يد با یزن یک م ال شهیهم که تو یاز اونجاي -

 .  یاز اينا رو بخر نیکه يه دو ج یتو فکر اين

 ....  یقادق -

 دارين....   عالقه یزايیامان از دست شما دخترا ... به چه چ -

مه . بعد از اينکه فروشنده هندم اينبار نوبت من بود که جوابشو 

 ستیب یبا پرويرد اومد سمت من و منم حاضر کسفارش آرتان رو 

انتخاب کردم و همه رو برداشتم. بعد از اينکه   رنگ لک و چهار

خواستم از پاساژ   یاومديم. م رونیخريدمون تموم شد از مغازه ب

 خارج بشم که ديدم 

از   یمغازه لباس  زير زنانه ايستاده و کامل محو يک یجلوآرتان 

متوجه من   ی. وقتآدم ...  یداخل ويترين شده. ا  یلباس  خواب ها 

 رداشت و گفت:  گاه از لباس  بشد ن

بخر ...   یخوا  ی م یبرو خودت هر چ ایدن ... ب یاينجا منو راه نم  -

 فقط نگاش کردم. ادامه داد:  

واسه دل   یول ستیزم نال زا یخريد ما خريد اين چ یدونم تو یم -

 گم.   یخودت م
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 یخوشگل یباسااااا چه لداخل مغازه .... ااتکون دادم و رفتم  یسر

. فروشندهه ن!!! شروع کردم تند تند به انتخاب کردییيچه رنگا

خنده اش گرفته بود يه عالمه لباس  زير با چند تا لباس خواب  

خواستم ديگه از مغازه خارج بشم که يهو  یخوشگل خريدم. م

ه لباس   ان محوش شده بود. يکه آرت  یچشمم افتاد به همون لباس

دونستم به   ی... م یشیرنگ قرمز آته به  کوتا یلیخ یخواب تور

 یهم خريدم و از مغازه خارج شدم. جا واون  یخوره ول یدردم نم

چقدر هر هر و  می. هر وقت از اينجور خريدا داشتیبنفشه و شبنم خال

  یه مبا آ شهیسر لباس  خوابا و بنفشه هم میانداخت یکر کر راه م

قر بديم واسه   نمیک یزا اينا تنمون نم یيک ريمی می گفت آخرم يم

 وورمون! شو

  یبه رو یاش گرفت ول خندهدست من  یالستیکاآرتان با ديدن پ

 شديم. گفت:  نیبا هم سوار ماش یو دو تاي اوردیخودش ن

 بريم واسه لباس  عروس  ...   -

 شد من لباس  عروس  نپوشم ...   یکاش م -

 ياد؟  یدر مل با عقل جور باس  عروس  اص دون لوس  بعر -
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 رقصم ... اينم روش ...   یه ساز شماها م که بنده دارم ب فعالً -

 ...  یاستخودت خو -

ارزيد   یتونم بگم که م یبرم از اين خراب شده اونوقت م یوقت -

 ترسم از اينه که نتونم برم.   ی... ول هایهمه اين سخت

  ؟یبر یچرا نتون -

 جفتمونو ید کاراخصوص که باي سخته .... به گرفتن اقامت  -

 م. درست کن

 واهد ...  طاووس  خهر که  -

لباس  عروس  رو   مغازهنزديم. طبق معمول  یو حرف دمیکش یآه

اون همه  یهم خودش انتخاب کرد و من در عجب بودم که چطور

ک ها کنه. بهترين مغازه ها ... بهترين مار یاش بهترينا رو انتخاب م

شنده زن جلومون  شديم دو تا فرو  ارد مغازه کهجنس ها ... وهترين ب

و زير هزار قلم لوازم آرايش.   یپیشدن هر دو در اوج خوش ت ظاهر

ريختن که حالم داشت بهم   یآرتان م یبرا  یشتر  یچنان عشوه ها

 : دنیمن رو به آرتان پرس یخورد. به جا یم

 ....   امرتون...   دیبفرماي -
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 به من گفت:  یا نگاهآرتان ب

 .  خوام ..  یخانومم م یا عروس  منحصر به فرد بر  لباسيه -

 !  ن؟یخواين بکن یکرايه م -

 .  میخواست یواسه خريد م رینخ -

 ...  ارينیلطفا از اين طرف تشريف ب -

گرفتن   یمن و آرتان م یآوردن و جلو یلباس  ها رو م یيک یيک

 : میگفت  یم حترا  یلیو ما دو تا هم خ

  یولن. شد یاشتن خسته م يم هم اونا دخسته شده بود هم ما نوچ  -

يه  دنبالما جور نبود. هر دو انگار  قهیسل باس  ها باکدوم از ل چیه

 خاص بوديم.  زیچ

برو اون   کوین -گفت:  یاز فروشنده ها رو به اون يک یخره يکباال

د و برانداز کر نیپايتا  باالمنو از  کوی... ناریرو ب هیائیلباس  ايتال

 گفت: 

ره ها  کر نکنم به ايشون بخوشراره جون؟!!!! اون لباس  ف یمطمئن -

فروشنده بدش اومد و    زیآم ری... آرتان هم مثل من از لحن تحق

 گفت: 
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 !  ن؟ یکن یچرا اين فکرو م -

 رنگش پريد و گفت:   کویاز لحن خشن آرتان ن

....   هیائیايتال یها  نسايزه ... هم قواره مانک  یریآخه اون لباس  ف -

... يا  .. يا کمرش تنگه ه .. خور ینم یخانوم ايران چیتن هاصول به  

ما  نمی... واسه هم نیزم یکشه رو  یاش گشاده يا قدش م نهیس یرو

 ديم.  ینشون نم یاينو به هر کس

کدوم از لباساتون   چیم که هاالن... تا   ستین یخانوم من هر کس -

اين هم  بدين که اگه نشون  رو هم یآخرما نبوده ... اين  لیباب م

 . مینکن وقتمون رو اينجا تلف هیبود ما بق هیقمثل ب

بودم اين بود که اون اصول   دهیآرتان فهم تیکه تو شخص یزیيه چ

رکت ح یبود مگه اينکه از کس یو مردم دار یآدم اجتماع

شده   اين دو نفر یها یهم چون متوجه دلبر االنديد.  یم یناشايست

که باهاشون درست  نهک یتونست خودشو راض  ینم اصالًبود 

 نه.  برخورد ک

بعد با   یاز اتاق ها و لحظات یو رفت داخل يک زدن ی ديگه حرف کوین

بود! دکلته  یلباس  فوق العاده ا  شیلباس  مورد نظر برگشت. خداي
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و دو تا   یه طولندنبال... پف دار به همراه يه  دیسف ی... ساتن ابريشم

م نگاهش . آرتان هو خاص .. کیش یه ول.... ساد دیدستکش سف

ومده بود. لباس  رو گرفت و ود انگار او هم خوشش ا فرق کرده ب

 رو به من گفت:  

 بپوشش عزيزم...   -

پرو که خودش به اندازه يه اتاق    اتاق یلباس  رو گرفتم و رفتم تو

شد و خودم    یاين بود که زيپ لباس  از کنار بسته م شیبود. خوب

  . لباس  رورمیمک بگز آرتان کخواستم ا  یندمش. نمتونستم بب یم

اسلوب  یآينه برنداز کردم. کامل رو  یو خودم رو تو دمیپوش

  ودمخ کلیبوووود. تنگ و چسبون ... قدش هم بلند نبود. از ه 

آينده فرستادم و زمزمه  یخودم تو یبرا  یخوشم اومد و بوسه ا 

 کردم:  

از  تم تنم خارج کردم و رف! لباس  رو دوباره از یايیمانکن ايتال -

دن من جلو اومد و  بود با دي در ايستاده . آرتان پشترونیاتاق ب

 : دیآهسته پرس

 چطور بود؟   -
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 خوب بود ...   -

 !  ؟ یمطمئن -

 آره قشنگ بود ....   -

 گم .... سايزشو اينا...   یم یيعن-

 گم خوب بود ...   یآرتان ؟ م هیمنظورت چ -

ت مشکل داره  تو تن رو که یلباس ینخوا  گفتم يه موقع از لج اينا -

 . میزن یديگه هم سر م  یهاندارن جا یتیاينا اهم .یریرو بگ

به  بود نیهم سنگ  یلیچپ چپ نگاش کردم. لباس  رو که خ

دادم و   ويالکردند تح یبه ما نگاه م یجکاوفروشنده ها که با کن

 گفتم:  

 :  دی رو به من پرس یبا کنجکاو  کویبريم. ن یم نویهم -

 هم ... دارين با  یمشکل -

 گفتم: با تعجب نگاش کردم و 

 داره؟!!!!   یبه شما ربط -

بلند من جا خورده بود سريع کنارم ايستاد و  یآرتان که از صدا

 گفت: 
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 شده؟  یچ -

 منتظرتم.  رونی... من ب رونیب ایآرتان اينو حساب کن ب -

  دیخواستم برم که يک دفعه مچ دستمو گرفت. منو محکم کش

 اون دو تا هم بشنون گفت:  ه ک یسمت خودش و طور

 من ....   عشق ريم یصبر کن با هم م -

. به ناچار ايستادم تا پول  نیاو اونا تنها بمونه فقط همخواست با  ینم

را   فسشلباس  رو حساب کرد و هر دو با هم خارج شديم. آرتان ن

 داد و گفت:   رونیبا صدا ب

 بودن!  یعجب اعجوبه هاي -

 ...  ستیشما که بد ن اسهو -

که  ینه وقت یه ... ولمورد توجه باش ادیدش بکه ب هیبله خوب ... ک -

  یدونه تو چه آدم یخوبه. خدا م ی... تو تنهاي م یبا يه خانوم هست

 : گفتمدادم از اين رو  ینشون م تیآرتان ... نبايد حساس یهست

 ...  یخوش باش -
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تو و ... هم  و مان و کفش فیچند دست لباس  شب به اضافه ک

ريم  قرار شد ب. بعد هم نیماش یتو میرو با هم گذاشت خريديم و همه

 يه جا شام بخوريم. گفتم:  

 بريم پاتوق ...   -

 نه ...   -

 من اونجان ...  یچرا؟! خوب امشب که پنج شنبه است ... دوستا -

کدوم خبر ندارن از اين ازدواج   چیو ه ونجانمنم ا  یدوستا -

 ...  مسخره

 ...   هم با میخب بگو دوست -

 !  ؟یربذا   کالسکه شما  -

!! نه آقا اشتباه به  ت؟ی! برد پ؟یهست یک یکردتو واقعا فکر  -

من چقدر خاطرخواه داشتم؟  یدون  یم اصالًعرضتون رسوندن. تو  

فربد  مونهمه اون دوستات از خداشون بود با من دوست بشن ه

 ...  خوره منو با لباس  بکم مونده بود  یدستشوي یيه بار تو  یعوض

 فربد؟!!!!!   -

 عوض شد.   دنشی... حالت نفس کش بد خانبله فر -
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 !  ؟یک -

 ...  یوقت گل ن -

 صداش اوج گرفت:  

 !!!  ه؟یوقت شوخ االن -

به  هیقضداد اين  ریبه من گ یکه فربد ک ستیخب به تو مربوط ن -

 خبريه...   یجاي یخودم مربوطه اينو گفتم که فقط فکر نکن

 ت:  و گف دی کش  یقیس عمفن

که   نطوریشه ... هم یمربوط نم اصالً.. به من آره آره حق با توئه ..  -

 شه ...  یمن به تو مربوط نم یزندگ

شام نخواستم منو برسون خونه ... بدون حرف منو جلو در خونه   -

گاز   یتا من وارد خونه بشم. پاشو رو تادنايس  یکرد و حت ادهیپ

د. يه روز گرم  ب بو غري بیهنوز برام عجگذاشت و رفت. کاراش 

  یا  دهیچیپ تیوز مخالف ... شخصد ... يه روز موافق يه ريه روز سر

و آتوسا هم هستند.  یداشت. وارد خونه که شدم متوجه شدم مان

 اوج گرفت.   نو به به و چه چهشا دنیکش رونیمنو ب یهمه خريد ها
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مه خريد تشکر بابا همون شب به آرتان زنگ زد و ازش بابت اينه

اقعا  اش بوده. آره و فهیود وظخونسرد گفته ب یلیآرتان هم خکرد. 

چزونه که اينا رو همه اشو هم که   یاشه! اينقدر منو م فهیهم وظ

تونم باهاش هزينه دوا  یبفروشم دو روز ديگه که خل بشم نم

مشکل دار در    یبا آدمها شهیدرمونم رو بدم. کل آرتان چون هم 

ر باهام  دار بکنه که راحت تخواد منو هم مشکل  یارتباط بوده م

 رتباط برقرار کنه. ا 

اتاق   یرو يه بار ديگه تو گرفت. لباس  یخودم خنده ام م فکاراز ا 

از اندامم   یکرد و کل فیک یو اون هم حساب دمی آتوسا پوش یبرا 

آتوسا اينا به تخت خوابم پناه بردم. قبل از   فتنتعريف کرد. بعد از ر

بودم که فکر  الیدر خوش خچک کردم ... چقد  مویخواب گوش

.  .. طالبا الیخ  یزه یده. ول یاس  م کردم آرتان برام اس  ام   یم

  یبود که از زور خستگ یگند یاز اون شبا ی اون شب هم يک

 خوابم برد. یچه جور دمینفهم

عجل  نی. از صبح ساعت شش آتوسا عدیخره روز جشن رسباال

 سر من بود:   یباالمعلق 
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 ده ...   یرامون نمگه  دي ژيالشه   یاااا پاشو دير مترسااااااااااااااا -

 آتوسا ....   ریگور مرگ بگ -

... پاشوووووووووو ...   تهیامروز روز عروس یخجالت بکش ... يعن -

 به خدااااااا!  یندار جانیه یچیه

دونستم   یبه ناچار نشستم سر جام م  ستیديدم آتوسا ول کن ن

شه کم کم خواب به  ولا  ین لحظه هاقط هموشدن ف داریب یسخت

 فت: و گ دیآتوسا دستمو کشه. پر یکل م

اونجا شده نه ... چپ چپ  می برس تازود باش حاضر شو پاشو  -

برم که دوباره صدام   ینگاش کردم و بلند شدم تا به سمت دستشوي

 کرد.:  

ت؟ سر جا خشک شدم. مگه بايد دنبال  ادیب یترسا ... به آرتان گفت -

ح؟ تو گورم کنم ساعت شش صب یخاکگفتم؟!!! حال چه  یم

 مجبور شدم دروغ بگم: 

زياده گفت   یلیکاراش خ ادیب نهتو یگفت نم یآره گفتم ... ول  -

 تون ... دنباليام  یخودتون برين من م

 با خودم ...   ارمیرو ب یتا من مان  یگفت یبابا!زودتر م  یا  -
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 انس ...  با آژريم  یخودمون م  می ستیق که نچال حاال -

داد من  که به تو هم به زور وقت  یيام ديد یبا تو نم اصالًکه  من -

 ديگه وقت گرفتم ...   یجا

  ؟یواسه چ یاومد  اينجاپس  -

يومدم که سر کار خانوم تا ساعت دوازده خواب   یاگه نم -

 بردين...   یتشريف م

 از حرف زدنش خنده ام گرفت و گفتم:  

 رم ...   یم خب باشه خودم با آژانس -

 ...  خب بدووووووو ديررررررر شد  یلیخ -

  یدستشو یاومده رفتم تو ایار ماهه به دناههههههه انگار چه -

 روح ...   یکه تو آينه ديدم وحشت کردم. پف آلود و ب موصورت

و بعد از چند لحظه از   دمیصورتم پاش یچند مشت آب يخ تو

را    ازمیل مورد نخارج شدم آتوسا لباس  عروس  و وساي یدستشوي

آتوسا   و حاضر شدم. دمیلباس  پوشاده گذاشته بود ... تند تند آم

 یشده و در تکاپو دارید به آژانس ... بابا و عزيز هم بزنگ ز

هم گره خورده بود با   به یخودشون بودن. انگار همه چ یکارها
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همه دوست  یخودش بود. ول  یسر جا  زیاينکه اينطور نبود و همه چ

ها  بچرخن. خدا رو شکر همه کار  نجور وقتا دور خودشوداشتن اين

خواستم از در خانه خارج   ی. وقتشده بود انجام  یو خوش  یبه خوب

 بشم عزيز از زير قران ردم کرد با خنده گفتم:  

. عزيز امیرم عروس  بشم و ب یرم به خدا دارم م یعزيز سفر که نم -

 رو پاک کرد و گفت:  با گوشه دستمال دستش اشکش 

 مادر ...   یخوشبخت بش یاله -

 خوامیم یشبه ... وقتجونم؟ گريه مال  دين عزيزشروع کر االناز   -

خوام برم خوشگل کنم  یفقط م االنخونه خودم ... به خدا  یبرم تو

 ... عزيز بغلم کرد و با گريه گفت:  

عزيز دلمممم دلم   یمون یهم مثل پنجه آفتاب م نجوريشیهم -

گريه اش بابت   شتریدونستم ب یمنداشت. عزيزو  یتاب گريه ها

به زور منو از   بابابرام ذوق کنه.  ... اينکه مادر ندارم تاغربت منه 

کرد با حرف هايش عزيز  یم یکه سع یعزيز جدا کرد و در حال

 رو آروم کنه منو هم بغل کرد و در گوشم گفت:  
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بگم ت بابا؟! مجبور بودم بهش زنگ بزنم دنبالياد  یآرتان ظهر م -

 گفتم:  از اين رو ادیب

 بله بابا ...   -

کرده که  رسترات چند تا لقمه دب خودت باش ... عزيز بواظم -

  یتون یتمال نمناهارم اح یچون صبحونه که نخورد  یبخور

 ...  یبخور

 خورم چشم   یدستش درد نکنه باشه م -

با  ... گونه بانمتیب یت ... بعد از ظهر مسالم... پس برو به  باريکال  -

ه داشتم همه رو ب وجدان داشتم از اينکور عذا .يه ج   دمیرو بوس

  ی. مراقبت هادیکش  یقلبم م  یعزيز خنجر رو یاشکام. زد یگول م

خلصم بود. با بغض رفتم سوار   ریکرد و محبت بابا ت یآتوسا اذيتم م

گرفته بود  ی لیشدم و آدرس  آرايشگاه رو دادم. دلم خ یتاکس

ن باعث حالت  آرتا بد  یبرخورد ها یولبود که کرده بودم  یکار

رفت.  یم نیم داشت از بشد انگار اعتماد به نفس یدر من م یبد

ذاشتم ...   ینم یخواست. ول  یه اون مشدم ک یم یز یانگار داشتم چ

رو به آرتان   یواقع یايستادم من بايد ترسا یهر طور شده جلوش م
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رو دست کم  نشون بدم نبايد فکر کنه جلوش کم آوردم نبايد ترسا

 دوست دارم همه  ارمیدر ب  .. من بايد آرتان رو به زانو. رهیبگ

اومدم بسه  جلوش کوتاه  االنکنم. هر چقدر که تا   یکاراشو تلف

 راننده بلند شد:   یافکار بود که صدا  نیهم یتو

... تشکر کردم و بعد از حساب کردن کرايه اش  ديمیخانوم رس -

همزمان با  ه نسبتا شلوغ بود وشدم. داخل آرايشگا مونوارد ساخت

 گفتم:  لمد یيگه هم اومده بودن. تومن سه تا عروس  د

چهار تا عروس    یبوزينه جاحال خدا کنه هول نکنه و چهار تا  -

 دامادا نده ...   ويالهلو تح

آرايشگاه  یاز شاگردها یخودم از فکر خودم خنده ام گرفت. يک

کرد   ه کمکمبعد از اينک  هدايت کرد و اتاقهااز   یمنو به سمت يک

خانم   ژيالور و به دست یصندل  یرو نشوندمنو  ارم یباسم رو در بل

ها  یگودیحوصله اين ب اصالًموهام شد. اههههههه  دنیچ یمشغول پ

رفتم   یکرد تازه بعدم بايد دو ساعت م یم  نیرو نداشتم کله مو سنگ

قط يومد. ف یموهام بدم م دنیچیسوختم. چقدر از پ یزير سشوار م

کردن  یگودیار بدنگ و فنگش. بعد از اينکه ک ن یخاطر هم هم به
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عروس  ها منو  هیو مثل بقسرم  ی تو شد يه کله چپوند موهام تموم

مسخره   یاون صندل  یرو نمینشوند زير سشوار. قبل از اينکه بش

در آوردم و به آرتان اس  ام اس  زدم: دم   فمی از تو ک مویگوش

 ... باش  جردن ابونیساختمون .... خ

 نه بود ... مطمئن بودم که اس  ام اسو که فرستادم ساعت 3 ساعت -

با   وی . گوشومدی ازش ن یجواب چیه یمنتظر بودم جواب بده ول دارهیب

 و غر غر کردم:   فیک یحرص دوباره انداختم تو

... خودم ار  یجواب اس  ام اس  منو بد یندار لیاقتبه درک ...  -

م رفتار آرتان گرفت. واقعا برا  یمخنده ام  ودمحرص خودن خ

م گذاشته بودن بد  الالبه  یل یتا به حال ل در که همهبود اينق بیعج

 یآرتان برام سخت بود. يک یعادت شده بودم حال تحمل رفتارا 

با خودش آورد و درست نشست  یديگه از آرايشگر ها يه صندل

بکنه  یپرسواالحا   سالمباهام  نهیخواد بش یمن. فکر کردم م یجلو

خه حوصله ام بدجور  هم بهش يه لبخند گشاد زدم آ نیبه خاطر هم

 :  بود. جواب لبخندمو با يه لبخند يخ و وارفته داد و گفت سر رفته
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خواست  یپاش افتاد م یدستتو بده ... تازه چشمم به وسايل رو -

ا دستمو دادم بهش کنه. ناچار و اونم در سکوت   کوریناخنامو مان

سرمو   خواستمیم مبود. کم کسر رفته  یام حساب حوصله شدمشغول 

دست يارو   یلند شد با خوشحاليلم ب موبا یديوار که صدا  ینم توبز

 درآوردم.   فمیاز تو ک مویرو پس زدم و گوش

با شونه ام نگه داشتم و  ویبنفشه بود دکمه رو فشار دادم و گوش

 دستمو دوباره دادم به دختره ...  

  گرفت و گفتم:ده ام ... خنیریالو ... ايکب -

 باباته ...  یریايکب -

 ره اونم هست ...  ب آخ -

 بنفشه ... در مورد بابات درست حرف بزن   یشعور یب یلیخ -

خودم حرف  ی گم دارم در مورد بابا یم  یزیمن اگه يه چ حاال -

 !!!  ؟ید یمن فحش م یزنم ... تو چرا به بابا یم

 فحش دادم؟!!!    یگمشو من ک -

زنه بدنت ...   یم ریکه یبخورخواد حرص   یمحال ن ب باشهخ -

 نداره  دوستآرتان 
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   ییییییییشعوري یب یلیخ -

 دوست!  یبا شما -

به من چرت و پرت  یچه دردته؟ زنگ زد  نمی بنفشه بنال بب -

 بنفشه خنديد و گفت:   ؟یم بدويلتح

 ! ؟یآرايشگاه -

 بله  -

 ماليمتبکن که با  کنه ... نازو واسه آرتان یاووووه چه نازيم م -

 زدم:   غیباهات ... ج شتریب

 فت:  زد و گ هقههبنفشههههههه ق -

 ...  لهیخره يکشنبه اون هفته تعط -

 خوب ...   -

 خوب که خوب ...   -

 که باشه ... خبريه؟!  لهیخب تعط -

 ... ستیخوايم بريم پ یآره ... م -

 بابا ...  الیخیب -

  اينیب یدو تاي نیآرتانو خر کن -
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کنه يه جا يه   یفکر م ستیبريم پ این بگم باگه من به آرتا مرا ع -

 خبريه...  

 قراره هم خونه ات باشه ها ...   ی!يعن   ؟یچ یيعن -

 ! ن؟یهست  ایک حاال -

داداشش و سه چهار تا   یمن و شبنم و داداشش و دو تا از دوستا -

 من ...  یاينترنت یاز دوستا

 پسر يا دختر؟!   -

 !!  ؟یک -

 ... ديگهگم  یم تویاينترنت  یدوستا -

 پسر ...   دو تا دختر دو تا -

 ون جمعه ...  به به پس جمعت  -

رون ی ب میاگه يادت باشه چند بار ديگه هم رفت میپیآره ... يه اک -

  یایتورو بابات اجازه نداد ب یفرحزاد ... ولشهر... دربند ... درکه ... 

 يادته؟!!! 

 آهان آره ...   -
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اگه آرتان  یایب یتون  ی.. م. یش یامشب آزاد م  خب حال ديگه از -

 بريم صفا ...   ایبه درک خودت ب مومدین ایتان بومد که با آر ا 

 باشه ...   -

 ! بچه ها منتظرن ...  ا؟حتم  یيا یپس اسمتو بنويسم که م -

 !  ست؟یپ امیماه عسل پا شم ب یمن به جا ست؟یره تابلو نخ -

   خواين برين ماه عسل؟!!!!! یمگه م -

 داشته باشه.   نگفته ... فکر نکنم قصدشو هم یزیآرتان که چ -

 نی گندش هم اخالقماه عسل ... اين با اين  ادیکنم پاشه بمنم فکر ن -

  یخودشون لطف بزرگ یعروس ارنیبامشبم اگه افتخار بدن تشريف 

 کردن. 

 يام...   یمنم نود درصد م یاوک -

 ها ...  رهیذخ یتوذاريم  ینويسم آرتانو هم م یپس اسمتو م -

 خوام بهش بگم.   ینم اصالًآرتان!  الیخینه ب -

   ؟یحال کن یمجرد یخوا  یم -

 ! قایدق -

 غش خنديد و گفت:  غش 
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 باشه ... مجرديتو عشقه  -

 !  ؟یایواسه عقد که م -

 همون باغه است؟!  یعقدتون هم تو  -

 آره ...   -

کرايه  ن!!! که رفتاين آرتان اينا با اين وضع توپشون يه باغ ندارن؟ -

   کردن؟!!

تمومه و باغ   زیکه مخصوص مراسمه همه چ یگفت اين باغاي یم -

 خوره ...   یدادن نم یاونا به درد مهمون 

 خالق! عقايد اين آرتانم مخصوص خودشه ها ...   للج -

   ؟یيا یش منو کشته .. حال مکالس آره بابا  -

 يايم.   ی آره من و شبنم و شايان با هم م -

 يان؟!!!   یباباهاتون نممان ما -

 ... یه عروساسو یيان ول یچرا م -

 م...  تظرتونپس من یاوک -

 ... بوس  بوس   یجریباشه ج -

  یبوس  بوس  با  -
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 . یبا -

  شیمن بود. خداي یآرايشگر هنوز خونسردانه مشغول ديزاين ناخنا

نتونسته  یداد. خودم تا حال اينجور یداشت به خرج م قهیسل  یلیخ

دوست  شده بود.  یهند یعروسا  ندا زحن نیدرستش کنم. ع بودم

يه  یو از نزديک به ناخنام نگاه کنم ول باال ارمیبدستمو  یه داشتم

  مونیبار که اين کارو کردم چنان چپ چپ نگاهم کرد که پش

 شدم.  

همزمان با تمام شدن زمان سشوار موهام کار ناخن هام هم تموم شد  

کار منو   بودط قرار خانوم. گويا فق اليژاينبار رفتم زير دست خود 

  یه شده بودن. منو روا سپردشاگرد به دست هیام بده و بقخودش انج

که داشت   نجوریصورتم هم یزد رو  رجهیخوابوند و ش یيه صندل

  رمیخواست موهاشو بگ یکرد دلم م یصورتمو با شمع اصلح م

سراغ  از اينکار فارغ شد رفت  یدردم گرفته بود. وقت یلیبکنم. خ

 فت:  ابرو هام و گ

رم توش  یم ياد من کامل یت نمگه به کارپر تو دي یابروها ينا  -

 بعدا ها!  یری... ايراد نگ
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 کلفت ...  نجوریشه هم ینم حاال -

 یياد دختر جون... ديگه غر نزدم بذار هر کار یبه صورتت نم  -

پس مطمئنا يه   گفت کارش خوبه یدوست داره بکنه. آتوسا م

  یلیست داشتم ختر بشم ... دوکنه که قشنگ  یتم م درس یجور

گرفتم آرايش کنم تا بتونم  ید م خوب بشم بايد کم کم خومم يا

 مخ ارتان.  یبرم رو

داشته باشه. شايد از اون   یتیواسه ارتان اهم زا یاين چ اصالًالبته اگه 

کنه از اونا که اين   یآدم حس نم یتو روییمرداست که اصل تغ

  ژيالچقدر گذشت که  دونم ینداره. نم  یتین اهماصل براشو زا یچ

درست رتم برداشت و مشغول خره دست از آرايش صو باال نومخا

 یياره و حساب یسرم م باليیديدم داره چه  یکردن موهام شد نم

 ه بودم.  کنجکاو شد

به بدنش داد و   یخره بعد از گذشت چند ساعت کش و قوسباال

 گفت: 

 عروسک!  یعروس  شد یخره تموم شد ... جاباال -

 ...  رمی م یم یگشنگ دارم از  -
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 ! ؟یبخور یبود اوردهین  یزیچ -

 يادم رفت ...   یچرا ول -

 ...  یامان از عاشق  یا  -

!!! با کمک خودش  ؟یو من به چ یاون به چ یهر دو خنديديم ول

گفت به خدا! شده   یآينه. راست م  یو رفتم جلو دمیلباسمو پوش

ب گرفته بود. ه که صورتمو قاخوردفر  یبودم عروسک!!! موها

صورتمم بدون مو و ...   یو نه نازک کموننه پهن متوسط  یبروهاا 

روحم بوده که حال  یب یتر شده بود مهم تر از همه چشمها دیسف

دور تا   دهیکش ی گرفت. خط چشم مشک یسگ پاچه م نیت عداش

يومد  یبهش داده بود که خودمم دلم نم یدور چشمم چنان نماي

ورده بود  که ريمل خ حالآينه مژه هامم  یتو رمیاز خودم بگچشم 

يه ريمل  یاين بود که وقت شیبود مژه بور خوب  نگار دو برابر شدها 

  یلیخ یکرد. لبامم که با رژ صورت یم دا ینما پ یلیيومد روش خ یم

کردند.   یم  یدلبر یزدن و حساب یبرجسته تر شده و برق م

از اتاق   یتشکر کردم. وقت  نومخا ژيالبه خودم زدم و از   یچشمک

العاده  که فوق دونستم یتم برگشت مها به سم همه نگاه شدمخارج 
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ت  . ساعمیزدم و رفتم سراغ گوش هیبه بق یلبخند نمیهم یشدم برا 

از زنگ يا اس  ام اس  آرتان نبود.   یخبر  چیه یسه و ربع بود ... ول

نم بلند شد. شب میزنگ گوش یخوردم که صدا یداشتم حرص م 

نديده بودم تا   یاين غريب دوستام ... عروس  به  معرفت ازم بهبود ... ب

 و تنها !  ... تک حال

يه ايل و لشگر همراه دارن ... اگه مامانم بود ... بغض   عروسا اصوال

 رو زدم و گذاشتمش در گوشم:   یگلومو گرفت. دکمه گوش

 ...  یشبنم سالم -

 ....  توی يبغر نمی.... نب بییی یییییییییسالااااااااااام عروس  غري -

هل هله   یصدا   که يهو ادینمونده اشکم در ب یزی با حرف شبنم چ

 . با تعجب گفتم:  یبلند شد از پشت گوش

 ! ن؟ یگرفت  یعروس یشبنم؟ عروس  اينجاست شما تنهاي یکجاي -

بابا بگو باز کنن در اين آرايشگاهو ديگه ... علف سبز شد زير  -

 ماها ...   یپا

دم که دي یزیچو بازش کردم. از  خودم رفتم سمت در بتعجبا 

م و بنفشه و آتوسا پشت در ايستاده  و شبنم باز موند ... آرتان دهن
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زدن  رجهیآرتان ش یبودن ... درو که باز کردم همه اشون به استثنا

 وارد شد.   نهیسر من ... آرتان آرخ  سر به طمان یداخل و ريختن رو

 ترسا؟!!!!   یخودت  یواااااااااااااااااا  -

ر خوشگله؟!!!!! يهو ديدم  نقداي هیاومدم بگم اين عروسه ک -

 !  یییییی ريی ايکب یییییییخودت

 ورپريده چه چشات خوشگل شدههههههههه!  -

 بزن ديگه...   یيه زر ؟یییییییییییییییییاللترسااااااااااااا  -

  خنده ام گرفت. اينقدر از ديدنشون شوکه شده بودم که حد نداشت

ختن اشکاش که به زور از ري ید و در حال... آتوسا بغلم کر

 ت: کرد گف یم یخوددار

واسه بابا  شهیياد مامان افتادم .... هم ییییییخواهري یچقدر ناز شد -

 ... دیکش یخط چشم م  یمدل نیهم

 با اخم گفتم: 

که   یدونیم نیاندازمت پاي یاز پنجره م یاشک هم بريز یيه گول-

  یچاه آرايش ب یره تو یم همه پولمون طساين وزنم  یمن عر م

 . غش غش خنديد و گفت:  يش.. آرا 
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 خب عر نزن ...   یلیخ -

کردن با بنفشه و شبنم تازه متوجه آرتان   یبعد از دست و روبوس

کرد. کت و  یايستاده بود و به ما نگاه م   یگوشه ا  الیخیشدم ... ب

کرم   اتو کرو یا قهوه  رهنیبود يا پ دهیپوش رهی ت یشلوار قهوه ا 

هم   ومیلیز و لدش! يه دسته گل رشده بود واسه خو  یبرن ... دلروش

متوجه نگاهم شد استوار جلو اومد و دسته  یبود. وقت دستش یتو

 یخاص زیبود ... چ یمعمول یلیگلو گرفت جلوم ... نگاهش بهم خ

ديد. لجم گرفت از عمد دسته    یمنو نم راتییتوش نبود انگاز تغ

ناخنام پوست  باعث شد زدم که  دستش چنگز ا  یجور وگل

کنار چپ چپ نگام  دیشو کشو خش بندازه .... با درد دستانگشتاش

 کرد و زير لب غريد:  

 ... آتوسا جلو اومد و گفت:  یوحش -

علف که زير پاشون   نیو شايان اون پاي یخب بريم ديگه ... مان -

 یم ... دم... گلم دادن ... من غش غش خندي یچیسبز شد ه

نداره ... برام مهم  یتیبرام اهم یچ ین نشون بدم که هخواستم به آرتا

ام   یعروسا داماد جلوم خشک نشد و از زيباي هی بق نیکه ع ستین
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تعريف نکرد دستمو نگرفت نگفت دوستم داره نگفت تنها آرزوش 

.... بذار همه فکر کنن  ستیبرام مهم ن یچیبه من بوده ... ه دنیرس

 دمینه اون من به عرش رسشقوعا  یکنن از حرفا  کرف بذارگفته ... 

 لمبرداریاز فافتاديم ... تازه يادم افتاد   ... همه با هم به سمت در راه.

.... آخه احمق    البدآرتان بود  ی... بازم از شاهکارا  ستین  یخبر

فکرا  منیتو هداشت ؟   یهزينه ا  لمبرداریيه ف یاينقدر خرج کرد

 ت:  گف شمبودم که بنفشه در گو

منتظره   نیاون پاي دارلمبریسرت بردار عروسک ... ف یشنلتو از رو -

 . رهی بگ لمیون فکه ازت 

نزدم. دم در آسانسور که  یحرف یبا تعجب به بنفشه نگاه کردم ول

آتوسا و شبنم و بنفشه رفتن داخل منم خواستم برم تو که   ديمیرس

 آتوسا جلومو گرفت و گفت:  

رين  یگفت از وقت که م لمبرداری... ف اينیبتو و آرتان بعد از ما  -

... حواستون باشه   رهیبگ لمیخواد ازتون ف یاز آسانسور م رونیب

به هر  یبعد از اين حرف چشمک رونیب اينیقشنگ و عاشقونه ب

دادم به ديوار کنار آسانسور و با پاشنه پام   هیوتامون زد و رفتن. تکد
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نگاهم نکردم  رتان به آ یشدم. حت نیزم یمشغول ضرب گرفتن رو

 : لحظه سکوت گفت  .. بعد از چند.

  دازته ...لباسه ان یجد  یانگار جد -

يه ذره تو روش خنديدم تا اندازه ام شد   یشوخ یپ ن پ شوخ  -

 يومد سرم ...    یقر م یوگرنه ه

 موهاش زد و گفت:  یتو یچنگ

 کنن گوله نمکن ...   یدخترا همه اش فکر م -

و همه اشون اعتماد  تنیجذاب یکنن خدا  یپسرا هم همه اش فکر م -

 ...    ذب و غرور حال به هم زن دارنبه نفس کا

 واسه غرور پسرا؟!!!   رينیم یکه م نهیواسه هم -

کنن واسه  یکه پسرا دارن تلپ تلپ غش و ضعف م حاال -

نکرد و هر   دا یمغرور ... با باز شدن در آسانسور بحث ادامه پ یدخترا 

شد که يه دفعه آرتان  ینسور داشت بسته مدو سوار شديم. در آسا

اگه جمعش نکرده بود   خل.دا  دیه لباسمو کشدنبالسريع  خم شد و

خودم   یاصل به رو یردم ولک یبود. بايد تشکر م  خوردهلباس  جر 

 . لباسو رها کرد و زير لب غر زد:  اوردمین
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 ....  یدست و پا چلفت  -

جلس پاره بشه اين مخواستم لباسم  ینخود هر آش ... شايد من م -

 شر تو راحت بشم ...   به هم زن به هم بخوره ازحال 

اين   یمن باش باتو از خداته   ؟یشر من راحت بش  تو از تو؟! -

 .... لمهیاداهات هم همه اش ف

 ستین بیپنبه دانه ... آرزو که بر جوانان ع ندیآرتان در خواب ب -

 پسر جون ...  

دم...  رو ندي  دتونیسف یموتاريک بود  دیشمادر ببخ یوا  یا  -

 آسانسور گفت:   یوضبط شده خانومه ت یدا ص

 ...  یبال -

  ریکردم لباسم گ سکه ح رونیشد سريع اومدم ب  یدر داشت باز م

شه. چون سرعتم زياد بود و تقريبا با حالت   یم دهیکرده و داره کش

ل از اينکه  قب یتعادلمو از دست دادم ول رونیدو از آسانسور پريدم ب

 یلی... خ و منو گرفت تو بغلش دیادم رسبازم آرتان به د متفیب

 !  ب بوداااا طالفرصت 
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داد و سرشو   شارسريع خواستم ازش جدا بشم که کمرمو محکم ف 

 گوشم و زمزمه وار گفت:  یفرو کرد تو

... قبل از اينکه ولم  یدست و پا چلفت یدختره لوس  از خودراض -

 همون حالت گفتم:  یکنه تو

 يه دونه خل و ديوونه...   ی... يک هیلوس  ک  معلومه -

زه متوجه شدم نگاه همه به  خشونت دستاشو پس زدم. تا با سپس

حرکات ماست. به ناچار لبخند زدم.   یرو نیلنز دوربخصوص 

  یبعدا مامانش م لمویدونست اين ف یاينکه م یآرتان هم فقط برا

 اش غريد:  به هم فشرده   یدندونا یاز لبازوشو آورد جلو و  نهیب

  یبازوها ه؟یديوونه ک کنم خل و تیمو تا بعدا حالستد ریبگ -

رو به    یدستم و با همون لبخند کذاي یو گرفتم توثل سنگش محکم م

 آهسته گفتم:  نیدورب

 ! کیتوي یدون ی ... م هیک یکن میحال ستیزم نال -

  یاومد. قدماش سرعت گرفت م یمخونش در ن یزد یارد م

 لمبرداریتذکر ف که بابشه  نشیر سوار ماشخواست هر چه سريع ت

خورد  یداشت م یحرصه چ ییییییی کم کرد. آخ سرعتشو دوباره
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بدبخت. حال تازه اولشه آرتان خان ... صبر کن دارم برات! شايان و  

  یگاه مو اتوسا و بنفشه و شبنم يه گوشه ايستاده بودن و ما رو ن یمان

 : م و بلند گفتمدست تکون داد یشايان و مان یکردند. برا 

با شعف   ین و مانجلو اومد ...هر دو پیآقايون خوش ت مالس -

 ت:گف

 !!!! ؟ یزلزله؟!!!! چه کرد یخودت -

  یآب م االناينقدر ازم تعريف نکن  یدونم قشنگ شدم ول یم -

 ... نایزم یرم تو یشم م

 داد زدم:  ی...عصب نهیتو که کل نصفت تو زم -

 غش غش خنديد و گفت:  یمن کجام کوتوله است؟!!!!مان-

...  یتخس یلیاينه که خ نهیکه نصفت تو زمزلزله ... منظورم از اين  -

 و گفتم: دمی کش ینفس راحت

 ...  دمایهاااان! ترس -

بود اين ازدواج   دهیشايان که انگار اونم توسط شبنم دهن لق فهم

 کنه و گفت: جودداد ابراز و صوريه به خودش اجازه 
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 لیهم خوش است  یبلندهم قد  مانکنا نیع ماشاهللنه بابا ترسا تو که  -

کردم که حساب کار  ینگاش مبود چنان  ی..اگه وقت ديگه ا .

  تحويلشيومد يه کم  یحال جلو آرتان بدم نم یول ادیدستش ب

 گفتم:  نی. به خاطر همرمیبگ

... خودتم فوق  یبه من لطف دار شهیشايان ... تو هم یمرس یوا  -

 !  یالعاده شد

ه خنديد  ... مردان کلیوش هد بلند و خبود ... ق یسر جذابشايان پ

 ت:گف

 ...  ننیب یچشمات قشنگ م -

 گفتم: یرو به مان

 چطوره؟! یمايین -

بزنم. با   مایاز ن یآرتان حرف یجا خورد. انتظار نداشت جلو یمان

 گفت:  یبه آرتان کرد و سر سر یا  چشمش اشاره

 ...  ادي یم االنعاقد هم  ديگه مهمونا منتظرن ... رينخوبه ... ب -

  یان بد رقم تورتآ  ی. اخمامیگرفت اونا فاصله  موذيانه از یبا لبخند

نداشتم.   یديگه ازش ترس  یول  دمیترس یهم فرو رفته بود. بايد م
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زد منم بلندتر   یتونست بکنه؟ فوقش دو تا داد م یکارم م یچ

 دادم وخلص!  یجوابشو م

  یبرا و ر نیدر ماش لمبرداریبه دستور ف ديمین که رسینزديک ماش

رشمه سوار شدم.  لفت دادن و ناز و ادا و ک یلمن باز کرد و من با ک

 یکنم و بلند بلند م یم آرتان ناز یکردند دارم برا  یم بچه ها فکر

رم   یاعصاب آرتان دراز نشست م ی. خبر نداشتند دارم روخنديدند

هم بکوبه.   نشستم اينبار نوبت اون بود که درو محکم به ی... وقت

 ز در ديگه سوار شد و غريد: م. ا خنديدگرفت و بلند بلند  خنده ام

 هم وجود داره؟!!!  یخنده دار زیچ -

 موذيانه زد و گفت:  یشما ...لبخند نیخشماگ  افهی آره خوب ... ق -

 ! یشما هم شب خنده داره ... اونم چه خنده ا  نی ترس  آگ افهیق -

بترسم و   زنه تا من یفا رو مدونستم اين حر یچون م دمیديگه نترس

... از اينرو با  بود نقطه ضعف من دستش  م شده. اينمون بخنده بها 

 گفتم: یخونسرد

 ... آخه یاز اين عرضه ها هم ندار -
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 یشد اينجور ی چشماش گرد شد و با تعجب نگام کرد. باورش نم

که سرعتش   یجوابشو داده باشم. بعد از چند لحظه سکوت در حال 

 کرد گفت: یم شتریرو ب

 ه؟!رت باشبه ضر یکن  ی! فکر نمیشجاع شد یلیخ -

 ستیاين شجاعت ن ینبوده ... ول یکسه ضرر وقت ب چیشجاعت ه -

گوشه  ینشد. لبخند ی... اين ريز ديدن توئه ...بر خلف بار قبل عصب

 لبشو کج کرد و گفت:

 چه ريزه ...   نیباشه خانوم از قديم گفتن فلفل نب  -

ر آخريه که  .. تو امشب بانخون آرتان . ین کراينقدر واسه م -

که قراره کنار  یاين مدت  یوديگه تخوام  ی... نم ین یب یمنو م یدار

 ...  ینیخوام بذارم رنگمو بب یو نم فتهیچشمم بهت ب  یحت میهم باش

از غصه   نمیمن تو رو يه روز نب یگ ینکن اين کارو با من! نم یوا  -

 ! رم؟یم  یکنم م یدق م

فت و را پر کرد. لجم گر نیماش یضااين حرف قهقهه اش ف دنبالبه 

آرتان  یعمل شتریم. من دوست داشتم بزنن یدادم ديگه حرف حیترج

خره باالآوردم.  یاکثر اوقات جلوش کم م یکالمرو زجر بدم. 
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 یهمان و شروع شدن برنامه ها دنی. رسدیبه در باغ رس نیماش

دختر و پسر  يه عده عروس   نیماش یخاص همان. اول از همه جلو

و محو  نی. اومدم پايدنیرقص یلزگشروع کردن به  یلبا لباس  مح

از يادم رفته بود ...   یکرده بودم و همه چ فیاونا شدم ... ک یتماشا

تا اينکه آهنگشون تموم  دنیرقص  یاونا برامون محل یا  قهیيه پنج دق

و من با  سر بريده شد  نیماش یجلو یشد. بعد از کنار رفتن اونا گاو

 خونش رد شدم.   یاز روچندش 

ه دنبالکه   یدر حالپشت سر من  لمبرداریف ردستو آرتان هم به

يومد. وارد باغ که شديم هفت تا دختر پسر   یرا گرفته بود م راهنمیپ

قرمز که تا جايگاه   چهیيه قال یکوچولو جلومون راه افتادن و رو

ريختن   یيم ممر گل یعروس  و داماد پهن شد بود تند تند گلبرگها

رتان واقعا بود ... آ گر قشنمن! چقد یکردن. خدا  یل هله مو ه

 یشمع ها چهیاشته بود. به خصوص که کنار قالسنگ تموم گذ

روشن شده بود و من کل عاشق شمع بودمممم. اينقدر محو   یرنگ

 یآرتان ک یپنجه ها دمیاين برنامه ها شده بودم که نفهم یتماشا

 ...   دست من قفل شدن یتو
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متوجه   منیبايد بش ره کردبه دستم وارد آورد و اشا  یارفش یتازه وقت

دونم چرا يهو مهربون   یتعجب نگاش کردم ... نم ش شدم و بادست

 شده بود. در گوشم پچ پچ کرد: 

ه است ديگه ...از  اخالقبد  لمبرداریاين ف یاز دستورا  یاينم يک -

اون لحظه بود که  لحنش خنده ام گرفت و نشستم کنارش .... تازه  

 یها یکه ها یسرم و در حال یباالاومد  يز با يه ظرف اسفندعز

کرد بغلم کرد. اينقدر هق هقش شديد بود که متوجه   یگريه م

 شدم. فقط محکم بغلش کردم و در گوشش گفتم: یحرفاش نم 

گريه نکن منم   انتو رو به ارواح خاک مام عزيز تو رو خدا ... -

به هم   زویچ ترسا ... همه زيز بس کن جونااا عهااا رهیگ یگريه ام م

 زنماااا ...   یم

چشم همه اشک  یشده بودن و تو ين صحنه متاثرهمه از ديدن ا 

 دنیخره عزيز تونست خودشو کنترل کنه و با بوسباالجمع شده بود. 

از من   بعدکنه   یتابیق داشت اينقدر باز من جدا بشه. ح میشونیپ

و  دیدر آغوش کشل مرا انه اواون بابا پدرشد. بعد از  یتنها م یلیخ

 ام گفت:  یشانیپ دنیبوس  بعد از
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  یدخترم ... کاش بود و از ديدن تو تو هیخال یلیمامانت خ  یجا -

 یخوشبخت بش  هاللايشاشد ...  یغرق لذت م یلباس  به اين قشنگ

  دنینبود. از شن ثیخبکردم  ی...بابا اونقدر هم که فکر م یته تغار

ض به گلوم  بابا ... بغ هین... از مهربونبود مامان  یادآورحرفاش از ي

نه ام که شروع به لرزش کرد حس کردم گ انداخت ... چوچن

 یبود و نم فیخف  یلیدست آرتان فشرده شد. فشارش خ یتودستم 

ن اتفاق افتاده يا من توهم زدم بابا منو ول دونستم که آيا واقعا اي

 یزیش چدادن و بابا در گوشو رفت طرف آرتان. با هم دست  ردک

قط سرش را کرد. آرتان هم ف یفارش منو مپچ پچ کرد. فکر کنم س

جون  یلیدر هم شد. بعد از بابا نوبت ن شتریاد و اخم هايش بتکان د

ربون صدقه ام رفتن که آرتان بود اينقدر فشارم دادن و ق یو بابا

 ایپرس لوا و اح  سالمقربون صدقه ها و  هخرباالديگه آب لمبو شدم 

. عاقد هم اومد و شروع می نیراحت بش مینستمن آرتان توتموم شد و 

 عقد ...   غهیبه خوندن ص کردن

رو  دیآرتان اينا يه حرير سف ل یفام یاز دخترا  یجون و يک یلین

 دنیگشاده مشغول قند ساب شیسرمون و آتوسا با ن یگرفته بودن رو
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نه ... چه  ره نکهم گ یدستاشو تو یکه کس دادشد ... عاقد تذکر 

 ستامو ازاراده د یدونم چرا ب ینم یول ش خرافاته ... ا! اينا همه ا حرف

 یآرتانم باز رو ی... دستا چوندمشونیهم باز کرد و ديگه تو هم نپ

تموم بشه پس   ی قراره يه روز همه چ می دونست ی... ما که مپاش بود 

 بوديم؟!!!  دهچرا ما هم دستامون رو باز کر

س   واب دادن آتوسا که عروبار ج ه و هرر خودندن خطببعد از سه با

دونم از اين مزخرفات   یدور دور و چه مرفته برقصه و عروس  رفته 

اينکه فرصت کنم چشممو  . قبل از  دیخره نوبت بله گفتن من رس باال

 سوره نور بردارم و بله رو بگم بنفشه بلند گفت:  یآيه ها یاز رو

   خواد .... یم یعروس  زير لفظ -

دم انتظار داشتم و به آرتان نگاه کر آنو بستمگرفت. قر خنده ام

 ريمیضايع بشه بعد همه براش دست بگ االنباشه و  فراموش کرده

 بیج یدست تو یل خونسردآرتان در کما یبهش بخنديم. ول 

 یجعبه مخمل  یازش خارج کرد و به نرم یکتش کرد و جعبه ا 

 دست من گذاشت.  یرو تو کیش
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باشه هم فکر کرده  زا یبه اين چ یتشد ح ینمردم. باور  فقط نگاش ک

دستم  یشد. جعبه رو تو یآقا م یل یوقتا خ  یآرتان بعض شی... خداي

 : دیپرس یبار چهارم داشت م  یفشردم و در جواب عاقد که برا 

 ! لم؟یعروس  خانوم وک -

 گفتم: 

 با اجازه پدرم و روح مادرم ... بله! -

گرفت و  یه مهم اجازروح مادرش  بودم که از یعروس نیشايد اول

يه عده هم  یول بشه. نیره ها غمگباره همه چهباعث شد دو نیهم

دست زدن کردن که جو رو عوض کنن. داشتم   شروع به هل هلهه و

  دنیکش یو نشون م خطبنفشه و شبنم که برام  یبه چشم و ابروها

..  پام و گفتن امضا کن . یخنديدم که يه دفتر گنده گذاشتن رو یم

خره باال ی. ولشد ..  یکردم تموم هم نم یا مامض یل مصب هر چ

زدن کنارم   رجهی م ش... بنفشه و شبنرو دادن به آرتان  تموم شد و دفت

گفتن ازم  یکردن و تبريک م  یکه تند تند بوسم م یو در حال

 که هديه آرتانو باز کنم.   نخواست
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گردنبد داخل خودمم کنجکاو بودم ... در جعبه رو که باز کردم يه 

...   دیسف یا طالريف از زد. يه گردنبند ظ یهم چشمک مجعبه ب

 گ زد و گفت: پلکش را چن شبنم 

 گفت: جانیروش نوشته ...شبنم با ه  یزیيه چ -

 نوشته؟ نوشته دوستت دارم؟ یچ -

 زدم پس کله اشو و گفتم:

 هم نه و آرتان! یشکیه -

ن شد و سپس با  بنفشه يه کم پلکو عقب جلو کرد تا موفق به خوند

 ... احساسش کنم یگور بآويزون گفت:خاک تو  یلوچه ا  لب و

 نوشته؟!!  یچ -

 نوشته قرارمون يادت نره ...  -

خودشو زد   شی اينجا هم ن ی! حتی هم فشردم ... لعنت یدندونامو رو

 شده بود رو به بنفشه گفت: فارغ... آرتان که از امضاها 

ا ممنون گردن ترس ببندم دوربدين تا  رویاون زنج نیاگه لطف کن -

شد و  اللشه کرد که بنفه درخواستشو مطرح شم.اينقدر مودبان یم

گذاشت کف دستش. آرتان هم بدون حرف دستشو   رویزنج
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خواستم بزنم زير دستش و  یگذاشت دور کمر من و منو چرخوند م

نه! اين کار درست نبود. اونوقت   ی خودت. ول یبگم هديه ات ارزون

د به آزار دادنم کر یع مشروو  رهیگ ششیپ دل منکرد  یفکر م

 یکه تو روی. قفل زنجستیمهم نام بر یچیدادم که ه یايد نشون مب

 گردنم بست سرشو جلو آورد و در گوشم گفت: 

 قرارمون يادت نره خانوم کوچولو ...  -

 و گفت:  دیشبنم دستمو کش کهخواستم جوابشو بدم 

 م یپاشو ... پاشو بايد برقص -

ديه بدن ...  ادن تو صف به من هيسه آدم وا يه عالم م؟یبرقص وی... چ-

 رقصم.  یيام م یع کنم بعد مهمه اشو جمبذار  

 اه زود باش بابا ...  -

شدم به   هديه ها به سويم سرازير شد. تبديل لیبا کنار رفتن شبنم س

 ...    طاليه تنديس از 

عسل   بعد از گرفتن هديه ها و دست کردن حلقه ها نوبت به خوردن

 ...  بودم  دهیاين عسل نقشه کش یا. چقدر بردیرس

 گرفت و گفت:  آرتاندست  یعسلو جلوجون با لبخند ظرف  یلین
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به مادرش  یکن مامان جان ...آرتان لبخند رينیدهن خانومت ش -

داخل ظرف عسل کرد و آورد سمت  یزد و انگشتشو با ژست خاص

مچ  یه نرم... و بچشماش  یدهن من. با يه حالت تبدار زل زدم تو

 اينکه یدهنم و به جا یردم توگرفتم و انگشتشو آروم کستشو د

شده بود. حال من  یآرتان ديدن ی... چشما دممک ز رمیگگاز ب

از خنده آرتان هم خشک شده بود سر جاش. يه  دمیترک یداشتم م

 دینگاش کردم که يه دفعه انگشتو کش یره با همون حالت ناخوشذ

داد  یچقدر فحش م . حاالخورد ی سر م شیشونیپ ی. عرق رورونیب

 دلش ...   یتوبهم 

از ته دل غش غش بخندم. نوبت من شد   رم يه جاخواست ب یدلم م

کردم و محکم  یعسل باالدهنش. انگشتمو تا  یکه عسل بذارم تو 

که روح  رهیبهم بگ یدهنش انتظار داشتم چنان گاز یچپوندم تو

زود عسلرو  یلیوض خکرد و در عاينکارو ن  یمامانمو رويت کنم ول

ه اينکه  به بهون از اونم . بعدرونیو تف کرد بقورت داد و انگشتم

کنه از جا پريد و در رفت. بنفشه و شبنم   یداره صداش م ستشدو

شد  یکردن که چ واالسريع جاشو گرفتن و شروع کردن به س
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آرتان يهو سرخ  شد. با خنده براشون تعريف کردم و هر سه شروع 

 شنگ دست شادو ق یلیبا شروع يه آهنگ خ ديم هر هر خنديدن. کر

 وسط ...   میرفت یتايتم و سه دوستامو گرف

  یبازم نم یسخت بود برام ول  یلیبا لباس  عروس  خ دنیرقص

 بودم واسه خودم!   یتونستم از رقص بگذرم. رقاص

 یيه حلقه دورم م یشلوغ شده و همه داشتن تو یلیدور و برم خ

 یم یيومد جلوم و دوتاي ی م یهم يک یهاز گا. هر دنیرقص

دست و سوت بچه ها   ونیشدن آهنگ م. بعد از تموم ميدیرقص

 نشستم.   فتمر

  زی. تنها سر يه ممایزدم که چشمم افتاد به ن یداشتم اطرافو ديد م

زل زده بود به من. دلم براش  ینشسته بود و با حالت مغموم

 دردسرنقدر بودم حداقل ايازدواج کرده  مایريشششش شد. اگه با ن

ه بود و  از کار گذشتديگه کار   یم. ولخورد ینداشتم و حرص نم

شوهر من بود!!!!   االنبودم.... زن آرتان!!!! آرتان  نزن آرتا  االنمن 

نداشتم نسبت به  یحس خوب اصالً.  یا  گانهیغريب و ب یچه واژه ها

  دنبالگاه زد. با ن یبه جونم م شی آت  ماین نی. نگاه غمگکلماتاين 
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نشسته بود. يه خانوم و   یفريه خونواده چهار ن زیتم سر م آرتان گش

  ینداشت ول ی از دخترها سن زياد یکا بودن با دوتا دختر ... يآق

زد در حد مرگ هم  یو سه چهار ساله م ستی تقريبا ب یاون يک

پکر بود و آرتان داشت باهاش   یل یخوشگل و لوند بود ... دختره خ

آرتان بود  یستاد یتره تودست دخ یزد. حت یم آروم آروم حرف

خدايا منو بکش از دست اين   ...دويد ... پسره خون به صورتم  ...

راحت بشم ... چرا برام مهم بود؟! خدايا منو نسبت به آرتان مثل 

بايد از   االنباشه ... چرا  تیاهم یسنگ کن بذار همه کاراش برام ب 

راحت  بايد نا   ف کنم؟ چرا احساس  ضع ديگهديدنش کنار يه نفر 

 فسن تیکنم؟ از زور عصبان یم یودخدايا چرا دارم حس ؟بشم

 زدم.   ینفس م

 یتو یدونم چ ینگام گره خورد و نم یآرتان يه لحظه نگاهش تو

دست دختره رو هم گرفت.  یزد و اون يک ینگام ديد که پوزخند

 یم ... من نبايد کم ماین زیسريع از جام بلند شدم و رفتم سمت م

 دن من جا خورد و گفت:دي با مایآوردم. ن

 گفتم: یبا مهربون تم کنارش وترسا؟!نشس یواسه چ یا اومدينجا  -
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 ...  یمايیاومدم حال تو رو بپرسم ن -

کنه ها   یياد اذيتت م یبرو ترسا ... برو يه وقت آرتان خوشش نم -

 نگران نباش اون خودشم تو عشق و حالش غرقه ...  -

 خت و گفت: سرشو زير اندا 

 ش بودم ... ... اگه من جا ولیاقت یب دمشدي آره -

 شد؟! یم  یچ یاگه تو جاش بود -

 چشمام و گفت:  یزل زد تو

خوردم ترسا ... دوست داشتم   یيه لحظه هم از کنارت تکون نم  -

 و باهات برقصم ... رمتیبغلم بگ یتو نجوریهم

 شد و گفت:  یگفته ... عصب یچ دیيهو انگار فهم

گه از  برو نذار گناه کنم تو دي ستیترسا من حالم خوب ن روب -

 ...  یامشب شوهر دار 

 من که بهت گفتم ... ماین -

خره عقد شما باال  یدرسته ... درسته همونم منو سر پا نگه داشته ول -

نگاه کردن به تو فکرکردن به تو حرف   االنها ثبت شده باالاون 
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ا  که ازش جد یروز ات مکن یزدن با تو گناهه ترسا ... من صبر م

 ووو برو ... برووو . حاالنومم ...برات خا کنمی... صبر م یشد

از جا بلند شدم و دوباره   نمیهم یکشه. برا یداره عذاب م مایديدم ن

راه افتادم طرف جايگاه عروس  داماد وسط راه بودم که شايان پريد  

 جلوم و گفت: 

افتخار   هخودش یها یعروس  خانوم ... حال که داماد غرق خوش -

شد سمت آرتان   ده ی!نگاهم کشن؟ی برقص ریيه دور با اين حق يند یم

نبود ... نه آرتان و نه اون دختره ... شايان که   زیمن سر م ی... خدا 

 نگاه سرگردانم رو ديد گفت: 

 رقصه ...  ستیوسط پ -

 یبغلش و داره باهاش م ینگاه که کردم ديدم دختره رو گرفته تو

.  !!!! آشغال ...یزديک... لعنتانه ... چقدر نعاشققدر  رقصه ... چ

 گرفت و گفت: شايان دستمو 

 توام به من افتخار بده ...  -

شب   نیآرتان هم یتکون دادم و باهاش رفتم وسط ... چرا وقت یسر

تونه وفادار باشه من باشم؟! شايان منو چسبوند به  ی نم یاول هم حت
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 بود و لیمهنگ مم. آکرديشروع به تکون خوردن  ی خودش و دوتاي

  یلیخ ی... ول دنیرقص ینفره مديگه هم داشتن دو  یها یلیخ

مسخره بود! عروس  با يه پسر ديگه داماد با يه دختر ديگه! شده  

 مردم! شايان گفت: یبوديم مايه مسخرگ

 دفترم؟!ا  یيا یشنبه م -

 دم ...  یبرات انجام م ادیاز دستم بر ب ی حتماًهر کار آره  -

 ...  یکن یلطف م -

باب الحوائج! چنان داشت  نگاهم افتاد به آرتان. يا نیح وندر هم

کرد که سکته کردم. چراغا هم خاموش بود و جز برق   یم نگام

مشخص نبود ...   یزیسوزاند چ  یکه خرمن خرمن م شینگاه عسل

  نیدر کم یسگ نی کرد؟! ع یچش بود که مث سگ به من نگاه م

شد.   هدیکردم دستم کشحس   يهو یهمون تاريک یطعمه ... تو

 آتوسا کنار گوشم بلند شد :  یبزنم که صدا  غیاومدم ج

 نترس  خره منم ...  -

 آتوسا؟! سکته کردم به خدا ...  یبر  یمنو کجا م -

 حرف نزن   ایب -



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

عقب بکشم که  دموشد خواستم خو یداشت به آرتان نزديک م

انو هم  به آرتان دست آرت دیآتوسا دستمو محکم تر گرفت و تا رس

  افهیتونستم ق یت تر مبغل اون دختره که حال راح یوت گرفت و از 

. آرتان هم با تعجب نگاه به آتوسا کرد  رونیب دیکش  نمیبب خوشگلشو

 و گفت: 

 افتاده آتوسا خانوم؟!  یاتفاق -

 گفت:  تی آتوسا با عصبان

 ...  نی بايد با هم برقص یيعن االنشما دو تا؟  نیکش ینم تخجال -

بغل آرتان و اگه دست   یتو حرف منو شوت کرد ينا  دنبالبه 

ده بود پرت شده بودم کف  قه نشتان محکم دور شونه ام حلآر

کرد و به ارکستر هم دستور يه  یرو خال ستی. آتوسا تند تند پنیزم

 در گوشم غريد:  تانآهنگ رو داد و خودش هم رفت کنار ... آر 

 کم بود آتوسا هم اضافه شد! یلین -

 شم ...  یدارم له م ؟یو شل کنيه کم حلقه دستاته ش یغر زدم:م

ه باعث شد ناله  تر فشار داد ک زد و منو محکم یآرتان پوزخند

شرف و  یگاهم افتاد به بنفشه بهمون لحظه ن  یبکنم. تو فیخف
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شده بود به   یراض بهراد دوست آرتان! پس دوستاشم بودن! چطور 

 رو ...  هیخواست دوستاش بفهمن قض  یاونا بگه؟ اينکه نم 

دوستاش گفته.   ه بهرفت یچ ستی! معلوم نیکاه موذآب زير  یا 

خشنش در  یار سکوت گذشت تا اينکه آرتان با صدچند لحظه د

 گوشم غريد: 

به هم  شتویبهتون ... خواهرت ع یگذشت انگار زياد یخوش م -

 زد ؟

 گذشت ...  یداشت خوش م شتریببه شما که  -

شم برم تو   ینم پا  یيک زیاز سر م ... میحداقل من به يه نفر راض -

 گه ... بغل يه نفر دي

رو بهونه کارم کرد    یمنم بوده! تاريک یا نکبت حواسش به همه کار

پاش ... چشماشو از درد بست و   یو پاشنه کفشم رو گذاشتم رو

 گفت:

 یله کرد ؟یبرقص یدار یرارچه اص یستیبلد ن یمن موندم وقت -

 پامو ... 

 ... يه تار موهام  یفدا  -
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 ها ...  یار یاز زبون کم ن -

 ...  نه نگران نباش -

حرکت  ی. حتشار دستش ملیم تر شداينبار خنده اش گرفت و ف

خواننده که  یکردم. صدا  یکمرم رو هم حس م یآروم دستش رو

و انتقام و   نهیفرو رفتم. به دور از هر ک  یرينیخلسه ش یبلند شد تو

بهنام   شق آهنگ آرامشعا اًواقعا ... بود  ی... چه لحظه قشنگ یتلف

يد از آتوسا  ه بود ... با اين بهترين گزين بودم و اون لحظه یصفو

 کردم ...  یتشکر م

 ستی ن یشکیه یداره که تو چشما ی چشات آرامش -

 ستین  یشکیه یقلبت به جز من جا یدونم که تو یم

 کنه از غم یداره که دورم م یآرامش چشات

 شم کم کم  یم دارم عاشق  گهیبهم م  یاحساس هي

   یدیبخش یبهم خوشبخت  آرومت یچشماتو با 

   دی یياد منم م  یرو دار یو خوب یخودت خوب

 نشون دادی شقوبهم ع رينتیتو با لبخند ش

  یتو بودم که واسه من دست تکون داد یتو رويا



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

 ... 

 خوام   یم  یاز بس تو خوب

 تو کل روياهام  یباش

 با تو   رمیگ یتا جون م

 فرداهام دیام یباش

 خوام   یم  یاز بس تو خوب

 تو کل روياهام   یباش

 با تو   رمیگ یجون م ات

 فرداهام دیام یباش

 شم یداره که پا بند نگانت م یچشات آرامش

 شم یو مات م شیچشمات دوباره ک یتو باز نیبب

 کن  یبا نگاهت آسمان مویبمون و زندگ

 کن یبمون و عاشق من باش بمون و مهربون

 دی یبخش یت هم خوشبخآرومت ب یتو با چشما

 دی  ینم م د ميا یرو دار یو خوب یخوب خودت

 بهم عشقو نشون دادی نتريیتو با لبخند ش
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 ادیتو بودم که واسه من دست تکون د  یتو رويا

 خوام   یم  یبس تو خوب از

 تو کل روياهام  یباش

 با تو   رمیگ یتا جون م

 فرداهام دیام یباش

و  آهنگ تموم بشه  استخو یبود ... دلم نم یچه آهنگ عاشقونه ا 

داشتم.  یبیبمونم ... احساس  عجآرتان آغوش  یبد تو من بتونم تا ا 

خره آهنگ تموم شد و ما  باال ی يه احساس  آرامش خاص ... ول

 . میشديم دل از آغوش هم بکن رمجبو

حس کردم آرتان هم حال منو داره چون قبل از اينکه ولم کنه 

برق   شتا نگاش کردم چشما ودش و بعد رهام کرد.فشارم داد به خ

نگاش  یتم تورو داش یبرق نیبار بود که همچ نیاول  یزد ... برا  یم

شبنم و  یدست و سوت کر کننده بود. صدا  یخوندم. صدا یم

 کنار گوشم بلند شد:  هبنفش
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 دينیبابا دل بکن ... خوردين همو با نگاه ... حال خوبه فقط رقص -

ن چسب ه نگاهاتوفکر کنم بکه ديگه  نیديگه بکنبا هم اگه کار 

 گفتم: نشه از هم ...خنديدم و گه جدا که دي ن یزن یم یه ا قطر

و بنفشه  یسه تا صندل یرو میبابا ...هر سه با هم نشست  نیخفه ش -

 :خوب چطور بود؟  فتگ

 ؟ یچ -

 پ؟یبا آرتان خوش ت دنیرقص -

 چطور بود؟ پیبا بهراد خوش ت دنیرقص ؟یخودت چ -

 بنم گفت:ت زير. ششو انداخگرفت و سر بنفشه رنگ یگونه ها

ظه که بهراد بهش  اون لحترسا  ینی بب  یکشه! نبود یم  می چه خجالت -

 شل شد و دويد وسط ...   ششین یداد چه جور شنهادیپ

 نثار شبنم کرد و گفت:  یمشتبنفشه 

 ذوق کردم؟  یکوفت من ک -

شل شد ... پس معلومه ذوقم   شتی ! گفتم ن؟یکرد  من گفتم ذوق -

 !  یکرد

 گفتم:  خورد. یيديم و بنفشه حرص مندخ  یمن و شبنم م
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  یم یچطور بود؟! چ نمی. بگو ببخوب حال حرص نخور .. -

 گفت؟!

 زد ...  یزر م -

 ؟یچه زر  ؟یچ یيعن -

 شمارشو داد ...  -

 اووووووو پس تمومه ديگه ...  -

 گفتم بايد فکر کنم  رمیاههههه گمشو ... نخ -

 .. معلومه . االنو از فکر کردن نداره که جواب ت  -

 ا !شما دو ت نی شرف  یب یلیخ -

 نفشه گفت: هر سه خنديدم و بعد يهو ب

 زنه ...یترسا به خدا اين آرتان داره جرقه م -

 ! ؟ یچ یيعن -

 یيه هاتا ال کروسکوپیم یمن امشب اينو گذاشته بودم ال -

 ... درونشو هم کاويدم 

 ! ؟یخب که چ -
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  اصالً  سرت تو میمت و ريختاون لحظه که تو آرايشگاه ديدي  -

 ! ؟یو ديدآرتان  افهیلحظه اول ق

 نهههههه  -

ماتش برده رو  یچه جور یدون یتو نخش بودم نم خوب من  یول -

 جمع کن ... یحواستو امشب حسابصورتت ... 

 حواسش به من نبود ...  اصالً! اين یم زدبرو بابا توه -

 خرهههههه من ديدم  یيدند تو  -

 ! ؟یکه چ خب حاال -

نگات کرد... اونوقتم  یبیدستت يه جور عج یحلقه که کرد تو -

 افتاد ......   یدهنش داشت پس م ی که عسل گذاشت

 اون دختره ... زیبعدم پا شد رفت سر م -

رابطشونو نتونستم  یله اشه ... ولآمار اونو هم درآوردم ... دختر خا -

 کشف کنم ...

 ت ... باش يه رابطه عاشقانه اس  ئنمطم -

  ینشست یلحظه که تو رفت ه عاشقانه بود که اونبرو بابا! اگه رابط -

دختره رو ول کرد و  یشد. دستا ینم یاش اينجور افهیق مای ن زیسر م
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 ی م چوند یخب نم یسرت ... ول یبپره رو ادیگرفت ب زیيه لحظه خ

کنم از لج   فکربعدم شد و نشست سر جاش ...  مونیشد که يهو پش

ه برن وسط رد کدش کست دختره رو گرفت و بلنتو بود که د

زرت با شايان   ینه برداشت یبرقصن ... توام که قربونت برم نه گذاشت

  افهیمن وحشت کردم از ديدن ق وسط ... ديگه اون موقع یپريد

شايان بودممممم   یدرخواست اون يک ریرگآرتان ... البته خودمم د

 ...  یحساب

 وگفتم: مخنديد

حرکت   چیاز ه خوام  یتوهمه من نم همه اش که گفت  یايناي -

بکنم چون هدفم اصل آرتان و   ر یتعب  یخاص زیخودم چ یآرتان برا 

 ... هدف من رفتن از ايرانه ... تمام!  ستیداشتن اون ن

 ...  یاز بس خر -

از ما   یرو صدا کرد و اون هم با شاد يان بنفشهتو ...شا یلطف دار -

به هم  یمن و شبنم نگاهو رفت سمت شايان . کرد  یذر خواهع

به شبنم  رو دینديديم. خنده امان که ته کش م و غش غش خکردي

 کوه چه خبر؟! خوش گذشت؟! ینگفت  یگفتم:راست
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 ...   نه اصالً -

 چرا؟!!!!  -

ونجا مثل سگ مون ا رفتن یکه کرد برا  یبرعکس اون همه اصرار -

 بدتر ...  اون... منم از  شت  ذا  یمحل نم  اصالًشده بود ... 

   هیخوبونه نش -

 !؟یچ ی... يعن-

تا با له کردن غرور تو غرور له شده خودشو   یاون خواست تو بر -

  ؟یفهم یکنه ديگه خره ... چرا نم میترم

 یآورد  یبود؟!آره ... اگه تو جلوش کم م نیفقط هم لشیدل یيعن-

ذاشت کم  یم  الابو دوباره واسه تو طاقچه  دیرس یاون به هدفش م

 ؟یاوردیکه ن

زدم به مامانم که    یهم غر م یم ... تازه ها يه بارم نگاش نکردباب نه -

. اون می برگرديم من درس  دارم. آخرم ما زودتر از همه برگشت

 یلیشده بود ... انگاز خ بیعج  یلیخ اردالن افهیق شیلحظه خداي

 بود ...  یعصب

 عمرشه ...  یديگه آخرا  -
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 گم بوزينههههه ی...غرورشو م ا خدا نکنه -

 یشعوریهنوز ب  یشد  روسع -

 البد هیفروشن؟ پس اين تقلب یبا شعور م مگه لباس  عروس  رو  -

 روش نداشت ...  یز یچون چ

دوباره   یبعد دغش غش خنديديم و با شروع آهنگ شا یدوتاي

شديم. انگار نه انگار که   یايکوبوسط و مشغول رقص و پ میرفت

 ین بودم مل اينکه منم اونجا مهمو. درست مثخودمه .. یعروس

جون با  یلیشام که شد نکردم. وقت خوردن  یم  یخنديدم و شاد

 اومد سمتم و گفت:  یشاد

 وئهتو و آرتانم آماده است آرتان منتظر ت یغذا   زیترسا جون م -

 گلم ... بدو منتظرش نذار ... 

 و گفتم: دمیم بوسشو محکگونه ا 

سمت  جون رفتم به  یلیووون همراه نوووجو یلیچشمام ن یبه رو -

 ستاده بود. که آرتان اي یاونجاي

 یکه زل زده بود تو یبه سمتمون اومد و در حال یبا ديدن ما قدم 

 من گفت:   یچشما
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 یم یذار یاين همه وقت شوهرتو م یگ یعشق من؟!!! نم یکجاي -

جون  یلیياد؟! ن یسرش م باليیيه  نیياد پاي یخونش م یترسا یر

 نها نذاره ... روستو دعوا کن بگو منو تيه کم ع ...

 : گفتاع از من به دفجون  یلین

به درد و   یهمه اش يا داشت ؟یهم تنها بود یلیتو خ ستیحال ن -

 رمی... بم یجمع دوستات بود یيا تو یکرد یگوش م طرالن یدل

دختر ناز  یفهم  یر تو نمرده! پسشوهر ک یواسه عروسم که يعن

 یطرفش ...در کسر یطرف تو ... تو بايد بر ادیايد بداره؟ اون که نب

 د تو بغلش و رو به مامانش گفت: یآرتان منو کش هیاز ثان

من با همه دخترا فرق داره ... نه به من  یجون من ... ترسا یلین -

 ... داره به اينکه من نازشو بکشم   یازیشک داره ... نه ن

له نديد و از ما فاصگل انداخته من خ یگونه ها جون با ديدن یلین

 : گفتمخونسرد   یلیو خ رونیز تو بغل آرتان اومدم بگرفت. سريع ا 

 ... یشام ما کجاست؟ مردم از گشنگ زیم -

 ...  یبايد هم گرسنه باش یبا اون همه ورجه وورجه که تو کرد -

 نشون بده ...  زویم ستی به شما مربوط ن -
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  گارسونتم؟ اين چه طرز حرف زدنهمگه من  -

ياد ...  ینم خونش در یکه نگاش کردم ديدم کارد بزن یچشمزير 

 زدم و گفتم:  ینه ا بخند موذيال

 نه کامل ...  ی... ول یهست  هیيه کم شب -

 خاره ...   ی! شما دندتون م ریخ -

نگاش کردم و اغواگرانه براش چشمک زدم که خنده اش گرفت و 

ن رو ديزاين  داخل ساختمو یاز اتاقا یباز کرد. يک رو برام لنسادر 

 م: اماد ... غر غر کردو د  عروس یکرده بودن برا 

  رونیشه ... بگو گم شن ب یغذا زهرمارم م لمبردارا یف  یمن جلو -

...بدون حرف رفت نشست سر جاش ... لجم گرفت و منم رفتم 

نخورم.   یچیکنم ه جتونستم ل ینشستم. اينقدر گشنه ام بود که نم 

هم مهمه من  یلیبراش خه ک ست یبشه؟ ن یبعدش لج کنم که چ

ه وارد شد و دستورات مسخره  بار دو لمبرداریبخورم؟!!! ف حتما غذا 

 اش شروع شد: 

 داماد غذا رو يواش ببرين سمت دهن عروس  خانوم ...  یآقا -

 سرتون رو ببرين عقب ...   یه نیعروس  خانوم شما يه کم ناز کن -
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خانوم و    صورت عروس یرو نیداماد شما دستتون رو بکش یآقا -

 . باز کنه ..تا دهنشو  نینوازشش کن

ذاشتن آدم يه لقمه غذا رو   یشد. نم ید مديگه داشت بحالم واقعا 

بود که   یمن و آرتان مصنوع ی درست کوفت کنه. اينقدر رفتارا 

کن و  یخره بعد از دو ساعت اينورباالخودم خنده ام گرفته بود. 

تا ما  رونیت بکن گفتن دست از سر ما برداشت و رف یاونور

 :دمیپرس  يم. وسط خوردنون رو بخور راحت غذام میتونست

 ؟ یشد که به دوستات گفت یچ -

 تکه از ژيگو رو زد سر چنگالش و گفت: يه

 گفتم؟!  یچرا نبايد م -

 بريم پاتوق ...   ایاون شب که بهت گفتم ب -

فهمن ... من به همه اشون ديشب شت بندا  یلیاون موقع دل -

 یفوضول یعناين ي نگفت. یچیاااا؟!فقط نگام کرد و ه گفتم.چرااااا

اينقدرم حرف نزن بذار غذامونو   ریمرگ بگ  اللع  ممنوجا  یب

 .  میکوفت کن
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انداختم و مشغول خوردن شدم. بعد از تمام شدن غذا    باال یشانه ا 

 مون و گفت: دنبالجون اومد  یلین

تا   نشستن منتظر ناشونیماش یديگه ... همه تو نی فتیه با را چه هب -

 ازن ... وق راه بندشما بوق ب نیماش دنبال

. نای ماش نگیفشرد و بدون حرف رفت به سمت پارک سرشو آرتان

 فتادهیش راه افتاديم. همه هنوز راه ندنبالجون  یل یمنم به کمک ن

از کل  زدن.  یچراغ کنتاک ها رو روشن کرده و داشتن بوق م

  یلیخ شی.. خدايفقط عاشق عروس  کشونش بودم . یروسمراسم ع

دن اجازه خوش بو نقو خان به مناگه اين ع گذشت. فقط یخوش م

گرفت زرت بره خونه. لباسمو جمع کردم   یداد و گازشو نم یرو م

تو  ین و اخماش هم حسابشدم. نشسته بود پشت فرمو نیو سوار ماش

بنفشه از  فتهینزنم ... قبل از اينکه راه ب یدادم حرف حیهم بود ... ترج

پامو و رو به آرتان   یانداخت رو ید یخم شد تو و يه س هشیش

 ت:گف

 ... نیحال کن نیورژن جديده ... گوش کن -
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رو  ید یضبط رو روشن کردم و س یاينو گفت و رفت. با شاد

راه افتاد ...  توجه به حرکات من یضبط ... آرتان هم ب  یچپوندم تو

 یتو دیچیکه پتتلو  یمان روان شدند ... صدا دنبالها  نیماش لیس

و بشکن   کالمی کردن ه نیو پاي باالع کردم به اراده شرو یب نیماش

به نشانه تاسف   یو سر دزدن ... آرتان از گوشه چشم نگام کر

رو بلندتر کردم و دستمو هم  ضبط  یتوجه بهش صدا  یتکون داد. ب

رو هم داد  شهیکرد و ش شتریب نویعت ماش بردم .... سر رونیب شهیاز ش

 اعتراض کردم و گفتم:  ... باال

 باشه ...  رونیستم دستم بوا خ ی؟ م باال یداد یچ  واسهرو  شهیش -

کدوم   چیکه ه لمونیفام وست ... اين فک باال نیسرعت ماش -

  رنیخوان از راست سبقت بگ  یندارن ... يه موقع م یعیحالت طب

ديگه دست  ین ی ب یم یيا یو به خودت مکه باشه يه رونیدستت ب

 ..  یندار

 اااااا خدا نکنه ... -

که  دیکش یم  یيال نایماش نی.چنان با سرعت از به ..ديگ نهیهم -

 دويست .... عاشق سرعت بودم. يهو گفتم:  یرفته بود رو جانمیه



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

 یآرتاااااااااااااااااااااا ااان ....در همون حالت که اخم هم رو -

 : گفت بود شیشونیپ

 بله؟ -

 نم؟ یمن بش یشه بذار یم -

 !!!!! ؟ ی!!!! چ-

 ن ...پشت فرمو نمیبذار من بش -

 زد و گفت: یپوزخند

 !!! ؟یديگه چ -

 نننن کردم خفنن   ی. هوس  رانندگ... خب بذار ديگه ..یچیپ چیپ -

 ایاز پرش ؟ینشست یتو عمرت تا حال پشت فرمونن فرار  اصالًتو  -

 ...  یکه سوار نشد شتریب

  جانمیهمه . هدیکش  یبرخورد. انگار داشت ثروتشو به رخم مم به

 یزیچا يه شد ب یسر جام ... کاش مفروکش کرد. ساکت نشستم 

بشه ... يه دفعه سرعت   یصورتش تا عقده هام خال یبخوابونم تو

کم شد ... کم و کمتر تا اينکه ايستاد. با تعجب نگاش کردم   نیماش

 که گفت:
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 ... نیبپر پاي -

 !!! ؟یچ -

ديگه چقدر  نیبش ایپشت فرمون؟ خب ب ین یبش یخواست یمگه نم -

 ... ید یلفتش م

ووور هوس   شد. بدجووو ینم یم ولوا خ یخواستم بگم ديگه نم یم

پشت فرمون دنده   مو نشست نیکرده بودم. با ذوق پريدم پاي یرانندگ

 داشتاااااا ...   یواسه خودش صفاي کمیاتومات

نبود. آرتان هم ه سرعتم دست خودم که راه افتاد ديگ نیماش

نبود که سرعت  بود کنار دستم انگار اصل براش مهمخونسرد نشسته 

تر ... يه کم که گذشت گره کرواتش رو  باالره  یمره دا  یمن ه

 شل کرد و گفت: 

شه که تو   ینم لیدل یره ... ول ی م یگاز بد یهر چ نویاين ماش -

 یبد زتویهمه چ یمجبور فتهیمن ب نیخش به ماشگاز بديا ... يه  یه

 جنسانهام بد افهیو سرعت باعث شده بود ق جانیبابت خسارتش ...ه

 گفتم:باز  شیبشه با ن
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به گرد  یکردم. ديگه کس شتریفدا تار تار موهام ....و سرعتو بازم ب -

... يه کم   دیکش  ی... تتلو هنوزم داشت عربده م دیرس ینمپامون هم 

گرفتم برم سمت خونه. خوابم  میخره تصمالباتا  ديمیاتوبانا چرختو 

 :دمیخسته بودم. پرس یود و حساب گرفته ب

 ! ه؟ابونیخونه ات تو کدوم خ -

 خره خسته شدين از دور دور؟باال -

  یجالبه ... بعدش آدمو خسته م آدم یفقط يه مدت برا   یزیهر چ -

 کنه ... 

 !!! ؟یاز اين حرفا هم بلد -

 خونه ات کجاست؟  دمی.... پرس یفقط تو بلدنه  -

 با پوزخند گفت: 

 ! ؟یدون ینم یگب  یخوا یم یيعن -

 نه  -

 خواهرت اينا؟  فتننگبرات  یيعن -

 هن -

 اونجا؟ یپاتو هم نذاشت باور کنم که تو تا حاال یيعن -
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راجع به  یچیمن ه ینکن ... ول یخوا  یباور کن م یخوا  یم -

 دونم. یخونه تو نم

 ...  هیبرو اله -

هم  هنوز  هیو رفتم سمت اله اوردمیخودم ن یبه رو  یلفکم افتاد ... و

  یبابا و مان نیجمله ماش از.  دن ...مون بو دنبالها  نی و توک ماشتک 

که آرتان داد رفتم و  یآدرس یآرتان و شايان ... از رو یو بابا

هم بود خونه اش!  یطبقه ايستادم. چه جاي ستیيه ساختمون ب یجلو

 گفتم: 

 ! نگ؟یپارک یبرم تو -

 کنه ... ینگهبان خودش پارک م ستیزم ننه ال -

ودن و  اده شده بیپ ناشونیماش !!!!! همه از کالسدلم گفتم بابا  یتو

کرد ... انگار   یخواستن ما رو بدرقه کنن. عزيز ديگه گريه نم یم

بود. دست منو گرفت و رو به آرتان  با خودش کلنجار رفته  یلیخ

 گفت:

دست تو پسرم ... اين گل من رمش سپا یاين دسته گلو از امشب م -

 ...  یب باش دلشو نسوزونمادر نداره مواظ 
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 گفت: کرد و سر خم  زعزي یا اضعانه برآرتان متو

 عزيز خانوم مثل جفت چشمام مراقبشم ... -

بغل کرد و در گوشم   . منو محکمدیبعد از عزيز نوبت به آتوسا رس

 گفت:

خبرم کن ...  حتما اومد شیبرات پ یاگه مشکل دارمیمن تا صبح ب -

 شیواست پ ی دونم مشکل یم د یبع یخودم نیهر چند که توام ع

 . ادیب

زد و اونم منو سپرد به آرتان و عقب   یشمکاين حرف چ دنبالبه 

عجق وجق و   ی کرم ريختن و با حرفا یرفت شبنم و بنفشه هم کل

شرم آورشون خجالتم دادن. بعد از اون بابا اومد جلو و دستمو 

 آرتانو هم گرفت و گفت:گرفت دست 

و  ظلم کردم حال از ت یلیر کوچولوم خپسرم من در حق اين دخت -

شه ... و لیاقت. دوستش داشته باش اونقدر که . خوام .  یم زیفقط يه چ

 خوشبختش کن.

نگفت فقط به بابا نگاه   یچیکرد. ه یبیحرف بابا آرتانو يه جور عج

رتان زد و بعد از  ونه ا سر ش یکرد و بعدم سر تکون داد. بابا هم دست
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ن  هر دومو یشونیيخ زده آرتان پ یاستد یاينکه دستمو گذاشت تو

خواست   یشد. انگار نم نیماش وارسو رفت سريع  دیرو بوس

آرتان هم آرتانو به من سپرد و بعد  ی. بابامی نیشکستن بغضش رو بب

 یلیکرد ... ن ینیو تبريک گفتن به هردومون عقب نش دنیاز بوس

پنج حرف بزنه. آرتان   یتونست حت یهق هق نمم از زور جون عزيز

بغلش در   یولو گرفته بود توجه کوچيه جو نیتموم مامانشو ع قهیدق

يومد.   یاشک منم داشت در م شیزد. خداي یگوشش حرف م

و بعد از اينکه   رونویجون از تو بغل آرتان اومد ب یلیخره نباال

کرد و در گوشم   صورت پسرشو غرق بوسه کرد با گريه منو بغل

باشم و مثل يه پسر کوچولو    التماسم کرد آرتانشو دوست داشته

 باشم. داشته هواشو 

حسو  نیيومد مطمئن بودم آرتان هم هم یدم بدم موخ داشت از

  یهمه اش به خاطر يه ازدواج صور یتابیداره ...اين همه اشک و ب

 ونداغ یحت االناز  شتریبود که تازه بعد از به هم خوردنش همه رو ب

ا رو به هم سپردن آرتان دستمو کرد ... بعد از اينکه همه ما دو ت  یم

 :بم شده گفت یت و با صداگرف
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 برن ...  ادیبهتره بريم تو تا اينا هم دلشون ب -

تکان دادم و هر دو دوشادوش هم  یاينقدر حالم گرفته بود که سر

افته  یمامانش راه م دنبالوارد ساختمون شديم. مثل جوجه که 

و مدرن بود و   کی ش یلیخ یل یساختمون خ یرفتم لب یم شدنبال

بود. آرتان   خودش يه واحد کامل یبرا اتاقک نگهبان خودش 

چهل ساله بود داد و   یبه دست نگهبان که يه مرد س نشویماش چیسوئ

  یگم آقا یگفت:تبريک م یو کرد. نگهبان با شادالزمسفارشات 

... به شما هم  شدم دو نفره دکتر ... پس از امشب واحد شما ه 

يه واسه دکتر ما گل پسر یين آقادکتر ... اگم خانوم  یتبريک م

 ...  نیبدون . قدرشو خودش ..

بزنم آرتان با اخم تشکر کرد و   یقبل از اينکه من فرصت کنم حرف 

 رو به من گفت: 

 از اين طرف ...  ایب -

راهرو  يه   ش راه افتادم. ازدنبالبه نگهبان مهربون زدم و   یلبخند

 یاز لقب اریاخت یيستاد. ب رنگ آسانسور ا  یدر زرشک یو جلو دیچیپ

  نیلبم. خانوم دکتر! ع ینشسته بود رواده بود لبخند ان بهم دکه نگهب
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کرده بودم. در آسانسور که باز شد هر دو   فیخورده ک تابیخر ت

 ! الالرو فشار داد. او ستیوارد شديم و آرتان دکمه ب

. آرتان با ديدن لبخند من  تردک ی اشتن آقانه دپنت هاوس  هم خو

 بود گفت: یهنوز اثراتش باق که

 ...  یگريه کنيد  با االنتو  ؟یخند یم یچبه  -

 باز تر کردم و گفتم: شمویصادقانه ن

 خندم که از امشب شدم خانوم دکتر ... یبه اين م -

 رحم شد و گفت:   یبعد دوباره ب یاول لبخند زد ول 

... یکن فیلقب ک اينبا   یتون ی م یر یکه م یز تا رو  االناز   -

 . ستیزياد بهش دل نبند چون موندگار ن یول

شد چشاتو با ناخنم بکشم   یبردم اگه م یم یآخ  آرتان چه لذت

 انداختم و گفتم: باال ی. شانه ا رونیب

برم که  یازش لذت م یهم نداره ... اونوقت یچندان لذت  االن -

 دکتر ... یآقا رمین دانشگاه کانادا بگخودم مدرک دکترامو از بهتري

ه  ... ب یبرس یه جايتو ب دونم  یم دی. هر چند که بع. بله ..اوه .. -

 ره. یيادت م یاونور همه چ یاينکه برمحض 
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 دکتر ...  یآقاي  یره توي یکه با رفتن من اونور يادم م یزیتنها چ -

 ! ؟هسیقلبم وايم یگ یترسا؟ نم یحرفا زد دوباره تو از اين -

  ارشوری:مردم خ. با اخم گفتم داين حرف غش غش خندي دنبالبه 

 خندن ...  یمگن خودشونم  یشون جوک متشريف دارن ... خود

 !  یتوئه ...لعنت افهیاز جوک من خنده دار تر ق -

را در دست   دشیکه با لبخند کل  یآسانسور ايستاد و آرتان در حال

  یيه لگد بزنم توخواست از پشت  یشد. دلم م ادهیچرخاند پ یم

واحد صد و ده ايستاد  ی... جلوهم آبش  ماتحتش که هم نونش بشه

از اينکه وارد خونه بشم  رفت تو ... قبل درو باز کرد و  دشیا کلو ب

 به شماره واحد کردم و زير لب گفتم: یيه نگاه

 !یيا عل -

 یشد یخونه آرتان گذاشتم. از در که وارد مسپس آروم پا به 

بود که کفش پارکت بود و  یچهار متررو باريک سه جلوت يه راه

د و  هم کنارش بو یيه جا کفشدست بافت ترکمن دراز و  چهیيه قال

هاش هم چند تا قاب خوشگل زده شده بود. بدون در  به ديوار

 سالنيه که  منیبه نش دمیکردم و رس یآوردن کفشام راهرو رو ط
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ست  میوشه اش بود نپنجاه اينچ يه گ ید یگرد بود و تلويزيون ال ا 

داد  یشده بود. جون م دهیره چاي د میبنفش منم جلوش به صورت ن

گرد  چهی... يه قال ین یبب یو یت یبخور  وهیاين کاناپه آبم یرو یفتیب

انداخته شده بود.   نیزم یست رو  مین یهم جلو یخوش رنگ ياس

بود  منینش یو گنده هم از آرتان به ديوار ها  زرگسه تا عکس ب

ر سه تا  اينجا بود که ه شیاسپرت بود و قشنگ  اش با لباس که همه

کج گذاشته   يه کله لبه دار یيک یتولباس  بنفش بود.  عکسش با

اسپرت بنفش   راهنیسوخته و يه پ  یسرش به رنگ قهوه ا  یروبود 

 ...  هشهمرنگ کل  یيه شلوار مخمل کبريتچسبون با 

داشت اينماااااا   ی فتگیشکم باززززز خودش یطبق معمولم يقه تا رو

 یديگه يه سوئ یيک ی.... تو خودش بود کلیعاشق ه ی.... حساب

.... دستشو هم با  یتون سورمه ا ش بود با شلوار کنفش تنشرت ب

يه شلوار   یاون يک یعلمت لو نگه داشته بود کنار صورتش ... تو

... يه دونه شال  یخاکستر وریبود با يه پل  دهیپوش یخاکستر   نیج

و  ردنش ... خلصه که ت رنگ بنفش انداخته بود دور گ اسپرت هم به

اين   ... من مونده بودم خفن کرد یم یهر سه تا عکس داشت دلبر
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من ست شده بود ...   زيهیگرفته بود که با رنگ جه یک عکسا رو

اين بشرو کم  یرو رمیحق با آتوسا بود منم بايد چند تا عکس بگ

  یبود اوپنش ام د یهمون جا کنار پذيراي کشیکنم. آشپزخونه ش 

و  یگ مشکداخلش هم همه به رن و قرمز بود و وسايل  ویاف مشک

 ..  بودن . قرمز

  یلباس  شوي ی ظرف شوي نیيد گاز ماشمثل سا م یبرقتمام وسايل  

ديگه مثل ظرف و   یزا یبودن و چ یماکروفر همه به رنگ مشک

و ... به   ینهار خور زیم یها یروکش صندل چنگالظروف قاشق 

تان سر  داشت. آر قهیسل زا یسا تو اين چمز بود. خوبه آتورنگ قر

  الیخیم بتا آب بخوره. من رج کردآب خا یچال رفت و يه بطريخ

  یشد. پذيراي یجدا م نیکه با يه راهرو از نشم یرفتم سمت پذيراي

مفروش شده  یا  سورمه  یشش متر چهیشکل بود و با يه قال لیمستط

دور تا دور به   یرنگ کله اردک  با  هم یسلطنت لیاست یبود ... مبل ها

کنار  قره همظروف نشده بود يه ويترين پر از  هدی چ یشکل قشنگ

ديگه نه   یآرتان ول یداشت. اينجا هم پر بود از عکساار قر یپذيراي

 و کت شلوار و کروات ...   یبا لباس  رسم  با لباس  اسپرت. بلکه



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

هر کدوم از   یو از لباساش ت کهیکار اينجا بود که رنگ يه ت یجالب

  نشراهیشده بود ... حال يا پت س  یبود و با رنگ پذيراي یعکسا آب

 بود اين بشر!!!!   ی... عجب جلب يا دستمال گردنش تشکروا يا 

 یکه چه اتاق ی.... وا دمیبه اتاق خواب سرک کش یبعد از پذيراي

بود .... تخت بزرگ دو نفره آخر اتاق قرار داشت و همه وسايل  

ايل  کنار تخت وس یراحت یها  یدمپاي چهیقال یز رو تختاتاق اعم ا 

ن بود ...  و سبز روش يیطالبه رنگ ت و ... واالت زیم  یرو ینیتزئ

وسايل اتاق خواب رو بخريم   می خواست یکه م یخوب يادمه روز 

من ديگه حوصله خريد نداشتم و اينقدر غر زدم تا دست آخر آتوسا  

برن   یذاره تا دو تاي یشد و گفت خودش با آرتان قرار م یعصب

 گ اتاق خوابماز رن  یعطالا  نم یهم یبخرن. منم قبول کردم برا 

  یديدمشون ... درست همرنگ چشما یمداشتم تازه  حاالنداشتم ... 

اين نظر آتوسا بوده يا آرتان؟!!!! محاله آرتان  یمن و آرتان بود! يعن

شدم با  داده باشه ... کار آتوساست ... وارد اتاق که  ینظر نی چن

رتااااااااااااااااااااان بر  آديدن عکس رو ديوار سر جا خشک شدم .... 
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 یتنه برهنه اش زده بود صاف جلو  بااللعنت! يه عکس از  پدرت

 ! یتخت .... لعنت

 رمیدختر کشش و بگ کلیهر شب بايد چشم بدوزم به ه  حاال

 اول نیديدم. از هم یناجور م یکه تا صبح خوابا   یبخوابم. اينجور

د منم بلدم  نطور شکه اي آرتان؟ باشه حاال یاز رو بست رویشمش کار

کنم آقاااااااا ... با   یکارت م یچ نیبب ساواي م ... حاالاز اين کارا بکن

... آرتان اومده بود تو و در اتاقو بسته بود.   باالتق در پريدم  یصدا 

ترسوند.   یوجود داشت که آدمو م یخاصچشماش برق  یتو

کرد داد ... کرواتش رو در آورد کامل و پرت  هیدر تکهمونجا به 

م  زده بود که زل  نطوریهم ارمیم بتخت ... منم بدون اينکه ک یرو

آرايش   زیم یتاجمو در آوردم و پرت کردم رو  م یچشماش ن یتو

 ینشست کنج لبش شروع کرد دونه دونه دکمه ها ی... لبخند

و به التماس   ترسم من ب خوادیدونستم م یرو باز کردن. م راهنشیپ

 یم یباز ریآخر ... داشتم با دم ش میزدم به س  نمیهم  یبرا  فتمیب

. رفتم وايسادم جلوش ... دستش از د ..نبو مهمبرام  یکردم ول

خوام بکنم  یم یه کاردونست چ یحرکت ايستاد و زل زد بهم . نم
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دستشو پس زدم و   ماليمترفتم وايسادم جلوش ... با  یچ یو برا 

ز دکمه هاش ... چشماش ا  هیوع کردم به باز کردن بقخودم شر

  یتو یه یولرداشته بودم عت بشجا ريپی. تتعجب چهارتا شده بود

کردم کار دستم نده يه وقت ... همه دکمه ها که باز شد   یدلم دعا م

 یدر آورد پرت کرد رو راهنشویزد عقب و با يه حرکت پدستمو 

شد اون بدن   یمگه م یول شمن یبستم تا نب یتخت ... بايد چشمامو م

 ددددد؟!!!!!! زمزمه کرد: يددند کلویبرنزه و اون ه

 نم برات ... باز ک  لباستو رخ  تا زيپزم بچعزي -

کرد. خدايا خودمو سپردم  یم دا یپ خیيا باب الحوائج! کار داشت ب

ترسوندم   یدادم. بايد منو اونو م یبه خودت. بايد کارمو تا ته ادامه م

 بهش و گفتم: دمی.. با عشوه رفتم چسبنه اون منو .. 

تونم درش  یيپش کنارشه .... خودم مزم لباسم زعزيززززز -

من موهامو باز کنم لباس   رونیب ی بر یخوا  ی!!! مارم؟ یر ب.... د ارمیب

 تو ...  یایخوابمو هم بپوشم بعد ب

اش بود از   نهیس یاش. قدم تا رو نهیس یکف دستمو چسبوندم رو

سرخ  شده اش   یچشما یو زل زدم تو باالفتم همون جا سرمو گر
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بار   کردم و چند چشمامو خمارياره ....   یبود که داره کم م دای... پ

اتاقو باز کرد و پريد  م. يه دفعه منو هل داد عقب و سريع در پلک زد

. منم از فرصت استفاده کردم در اتاقو قفل کردم و غش غش  رونیب

خواست منو بترسونه  یم نم. ايخنديد  یزدم زير خنده. از ته دل م

.. لباس   کاسه اش . یبذارم تو ین اينجورد مکر ی.... فکرشم نم

و موهامو باز   دمیدست لباس  راحت پوشدر آوردم يه روسو از تنم ع

دونستم که   یتخت گرم و نرممون ... م یزدم تو رجهیکردم و ش

  دهیسش نرباال یحالها مال خودم تنهاست ... سرم رو  اين تخت حاال

آتوسا من  واالشدم ...  ردا یب رونیب یبرد ...صبح از سر و صدا  ابمخو

 نشد ...   داریيش کردم بکه هر کار

 خوابه؟!!!! یساعت يک ظهره ... چه خبره اينقدر م -

 ... یکن دارشیب یشايد تونست نیتو برو بب -

 یکنه! تو ک یخودشو تبرئه م یآرتان مارموز نگاه کن چه جور یا 

اگه آتوسا  ؟ !!!!يهو يادم افتاد در اتاق قفله یکن دار یو بمن یخواست

از تخت   یرچه جو دمیشد نفهم یبد م یلیدر قفله خ دیفهم  یم

رفتم   رجهیا باز کردم و بعد دوباره شصد یو قفل درو ب نیپريدم پاي
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  یبودم رو دهیتخت. به نفس نفس افتاده بودم. تازه لحافو کش یتو

باز من   ی... با ديدن چشما  وتوسا پريد تخودم که در اتاق باز شد و آ

 د و گفت:ز شبا ششین

 ی.. برات کاچخانوم .عروس    رونیب ایپاشو ب ... یداریا تو که ب -

 آوردم ... 

گونه هام گل انداخت ... آش نخورده و دهن سوخته ... آتوسا پريد  

 تخت و گفت:  یرو

 !! !! ؟یبکش یکوچولو تو خجالتم بلد یقربونت برم آبج یاله -

 اا آتوساااا -

فه که فه رو ببريم بشوريم ...وا مالمال خب بابا پاشو بايد اين یلیخ -

رم اونوقت   یاين بشر لو م یمن جلو االنخدااااا  ی... ا بود  زیتم

فهمن کجا چه خبره .... از جا بلند شدم و به   یديگه کل تهران م

 ناچار گفتم:

 آثارش نگرد .... دنبال زهیفه تممال -

 !!!! ؟ یچ یيعن -
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همون شبونه   میابخوب فیفه کثمال یرو  نداشتآرتان دوست  -

 وض کرد ... ع کرد و عها رو جم مالفه

 داره اين آرتان ....  یییییاووووه چه جون  -

 بلند شد:  یمان یدوباره گونه هام از شرم رنگ گرفت .... صدا 

 !!!! ؟یدیخواب یخودتم گرفت  یکن  داریترسا رو ب یخانوم ... تو رفت  -

 آتوسا با خنده گفت: 

 ...   ابااومديم ب -

آرايش  یو بقايا  دمیايم کشموه یتو یايستادم دستنه آي یجلو

به کمک   رپاکنیصورتم پخش شده بود را با ش یا که توديشب ر

 کردم. خواستم از اتاق خارج شوم که آتوسا گفت:  زیآتوسا تم

شوهرت؟ يه   ی جلو یبر یخوا  یم یاين چه وضعشه؟ اين جور -

 بپوش يه کمم آرايش کن ... اس  مناسب تر لب

 :و گفتم رونیاق زدم بات از رهی توسا بتونه جلومو بگاينکه آقبل از 

نشسته   یو یت یکاناپه جلو یو آرتان رو  یآتوسا ... مان الیخیب -

دو تا دوست چندين و چند ساله مشغول گپ  نیع مانهیبودن و صم
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 متیخاست و با صمن شد از جا برمتوجه م اول  یزدن بودن. مان

 گفت:

 .باهاش دست دادم و گفتم: ..و باالعروس خوا  سالمبه  -

  ب ... خوشده رفته تو چشم شماها ... اين خواب منم خار  سالم -

 يومد ... یخوابم م

حفظ ظاهر  یخودم نگاش کردم و برا یبا احساس  نگاه آرتان رو

 و گفتم: ناپهکا ینشستم کنارش رو یآتوسا و مان یجلو

ام و   عزيزم ...دست انداخت دور شونه ری... صبحت بخ مسال -

 گفت:

 نوم گل ...  ته ات خاماه نشس یبه رو سالم -

 منظورت اين بود که من برم صورتمو بشورم ؟  یيعن االن -

 آرتان منو به خودش فشرد و گفت: 

 ...  یمون یگل م نیواسه من ع ینه عزيزم ... تو همه جور -

 د و گفت:یآتوسا دستمو کش
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ورتشو  آرتان لوسش نکن در هر صورت بايد بره دست و ص -

همون  در و  یتشوي شان برد سمت دس...منو کشان ک ادیبشوره و ب

 حالت گفت:

 ...  یدار یخوش به حالت ترسا چه شوهر ماه -

دست   یدستشوي یحرف رفتم تو  ینشست گوشه لبم و ب یپوزخند

 :دیترسا که پرس  واالو صورتمو شستم و در س

 مطمئن باشم؟ ؟یحالت خوبه ؟ درد ندار االن -

 گفتم: 

 بابا ... توپ توپم به خدا ...  ره آ -

وگرنه  دمیکش یکه خجالت م فیشب ... حنگرانت بودم دي یلیخ -

 موندم   ی جا م نیشب هم

 ! ؟یديگه چ -

 ! ؟یهست یآرتان خوبه؟ راض -

 گفت: یگر یمعلومه که خوبه ...آتوسا لبخند زد و با موذ -
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داره ...دست و صورتمو   یچه قدرت  داستیل ازش پآره کام -

نم  ث رو عوض کخواستم بح یکه م یک کردم و در حالخش

 گفتم: 

 برامون؟ ینه آورد بحوص -

 ی... کاچ یبش داریکنه تا تو ب یآره ... آرتانم نخورد گفت صبر م -

 هم آوردم براتون 

 ياد اينجا؟ یدستت درد نکنه عزيز نم -

گفت باشه واسه يه روز   یووووورررر ولدلش که انجا بود بدج -

 اره ... که ... عزيز عقايد خاص خودشو د یندو یديگه م

 تم: و گف دمیکش یآه

 ...   سالممادرزن  میرفت یبايد م -

 خوب برين ...  -

 کجا؟! -

بايد دو جا برين ... اول برين بهشت زهرا سر خاک  يه جا یبه جا -

من  یست برا یز کم از مادر نمامان بعدم برين خونه ديدن عزيز... عزي

 و تو ... 
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 و گفتم: دم یوسگونه اشو ب 

 . یگ یو راست مقربونت برم ... ت  -

 گونه اش و گفت: یاشت رودستشو گذ

 ! آرتان روت اثر مثبت گذاشته ...یچه مهربون شد -

 خنديدم و با پوزخند گفتم:

 ...  یلیآره ... خ -

خورديم ...   یمان آتوسا و یها یصبحونه رو همراه آرتان و با شوخ 

ته حلق ما دو تا ... که الب یکردن تورو هم  یبعد از اينکه همه کاچ

و يه لبخند مرموز  یآرتان با خونسرد یم ولخورد ی من با خجالت م

 که برن.   نگوشه لبش ... پا شد

قبول نکردن. فکر  ینهار بمونن ول یاصرار کرد که برا  یلیرتان خآ

ديگه خبر نداشتن  میهم تنها باش  بازم باداريم  ازیکردن ما دو تا ن یم

ا هم  ت نداريم بو اصل دوس  می هست یومون از هم فرارکه هر د

و يه  یو یت یخونسرد نشست پا یلیبعد از رفتن اونا آرتان خ. میباش

و نشست به نگاه   ید یو یدستگاه د یچپوند تو یوودیهال لمیف

 فیح یول تماشا کنم ... نمیخواست منم بش یدلم م یلیکردن. خ
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دت تازه  بعد از اين همه م  کنار دست اون ... نمیخواستم بش یکه نم

 ...   میشم برم يه سر بزنم به گووقت کرد

....   ساکال و اس  ام اس  کجا بار آتو سیاووووووووه اين همه م

بار بنفشه زنگ زده بود   8بار شبنم ....   4اس  ام اسارو که باز

که ازشون جدا شدم همه اشون  بود؟!!!!! کردم ديدم از ديشب 10

پناهت  بودن. بنفشه نوشته بود:خدا پشت و بهم اس  ام اس  داده

 شته بود : مادر ...شبنم نو

 شده بود ...  ثیآرتان خب  یمراقب خودت باش چشما -

 خواهرانه کرده بود بهم.   یشرم آور ول شنهادیتا پ چند همآتوسا 

  یبود ... حدودا  مایکه اشکمو در آورد اس  ام اس  ن یاس  ام اس

 ساعت دو نوشته بود: 

 

هم بذارم ... مراقب  یتونم چشم رو ی... تا صبح نم دارمیمن ب -

  ریباهام تماس بگ یحس کرد  یطردت باش ... کوچک ترين خخو

 رسم بهت ...  ی... نزديکتم زود م
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تونستم   یخدايا چقدر اين بشر خوب و مهربون بود .... کاش م

شه دوسش داشته لیاقتتونستم اونجور که  یعاشقش بشم ... کاش م

پام   یباز کردم رو نداشتم بکنم لب تاپمو ی... کارفیح یباشم ول

چت کنم که ديدم رمز   نمیشم به اينترنت و بشاستم وصل  و خو

...    دمیدونم ... به ناچار لب تاپو بستم و طاق باز دراز کش یعبورو نم

. رفتم و به دو تا اتاق  داد برم رمزو ازش بپرسم .. یغرورم اجازه نم

ن و اق تخت خواب يه نفره داشتدو تا ات... هر  دمی ه سرک کشديگ

از   یبه هم ريخته يک یها مالفههمانه ... از مشخص بود که اتاق م

. اتاق  دهیقبل اينجا خواب  بتخت ها متوجه شدم که آرتان ش 

رنگ داشت و يه کتابخونه هم گوشه اش بود   یزرشک  ونیدکوراس

  از یکتابام داخل کتابخونه خوشحال شدم و سريع يکاز ديدن 

ب ...  ا اره برگشتم سمت اتاق خورمانم رو برداشتم و دوب یاب هاکت

بود و يه فنجون قهوه هم دستش بود ...   لمیغرق ف یآرتان حساب

  الیخیکردم بکثافت چرا واسه من نريخته بود؟ بدجور هوس  قهوه 

قهوه جوش رو گذاشتم   اتاق خواب شدم و رفتم سمت آشپزخونه و

  یماده مقهوه شدم. قهوه داشت آ گاز و مشغول درست کردن یرو
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 نتیکاب یفنجون ... فنجون ها تو  الدنبوع کردم به گشتن شر شد

بردارم که دسته اش گرفت به  شونویبودن خواستم يک یيباال یها

 فنجون 

افتاد کف  رمیاز اينکه بتونم فنجونه رو بگو قبل  یپشت سر

و  دمیشد که خودمم ترس یدونم چ یشد. نم کهیه و هزار تآشپزخون

که  منيدن آشپزخونه و با د یيد تو ... يهو آرتان پر دمیکش  غیج

 گفت: نتیبودم به کاب دهیام و چسب  نهیس یدستمو گذاشته بودم رو

بزنم نگاش افتاد  یشد؟! قبل از اينکه من حرف زيتیشده؟ چ یچ -

 گفت: داد و تکان   یفنجون ... سر یبه تکه ها

 نیکند هم ده کار گر کارديگه ... نکر یهست یدست و پا چلفت  -

 ...  یکرد صتو ناقجهاز خود یزد یل روز او  شه ... یم

  یتوجه به حرفاش خم شدم که خورده ها رو جمع کنم ول یب

تونستم. آرتان اومد جلو و با   یرزيد که درست نمل یاينقدر دستم م

 شونه هامو گرفت و گفت:  ماليمت

  یبر یدستتو م یزن یتازه م ... حاال یخواد جمع کن یپاشو تو نم -

 ...  یکن ی م شتریکار منو ب
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بودم ... يه   دهیپوش یخدا رو شکر دمپاي جا بلند شدم. لجم گرفت از 

فنجون ديگه برداشتم و قهوه مو ريختم و بدون تشکر کردن از  

  فنجونو جمع کنه از یخواست خرده ها یآرتان بابت اينکه م

ول کرده بود دويده  بدون اينکه پاز کنه  لمویف رونیآشپزخونه زدم ب

رون و رفت ی فت. اومد به از رفتارش خنده ام گرد تو آشپزخونبو

برگشت و بدون   یبعد با جارو برق یخوابا لحظاتاز اتاق  یيک یتو

. منم راحت يه لم  دینگاه کردن به من تمام آشپزخونه رو جارو کش

 یبه فارس لمشیرو زدم از اول ... اسم ف لمیو ف کاناپه یانداختم رو

د نبود  نداشت. زبانم ب ر نويسمبود زي  یشد تاوان ... زبون اصل یم

ش که تموم شد جارو رو برگردوند  نه تا اين حد ...! کار ديگه یول

با فاصله و   ی کاناپه کنار من ... ول یسر جاش و اومد نشست رو

 گفت:

 قشنگه؟!!!   لمشیف -

 اشو نا ديده گرفتم و گفتم:  کهیبه نفس ت با اعتماد 

 .. اولشه . تازه   -

 و گفتم: اوردمی!کم ن؟یفهم  یازش م یزیچ اصالً -
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رو برداشت و با   یو ی...کنترل د یفهم یپ ن پ فقط تو م -

 پاز کرد و گفت: لمویلبخند ف

 گفت اين دختر کوچولوئه؟!!!  یاينجا چ -

  یجاي قایشکر دقخدارو  ی... ول رهیخواست مچ بگ ی! میلعنت

. با اعتماد به نفس براش نگهش داشت که من متوجه شده بودم

 م و گفتم: ردترجمه ک

گن   یم یچ ی فهم  یم ودتخ  یيه کم دقت کن م اگهعزيز نیبب -

 برات ترجمه کنم. یاز من خواهش کن ستین یازی... ديگه ن

مشغول    الیخیلجش گرفت از جا بلند شد و رفت سمت تلفن. منم ب

آرتان  یشدم. يه لحظه حواسم جمع مکالمه تلفن لمیادامه ف یتماشا

 شد: 

هصد و تراک نبه اش ارينیا مخلفات بيه پرس  جوجه کباب ب -

... ممنون.و تلفن رو قطع کرد.  یانهشت ... تهر

که تو اين   ی!يه پرس  سفارش داد. اين يعن شعوووووووووووووریب

  یلیشد و خ مل یف الیخیبايد به فکر خودش باشه ب یخونه هر ک

خوشمزه   زیونه بايد يه چپزخآش یراحت از جا بلند شدم و رفتم تو
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داده  ياد یوبه عزيز بهم آشپزم. خکرد یخودم درست م یبرا بو دار 

 یيه فکر به ذهنم خطور کرد که باعث شد لبخند بود ... يه لحظه

 یلیآشپزخونه رو برداشتم و شماره ن یبزنم. سريع تلفن تو یطانیش

 یوشگ یجون تو  یلیگرفته ن یبوق صدا  نیگرفتم. با سوم جون رو

 :دیچیپ

 جانم ...  -

 جوووووونم یلین سالم -

  یماهت عروس گلم ... خوب یبه رو سالمم ... ز دلعزي سالم -

 مامان؟ آرتان خوبه؟!

هر دوتامون ... آرتان هم اينجاست  میجوووون خوب یلیآره ن -

 رسونه.  یم سالمبهتون 

ر سر درد ديشب نتونستم زنگ نزدم از زو ببخش عزيزم من -

 بخوابم ...  مبح تازه تونستم يه کبخوابم ص

 نیجون تو رو خدا اينقدر خودتوتو اذيت نکن یلی.... ن  رمیبم یاله -

 . رمیگ ی... من عذاب وجدان م



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

نشدم ...   االنآرتان ن ی... منم از جداي یستیننه دخترم مقصر تو  -

 ما جدا شده و فقط آخر هفته ها بهمون آرتان چهار پنج ساله که از

آرتان  از ازدواج چون ديگه  داشک من اشک شوق بو  ... زنه یسر م

 زياد ...  یلیخوشحالم دخترم ... خ یل یخ شده بودم. حاال دینا ام

 جون ...   یلین یمرس -

 با هم؟  نیحال هر دوتون خوبه؟ راحت حاال -

 به خدا  میخوب یلیجان ما خ یلیآره ن -

 خواين برين ماه عسل؟!  ینم -

 دادم:  تحويلشودم رو که آماده کرده ب یدروغ

  االنداره گفته  یکار یآرتان يه کم گرفتار جون یلیراستش ن -

 قول داده حتما در آينده نزديک بريم ...  یبريم ول میتون ینم

آره عزيزم حتما برين ماه عسل يه زن و شوهرو به هم نزديک تر  -

 کنه.  یم

ه  دم هم حالتون رو بپرسم هم ازتون ي. راستش زنگ زباشه چشم .. -

 بپرسم ...  واالس

 شده؟  یزیچ. جانم دخترم .. -
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خوايم ناهار  یدير صبحونه خورديم حال تازه مش ما چون نه راست -

 !  ه؟یآرتان چ عالقهمورد  یبخوريم ... خواستم بپرسم غذا 

 ؟یواسه آرتانم غذا بپز یخوا  یقربونت برم عروسم م یاله -

خوريم ...خنديد    یم یجون ... اگه نپزم که گشنگ یلیآره ديگه ن -

 و گفت: 

 ...  یشبلد نبا یآشپز دمیترس یراستش م -

 منم خنديدم و گفتم:

 دستتون درد نکنه ...  -

ببخش ديگه گلم ... راستش آرتان سه تا غذا رو تا حد مرگ  -

ترششو  نباشه ها ...   رينیش یخورش فسنجونه ول یدوست داره ... يک

فراوووووون ....   یتزا ی پ ری... با پن استیزانال یه ... يکدوست دار

که ربش زياد باشه   یبه شرط  است ... البته مهیرش قهم خو یيک

سرخ  کرده هم کنارش باشه ا   ینیزم بیفراووووون ... س موشمیل

 يدم و گفتم: حتماً....خند 

  یهر چجون از خودش که  یلین  دتونیعات مفطالبابت ا  یمرس -

 دوست دارم ...  یگه من همه چ یپرسم م یم
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  یل یخزيزم آرتان من زحمت بندازه ع یخواد تو رو تو ینم -

 داره ...  ستتدو

دوست   یچ نیجون ... حال که گفت یلیدوسش دارم ن یلیمنم خ  -

تا يه وقت براش نپزم  نیرو هم که دوست نداره رو بگ یداره اوناي

 کرد و گفت: یجون فکر یل ی...چقدر مارمولک بودم من! ن

هم به  یع پلو و ماهرفس و مرصو خورش ک هیاز خورش بام -

 ياد. یش مدب شدت

 یلطف کردين. راست یلی.. خجون . یلیرد نکنه نتون ددست  یوا  -

 ...  میاينجا دور هم باش ارينیشب تشريف ب

  فردا  انشاهلل یول ايمیشه تا ما ب ینه ديگه عزيزم امشب که ديره م  -

 .م یزن یبهتون م یا يه سر شب حتم

 ذارين ی.. قدم رو چشم ما مباشه منتظريمااااا . -

 لم.ديم حتما دختر گ یمت م... زح-

جون تند تند مشغول آماده کردن وسايل  یلیبا ن یخداحافظبعد از 

 دوست داشتم ... حاال یلیخ  ایزانشدم ... خودمم ال ایزانپخت ال

ند بار به بهونه خوردن  رتان چ... آ میرو آماده داشت زش یخوبه همه چ
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خواد  یدونستم م یآشپزخونه م یاومد تو هوی آب يا برداشتن م

 یيه جور رویکنم. منم از عمد همه چ یکار م یبفهمه من دارم چ

رو به   الزانیاکنم.  یدرست م یتا بفهمه دارم چ زیم یبودم رو دهیچ

و  دم کر نفر و فرو روش یاندازه يه نفر آماده کردم و گذاشتم تو

شدم که از   یرمان درشو بستم. بعدم نشستم و مشغول خوندن همون

آشپزخونه يه ربع   زیم یروبودم و گذاشته بودمش  ه اتاق برداشت یتو

 فر بلند شد ...   یکه گذشت صدا

و آرتان   دمیحال کش یتو یاز جا بلند شدم اول سرک یبا خوشحال

  ینگاش م رهرا ديدم که ظرف جوجه کباب رو گذاشته جلوش و دا 

گرفت و در   . خنده امآوردن ..  یکنه. اصل متوجه نشدم غذاشو ک

زمزمه وار   رون یب دمیکش یفر م یرو از تو زانیاالکه ظرف  یحال

 مو الزانیاسق بزن ... عمرا اگه يه لقمه از  یجوجه تو تنهاي  نیگفتم:بش

بدم بهت ... قربون خدا برم که شما مردا رو شکم پرست آفريده و 

لبتون ارد قهم و ريمیاز راه شکم شما هم حالتونو بگ میتون یمما زنا 

و نشستم  ذامو برداشتم دوست دارم. غ شتریلو بمن راه او ی... ول میبش

داشت که روش  ریشده بود اينقدر پن یيالزانیا... چه  زیهمونجا سر م
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آشپزخونه منم يه   یشده بود ... آرتان دوباره اومد تو دیکامل سف

شده  رهیرو بريدم و با ولع بردم سمت دهنم آرتان خ یاالزاناز  کهیت

 ینرفته بود تو ... هنوز چنگال ریز پنلقمه پر ا  بود به چنگال و اون

 تیدهنش ... با عصبان یهوا زد و کرد تو یدهنم که چنگالو رو

 گفتم: 

 مال من بود ...خنديد و گفت:  یکه شما خورد یاااااا .... اون -

 زد؟!!!  یشمک م پس چرا داشت به من چ -

 م: خودم و گفت یکامل جلو دمیظرفو کش

داخل  نوشابه از  وانی..يه لشه خورد . یتو غذا هم نم یجلو -

دست  نمیخواستم بب یبرداشت و گفت:راحت باش ... فقط ميخچال 

 پختت چه جوريه که ديدم افتضاحههههه! 

  یمن م ی. به آشپزرونیازحالت نگاهم خنده اش گرفت و رفت ب

 : دمیبلند هوار کش ضاح!!!!گه افت

 . ههههههه..خدا از ته دلت بشنو -

رو با ولع و   نیازا ال هیحرصش بدم. بق شتریش خنديدم تا بدنبالبه 

حرص خوردم. کل اين آرتان ساديسم داشت بايد اول خودشو 



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

ظرف  یکرد. بعد از خوردن غذام طرفا رو گذاشتم تو یدرمان م

آرتان   اتاقم که  یتم برم توو شستم. کارم که تموم شد خواس یشوي

 صدام زد و گفت:

 نجا کارت دارم ... اي نیبش ایب -

بود   دا یود و پظرف غذاش نصفه ب به خدا سپردم.  خودمو زير لب

  نهیشو ب نهیرو بب الزانیاتونست  ینتونسته کامل غذاشو بخوره. مگه م 

جدا نشستم و خونسردانه  یيه صندل  یجوجه کباب بخوره؟ رو

 پاش و گفت:  یاشو انداخت رونگاش کردم. پ

 م هم خونه شديم ...  از امشب با ه ترسا من و تو نیبب -

 یحالم از اين وضع به هم م یکه يعندم دا  رونینفسمو با صدا ب

 خوره و دوباره نگاش کردم. چپ چپ نگام کرد و ادامه داد: 

 ... خاص خودشو داره  نیخونه قوان اين -

 غش غش خنديدم و گفتم:

ش  با داریا ساعت نه بخوابم صبحها هم شش صبح بد شبباي البد -

ذارم  و پشت در ن ارمیه در ب... کفشامو بايد داخل خون  یزن یم

 تونم برم حموم ...  ینم شتریبه بار ب یروز
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 گفتم که يهو گفت:  یپشت سر هم اينا رو م نطوریداشتم هم

 ساکت شو بذار حرفمو بزنم ...  قهیيه دق یاههههه ديوونه ام کرد -

 یقیفس عمخنديدم ساکت شدم و نگاش کردم. ن یکه م نطوریهم

 و گفت: دیکش

.... هر دو ماه يه بار   ريمیگ یم  یمونم هر هفته مهمن و دوستا -

شه جز شايان و فربد و آرسام   یخونه من برگزار م یتو یمهمون

و تو خبر نداره منظورم همکارامه ... که   ناز ازدواج م  یکس

تو خونه من برگزار   یاين مهمون یتن ... وقتاکثرشون هم متاهل هس

...  ببره  یاز جريان بوي یخوام کس یچون نم ی... تو بايد بره ش یم

طالب   شهیهم میزندگ یبعدشو ندارم ... من تو یصله حرفاحو

... پس   رهیمن بگخوام حضور تو اين آرامشو از  ی آرامش بودم نم

 واالمن زير س یبرونکن که آ یاين نکته يادت باشه ... کار  شهیهم

  اون یدرست بشه ... من از امشب تو میزندگ یبره يا اينکه تشنج تو

برم اونجا از وسايل تو   یوسايلم رو هم م م ...خواب یم سالنق ته اتا

يه فرصت  یجز يه کتابخونه که اونو هم تو  ستین یچیاونجا ه

اتاق ... پس خواهشا ديگه پاتو   یاون يک  یذارمش تو یم ناسبم
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ذارم   یمو نمکه من پا نطوری منه هم  یجا نذار اونجا حريم خصوصاون

 یر ... خواستپاتو اونجا نذا م ديگه تو توا یحريم خصوص یتو

ن خبر بده تا دو روز قبلش به م  یاينجا از يک یدوستاتو دعوت کن

 یوسط سه چهارتا دختر ... مهمون  امی... دوست ندارم ب امیمن خونه ن

کنسل کن چون من   یتون یکه م ینجايرو هم تا او یل یفام یها

خودت  شیپ خوام تو یکردن رو واقعا ندارم نم یحوصله نقش باز 

تو بشه  یممکنه باعث وابستگ هامونیاين نزديک یبکن دخویبرداشت ب

ات ...  هشه هم واسه خودت و هدف آيند ی... که هم واسه من بد م

اگه    یولکنسل کن اين مسخره بازيا رو  یتون یکه م یپس تا جاي

ر بده .... من همه کارام  بازم از چند روز قبلش به من خب ینتونست

رو انجام بدم   یکار یيه دفعه ا نم تو یشده است ... نم یزري برنامه

ياد اينجا که من   یوقتا م یدختر خاله ام بعض طرالنن ... در ضم

 یدوست دارم وقت یدون یکه م یهر جاي یگم تا بر یتو م قبلش به

 ...  کنهیاحت باشه و حضور تو معذبش مينجا رياد ا  یم

سط حرفاش  دانه وخونسر یکرد. ول  یونه ام ميشت دش دا حرفا

کشدار   ازهیچند بار به هم زدم و چند تا خم موت پلکااحر یلیخ
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انداختم  باال ی. حرفشو قطع کرد و فقط نگام کرد منم شونه ا دمیکش

 و گفتم:

 ...  کار کنم؟ حرفات خسته کننده بود یخو چ -

 گفت: تیبا عصبان

 اتاقت ...  یپاشو برو تو -

 پاشدم و گفتم: 

 !!!!  ؟رمیجازه بگاونم بايد ا   ی...برا  یخوام برم دشور یم -

 چشم من نباش ...  یبرو فقط جلو یبر یخوا  یهر جا م -

 ...  یندار لیاقت -

. چقدر حرفاش واسم گرون تموم یدستشوي یاينو گفتم و رفتم تو

  هایخوام بچسبم بهت چون اين نزديک یگه نم یشده بود. به من م

برسه   یبشه. اله یچ بگم یاله یشهههههههه! ا یم  یوابستگباعث 

  یقشنگ پامو بذارم رو  یلیو من خ یبش نکه تو وابسته م یزرو

دلت و رد بشم و بهت هر هر بخندم. خدايا برسون اون روزو.  

کنه ...   خواد دکم یدونه و م یمنو مزاحم م اشیکثافت واسه هرزگ

کنه اينجا ... بايد يه   یم دختر خاله آشغالشو دعوت رهیگ یم یپارت
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... خودش   رمیبگ يد آرامششو ازش با یکنم ... يه جور یريزبرنامه 

 بهم نقطه ضعف داد پس منم بايد ازش استفاده کنم. 

  یو با پاهام ضربه م یمشک یها کیچشمامو دوخته بودم به سرام

 بلند شد:  یمنش دهینخراش یصدا خره باال. نیزم یزدم رو

 .خانوم رادمهر ..  -

 از جام پريدم و گفتم: 

 بله ...  -

 منتظرتون هستن ...  یازین یتو ... آقا دیبفرماي -

 زير لب گفتم:

 چه عجب! -

!  ی! چه دم و دستگاهیاتاق شايان ... چه اتاق یو سريع پريدم تو 

 پام بلند شد و گفت:  یجلو

   سالمخانوم ... به به خوش اومدين عروس   -

 ؟یدش طلمع یل یخ ؟ی... چطور  سالم -

کرد زود منو  یباز یپارت تیش... مننشدم  معطلخوبم ... نه زياد  -

 فرستاد تو ... 
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 .نیکلفته آخه ... بش تی پارت ديگهآره  -

  زیم ی. اومد نشست روبروم و با تلفن رویکاناپه چرم ینشستم رو

 ...  سفارش دو تا فنجون قهوه داد و گفت:خب

م خدمتتون خب که خب ... غرض از مزاحمت همون که شبن -

 عرض کردن. 

ونکوور   یبرا  یریبگ یلیصاقامت تح یخوا  یگفت م شبنم به من -

 ... 

 درسته ...  -

 فقط واسه خودت؟! -

 نه ديگه آرتانم هست ...  -

تونه   یخواد ... به عنوان همراه هم که نم ینم یل یاون که تحص -

 .  ادیت بدنبال

 شه .  ینم  اصالًکار کنه؟ اگه اون نباشه که  یپس بايد چ -

 ...  یيا سرمايه گذار  رهیگب یکارگر یتونه يا ويزا یم -

بره اونجا عمله بشه  ايدب رهیکه اگه بخواد بگ یکارگر الیخیبابا ب -

 ... غش غش خنديد و گفت: 
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 یتونه هر کار ینداره ... اونجا م یاينکه مهارت خاص ینه يعن -

 نبايد عمله بشه ... تما که بکنه ح

 چه جوريه؟!!!  یخوب سرمايه گذار -

 کنه ...  یگذار جا سرمايهبايد اون لونیند صد مبايد هزينه کنه ...چ -

 اوووووه!   -

 .. ستین ایفتن که به اين آسون آره عزيزم ر -

 گرده. ی... اون زود برم  ستین یاون که دائم یويزا  یول -

 یخب بايد يه جريمه ا  یول و برگردهبرداره  شوتونه پول یخب م -

 ...  هم متقبل بشه

 !  گمه توش زا یاينقدر داره که اين چ -

کنم بايد  یریگیهر دوتون رو با هم پ یرا بايد کاخب پس  یلیخ -

 زبان بلدين؟ ی. راستیاریهمه مدارکتون رو با شرايطتون برام ب

 آرتان فوله ...   یول ستیزبان من بد ن -

 زبان دوم چطور؟ -

 نه منه؟!خنديد و گفت:  -
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ه است زبان دومش فرانس ی... ول هیسین انگلزبان اول کانادا همو -

شه ... به خصوص واسه  یبه نفعتون م یلیخ نیشد باو بلاگه هر دوش

التس داشته   ی... بايد تافل يا ا  یاونجا درس  بخون  یخوا  یتو که م

 !؟ی... دار یباش

 نه ...  -

که من  االنزبانت ... از   یکارا  دنبال یروقت تنگه ترسا بايد ب -

  میم يک سال و نشم شايد تا يک سال ديگه شايد یم راتکا ریگیپ

  یبشه ... بايد زبانت کامل شده باشه وگرنه تو ین اوککاراتوديگه 

يه هزينه  ی.يا مجبور  یخور یآزمون کالج اونجا به مشکل برم

 ايران ...  یش یم... يا اينکه ديپرت  یزبان بد یاکالسهنگفت بابت 

 ...خب پس بايد برم ثبت نام کنم  -

 ... ید یت مدس از ازشویآره هر چند که تو امت -

 ! ؟یچ ازیامت -

  ازتیامت یدن هر چ یم ازیفرستم بهت امت یکه مدارکتو م االن -

دن حال که زبان بلد   یتر باشه زودتر و راحت تر بهت اقامت م باال

 ... ید یست ممخصوص زبانو از د ازیامت  یستین
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ان درست بشه و من بمونم رتآ یکه ويزا یبخشکه شانس! به شرط -

 . و حوضم ..

ره يه مدت بعد  یاون درست بشه خودش م یزا وي  ستیاينکه بد ن -

کنه و به عنوان همسرش  یتورو هم خودش شخصا درست م یکارا 

 بره ...  یتو رو هم م

 تم:قهوه امو که تازه آورده بودن مزه مزه کردم و گف

 شه ...  یلند نمب منواسه   یشايان ... از آرتان بخار الیخیب -

 شه ...  یدرست مراحت  یلیکارات خ هللانشانشو  دینا ام-

 !ه؟یچ یقدم بعد -

... بايد   یاریمن ب یبرا  یکه دار  یهر چ  تویلیبايد مدارک تحص -

تو که  یاول ترجمه اشون کنم و بعد رزومه اتو بفرستم ... راست

ه مدارکت رو بده برات ترجمه کن وببانش خوبه خان زآرت یگفت

 ... 

يتم جا به جا من يه چوب کبر ین برابرو بابا دلت خوشه ها! آرتا -

  یکه کاغذا   نطوری مدارکمو ترجمه کنه؟هم ادیکنه ... حال ب یمن

 :هیشب یزیکرد زير لب چ یمجلوشو مرتب 
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م بلند شدم و رو جايز ندونست شتری...زمزمه کرد. ماندن ب لیاقت یب -

 تم: گف

برم که مدارکو آماده کنم و  ن م یندار یخب ديگه اگه کار -

 برم دارالترجمه ...بعدم ب

سريع  یلیجا من خودم يه آشنا دارم خ نیهم ارشونیب ستیزم نال -

 کنه .. یترجمه شون م

 يام ...  یاز خجالتت در م انشاهللباشه  -

 برو خجالت بکش ...  -

 کرده و یفظخره خداحاباالبارش ه ايل و ترسوندن ب سالمبعد از 

شدم. هم شب   ی آماده مرفتم خونه و سريع  یمدم ... بايد موا بیرون 

  میداشت ستیپخونه مون و هم فردا قرار  انیجون اينا ب یلیقرار بود ن

گفتم؟   یم یچ  ی... برا  دمنگفته بو یچیبا بچه ها ... به آرتان هم ه

رفتم ه ديشب قبل از خواب نداشت ... فقط يادم یبه اون ربط

شم از ايد بريم خونه مون ... بدون اينکه چکنارش و گفتم دوشنبه ب

 برداره گفت:  ماراشیاز ب یيک مطالعه پرونده 

 چه خبره؟!!  -
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 داريم ...  سالممادربزرگ زن   -

 رسم جديده ؟ -

 ...  سالمزهرا مادرزن  هشتآره قبلش هم بايد بريم ب -

 چرا دوشنبه؟!!  حال -

جمعه  دو روز قبلش بهت خبر بدم ... امروز یيک یفتدت گخو -

 .یگفتدير   یکه بعد نگ بگم  بهت االناست ... منم گفتم از  

 ديره ...  یلیريم ... دوشنبه ديگه خ یخب يکشنبه م  -

رفتم سمت اتاقم گفتم:يکشنبه   یکه م یاز جا بلند شدم و در حال

اينجا ...هنوز در   اني یبم مامانت اينا مفردا ش یدارم ... راست ارک

  یلیتو ... از ترس  يه قدم رفتم عقب خاتاقو نبسته بودم که پريد 

 زد و گفت: یيدن ترسم پوزخنداز د  بود. ی حرکتش ناگهان

 برن؟!!!  ی... خانوم کجا تشريف م لیيکشنبه ... روز تعط -

قورباغه جهش  نیکه ع گرفتدرد  تونین پس بگووووو! فوضولاآه

ه ک یبرداشتم و در حال زیم یبنده! شانه رو از رو نمودين داخل اتاق

 م:گفت دمیکش یموهامو شانه م یبه نرم

 ياد ...  یبدم م یکاریه خودم ... از ببرنامه دارم واس  -
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 با جديت گفت: 

 ريم خونه اتون ...نشستم لب تخت و گفتم: یکنسلش کن! ... م -

گردنمو  یول اينکه يادتون رفته ... پلک تشه ... در ضمن مث ینم -

 گفتم: طنتی گرفتم و با ش باال

 یگونه دخالت چیحق ه نره آقا آرتان ... من و شما ون يادتقرارم -

 همديگه رو نداريم ...   یکارا  یتو

دونستم اگه اون لحظه يه چاقو بدم   یچند لحظه با خشم نگام کرد م

  ی! اينجورياس  شازده ... گهگهکنه. آره دي یام م کهیت کهیدستش ت

 حرص منوشه تو  یزين به پشت ... فقط که نم ین و گهبه زيپشت 

 یبه هم. صدا  دی وباق خارج شد و درو ک... با سرعت از ات یاریدر ب

شته بود که دوباره در  از رفتنش نگذ هیقهقهه ام بلند شد هنوز چند ثان

زيرش .... با    مزدم کنار که بر یبه شدت باز شد. داشتم لحافو م

 گفت: دم و منتظر نگاش کردم. با پوزخند ديدنش دوباره صاف ش

 گفتم:  دی!!!با تاک؟ی ستیکه يکشنبه خونه ن یمطمئن -

 بعله ...  -

 انداخت و گفت: باال یه ا شون
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چون قصد   یایخب ... پس حواست باشه که تا شب خونه ن  یلیخ -

 رو دعوت کنم خونه ...  طرالندارم  

 در خارج بشه که گفتم: ز اينو و گفت و خواست ا 

  ی. اما ببکن .. یدوست دار ینداره هر کار  یبه من ربط ونشا  -

 یحريم اون يکحق نداره پا به  ی کس زحمت قرارمون يادت نره ...

تو حريم من ... يه  یزير پريد یبار سرتو انداختبذاره ... امشب دو

 کنم. یحريمتو زير و رو م یبار ديگه تکرار کن

از   شد. چقدردويد و از اتاق خارج   شمشدوباره خشم به چ

اينجا ....   ارهیخواد ب یرو م طرالن! یبردم. لعنت یچزوندنش لذت م

ه  قفل کنم ک قبل از رفتن در اتاقو!!!!!يادم باشه حتما  یعوض

 یجلو دنیسگندکارياشونو تو اتاق من نخوان بکنن ... با ر

رو دادم دست نگهبان که  چیشدم و سوئ ادهیپ نیساختمون از ماش

 کرد. از کاراش خنده سالمنو خم شد و بود. تا زا  در ايستاده یجلو

.. بابا افتاد . یاز زبونش نمگرفت به خصوص که خانوم دکتر  یام م

رو داد بهم و من خدا رو   ایپرش چ یبه عنوان هديه سوئ یشب عروس
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  یعنوان محتاج آرتان نبودم. نايلون ها چیبه ه لهیوس  ظ شکر از لحا

 ..  کردن . یم ین یدستم سنگ یخريد تو

ادم. بايد  شار درو ف ستیآسانسور و دکمه ب یبه زحمت رفتم تو

جون بابت    یلیخواستم ن یذاشتم. نم یشب سنگ تموم م یبرا 

  دیدادم ... کل یپسرش نگران باشه پس بايد آشپزيمو بهشون نشون م

 یپشت در م االنخونه رو خدا رو شکر آرتان برام زده بود وگرنه 

  یم روخريدارو هن و هن کنون گذاشتموندم ... درو باز کردم و 

  ی... مدم کر یغذا ها رو حاضر مبود بايد سريع اپن. ساعت دو 

تنگ بود ...   یدرست کنم و وقتم هم حسابنوع غذا استم سه خو

با يه    دمیزانو پوش یتا رو یاتاق ... يه شلوارک ل  یسريع پريدم تو

  یلیخ یاتونستم لباس  ه ی... هنوز هم نمیشرت چسبون قهوه ا  یت

 ش بود ...  بس حد نی آرتان تنم کنم ... تا هم یباز جلو

شدم هر جا به و مشغول پخت و پز  زیم یوسايل رو ريختم رو

دونستم   یزدم به آتوسا ... م یخوردم سريع زنگ م  یبر م یمشکل

شه و مجبورم برنامه   یتشديد م شیزنگ بزنم دلتنگ يزاگه به عز

خودش فکر   شیآرتان پ یينجورفردا رو کنسل کنم و برم اونجا ا 



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

آتوسا  . برنامه مو به هم زدم طرالناون و  یيکرد از ترس  تنها یم

کرد ... سرگرم  یکمکم م  یداشت و حساب یخوب  یهم آشپز

خورد کردن کاهو  نیبودم که تلفن زنگ خورد ... در ح یآشپز

دادم به شانه ام و جواب   هیبرداشتم تک ویبودم ... گوش ساالد یبرا 

 :دیچیپ یگوش یجون تو یلین یجانم ...صدا  -:دادم

 دختر گلم ...  مسال -

 ! شما؟ نی.. خوبخودم .  جون گل یلین سالم -

 آرتانم خوبه؟! یدخترم تو خوب یمرس -

 رسونه ...  یم سالم اونم خوبه  -

... دخترم راستش زنگ زدم که بهت   هت باشسالم ی تسالمخب به  -

 بگم ... 

 گفتم: یبگه با ناراحت یز یقبل از اينکه فرصت کنه چ

 ياين؟! ینکنه نم -

 گفت:د و خندي

واستم بگم يه ديم ... فقط خ یبهت مزحمتو که چرا دخترم ...  -

 قراره بهت زحمت بديم ...  یم زيادک
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  اهرمخودش ادامه داد:خو دمیحرفشو نفهم  یسکوت کردم ... معن

ن  اونجا بهتو انیخوان امشب با ما ب یهم با بچه هاش و شوهرش م

کتف و   یاز ال میگوش نیزم ی ..چاقو از دستم افتاد روسر بزنن .

 نوی... فقط هم یصندل یودمم افتادم روم. خبغل ید تو گوشم ولو ش

 کم داشتم ...  

برداشتم  دوباره  ویجون که بلند شد سريع گوش یل یالو الو ن یصدا 

 گذاشتم دم گوشم و گفتم: 

 .. ر خورد افتاد .از دستم يهو س یگوش دیجون ببخش یلیجانم ن -

از اين فقط خواستم  شتریبم ش یباشه عزيزم من مزاحمت نم -

 ...  یشوکه نش یو ديدو قوم اجوج و مجوج يه که یبدون

 اين حرف خنديد. منم به زور خنديدم و گفتم:  دنبالبه 

 دارين ...  اریاخت -

 زدم:  غیبعد از اينکه مکالمه تموم شد ج

   هیاههههههه -

 یکه م یکم دار یچه مرگته؟! چند شد:چته؟! از درونم بل  یصداي

رت پاشو  ! خاک بر س!!! هان؟!!؟یاریاين دختره کم ب  یجلو یخوا 
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که انگشتاشونو هم   یجمع کن ... سه تا غذا درست کرد دتوخو

... پاشو يه دوش   یکم ندار یچیخورن ... خودتم که ه یباهاش م

نا تا دو سه  يه ذره به سر و وضعت برس  خونه تو درست کن اي ریبگ

... نبايد   یضعف نشون بديان نبايد جلوشون  یساعت ديگه که م

  البد...  یخواهرشو بکش  دختر یجون بفهمه دوست دار  یلین یبذار

  یز یجونم چ یلیاز جانب اين دختره وجود نداره که ن یخطر

بود  یزیتت داره اگه چکه چقدر دوس یدون یگه م یدرموردش نم

 ئن باش! .. مطمداد . یحتما بهت هشدار م

شدم ... ژله   ساالددرست کردن  تکون دادم ... دوباره مشغول یسر

يخچال  یباالو گذاشتم  ختمري  مخصوصش یظرفا یهم تو ها رو

حاضر و  یچک کردم همه چ  یيک یتا ببنده ...قابلمه ها رو يک

  یحموم و سر سر یآماده بود ... حال نوبت خودم بود ... رفتم تو

بپوشم ... اينقدر کمدمو زير و   یه بودم لباس  چدوش گرفتم. موند

  یبا دامن آب یز مشکگرفتم بلو می رو کردم تا دست آخر تصم

  یتا رو نش یبلند بود و آست نیبپوشم ... بلوزش آست مویبنارک

دوست داشتم دامنش تا يه  یلی... مدلشو خ يومد یدستم م  یانگشتا
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ه بود فقط يه  تر از زانوم بود و تنگ تنگ دوخته شد نیکم پاي

کرد.  یرو برام راحت مراه رفتن  چاک کوتاه پشتش داشت که

صبر ناخنامو لک  سرو  مدیهم پوش مویمشک یگشتل ان یصندل ها

در   یچشمم بود که صدا  یتو دمیزدم ... مشغول سرمه کش  یآب

آرتان اومده .... کاش بلد بودم خط چشم بکشم ...   دمیاومد ... فهم

 یچشمامو دو برابر کرد يه سايه آب ینما! ريمل هم زدم که فیح

  ا موهامو ويو کنم ..... اتو مو رو به برق زدم تشت پلکم .هم زدم پ

زدم که چند تقه به در خورد ... خنده  یم مویرژگونه صورت تمداش

  یبه رو دم حجله کشته بودم ... ديگه سرشو نمام گرفت! خوب گر

 ث کردم و سپس گفتم: اتاق ... چند لحظه مک یانداخت زير بپره تو

 بله ...  -

 ...  رونیب ایظه بترسا ... يه لح -

 و گفتم: خنده ام با صدا شد

 تو ...  ایب... تو  دستم بنده -

اتاق باز شد و  اتو رو برداشتم و مشغول ويو کردم موهام شدم ... در 

 نیاز پاي نیتا پاي باالچارچوب ايستاد ... نگام کرد ... از   یآرتان تو
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خورد   یاش مکرد آدمو با چشم یکرد يا اگه م ی... يا نگاه نم باالتا 

 .... خونسردانه گفتم:

 شده؟!  یزیچ -

 د ... ض ش عر سالم -

 ...  سالم -

 خبريه؟!!!  -

 چطور مگه؟!!!  -

رنگ و وارنگ ... اين لباسا ...  ی!! اونهمه غذا ان؟یدوستات قراره ب -

 آرايش ...  

 نخورده آرتان؟! یسرت تو جاي -

 من اين بود؟! واالب سجوا  -

 يان اينجا؟!!!  یمامشب مامانت اينا  رفت ديشب بهت گفتم تياد -

 و گفت: شیشونیپ یمحکم زد تو

 ...  یوا  یا  -

  یآقا یاضر بشح یساعت وقت دار مینشده ... ن یهم طور حاال -

 فراموشکار ... 
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 سريع عقب گرد کرد ...  

 قبل از اينکه از اتاق خارج بشه گفتم:

 ...  اني یبرس  خاله ات اينا هم مبه خودت يه کم  -

 گفت: رتیشت و با حه برگدوبار

 !!!! ؟یگ یراست م -

 گم ...   ینه دروغ م -

 بخندم بهت ...  یخواستم شوکه ش 

 گفت: تیبا عصبان

 خانوم هم هستن ... طرالنيان ...   یترسا ... بله م دمیپرس یجد -

  طرالن یجد  ینو من پوزخند زدم. يع رونیسريع از اتاق دويد ب

بودن   طرالنبا  یبرا  ین که مشکلاينقدر براش مهم بود؟! چرا؟!!! او

وقت ازدواج کنه و از من  چید هخوا  یفت نمت پس چرا گنداش

راحت   یل یتونست خ یمکنم؟!  یافشو باز یخواست نقش ج

نکنه ... پس چرا   شیوقت وارد زندگ چیباهاش ازدواج کنه و منو ه

  یکنه؟!! خدايا دارم م یم یچرا داره اينجور اينکارو کرد؟!!! حاال

ه  شدانگار يه نفر ديگه موهام که تموم شد  ی... اتو یفوضول رمیم
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بودم ... موهام ويو شده و پف دار اطراف صورتمو گرفته بود و تا 

امو نصف موهامو  ... مدل يک ور ريختم  دیرس یکمرم م یرو

ه .. محشر شدزدم روش . یآب یونیصورتم و يه گل سر پاپ یرو

م چرا اينقدر  دون  ی... نم تماشندکم  طرالناز  یز یبودم ... ديگه چ

 یزدم که صدا  یم. داشتم به خودم عطر برام مهم شده بود .. طرالن

زنگ بلند شد سريع دويدم سمت آيفون و در رو باز کردم ... آرتان  

 رونیاز اتاقش اومد ب دیشرت سف یو ت یهم باشلوار گرمکن طوس

با    بود .... سیبست به مچش و موهاش هنوز خ یاعتشو م داشت س

 یزیچرد تا ... دهان باز کپاهام خشک شد  یرو من نگاشديدن 

خره باالخواست بگه برو شلوار بپوش ...   ینگفت ... شايد م یبگه ول

  یشوهر خاله اش هم بود و به من نامحرم ... ايستاده بودم کنار در برا 

... نگاه که کردم  فعه دست چپم داغ شداز مهمونا که يه د بالاستق

انگشتم ...   یوه تکن یدستمو گرفته و داره حلقه مو م نديدم آرتا

 و گفت:  باالاش کردم سرشو آورد شدم ... فقط نگ داغ

... خواستم بگم برو دستت کن ديدم  ستیديدم حلقه ات دستت ن -

  جونم یلی... ن یو به حرفم گوش ند یکن یلجباز یخوا  یم حاال



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

 یرد توک یخون جفتمونو م ستیديد حلقه ات دستت ن یماگه 

 زیم یو از رور حريمت گذاشتم و حلقه ... با اجازه ات پا به شهیش

 آرايشت برداشتم ... 

ام تند  نهیس یچقدر حرف زدنش خاص شده بود ... قلبم داشت تو

جون  یلین یزد. خواستم دهان باز کنم و تشکر کنم که صدا  یتند م

 بلند شد: 

 عاشق ....  به به عروس  دوماد -

 بغلش و گفتم: یوبا خنده رفتم ت

 .  جون .. یلین سالم -

 و در گوشم گفت:  دیبوس جون منو محکم یلین

لرزه چه  یترسا ... من که زنم دلم برات م یچقدر خوشگل شد -

 ...  مبرسه به آرتان

جون خاله آرتان که از اون شب   یلیخنديدم و تشکر کردم بعد از ن

حبت منو بغل کردم اومد تو و با م یه بعد من خاله نسا صداش مب

د و مهرش به دلم جون ازش خوشم اوم یلیبه همون نسبت نکرد ... 

رو به آرتان   لمیاز فام ینه من تونستم کس یفتاد ... شب عروسا 
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ام کرد ... فقط هنگ یرو به من معرف  یکنم و نه اون کس یمعرف

از افراد آشنا شديم اونم در حد  یرگرفتن کادوها بود که با يه س

وارد   طرالنه ها ! بعد از خالنیو تبريک ... هم یپرسوالو اح سالم

 یدرشت مشک یقدر اين بشر خوشگل بود! چشما.. خدايا چشد .

بود ... صورت   یوحش یلیمژه ها فرخورده بلند ... چشماش خ 

... موهاش فر درشت داشت و رنگ   باالسر  یو دماغ قلم دهیکش

سرت اک تو ... خ دیکش یبه رخ  م شتریپوستشو ب یدیسف اهشیس

 لیاقت! حقا که ش؟ی و نگرفت یداشت یله ا دختر خا نیآرتان ! تو همچ

بود با يه   دهیپوش یلوله تفنگ یيه شلوار کتون مشک طرالن...   یندار

به رخ   شترینقصشو ب یب کلیتنگ که ه یو مشک دیشرت سف یت

فرش تا  یز کرد و خرمن موهاوهاشو باگل سر م ی... وقت دیکش یم

  یزیچ.. عجب بردم . یبه قدرت خدا پ شتریبپوشوند  کمرشو  یگود

 بود! 

ساله بود وارد شد   زدهیکه حدودا س طرالنخواهر  طال  طرالناز  د بع

بود ...   طرالن کسبر ع قایخونگرم با من دست داد ... دق یلیو خ

يخ سرد و  نیودن عکار گذاشته ب شهیانگار ش طرالن یچشما یتو
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خم شدم  یاراده کم ینبود و من ب یراينجو  طال یروح بود ... ول  یب

فرق داشت   طرالنچهره هم با  لحاظ از  ی... حت دمشیبوس و

  یلخت ... خوشگل بود ول یخرماي یداشت با موها یعسل یچشما

آرتان که من از اون   ی... بعد اون نوبت به بابا طرالن ینه به خوشگل

  یکردم شد و شوهر خاله اش آقا ید پدر جون صداش مشب به بع

...  دیو حالمو پرس دیبوس ومیشونی... پدر جون با محبت پ یمیعظ

تان انگار از اينکه با شوهر  شوهر خاله اش هم باهام دست داد ... آر 

چپ چپ نگام   ونخاله اش دست دادم زياد خوشحال نشد ... چ

 کرد و منم براش پشت چشم نازک کردم ...  

 طرالنتان و رفتار آر یهمه وارد شدن تازه وقت کردم رو یوقت

رش نشسته بود و نديدم آرتان کنار ماد یخاص  زیبشم ... چ قیدق

روح   یاحساس  و ب یهم ب طرالنود بگو بخند با مامانش ب مشغول

مادرش  یها  واالس  بهبا انگشتانش بود و در جواب  یمشغول باز

ل صحبت با کنارشون و مشغو داد. منم نشستم یفقط سر تکون م

 که یجون و خاله نسا شدم ... کم یلینهم  یو هر از گاه  طال

رو نشون   طرالنکرد و با سر  یآرتان اشاره ا  شت خاله نسا رو بهگذ
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 یبه شدت پريده بود ... آرتان با افسوس  سر طرالنداد ... رنگ 

 را گرفت و بلندش کرد طرالنتکون داد و از جا بلند شد و دست  

را با    و آرتان او ش راه افتاددنبال یعروسک کوک ن یهم ع طرالن...  

کردم  یويد .... فکر نم.. خون به صورتم دد .بر  اتاقش هخودش ب

بود ...   یهمه عاد یانگار برا  یبکنه ... ول  یکار ن یجلو جمع همچ 

انگار فقط من جا خورده بودم و از رفتار شوهرم شرمنده بودم ...  

جون و  یلیستم تا وسايل شام رو آماده کنم ... نسريع از جا برخا

  یلیبه ند ... خاله نسا رو دنش هآشپزخونم وارد دنبالا هم خاله نس

 کار کنم ...  یدونم بايد چ  یبه خدا ديگه نم -گجون گفت:

... يه کم بهش مهلت بده  یازش توقع دار یخواهرم شما زياد -

 ياد ...  یکم کم با خودش کنار م

 آخه ... -

اون حالش بدتر   نیاگه ازش داشته باش یآخه نداره ... انتظار زياد -

 شه ...   یم

جون   یلی... ن یخمار یرفتم تو شتری ن بنزد و م یديگه حرف سان الهخ

 يهو برگشت طرف من و با اخم گفت:
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 ...   یزحمت انداخت یترسا عزيز دلم چرا اينقدر خودتو تو -

 و گفت: دیقابلمه ها کش یتو یاله نسا هم سرک خ

 . .. مهیخوش به حال آرتان ... فسنجون و ق -

 جون هم خنديد و گفت:  یلین

 ه خاطر مرغش ... ان بآرت یبه حال بابا خوشو  -

 گردنمو کج کردم و مظلومانه گفتم:

 جون ... شما دوست ندارين اين غذاها رو ؟  یلین -

 یخاله نسا بغلم کرد و گفت:چرا دخترم ما دوتا خواهرو سنگم بذار

  یاين غذاها خدا رو شکر چه برسه به می گ یخوريم م یجلومون م

  یهمه چخودمن  نیع شوهرممو  خوش و آب رنگ ... دخترا 

 و گفتم: دمیکش یدوست دارن ...نفس راحت

 ...  ديمیچ قهیبا سل زویخدا رو شکر ...تند تند م -

و به به و چه چه  دنیکش  یسرک م یه یمردها با حالت خنده دار

ن  رنگ اتاق آرتا یقهوه ا  من همه حواسم به در یول کردن. یم

 گفت:  وه ام جون زد سر شون یل ی. ندوخته بود ..
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اش از   عالقهمورد   یا کن شوهرتو تا غذاهان برو صدمادرجو -

 ...  فتادهیدهن ن

خواستم آرتان فکر  یبه من چه ... نم اصالً دوست نداشتم من برم ...  

 یقیجون بود ... نفس عم یلین دستور یکنم ... ول  یم  یکنه حسود

گفتم و  یللهرفتم ... زير لب بسم اتاق آرتان  و به سمت در دمیکش

 آرتان بم شده بلند شد:  یدر زدم ... صدا  سه ضربه به

 بله ؟! -

 آب دهنمو قورت دادم و گفتم:

صداتون   امیجون گفت ب یلیآرتان جان ... غذا آماده است ... ن -

 کنم ...

 ...  النا م ايي یباشه ... م -

 تم: انداختم و زير لب گف باال یشونه ا 

 ...! یایخوام ن یم hبه درک اصل  -

 : دی جون که پرس یل یو در جواب ن زی م  ررفتم نشستم س

 پس آرتان کو؟  -

 گفتم: 
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ياد ... هنوز حرفم تموم نشده بود که در اتاق آرتان باز   یم االن -

 یلیشد ... نان خارج اون آرت دنبالو به  رونیاومد ب طرالنشد و اول 

 جون با خنده گفت: 

 یو فسنجون ترش مهیق خانومت برات چه نیبب ایمادر ... بگه دي ایب -

 درست کرده ... 

که تلفن خونه زنگ زد ...   زیسر م نهیبش ادیآرتان لبخند زد و اومد ب

به ناچار عقب گرد کرد و رفت به سمت تلفن ... حرف زدنش با  

کردم  زیگوش ت ی... هر چ دی نکش طول شتریچند لحظه ب یگوش

مد م اودره ی... آخر هم قطع کرد و با اخماه گ  یم یچ دمینفهم

خنديد يهو چش شد؟!!! چون   ی.. وا! اينکه داشت م.زینشست سر م

ازش به عهده من بود   یپذيراي تیکنار دست من مسئول نشسته بود

 جون گفت:  یلیبشقابشو برداشتم براش برنج بريزم که ن

من و  از هم جدا شد؟!!!   بتونبشقا یزود نیبه هم دو تا شما  -

  یغذا م يه بشقاب یمون از توتا دو ماه بعد از ازدواج ارسالن

 ؟! ارسالنخورديم ... يادته  

 فت:و گ دیکش یپدر جون آه
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من  یبنداز ... بله يادمه ... ول امیلیمنو ياد زن ذل یخانوم ه حاال -

 که خوردم ...   یاهاياز غذ دمینفهم یچیاون دو ماه ه  یتو

 ت:جون گف یلیو ن يمهمه خنديد

 ... وم شن یجديد م  یچشمم روشن ... حرفا -

 عاشقانه گفت:  یجون زد و با لبخند یلیبه ن یپدر جون چشمک

 باور نکن خانوم .... بشنو و  -

 یلیاز نگاهاشون مشخص بود .... ن  بود .... کامال نشونیب یچه عشق

 جون به من نگاه کرد و گفت:

  خورين بعدهم غذا ب احال شما دو تا هم چند بار حداقل ب -

 ... نیبشقاباتون رو جدا کن

... چش شده   ستین ایاين دن یديدم انگار تو  به آرتان نگاه کردم

  یحرفش شده بود؟! نکنه پشت تلفن خبر بد طرالنبا  یبود؟! يعن

 :دمیو آهسته پرس اوردمیبهش داده بودن؟ طاقت ن

 شده؟!!!  یزیچ -

 تکون داد و گفت:  یتازه متوجه من شد ... سر

 ...  نه -
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تند شده م ... ضربان قلبم وشگ یزد تو یم یلینگاش داشت س یول

 یو سع دمیکش یقیه متهم ... نفس عمداشتم حس ي یبود حس بد

  یبشم ... بشقابو پر از برنج کردم و گذاشتم جلو الیخیکردم ب

بگه که به  یزیست چکرد و خوا  یخودمون دو تا ... آرتان نگاه

 گفتم:  یآروم

 جون ...  یلین -

برنجش و از   یيخت رونزد و يه قاشق از فسنجون ر یديگه حرف

اراده نگاش کردم تا از    یغول خوردن شد ... بگوشه خودش مش

قاشقو که خورد چشماش برق زد ...  نیچشماش نظرشو بفهمم ... اول

گفت دست  یخوشحال شدم ... خوشش اومد ... پس اون روزم الک 

 یراه انداخته بود ديدن یچه چه وجونم به به  یلیپختم افتضاحه ... ن

. خدا رو شکر که همه خوششون ن ..کرد یدفاع م هم ازش هیو بق

ساکت  طرالنشده بودم ... اين وسط فقط  دیاومده بود و من رو سف

 جون گفت: ی لیزد ... ن ینم یخورد و آرتانم حرف  یداشت مرغ م

 ...  ایترک نکن ان باشگاهتوآرتان مام -

 آرتان با لبخند گفت: 



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

  یکه م ؟! قبالجون یلین یشده شما نگران باشگاه من شد یچ -

  یکرد یو دعا م  یشه همه اش نگرانم باش یباعث م کلمیه یگفت

 ديگه نرم ... 

خراب  ینکرده زنا یخدا  دمیترس ینه مادر من ... اون موقع من م  -

تو چشمه مادر ...   یلیخ یاينجور ی لکیبدوزن ... چون ه سهیبرات ک

نظر  چیه مثل ترسا من ديگه از  یوجود داشتن زن با حاال یول

 یبد هیدل به بق یکم نداره که تو بخوا  یزیترسا چ مستینگرانت ن

 ینگران باشگاه رفتنتم به خاطر دست پخت ب ینیب یبعدشم اگه م

 یمکه بش ی... تو اگه يه هفته دست پخت ترسا رو بخور نتهنقص ز

 عزيزم ...  یش

 همه خنديديم و من گفتم: 

 ... ستین جون خجالتم ندين ديگه اينجورا هم یلین -

 حرص دادن من با خنده گفت: یآرتان برا 

...چپ چپ   ستیگه ديگه اينجورا هم ن یجون راست م یلیآره ن -

 نگاش کردم و اون از ته دل خنديد.  

 از من گفت: یپدر جون به طرفدار
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  پدر سوخته ... دست پخت زنت حرف نداره ... از رهیچشمتو بگ -

بايد به   داشته باشه ... یپختدست  نیهمچ دهیساله بع ستیدختر ب يه

 که يادت داده دست مريزاد بگم ترسا ...  یاون

پدر جون ... خوشحالم که خوشتون اومده نوش جونتون   یمرس -

 هر شب اينجام ...   يگهمن که د -...

 جون گفت: یلین

اين  یکه کم کم به جا یبکن یيه کار یتون یم نیبب النارس -

  اری..اختشور بذاره جلومون . خوشمزه شفته پلو با خورش یغذاها

جفت   یاينجا قدمتون رو اينی... شما هر شب ب هیدارين! اين حرفا چ

 من ...  یچشما

  یداشت نگام م ینگاه آرتانو حس کردم. يه جور خاص ین یسنگ

  ی... نگاشو بچشماش لونه کرده بود  یتو یدانقدر ایکرد انگار يه دن

  شدم ... طرالنو  طالاشتم و مشغول تعارف کردن دسر به ب گذجوا 

مشغول   طرالنکه آرتان و  یاز مواقع ریشد ... غ یسپر یوبشب به خ

 خوب بود ....   زا یچ هیشدن بق یپچ پچ م
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شد و همه با رضايت خونه   احتر الشیخ شیاز پ شیجون ب یلین

ن  ام مشغول جمع کردک کردن ... بدون عوض کردن لباسرو تر

دم بدون  فتاد به آرتان که ديظرف و ظروف شدم ... يه لحظه نگام ا 

کنه ... چشمش کور به خاطر اون اينهمه   یکم محرف داره کم

اش بود کمکم کنه ... منم بدون  فهیبودم حال هم وظ دهیزحمت کش

کارم ادامه دادم ... اونم  تعارف کنم بره استراحت کنه به بهشاينکه 

  ازم بکنه .... یيه تشکر خشک و خال یتخودش زحمت نداد حبه 

شدم   یم داریاعت پنج بايد بفردا هم صبح س خسته شده بودم  یلیخ

 داریب یکردم که بتونم با وجود اينهمه خستگ یفقط دعا م  و حاال

شستم وگرنه تا پس فردا کپک    یمامشب  نیبشم بايد ظرفا رو هم

ظرف   خوام  یزد ...آرتان که ديد دستکش دستم کردم و م یم

 بشورم گفت: 

 !!!! ؟یبشور یخوا  یامشب م -

 آره ...  -

 مگه فردا رو ازت گرفتن؟!  -

 واسه فردا گفتم که برنامه دارم ...  -
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  دیکوب یهم گره خورد ... مشت ینگاش مثل يخ شد و ابروهاش تو 

 اپن و گفت:  یرو

 آهان!  -

 دیاتاقش و در اتاقو محکم به هم کوب یفت تواين حرف ر دنبالبه 

 انداختم و گفتم:  باال یشونه ا ...  

 فوضول حسود ...  یوحش -

بعد از اون سريع مسواک  دیرفا تا ساعت دوازده طول کشن ظشست

 يومد...   یخوابم م یلیاتاق تا سريع بخوابم ... خ یزدم و رفتم تو

ومده يا نه ...  ش ا رو یز یچ  نمیبرداشتم تا هم چکش کنم بب مویگوش

  یفردا حتما م نهیخواست بب یود که مچند تا اس  ام اس  از شبنم ب

يام سر قرار ... بعد از اون دو تا اس    یدم حتما ميا نه ... جواب دا م ر

 ام اس  از شايان داشتم! اول نوشته بود: 

 بردار کارت دارم ...  ؟ید یجواب نم تویترسا ... چرا گوش -

 نوشته بود:  یدوم

 نه تون ... شم زنگ بزنم خو یمجبور م یاگه اينبارم برندار -
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  یچ  یيعن !!شش بار زنگ زده بود!کالم رو چک کردم ...  سیم

توجه به ساعت   یکار داشت؟ پس چرا خونه زنگ نزده بود؟! ب

خواب   ی... بعد از هفت تا بوق صدا  شیگوش یزنگ زدم رو

 :دیچیپ یگوش یآلودش تو

 الو ...  -

 ترسام ...  ن ...شايا سالم -

 شد:ترسا ...  اریصداش هوش

بود اس  ام اساتو  کردم اصل حواسم به ساعت ن دارتیب دیشببخ -

 شمارتو گرفتم ... ديدم  که

 ! ؟ید یچرا جواب نم  توی!!! گوش؟یتو معلوم هست کجاي -

 خونه؟!  یاتاق بود ... چرا زنگ نزد یتو میگوش  میمهمون داشت -

ت ونه آرتان جواب داد گفت دستحالت خوبه؟! من زنگ زدم خ -

شدم منتظر  یمنم هر چ  یریتماس  بگ باهام گه که یبنده بهت م

 شد ... ازت ن یه خبرديگ

شده بود و اخماش رفته بود   الل وقعآرتان ...! پس بگو چرا اونم یا 

مصرف شکاک!  یت ... حسود ببهم نگف یهم ... به چه حق یتو
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خودش هزار تا   شیحال پ منه ... لیدونست که شايان وک یاون نم

 شايان به خودم اومدم:  یا ... با صد  البدفکر کرده 

 ! ترسا .... !!! ؟یکجاي -

بود   بندکردم ... آخه جفتمون دستمون  یداشتم فکر م دیببخش -

 باهام؟  یداشت ی کار حتما يادش رفته بگه ... حاال

و چهارتا عکس از خودت و   ستیب یخواستم فقط بگم نفر یم -

 ...   اریبرام ب آرتان هم

 سه در چهار؟! -

 ه تا شش در چهار ... در چهار دوازد دوازده تا سه -

 ...  مریباشه بايد برم بگ  -

 واجبه ها يادت نره ها ...  -

 باشه ... باشه  -

 !؟یندار یکار یاوک -

 ! ؟یيا یکردم ... فردا که م دارتیب دینه ببخش -

 ؟؟؟؟؟؟یمگه توام هست -

 و بنفشه باشن من نباشم؟! نم شب یشه جاي یپ ن پ م -
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 ...  یيومد یتو نم می رفت یا ما مآره ... اينهمه ج -

 يام ...  یبه بعد منم م اين  از -

 خنديد و گفت:

 آزاديت شد؟! شوهر حکم  -

 بخواب تا منم وقت کنم يه کم بخوابم ...  ریبگ بروپرو نشو ...  -

  یکشان نمامشب اينقدر خود یيا یدونستم فردا م یباشه ... اگه م -

 ...  رمیکردم که باهات تماس  بگ

 بدون ... هم نداره ... از اين به بعد  یاشکال حاال -

 ت:خنديد و گف

 ...  ریباشه ... شب بخ  -

 ...  ریخشب ب -

که قطع کردم رفتم تو فکر آرتان ... چرا بهم نگفته بود؟!!!   ویگوش

  ویشدم سريع گوش داریب یآنشرل یصبح ساعت پنج بود که از صدا 

  ی... م دمیترس ینشه ... راستش ازش م داریخفه کردم که آرتان ب

در استرس داشتم که .. اينقنبود . دیاز اين بع  نذاره برم ... دمیترس

سر جام   یشدم ... کم داریو خواب يادم رفت و سريع ب یخستگ
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  ی... آب یرفتم دستشوي نیپاورچ نیشدم پاورچ نشستم و سپس بلند

اتاقم ... اس  ام اس    یدوباره برگشتم تو به دست و صورتم زدم و

 :میگوش یفشه اومد رو از بن

 !؟یداریب -

 م: نوشت

 ...   دارمیب -

 ت: نوش

که قرار بود باهاش بريم خراب شده ... قراره همه با   یوساتوب -

 نیساعت ديگه با ماش میخودمون بريم ... کاراتو بکن تا ن ینایماش

 ت ... دنباليايم  یشايان م

 نوشتم: 

 ...   یاوک -

يم نبود همه رو  کردن موهابه درست  یازیآينه ن یسريع پريدم جلو

به مژه هام يه رژ   زدمريمل  ... يهقرمز  یيه کله بافتن یچپوندم تو

 موی شد ... شال گردن قرمز و مشک یقرمزم زدم به لبام ...اوه اوه چ

که داخلش خز   مویچرم مشک  یمحکم دور گردنم ... پالتو  دمیچیپ
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و   دمیگرم پوش گرم بود تنم کردم يه شلوار یشت و حسابنرم دا 

اشنه  ... بوت بدون پ  دمیشپو اهمویروش شلوار چسبون مخمل س

و  دیرس یزانوم م یباالشلوارم که تا  یرو دمی کش  هم مویمشک

  یکنه ... دستکش ها یمطمئن بودم برف به پام نفوذ نم یاينجور

 یپشت شدم ... کوله آماده به رزم یهم دستم کردم و حساب موی چرم

رفتم داخل   نیپاورچ نیاورچمخصوص کوهنورديمو برداشتم پ

 یخوراک یو حساب مهم کرده بودو  .. ديروز فکر امروزمآشپزخونه .

نون  مونمیخريده بودم همه رو چپوندم داخل کوله ام يه لقمه پر و پ

  کیچصبحانه بخورم ... فلسک کو یو گردو گرفتم که برا  ریو پن

بگ انداختم   یهم پر از آب جوش کردم و دو تا ت موی مسافرت

ران ...  ناهار برم رستو یبرا بانکمو هم برداشتم که  اخلش ... کارت د

رفتم سمت اتاق و خواستم درشو قفل کنم که  نی پاورچ نیپاورچ

 آرتان باعث شد از ترس  بچسبم به سقف ... یصدا 

 سحر؟! برين کله  یسرکار خانم ... کجا تشريف م ریاوقور بخ -
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سمتش ... چشماش ام حبس شد و با وحشت برگشتم  نهینفس تو س

  یورشده بود اين ج نريی. چقدر چهره اش شبود .. پف دار و قرمز

 ... آب دهنمو قورت دادم و گفتم:

 ريم ...  یبا دوستام ... داريم م -

 کوه؟!!!  -

 نه ...  -

 ! هوا هنوز تاريکه .... ؟یبح اول صبحرين ص یپس کجا م -

 آوردم گفتم:  یشد ... نبايد کم م یاشت خشن مش دصدا 

تو هم  ! دوست دارم برم به  مگه من بايد به تو جواب پس بدم؟!!! -

 نداره ...  یربط چیه

 فشرد گفت: یکه م یدستمو گرفت و در حال

من نده هااااا ... بابات تو رو   ويلتح  یطوط نیاين جمله رو ع یه -

 سپرده به من ...

 تم: بلندتر از خودش گف

لومو  ...بغض گمن نده  ويلتح  یطوط نیتوام اين جمله رو ع -

 م: ادامه داد  یر شدم ولفشرد. از ضعف خودم متنف
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تو خونه بابام بودم از همه اين تفريحا محروم بودم .... همه   یتا وقت -

بدزده ... تفريح من فقط اين بود که  دخترشو  یيک دیترس یاش م

اونم بايد تا قبل از   رونیستام برم بپنج شنبه به پنج شنبه شام با دو

يد بپا  م بازم باشوهر کرد یسرم يعن ریگشتم حال که خ  یيازده بر م

خوام واسه  یخوام ... م یم یابا خسته شدم منم آزادته باشم؟ بداش

... پس   یبگردم ... برم مهمون رونیخودم خوش باشم با دوستام برم ب

دارين؟!!!!   یم دست از سر من بر یشم پس ک  یآزاد م یمن ک

 نیمامانشون ع ابامسافرت ب رن سه چهار روزه ی مردم م یدخترا 

که   میگن وقت  یهم بهشون نم یچیدارن ه شون اعتمادچشاشون به

  یکنن ديگه بدتر هر وقت بخوان با دوستاشون يک ماه م یشوهر م

 یم یگردن ... من انگار دارم تو عهد قجر زندگ یم ایدن رن دور

 یبه کس یبمونم ول یدم زندان یم  حیاستم من ترجخو ن اصالًکنم ... 

کن من قفل  یوزا رو و ردر ینگران یلیتوام اگه خ  مجواب پس ند

 ...  و برو

مبل و راه افتادم سمت اتاقم ...   یاينو گفتم کوله امو پرت کردم رو 

پالتوم بود درش آوردم و هنوز تو قفل نچرخونده   بیتو ج دشیکل
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  دیتمو گرفت و برم گردوند .... کلبودمش که آرتان از پشت دس

م گرفته اينقدر محک یمو بکشم عقب ولخواستم دستدر موند.  یرو

 : دمیالنستم. نکه نتو بود

 ...  رمیولم کن بذار برم به درد خودم بم -

 جلوم و زمزمه وار گفت:  منو چسبوند به ديوار خودش هم ايستاد

 !؟یمن یمن بهت گفتم زندون -

 نگفتم ... گفت:  یزیو چ نیسرمو انداختم پاي

 !! ؟یشه بر یمن بهت گفتم نم -

 نه ...  -

  یر یبدونم کجا ممن فقط خواستم  ؟ینچسبو یچرا يهو آمپر م  -

شوهرت   ستیزشت ن یشوهر کرد االن ی... به قول خودت تو يعن

بگم   دیاگه بابات زنگ زد ازم پرس ؟یر یم یندونه تو کجا دار 

هم از خودت ... زشت   دیسبابات هم از من پر ی!يهو ديد ؟یچ

 یشما بدون خداحافظ ستی؟! زشت ن حرفامون دو تا بشه ستین

يه صبحونه تا حال به   یول یم خونه منوز روز دومه که همرا  ؟یبر

 ...  یمن نداد
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کرد. چه مهربون شده بود!   یم دا یطنز پ یحرفش داشت رگه ها

زده مشکل دار سر و کله  یذاتش بود اينقدر با آدما یاين تو یول

اراده مهربون    ین بشد او یو گريان م االنجلوش ن یبود که تا يک

د و ... دستمو رها کربه خودم نگرفتم  نمیهم ی... برا  دش یم

 به دستم داد و گفت:  یدستمال

يه ذره اش هم نريخت  یختريملت ضد آبه؟! اينقدر اشک ري -

 ...  نیپاي

 اينبار خنده ام گرفت و اشکامو پاک کردم ... گفت: 

 ...  اصالً یکرد  یقبل از ازدواجمون آرايش نم -

ته باشه  اشد یه تفاوتايبلش يبا ق اجشخره آدم بايد بعد از ازدوباال -

 ... 

 یبرين؟! با اين پالتو یکجا تشريف م اوه بله مادمازل ... حاال -

 ... کله و شال ...  یچرم

 ...  ستیپ -

 !!!!! ؟یچ -

 بود؟!!!  بیحرفم عج  -



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

 گفت:رو کرد و موهايش ف یتو یدست

 !ست؟یپ بدين نرين کوه رضايت نیشه به هم ینم حاال -

 با تعجب گفتم:

 الیر باهات بايد باشه که خحداقل يه نف خطرناکه ... چون؟!چرا  -

 یبابات نم ادیسرت ب باليی...  یمن از بابتت راحت باشه ... تو امانت

 زنت تنها ...  یکه گذاشت یهست یگه تو چه شوهر 

 گفتم:  تیبانرفش و با عصپريدم وسط ح

 مگه من بچه ام؟!!!  -

 ديت گفت: ج با

  ینم یحرف منطق هکالمچون دو تا  یخب ... آره تو بچه ا  یلیخ -

رو  یخوا  یشم م یکه يه ذره باهات مهربون م نیشه باهات زد هم

 ...  یسرم سوار بش

هم به  یاز ینکردم ... ن یخب نشو ... من ازت محبت گداي  -

 .. رم .ندا تو یمهربون

حرف ه درست با هم مکالچند تا  میتونست یانگار من و آرتان نم

 ین موقع صدا بهم. هموپريديم  یبه مو گرسگ  نیمدام ع میبزن
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 یبلند شد ... شماره شبنم بود ... آرتان داشت با کنجکاو میگوش

 برداشتم و گفتم: وی توجه بهش گوش یکرد ب ینگام م

 هان ...  -

 هان و درد ...  -

 !!! ه؟تچخو  -

 ...  دو ساعته یپاين ديگه علفمون کرد اید ب -

 ... نفله!  النا يام  یم -

پالتوم و بلند شدم. آرتان   بیج یتوکردم و گذاشتم  طعق ویگوش

 هم بلند شد و گفت: 

 رين؟ یم یبا چ -

 ديگه.  نیريم؟!! با ماش یم یريم .... خب با چ یبا خر م -

خواد  یم مال خودتيه دختر هم سن و س البد ؟یشخص نیماش -

 کنه ... درسته؟!  یرانندگ زیو ل یبرف یاون جاده ها  یتو

 ...  رینخ -

 ت:پ نگام کرد و گفچ چپ
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  یرسونمت تا اونجا ...ديگه داشت م یت؟ مدنباليان  یکجا م -

 سرم و گفتم:  یرو دمیمخم. دستمو کش یرفت رو

 دم درن ...  -

 تماز در رف یحافظاين حرف سرمو انداختم زير و بدون خدا دنبالبه 

م دنبالاره م تازه متوجه شدم اونم د... سوار آسانسور که شد رونیب

من ... احمق  دنبالشرت و گرم کن راه افتاده بود  ی ياد ... با يه ت یم

  نی زم یبا پام ضرب گرفتم رو اوردمویخودم ن یتو اين سرما! به رو

  یاشون مخوان برن اردو و باب یشده بودم که م  یبچه هاي نی... ع

فارششون رو بکنن.  و س کنن یا دم اتوبوس  همراه رو ت ونا خوان ا 

شت دستمو گرفت ...  از پکه  رونید دويدم بآسانسور که ايستا 

ايستادم و نگاش کردم ... بدون اينکه نگام کنه راه افتاد ... منم به 

 یدر لب یش راه افتادم ... تازه متوجه شايان شدم که جلودنبالناچار 

رفت ... يه  شايان رو ديد دست منو گ ا وقتی... مطمئنه  بود ايستاد

 ه که من صاحبشايان بفهمونت به خواس یم البدداشت ...   یقصد

 دارم.  
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لجم گرفت و خواستم دستمو از دستش خارج کنم که دستمو 

 محکم تر فشرد و يواش در گوشم گفت:

 ... یپس راننده تون آقاست ... اونم چه آقاي -

 فتم: ارموذانه گبا لبخند م

 ...  ی! اونم چه آقايبله -

  رهیخ یغريب بی که نگاش به شکل عج یجلو و در حال اومد شايان

 من و آرتان گفت:  یدستابه  بود

 .. ری... صبح به خ سالم -

جوابش رو داديم. معلوم نبود آرتان   یو آرتان به سرد یمن به گرم

جواب خودم  با اين شايان بدبخت داشت ... خودم  یچه پدر کشتگ

 رو دادم: 

 ...  یدار طرالنکه تو با   یپدر کشتگ مونه -

گرفت و او هم   ودشان لبخندم رو به خاراده لبخند زدم شاي یب

لبخند زد. ناگهان دستم در دست آرتان فشرده شده اونقدر محکم 

 : دم یکه دلم ضعف رفت ... نال

 آخ  ....  -
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دستم فرو  یودستم مونده بود بدجور ت  یاز ديشب توحلقه ام که 

 گفت:  یبا نگران نرفته بود. شايا

 شد؟! یچ -

 من گفت: یآرتان به جا

 .. بريم ... . یچیه -

کردم   یکنم سع یاينکه کارش رو تلف یکرد برا   یم زق زقدستم 

زور من کجا و زور اون کجا؟! يه لبخند  یدستش رو فشار بدم ول

 حرصم گرفت.  شتری... ب باشکج نشست کنج ل

ه اسپرت شد دیسف یایشايان ... يه زانت نیسمت ماش راه افتاديم

تان  من دست در دست آر اشت ... شبنم و بنفشه با ديدنخوشگل د

هاشون خنده  افهیگشاد شده بود. از ديدن ق یه نعلبکچشماشون انداز

که به معلمش   یشاگرد نیشدن و ع ادهیفت هر دوتاشون پام گر

پاسخشون رو داد و رو به   یکردند ... آرتان به نرم سالمکنه  سالم

 من گفت:

 ؟!!!! خودت شیبريش پ یعقب يا م یذار یله تو معزيزم ... کو -
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از خونواده من بود نه از   یردم ... نه کسور اونورم کيه نگاه اين 

 للبود؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ج یا  غهیم چه صخونواده خودش پس عزيز

 خالق! همونطور با بهت گفتم:

 باشه ...  شمیپ -

 ؟ یت صبحونه برداش -

 آره ...  -

 !  ؟یکن یکار م  یناهار چ -

 وزخند گفت:با پ شايان

بريم ...   اينیتون هم بخوب خود نیر نگرانآرتان خان اگه اينقد -

 جا واسه شما هم هست ... 

 به شايان کرد و گفت: یآرتان نگاه

 مئنهم در کار باشه مط یاگه دفعه ديگه ا  یاينبار کار دارم ول -

سپارمش به کل   یذارم ... اينبارم دارم م یباش ترسا رو تنها نم

 . ... اگه يه تار مو از سرش کم بشه .. ماش پیاک

کرد ... شايدم فقط به خاطر اينکه   یم ینقش بازخدايا اون داشت  

کرد پس با اين وجود   یمن امانت بودم دستش اينقدر سفارشم رو م
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..  بود . یخواستن  زشیهمه چ یلرزيد؟! لعنت یچرا من دلم داشت م

با آرتان رفت   یسرسر یتکون داد و بعد از خداحافظ یان سرشاي

 یخداحافظ جی شبنم هم همونطور گنشست پشت فرمون بنفشه و 

 کرده و سوار شدند. منم خواستم سوار بشم که آرتان گفت:

 ؟یگرد  یبر م یک -

 ... ستی! معلوم ن -

 ...   یاوک -

..  انداخت زير. ديد که سرشو یچ دونم ینگاش کردم ... تو نگام نم

جلوش مهربون باشه و نقش   د کهنبو یديگه مهربون نبود. ديگه کس

ختم زير و با يه خداحافظ  د. سرمو اندا وار شده بودن همه سکنه  یباز

نا خود   دیراه افتاد ... به پچ کوچه که رس نیسوار شدم. ماش یسرسر

د ... ا وايساده بوهمونج وآگاه برگشتم ... دستاشو زده بود زير بغلش 

 و گفت: دمیکشدستمو 

 یم دارم از سرما يخ ؟یبر یمنو م یکجا دار بنفشه ... یریبم یا  -

 زنم ... 
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تا بهت بگم ... بايد بريم يه جا که بچه  ایب فتیر ننال راه باينقداه  -

 ها نباشن ... 

 شبنم غش غش خنديد و گفت: 

 ...  ارمخدا خفه ات نکنه ... به خدا من نامزد د یا  -

.  نیيپا تا می سر خورديم رفت یبیسراش یديديم و رور هر خنهر سه ه

اينجا  چکسی... ه بود  دیدورمون سف تپه بوديم و دور تا نیحال پاي

 بدجنسانه گفت:  یا  افهیکنه ... بنفشه با ق دامونیتونست پ ینم

 وقتشه ...  خب حاال -

 شبنم گفت: 

 زنم ...  یم  غیج یتجاوز کن یبه من بخوا  -

شه  هم قرار با یندارم ... به کس یلیم چیمن به تو ه...  گمشواه  -

..خودشو  لب سرخش . اين رژ کنم با یم به اين ورپريده متجاوز کن

کنار ... هر  دمیزدم و خودمو کش غیج یسمت من که به شوخ دیکش

 شبنم گفت: وسه قاه قاه خنديدم 

  ؟یکارمون داشت یچ  نمیحال بگو بب -

 کرديم؟  یچهوس   شای!يادتونه چند وقت پ-
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 ! نهههههه-

ه پاتوق ... پشت چراغ قرمز ... ي  میرفت  یم می! داشتست؟یيادتون ن -

ن ... يه دختر پسره از اون تريپ  وايساد کنارمو دويست وشش اومد 

 ش بودن ... خوشگل تو

 ؟ دنیکش  یم گاریيهو شبنم داد زد:که س

 بنفشه دست زد و گفت:

 ...  باريکال  -

  بشیج یفتم:خب ...بنفشه دست تومن با تعجب نگاش کردم و گ

ه با در آورد. چشمام چهارتا شد ... بنفش گاریکرد و يه پاکت س

 لبخند گفت:

پسرا بايد بکشن ما آه   یخره دست از دلم برداشتم ... چرا هباال -

 ... میبکش

 دم و گفتم: یاز دستش کش گارویبا ذوق س

هست  یچ نمیبنفشه دمت گرممممممم .... بده بب یوا  -

 پلس  ....  لتریاولترالیت ف ؟!مالبروحال

 ..  اووووه . -
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 خره از اون خوباس ! -

يه نخ واسه   ی. يک و هم در آوردبنفشه فندکش ديم وخندي یسه تاي

ون روشن کرد و داد دستمون. اول خوب نگاش کردم ...  هر سه تام

خواستم بکشم ... فکرو  یم یدرسته يا نه ... ول  رمدونستم کا ینم

گذاشتم گوشه لبم و پک زدم ... همه  گارویو س  گذاشتم کنار

ه بفشه و شبنم هر دو سرفه نکردم ... بن ینمو و حلقم سوخت ولده

پک دوم رو  الیخیبوديم که باينقدر هر سه مشتاق  یسرفه افتادن ول

داشت  یزد ... طعم گس یزديم... چشمامون از زور شوق دو دو م

بکشم ...  شتریو ب رشتیدوست داشتم ب یچوب سوخته ... ول نیع

برفا و تند   یشتام ... ولو شدم روا انگ دو ت  یگذاشته بودم ل گارویس

از رنگ سرخ  رژ لبم سرخ  شده  گاریس لتریف زدم ... یتند پک م

  ژبکشم ر گاریگرفتم هر وقت خواستم س میبود ... از اون لحظه تصم

به   دیشد ... تا رس یقشنگ م یل یخ  لترشیلب قرمز بزنم ... رنگ ف

رد خنديدمو پسسسس که ک یبرفا خاموشش کردم صدا  یتو لتریف

 ... یگفتم:بعد



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

... يه دونه در   دک گرفت طرفمبه همراه فن گارویبنفشه جعبه س

آوردم و گذاشتم گوشه لبم فندکو روشن کردم و با يه پک محکم  

رو روشن   یروشن کردم ... مال بنفشه هم تموم شد و دوم گارویس

  یبهمون نم یحس گاریهر سه تامون خود س بوديمفضا  یکرد ... تو

همون حالت که  یو لذت داشت ... بنفشه ت یلیخ دنشیکش یول داد

 گفت: رونیداد ب یماغش مد یودو از تود

 خبريه؟!  -

 صحبتش با من بود گفتم: یچون رو

 کجا؟! -

 ... با آرتان خبريه؟!  بپرسمشايان ازت  ینشد جلو -

 یکه دود رو م یزدم در حال رگایبه س یخنديدم و پاک محکم

 بابا!  گفتم:نه رونیدادم ب

 شبنم هم اومد وسط بحث و گفت: 

هم تو رو سپرد به ما   یبود ... يه جور خاص هدیبدجور دستتو چسب  -

 ... 

 نشه...  زيشیخواست امانت بابا چ یفقط م -
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 بنفشه گفت:

 شک کردم ...  چشمامتا ديدمت به  -

 شبنم گفت: 

 منم!  -

 ... ودم شک کردم خودمم به خ -

 ! ه؟یرتیغ -

 شديد  -

 ه خره ...ه عشقنشون رتیغ -

شه ... آخه  یز عاشق ميه پسر تو دو رو  یکن یکه فکر م یخر توي -

نکنه ...   دا ینسبت بهم پ یوقت حس چیاگه آرتان ه نفعمهغ من به اال

ازم يادگار نمونه   یچی... بذار ه ستمیمن که آخرش اينجا بمون ن

 يه عشق. یحت

با  یقراره بريا اگه هم  یخواد تو يا نر یآرتانه من دلم م فیح -

 .یآرتان بر

ندارم   یرم ... با آرتان آزاد ی خوام که دارم م  یم یمن آزاد -

 ديگه .. 
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يه  یانداختن. وقت  باالنزدن و فقط شونه   یشبنم و بنفشه ديگه حرف

کرد و   یبنفشه سرفه ا  ديمیدر سکوت کش یرو سه تاي گاریپاکت س

 شد گفت:   یجلوم خم م یکه کم یحالدر 

رض  ها تبريک ع یگاریدتون رو به جمع س م ورومحتر یخانوما -

 کنم ... یم

... بچه ها   باال میرفتو هن هن کنان تپه رو  ديمیهوراااا کش سه هر 

شايان با ديدن ما با   دنیکوب یسر و صورت هم م  یداشتن برف تو

 جلو اومد و گفت:  تیعصبان

 تون گشتم ...دنبال!!!! همه جا رو ن؟یکجاي معلومه شما چیه -

 سردانه گفت:خون شبنم

 ديم ... دور و اطراف بو نیهم -

 ...  م دواریام -

 خنديدم و گفتم:

 !؟یشايان به ما شک دار هیچ -

 در حال گر گفتن بود گفت: تیشايان که از عصبان
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  نبود گارا یس یدين ...اه اه يادمون به بو  یکه شماها م یبا اين بوي -

 بنفشه سريع گفت: ... 

 !!! ؟یبو؟ چه بوي -

 ه رو هل داد و رو به ما گفت:بنفش شايان

به خودتون تا   نیبردارين بزن یمن يه اسپر یتکوله پش یز توين ا بر -

رو بايد   یزیدونم شما دخترا چرا هر چ  ی... من نم نرفتهآبرومون 

 ! ن یخودتون امتحان کن

  نیده سمت ماشالت زشه خجشبنم و بنف یمن غش غش خنديدم ول

بنفشه اومد سمتون و  یاينترنت  یدوستاز ا  یيک نایراه افتادند ... مل

 گفت:

 یبسازيم ... نکنه دارين م یخوايم آدم برف یم اينی ين ببچه ها بدو -

 ن؟یماش یتو رين

 گفتم: من

 داريم ...  یيه کار نیيايم ... تو ماش یم االننه بابا   -
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خره دست از دلش برداشت و فلسک الابهم  ایعرش اينیباشه زود ب -

م که  بخوري اينیاز داخل کوله اش در آورد بو وشباالآل یچاي

 . ه ..چسب  یم یسابح

شايان رو   رتاسپ یتند تند اسپر نایيايمبعد از رفتن مل یم االنباشه  -

دوست  ای... عرش میوستیکرديم و به بچه ها پ یخودمون خال یرو

 یيه بار مصرف برامون چاي وانیل  بود سه تا لیشايان که اونم وک 

 داد گفت:  یدستمون م یيک یکه يک یکرد و در حال

  دهیتون نگه داشتم وگرنه اينا بلعزور واسرو به  یاي ه ذره چاين ي -

 بودن ... 

شديم ... بعد از   یو مشغول خوردن چاي يمهر سه تشکر کرد

  در ی... حساب یشديم واسه ساختن آدم برف  جیهمه بس یخوردن چاي

محکم خورد  یرفجمع کردن برف بوديم که يه دفعه يه گلوله ب ریگ

به   تادم و اول از همهبند اومد صاف ايس تو کمرم ... از درد نفسم

مشغول گوله   دوبنفشه و شبنم نگاه کردم حواسشون نبود و هر 

 کردن برفها بودن ... 
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 یهم يک انیشدم ... ک انیمتوجه نگاه ک به پشت سرم که نگاه کردم

شو به نشونه  شايان بود ... با ديدن نگاهم دست  یه از دوستايگد

 یتوجه نشستدلم نزد که زياد به  یدآورد و لبخن باال یعذرخواه

رو   ینکردم و دوباره مشغول جمع کردن برفا شدم ... گلوله بزرگ

  یهم گذاشتم و رفتم به سمت آدم برف یکه درست کرده بودم رو

 جلو اومد و گفت:يع سر انیبدنه اش ک یکه بريزم رو

 بده به من ترسا ...  -

 تشو پس زدم و گفتم:يت دسبا جد

 رم ... خودم دست دا -

 چه خشن!  -

 که هست ...  نهیهم -

ريختم همون لحظه بنفشه و شبنم   یتنه آدم برف یرو  یبرفا رو رو

 ن ... شايان داد زد: هم برفاشون رو آورد

 م ...  اري یسرشو م االنديگه ... منم  هیتنه اش کاف -

گذاشت   یتنه آدم برف یوحرفش يه گلوله بزرگ آورد و ر دنبالبه 

به   دهیپلس اریچشم يه خ به جاد ... دو تا دکمه و زيرشو محکم کر
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... يه دفعه   می دهنش گذاشت یدماغ و چند تا سنگ ريزه برا یجا

 به طرف من و گفت:  شايان اومد

...قبل  می کن یده مخب کله هم که نداريم ... پس از کله تو استفا -

ويو شده   یو خرمن موها دیهو کشکال رمیاز اينکه بتونم جلوشو بگ

 یشدن گلوله برف  پرتابهمزمان شد با رش نکاخت دورم ... ايام ري

گوشم ...   یبه سمت من. گلوله صاف خورد تو انیاز جانب ک

شروع به  یمن و يک دفعه هم سوز سرد یشايان مات شد رو

د ... دستمو سرما تا اعماق گوشم نفوذ کر وزيدن کرد. حس کردم

 زد: غیج  بنم. شنیزم یگوشم و نشستم دو زانو رو یرو گذاشتم

 زيرش ؟یواسه چ یکلشو برداشت خوره یسرما م االنونه ا ديو -

تو   یاحمق ... تو چرا همون موقع برف زد انیسرش نبود ... ک یچیه

 ان زمزمه... شاي ستیسرش؟ شما پسرا يه جو عقل تو کله تون ن

 کرد:

 دونستم ... ینم -

 هم گفت: انیک

 ود.د نببه خدا از قص شو برداره ...هکردم شايان کال یفکر نم -
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 گفت: وکرد  یانیپادرم ایعرش

  یيان م یهو بده سرش کنه م... شايان کال نیدعوا نکن خب حاال -

 خوره ...  یهم خودش سرما م رنمونینگ رنمونیگ

و اومد کرد تو سر من ... سرمو با   دیکشاز دست شايان  کالهوبنفشه 

 گرفت و گفت:  باالدستش 

  ؟یخوب -

 د و گفت: فم زانو زهم اونطر نایمل

 ط. فق یخورسرما ن دوارمی... ام نیاينا وحش -

 زدم و گفتم:  یلبخند

 نه خوبم اشکال نداره ...  -

 یسرم و م یباد رفته بود تو دیترک یسرم داشت از زور درد م یول

بچه  الیخیخورم. از جا بلند شدم و گفتم:ب یحتما سرما مدونستم که 

 شه ...  یبدون کله هم م یها ... آدم برف

خودشو   یه بافتن دوستانه به روم زد و سپس کال یدلبخن انیک

 و گفت: یسر آدم برف  یبرداشت و چپوند رو
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خوايم  یبعدش م ريمیيه عکس بگ نیاينم از کله حال همه وايس -

 ...  یردم از گرسنگبريم ناهار ديگه م 

.  میشايان گرفت نی با دورب یکس يادگارهمه کنار هم ايستاديم و يه ع

رستوران شايان   خواستن برن یو همه م  ودب اوردهیغذا ن چکسیه

 خودشو رسوند کنار من و گفت:

 ترسا ...  -

 بله؟ -

 از دستم؟ یناراحت -

 بايد باشم؟ -

  ینم اصالً یبشه يعن یخواستم اينجور یخوب باور کن من نم -

 ...  ستیسرت ن یچیه هدونستم زير کال

 ... ستیمهم ن -

 .. دیدر هر صورت ببخش -

کارت يه گوله برف   یهم برو اونور تا به تلف االح دمیباشه بخش -

 یدماغت تا يخ کن ینزدم تو
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  وانیيه ل انیدوستاش ...بعد از خوردن ناهار ک سیو رفت پ خنديد

 من آورد و گفت: یداغ برا  یچاي

 ...  یاينو بخور که سرما نخور -

 زدم و گفتم: پس یدستشو با سرد

 ندارم ...  لیم -

  یم یکم محل نمیهم یده برا  یم داره نخ انیم ک ردک یحس م

يه کم  رونیکردم تا خودش بره رد کارش. از رستوران که اومديم ب

برگرديم   میگرفت   میکرديم و سپس تصم یديگه همه با هم برف باز

 شد یيومديم برگرديم شب م یر خورده بوديم و تا مساعت سه ناها

 يم ...  ردک یاحافظخد هیبق . سريع کوله هامون رو جمع کرديم و با..

  یتنم حس م یرو تو یشد و داغ یکم کم بدنم داشت کرخ  م

عقب کنار   نم یکرد تا اومدم برم بش یکردم سرم هم هنوز درد م

 بنفشه شايان گفت: 

 جلو ...  نیترسا بش -

 !را؟چ -
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ترسم  ی... م یبمونکنم که گرم  م یرو روت تنظ یخوام بخار  یم -

 ...  یبخورورديم سرما احمق سرت آ انیک که من و باليیبا اين 

انداختم و نشستم جلو شبنم هم نشست عقب ... تموم   باال یشونه ا 

کردم. چشمامو بسته بودم بلکه خوابم  ریف  ریطول راه رو عطسه و ف

داد. با توقف    ینم دنیبهم اجازه خوابو سر درد بدن درد  یببره ول

مو اره چشماديدم دوبو آشنا نمکان ر یوقت یول گشودمچشم  نیاشم

 بنفشه و شبنم چشمامو به زحمت دوباره باز کردم:  یبا صدا  بستم.

 بشم.   ادهیترسا پاشو بريم دکتر ...حال نداشتم پ -

شون کشون منو به زحمت زير بغلمو گرفتن و ک  چارهیشبنم و بنفشه ب

  یداغون م عصابنارمون با ا بردن. شايان هم ک به سمت درمانگاه 

  کشتش. یمان داشت عذاب وجد يومد 

بکشه! با توجه  به درک! زد دختر مردمو به اين روز انداخت ... حاال

به حال خرابم مجبور شديم بريم سمت اورژانس ... دکتر برام دو تا  

قدرت   یپسول تجويز کرد ... حتآمپول به همراه يه عالمه قرص و ک

ه  بد به شايان نگاپول شکايت کنم فقط چنان نداشتم به خاطر آم

 دخت زير.  تر شد و سرشو ان  کردم که شرمنده
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 شبنم با خنده گفت: 

ناراحت   یداداشمو نگاه نکن خودش به اندازه کاف  یاينجور -

و  جواب آرتان ر هست که امانت مردمو به اين روز انداخته ... حاال

 بديم ...  یچه جور

م دو تا آمپول بزن  بايد که حاال . منو بگوآرتان .. یان؟! گور بابا آرت

تخت ... هر دو تا آمپول رو  یرو  دمیم و بنفشه خواب... با کمک شبن

از زور درد فقط اشک ار گوشه چشمم سرازير  یبا هم زد بهم لعنت

بريده شده  نتونستم يه ناله کوچولو بکنم. صدام به کل  یحت یشد ول

  تامونن روز هر سه ده بودپکر ش یو بنفشه هم حساب بود ... شبنم

لندم کنن که شبنم گفت بذار  ب تن.. دوباره خواسخراب شده بود .

کمک ... من ديگه جون ندارم تکونش   ادیبرم شايانو صدا کنم ب

داده   هیتک. سرمو دیطول نکش شتریب هیبدم. رفت و برگشتش چند ثان

رم  دم. شايان اومد تو و کنابو  بنفشه و چشمامو بستهبودم به شونه  

وار  زمه و در گوشم زمکردم خم شد  یعطرشو حس م یايستاد. بو

 گفت:

 نداره بغلت کنم؟  یايراد -
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 سرمو به نشونه مخالفت چند بار تکون دادم. شايان گفت:

 بده ...  یل یآخه حالت خ -

ر بازوم و به  دست انداخت زي ناچاردوباره سرمو تکون دادم ... به 

که نشستم  یصندل ی. رونیشمک بنفشه و شبنم منو بردن سمت ماک

 یرازير شد. وقتچشماش س و دوباره اشک از  پاهام درد گرفت

رو نداشتم   یدرد چیشدم. طاقت ه یبچه ها م نیشدم ع  یمريض م

 گفت: یمن با ناراحت ی... شايان سوار شد و با ديدن اشکا 

 !؟یردرد دا  -

 به زور گفتم: 

با حس کردن داغ نزد و راه افتاد.  یفقط برو خونه ...ديگه حرف -

 گفت:دم ... شبنم بود گونه هام چشم باز کر شدن

زنم با يه سوپ   یرم گلم ... فردا حتما بهت سر م یمن دارم م -

 خوشمزه ... 

دوباره راه افتاد. بنفشه هم بعد از   نیچشممو باز و بسته کردم و ماش

رفت ... حال  شمیياد پ یحتما م ن اينکه فردا من و قول داد ندیبوس

 نیاش... دوباره که م سم چرا اول منو نرسوندهشتم از شايان بپرندا 
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... چشم گشودم  میآپارتمان آرتان هست یايستاد مطمئن بودم جلو

 شايان بلند شد:  یصدا 

 مثل اينکه آقا بزم داشتن! -

ود که  . آرتان بختمدومتوجه منظورش نشدم و به روبرو چشم 

 دمیکش یشرده شد آهکرد. قلبم ف یم یرو سوار تاکس طرالنت داش

 که شايان گفت: و خواستم درو باز کنم

 صبر کن بذار کمکت کنم ... -

سريع اومد سمت من درو باز کرد و دستشو جلو آرود قبل از اينکه  

 آرتان از پشت شايان بلند شد:  یعصب یصدا  رمیدستشو بگ

 شده؟!!!   یچ -

تونه   یگفت:سرما خورده ... نم  یجد یا  افهیو با ق گشتبر ايانش

 بشه ...  ادهیخودش پ

 یچیبود ... ه شهیگاش مثل شن  و.س زد و اومد جلآرتان شايانو پ

نگاش نبود. چشمامو بستم دوست نداشتم نگاش کنم. يک   یتو

عطر آرتان  یکنده شدم. بو یصندل یدفعه حس کردم از رو

 آرتان بلند شد:  یعصب یمشاممو پر کرد ... صدا 
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 ؟ی د یقول م ینجورمگه نگفتم مراقبش باش؟!!! اي -

حس کردم و بعد   نویشبسته شدن در ما ینداد. صدا   یجواب شايان

 آرتان رو:  یهم صدا 

 ! ه؟یاين چ -

... دو تا آمپول  ستین یخاص زی داروهاشه ... بردمش دکتر ... چ -

 هم زده ... 

 آمپول زده؟!!!!!  -

 بود ...  رتآره خوب تجويز دک -

 آرتان صدام کرد: 

 ترسا ...  -

دادم. از   ینماگه هم داشتم جواب  ینداشتم ول دم. قدرتجواب ندا 

کرده؟! خودش   یکار م یخونه داشته چ یتو طرالنتا حال با  صبح

من   ینداشتم تا وقتدوست  یبه درک ... ول شیو محبت و مهربون

توش   بکنه یکنم کثافت کار یم یاون خونه دارم زندگ یتو

اين مورد حرف  شد. بايد باهاش در یوگرنه تحملش برام سخت م

 دم گفت: یديد جواب نم یزدم. وقت یم
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 چه به روزش آوردين که حاضر شده آمپول بزنه ...  نی نیبب -

ياد ... شايان زير   یمن از آمپول خوشم نم ودخوشم اومد که يادش ب

 که بعدش حس کردم یزیکرد و رفت. تنها چ یلب خداحافظ

 یباز کردم رو ... خوابم برد. دوباره که چشم دويدن آرتان بود 

 : دمی تختم بودم ... نال

ن رو از اتاق حس کردم. به خودم که نگاه  آرتا رفتن رونیآب ...ب -

بودم تنمه با   دهیکه زير شلوارم پوش  یکردم ديدم فقط شلوار گرمکن

در آورده   بلوزم ... لباسامو عوض نکرده بود فقط شلوارمو با پالتوم

 بود. خدا رو شکر! 

رعه گرفت و ج باالرد و سرمو يه کم ل برام آوآب پرتغا  وانیيه ل

 یزد ول یدهنم ريخت. زير لب غر هم م یوال رو ت آب پرتغجرعه 

مونده بود   نمی گفت هم یم خودش شی. انگار داشت پدمیشن ینم

که  دونستم  یکه از خودم داشتم م یبشم پرستار اين زلزله! با شناخت

  یيه مريض یختس  شهیکشه. هم یفقط تا فردا صبح طول م  میمريض

کرد يا يه  یلوم درد مز بعد فقط شايد گبرام فقط يه شب بود ... رو 

غريب  بیحال نبودم. سکوت آرتان عج یديگه ب یکم سرم ... ول



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

چرا تو با شايان    دینپرس یسرزنش! حت  یزد حت ینم  یحرف چیبود ه

من قدرت پاسخ گفتن   دیپرس یه هم مهر چند که اگ ؟یتنها بود

  از ديشبهم که   یز خوردن آب پرتغال يه کم از سوپنداشتم. بعد ا 

وهامو داد. دهنم و بعدم دار یود رو آروم آروم کرد توده بمون یباق

و چراغو خاموش کرد و  دیکش بااللحاف رو تا نزديک گردنم 

 خوش کردن دل من ...!  یرفت دريغ از يه جمله برا 

م کنه و بودم ... ناخودآگاه دوست داشتم آرتان دعوا  کردهبغض 

 یندارم و برا  ی تیاهم چیبود براش ه دا یخوب پ یسرم داد بزنه ... ول 

  کنمفکر ن یچینزد. چشمامو بستم تا ديگه به ه یحرف چیهم ه  نیهم

کردم خواب   یزودتر از اونچه که فکر م یلیبه خاطر قرص ها خ

 منو در ربود.  

  اينورم شونیبنفشه و شبنم از خواب پريدم يک یصداصبح با سر و 

بازم  یشماتا متوجه چ اونورم ... شونیتخت و يک یبود رونشسته 

 و بوس  کرد و گفت: شدن بنفشه خم شد چالپ چالپ من

يخ !يه گوله برف خورد تو سرش داشت  یجنازک نارن نمیپاشو بب -

 کنم من   ترمرد ... خاک بر س یم
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د زدم و خودمو يه کم خنديدن. منم لبخن خودش و شبنم غش غش

 گرفته گفتم:  یو با صدا  البا دمیکش

 مگه ساعت چنده؟!  ن؟ی کن یم یاينجا چه غلطشما دو تا  -

 شبنم گفت: 

 االن میاوه اوه صداشووووو ... ما هم از صبح ساعت هشت اينجاي -

 ساعت دوازده است! بنفشه گفت: 

 خنگول پاشو برات خبرا دارم ...   -

 پاشدم ديگه...   ؟یکور -

 ا داره؟!!!! آرتان شماره منو از کج -

 هان؟!  -

ازم درخواست   کالس یکلو با  میگوش یرو صبح زود زنگ زد -

...   امیخواستم ب یمن که خودم م شما ... حاال شیاينجا پ امیکردن ب

 !  ن؟ یگ یگذاشتم گفتم چرا به آتوسا نم  کالس نیهمچ یول

 گفت؟  یخب چ -

نواده  خواد خو  یمعلومه که نم ی نداره ... ول یخاص لیدلگفت  -

 بفهمن حالت بد شده ...   ات
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 امانت!  هیقض بازم -

 امانت؟  هیقض -

اينکه من امانتم دستش   یذاره پا  یکنه م یکه به من م یهر محبت -

  ... 

 بنفشه برق زد و گفت:   یچشما

 ! با تعجب نگاش کردم و گفتم: ؟یگ یراست م -

  ؟ یدیکش یتور روشن شد؟ باز چه نقشه ا شمات پروژکچرا تو چ -

 !  م؟یيه ذره اذيتش کن یدار وستد -

 !  ؟یجور چه -

 يا نه؟  یدار وست بگو د -

 آره از خدامه ...  -

 خب پس زودتر خوب شو ... دارم براش ...   -

 انداخت و گفت:   باال یشونه ا  ینگاش کردم ول یبا کنجکاو

 خوب شو تا بگم ...   -

 يشب...  با اون دو تا آمپول گنده حالمو جا آورد دوبم بامن خ -
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يا پس  واسه فردا شه بذار   یم ی عیبط ریيه کم زوده ... غ االننه  -

 تو سرمه.  یگم چ ینکن چون نم واالم ديگه ساالنفردا ...  

 به شبنم نگاه کردم که گفت:  

 کار کنه ...  یچ خواد یدونم اين م یمنم نم واال -

 فت: بنفشه گ

 شماره منو از کجا آورده؟!  ینگفت حاال -

 بود گفتم:  یعسل یگاه کردم و با ديدن گوشم که روونورو ناينور ا 

از  ريمیگ یم جهیاينجاست پس نت االن یبود ول فمیتو ک میگوش -

 شماره تو برداشته ...   میگوش یتو

کرد و   یيه کم درد م  زاين حرف از جا بلند شدم بدنم هنو دنبالبه 

 م گفت: کرد. شبن یعرق کرده بودم. ته گلومم يه کم درد م یحساب

 !  ؟یر یکجا م -

 . رم حموم ..  یم -

حموم دوش آب گرم بدن   یمنم رفتم تو تن ونگف یزیديگه چ

 یهمونجور با حوله رفتم تو رونیتا اومدم ب دیدردمو بهبود بخش 
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خونه رو برداشته  پسو یپزخونه ... ساعت يک ظهر بود و بوآش

 و گفتم:  دمی. با لذت بو کشبود .. 

 ...  درد نکنه  یحساب ی... دست دوستان گرام یخوب یبه به چه بو -

 شبنم گفت: 

  زی ... نشستم سر میبرو يه لباس  تنت کن ... خوبه سرما خورده بود -

 و گفتم: 

 نداره ... بده بخوريم اين سوپو ... خونه گرمه ... اشکال  -

 ت:  به شبنم کرد و گف  یهبنفشه نگا 

 اين مريضه؟!!   -

 باز شده بود انداخت و گفت:  ام که حوله  یباالبه  یشبنم نگاه

 ...  نمیبشون ببپو -

 هم و گفتم:  یرو  دمینده دو طرف حوله رو کشخ با

 درويش کن ...   -

غول خوردن شديم ... اونقدر  و هر سه تا با هم مش دیبنفشه سوپو کش

در نشديم .يه   یه صدامتوج اصالًو خنده بوديم که  یمشغول شوخ
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برق وصل شد و من نا  یوتامون جريان قآرتان به سه  یدفعه از صدا 

 :  باالگاه پريدم خودآ

 ...  دمیرو هم فهم یمريض یمعن -

يومد خونه ... نگام افتاد به دستش دو تا  یآرتان که ظهر نبايد م

يقه   یدستش بود. نگاه آرتان صاف تو رينیش موی نايلون پرتغال و ل

رفته بود کنار  یاب ... يقه ام حس باالسريع دستم رو آوردم بود ... من 

بنفشه هم با تته پته م و شبن گل انداخت. و گونه هام وجل دمشیکش

اپن   یب داد و نايلون ها رو روکردن. آرتان با پوزخند جوا سالم

 گذاشت و گفت: 

 بنفشه خانم لطف کردين...   -

 بود ...   فمیظکنم ... و یخ  .. خوا .. خواهش م -

 و به من گفت:  و ر اپن  یهم انداخت رو نشویماش چیسوئ

   ...ایترسا يه لحظه ب -

 و يواش رو به بنفشه و شبنم گفتم:   رونیدادم بنفسمو با صدا 

 ده به من ...   یم  ریگ باز حاال -
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نگفتن منم منتظر جواب اونا نبودم بلند شدم و   یچ ی بنفشه و شبنم ه

به در زدم   یاتاق خودش تقه ا  یفته بود تو ان رآرت دنبالراه افتادم 

  لب تختش منو که بودم و رفتم تو .... نشسته له مو صاف کردحو

 گفت: ديد اخم کرد و 

 ؟   یبهتر -

 آره ...   -

 انگار ...   یاگه حالت خوب نشده ببرمت دکتر ... ولاومدم که   -

 خوبم ...   -

 ... اين چه وضعشه؟!  نمیب یدارم م -

منو  یشتخنديم؟ انتظار دا یه با دوستام داريم مضع؟ اينککدوم و -

 ؟ الت راحت بشهیخ تا ینیرخت خواب رو به موت بب یتو

 اين حرفو زدم؟!  ی... من ک یمشکل دار تو کال -

هم که باشم از تو که اين همه با افراد  یواسه من دکتر نشو هر چ -

 بهترم ...  یمشکل دار سر و کله زد

 توجه خواستم از اتاق خارج بشم که گفت:  یم بفقط نگام کرد من
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  تنت کن یزیيه چ حموم به درک ل اقل یمنظور من اينه که رفت -

 ...  یخواب کن یشب حالت بد نشه منو ب  که نصف

 کنم ...   یرو به موتم بشم تو رو صدا نم اشمطمئن ب -

 ...  ستین دمیلجباز بع  یاز تو -

خوام دوستام معذب   یو نمزحمت زودتر بر یب االنشک نکن ...   -

 باشن ...  

رو   نالطروز به خاطر ديروز و اينکه رد. من که هنچپ چپ نگام ک

 خونه دلخور بودم گفتم:   ید توورده بوآ

  طرالنفقط  یکن یفکر م  ؟یکن ی منگاه  ی! چرا اينجوره؟یهان چ -

 تونه معذب بشه؟!   یم

 زد و گفت:  یپوزخند

 پس بگو دلت از کجا پره ...   -

با  هیه اين قضمن حتما بايد راجع ب یول ستیپر ن یدل من از جاي -

 تو صحبت کنم ... 

من با ديگران به تو مربوط بشه   نم روابط؟ فکر نکطرالن ه راجع ب -

  ... 
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 با حرص و غضب گفتم:  

دوست   یفقط به خودت مربوطه ... هر غلط یغتو با هر اال وابطر -

 ت ... ه اسديگ زیبکن ... حرف من سر چ یبکن یدار

 یر اتاق که نمد  یوردم تويهو پريد سمت من يه قدم رفتم عقب. خ

شت اينور سرم و يه دستشو تشو گذا . يه دسه بود ..بسته شد یدونم ک

کرد.  یداغ م ورتموهم گذاشت اينور سرم ... هرم داغ نفسش ص

چشماش و   یگنده اشو و در ... زل زدم تو کلیه  نیحبسک کرد ب

 ... گفت:  ماری کردم کم ن یسع

 کنم، نه؟   تیمن بايد تو رو ترب -

کاره  چیه من ی ام تو زندگ کرده ... تو تمیترب یاندازه کافبابام به   -

 ... یمن دخالت کن یبابا تیترب یتو ستین یازی! نیا 

 ...  یزد یبا اين لحن با بزرگترت حرف نم یداشت تیتو اگه ترب -

 تو بهتره ...  یکه هست حداقل از برخوردا  یلحن من هر چ  -

 دا یپ تیمالک  من احساس یرو یکنه؟ نکنه دار  یاذيتت م یچ -

 ؟ طرالنن و به رابطه م یکن یحسادت م  ؟یکن یم
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که هجوم   یخون یصورتم از حرص سرخ  شده بود و اينو از گرما

آورد به صورتم حس کردم. با تموم توانم هلش دادم عقب و فرياد  

 : دمیکش

رو که به تو مجوز کار   یام روانشناساون سازمان نظ رمیگل بگ -

ارم  دوست ندکه من  یفهم  یکه فرق حسادتو با اين نم یيداده ... تو 

 یکنم چه جور یشه زندگ یکه توش گناه م یخونه ا  یتو

کردم  ی... خاک بر سر من با اين انتخابم ... فکر م یروانشناس  شد

  اينقدرکردم  یهم خونه شدن .... فکر نم یآدم انتخاب کردم برا 

حداقل درک دارم   یولمن نفهمم  شعورمی... آره من ب یباشاحمق 

 !!!  ؟یچرا اينا رو ندار یا  لکردهیتحص ینيع که ی فهم دارم ... توي

صورت   ی... چشماش با تعجب رو رهیآرتان خواست دستمو بگ

 یعقب ... ول دمیقرمز شده ام مات مونده بود. دستمو با خشونت کش

 فت و گفت: آرتان سريع دستمو گر

 !!!!  ه؟یچترسا ... ترسا ... ترسا ... گناه  -

 ....   دیبغضم ترک

   فت:بشو جويد و گآرتان پوست ل
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هم خونه بايد هم خونه اشو درک    یگ یحرف بزن ... تو راست م -

ناراحتت کرده؟ منظورت از   یفقط بگو چ خب حاال یلیکنه ... خ

 ! ه؟یگناه چ

 با بغض گفتم:  

  ديروز...  طرالن -

 ديگه نتونستم ادامه بدم.  

که دستمو فشار    یند لب تخت و در حالنشو منو دی کش  یقینفس عم

 داد گفت:  یم

  ی... ول میاتاق بمون یدوستات زشته اينهمه وقت تو  یينکه جلوا ا ب -

برات روشن بشه .... دوست ندارم    زی همه چ االن نیدم هم  یم حیترج

 هم خونه ايم از دستم ناراحت باشه ...  

 ...  بونت با ز یآره چقدرم که برات مهمه ... همه اش دار -

و    تو راه ندادموقت زن جماع چیه میکه تو زندگ  میترسا من آدم  -

دور و   یزياد یرابطه نداشتم ... دخترا  یدختر  چیجز مادرم با ه

راه ندادم   میزندگ یتو یبه شکل جد موکدو چیه  یودن ولاطرافم ب

با گارد راه    شهی هم نهیه خاطر همم بشد یاينجور ینیب ی... اگه م
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يک بشه به خودش اجازه نده به من نزد یزن و دختر چیرفتم که ه

  ... 

 ؟ یکن یسر من خال ايدب -

جلوم اينقدر   یدختر چیکس ... ه چی... عادت ندارم ه ینه ... ول -

و بهت بگم ... خوشحال  طرالنخواستم  ی! م الیخیکنه ... ب یسرکش

دلم   یتونشون ندادم   یمخش ول  یره رو یهام م یشدم که سرکش

 ه ..  قند آب شد

 گفت: اش فرو کرد و وهم یتو یسکوت کردم و نگاش کردم. دست

 کرده ...   یسه بار خودکش طرالن -

 گشاد شده گفتم:  یبا چشما

 !!!!  ؟یچ -

 رونی... با شوهرش و پسر يک ساله اش رفته بودن ب شیسه سال پ -

ردن شوهر و بچه اشو  مرد بهشون حمله کگردش ... سه تا  یشهر برا 

ن و  سر بريدن ... و به خودش سه بار تجاوز کردجلوش چشمش  

 طرالنشد که  یرسن و ... خداي یش که مامورا مخواستن بکشن

کرد ... از همون   یبعد از اون واقعه سه بار خودکش یکشته نشد ول
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به  ازی. نه ..گرد یبر م یعاد یموقع زير نظر منه ... تازه داره به زندگ

 یرم برا  یکه مطب نم یايه تیموقع هکمک من داره منم از هم

يومد  یه ها صبح تا شب ممعج  شهی. اون همنمک یاون استفاده م

  یکردم عادت داره روزا  یاينجا و من مرتب باهاش صحبت م

کم کم خودش عادت   یيومد ول یمن اوايل نم شیپ ادیب لیتعط

از   قایياد و دق یگه نمفت که ديبه من گ مونیکرد ... روز عروس

ش  ه بد شدن رفت ... منم مجبور شدم بهه رو ب دوبار حالشبعدش 

کنه تو دوست    یشه حس م ی... با وجود تو معذب م ادیبگم بازم ب

ديگه خبر نداره   یکن میتقس یت فراغت شوهرتو با کساوقا  یندار

 که ...  

من که هنوزم   لبخند زد. دستشو گذاشت زير چونه  دیبه اينجا که رس

 : و گفت ردمک یم داشتم با تعجب نگاش

 مشکل برطرف شد؟!  حاال -

 ت گفتم:  فشرد ... به زحم یگلمو م ضبغ

 من ... چه وحشتناک!   یخدا  -
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  االنبود ... به زور برش گردوندم  یرو به نابود طرالن...  یلیخ -

بهتر شده ... توام يه کم مدارا کن دو سه ماه ديگه خوب  یلیخ

 شه ...   یب مخو

با هم شکست و اشک از بغضم  دلم و طرالن تیمظلوم یيه دفعه برا 

 جب گفت:  شد. آرتان با تعچشمام سرازير 

 !!! ه؟یچ یاااا ديگه گريه برا  -

 ...  دهیکش ی... چقدر سخت رمیبم ی... اله طرالن چارهیب -

 !!!!!  ؟یکن  یگريه م طرالن یبرا  یدار -

اوج  ا دست پوشوندم و هق هقم نگفتم ... فقط صورتمو ب یچیه

 صورتم برداشت و گفت:   یاز روگرفت. آرتان دستمو 

 ...  یازک باشد اينقدر دل نومي یبهت نم -

 ... اشکامو پاک کردم و گفتم:  رمیهق هقمو بگ یکردم جلو یسع

 من دل سنگم؟  یفکر کرد -

 گفت:  ی بدون رودرواس 

 دقیقا  -

 توجه به حرفش گفتم:   یب 
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   آرتان ... -

 بله؟  -

 ..  ادي یم طرالنکه  یشه منم باشم روز یم -

ترسم از   یم  االنام باش ... کم که بهتر شد اونوقت تو هبذار ي -

 حضور تو خجالت بکشه و به درمان جواب نده ...  

 دوست دارم کمکش کنم.  یلیباشه ... خ -

 تنهان.  رونیديگه برو ... زشته دوستات ب ... حاال یتو لطف دار -

 آرتان ...   -

 !  ه؟یديگه چ -

 زدم ...  که بهت تهمت ام خو یمن ... معذرت م -

 رد و گفت: گشاد شده نگام ک یآرتان با چشما

 ترسا ...   -

 هوم؟!   -

مهربونو کجا قايم   تیشناسمت ... اين شخص یانگار تازه دارم م -

در اون سازمان نظامو ...   رمی! واقعا بايد برم گل بگ ؟یکرده بود

 تونم تو رو بشناسم؟! خنديدم و گفتم:   یمچطور ن
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 ! رم؟یپاچه بگ گس نیع شهیهم یعادت دار ه؟یچهان  -

 ...  یگربه پنجول بکش نیدارم ع نه ... عادت -

خوش دوخت قهوه  یاين حرف خنديد و بلند شد پالتو دنبالبه 

 رنگش تنش کرد و گفت:  یشکلت  وریپل یايشو رو

کامل از تنت بره   یماریکه ب ورر بخیپرتغال رو آب بگ مویاون ل -

م  شه زنگ بزن خبر یحالت دوباره داره بد م یاگه هم ديد رونیب

 دکتر ...  يم بر امیکن تا ب

 فقط نگاش کردم که خنديد و گفت:  

به من   نی.... يادم نبود شما رو به موتم که بش دیببخش یوا  یا  -

 ... نی گ ینم یزیچ

 سامسونتش گفت:   داشتنربهر دو با هم خنديديم و آرتان بعد از 

  هم یزیديگه دختر خوب ... يه چ  رونیبرو ب ایرم ... ب یمن ديگه م -

 ...  یخونه راه بر  یبا حوله تو ستین ت کن ... خوبتن

 ...  ستنیوا! دوستام که پسر ن -

دخترا هم شما رو با حوله   یدوست ندارم حت فعالً یدرسته ول -

 ... ننیبب
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 !  !!!! چرا؟!!!؟یدوست ندار -

 زد و گفت:   یندلبخ

در آشپزخونه  یجلو رونیکه از اتاق رفت بخداحافظ ... بعد از اين -

  کرد و بعد از یم عذر خواهبنفشه و شبن محترمانه از یلیخ

آشپزخونه بنفشه و شبنم   ی. تا رفتم تورونیاز در رفت ب یخداحافظ

شده و منم داشتم براشون تعريف   یسرم تا بفهمن چ یريختن رو

 . ديمیندر بلند شد و اينبار هر سه ش یصدا  وبارهکه ددم کر یم

د ه. با لبخنرتان برگشتيدم آکه د  دمیاز داخل آشپزخونه سرک کش

 گفتم:  

 شده؟!   یزیچ -

 جا گذاشتم ...   چمویسوئ -

ن برداشت و با ديدن من که هنوز حوله تنم بودم  از لب اپ چشویسوئ

 گفت:  و دوباره يقه اش رفته بود کنار اخم کرد و

 ...  نمیبب ایب وپاش -

 م با لبخند گفت: رو به بنفشه و شبن



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

 یرف من گوش نم ه به حلجباز تون يه کماين دوست نیبايد ببخش -

 کنه مجبورم زورش کنم ...

 بلند شدم و گفتم: 

 شده دوباره؟!  یچ -

 و گفت:  دیدستمو کش

 تا بهت بگم ...   ایب -

 در اتاق گفت:   یجلو

 با اجازه ...   -

 خنديدم و گفت:  

 ...  دیبفرماي -

   اتاق. اشاره کرد به تخت و گفت: یتو دیکش رفت تو و منو هم 

 ... نیبش -

شلوار   خونه ام و يه یتو یلباس  ها یرفت سمت کشوها دشخو

 و گفت:  رونیب  دیکش یگرم صورت یبا يه بلوز پشم یگرمکن طوس

 بپوش ...   -

 با خنده گفتم:  
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 تو؟!  یجلو -

 به من گفت:پشتشو کرد 

 اسمم شوهره .... بپوش ...   یيعن- 

ا  ديگه از کشوه  یکاز داخل ي  یونجور که حوله تنم بود يواشک مه

تموم شد   ی... وقت دمیدر آوردم و تند تند لباسامو پوش لباس  زيرمو

 سرم بستم و گفتم:  یباال رهیموهامو هم با يه گ

 ...  دمیبرگرد پوش -

 برگشت و با ديدنم گفت: 

 م خشک کن ...  اتو هموه -

 و گفتم:  نیزم یرو دم یبا نق نق پا کوب

 ..  . رفتار نکن نبچه ها با م نیع -

 ... کوچولو !   یبچه ا  -

 که يهو وسط راه برگشت و گفت:   رونیاومد از در بره ب

 ا من يادم رفت بهت ...  -

لباس  زيرم که  یقبل از اينکه حرفشو تموم کنه نگاش افتاد به کشو

  یهول هول... اينقدر  رونیاش هم زده بود ب کهیو چند تا ت باز بود  
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هام رنگ   ونه . گرونیبود ب دهلباس  برداشته بودم که همه اش ز

 گفت:   یگرفتن آرتان هم خنديد و با لحن کشدار

 !  ی اوکــــــ -

 دوباره سامسونتشو برداشت و گفت:  

 .  به است ..برام غري شونیزايیسر کردن با خانوما برام سخته ... يه چ -

اتاق موندم تا  ی... يه کم تو نرویاين حرف خنديد و رفت ب دنبالبه 

. کشو رو با حرص با پام بستم و زشا  دمیکش یجالت م بره ... خ

 گفتم:  

 ...  یعوض یآبرومو برد -

در اتاق باز شد و شبنم و بنفشه هجوم آوردن تو با ديدن لباس   

  یلوهمن چطور جسرم که بف یعوض شده من هر دو افتادن رو

اره کامل  رو دوب هیشدم قضآرتان لباس  عوض کردم ... مجبور 

آرتان رو   یزير و حرفا  باسل هیقض یدم ... ولبراشون تعريف کر

تخت و موهامو هم  یسانسور کردم. بنفشه با زور منو نشوند رو

خشک کرد و گفت آرتان سفارش کرده. اون روز کنار شبنم و 
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  وانیکردم و تا شب با خوردن چند تا ل یرو سپر  یبنفشه روز خوب

 کردم. رونی رو کامل از بدنم ب یضريم وهیآبم

بود  فتادهیاين مدت ن یتو یاص... اتفاق خگه هم گذشت ه ديهفت دو

. قرار بود  میرفت سالممادرزن  یخره برا باالبه جز اينکه همراه آرتان 

جاش من کنسل شد. به  یبريم که با سرماخوردگ  ستیروز بعد از پ

ا که آرتان يه  زهر بهشت می همراه با آرتان اول رفتدو روز بعدش 

 یرينیيه جعبه بزرگ شمامان خريد و  یبزرگ برا  یلیدسته گل خ

عزيز   یخونه ديدن عزيز و بابا ... برا   میکرد بعد هم رفت راتیهم خ

گرفت با يه دسته گل خوشگل ... عزيز  یهم يه دونه سکه بهار آزاد

 ی کرد. وقت یم یتابیب یمن عادت نکرده بود و حساب هنوز هم به نبود

 آرتان گفت:  رونی خونه اومديم ب از

  ؟یو بر ی ذارزيزو بياد ع ی لت مور دچط -

 کنه ...   یعادت م -

 !  ؟یخودت چ -

 دل نبندم ...  یيا کس یز یوقته ياد گرفتم که به چ یلیخ -

 فقط به خاطر مرگ مادت؟!   -
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 ... ازدواج آتوسا ... رم  پد یاخالقمرگ مادرم ... بد -

 وقت ازداوج نکنه؟!  چیآتوسا ه ینکنه انتظار داشت  -

... زياد روش فکر  ستیکردن ن بل درکمن قا یتنهاي  یلنه ... و -

 نکن ...  

  یدوست دارم بدونم چرا خودتو تنها حس م یکنم ول یفکر نم -

   ؟یکن

 یم یاياحساس  تنه یپسرا وقت یدقت کرد  چون تنهام ... تا حاال -

 کنن؟   ی کار م یکنن چ

 نه ...   -

رنگ و وارنگ ... دور و برشون رو پر از دوست خره است نه! مس -

و خوردن مشروب و  یشه رفتن به پارت یم شون... همه کار ننک یم

 زویتا دير وقت دور دور رفتن دختر بلند کردن و اتو زدن ... همه چ

 ی... ول یلمار ... وکوفت زهر قرص...  دموا  گاریکنن س یامتحان م

 کنه ...  یدختر احساس  تنهاي يه که یاز اون روز یوا 

 : نگام کرد و من گفتم یاوبا کنجک 
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وقت نه  چیه یکنم ول یم یساله که احساس  تنهاي  یل یمن خ -

هم جنسم   یبا دوستا یدوست بشم نه تونستم حت یتونستم با پسر

برم  یم يه مهمونخواد عشق و حال کنم نه تونست  یاونطور که دلم م 

نم  کنم ماما یاحساس  تنهاي شتریشه ب یباعث منه برم بگردم ... اينا 

  یداشتم سرمو بذارم رو ازیمن ن کهاشت نها گذمنو ت یسن یتو قایدق

با رفتنش  یپاهاش و باهاش درد دل کنم ... بهش از دردام بگم ول

 ام ...   نهیس یخودش يه درد بزرگ گذاشت رو 

 شدم دستم رو گرفت و یکه ناراحت م یمواقعآرتان طبق معمول 

 گفت: 

 ...  یش یبا رفتنت تنهاتر م یکن یفکر نم -

يه حس  یشم ول یکه تنهاتر م مئنمره مطکردن ندا به فکر  ازین -

 ارزه ...   یهم برام داره که به همه احساسات بدش م یخوب

 !  ؟ یچه حس -

 ...   اللاستق -

 یبهش پ یباه بزرگه که يه روزبه نظر من اين کار تو يه اشت یول -

نگ رو ترسا تو شايد فقط چند ماه اول اين حس قش ... یبر یم
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شه و  یو يکنواخت م یزود برات عاد یلیخبعدش  یداشته باش

 کنه ...   یعذاب آور که داغونت م یو يه تنهاي یمون یاونوقت تو م

 ! ؟یکنمنو از رفتن منصرف   یخوا  یم -

 م ... خوام روشنت کن ینه فقط م -

 ... بذار تاريک بمونم.   الیخیب -

  واالر یرو یزندگنزد.  یو ديگه حرف دیکش یقیآرتان نفس عم

نه  دمیچیپ یمآرتان  یاده بود ... ديگه نه من به پر و پافتا  یعاد

رفتم با بنفشه و شبنم   یبه کار من داشت ... جمعه ها م یآرتان کار

 طرالنآرتان بتونه با   که خونه نباشم و رونیرفتم ب یم پشونیو اک

  سالمش يومد باها یم طرالن یموندم خونه وقت یه مکار کنه ... البت

هم با من   طرالنرفتم حال برخورد  یم و بعد مردک یم یپرسواالاح

ن بردم ... با  شايا یبهتر شده بود ... مدارکم رو به همراه عکس ها برا 

ره  دائم ندا  به اقامت یازیآرتان هم صحبت کرده بودم اونم گفت ن

به  یازیديگه ن نیهم یبرا  هیکاف و يه اقامت يک ماهه هم براش

دم ... شايان هم ه شايان دا پورتش رو بود و فقط پاسمدارک نب

زبان هم ثبت نام کرده   کالسمن بود  یو دار کارا  ریدرگ یحساب
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شد و ديگه مجبور نبودم سر   یام شروع مکالسبودم و از هفته آينده 

تجربه هم   خونه در و ديوار رو تماشا کنم. یتو نمیشتا سر هفته ب

کارم  ه ب یخونه هستم آرتان کار یکه تو یثابت کرده بود تا وقت

د و دا  یم ریگ  مبه یحساب رونیخواستم برم ب یم  یوقت ینداره ول

 شد ...   یدوباره با هم بحثمون م

  کالس شدم که برم  یروز شنبه از هفته سوم بود و من داشتم آماده م 

م در ايستاد. هنوز هم داخل  زبان ... يهو در اتاق باز شد و آرتان د

و بوت کرم بلند  شلوار کرم  رنگم رو با یخاک یپالتو يومد ...  ینم

نداشتم  ید ... آرايش زيادسرم بو هم یبودم يه مقنعه مشک دمیپوش

 چشیکه سوئ  یو فقط يه رژ لب زده بودم با يه رژ گونه ... در حال

 چرخوند گفت:  یم  دستش یرو تو

 ت هشت صبحه ...  اعس ؟یبر یخوا  یم یجاي -

 آره ..   -

 کجا؟  -

 ...    سالک -

   !؟یکالسچه  -
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 آرتان ؟  یداد  ریتو باز گ -

 کردم ...  والس طفق !!! من  ر؟یگ یذار یاسم اينو م -

 زبان ...   کالس -

 زبان؟!!! تو که زبانت خوب بود ...  -

 شدم گفتم:   یدر خارج م از که یبرداشتم و در حال فمویک

 ...   دادم ... خداحافظ حیبهت توض یاندازه کاف خب ديگه به -

طبقه خودمون  یارج شدم. آسانسور تو از در خ اين حرف دنبالبه 

از    مویکه تموم شد گوش  کالسسريع پريدم تو و در رو بستم.  بود

خسته شده بودم. زبان   یدر آوردم و چکش کردم حساب فمیک یتو

زنگ زده   میگوش یر روکرد ... بنفشه سه با یزود خسته ام م شهیهم

دوباره زنگ دش خو رمیصت کنم شمارشو بگبود قبل از اينکه فر

ذاشتم  یرو عقب م فمیکه ک یحال ررو باز کردم و د  نیزد. در ماش

 رو هم جواب دادم:   یگوش

 الو ...   -

 ! ؟یکجاي سالم -

 ! ؟یعجله دار -
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 ! ؟یآره ... کجاي -

 زبانم ...    کالسدم  -

 ! هیعال -

 بنفشه؟  دهش یچ -

   ؟یتگه امان یش بهت مهمه ا  آرتان یترسا يادته گفت نیبب -

 آره ...   -

 يادته گفتم دارم براش؟ -

 ... یچه جور یگفتبعد ن یآره ول -

 وقتشه   قایدق االنبود ...  دهیخب هنوز وقتش نرس -

 ...یکرد جمی گ ؟یوقت چ -

 ... نیبب - 

  یمنم بدجنسانه تر ملحظه به لحظه بنفشه حالت نگاه  حاتیوضت با

  یمون سمتو رفتم ه قطع کردم ویبود. گوش یبشد ... واقعا نقشه خو

رفتم يه تک   یداشتم با سرعت م ی فرع ابونیخ یکه بنفشه گفت تو

شدم  یبنفشه داشتم به کوچه مورد نظر نزديک م یگوش یزدم رو

از داخل   ینیگاز دادم ... ماش یباه اشت یاومدم سرعتمو کم کنم ول
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که   یوئباالل... خودش بود يه دويست و شش آ رونیاومد بکوچه 

بود و فاصله ام کم ...   باالداغون شده بود ... سرعتم  نمیمر ماشک

 ترمز

کمر دويست و شش   یمحکم تو نیفايده بود و ماش یب یگرفتم ول

  شهیش یرد توفرو رفت ... چون کمربند نبسته بودم سرم محکم خو

يه پسر  اهبنفشه به همر ت و شش ايستادشدم ... دويس جیو يه لحظه گ

رو باز کرد و با    نیماش ن ... بنفشه درو اومدن سمت م رونیدن بپري

 گفت:   غیج

 !  یخودتو داغون کرد ی... تو که زد یديوونه ! قرار بود آروم بزن -

از   رونیب دنیمنو کش یبود و دو تاي دهیپسر همراه بنفشه هم ترس

.  رفتو سريع شماره آرتان رو گ  آورددر  موی... بنفشه گوش نیماش

رو داد دستم  ی. بنفشه گوشنیر ماشنشستم کنا جهیگ ر با سر همونطو 

 و گفت:  

  یرو گرفتم و گذاشتم در گوشم ... صدا  یخودت بگو ... گوش -

 آرتان بلند شد:  

 زنم ...   یترسا مريض دارم بعدا خودم بهت زنگ م -
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 آرتان ...    -: دمیحال نال یب

 نگفت ... بعد يهو گفت:  یچیهچند لحظه 

 ! ؟یترسا خودت!!! ا؟ترس -

 .. من ...  ... من .آرتان  -

 ! ؟ یشده؟ تو کجاي  یشده؟ چرا صدات اينجور یچ -

 ...  ایآرتان تصادف کردم ... ب -

 :  دیازش بلند نشد ... بعد پرس  یصداي چیچند لحظه ه

کردم ...   یگفتم و از زور سر درد ناله ا  یحالیبا بکجا؟!! آدرسو  -

 آرتان وحشت کرد و گفت:  

   ترسا؟! چت شده؟!!!!! دهچت ش -

 ... ایفقط ب ستین زيمی... چ یچیه -

کنه بعدم  یم یکه داره از مريضش عذر خواه  دمیشن یصداشو م

مريضا هم عذر   ه یگفت در مطبشو ببنده و از بق شی که به منش دمیشن

شدم داره   پاهاش متوجه ین حالت که از صدا در همو ردک یخواه

 :  دیدوه پرس یم

 ! شته؟ یپ یک -
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 ...  نشیماشکه زدم به  یهمون آقاي -

 بده بهش ...   ویگوش -

 !  ؟یکارش دار  یچ -

 ی زود م یلیبده بهش ترسا ... خودتم منتظر باش خ ویگفتم گوش -

 ... شتیرسم پ

ره با تعجب  ه ... پسسمت پسر رفتمگ وینزدم و گوش یديگه حرف

 د سر شونه اشو و گفت:  نگام کرد که بنفشه ز

 حسام ...   ریبگ -

چند لحظه که گذشت  صحبت شد ...  گرفت و مشغول ویپسر گوش

 کنجکاو به مکالمه اش گوش کردم:  

که به سرشون   ینه آقا حالشون خوبه ... فقط به خاطر ضربه ا  -

 دارن گويا...   جهیخورده سر گ

 ...  شهیبند نبسته بودن سرشون خورده تو ش .. کمربله . لهب -

 ته ...  نشکسهم  شونیسالمن جاي نینه باور کن -

 رو قطع کرد و گرفت سمت من ...   یگوش باشه ... -

 :  دیپرس یبنفشه با کنجکاو
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 گفت؟!!!   یم یچ -

اين بدبخت مغروره؟!!! اين که داشت با خواهش و   یبنفشه کجا -

 براش افتاده ...   یش سالمه يا اتفاقنومخا دیپرس یتمنا از من م

 :  میمن و بنفشه همزمان با هم گفت

 ش؟!!!  خانوم -

 ... دیپرس یور نطیآره ... هم -

 بنفشه دو زانو نشست کنار من و گفت:  

 زنه .... حالت خوبه تو؟   ی اين شوهرت ديگه داره چهار م -

 آره بهترم ...  -

 ... نهیکه نبايد منو بب یدون یرم م یپس من م - 

 باشه برو ...   -

 ...  شتیيام پ یعصر م -

 باشه مواظب خودت باش   -

 گلم ...   نطوریمتوام ه -

آرتان با سرعت داخل   نیاز رفتن بنفشه نگذشته بود که ماش یلحظات

  یمن توقف کرد. با ديدنش جان تازه ا  نیو کنار ماش دیچ یپ یفرع
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شد و اومد   اده یکردم بايستم. سريع پ یشد ... سع دهیبدنم دم رد

کرد وايسم  ی که کمکم م یو در حالکنارم زير بازوهامو گرفت 

 یرو دیه کشتشو نوازش گونه حرف بزنه دس کلمکه يه بدون اين

تونستم خودمو گول بزنم از نوازشش   یشمامو بستم نم. چمیشونیپ

جلو و در  دیرفته بود عقب کش یلذت برده بودم. مقنعه امو که حساب

 گوشم گفت:  

 با خودت دختر خوب؟!  یکرد چه -

 : گفتم کردم  یکه به حسام اشاره م یو در حال باالدستمو آوردم 

 کن ...   یدگیسو به اين آقا رخوبم آرتان ت -

داد سپس رها کرد و رفت سمت حسام  یآرتان دستمو فشار محکم

که  نشویبود. ديروز ماش هبنفش یدانشگاه یاز دوستا  ی... حسام يک

 ینم من و در رفته بودن اورک کرده بود زده بودکنار دانشگاه پا

منم يه   خواد بذاره یازش منفشه که ب  رگاهیبذاره تعم نویخواسته ماش

کل  نمیماش مهیو در ازاش با ب نشیبکوبم به ماش نمیبا ماش بار

برخورد   هقرارمون ي یکنه ول یبدم ... اونم قبول م  نشویخسارت ماش

بکوبم  امیها با تموم سرعت ب یجناي  لمیف  نیآهسته بود نه اينکه من ع
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مون هم از اينکار  که سر خودمم داغون بشه ... هدف نیدنه ماشبه ب

  یو چند ساعت  رونیب میسر کارش بکش ه آرتانو ازين بود کفقط ا 

 یبه حسام اونو راه شی... آرتان بعد از دادن کارت مل میعلفش کن

 یروبه سمت من اومد دستمو گرفت و آروم منو  سکرد سپ

نشست پشت فرمون   خودش نشوند بعد هم نیماش یجلو یصندل

ودش به کرد تا به قول خ پارکش مناسب یمن و يه جا نیشما

خودش شد و راه افتاد.   نیبرش داره. سپس سوار ماش ادیموقعش ب

کرد ...  ی... سرم بدجور درد م یر یکجا م دمیازش نپرس  اصالً

 ن گفت: شد تا اينکه آرتا یدر سکوت سپر یلحظات

 !  ؟ یچرا حواستو جمع نکرد ؟یر  یاينقدر با سرعت م یواسه چ -

 ...  یواسم رفت به گوش... ح زنگ زد میگوش -

 اينقدر مهم بود؟!  -

 توقف کرد و آرتان گفت:   نیندادم. ماش  یجواب

 ...  نیپاي ایب -

 گفتم:  مارستانیبه اطراف نگاه کردم و با ديدن ب

 من خوبم ...   ؟یواسه چ مارستانیاومديم ب -
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 کنه ...    یم نیی... دکتر تع یکن  ینم نییاونو تو تع نیپاي ایب -

قفل کرد.   ریبا دزدگ نویفت و در ماشمو گر. دستنیار رفتم پايناچبه 

 دکتر هم بعد از معاينه سرم گفت: 

 جهینويسم بخوره واسه سر گ یيه قرص م یول ستی ن یز خاصیچ -

 اش ...  

 ... رينیبگ هم از سرش شه يه عکس یدکتر اگه م -

 د و گفت: تان کربه آر یدکتر نگاه

 ...  شما باشه نانیاطم یبرا  یول ستین الزمدونم  یم -

بر سالم بودنم از   یدکتر مبن د یبعد از گرفتن عکس و باز هم تاي

 خارج شديم. آرتان منو رسوند خونه و گفت:   مارستانیب

 ...  رگاهیبردارم ببرم تعم نتویرم ماش یم -

 شدم و گفتم:  ادهیپ نیماش زا 

 ..  .یکرد لطف -

 گفت: کرد  یرا آزاد م یکه ترمز دست یدر حال

 بود   فهیوظ -
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ام بهتر شده بود. رفتم داخل خونه و اول از   جهی... سر گ ده افتارا و 

ع دادم خوبم که نگران نباشه. نقشه  طالهمه زنگ زدم به بنفشه و ا 

محبتش  یرش باز شد ... ولمون گرفت و آرتان يه روز کامل از کا

شده  اينقدر نگرانم ن یگرفت ... تاحال کس ینو مبدجور داشت دام 

خودشو به من نرسونده بود ...   ینگران اطر به خ سريع بود و اينقدر

بود و   رينیاگه به خاطر امانت بودنم هم بوده باشه بازم برام ش یحت

گه هم ... يه هفته ديمیاز خاطرات خوب زندگ ی تبديل شد به يک

آرتان دستم   یایبود زانت اهگریتعم نمین مدت که ماشاي یگذشت تو

رفتم  یداشتم از خونه مکه  داد ... صبح روز بعدش  بود. خودش بهم

 صدام کرد:  رونیب

 ترسا ...   -

 ايستادم و برگشتم به سمتش: 

 بله؟! -

بعدم که بلد   ؟ی بگ یستیبلد ن ریو صبح به خ سالمشما صبحها  -

 ... یو بر یکن یافظخداح  یستین

 خنده ام گرفت گفتم: 
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 ..  ديرم شده .م خداحافظ االن...  ریصبحتون به خ سالم -

 !  ؟یر یم  یچ ... با وايسا -

 با خط يازده...   -

 !  اده؟یپ -

 ..  رگاههیکه تعم نیخب آره ديگه ماش -

 وايسا يه لحظه ...   -

 پريدم وسط حرفش و گفتم: 

 ..  خودم .م ر ی... م میخوام برسون ینم -

 و گفتم:  اوردمی!! کم نخوام برسونمت؟  یگفته م یک -

...   ستین الزمونم به آژانس! ا  یزنگ بزن یخوا  یم البدپس  -

 گفتم که خودم ... 

 چپ چپ نگام کرد و گفت: 

گم   یم یمن چ  نیبابا يه لحظه صبر کن بب ؟یباز تو وروره شد -

 بهت ...  
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 یر نگاش کردم. نون تستمنتظ کردم یکه اين پا اون پا م یدر حال

  دیالم یم یروش با حوصله خامه شکلتعت بود داشت رو که دو سا

 : داد دست من و گفت

 ... با ذوق گفتم:  ارمیبرات ب نویماش چیتا سوئ ايسااينو بخور و و  -

 ! ؟یفرار -

 خنديد و گفت:  

 و گفتم:  دمی... لب برچای... زانت رینخ -

 فت: ! برگشت به طرفم و گس یخس -

دم  یبر یخوا  یم یار! با فربه خدا  ستیتو عقل تو کله ته؟!!! ن -

که پسرم   ذيتت کنن؟! منممکنه چقدر ا  یدون یم  موسسه زبان؟!!!

 ...  یچیشم ديگه تو که ه یاذيت م

 ...   خب حاال -

و   دمیرو هوا قاپ چویبرگشت. سوئ چیبعد با سوئ یلحظات ورفت 

 گفتم:  

 .  ی... با یدستت مرس -
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 نیماشروز ديگه با ... از اون  رونیکان داد و من زدم بسر تفقط 

توجه آرتان   م ازبرد یهم م یچه لذت دم. اوم یرفتم و م یآرتان م

نسبت به خودم چه خوب شد که بابا منو سپرد بهش ... وگرنه بايد  

کردم منم به جبران  یرو تحمل م شیو کم محل یتوجه یمدام ب

خوشمزه   یذاها م مدام براش غجون داده بود یلیکه به ن یقول

لوم ان هم سپاسگذار بود و اين از نگاش مع. آرتکردم یدرست م

 بود ...  

زبانم  یدرسا یتو یافتاده بود و من حساب یعاد واالر یرو یزندگ

کرده  لمونیامتحان پايان ترم استاد تعط زغرق بودم ... دو روز قبل ا

. منم بدون م بعد .. بريم تر می تا راحت بتون میبخون یبود تا حساب

تختم ولو شده بودم و   یمونده بودم خونه رواينکه به آرتان بگم 

کردم. از قضا اون روز يه تاپ   یکار م  نگمیسن یل یداشتم رو یحساب

بودم با يه   دهیوششد پ یکه يقه اش دور گردنم بسته م یمشک

در   یکه غرق درسام بودم صدا   نجوریکوتاه ... هم نیشلوارک ج

نخوردم آرتان   . با اين فکر که آرتانه از جام تکوندمینخونه رو ش

ق خودش  تاا  یکنه و بعد بره تو مسال اق خودش عادت داشت دم ات
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ازش نشد. از جام بلند شدم و رفتم   یمنتظر شدم خبر یهر چ ی... ول

رو  یریيه دستم بود و با دست ديگه هندزف یسمت در ... کتاب تو

  یز کردم که مطمئن بشم کساو ب در  ی... ل رونیب دمیاز گوشم کش

شايد چون   داشتم ... یبیدونم چرا يه حس عج ی... نم تسیش ندنبال

و با ديدن   دمیدر سرک کش یزده بودم ... از ل یپیت نیمچبار ه نیاول

  یآب م یآشپزخونه که داشت سر يخچال با بطر یيه پسر غريبه تو

ب الحوائج! نزنم ... يا با غیدهنم که ج یخورد دستمو گرفتم جلو

تو سرم کنم؟ من با اين  یال چه خاکبود ديگه؟!!! خدايا ح یکاين 

بزنم؟ نه اينجا که من حلقمم   غی؟ جخونه تنها؟ نکنه دزده يارو تو

فهمه من تو  یم رو ياد بگه چه مرگته فقط اين يا ینم  یپاره کنم کس

 م. تو سرم بکن یياد سراغم ... پس چه خاک یخونه ام و م

 دمیکنار تختو هم کش یکردم. عسلبستم و قفل سريع در رو 

  نید بود! پاورچگذاشتم پشت در حال انگار وزنش چقدر زيا

 ی خور وهیلرزيد اول يه چاقو م یکه همه بدنم م یدر حال نیپاورچ

دستم   یکنار دستم بود رو برداشتم گرفتم تو وهیظرف م یکه تو

و گرفتم ...  آرتان  شماره میبا گوش  و بعد هم تند تند  شتریب تیامن یبرا 
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ق  ... با سه بو دیرس یبه ذهنم نم یديگه ا  کرف چیه تیاين موقع یتو

 جواب داد:  

 سا؟  بله تر -

 پچ پچ وار گفتم: 

 آرتان ...   -

 شنوم ...  ینم ؟یزن یترسا؟ چرا يواش حرف م  لوا  -

 تا صدامو بهتر بشنوه و گفتم:  یگوش یدهن یدستمو گرفتم جلو

 ده ...  آرتان ... دزد اوم -

رياد  م سرازير شد ... آرتان با فتو همون حالت اشکم از چشما حاال

 گفت: 

 !!!  ؟یستین  کالسمگه تو؟  یاومده؟!! کجاي یچ -

 با هق هق گفتم: 

 نه درس  داشتم ...   -

ه است ...  کنم ... يه پسره اينجا تو خون یآرتان من دارم سکته م

 که گفت:   دمیبلند آرتانو شن یصدا 
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  االنل کن ... من ... ترسا بمون تو اتاقت در اتاقو هم قف یلعنت -

يام خونه  یم ورشو گم کنه خودممزنم بهش که زود گ یزنگ م

 زود ...  

 هیازش بپرسم اين نره غول ک منتونست  یبودم که حت دهیاينقدر ترس

دونستم   یقطع کردم ... م ویخونه ... فقط گفتم باشه و گوش یتو

طرف رفته  دمیبسته شدن در خونه فهم یدا ياد. از ص یزود م یلیخ

فکر اينکه ممکن بود هنوزم جرئت نداشتم از جام بلند بشم از  یلو

 آگاهشد و اشکام نا خود یمو به تنم راست م ادیسرم ب باليی چه

به در اتاق   یبعد ضربه ا  قهیج دقکردن ... پن یم  سیصورتمو خ

  یجلو  خورد از ترس  گوشه تخت مچاله شدم و دستمو گرفتم

دونم   یرتان باشه فقط مکردم که ممکنه آ یفکر نم  یدهنم حت

 یدر خورد و صدا اره چند ضربه به . دوبکردم  یداشتم سکته م

 مهربون آرتان بلند شد:  

تخت  یکوچولو ... از رو ترسا ... باز کن درو ... منم خانوم  -

رو   یزدم سمت در چاقو رو پرت کردم يه طرف و پام عسل رجهیش

مهم نبود که لباسم  و درو باز کردم ... ديگه برامدادم کنار هم هل 
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آرتان ضعف   یجلو د که نبايدرام مهم نبو ... ديگه ب ستیمناسب ن

م  خواست یلج دارم فقط م رنشون بدم برام مهم نبود که با آرتان س

کنم ... قامتشو که پشت در ديدم بدون حرف   تیاحساس  امن

 بغلش!!!!   یخودمو انداختم تو

باز مونده دستاش کامل جا خورده بود و اين از حالت  کامال تانرآ

ونجور خشک زدم و آرتان هم یزار مد من به شدت مشخص بو

از دستاش دور کمر ظريفم   یکه گذشت يک  هی ود چند ثانشده ب

پر پشتم فرو رفت و مشغول  یموها یتو یون يکا  وحلقه شد 

گريه  انیو در مپهنش  نهیس ینوازش موهام شد. سرمو گذاشتم رو

 گفتم:  

کنم؟   یمن سکته م ی؟؟؟؟؟ نگفتوووووود؟بوووووو یاين ک -

  ؟یبه من فکر نکرد اصالًچرا   اره؟یبسرم  باليیممکنه يه  ینگفت

اش ...   نهیس یدم تویکوب ینا خودآگاه دستامو مشت کرده بودم و م

 و گفت:   دیآرتان مشتامو گرفت و دوباره محکم در آغوشم کش

  یخونه ا  یتو تودونستم   یباور کن نم دی... ببخش یخانوم  دیببخش -

 ...    کالس یت... فکر کردم مثل هر روز رف
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 من خوابم؟  ینديد یکه رفتصبح  -

بازم بدون  اتاقتو نگاه نکردم فکر کردم  یتو اصالًباور کن  -

 ...  یرفت یخداحافظ

  نگ؟یپارک یتو ینديد نمویماش -

دوستم   نیبه تو بگم آخه ... صبح هم ترسا ... من که دروغ ندارم -

...  میاون رفت نی با ماشروزبه ...   مارستانیب  میرفت یم بايد م دنبال اومد

  ینم یخونه ا  یدادم تو تو یباور کن اگه يک درصدم احتمال م 

  ی... دوباره سرمو چسبوندم رو خونه یذاشتم اون پاشو بذاره تو

 : داد و گفتم یعطر تلخشو م یپهنش که بو  نهیس

 !!!  ؟ یآورد چ یسرم م باليیاگه  -

 دندوناش غريد:   یالاز 

 مال آرتانه ...   یعنکه تو خونه آرتانه ي یجرئتشو نداشت ... کس -

... آرتان داشت قشنگ  لویک لویبا اين حرفش قند تو دلم آب شد ک 

کرد ...   یداره رو به من منتقل م  ازیرو که يه زن ن یترين حس

  منه .... چه احساس یم که يه نفر حامدار گاه هیاحساس  اينکه تک 
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رتان جدا کردم و  آروم تر شدم خودمو از آ یداشتم. وقت یقشنگ

 م:  گفت

 ... دمیترس یلیخ -

ا پام نگاه کرد ... بعد از  دستش و تازه به سر ت یدستمو گرفت تو

 خوب منو ديد زد گفت:   هچند لحظه ک

 تو خونه است؟  یيک یمتوجه شد یچه جور -

خوندم ديدم   یبودم داشتم درس  م دهیتخت خوابم خواب یرو -

. يهو آرتان رو باز کردم ..م در اومد  یدر اومد فکر کردم توي یصدا 

 آشکار گفت:    یتیحساس با

 !!!!!!  ؟یديد یاينجور  وتو ر !!! اونرون؟یب یاومد -

 سريع گفتم:  

ا  آشپزخونه ديدمش که داره ب یکه درو باز کردم تو نینه بابا ! هم -

!  یهم دار یفرهنگ یبخوره ... چه دوست  یقلپ قلپ آب م یبطر

 ...   خورد یآب م شهیداشت با ش

 خنديد و گفت:  

 خب؟!   -
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 دمبزنم ... سريع درو بستم زنگ ز غیديگه ... کم مونده ج یچیه -

 به تو ...  

 دستمو نوازش کرد و گفت:  

جا مونده   از پرونده ها تو خونه ی... يک  یخانوم یبازم بايد ببخش  -

  ادیخونه رو دادم که اين ب دیکل یتسیاين فکر که تو نبود منم با 

 برام ...    ارهیب پرونده رو

 بله! ديگه تکرار نشه ...   -

 فشار داد و گفت:  موینیب

 خانوم ...   طونیباشه ش -

 خاروندم و گفتم:   موینیب

 !  یچه مهربون شد -

 دست تو موهاش کرد و گفت: 

هم   حاال کنه بايد قبول کنه ديگه ... یاشتباه م یخره آدم وقت باال -

 یه ورنجیمزه ... من که همخوام دعوتت کنم به يه ناهار خوش یم

کار  الیخیشم ... پس امروز کل ب یدارم به خاطر تو از کارم باز م

 با هم بريم ناهار بخوريم...     شوپاشو حاضر 



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

 پزم خودم ...   یم  یزیيه چ-

تنت نمونده   یکه ديگه جون تو یدیترسخواد ... اينقدر  ینم -

  یخونه من هم که می... بعد از يک ماه و ن یبکنهم  یآشپز یبخوا 

 پاشو حاضر شو ...   ار یخوام بهت يه ناهار بدم ... بهونه ن یم حاال

 تا حاضر بشم.  اتاق یاز خدا خواسته پريدم تو

  یکمش یبا يه شلوار لوله تفنگ دمیکوتاه پوش یلیخ یمشک یيه پالتو

و يه   دمیدار خوشگلم پوشژ ل یبوت پاشنه پونزده سانت میيه جفت ن

پلکمو  پشتدم ... سرم کر کیش یقره ا ن و یساتن مشک یروسر

زدم و مژه هامو هم چند بار پشت سر هم ريمل زدم تا   یسايه طوس

چشمام ... رژ گونه   یتو دمیپر پشت بشن سرمه هم کش  یحساب

هم  موی دست یمشک  فیردم کمحشرم ک یبه همراه رژ آجر یآجر 

 یوآشپزخونه بود ... رفتم ت ی...آرتان تو  رونی ببرداشتم و رفتم 

اندازه   یيخچال بود رو م یکه تو یآب یرداره بطآشپزخونه و ديدم 

 آشغال. با تعجب گفتم:  طلس یتو

 !!  ؟یکن  یکار م یچ -
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 وریبرگشت به سمتم. با ديدنم با لذت نگام کرد ... خودش هم پل

 یلتووخت پاخوش د  یمشک یشلوار پارچه ا بود با دهیوشپ یمشک

براق   یورن یکفش رسم دستش بود و کفشاشم  ی هم رو شیمشک

  یکرد دلم م یعطرش خلم م  یبو  پشیت یکردم برا  عف. ضبود .. 

اون موقع بهونه   ؟یبه چه بهونه ا  یخواست دوباره بغلش کنم ... ول

 و گفت: دیشبه صورتم پا یکه ندارم ... لبخند االنداشتم 

 کرده؟!  یدوستم اينو دهن یمگه نگفت -

 شستمش ...  یخب م -

  بندازمش.. بهتر بود که . یآب بخور یاز بطر یتوام عادت دار  -

 ... 

باشه از کجا ديده   قیمن دق یرفتارا  یشد که اينقدر رو یباورم نم

و   نداختمیخورم؟ خودمو از تک و تا ن یآب م یبود منم با بطر

 تم: گف

 شستمش ... یيومد ... يه بار که م  ینم من بدم -

 ک گفت: شخ

 ..دوستم . یکه لبا یطرتو بخوره به ب  یياد لبا یمن بدم م -
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  یخواستم تو ی. نمدمینپرس ی ز یحرفشو ادامه نداد. منم ديگه چ

شد آرتان   یباورم نم یحريم ها شکسته بشه. ول یرابطه مون يه سر 

. رونیزد ب یت از تعجب ماز اين حرفا هم بلد باشه بزنه. شاخام داش

ن  آرتان بهم لبخند زد. ضربا رد آسانسور شديم وهمزمان با هم وا 

 یکه نگاش رو مبهش چشمک زد یبه تلف قلبم تند شد و منم

دونم چقدر طول   ی...... نمهی ثان  2...  هیثان 1 صورتم ثابت موند

به خودم اومدم و نگاه از آرتان آسانسور ضبط شده   یبا صدا  دیکش

 تم:گرف

 ...  یبال -

به هم ... گونه هام رنگ   زل زده بوديمطبقه رو ما  ستیکل اين ب

 گفت:دستش  یگرفت تو بود. آرتان دست چپموگرفته 

 حلقه ات ...  -

کردمش ... دستمو فشار   یوقت بود دستم نم یل ی نگفتم. خ یزیچ

 داد و گفت: 

 ...   دستت کن خواهشا -

 چرا؟!!  -
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که تا عمق وجودمو سوزوند سپس برگشت سمت  ی نگام کرد. نگاه

 ی... وقت ارهیبرامون در ب نگیاز تو پارک نویبانو بهش گفت ماشنگه

 ت من و گفت:ت برگشت سمنگهبان رف

ايجاد  یبرات مزاحمت یکه تو خونه من یچون دوست ندارم تا وقت -

 یشه ول یمتاهل مزاحمت ايجاد نم یخانوما یگم برا  یبشه ... نم

 کمتره ... یلیخ احتمالش

 سرمو تکون دادم و گفتم:

 دستش و گفت:  یين به بعد ...چونه امو گرفت توز ا ا  -

  یلیم خاخالقباهات بد ی.. وقتبه ترسا .برام جال یل یخ تتیشخص -

شم تو  یيم ممن مال یوقت یيه ماده ببر ... ول نی ... عیش یتلخ م

 ...  یلیخ

 ! ؟یچ  یلیخ -

 ...  ی ش یم خانومزد و گفت: یلبخند

آورد و اجازه نداد   نویاشدلم آب شد ... نگهبان م یدوباره قند تو

 :دیتان پرسر که شدم آرکنه. سوا دا یادامه پ رينیاين بحث ش

 کجا بريم؟! -
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 انداختم و گفتم:  باالشونه 

 ...  یدونم راننده شماي ینم -

 یدادم داره م صی تشخ ریمس یاز رونکرد و راه افتاد.  یواالديگه س

کردم و  نیپاي  باال وکالمیکودکانه ه یپاتوق ... با ذوق سمتره 

 گفتم: 

 ريم پاتوق؟  یداريم م -

 : ماش و گفتزد به چش سشویمارک پل  یدود نکیع

 ... هوس  کردم. می وقته نرفت یلیآره خ -

 ...  نطوریمنم هم  -

.. شبنم و بنفشه هم ديگه  . می ازدواج کرديم ديگه نرفت یاز وقت قایدق

 نرفتن ...

 ... آره؟!  یفکر کنم تو بود معشونيه جپا -

 آره ...  یوراييه ج -

 مشخص بود ..  کامال -
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...   یشدين تو وسط بود یموارد رستوران  یوقت شهیکجا؟!هماز  -

...  یکرد ی... غذا رو اول تو انتخاب م یکرد یتو انتخاب م زویم

 و ...   نیش بلند یک یداد  یتو دستور م

  ؟یديد یم یرو چه جور  ااين.. تو تو .. یهست یااااا عجب آدم -

 ؟یرم نگامون نکردبا يه یحت یوقت

 ستین یازیتر از اين حرفام ن زیمن ت  ؟یگرفتمنو دست کم   -

  ینگاه کنم به کس میمستق 

 شما بدجنس تشريف دارين ...  -

 زد و گفت:  یلبخند

 ات خواهشابزن به چشم یدار یآفتاب نکیاگه ع -

 .. . نکیشم با ع یچرا؟! اذيت م -

 یسخت م آرتان برام وقتا شناخت ی...بعض تهی لیم  رهر جو یاوک -

ش که  االنشد. نه به اون قالب يخ و سرد و خشک و مغرورش نه به 

بزن به چشمات.  نکیگفت ع رتشیکامل مشخص بود به خاطر غ

و با  نیپريدم پاي نیمنم که چه حرف گوش کن! با توقف ماش

 گفتم:  یسرخوش
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 بودم اينجا ...  ومدهیتا حال ظهرا ن -

 منم  -

در  یسمت رستوران جلو می شونه هم رفت کنارم و شونه به اومد

که تا متوجه ما شدن هر چهارنفر رستوران چهار تا پسر ايستاده بودن 

من ... آرتان اخم کرد و   یبه سمتمون و زل زدن به سرتاپا دنیچرخ

 اراده يه کم بهش یدستم منم ب یانگشتا یوانگشتاشو قفل کرد ت

 ناخودآگاه هر دو د رستوران شديم ووار یايدوتنزديک تر شدم و 

حرف و با هم   میکه بار اول پشتش نشست  یزیسمت همون م میرفت

 آرتان منو رو گرفت سمت من و گفت: زديم.

 سفارش بده ...  یدوست دار یکنم ... هر چ یديگه زورت نم -

  الزانیا من از تیسفارش دادم و آرتانم به تبع زانیاال یبا خوشحال

کرديم ... گارسون   یو نگاه مدو در سکوت اطراف هرسفارش داد. 

 : دیو رفت. آرتان پرس زیم یرو د یغذا رو چ شیپ

 اين رستوران رو انتخاب کردين؟ یواسه چ -



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

داره ...   یکیش  طیه ... محکالسواسه اينکه قشنگه ... دنجه ... با   -

اينجا  یون واسه چکنه ... خودت  یم دا یپ یخوب م توش احساس آد

 کردين؟ رو انتخاب

 گفت:خنديد و 

 خانوما و آقايانو ...   نیفرق ب ینیب یغذاش ... م تیفیبه خاطر ک -

 م خنديدم و گفتم:نم

 ديگه ديگه ...  -

 ترسا؟ یکنکور شرکت کرد یتو -

 آره ...  -

 ...  یتجرب  ؟علومبود یرشته ات چ -

 ت چند شد؟به ا رت -

 .یکن یمسخره ام م ديگه ... اگه بگمنپرس   -

  یيه جواب یواله ات کنم؟ هر سمسخر بايد یچ یبا جديت گفت:برا 

 خود شخص با ارزشه. یداره که برا 

 ر ... هزا  سه -

 !!!!! ؟یچ -
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 ؟ یچرا تعجب کرد -

 خوب بوده ... پس چرا؟!  یلیرتبه ات که خ -

 خواستم. یم یپزشک -

 یبه راحتکه من  ی.. روياي. یتجرب یهمه بچه ها یاآهان! روي -

 پامو گذاشتم روش ... 

 ! ؟ یچ یيعن -

. آرتان در  ز یم یرو دیون موقع گارسون غذاها رو آورد و چمه

 زد گفت:  یروم ناخنک م الش آروم آکه با چنگ یحال

 رتبه ام چند شد؟! یدون یمنم هم رشته ات بودم آخه ... م  -

   یباش  شده ايدپنج شش هزار ب  -

 !!!!!!!! ؟ی...چ هفتو  ستیبهتر شدم ... ب... يه کم -

 !؟یکن حال نوبت توئه که تعجب -

 ؟ی نخوند یچرا پزشک ؟ینيباال یپس چرا روانشناس -

 رو دوست داشتم ...   یوانشناسچون از اولم ر  -

 ...  یروانپزشک بش یتونست یخب م -
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سال  فتشد؟ ه یبه نظر تو عمرم تلف نم یتونستم ول یآره م -

همون کارو   یص ... اينجورخوندم سه سالم تخص یم یبايد عموم

 دو سال هم سود کردم.... تر  یتخصص یکردم ول

  یتونست یا رتبه من متو بودم .... تو ب یديوووووونه .... کاش من جا

 منم با رتبه تو ...  یبرس  یخواست یکه م یزیبه اون چ

کمکت کنم که رتبه  متون یم دير نشده ... من محاال یآره ... ول -

 .یتهران قبول بش یبشه و راحت پزشک یات تو کنکور عال 

 زدم و گفتم:  یپوزخند

 ...  ستین یازیديگه ن -

 میکن یيه کار ایب -

 ؟یچه کار -

کل   ای... ب ید یرو از دست نم  یزی... چ یبر یخوا یمکه  تو -

ه کنکور  و من باهات کار کنم توام دوباره واس میکتاباتو با هم بخون 

شه يا بد ...   یه يا رتبه ات خوب م نام کن ... امسالم کنکور بد ثبت

 ...  کهینداره اين يه امتحان کوچ ی ت فرقتو که برا 
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تو رو  م خودمو اذيت کنم هم خوام برم ديگه چرا ه  یمن که م -

 زحمت بندازم؟  یتو

تر ... يا اينکه قبل از امتحان االب فرض کن واسه اينکه علمت بره  -

 ی از خودت گرفته باش زیکوئ  يهاونجا  یلجاکا

 بگم یچ دونمینم -

 فقط قبول کن ...  -

 ... قبول  باشه -

.  دمیشاديشو نفهم لیآرتان ستاره روشن شد و من دل یچشما یتو

سر به  یمزه کرد به خصوص که آرتان ه یاون روز بهم حسابهار  نا

ان بود  پنهان آرت تیخندوند ... اينم شخص یم ذاشت و منو یسرم م

  هیبق نمیاتاقم که بش یت رفتم توخونه من يه راس   میبرگشت یوقت ...

 م.  زبانمو بخون

مهم تر بود. ساعت حدود پنج عصر بود  یز یزبان برام از هر چ فعالً

 یم یه رو هر کارکلميه  نگی سنیل یبه يه مشکل بر خوردم توکه 

  میتصم برداشتم و یریفور رو با هندزف یشدم ام پ ی کردم متوجه نم

. پشت در  هی عال نگشیسنیتم لدونس یگرفتم برم از آرتان بپرسم م 
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رو از تو گوشم در آوردم و خواستم  یریزفنده  دمیاتاقش که رس

شدم   ینم هدرست متوجدم ... آهنگ ش یدر بزنم که متوجه صدا 

شد  یقشنگ م یل یرو خ تشیخونه ... فقط يه ب یم یخواننده داره چ

 تو ذهنم ثبت شد: شهیه همکه واس یتی... يه ب دیشن

 بشه   سیمن خ  یماقرار نبود چش -

 بشه  ستیقرار ن یقرار نبود هر چ

 ار نبود ديدنت آرزوم شه قر

 تموم شه   یقرار نبود که اينجور

نکه در بزنم عقب گرد کردم و به اتاقم برگشتم. دون اي حرف ب یب

 یتخت ولو شده بودم و هنوز داشتم زبان م ینصف شب بود ... رو

خواستم   یم یودم که وقتدم فردا امتحانم بود و اينقدر خونده ب ونخ

گفتم ...  یم یسیاراده انگل ی ف بزنم بذهنم با خودمم حر  یتو

بودم.   داشتهگه ود و پلکامو باز ن يومد که به زور ب  یاينقدر خوابم م

امتحان  3 پلکام ... ساعت یذاشتم ال یبايد کم کم چوب کبريت م

  یکردم که بسه هر چ ی. داشتم به اين فکر ممنم ساعت ده صبح ..

 باز شد.  يه کم بخوابم که در اتاق  رمیخوندم ... بگ
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.  چارچوب در ..  یتنه برهنه و يه شلوارک وايساد تو باالآرتان با 

 ... با اخم گفت:  نشستمپريد و صاف  خواب از سرم

 ساعت چنده؟!  یدون یم -

 آره ... سه   -

 !؟یواب باشبايد خ االن یکن یفکر نم -

 کرد؟! دارتیسر و صدام ب -

 مگه؟ یسر و صدا کرد اصالًتو  -

 مظلومانه گفتم:

که تند تند دفتر و کتابامو   نجورینه به خدا ...نشست لب تخت هم -

 کرد گفت:  یجمع م 

 اينقدر اين امتحان مهمه؟!  -

خوام برم   یم یخوام تند تند بخونم که تا وقت یخب آره ... م -

 تموم بشه ... 

و گفت:نترس    دی کشچپ چپ نگام کرد. دست از جمع کردن کتابا 

خواه  یطشیمح یاونجا چون تو یریگياد ن یزی... اينجا هم که چ

 ...  یریگ یناخواه ياد م
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 کالج ...  واسه امتحان -

 بخواب ...  ریبس کن بگ -

 من آرتان ...  دنیواببه خ یداد  یریچه گ -

شونه من و   یگذاشت رو تخت برداشت ... دستشو یکتابا رو از رو

. لحافو روم  دم یب که ناخودآگاه دراز کشهلم داد به سمت عق

 خاموش کرد و گفت:رد ... چراغ اتاقو مرتب ک

 بره ...  ینممن خوابم  یداری که تو ب یتا وقت -

خوب شد    یلی. امتحانم خرفتاين حرف در اتاقو بست و  دنبالبه 

نه تند تند ومدم خويومد ا  یخوابم م  یبعد از امتحان حساب یول

بخوابم   رمیتخت تا دوباره بگ یزدم تو  رجهیلباسامو در آوردم و ش

و  رونیب دمیکش فمیاز تو ک ویزنگ زد ... با غر غر گوش میگوشکه 

 جواب دادم: 

 الو ...  -

 ه بلند شد: بنفش یصدا 

 سالاااام  -

 .... دا ی... بنفشه خانوم کم پ سالم -
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 ! یدايیقربون تو برم که اينقدر پ -

 بگو بابا غر نزن ديگه ...  -

  یدعوت  فردا شب -

 اوه! به کجا؟  -

 ...  ایخونه عرش -

 مرگش چه خبره؟ بر خ -

 تولدشه   -

 و ....  یپارت البدا  -

يه کم بزن برقصه  ستین یفقط کس زياد میموننه منحرف ... خود -

 ....  ديگه یديگه توام که آزاد

 خره شب جمعه اس ! با خنده گفتم: 

خوبه اون   زنه حاال یاين زن شوهر دارا حرف م نیع کوفت! -

من موندم تو   شی خداي یا ... ولآرتان تا حال يه ماچم به تو نکرده ه

يه بارم به تو   یحت حاال تاکف اراده اين بشر! چه طور تونسته 

 نزديک نشه؟! 

 ... دست و پاشو گم کنه. ستیکه ن یرستانیبابا بچه دب -
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با يه دختر خوشگل و لوند تنها   خونهتو  رمردمیدر هر صورت پ -

 لرزه. یه دست و دلش مبمون

 ه ... آرتان با همه فرق دار -

  یکه؟نم یيا ی... م یخواد طرفداريشو بکن یخب بسه بسه نم -

 کار کنم  یآرتانو چ یول امیدارم ب ستوددونم 

خونه ...   ومدهیاز ساعت هفته ... اونموقع که آرتان هنوز ن یمهمون -

يادت رفته بعدم   یبذار تو خونه که يعن تمیبراش بنويس گوشيه نامه 

 ...  اریراحت تشريف ب الیبا خ

 آدم زرنگ! -

 ...  ايایديگه .... پس ب  میچه کن -

 خوام بخوابم  یگمشو ديگه م فعالً حال تا فردا شب ... -

 خنديد و گفت:

 .یبکپ! با -

ان  .عذاب وجددمیراحت گرفتم خواب الیقطع کردم و با خ ویگوش

بودم به   دهیو نکوبآرتان کله  یکشت تا حال اينجور ینو مداشت م

 یذاشت برم يا اينکه م ینم دیفهم ینبود اگه م یچاره ا  یطاق ... ول
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کاغذ   کهیيه ت یرم. رو یم مکجا دار نهیم ببدنبال  ادیخواست ب

 نوشتم: 

از دوستام ...   یخونه يک ی... من رفتم مهمون ی... خسته نباش سالم -

 نم نشو .... وقت برگردم ... نگرا شه .... شب شايد ديرتولد 

برداشتم و  نیماش چیبا سوئ وفمیدر اتاقم ک یکاغذو چسبوندم رو

 یایزانته حس کردم کوچه يه لحظ چیپ ی... تو رونیرفتم از در ب

آرتان بود که از کنارم رد شد به عقب که نگاه کردم ديدم سرعت  

ن باشه! آرتان هر شب  له آرتانه محا یکم شده ... ول نمیاون ماش

 همیکه تازه ساعت شش و ن االنيومد خونه  یم مینساعت هشت و 

 یا گاز فشار دادم و به سرعت از کوچه خارج شدم. صد  یپامو رو

 یکه در آوردم بنفشه و شبنم سوت التوموپکننده بود موزيک کر 

 زدن و گفتن:جووووووووووووووون! 

بودم   دهیپوش یمشک  یچرمدرد!يه بلوز و شلوار تنگ تنگ  -

بسته بودم  یکردم بود و دم اسب یمو لخت شلق  موهامو هم با اتو

تر  دهیاومد و چشمامو هم کش یبهم م یلیسرم. اين مدل مو خ یالاب

محشر شده  پمیچرمم ت یبوت مشک مین باداد. به خصوص  ینشون م
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 ینفر نیبود. رژ لبمو دوباره زدم و هر سه از اتاق خارج شديم. اول

 بود:  انی که اومد سمتم ک

 دين؟! یمادمازل افتخار م...  الالاو -

 فتم: چپ چپ نگاش مردم و گ

 افتخارو شوهرش دادم رفت ...  -

  سالنگوشه  یها یصندل یرو  یخنديدن و سه تايبنفشه و شبنم  

زدن با ديدن بهراد دوست   یهم وول م ی. همه دختر پسرا تومی نشست

 : دمیآرتان رنگم پريد و نال

 کنه؟ یکار م یاين اينجا چ -

 کرد و گفت: دنبالو بنفشه رد نگام

 افمه ها!   یسرش ب ریخ یيه جوراي من دعوتش کردم ديگه ... -

  یبرسونه من چه خاکگورت! اگه به گوش آرتان خب درد تو  -

 سرم؟! یبريزم تو

 خوره. یماست بدون اجازه من آب هم نم میت ینترس  اينم تو  -

 جلومون ايستاد و گفت: یدنینوش ینیبا س ایعرش

 خوشگل ...هر سه دستشو رد کرديم ...   یانومخا دیبفرماي -
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 که گفتم: تکون داد و اومد بره   یمشروب نبوديم  ... سرل اه

 وايسا ....  -

 و يه فندک بود ... برداشتم و گفتم: گاریيه پاکت س ینیار سنک

 ه؟یاين مال ک -

 زد و گفت: لبخند

 ... ریمال اين حق -

  روشنش کردم و در گذاشتم گوشه لبم رونیب دمیکش گارینخ س هي

 سر جاش و گفتم:  اشتماشو گذ هیبق نرویدادم ب یکه دودشو م یحال

 با اجازه ...  -

 نفشه با اخم گفت:خم کرد و رفت. ب یسر

 بمونه تو حلقت ...  یا  -

 و گفت: دیکش یشبنم هم آه

 ...  دمی کش یاگه شايان اينجا نبود منم م -

 يانم هست؟!ه شامگ -

کات شده .... فکر کنم دوست  مسئول تدارآشپزخونه  یآره ... تو -

 ها!  ائهیعرش هیمیصم
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 ... یآخ -

 گفت: بنفشه

بريم يه کم  نیها ... پاش میاين يت نیاينجا ع ديمیچرا ما تمرگ -

 ... میبجنبون

 نشون دادم و گفتم: گارمویس

ختم رفتن منم پامو اندا يام ...اون دو تا   یکشم بعدش م یمن اينو م -

  شدم ... نگام دنمیکش گاریمشغول س  کالسست با رو پام و با يه ژ

ديوار ... ساعت هشت بود ... خوشحال بودم که  یت رو افتاد به ساع

 ینم یمهمون یتو شتریتا ساعت يازده هم ب دهیهنوز نفهمآرتان 

  یازش م یل یخرفتم خونه ... هرچند که  یموندم و سريع م

که   یآخر ه سال اين ي  یقسم خورده بودم نذارم تو ی... ولدمیترس

 فرحس کردم يه ن دمیترس یايد م ايرانم بهم بد بگذره ... پس نب

و جمع و  يه کم خودمرو ديدم . انینشست کنارم نگاه که کردم ک

 دستم و گفت:  یتو گاریجور کردم نگاهش افتاد به س

 ...  یکش یم گاری دونستم س  ینم -

 مهمه؟!  -
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 ياد ... یبهت نم یه ... ول که ن مهم -

 . دارن ..  یخاص یپایت گاريایدونستم س  ینم دیبخشاوه ب -

 ترسا؟  یکن یچرا از من فرار م -

 ش! گفتم: پرو! انگار بايد برم بچسبم به هیمرتک

 ياد ...  یچون ازت خوشم نم -

 لبخند زد و گفت:

 هم گفته بود ...   ؟آرتانیسرکش  یلیبهت گفته خ یتا حال کس -

 گفتم:آره ...  

 سرکشه ...  یخترا من کارم رام کردن د یول -

 چه شغل آبرومندانه ای -

 ش غش خنديد و گفت:نه غمستا

 دختر ...   وت یچقدر با مزه ا  -

 با اخم گفتم: 

  یبا مزه ام يا ب نی که بفهم نیياد اجازه داده باشم تستم کن یيادم نم -

 مزه؟ 
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ش دوست داشت  زدم!!!! گويا طرف اونجور که خود یچه حرف 

به سمت من و در  دیگنده اشو کش کلیم هبرداشت کرد چون يه ک

 گفت:  یدارگوشم با لحن کش

 خب بذار تستت کنم  -

وشش ... نگاه  بوندم زير گو محکم خوا  باالباقلوا ...دستمو آوردم  

ن بودن برگشت به سمت ما ... اول از همه  که دور و برمو یهمه اوناي

  یسريع از رون دست منو گرفت و خودشو رسوند بهمو ایعرش

هم اشاره  از پسرا  یلرزيد ... به يک یم کلمید کل هد کربلن یصندل

بود اينقدر خورده که حالش ديگه  دا یجمع کنن ... پ انویکرد ک

 گفت: آشپزخونه و  یمنو کشوند تو ای... عرش ستین ست خودشد

 !؟یخوب -

ه اينکه خوبم ...  بغض گلومو گرفته بود ... سرمو تکون دادم به نشون

 و گفت: با تاسف تکون داد  یسر

داشته  انیاز دست اين ک یيه دردسر  ايدب ایمهمون یهر بار تو -

 یدار یکه نفهم ... صد دفعه تا حال بهش گفتم اينقدر نخور میباش
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ره ... حال  یبازم تو گوشش نم یول یگ یم ی چه چرت و پرت

 کرد؟ هان؟ یبهت دست دراز  فتاد؟یکه ن یاتفاق

 نه ... نه ... خوبم ...  -

مه توپ  بودم واسه امشب ... يه برنا دهیکش ینقشه هاي منو باش چه -

 خراب شد.  یهمه چ یواسه تو داشتم ... ول

 با تعجب گفتم:

تو   اتیمثل تو و با خصوص یاز اينکه دختر ن؟راستش واسه م -

از بنفشه خواستم که  نمیهم یتعجب کردم ... برا یلیتنهاست خ

نداد منم   یول تولدم دعوتت کنه اولش شمارتو خواستم یرا حتما ب

از دوستام که آدم  ین طرفم يکگفتم خودش دعوتت کنه ... از او 

خواستم شما رو  یم مخودت ... رو دعوت کرد نیفوق العاده ايه ع

با هم آشنا کنم ... مطمئن بودم که شما دو تا واسه هم ساخته شدين  

مه دل و دماغت پريد ... اون  ه  و یشد یتو که اينجور ی... ول

 ینم که  اومده شیگه يه مشکل براش پ ینگ زده مز ناالدوستمم 

ره  یده و م یياد کادومو م یشرکت کنه فقط م یمهمون یتونه تو

 ... 
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اين  یتو یحرفاش تعجب نکردم. به خواست خودم قرار بود کسز ا  

  من یرو یخواستم جور ديگه ا ینفهمه که من متاهلم نم  پیاک

 گفتم:م و تکون داد یهم سر نیهم یر کنن ... برا فک

موندم ...   یتنها نم االنا که ت بودم دمخو یجفت برا  دنبالاگه من  -

 مو دوست دارم ...  یمن تنهاي یول

گم شما دو تا کنار هم   یم  نیهم یگه ... برا  یم نویونم هماقا ا اتف -

 ... نی ش یمحشر م

 جون ...  ایعرش  یتو لطف دار -

  یهم پريدن تو جواب بده بنفشه و شبنم با ای که عرشز اينقبل ا 

 :فتگ  سآشپزخونه و بنفشه با نفس نف

 اذيتت کرد؟ انیگن ترسا؟! ک یبچه ها راست م -

 شبنم هم گفت: 

  انیباورم نشد ... ک ی... ول رونیرو از خونه برد ب انیشايان کديدم  -

 آخه. ستی ن یآدم نیهمچ

 گفت: ایعرش
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 یکنه اينجور یمست م  یزياد یوقت  یول هیخوبپسر  انیدرسته ک -

خود به خود  شخودآزاد بمونه  یم يه کم تو هوا االنشه ...   یم

 شه.   یحالش خوب م

 از پسرا اومد دم آشپزخونه و گفت: یيک

دست منو گرفت و در  ایدم در کارت دارن ...عرش ای... ب ایعرش -

 کشوند گفت:  یم یکه دوباره ما رو به پذيراي یحال

ه که ر شبت خراب بش... ترسا نذا نیاينجا نايست ونریب اينیب -

 .  .. شه یشب منم خراب م یاينجور

 خم شد و آروم در گوشم گفت: پسس

خونه ... يه لحظه هم   یمش توهمون دوستمه ... کاش بتونم بکش  -

 ديگه حله!  نهیو تو رو بب ادیکه ب

 با خنده و اعتراض گفتم: 

 !ایعرش -

ها که   یاز صندل یيک یت. روبه سمت در رف هم خنديد و  ایعرش

 مت گردنبندم.اراده دستم رفت س یدر بود نشستم. ب یودرست جل
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روح خودمو و   یکرد. من خلوت ب یدلم غوغا م یياد آرتان تو

دادم.  یم حیپر زرق و برق هم ترج یبه اين مهمون یآرتان رو حت

پشت  تسمشد به  دهیکشدرو باز کرد و نا خود آگاه نگاهم  ایعرش

هم از   ای... عرشنمیرو بب ایعرش یدر ... دوست داشتم دوست تعريف

و يه کم آوردش  دیکش باز کرد و دست دوستشوعمد درو کامل 

برق سه فاز به کل بدن من همان داخل. ديدنش همان و وصل شدن 

 بدتر از اين؟ آخه یز جام پريدم ... آرتان بود ... بدشانس... يه دفعه ا 

تو  یخاکال چه خدا ح یا   ااااااااااااا؟یداره به عرش یطآرتان چه رب

شه خشک   یمار م  یچشما که افسون یگورم کنم؟ مثل خرگوش

 ایدفعه عرش فرار کنم ... يه ی تونستم حت یشده بودم سر جام نم

خواستم   یبه سمت من و منو با دست به آرتان نشون داد. م دیچرخ

 داد بزنم: 

شووووووووووووهمه  الل  ا ااااااااا اااااااااینههههههههههه عرش -

يه  نبود! دستم  گاریلرزيد. حال خوبه س یداشت از ترس  موجودم 

دفع آرتان متوجه من شد. حال هر دو تامون خشک شده بوديم سر  

آرتان  افهیق یزد ول یند تند با آرتان حرف مداشت ت ایمون. عرشجا



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

  -م:شد. سر خودم داد زد  یلحظه به لحظه داشت ترسناک تر م

لخت  ؟یکار کرد یگه چبابا! م یر یچته؟ نم اوووووووووووووو

 ینجوريم مچتو نگرفته! بعدشم ... اگه اوکه تو بغل يه نفر ديگه م

 فیاش اگه ضعب ی... قو ستیخت نديدت مهم نبود ... لباستم که ل

رو زد کنار   ایحوصله عرش یشه. آرتان ب یاين از بابات بدتر م یباش

  به خودم اعتماد به نفس داده بودم یچهر  و اومد به سمت من.

  ی.... زل زد تولرزيد. وايساد جلوم  یکشک بود. پاهام داشت م

ا  م بدل یآخرين بار تو یچشمام ... آب دهنمو قورت دادم و برا 

 خودم حرف زدم: 

  یم یدار ی! بهش گفتینکرد یيا خلف یترسا! تو کار پنهان نیبب -

 نهیباش اگه بب یعاد. پس .. یتولد دوستت دروغ هم نگفت یر

 ...  یکرد یکنه کار خلف  یفکر م یدیترس

رد. لبخند زدم و  م کمک ا آرتان! تو ا کاين جملت آخر يه کم به

 گفتم: 
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دونستم   ی! اگه م؟یايیدوست عرشام تو  ؟یکار دار ید ينجا چ -

... چقدر  ايمیکردم تا با هم ب یصبر م یايی توام دوست عرش

 ...  خوشحال شدم اينجا ديدمت

زد ... پشت سرش شبنم و   یمن یحرف  چیکرد. ه یفقط نگام م  انآرت

کشتن ... تازه ديده بودنش و بدتر از من  یو مبنفشه داشتن خودشون

نکرده بوديم  یآخه ما که کار خلف یکردن. ول  یداشتن سکته م

 !!! دوباره گفتم: ديم؟ی ترس یپس چرا م

 شده؟؟! یطور یگ ینم یچیآرتان ... چرا ه -

 بپوش بريم ...  -

 ريم.  یع شده وايسا کادومو بدم بعد مروش یکجا؟!!!! تازه مهمون -

شد  یانگشتاش له م ونیدستش ... دستم داشت م یت تو گرف بازومو

نگفتم ... فقط پوست   یچیضعف نشون بدم پس هخواستم  ی... نم

 لبمو جويدم دوباره گفت:

ديگه داره   کیبه يه فشار کوچ ازیفقط ن من یشکستن دستت برا  -

 رو بپوش بريم ... ... مجبورم نکن بشکنمش ... ب

 گفتم: یدرد گرفته بود ول یل یآب دهنمو قورت دادم. دستم خ
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من متاهلم تو رو هم  دونه  یاين جمع نم یتو یآرتان کس  نیبب -

کجا ول کرده   ستیدونه که اونم معلوم ن ی... فقط بهراد م نطوریهم

 رفته ... اگه با هم بريم .... 

 نهیو نفس هم تو س شتریديگه حرفمو ادامه ندادم چون فشار دستش ب

 من حبس شد. گفت: 

 يا نه؟ یر یم -

رفتم  بغضسرمو به نشانه مثبت تکان دادم و اونم دستمو ول کرد. با 

سرم.   یرو دمیو روسريمو هم کش  دمیاتاق تند تند پالتومو پوش یتو

 شده بود.   دی اتاق رنگ جفتشون سف یبنفشه و شبنم پريدن تو

کار  یگفت:اين اينجا چ یته ا هسآ یشبنم دستمو گرفت و با صدا 

 کنه؟!  یم

 ا بغض گفت:هم ب بنفشه

خورد که  سمق...  دمیازش پرس االن نگفته ...  یزیبه خدا بهراد چ -

زنه بلکه بتونه آرومش  یم داره با آرتان حرف ماالننگفته ...  یزیچ

 کنه.

 دست جفتشونو گرفتم و گفتم: 



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

 ...  استیرشع یمی... آرتان دوست صم ستی ن یز یچ  نیترسن -

 ! دادیداد ب یا  -

 گرفت گفت: یم زور ترس  گريه اششبنم که داشت از 

 يه وقت ؟  ارهیسرت ن باليی -

من که  یزنه ... ول  یفوقش دو تا داد م  ستین حرفاآدم اين   نه بابا -

 نکردم ...  یکار خلف

 شبنم اشکش سرازير شد و گفت: 

 ... یحت یقرم نداد تو يه  -

و   دمینه اشو بوساشکشو پاک کردم و گو از لحنش خنده ام گرفت

 گفتم: 

 ...  ومدهیشه حال هم بريم تا دادش در ن ینم ی... طور  نینترس -

 ت:بنفشه گف

 ! خطرناکه ها ... ؟ یرژ سرختو پاک کن یخوا  یم -

 زدم و گفتم:  یپوزخند

  کنه چه یفکر م اگه پاکش کنم  ديده ... حاال  ینجوریمنو هم -

 خبره ... 
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ان و  ... آرت رونی اين حرف رفتم از اتاق ب دنبالبه خوبه. ینجوریهم

و بهراد مشغول حرف زدن بودن ... رفتم نزديکشون و رو به   ایعرش

 تان گفتم:آر

 بريم ...  -

  یخودش م شی پ یچه فکراي ایعرش مردم حاال یاز خجالت م داشتم

 با تعجب گفت: ایکرد. عرش

 یاين آرتانم هر چاينجا چه خبره؟! از  دمین آخرم نفهما! مباب یا  -

 ه؟یموضوع چ نیما بگده ... ترسا خانوم ش یپرسم جواب نم یم

 رين؟  یآخه کجا م

و راه افتاد  فتنزدم. آرتان دستمو گر یرفسرمو زير انداختم و ح

تلو تلو خوران اومد تو ... شايان هم   انیسمت در. همون موقع ک

و کار  ! من موندم تی ديگه بدتر از اين؟!!! لعنت ی. واد ..باهاش بو

شناختن! شايان و آرتان   یهمو نم  شیمی صم یدوستا ایخدا! اين عرش

ما همو  یوز عروستا ر یبودن ول ایعرش یمیصم یهر دو دوستا

تا حال ... بگذريم من اگه شانس داشتم وضعم اين نبود.   دننديده بو
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اومد   انی... يهو ک دیبه شايان نگاه کرد و منو کش یآرتان چپ چپ

 شو و گفت: جلو

 ؟یکارش یتو چ اصالًمنو؟  یترسا  یبر یولش کن ... کجا م -

 . رمیبگ فقط من بايد دستشو  ؟یدستشو گرفت یچ یبرا 

گرفت ...   انوی!يهوآرتان يقه ک  اااااااااااانااااا یک یییییییییییییییییییريیبم

همه سکوت کرده بودن و به اين صحنه نگاه  چسبوندش به ديوار ...

...   شتریاز اين ب یيومد. آبروريز یاشکم داشت در مکردن ...  یم

 : غريددندوناش  یآرتان از ل

به   یلیآينده خمنو خوب گوش کن که در  ی! حرفاوونیح  نیبب -

... نه   یدار تشویبخور که ظرف یاونقدر شهیياد ... اول هم یکارت م

حواست  شهیلت کنه به يه خوک مست ... دوما هماونقدر که تبدي

باشن ... ا  ناموس  اينو و اون ن یذار یکه م یکساي  یروباشه دست 

 م؟!! کارش یمن چ یبدون  یدار ستدو یلیخ ا....  سوم

آرتان اونم  یپريده بود و زل زده بود به چشمااز سرش  یمست  انیک

 : دیبا وحشت ... آرتان يهو داد کش
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 یخوا  یيه بار ديگه بگو م یاگه مرد .. حاالشوهرشمممممم . -

 !!!!  ؟ی ریبگ ویدست ک

 فت و گفت: اومد جلو. شونه آرتانو گر ایعرش

 .... ینکرده بود ازدوجآرتان؟ تو که   یگ یم یچ -

و از ديوار جداش کرد سپس با يه حرکت  دیکش انویآرتان يقه ک

ت پر انیشوتش کرد اون سمت که چند تا دختر ايستاده بودن. ک

ن بود ...  دخترا بلند شد. حال نوبت م غیج یدخترا و صدا  یشد رو

 قويش و گفت: یستاد یاومد سمت من دست منو گرفت تو

ه ک ایخانم ... ببخش عرش نیدم ... با همگم ازدواج کر یحاال م -

 تولدتو خراب کردم ... 

. تقريبا منو رونی ب میرفت ایو هر دو از ساختمان عرش  دیدست منو کش

و خودشم سوار شد. دوباره داشت  نشیماش یصندل  یرد روشوت ک

صاف نشستم.  کرد. کمربندمو بستم و   یم یصشو سر گاز خالحر

اراده دوباره اشکام داشتن   ی بودم که ب دهیاينقدر خجالت کش

دارم گريه   نهیکرد که بب ینگام نم یکردن. حت یم  سیصورتمو خ

حال هر وقت  اشکام حساسه چون تا  یدونستم که رو یکنم م یم
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در خونه  یبود ... جلوگريه ام گرفته بود بعدش آرتان مهربون شده 

ستم هنوز درد شدم د ادهیشد. منم سريع پ ادهیپارک کرد و پ نویماش

 چویبشم. سوئ ادهیجبورم کنه پخواستم دوباره با زور م  یکرد نم یم

دونستم   ی داد دست نگهبان و با هم سوار آسانسور شديم ... م

  آرامش قبل از طوفانه ... در خونه که باز شد سريع واردآرامشش 

 گفت: اتاقم که از پشت سر یشدم و خواستم برم تو

 ؟یر یم یزير دار یداختا سرتو اناينجا ... کج نیبش ایب -

 طرفش ... هنوز زود بود سگ بشم ... گفتم: آرامش برگشتم با

 خوام برم لباسمو عوض کن ... یم -

 نجااي نی بش ایگفتم ب -

گوشه کاناپه  رفتم. عقب گرد کردم و  شیاز فريادش تا مرز سکته پ

 یلیمشخص بود خ نیزم یود رونشستم ... با پاش ضرب گرفته ب

کارو کرده بودم  متنفر بود و چند بار که من اين کارچون از اين  هیعصب

 دعوام کرده بود. بعد از چند لحظه سکوت گفت: یحساب

 شنوم ...  یم -

 دادم و گفتم: آب دهنمو قورت
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 ! و؟یچ -

 نرو ... طفره  -

ت فقط !!! من بدبخه؟یتو واسه چ یفهمم اين رفتارا  ینم اصالًمن  -

 رفتم ... یيه مهمون

بوده ... تا  ات  شهیانگار کار هم  یگ یم یجور !!!يه ؟یيه مهمون -

خونه  یکه حال تو یکرد یاز اين کارا م یخونه بابات بود یوقت

 ؟یکن  یم یمن دار

 ان ... آرت -

 جواب منو بده .. -

 ديگه االن  ینه ... ول -.

پوکتو با ديوار  مخ  ؟یآزاد شد ؟یشوهر کرد ؟یديگه چ االن..  .-

که   یخونه آرتان تا هر غلط یتو ی اومد یکنم اگه فکر کن یم یيک

 ...  یتو اين خراب شده بکن یذاشت بکن یابات نمب

  یواقع یمعنا بود. زبونم به  نیگفتن هم یکوه آتشفشان که م یيعن

 ادامه داد: کوتاه شده بود. 
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  یشايان بشايدم    ؟ی!!!! يا اون پسره مست پا پتتوئه؟ دوست ایعرش -

 !!!!ه؟یرابطه ات باهاش چ دمیکه هنوز نفهم زیهمه چ

. از  دیکش یمخم پنجول م یداشت رو ناشیوهدستامو مشت کردم ت

 عره زد: اتاقم. داد که نه ... تقريبا ن یجا بلند شدم که برم تو

 سر جات گفتم ... نیبش -

 تو گوش کنم ...بلند شد.    یبه تهمتا نمیشاينبار منم داد زدم:ب

 نهیس یرت به صورت من ايستاد هر چند که صورت من تا روصو

مشتش و يادداشت مچاله شده   یرفت تواش بود. چونه امو محکم گ

 صورتم و گفت:  یشلوارش در آورد گرفت جلو بیج یمنو از تو

 .. دست خط خودتو يا نه . یديگه ... قبول دار  ینو تو نوشتاي -

 ! ؟یخب که چ -

 تولد دوستت ...  ینوشت -

نه دوست پسرم يه  یدوست منه ... ول ایآره آره آره ... عرش -

لدش دعوت کرد منم با رعايت همه  واسه تو که منو  یدوست معمول

داد بهم  ریرفتم .... به من چه که اون پسره مست گ  یسالمشئونات ا 

 ... به من چه که شايانم اونجا بود؟ 
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 !  !!!! ؟یتو مگه مجرد ؟یمجرد یبه همشون گفت نیواسه هم -

گوشم ... صداش بدجور بلند شده بود و ديگه   یدستمو گذاشتم رو

 کرد. با بغض گفتم: یت مداشت گوشمو اذي

شم ...  یآره گفتم مجردم ... چون از سال ديگه که رفتم مجرد م -

 ن؟ی پاي ارمیارزش خودمو ب یواسه چ

 : گفتدم اومد جلو و ... يه ق رونیگردنش زد ب رگ

واست ننگه که تو   ياره؟! شايدم اين یمبودن با من واست ننگ  -

  تهی. مايه سرافکندگمن دست هم بهت نزدم ..  یول یخونه من بود

 آره؟ 

 نگاش کردم و گفتم: تیبا عصبان

عاشق  یفکر کرد  ؟یتهس یک یچته؟ هول برت داشته؟ فکر کرد -

 یرتایکه با توجهات و غ یتوياين  فعالًچاکتم؟!!!! بدبخت!  نهیس

که دست و دلت   ی... اين توي یدار یه حالچ  داستیپ تیخرک

 ه باد نبرتش ... دل خودتو داشته باش ک یلرزيده ... هوا 
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صورتش شکل يه   یچند لحظه با تعجب نگام کرد بعد کم کم تو

خنده تبديل شد به قهقهه ... ديوونه شده بود!  خنده پديدار شد و اين 

 و گفت:  پهکانا یخنديد نشست رو خوب یوقت

... همه دخترا بچه ان ... تا يه ذره بهشون توجه  چه ... بچه بچه ... ب -

رن ... انگار يادت رفته يه   یرويا فرو م ین توواسه خودشو یکن یم

  دنبالتم ... نه ها هس  یافتنیدست ن دنبالگفتم ... من  یبار بهت چ

   . توجهات من فقطکرده .. یکه خودش ازم خواستگار  یدختر 

  یاز اين لحظه به بعد هر غلط یستم ... ولد یبابت اينه که تو امانت

... برو   ستیبه گردنم ن یدين چیدلت خواست بکن ... من ديگه ه

... برو تا نصفه  صبرق یکه خواست ی... برو تو بغل هر آشغال یپارت

..  ... بذار همه مزاحمت بشن بذار همه اذيتت کن . ابونایخشب تو 

  ینداره تو با اين حرفا یتی... ديگه واسه من اهم  ریتصادف کن بم

تر ... دخ یچه گونه همون يه ذره حمايت منو هم از دست داد ب

 کوچولو يه کم بزرگ شو. 
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اتاقش. حرفاش   تاين حرف از جا بلند شد و رفت به سم دنبالبه 

  ین تموم شده بود که داشتم از زور بغض خفه مرام گرواينقدر ب

 م. بغضم و فريادم با هم شکست ... شد

 ...  ریدرک ... برو بمبرو به  -

يه   یاين يه هفته حت یگذشت و من تو یيک هفته ازاون شب کذاي

خودمم بود چون هر وقت  ریتقص  یبارم آرتان رو نديدم .يه جوراي

 یکه نم یقم و تا وقتاتا یتورفتم   یشد من م یم دنشزمان اوم

کرده بود که    رمیيومدم ... اينقدر تحق ینم رونیاز اتاقم ب دیخواب

هم ازش وحشت داشتم ...   یلی... خ نمشیخواستم بب ینم اصالً

داده بود به   رینفره بود آرتان هم گپختم يه  یکه م یغذاهاي

آشپزخونه  زیم یرورستوران سر کوچه و ظرف غذاهاشو هر روز 

زبان و    کالسو تفريحم شده بود رفتن به  یديدم ... تنها سرگرم یم

قرار   یيادش رفته بود ... يعنقولشو هم  ینظافت کردن خونه ... حت

حوصله   صالًا بود به من واسه کنکور کمک کنه ... بهتر من که 

خوندنو نداشتم. بعد از گذشت يک هفته حس کردم   دوباره درس 

عاشق غد بازياش بودم ... دوست داشتم شه  یدلم داره براش تنگ م
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برداره   یش نشون بدم بلکه دست از اين لجبازخودمو به یيه جور

تلويزيون از   یيه شب که صدا  نمیهم یآتش بس اعلم کنه برا و 

نه يه تاپ و دامن  ديد یو یدونستم مشغول ت یيومد و م یم رونیب

هونه  کردم و به ب رايشرنگ تنم کردم و يه کمم آ ی خوشگل صورت

کاناپه جز  یرو  بود دهی... دراز کش رونیخوردن آب رفتم از اتاق ب

خونه   ینبود. عادت داشت توتنش   یچیيه شلوارک کوتاه هم ه

يهو صاف  کردم نگاش نکنم. با ديدن من  یلخت راه بره ... سع

آشپزخونه ...   ینشست سر جاش منم سرمو انداختم زير و رفتم تو

  یردم. با اينکه تشنه ام نبود بطرک  یقشنگ حس م اشونگ ین یسنگ

تا حرارت درونم کمتر  دمیقلپ قلپ سر کش رو گذاشتم دم دهنم و

حدسم   نمیبرگشتم بب دهیکردم هنوز همونجا دراز کش یکر مبشه ف

 ...   یزیوردم به يه چدرسته يا نه که يهو خ

  یحرف یچشماش ول یپشت سرم وايساده بود. زل زدم تو قایدق

که   نجوری م گرفت و گذاشت دم دهنش همرو از  شهی. شزدمن

رو تا ته   شهیش ینگام آبا یدوخته بود تو  شوی داغ عسل یچشما

...   رونیرو دوباره داد دستم و رفت از آشپزخونه ب  شهیبعدم شخورد 
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بود اين کرد ...   یاباش بودم! پرووووو! اين چه کارانگار من نوکر ب

شاخ  و   یغول ب  اين یمن که دلم برا  خاک بر سر! نه خاک بر سر

 پن و گفتم:ا  یرو دمیرو کوب شهیدم تنگ شده بود. ش

 بود ....  اهینوکر بابات س -

 عوض کرد و گفت:   رو یو یت کانال

 ....  شتممن اينقدر دوسش دا نمیواسه هم -

دوست نداره. تو   دیخواست بگه پوست سف یم یتتتتتت يعن کثافتتتت 

فتادم سمت اتاقم که و راه ا  دمی کش  یقی! نفس عمییییییی غلط کردي

 گفت:

 ... برو خونه بابات ...  ستمین از فردا تا يه ماه ديگه من -

خواست بره؟!!! يک ماه؟!!!! مطمئن بودم  یم. کجا مسر جام ايستاد

خواد بره ... نکنه  یگفت کجا م یشه. کاش م یم گدلم براش تن

دوستاش بره مسافرت ... مطمئنم توشون دخترم   پی خواست با اک یم

يگه  د یمنه با دخترا  یارن ... دوست نداشتم حال که اسمش رود

سمت اتاقم  فتمیراه ب .... آب دهنمو قورت دادم و دوباره خواستم

 که گفت:
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 ...  ایبگ یخواست یم  یزیيه چ -

 رینخ -

 !  هیعیشه؟ طب یدلت برام تنگ م یبگ یاستخو یم -

به  اعتماد یتونستم به اين خدا یم یافت! کثافت! چ کثافت! کث

. يه  چشماش .. ینفس بگم؟!! برگشتم به سمتش و زل زدم تو

 د ... گفتم:کر یپوزخندم گوشه لبم بود. منتظر نگام م

بزرگ  کم... وقتشه يه  یفهم یقد يه بچه نم یسالته ... ول  یس -

 واسه خودت...  ینکن یذهنت رويا پرداز یو اينقدر تو  یشب

اتاقم. حرف  یرفتم تو انداختم و  باال یاين حرف شونه ا  دنبالبه 

دلم خنک شد! از فکر اينکه   یهادادم ...  ويالخودشو به خودش تح

  یاينبار خوشحال شدم. تو نمشیماه ديگه قراره نباز امشب تا يک 

شدم .... بايد يه  دنیو مشغول رقص ذاشتملب تاپم يه آهنگ شاد گ

کردم. دو هفته از رفتنش گذشته    یم یجانیه هیخودمو تخل یجور

نگش کردم دل ت یم یدونستم کجا رفته ... سع ینم  ید و من حتبو

تم آرتان همه کردم بهش فکر نکنم دوست نداش یم ینشم. سع

 شتر یب یبود ... چرا هر چ بیبرام عج یخودش بکنه ول ریذهنمو درگ
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ازش خوشم   شتری من ب دیکش یسرم داد م  شترید و بش یم اخالقبد 

دور و اطرافم بود و بلد   یپسرا يومد. چرا با اينکه برعکس همه  یم

کردم. از همون    یبکشه بازم من بهش فکر ميه بار نازمو  ینبود حت

چرا اين پسر اينقدر   دمیفهم یديدمش نم یرستوران م یه تواول ک

کردم  یه بابا نبود از غفلت عزيز سو استفاده مک یايبرام مهمه. وقت

  یگاه کردم ... یدود م گاری و پک پک س اط یح  یرفتم تو یم

 ریدرگ اردالنا ب یشدن. شبنم حساب یشبنم و بنفشه هم بهم ملحق م

خواد  یم یاز رو بسته و حساب شرویشم اردالنگفت  یبود ... م

کرد   یبه مثل م لهقابو بشکنه ... شبنم به خواسته من داشت مغرورش

سخت بود ... به    یلیبود. براش خ یخودش از درون رو به نابود یول

يه زن و مرد اتفاق  نیيه مبارزه تن به تن بود که بقول خودش اين 

زودتر شکست   و زن شترهیب روشیاده بود و مشخص بود که مرد نافت

بشه و به خاطر  یخواستم بذاريم اينجور یما نم یخوره ... ول یم

يه  یبود .... بنفشه هم تو اردالنشبنم چندين برابر  یفشار رو نمیمه

بهراد  نیرده بود ... من از طريق همک ریبا بهراد گ یرابطه احساس

ينو ا  یرفته آلمان .... حت یقاتیتحق وژهيه پر یرا که آرتان ب دمیفهم
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بخوام سفارش بدم ازاونور برام   ی زیگفته بود شايد يه چهم به من ن

و   یر جواب بابا اينا هم فقط گفته بودم رفته ماموريت کارد ارهیب

ه تو اتاقم نشسته بودم و ... يه روز ک دینپرس یزیهم ديگه چ  یکس

 نگ زد بهم. زير لب گفتم: خوندم بنفشه ز یداشتم زبان م

 شده؟   یباز چ -

 گذاشتم دم گوشم و گفتم:  ویگوش

 هان؟  -

 یبگ یدار یکه بر م ویوششدم و نتونستم به تو ياد بدم گ ریمن پ -

 سالم

   ؟یکه چ خب حاال - 

 ا  یاله یریبم -

 واااااا ...   -

 ! دوباره چه مرگت شده؟  ؟یه چواس واقعاً -

 ام سر رفته ... گرفته حوصله  یلیدلم خ -

 آرتان تنگ شده؟  واسهدلت  -
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بفهمه. دوست نداشتم رازم لو بره ... من   یزیخواستم بنفشه چ یمن

بود.  فتادهین یآرتان تنگ شده بود اتفاق ديگه ا  یفقط دلم برا 

 خنديدم و گفتم: 

  جکیمن مل یکه بود هر شب برا  یآدم قحطه؟ مگه آرتان تا وقت -

 . دکر  ینم یو و نبودش که فرقياورد؟ بود  یدر م یباز

... آخه احمق دو تا آدم که به هم محرمن   یندار شعور از بس تو  -

خواين   یم ن همو سرگرم کنن. حاالتون یترين روش ها م رينیبه ش

 . نیو هم در ياباالن  ی. ولست ی. مهم ننی، بش نیاز هم جدا بش

 ...   یمنحرف تو کال -

 ... یکن یخره حرف منو درک مباال ی... يه روز ی فهم یتوام نم -

 تو رو ندارما ...   یحتایمن حوصله نص حرفتو بزن  حاال -

  ایشم توام ب ريم ق یخواستم بگم که ما داريم م یم -

  ؟یک ی... ما يعن -

ه ات  من و مامانم و خاله ام و دختر خاله ام. توام که حوصل ی!يعن -

ه. يه استراحت به  ش یسر رفته. دو روز ديگه ام که ترم زبانت تموم م
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و بر  یتیريم صفا س یريم. م یم ی فته ا دو ه يمدارخودت بده ... ما  

 گرديم.   یم

 و تخت و گفتم: از خدا خواسته صاف نشستم ر

 ذاره؟  یبه نظرت بابا م -

 ذاره ...   یاگه شوهرت بذاره بابات هم م - 

 به آرتان بگم ...  من عمرا  -

 ارزه ... خر نشو  یم -

 شمارشو ندارم.   اصالًمن  -

 دستشه ...   ونورمش ا گفت همون شماره خود یبهراد م -

 گه نه ...   یدونم م یبگم. م یآخه چ -

تو رو ول کرد به حال خودت؟   یاز بعد از مهمون یتو مگه نگفت -

 یدآوربزنه بهش يا یخب حال زنگش بزن و اگه خواست زر الک

 خودشو.   یکن حرفا 

 ريما. زود باش ...   یسه روز ديگه مشه.  یم یچ  نمیباشه بذار بب -

   باشه ... -
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تونستم  یم ی قطع کردم يه کم نگاش کردم. چه طور که ویگوش

بود برام حال فکر  ینگ بزنم به آرتان. کار سختغرورمو بکشنم و ز

رزيد. با  ا  یبه قول بنفشه م  یکرد دلم براش تنگ شده. ول  یم

خواستم يه  یموشم. گذاشتم در گ  ویسرعت شمارشو گرفتم و گوش

 ...   اشترو برد ینشم. با بوق دوم گوش مونی موقع پش

 بله ...   -

بار به من بگه تو دلم گفتم بله وکوفت. حسرت به دلم موند يه 

 جانم! گفتم: 

 منم آرتان ...   -

 شناختم ...  -

تخته مرده   گرتی... ج ییییییهال یریاحساست ... بم یخاک بر سر ب

 . نیپاي ادیشور خونه ب

 ه ناچار خودم گفتم: ب

 ...   سالم -

 ...   سالم -

 راستش ...   -
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 بینفساش عج یصدا  یسکوت کردم. اونم سکوت کرده بود. ول

دم. انتظار داشتم هرآن داد بزنه من کار دارم زودتر کارتو  غريب بو

گار  . اندیکش یا دار مصد یگفت و فقط نفسا ینم یچیه یبگو ول

 دادم و گفتم:  قورتدهنمو  برد. آب یلذت م یزیداشت از يه چ

 شم با دوستام ...  خوام برم ق یمن م -

  یاز پشت تلفن هم عکس العملش منو م ینگفت. حت  یچیه

 دمیفهم یديدم و م یبود القل حالت نگاشو م شمید. کاش پترسون

 گذره.  یسرش م  یتو یچ

 گفت:  چند لحظه که گذشت  

  ؟یک -

 سه روز ديگه ...  -

 ! ؟یبا ک -

 ش هم مهم نبود! گفتم: خوبه برا 

 اش ...   بنفشه و مامانشو خاله -

 دونن.  یح منداره ... هر طور بابات صال یبه من ربط -

 گه.  یشوهرت م یگه هر چ یرتان؟! خب بابا هم م آ  یچ یيعن -
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 حرف من همونه که گفتم ...  -

 ده بهم ...   یاجازه نم یاينجور -

 داره.   ارتویاخت  یدخترش -

 ام به لرزه افتاد و گفتم:  بغض کردم. صد 

 ..  آرتان . یخر یلیخ -

 نظر لطفته ...   -

 ! ؟یکه منو بکوب یگرد یه مکلم دنبالاالن  -

 یمنو مجازات م ی... فقط دوست دارم بدونم به چه جرم رمینخ -

   ؟یکن

 ...   یدون ی خودت بهتر م -

 مممممممممم  دونم ینم -

 کوچولوها؟!   ین ین نیع یزن یم  غیچرا ج -

  یکوچولوام. ول  ین یخود ن اصالًها نه ... من  ولوکوچ ین ین نیع -

 ...   یدار  یواسه چ یکوچولو بگ  ین یتو بايد واسه اين ن 

 ومد وسط حرفم و گفت:  ا 
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  یکرد یبرداشت م یمن جور ديگه ا  یتو از حمايت ها و محبتا -

راحت   یاين سو تفاهمات برات دردسر بشه. اينجورخوام  ی... نم

 شیو پاش مواظب تو باشم. هم ت  مهنست ه الزمم من ديگه تريم. ه

 .  یکن ینم یالک یخودت فکرا 

 یياده ... تو درک نممشکل تو فقط اينه که اعتماد به نفست ز -

به   یرفتنمم؟ اين وسط وابستگ یکارا دنبالکه من ديوونه وار  یکن

 کم دارم.  تو رو فقط 

 ارن ...  ذهن دخترا فقط خودشون و خدا خبر د یاز تو -

شه اين يه بارو اجازه   یمحال اگه  یگ یتو م که نهیخب هم یلیخ -

 ریديگه شما رو به خبنده با دوستام برم قشم ... بعد  دیمرحمت بفرماي

 ت ...  سالمرو به  و ما

 بايد با بابات مشورت کنم.   -

 میت بابات ... اگه قرار باشه بابام برام تصمگه بابا یم یااااا ه -

امو رم همون منت باب یکار م یخوام چ یديگه تو رو م که رهیبگ

 کشم.   یم

 سرد و خشک گفت:  
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 برو بکش   -

ان دوست داشت منو آزار بده  اين آرت  رو قطع کرد. کال یو گوش

قابل   ریوقتا غ یکار کنم؟ همون وقتشم بعض  یچ  خدا من حاال یا 

  یبايد اينو تحمل م ی! چطورشد ديگه چه برسه به حاال یتحمل م

  ویشکستم.گوش گغرورم که به خاطر اين الدن فیردم. حک

 اش مانهیصم یبرداشتم و شماره شايانو گرفتم. بعد ازچند بوق صدا

 :  دیچیپ یگوش یتو

 ...  ندرالیس سالم -

 هود  نیراب سالم -

 زبون دراز ...   -

 ! یخودت -

ما نکش خانوم گردن ما از مو باريک تره  سهوا  ریخب شمش یلیخ -

  ... 

 دونم ...   یم -

 بانو؟  غش غش خنديد و گفت: خب حال امرتون 
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حرف  یبود باهام اينجور لمیبازم به شايان. خاک بر سرم اين که وک

 هفت پشت غريبه ... گفتم:  نیزد اونوقت شوهرم ع یم

 شايان   -

 ... جانم؟!  -

فکر نکنم و  زا یبه اين چ دمکر ی.. سعدلم گرفت. کاش آرتان .

 گفتم:  

 شد؟  یشه پس؟ چ یما درست م یکارا  یک -

... پذيرش   ومدهیبراش ن یدم ... هنوز جوابمدارکت رو فرستا -

 کنه.  دتیدولت بايد تايدانشگاه ها بهمن ماهه ... بعدم 

 کشه؟ خسته شدم ...   یچقدر طول م -

 تازه دو ماه شده!  ؟یزود نیبه هم -

   م؟کار کن یخب چ -

 ... تیوحش اخالقاز شوهر بد ... صبر کن فقط ... چه خبر  یچیه -

 اوهوووووو ...   -

 ... يادا  ی!!!! بهت نم؟یشد یرتیغ -

 خره اسمش رومه ...  باال -
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 آلمانه ...   دمیحالشون چطوره از شبنم شن االخب ح یلیخ -

 آره ...   -

. یایدر ب یاز اين کسل کنم يه کم یجور م یپس يه مهمون یاوک -

 بود.   یهفتصد پشتم کاف یار برا قربون دستت ... همون يه ب نه -

خبرم  یبعد از قطع گوش یدر هر صورت اگه خواست لتهیهر جور م -

 کن. 

  حتماًباشه  -

قشم   الیخیدونستم بايد به کل ب یحالم بدتر هم شده. محس کردم 

  یاين مدتو برم تو هیبق گرفتم میبشم بابا محال بود اجازه بده. تصم

 یبابا رو راض یبودم. با هزار بدبخت آرتان ... اونجا راحت تر نهخو

خونه آرتان .... اونجا راحت تر بودم آتوسا هم   یم توتکردم و رف

 بهم سر بزنه.   یاهقول داده بود هر از گ

دلم سوخت که نتونستم  یلیبنفشه با مامانش اينا رفت قشم و من خ

آرتان و  یدستا یتو دمبو ریاس فعالًنداشتم.  یاره اچ یبرم ... ول

ه هم داد. دو هفته ديگ یدوست داشت انجام م ین هر کاراو

آرتان دلتنگ شده بودم   یبرا  یگذشت و ترم زبانم تموم شد حساب 
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رد به حرمت هم خونه بودن بهم يه زنگ بزنه. بعد از اون  کثافت نک

  یشتر  نهیاش ک نهیام؟! کمن مردم زنده    نهیروز ديگه خبر نگرفت بب

شکستم. کاش منم   عورشیاين ب  یمن که غرورمو برا  فیبود ... ح

خودش چه   شیپرو شده حال. پ یاينجور بهش زنگ نزده بودم

 یآزارم م یترسوند ول ینمتو خونه منو  یکه نکرده. تنهاي یفکراي

زده   ابونیتو خ یداد ... پايان هفته چهارم بود. عصر با شبنم يه دور

ودم  خ ینه يه کم کتلت برا  عتخسته شده بودم. سا  یلیديم و خبو

 یبودم که باقخوردم. اينقدر خسته  یخال یدرست کردم و خال

 ی. نمدمیيخچال و رفتم گرفتم خواب یمانده غذا رو گذاشتم تو

از   مویشدم ... گوش داریب یونم ساعت چند بود که از زور تشنگد

ه ساعتش نگاه کردم ساعت  ب یو يه چشم رونیب دمیش کشباالزير 

 : دمسه نصف شب بود. زير لب غر ز

 ی.. دوباره سعبخواب ديگه . ری !!! بگ؟یر یم یم یآب نخور حاال

 خوردن کتلت ها حال تشنه ام یخال ینشد. خال ی کردم بخوابم ول

باز راه   مکرده بود. به ناچار از جا بلند شدم. همونطور با يه چش

با ديدن چراغ  یاز سرم نپره ولافتادم سمت آشپزخونه که خواب 
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شک شدم. نکنه دزد اومده؟ هر دو خ روشن آشپزخونه سر جام

آشپزخونه کم مونده   یتو یشد. با ديدن سايه ا  چشمم باز و گشاد

 :  دمیشن  آرتانو یبود سکته کنم که صدا 

... چقدر دلم  یاددختر که اينقدر منو به دستپختت عادت د  یرینم -

 د.  غذاهاتو کرده بو یهوا 

خچاله و ظرف  ديدم سر ي با من بود؟!! چند قدم رفتم نزديک تر که 

زنه. خنده ام گرفت.   یرف م کتلتو گرفته دستش و داره با خودش ح

دم. موهاشو  وايسادم و يه کم خوب نگاش کر یتاريک یهمونجا تو

بلند  یسرش ول  وسط...  متری لیکوتاه کوتاه کرده بود در حد چند م

ه  غر تر شده. شايد ب... اما حس کردم يه کم ال تر از کناره هاش بود

شته ... ظرفو  دا  یديگه ا  لینکه اونجا باشگاه نرفته. شايدم دلخاطر اي

و مشغول خوردن   یصندل یو خودشم نشست رو ز یم یگذاشت رو

 همون حالت گفت:    شد. در

!! اينا که ؟یکن تکتلت درس  یخونه که وقت کرد  یاومد یتو ک -

جا  . از دیدست از خوردن کش دی ؟ به اينجا که رس تازه است ... نکنه 

دنو جايز  . ديگه پنهان شرونید و سريع از آشپزخونه اومد ببلند ش
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  یخواست بره سمت اتاق من خودمو انداختم رو یندونستم. م

 گفتم: کاناپه و 

 ... ریبه خ دنیرس -

من. نور آشپزخونه  تبه سم دیسر جاش خشک شد و آروم چرخ

. چند لحظه نهیتونست منو بب یصورت من و م مرخین یافتاده بود رو

 نگام کرد و سپس گفت: فقط 

 ! ؟یخودت -

 ه اومده عذابت بده ... نه ... روحم -

  یتنها!!!! ايراد!!! اين وقت شب ... اونم ؟یکار دار یتو اينجا چ -

 داره؟ فکر کنم تا قبل از رفتنم منم تو اين خونه سهم دارم.  

 ترسا ...   -

 ؟ هوم -

 اينجا؟  یتنها اومد یواسه چ دمیپرس - 

م حريمت نذاشت  یداره؟ نترس  پامو تو یچه ايراد دمیو منم پرس  -

 مونده.   یو رفت  یهمونجور که ولش کرد
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 یمن دارن؟ اونا م یر از دوستااين خونه رو چند نف دیکل یدون یم -

خونه خودت  ی... اگه اومده بودن تو  ستیتو خونه ن یدونستن کس

 . یشد یو اذيت م یدیترس یره مدوبا

 خونه اتو ...   دیتوئه که با وجود من کلزياديه  رتیاينم از غ -

به من نشست و  ده یکاناپه. چسب یدشو انداخت کنار من رواومد خو

 گفت: 

مزخرفو هم به من نگو ... من تو زمان   ی... اين حرفاديوونه نشو   -

به يه سريشون نه همه  دوستام ... اونمبه  دمخونمو دا  دیمجرديم کل

 اشون ...  

که  نطورینزديک بهش باشم هم یل یخواستم خ  یاز جا بلند شدم. نم

 رفتم گفتم:   یآشپزخونه مبه سمت 

 کنم.   ینم تیدر هر صورت من ديگه تو اين خونه احساس  امن -

 صداش از پشت سرم بلند شد:  

  ؟یتنهاي  یدینترس -

 ...  میقیساله رف  یلیخ مباه یمن و تنهاي ؟یتنهاي بترسم؟ از  -
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که از آشپزخونه خارج  یدر حال نگام کرد. سپس قیچند لحظه عم

 شد گفت:  یم

 خسته ام ...    یلیرم بخوابم خ یم من -

 آبو برداشتم و گفتم:   یبطر

اتاق که   یرتان رفت منم آبمو خوردم و دوباره رفتم تو... آ یاوک -

خونه   یکه آرتان توتونستم دروغ بگم حال  یمبخوابم. به خودم ن 

 کردم.  یش ماز قبل احساس  آرام شتریب یلیبود خ

خونه   یتو ی م که کسدونست ی شدم م داریصبح که از خواب ب

  یبوي کردم که آرتان یم زیرو سريع تم زا یچ ی. بايد يه سر ستین

 یبايد قايم م گارامویکردم. س یم یبايد خال گاريموینبره مثل زير س

کتابخونه آرتان برداشته بودم که   یاز تو کتابم یکردم ... يه سر

 یاجازه رفتم تو یخواستم بفهمه ب یم سر جاش. نمذاشت یبايد م

آموزش زبانم به   یبرا  یاتاقش. دوست هم نداشتم که برم ول

درست کردم ساعت دوازده   زویهمه چ  ی. وقتداشتم ازیکتاباش ن

کرده بودم    یآشپزخونه هوس قورمه سبز یظهر بود. رفتم تو

 بدجورررر ...  
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زد. خوبه تو   که تلفن زنگ دمیپخ  یم یداشتم قورمه سبز 

شدم اينقدر   یم  الشیخ یبتلفن بود وگرنه  یآشپزخونه هم گوش

گرفتم تا به  یناديده م زویوقتا همه چ یبودم که بعض یعاشق آشپز

ها رو  یکه سبز نطوریتلفن و برداشتم و هم یآشپزيم برسم گوش

 م:  کردم جواب داد یسرخ  م

 الو ...   -

 خوشگلم  یآبج سالم -

  یمن موندم اين مان اااا یمعرفت یب یلی... خ شعوریب  یآتوسا سالم -

  ستیتو شده؟ يه جو معرفت تو وجودت ن هیعاشق چ

 بخور ...   منو ایاووووه ترسا ... ب -

 کنم  یدوستت ندارم .... رو دل م یگوشت تلخ  نه -

 ..   تیترب یب یا  -

 یشده بعد از اينهمه وقت يادت افتاده يه ابج یچ  منیبگو بب حاال -

 ...  یسم دارک یب

  ریاگه همه ما هم درگ ؟یچ یکس يعن یلوس  نشو ديگه ... ب -

  یتو آرتانو دار میخودمون باش یها یزندگ
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 د گفتم: با پوزخن

   رهیم  یيادم نبود آرتان واسه من م یآره راست -

 قدرشو بدون   -

 دونم.  یم -

گ زدم واسه آخر هفته همراه آرتان دعوتتون کنم راستش زن -

 ن ...  خونه مو

 چه خبره؟!   -

 داره؟  یايراد   چهار نفره اس ییيه شب نش -

  یم  من بايد قبلش با آرتان هماهنگ کنم یهم خوبه ول یلینه خ -

 . رهیدرگ یلیکه خ یدون

 پس باهاش هماهنگ کن ...   یاوک -

 باشه حتما  -

 ؟یدارن یکار نمتیب یپس م -

 ی. نمدمیتنم رسگذاشتم و به غذا پخ ویگوش یبا یبا  ینه گل گل - 

مجبور بود قبول کنه. خواهر  یول کنه يا نه یدونستم آرتان قبول م

مرد که   یونه اش نممن بعد از اينهمه وقت دعوتمون کرده بود خ
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. امروزم که تازه دو شنبه بود تا پنج شنبه سه روز وقت  ديوم یبايد م

يومد بايد باهاش   یبرنامه هاشو مرتب کنه. شب که مداشت که 

م نشستم  پزو بستم برنجو هم دم کردم و رفتزدم. در زود یمحرف 

آرتان رو گذاشتم   لمیف یها ید یو یاز د یيک یو یت یجلو

 بهتر شده بود  مو مشغول تماشا شدم زبانم يه ک دستگاه یتو

شدم  یتوجه مبهتر م  hکار کرده بودم و حال نگمی سن یل یرو یحساب

شد و آرتان اومد تو.   بودم که در باز لمیغرق ف یگن. حساب یم یچ

 م.  با تعجب به ساعت نگاه کرد

. يه عالمه نايلون خريد دستش بود. با  بود میساعت نزديک يک و ن

... چه   سالماپن. با خنده گفتم:  یمه رو گذاشت روهن هن ه

 !! ه؟ یخبره؟ عروس

  سالمگفت:  د یکش یم یقیکه نفس عم یداد به اپن و در حال هیتک

 ! هیمهمونکه نه ...  یروس... ع

  ؟ی!! چه مهمون؟یمهمون -

 رف اتاقش و گفت:  راه افتاد ط
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م سور  آلمان داشتم قراره به دوستا یکه تو یتیوفق به مناسبت م -

 بدم.  

 تو خونه؟   -

 از تو اتاقش گفت:  

 آره ...   -

ه عالمه مهمون دعوت  ي البدکردم؟  یکار م یبايد چ ! حاالیوا 

پختم؟ من تا حال واسه   یم یچ دم؟یپوش یبايد م یکرده بود. چ

... خانومم هست جزوشون حتما ... بايد   اين همه ادم غذا نپختم

بودم که آرتان از اتاقش اومد  فکرا  نیبه خودم برسم. تو هم یحساب

 و گفت:  رونیب

قورمه   یدتم بوخو االن... حتما  یراه انداخت یقورمه سبز یچه بو -

نده که زن  یقورمه سبز یاگه بو یزن ايران  اصالً...  ید یم  یسبز

 . ستین

پزن   ی!! اينهمه زن ترگل ورگل که غذاشونو ممرده؟! البدپس  -

 ؟ هستن پس یدن چ ی گل م یبو بعدم
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؟ واقعا  تا حاال ی زن ديد اصالًخواستم بگم تو  یما که نديديم. م  -

من راحت   یکردم. درسته که اينجورداشتم شک م ي شیبه مردونگ

که  یزياد سفت و محکم بود با اون لباساي آرتان هم یتر بودم ول

و   تهخودشو نگه داش که تا حاال یلیپوشم ... خ ی اين م یمن جلو

نگفتم. رفته بودم تو   یچیه یم بارم نکرده. وله یو متلک  کهیت یحت

از مبل   یيک یبپوشم. آرتان نشست رو  یاين فکر که واسه شب چ

 و گفت:   یتک یها

 امشب برو خونه بابات ...   -

کنه.   یه مخفخواست منو از هم یبازم م ی!يعن ؟یچ  یوا رفتم. يعن

  شیدونستن. نکنه من مايه سر افکندگ یکه ديگه همه م حاال یول

کم نداشتم. چرا دوست داره غرورمو   یزینه! من که چ یبودم؟ ول

من که تو فکر اين بودم که   بره؟ خاک بر سر یم یبشکنه؟ چه لذت

به خودم برسم که يه  یودم يه جوربهش کمک کنم. تو فکر اين ب

  یعوض لیاقت یدوستاش. ب ی خانوما شیوقت خجالت نکشه پ

از جا   یتفاوت  یل با بفشرد. با اينحا یم مو. بغض گلوشعوریب

آشپزخونه. زير گازو خاموش کردم. غذام   یرخاستم. اول رفتم توب
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به خوردنش نداشتم ... اشتهام کور شده   یلیم چیه یلآماده بود و

توجه   ید. بکر یآرتان داشت نگام م رونی. از آشپزخونه اومدم ببود

  هر طور که بود ی ول کهخواست بتر  یاتاقم. بغضم م یبهش رفتم تو

  یدستم تنم کردم م یاومدم جلو یجلوشو گرفتم تند تند هر چ

  میهم با گوش فمویبرم. کخواستم هر چه زودتر از اين خراب شده 

. آرتان با ديدن من ايستاد .يه کم نرویبرداشتم و از اتاق اومدم ب

 ت: نگام کرد و گف

 کجا؟!  -

 گفتم:  یبا لحن تند

 خونه بابام ...   -

 ...  یبر االن نینگفتم هم که من -

 برم .... اين شما و اينم خونه تون.   االنخودم دوست دارم   -

 : گفت  دمیدم در که رس

 ترسا ...   -

  یمن. ايستادم ول یرا دلم لرزيد چقدر لحنش خاص بود! حداقل ب

 برنگشتم. گفت: 
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 !!!  ؟یناراحت شد -

نداره که بخواد   تیمن اونقدر اهم یتو برا  یحرفا  چینه ... ه -

 حتم کنه ... خداحافظ.  نارا 

 اينو گفتم و درو باز کردم. دوباره صدام کرد:  

جواب   ی. اينبار عصبدیز گوشه چشمم چکترسا ... يه قطره اشک ا -

 دادم:  

اله؟!  تا صبح اين خونه اشغ یعنصبح برگرديا... صبح؟!!! ي -بله؟  -

. بغضم شکست. گذاشتم رونیه اومدم بو از خون اوردمیديگه طاقت ن

  میام ببارن. هر چقدر که دوست داشتن ببارن تا بلکه دل زخمچشم

رد. عادت به شکستن ک یآروم بشه. آرتان بدجور داشت لهم م

اينکه   یشد. به جا یتموم مداشت برام گرون  یلی نداشتم و حال خ

قشم برگشته  رفتم خونه بنفشه اينا که تازه از برم خونه بابا يه راست 

رو دادن بهش و شروع کرد تلپ تلپ منو   ایبودن. با ديدنم انگار دن

 عقب و گفتم:  دمیماچ کردن. با خنده خودمو کش

 اوه چته!  -
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و بکن تو  کنه. برو بهراد یمنو ماچ م نیافشو ديده همچ یانگار ب

 :  گفتحلقت ... خنديد و 

و غصه اونو نخور ... خوب نگاش کردم پوستش کنم ت یاونم م -

 االنآفتاب خورده. با اينکه   یشده بود و مشخص بود حساب رهیت

 م گرم بود ... با خنده گفتم:  االناونجا  یفصل سرما بود ول 

 ا برنزه! باب -

  آفتاب گرفتم ... یياد؟ اونجا حساب یبهم م -

 ...  یآره با نمک شد -

خوب خوب باهات دارم با مامانش هم  یا قم کاراتا  یبريم تو ایب -

اتاقش ... چمدونش   یهم تو با میکردم و رفت یپرسواالو اح سالم

 هنوز اون وسط ولو بود ...  

 نشستم لب تختش و گفتم: 

 ها ...   یا  توام خوب شلخته -

 باشم بهتر از توام ...   یهر چ -

   ...یبش  دواریام تیفکر کن تا شايد يه کم به زندگ یاينجور -
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اش را برداشت و به سمتم پرت کرد. غش غش    یرو فرش یدمپاي

ديوار ... کنارم نشست.   یخورد تو یدادم. دمپاي یالخنديدم و جا خ

 گفتم:  ند. با لبخچشمام یدستشو گذاشت زير چونه ام و زل زدم تو

 !  ؟یچته آدم نديد -

 خودت چته؟   -

 هان؟  -

غم  یردن ... دوما کلگريه ک یکل  زنن که اوال یاين چشما داد م -

  یاومد یرمودشده که تو قدم رنجه ف یچ اصالًدارن ... چه مرگته؟ 

 اينجا؟ 

بود  دهیشد حال که غممو فهم  یديگه نم یکردم بخندم ول یسع

 پنهونش کنم. گفتم:   انهمست  یپشت خنده هاتونستم  یديگه نم

 . ستین زيمی... چ یچیه -

 هست ...   زيتینم تو يه چدو ی... من م یبه من دروغ نگو خانوم -

تم منو شکست نداشتم بگم دوست نداش یسرمو انداختم زير. حرف

 یو باور کنن. بنفشه سرمو گرفت تو ننیخورده و خورد شده بب

 بغلش و گفت:  
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مظلوم نشو من دوست  یرووقت اينج چیا ترسا هتو رو خد -

  یدم وقت یم حیمظلوم تريج یس خودمو به اين ترساو تخ طونیش

 یداد بزنم ... چ یدوست دارم از زور ناراحت نمتیب یم یجوراين

 شده؟  

 یزدم. شايد کم یباره به چشمم هجوم آورد. بايد حرف ماشک دو

کردم و بنفشه  تعريف زویگريه همه چ انیشدم. در م یآروم م

 ی. دستمو گرفت توحرفام تموم شد خنديد  یخوب گوش کرد وقت

 دستش و گفت: 

داد   یبه من و شبنمم ياد م شهیکه هم ین ترسايمن ... همو یترسا -

خودش   چشمش حاال شیپ اريمیو بپدر صاحاب يه پسر یچه جور

 يه چلغوز کم آورده؟  یجلو

 تو سرم کنم ؟  یچه خاک یگ یم -

 هست؟   یک یخاک بر سر یهموناين م -

 دونم ...   ینم -

کنم دلت   یم  یواسشون ... يه کار میکن  یکوفت م ونوشیمهمون -

 دم.  یده. منم دقش م یديگه ترسا جون منو غصه م  نک بشه. حاالخ
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 و به زور منو نشوند کنار چمدونش و گفت:  دیدستمو کش

آرتانو ديوونه   یتون یآوردم ... با اينا م ایبرات چ نی بب نیبش ایب -

کنه  یکه توش کار م یبه همون خراب شده ا  یبد تحويلشو  یکن

به همه نشونش بدن که يه روانشناس  بزننش به ديوار   رنیتا قابش بگ

. فتنیه همه که با تو در نخودش ديوونه شده. درس  عبرت بشه واس

 از حرفاش خنده ام گرفت و گفتم: 

 مگه برام؟!   یدآور یچ -

پام و   یو گذاشت رو رونیب دیاز داخل چمدونش کش کیستيه پال

 گفت:  یبا مزه ا با لحن 

 سبزيست تحوه بنفشه ...   برگ -

 غش غش خنديد و گفت:   بعد

  هیاول ینسان هاا   یواقعا هم حکم همون برگ سبز رو داره ... ديد -

تو  یزیاينم يه چ کردن ... حاال یبه خودشون برگ آويزوون م

کردم و از ديدن اونهمه   یخال کویستپال یا مايه هاست. محتو نیهم

 شدم و گفتم:   هبهت زد یلباس  زير سکس لباس  خواب و

 بنفشه!!   -
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به هم حال   نیتون یم یلیخره يادته قبل از رفتنم گفتم شما دو تا خ -

 هاش ...   لهین ... اينم وسبدي

 گمشو ....   -

شب برو  نظرم عوض شده ... تو اينا رو بپوش و شب و نصف  حاال -

بعد  رونیب ادیسر و صدا کن تا آرتانم ب یه یوسط حال و پذيراي

وسط خونه   یمان خرامان دارکه خرا  نهیبب یفکر کن! تو رو اينجور

 شونیغرور خرکخب به خاطر  یبهت هم محرمه ... ول یر یراه م

يه بار   یزنه. شب یم  ششیحق دست زدن به شما رو ندارن. اين آت

 رتان خونده است! فاتحه آ یاينکارو بکن

 خنديدم و گفتم: 

 شه ...   یخونده م يهو هم فاتحه خودم-

اگه هم شد مهم  یبلند بشه ول یاين آرتان بخار زفکر نکنم ا  -

 نگاش کردم کهعوضش ... چپ چپ  یبر یم یتوام يه لذت  ستین

 دادش بلند شد: 

اين همه دختر پسر مجرد تو کف موندن   شعوووووووریآخه ب -

واسه هم  یدارين ه تشویو اين شوهر احمقت که موقعاونوقت تو 
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گم برو کار دست خودت بده   یذارين. خب من که نم یم  کالس

 ... یاگه مرد یریيه کاريم بکن که ناکام نم ی... ول

 خوام ..   ینم -

 ی... در هر صورت از من گفتن بود تو با اين لباسا م یز بس خرا  -

 ...  یآرتانو زجر کش کن یتون

و   میبنفشه چرت و پرت گفت شیشايد امتحان کردم. تا شب پ حال -

 منرو به ساعت هشت بود که بفشه بلند شد و  یخنديدم. حدودا

 گفت: 

 پاشو ...   -

 کار کنم؟   یپاشم چ -

 ...   نقشه است یوقت اجرا  -

 بنفشه؟ حداقل قبلش به من بگو ...   یکار کن  یچ یخوا  یم -

اچار بلند شدم حاضر شدم و همراه گم. به ن یراه بهت م یپاشو تو -

 یراه بنفشه نقشه اشو برام گفت و من کل یوبنفشه راه افتاديم. ت

سرش داشت. وارد کوچه   یتو یبامزه ا  یهانقشه  شهیهمخنديدم. 

در  یمتوجه نشه. جلو یم که کسپارک کرد یجاي نویکه شدم ماش
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  رونیببدجنسانه يه کم از موهاشو ريخت  یساختمون بنفشه با لبخند

  هم تا قرمز تر بشه و گفت:  یرو دیلباشو محکم مال

 ...  ایبکن و ب رم تو کار نگهبان ... بدو فقط زود کارتو یمن م -

 باشه برو ...   -

نم يواش وارد شدم. نگهبان م هیبعد از رفتن بنفشه و گذشت چند ثان

ديد. خم شدم و    یمنو نم اصالًبنفشه بود و  یها یمحو دلبر چارهیب

اتاقک مخصوص  یاتاقش سريع رد شدم و پريدم تو یلواز ج

  یلیخ عدد صد و ده گشتم.  دنبالبرق. با چشم  یوزها یها و فکنتور

برق کل  یراحت نی... به هم باالو سريع زدمش  کردم  داشیزود پ

قطع  نیتا آرتان بفهمه برق از پاي د یکش یقطع شد. حال طول م هخون

و از ساختمون زدم  رونیک بشده ... بدو بدو رفتم از داخل اتاق 

از   یکه يک  یش و بش بود. موتور. بنفشه هنوز مشغول خورونیب

در پارک شده بود.   یجلونشسته بود روش  یانتظام یرویمامورين ن

 سريع رفتم جلو و گفتم: 

 ار؟!  مازي -

 پسر کلشو برداشت و نگام کرد و گفت: 
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 خودمم ...   -

 من ترسام ... دوست بفشه ...   -

 و گفت:  خنديد 

اگه لو برم شش ماه    ... امان از دست اين بنفشه ... به خدا  سالم -

کشم.  یيام بنفشه رو م یهمه مخورم بعد اول از  یخدمت م هاضاف

 منم خنديدم و گفتم: 

هم موتورتون   ... حاال  انشاهللشه  ینم یطور نیباش... نگران ن  سالم -

قت نداريم. سريع  ... و اينیو با من ب نیرو پشت شمشادا پارک کن

اد. نگهبان خدا رو شکر  من راه افت دنبالموتورشو پارک کرد و 

با مازيار از جلوش رد شديم. به در  پرت بود. بدو بدو  پرتحواسش 

 با خنده گفتم:  ديمیآسانسور که رس

  ی. نگهبانمونو حسابارم یتا من برم بنفشه رو ب نیجا باش نیشما هم -

 از راه به در کرد.  

 م خنديد و گفت:  زيار هما

پريدم از   یره يواشک شناسه. دوبا یاين وروجکو فقط خدا م -

کرد که انگار تازه اومدم.   ید موانمو  ی. بايد جوررونیساختمون ب
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رفتم سمت نگهبان. با   للتع یدوباره وارد ساختمون شدم و اينبار ب

 ديدن من دست از حرف زدن برداشت و گفت:  

   خانوم دکتر ... سالم -

 ...  یخسته نباش یصمد یآقا مسال -

وناتون همه اومدنا ... شما چقدر دير  ... مهم  یدرمونده نباش -

 .  ومدينا 

 م فحش دادم:  تو دل

 .  اهللاله  التو قبر تک تک اون مهمونا ...  -

 ض گفتم: در عو یول

 رم.   یيه کم کار داشتم حال م -

  وانمود یو طور یپرسواالاح سالمسپس شروع کردم با بنفشه 

از  یماست. بعد از خداحافظ یاز مهمونا یکرديم که اونم يک

 ه مازيار همرا  هسمت آسانسور و سريع ب می نگهبان هر دو رفت

آورديم.  یهم نم یبه رو یول میسوار شديم. هر سه استرس  داشت

 و گفت:   دیدست مازيار بود کش  یکه تو یبه جعبه ا  یبنفشه دست

 چند تاست؟ -
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 فت:  هم با لبخند گ مازيار 

 سه تا ...   -

 ...  یت دارباالتو دست و  زا یچ از اين شهیدونم تو چرا هم ینم نم -

 ل تو عزيزم...  واسه ترسوندن امثا -

 مازياااااااااااااررررر...   -

 مازيار خنديد و گفت: 

 نشو ...   یخب عصب یلیخ -

که اذيت کردن تو ذات منه. آسانسور که ايستاد هر سه  یدون یم

  یو من و بنفشه بعد از آخرين سفارش ها به مازيار تو نروی ب میرفت

از   ی. مازيار يکفتهیقراره ب یچه اتفاق مینیايستگاه پله قايم شديم تا بب

  یلیخ  یلیست خاين بود که بنفشه دو شیبنفشه بود ... خوب یدوستا

هم مازيار   االنخوردن.  یبه درد م یوم يه جايزياد داشت و هر کد

تونست به من کمک کنه   یم یبود و خل  ینتظاما  ی رویخان سرباز ن

  یقیموس یساخته شده بود که صدا یو در خونه طور... ديوارا 

کرد. چون برق  ینم دیتول یهمسايه ها آزار یيومد و برا  ینم رونیب

خره در خونه باال تا   دید مازيار چند بار محکم درو کوبقطع شده بو
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همان ... يه   یقیموس  یصدا اومدن  رونیباز شد. باز شدن در همانا و ب

  یقیدم با وجود نبود برق چه طور موسلیت بود ... مونده بو یقیموس

  شیمسافرت یکرا یما آرتان با لپ تاپش و اسپکردن. حت یگوش م

هم بلند نبود. از تصور اينکه   یلینگ گذاشته بود چون صدا خآه

درو که زدن مجبور   یول دهیرقص یآرتان داشته تو بغل يه دختر م

 بلند شد:  ازيارم یده دل بکنه دلم خنک شد. صداش

 ا چه خبره آقا؟!!!  اينج -

در ... چون   ین اومده باشه جلوکردم خود آرتا یداشتم خدا خدا م

 نیود کس ديگه رو سشناخت و ممکن ب یمازيار که آرتان رو نم

راحت شد.   المیخ دمیآرتان رو شن یصدا  یوقت  یکنه. ول میج

کنه  خفهرو  یقیموس یخونه رو بست که صدا  در رون یآرتان اومد ب

 و گفت:  

 افتاده؟! یسر کار ... اتفاق هیمهمونيه -

تو   ایهزار تا از اين مهمون ی... شب  هیمهمون نمیب یخودم دارم م -

 بساط لهو و لعبه ...   شترشیکه نصف ب شه ی تهرون برگزار م

   ...هی خونوادگ هینه سر کار اشتباه شده ... اين يه مهمون -



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

 !! ه؟یخونوادگ -

 بله ...   -

 دم در ...   انیادرتون بپدر يا م دیپس بفرماي -

 دم در؟  ادیب میبايد ولمگه من بچه ام که !!! ؟یچ -

شه ...   یبرگزار م با حضور خونواده یخونوادگ هیمهمون یول رینخ -

يه نفر  یکردم از اينکه آرتان مجبور شده جلو  یم فیداشتم ک

خنک شدممممم  شیدرست بده. آخ شوو جواب  ادیکوتاه ب

 خفننننننن!  

 خره آرتان گفت: باالت شد تا يه کم سکو

 . ..ستنیر و مادرم نپد -

 پس خونه مجرديه....   -

 نه نه من ازدواج کردم متاهلم!   -

وسط. آرتان   دیافتاد اسم منو کش ریپرو! حال که پاش گ ااااا بچه

 گفت:  يعيار سرهمه ان! ماز نیهمه مردا ع یریبم  یییییاله

ر شناسنامه هاتون رو هم دم د ان یهمسرتون ب نیبگ دیپس بفرماي -

 شد ...   جی... آرتان دوباره گارينیب
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 .  ستی... همسرم ن  یهمسرم؟!! ول -

در خونه رو باز    اصالً ؟یفهم  یو مآقا شما خودت حال خودت ر -

 . نمیکن بب

 !  ؟یچ یبرا  -

که   تانرو باز کن. آرگم در خونه  یرو حرف من حرف نزن م -

و  دیکش یکرد. مازيار سرکجز اطاعت نداشت درو باز  یچاره ا 

 گفت: 

کردين اون تو؟ انگار به آرتان   یم  یچه غلطچرا چراغا خاموشه؟  -

 برخورد. يه دفعه گفت: 

بنفشه دستمو گرفت  یمن رنگم پريد ول نم؟یشه کارتتون رو بب یم -

 و گفت:  

 ...  هم داره ینترس  کارت جعل -

  ست؟یجرم ن -

  یفقط برا  ستیکارا نمازيارم اهل اين  یکه هست ولجرم  -

خودشم  چارهین کارو کرده بو دوستاش اي لشیترسوندن فک و فام
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ازش خواهش   ین کلم ارهیسر يه غريبه ب باليیخواست همچن  ینم

 کردم تا اومد.  

 آرتان که کارت رو ديد و مطمئن شد گفت:  

 خاموش نکرديم...   برقا قطع شده از قصد -

ساختمون برق دارن جز کل  ؟یآورد  ریخر گ ؟یگ یست ما را  -

که راهرو برق داره ... با تعجب  خونه تو؟! آرتان تازه متوجه شد 

 گفت: 

 ...   هقطع شد نیياز پا البددونستم! پس  یا نم -

... برو کنار آقا من   ستیفايده نداره شما راست و دروغت معلوم ن -

 چه خبره ...  نمیل بازديد کنم بببايد از داخ

 آخه ...   یول -

 گم.   یو اما نداره ... برو کنار بهت م یول -

آبرو  االن!  ش یمازيار رفته تو ... آخ دمیع شد فهمصدا قط یوقت

شد با ديدن مامور ...   یم یديدن چه مهموناش  فهایرفت. ق یآرتان م

رتان و مازيار با  تا آ دیطول کش ینو بگوووو! يه ربعخود آرتا  افهیق

در خنديده بوديم دل درد . من و بنفشه که اينقرونیهم اومدن ب
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داد و مازيار هم داشت   یم  حیگرفته بوديم. آرتان داشت توض

. من که نیو رفتن پاي سوار آسانسور شدن یکرد. دو تاي یتهديد م

 پله ها ... بنفشه هم با خنده گفت:   یاز زور خنده ولو شدم رو

کرد که يه  یداد ... آرتان داشت سکته م یفی... چه ک یهاااااا  -

 . ینتر ببرن کال رنیت مهموناشو نگوق

  تیگن امن یم  یياد خونه اش مهمون ینم یفک کن! ديگه کس -

 نداره.  

 !!!!  چارهیب -

که باز   آرتان برگشت. در خونه رو ينکهخوب خنديديم تا ا  یدو تاي

بود ... مازيار دستت   غیج یشد صدا  یم دهیکه شن یزیکرد تنها چ

رو   وزیونه و حال که آرتان فخ ی! موش هارو انداخته بود توطال

 یخودشونو کرده بودن. سريع در حال وصل کرده بود موش ها کار

شديم   سانسوره نوزدهم و سوار آطبق  می خنديديم با بنفشه رفت یکه م

. نگهبان خدا رو شکر مشغول صحبت تا تلفن بود و  نیپاي میو رفت

سوار  و  رونی جه ما نشد. ما هم بدو بدو از ساختمون دويديم بمتو

آرتان  یهاکه دسته دسته مهمان دیطول نکش یزی شديم. چ نیماش
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چشم   کمتر به ی. اکثرا زوج بودن و مهمون تک رونی اومدن از خونه ب

  وو فربد  ایمجرد آرتان مثل بهراد و عرش یخورد. از دوستا یم

بوده   یخونوادگ یمهمون یجد ید نبود و انگار ج  یآرسام هم خبر

 کارشون.   یشدن و رفتن پ یچنان  آن ینای ... همه سوار ماش

که نقشه مون به بهترين  یو خندان در حال من و بنفشه هم خوشحال

به  دنیم دور شديم. تا زمان رسشکل اجرا شده بود از محل جر

در خونه که ايستادم   ی. جلويمو خنديد میخونه بنفشه اينا ما گفت

 نفشه گفت: ب

 بريم خونه ما ...   ایامشبم ب -

 رم خونه خودمون  یم ینه مرس -

تون بايد صد تا  ما ... خونه خود بريم خونه ایگمشو! تعارف نکن ب -

 شه.   یم  یآبروريز یجواب به بابات بد

  ادهیپ یپارک کردم و دوتاي نویماش  نمیهم یگه برا  یديدم راست م

  میديم و تو سر و مغز هم زديم و گفتبو داریشديم. تا صبح با بنفشه ب

خره دل کنديم و  باال ساعت پنج صبح بود که  یو خنديديم. نزديکا



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

بنفشه چشم باز   یظهر بود که از هوارا . ساعت سه ديمیابخو میگرفت 

 کردم:  

 !!!!! خب پاشو اين آرتان خودشو کشت! ؟ییییییمردي -

 گفتم:  یحال یبا ب

   ادیخوابم م ه؟چه دردت -

اينقدر که  ؟یر یم  ی! خواب زمستونیمون یخرس  م نی! عغاال -

ت اين تو عرررر زد، من که نتونستم بخوابم. خبر مرگ یين گوشا 

. از ساعت ده صبح داره عر  یدیکپ یو م یکرد یمصبو سايلنت م ال

. لنگتو انداخته یخور یيه تکونم نم ماشاهللزنه. خودتم که  یم

 . یدی کش یم  ش خرناسباال یمن کله تم ال یرو یبود

جام. با  سر خواب از سرم پريد غش غش خنديدم و نشستم 

 گفت:  تیعصبان

 مه جا رو زنگ کش کرد ...  اين شوهرت ه یبايدم بخند -

 همه جا رو؟!  -
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ده ... البته زرنگ خان نگفته ديشب تا آره بابا خونه تون زنگ ز -

جاست. دونم ک یمن رونیگفته صبح رفته از خونه ب رونایب یزد حاال

 نگ زد. م زبعدم به آتوسا زنگ زده. به شبنمم زنگ زده به من

 با تعجب گفتم: 

 ام؟ اينج یوووو چه خبره! گفت -

 یگفتم تا کل شهر خبردار بشه تو ديشب خونه نبود یپ ن پ نم -

زنگ زد به من  یآتوسا با يه حال چارهیبرد. ب یت آبروتو مداش

 م زنگ زد...  . عزيزت هم زنگ زد. بابات هگفتسراغتو 

 ! یواااااااا  -

 ...   پاشو پاشو بدو حاضر شو -

 به تو زنگ زد؟   ی ! آرتان ک؟یحاضر شم واسه چ -

... قبلش شبنم زنگ زد و گفت که آرتان در به در   شیيه ربع پ-

بعدش هم  ی من شیو از من سراغتو گرفت که منم گفتم پ ته دنبال

ت ... در  دنبال ادیکه داره م یآماده باش بگمخودش زنگ زد. گفت 

 ين.  رو هم جواب بد یفرمودن اون لعنتضمن 

  د؟یازت پرسی ؟ چه جورگفت یچ -
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تو ... چرا اينقدر عکس العملش  یکه ... چه لوس نداره یچه جور -

 ار خودشو کرده هان؟ هان ؟ هان؟ برات مهمه هان؟ دلت ک

 زدم پس کله اشو و گفتم: 

 گمشو ...   -

 ین که خودم م... باشه تو لو نده م من خودم ختم اين حرفام -

 فهمم.  

بنفشه خانوم  سالمگفت  یغريب بیزنگ زد با يه حال عجآرتانم تا 

دهن من باز مونده بود که چرا آرتان زنگ زده به من گفتم   .. حاال.

شماست؟ گفتم چطور؟ گفت خواهش   شی... گفت ترسا پ سالم

من وقت    شما هست يا نه؟ ش یکنم جواب منو بدين ترسا پ یم

شد  یعصب رين؟یگ یندارم. گفتم زن شماست سراغشو از من م

زنمش ... دوست  ب ریس رمیخواست بگ یندارين؟ دلم م یگفت کار

فتم نگران گ نمی هم یبرا  ومدیدلم ن یداشتم يه عالمه اذيتش کنم ول

که دلم يه   دی کش  یقیمنه ... به خدا ترسا يه نفس عم شی. پنینباش

از هفتاد جهت راحت شده باشه ... گفت   الشیشد. انگار خ یحال

جواب   شویم آره اينجا خوابه. گفت چرا گوشگفت ؟یگ یراست م
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يام   یم چون خوابه ... گفت بگو حاضر باشه دارم مده؟ گفت ینم

رو هم جواب بده. بعدم قطع   یگو اون لعنتش ... در ضمن بدنبال

 کرد. 

 ..  حرفا . نبوده اي دیاز آرتان بع -

  یشه که ... پاشو پاشو حاضر شو م یاين حرفا سرش نمدله ديگه  -

 . االن ياد

کال از  سیم و هفت تا یبرداشتم و نگاش نگاش کردم س مویگوش

يه  یحت ی. چه خبرهههههه! ولهیآرتان داشتم و يه عالمه هم از بق

. مرده بدم دونه اس  ام اس  هم نداده بود. مثل خواهش کنه جواب 

کردم باهات ديشب آبروتو بردم.   شور اين غرورتو ببرن. خوب

  ینشستم منتظر آرتان. اگه باهام بد برخورد م و دمی ناچارا لباس  پوش

حرفا داشتم که بهش بزنم. ديگه سکوت در برابرش    یلیکرد خ

 بود. یکاف

 نگاه کرد و گفت:  رونویره بپنجاز  بنفشه

 بدو اومد.   -
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کردم از   دیيبود و تا دهیکه کش یازش تشکر کردم به خاطر زحمتاي

تشکر ويژه  مش ینیمازيار هم که ديشب ديگه فرصت نشده بود بب

. آرتان با رونیکردم و رفتم ب یکنه. از مامانش هم تشکر و خداحافظ

  یلیکرد. منم نشستم و خباز  امرو بر نیديدن من خم شد و در ماش

 گفتم:   یرسم

 ...   سالم -

 خره گفت: باال یچند لحظه سکوت کرد ول

 ..  . سالم -

 گرفتم گفتم:   یخنده مو م یکه جلو یدر حال

 ذشت؟ خوش گ -

 . گفت: چشماش .. ینگام کرد ... منم پرو پرو زل زدم تو

 .. یلیآره خ -

 خب خدا رو شکر . -

 چه دردته؟   -

 . ادیخوابم م -

   ؟یواسه چ یاومد ااينج -
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 تو دلم گفتم شروع شد. گفتم: 

برم؟ مهم اين بود که من داره که من کجا  میمگه واسه تو فرق -

 خونه نباشم.  

 بابات ... گفتم يا نگفتم؟   گفتم برو خونه -

قبل از اينکه بتونم جواب بدم  گرفت.  یصداش داشت اوج م

 خودش گفت: 

که از   یداد یمن م  بهنبايد يه خبر  يه جا ديگه یبر  یخواست یم -

 ت نگردم؟ دنبالساعت ده تا حال اينقدر 

  ینداشت من کجا هستم يا ک ی... به تو ربط  یم گشتدنبال خودیب -

 ردم خونه. خوام برگ یم

 ...  هم ربط داشت ... من شوهرتم  یلیخ -

شوهر شوهر شوهر! انگار خودتم باورت شده يه جا يه خبريه ...   -

  یآرتان خان ... من اگه زن تو محسوب م  ینت کنم آقابذار روش

من به ديگران واهمه   من ... اينقدر از نشون دادن وهر شدم و توام ش 

  یکن یکه به ديگران معرف یوند ینم یتو منو در حد یوقت ینداشت
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دوست دارم   ینم دوست دارم هر کار م یکه ازدواج کرد یيا بگ

 که بهت بگم ...   یستین  یبکنم به تو هم نگم چون در حد

بريده ادامه   فسکرد. ن یآرتان سکوت کرده بود و با تعجب نگام م

 دادم:  

 یول یر یم یاز کارات خسته شدم آرتان ... خودت مهمونديگه  -

يک   تو حلقت و بعدم یدخونه رو کر یه شب که من رفتم مهموني

مبارکت  یبه رو یرفت یکدوم گورستون یول کرد ستیماه معلوم ن

  ی ريزم يا اينکه خرج یدارم تو سرم م یکه من چه خاک یاوردیهم ن

هم خونه ساده  یتو حت ؟یدار یشوهر یده ... تو ادعا یم یمنو ک

 ی با هم دارن يه حال یکیعل سالميه  ... هم خونه ها حداقل یستیهم ن

!!! من به دوستام نگفتم ازدواج کردم  ؟یتو چ یپرسن ول یاز هم م

که يه  ستیون تو اين جامعه درست نچ ارنیکه برام حرف در ن

دم  خودمو تو رو کر یفکر آبرو من...  یدختر متاهل تنها بره مهمون

هر   یچرا دوست دار ؟یتو چرا به دوستات نگفت ؟یتو چ یول

اگه   یکن رو به من برعکسشو ثابت یکن یم یدت دارکه خو یکار

 ح کن ... اصالًاول خودتو  یح کناصالًمنو  یخوا  یم
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چشم   رونیه زدم انگار سبک شدم. ساکت نشستم و به بحرفامو ک

 آرتان گفت:   شد تا اينکه یدر سکوت سپر یدوختم. چند لحظه ا 

زودتر از   یتونست یمدلت بمونن ...  یحرفات تو یذار یچرا م -

 .  ..یو جواب بشنو  یکن واالاينا ازم س

  تونم یديگه نم یکن یم نیبه شعورم توه یوقت یبرام مهم نبود ول -

   نمیساکت بش

 بهدونستم که اونا جن یترسا ... من به دوستام نگفتم چون م نیبب -

 ..  ننیرو کنار هم ببندارن منو و تو  

   ؟یچ یيعن-

نگاهاشون رو ندارن.   اری... اونا اختمن مجردن  یترسا اکثر دوستا -

خواستم   ینم یناراحتن. من حت  هیمتاهلم هم از اين قض یتادوس هیبق

ديشب همه   متاهلم هم از ازدواجم با خبر بشن که یابذارم دوست

کاراشون منو  یکه متاهلن يه سر یاوناي ی... حت دنیاشون فهم

 شون...  تو جمع ی ایخوام تو ب یکنه. نم یناراحت م

   ؟یاگه اينجورين چرا باهاشون دوست -
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. بعدم اکثرا همکارام هستن ...  ستین  بدکه  تاشونیصهمه خصو -

چرا   ون قطع رابطه کنم ... اين از اين ... حاالشه که باهاش  ینم

  طیز محچون ... چون من که ا  یمهمون یدوست نداشتم تو بر

باشه چه   یه جورچ ستین خبر ندارم معلوم یر یکه تو م یايیمهمون

!! من اگه از ؟یه ... ديدتوش باشن. مثل همون پسر مست یجور آدماي

خب برو  ؟یتو بر  جاش مطمئن باشم مگه ساديسم دارم که نذارم

... ترسا باور کن اگه ديشب نخواستم  یکردن دار یتوام حق شاد

 ی. حت نی... هم یاين بود که خودت اذيت نشواسه  یتو جمع باش

 یم دوست نداراالن یمتاهل  ینگفت یدم چون به کسکر یمن فکر م 

 یکردم خودتم خوشت نم ی. فکر میبش دهمراه با من ديتو جمع ه

تازه ... در مورد مسافرت   یش یم اينقدر اذيت م دونست  یياد چه م

يه بار   یسالدم من از دست حرفات و کارات دلخور بو یلیهم من خ 

هم   هیگ ... اين قضبزر یقاتیتحق یرم آلمان واسه پروژه ها یم

کار سرم   دراونجا هم اينقمن و تو ...   یصاف مصادف شد با دعوا 

هم ريخته  ی. خرجريخته بود که فرصت سر خاروندنم نداشتم ..

خب ... اينقدر از   ی... ول یچکش کن یتونست یبودم به حسابت م 
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در اين رابطه نگفتم. بهم حق   یزیکه بهت چبودم  دستت ناراحت

 .  بده يه کم .. 

بود. بعد از   نگاه کردم. دلیلش قانعم کرده رونینگفتم و به ب یزیچ

 گفت:  یلحظه سکوت آرتان با لحن ناراحت ندچ

ديدم غذات دست نخورده   ی! وقت؟یوز ناهار نخورده رفتچرا دير -

م غذاتو  اس عذاب وجدان گرفتم شديد. دختر من فکر کرد 

 . رونیب از خونه  یوگرنه محال بود بذارم گرسه بر یخورد

 مهم نبود ... اشتها نداشتم.  -

 يومد که تو ...   یيادم م یرو دست نزدم ... وقت منم اون غذا  -

بعد خودش با لحن  هینگفتم. چند ثان یزید. منم چبه حرفش ادامه ندا 

 گفت:  یسرخوش

خوريمش. همون ديروز   یناهار م یبرا  یدو تاي االنعوضش  -

 . گذاشتمش داخل يخچال که خراب نشه

 !!!  ؟یمگه ناهار نخورد -

 و گفت:  دیکش یآه

 نه  -
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 را؟ چ -

 وقت نکردم.   -

اره تو دلم قند دونستم چرا نخورده. دوب ی. مدمی نپرس یزیديگه چ

به   ديمیشد. رس یآب کردن. خدا رو شکر دوباره داشت مهربون م

آسانسور  یوارد شديم. تو یکرد و دوتاي پارک نوی ساختمون ماش

 گفت: 

 بگم؟ یز یه چي حاال -

 با خنده گفتم:   

  ؟یر یگ یدن از من اجازه متاحال واسه حرف ز یاز ک -

 :  زد و گفت یلبخند

بود که من ازدواج کردم ... ديشب   دهیشن ایشاز دوستام از عر یيک-

ته مسافرت  م کرد ... منم مجبور شدم بگم خانومم رفجمع اعال یتو

و اون سور   رمیبگ ین... اونام ازم قول گرفتن دفعه ديگه يه مهمو

 .  کنم که بهشون ندادم رو حال جبران یعروس

 خودمو زدم به خريت و گفتم: 

   ؟یخب که چ -
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 ...  یشکم پرور من باش یاين دوستا زبانیيه بار م  اينکه بايد یيعن-

  ؟یافتاد ریخره بعد از اينهمه فرار گباال -

 نهیو ببتو ر یکه کس ستیترسم ... برامم مهم ن ینم  یزیمن از چ -

 بهت گفتم.  لشوی... دل

تونم بگم  یديگه. دل رحمم نم مین.. چه ک. ستین یمسئله ا  یاوک -

 نه ...  

رفته بوديم تو   ی. حسابرونیب م یز آسانسور رفتا   یخنديد و دو تاي

م بايد کنارش ذاشتم ... يه کم ی... بايد سنگ تموم م یفکر مهمون

شدم   یاشتم حاضر مدادم. صبح روز پنج شنبه د یآرتانو حرص م

سد کرد و   راهموکه آرتان زبان ثبت نام کنم  یبرم واسه ترم بعد 

 گفت: 

 دوباره شروع شد؟  -

   ؟یچ -

 تو ...   یرفتنا  کالس -

 رم واسه ثبت نام ...  یدارم م -

 امشبو يادت نره ها ...   ی اهان ... مهمون -
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 امشب؟!!!   یهمونم -

 خونه خواهرت ....   -

من که بهت نگفته  ؟یدون یفته بود .... تو از کجا ماااااا يادم ر -

 ؟  بودم

 خود آتوسا زنگ زد بهم ...   -

 شد.  یزشت م یلی وگرنه خ یخوبه يادم آورد یوا  -

 ديگه...   یفراموشکار -

 خداحافظ.   فعالً...   ایبهتر از توام ... شب زود ب -

اينقدر از دست آرتان اين چند روز حرص خورده بودم   شیخداي

ت  ثب یخواهرم رو فراموش کرده بودم. تند تند کارا  یمهمون که

انتخاب  یخونه. يه کت و شلوار مشک تمنامم رو انجام دادم و برگش

خواستم کارامو بکنم و زودتر برم خونه   یردم و رفتم حموم ... مک

هم   یو آرايش ملیم دمیکش آتوسا. بعد از حموم موهامو سشوار

برداشتم و شماره شو   مویدادم. گوش یکردم. بايد به آرتان خبر م

 گفتم:  دیچیپ یشگرفتم. صداش که تو گو 

 رم خونه آتوسا.   یدارم م منآرتان  سالم -
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 گرفت و گفت:   خنده اش

 انگار؟   ی... چرا عجله دار سالم -

 ...  یخب گفتم يه وقت مريض دار -

 دوباره بگو؟   حاال ؟یگفت یچ... ندارم  -

 نه آتوسا ...  خوام برم خو یگفتم من م -

 ون واسه شامه!  ؟ تازه ساعت دو ظهره ... ما قرارماالن -

 ...   هر یخب من حوصله ام سر م -

 م دعوت کردن ... درستش اينه که با هم بريم...   من و تو رو با ه  -

 نرم؟!   یيعن-

 .  ..یرتنها ب ستیبه نظر من خوب ن -

 تا بريم.  ایباشه پس يه کم زودتر ب -

 . یکه سر گرم بش نیبب لمی ف نیيام ... بش یت ممن واسه هف -

 .. باشه .  -

   ؟یشد راست یت چکالس -

. بعد از ظهرا ساعت  ستینديگه صبحا  یثبت نام کردم ديگه ... ول -

 چهار تا ششه.  
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 که ...   یخور یبه شب م -

 ياد که ...   ینم شیپ یمشکل يام ... یرم و م یم نیبا ماش -

م مريض دارم ديگه  االنيام خونه  یمخب ... پس صبر کن  یلیخ -

  ؟یندار یکار

 داحافظ نه خ -

  لمیخداحافظ همونجور که آرتان گفته بود مشغول تماشا کردن ف -

بود که زمان به کل از دستم در  جیآرتان مه یلمایشدم. اينقدر ف

. آرتان اومد  منشست  خیاز جا پريدم و سرفته بود. يهو با باز شدن در  

 ا تعجب گفت: تو با ديدن من ب

کردم و با سر  یو یبه صفحه ت ینگاه ؟یهنوز آماده نشد -

 افهیا ديدن قشقشقه امو با انگشت اشاره ام خاروندم. آرتان ب یدرگم

 فت:  من خنده اش گرفت و گ

 شه ...   یاشو! بدو دختر حاضر شو دير م افهیق -

گه  سر جاش بود فقط يه بار دي زاتاقم آرايشم هنو یرفتم توبدو بدو  

توم به چوب  . پالرونیو رفتم ب دمیرژ زدم و تند تند لباسامو پوش

 د و گفت:  ز یدم در آويزون بود. آرتان با ديدن لباسم لبخند یلباس
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 !  یخوش لباس  یلیبايد اعتراف کنم که خ -

  یزده شدم ول جانیه کرد!  یبار بود که داشت از من تعريف م نیاول

 و گفتم:   اوردمین دمخو یبه رو

 گن.  یم نوی... همه هم یسمر -

 باز من به تو رو دادم؟  ایب -

 .رونیب میاز در رفت یو دو تاي دمیبا خنده پالتومو پوش

در پارک کرده بود. سوار شديم   یگهبان آورده بود جلورو ن یفرار

اينجا فاصله نداشت.  و راه افتاديم سمت خونه آتوسا که زيادم با 

  یگوش یزنگ زدم رو می. با گوشديمیساعت هشت بود که رس

طول  یزیببريم داخل. چ نویشباز کنه تا ما اطشونویآتوسا که در ح

و آتوسا   یبرد داخل. مان ونیماشباز شد و آرتان  اط یکه در ح دینکش

  رتیمنتظر ما ايستاده بودن. در کمال تعجب و ح اط یح یهر دو تو

  یآتوسا و مان نیماش نیرو هم ديدم که ب مایرنگ ن دیسف یپرادو

  مایشده. آتوسا که گفت خودمون چهارتا! از حضور ن کپار

 بود ...   بیبرام عج یاراحت نشده بودم ولن
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شديم.  ادهیپ یپارک کرد و دو تاي  نایپشت اون ماش نویآرتان ماش

 کردن و دعوتمون کردن بالگرم ازمون استق یلیخ یآتوسا و مان

 ی. توگشتم  یم  ماین دنبالداخل خونه ...وارد که شدم با چشم 

 ی... من با صدا مونده بود  رهینشسته بود و به يه گوشه خ یپذيراي

 کردم:   سالمبلند 

 ....  یییییمايین سالم -

آورد و با ديدن من گل از گلش شکفت بلند شد   باالو سرش ماین

 اومد طرفم و گفت: که خوب نگام کرد  هیايستاد و بعد از چند ثان

 ماهت ...   یبه رو سالم -

 یو منم با لبخند دستشو فشردم. صدا  دسمتم دراز کردستشو به 

 از پشت سرم بلند شد:   آرتان

 ...   خان مایعرض شد ن سالم -

عقب. کمرم درد    دیشت تو کمر منو محکم منو کشبعد دستشو گذا 

پالتومو  و اومدم عقب. آتوسا   اوردمیخودم ن یبه رو  یگرفت ول

  وم... آتوسا آریايرفتن به سمت پذير یو مان مایگرفت و آرتان و ن

 گفت: 
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 دونه؟  یم یمايیدر مورد ن یزیآرتان چ -

 تکون دادم و گفتم:  یسر

 نگفتم.   یزی نه ... من که چ -

حرف   مایبا ن یداشت یحساس  شده ... وقت ماین یکنم رو یحس م -

 یزد ول یآرتان حرف مداشت با  یمان یداد یو دست م یزد یم

کرد  یبه شما دو تا نگاه م حواسش نبود و فقط داشت اصالًاون 

 عقب ...   دید تورو کشاونم با اخم ... بعدم که اوم

 ...  هیرتیغ یيه کم زياد-

 یلیقشنگه ... چون آدم بايد خ یلیعشق خ یتو رتیعزيزم غ -

 داشته باشه.    رتیطرفش غ یعاشق باشه تا رو 

ساکت شدم و همراه هم به   یآرتان استثاست ... ول  خواستم بگم یم

 گفت:  یمیصم  یلی. آرتان خمیرفت یذيرايسمت پ

 کنارم ...   نی عزيز دلم بش ایب -

يه کم قرمز شده  ... رنگش مایاراده نگام افتاد به ن یزم و ب یلبخند

رفتار کنم.  یع یمجبور بودم طب  یبود. دوست نداشتم اذيت بشه ول

 یو گرفت گذاشت رور آرتان. آرتان هم دستمرفتم و نشستم کنا 
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سريع خم شد  مای دستم. ن یدشم گذاشت رو پاش و دست خو

برداشت و مشغول پوست گرفتن شد. لرزش  زیم یاز رو یپرتغال

رو بدجور زير   ماین یم عکس العملکردم. آرتان ه یدستشو حس م 

  انو با آرت دی مردونه رو وسط کش یدوباره بحثا  ینظر داشت. مان

 مشغول گفتگو شدن ...   یسابح

 یبه من نگاه م ی زير چشم یر از گاهساکت بود و فقط ه یول ماین

دستشو حلقه کرد  یمتوجه شد که اون يککرد. آرتانم فکر کنم 

خودش. آب دهنمو قورت دادم.  سمت  دیدور شونه ام و منو کش

داد. يه دفعه  یرو عذاب م  مایدوست داشتم پسش بزنم ... داشت ن

 بلند شد و گفت:   ز جاا  ماین

 ..  ... داداشم من برم ديگه. یمان -

 ....   حاال یکجا؟ بود -

يه سر بهتون بزنم ... به خاطر همون که فقط اومدم  یدون ینه م -

 مامان هم منتظرمه. ديگه بهتره برم  ی... ول هیقض

 ... پس بذار آتوسا رو صدا کنم.  لتهیباشه ... هر طور م -
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بلند آتوسا رو صدا زد. آتوسا هم چند  یصدا با  اين حرف دنبالبه 

  نزد ... انگار ینپذيرفت ديگه حرف  ماین یوقت یرار کرد ولاص یبار

به موندنش   یکرديم که زياد هم اصرار یهمه مون درکش م

 یهمه ما البته به جز آرتان عزيز بود و ما نم یبرا  مای. نمینداشت

و بعد از    ادت دبا آرتان دس یرسم یلیاذيت بشه. خ میخواست

 یبرا  یاه آتوسا و ماناز خانه حارج شد. خواستم همر یخداحافظ

پام و محکم  ی و گذاشت روبدرقه اش برم دم در که آرتان دستش

 منو نشوند سر جام. گفتم: 

 .. زشته ...  ا بذار برم . -

 بوده؟!  یزیشما دو تا چ نیترسا ب -

 با تعجب گفتم: 

 ...  علومه که نه !!! م؟ یگ یم یچ -

 ! ؟ یطمئنم -

که رو دست بابام بمونم و   نبودم  یاينکه بهش ثابت کنم دختر  یبرا 

 شده باهام ازدواج کنه گفتم:    یاون به من لطف نکرده که راض
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 یمنم قبول نکردم و همه چ الًبود قب ردهک یاز من خواستگار ماین -

 کارش ...   یتموم شد رفت پ 

 چند لحظه سوکت کرد و سپس گفت: 

 نطور...  که اي -

 :  دیبعد از چند لحظه دوباره پرس

 ...  هیعال تشیکه موقع مای... ن ؟یداد یاب منفتو چرا جو -

  یجواب م واالمنو س یه ؟یگرد  یم یچ  دنبال یل! دارپسره فوضو

  یبشه هم آبش. کم ونشبهش بدم که هم ن یاب! حقشه يه جویکن

 و گفت:   اوردیمکث کردم که طاقت ن

 ...  ینگفت -

  ازدواج تو ی ... ول هیخوب یلیخ  یلیپسر خ  مای! نه؟ یچ یندو یم -

فم به خطر کردم ممکن بود هد یبرنامه من نبود ... من اگه ازدواج م

  یلیختونست  یکانادا داشت و م هیبورس مای. هر چند که نفتهیب

دونستم اگه باهاش   یمن م یام برسونه ول  تهراحت منو به خواس

شناسم اگه عاشق   یخودمو م شه. یخراب م یازدواج کنم همه چ

  مایذارم کنار از جمله درسو ... ن  یمبوسم  یم زوی بشم ديگه همه چ
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 فتهیتونه منو ش یدواج م زدونستم بعد از ا  یمن مهم اينقدر که خوبه 

 ازش فرار کردم.   یيه جوراي نمیه همخودش بکنه ... واس

 نگاه آرتان مث سنگ شده بود. تو دلم گفتم:  

که بهت مربوط   یزیتو چ یدم ... تا تو باشخنک ش  ششششی آخ -

 . ینکن  یشه فوضول ینم

و آتوسا   یمانسکوت کرديم و من تو دلم داشتم به  یچند لحظه ا 

شکست و   آرتان دوباره سکوتو يان تو.  یدادم که چرا نم یفحش م

 گفت: 

نگاهتون به هم   نی... واسه هم ینبود لیم یبهش ب سبتپس توام ن -

  ... 

 یل یخواستم خ ی... من اگه م یفم که اينقدر شکاکبرات متاس -

  ینداشتم ... ول می مشکل  چیازدواج کنم. ه مایتونستم با ن یراحت م

 خواستم وابسته بشم.  ینم

 فت: گزد و  یپوزخند

من اگه  یدون ینقدرها هم عاشقشت نبوده ... ماو مایاين ن یول -

 دزديدم.   یتو رو م یجاش بودم ... شب عروس
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بودن   یاز صور مایشه دوما ... ن ینم یزور زی همه چ اول که -

 واج ما خبر داره ... ازد

 گفت:  رتیآرتان که با ح یصدا 

 !!!!  ؟یچ -

  میستديگه نتون نمیهم ی. برا یهمزمان شد با داخل شدن آتوسا و مان

بود و اينو از حالتاش به  یعصب یلیبه بحث ادامه بديم. آرتان خ

دونستم منتظر يه فرصته که کله  یم بدم.  صیتونستم تشخ یم یخوب

فر دور هم نشسته بوديم و در حال بگو بخند منو بکنه. هر چهار ن

 يه دفعه گفت:  یبوديم که مان

 ... ایرحم یب یل یترسا ... تو خ -

 رحمه؟  یبخواد ... من کجام ب دلت میلیوا! خ -

 ! خنديد و گفت:  ؟یمان یباز تو زبون در آورد

 ...  یو بعدم زرت ازدواج کرد ینويدو برد شرکت دل اين یمداو -

 یبشم ... بعد ازدواج م تهیل  یکردم تا ترش یمپ ن پ صبر  -

 کردم.  
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ر هر صورت خانوم نويد برات يه هديه فرستاده ... آخه تازه دو  د -

 یمن نذاشته بودم بفهمه ول یازدواج کرد دهیوزه که فهمسه ر

 ...  لو رفت  یچ  هدادم و هم یخره خودم سوتباال

 م: دهنم گذاشتم و گفت یتو ینارنگ یتکه ا  یبا خونسرد

 خب؟!   -

انداخت   یبه خنده ممنو  نیو همآرتان مثل رادار شده بود   یگوشا

  بشیج یدست تو یو آسمون براش باريد. مان نیامشب از زم چارهیب

به همراه يه کارت گرفت جلوم و  یزرشک یکرد و يه جعبه مخمل

 :  گفترو به آرتان 

 لبته با کسب اجازه از آرتان اعظم! ا  -

نزد. جعبه رو گرفتم و درشو   یزد و حرف یورکز یآرتان هم لبخند

خوشگل بود ...   یلیخ  یلیخ انی و برل دیسف طالحلقه  از کردم. يهب

حلقه شده بودم که   ی. محو تماشانهیسنگ یلیخ مشخص هم بود که

 گفت:  یمان

 ینه ديگه م یول ستین حیحدونم اينکار ص یگفت م یم چارهیب -

بدمش ... پس   یبه کس ديگه ا تونم یتونم حلقه رو بفروشم و نه م
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خواد باهاش بکنه. آخه اينو  یم یکارببر بده به خود ترسا تا هر 

 .. واسه نشون کردنت خريده بوده .

انگشتم فرو   یبود و تو  کیکوچ یدستم ول یبا ذوق کردمش تو

انگشت  یبود برا  کیچکو  کمیانگشت کوچ یرفت. برا  ینم

آوردم و اينوکردم   وسطم هم بزرگ ... بدون منظور حلقمو در

آرتان شدم.   نیماگجاش که يهو متوجه نگاه غضب آلود و خش

رو   یين يک. دوباره حلقه خودمو دستم کردم و ا دمیترس یحساب

. يه  دم و در پاکت رو باز کر فمیک یگذاشتم تو جعبه انداختمش تو

 یخوش نوشته بود با آروزش با خط کارت تبريک بود که وسط

اراده کارت رو گرفتم طرف آرتان. آرتان    ی. بتو .. یبهترين ها برا 

خوندم  یزد زير دستم و اينو از نگاش م یش بود ماگه دست خود

بهش انداخت و   یاجمال یکارتو گرفت نگاه حفظ آبرو یبرا  یول

 جو گفت:  رییتغ یرا ب ی. مانزیم یپرتش کرد رو

  ریجون ... اين نون زير کباب زلزله ما رو دست کم نگان آره آرت -

 حاال ريختن. یاز در و ديوار براش م یآن چنان ی... خاطرخواها



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

سجده شکر  بهت رو کرد ... برو  باالقرعه به نام شما افتاد و بخت و اق

 ...  اریبه جا ب

 ا!   -زد و گفت:  یآرتان پوزخند

خبر بارداريه   دنی که افتاد شن یاتفاق خوب و مثبت تنهااون شب   واقعاً

اومده بود اينجا. اينقدر خوشحال   نیهم یبرا هم  مایآتوسا بود ... ن

خواست از جا بپرم و طبق عادت    یدلم م یاشت. حتشدم که حد ند 

خودمو گرفتم که   یبا هزار زور جلو یبدم. ول ديرينه ام يه کم قر

د. آرتان  ش ینور م  ینور عل مدی قصر یهم م یمان یديگه اگه جلو

از همون شبها   ی شد و امشب يک  یگوشت تلخ م ی لی وقتها خ یبعض

همراه آرتان سوار   یبود. بعد از خوردن شام و تشکر و خداحافظ

دونستم   یاشهدمو خوندم. چون م  یشديم و من يه جوراي نیماش

 ی. بدنمو حسابفتهیممکنه ب یو هر اتفاق هیعصب یلیخ االنآرتان 

 یخطاي چیدونستم که من ه یينو خوب ما  یکرده بود ... ول ربچ

 یدراز کرده بودم که اگه حرف یبونمو هم حسابمرتکب نشده ام و ز

ود بدم. در کمال تعجبم آرتان با اون سرعت سرسام زد جوابشو ز

دونستم کجا داره  یه و از شهر خارج شد. نمآور نرفت سمت خون
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 نویماش یطولن. بعد از يه مدت زمان جايز نبود دنمیپرس واالره س یم

پل يه رودخونه خروشان شد. از زير  ادهیيه پل نگه داشت و پ یرو

... لبه   نیپاي نی رفت از ماش بزنه یجريان داشت. بدون اينکه حرف

 من!   یدا نرده پل ايستاد و زل زد به آب ... خ

  چیشد. برام جالب بود که ه یآب آروم م یآرتانم مثل من با صدا 

... اومد اينجا که خودشو آروم کنه. محو  سر من نکرد  یهوار وداد 

چراغ برق وجود داشت   ریپل يه ت یهاش شدم. رو یزيباي یتماشا

يه تنديس ...   ن یتانو سايه روشن زده بود. شده بود عکه نورش آر

کشن تا آروم   یم گاریس یرو گاریمواقع س اينطور پسرها اصوالً

  یخبر یول ارهیدر ب گارشویدم که آرتان سبشن منم هر آن منتظر بو

خاک   -شه ... تو دلم گفتم: بک گارینشد ... تا حال هم نديده بودم س

زنه ...   ینم گاریتره ... لب به سباالسنشم ... اين که مرده ...  رتبر س

. يه یکش یم گاریخوره هف هف س یم یبه توق یتق واونوقت ت 

استفاده از فرصت  نیو منم تو ماش پل قدم زد یآرتان رو  یساعت

شد و بدون   نیخره برگشت. سوار ماشباالکردم و نگاش کردم تا 

با  یلیآروم و خ یلیرفت. خ یحرف راه افتاد. ديگه با سرعت نم 
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 یازش تشکر م  آب کار خودشو کرده بود ... بايد ی آرامش ... صدا 

 بشم گفت:  اده یقبل از اينکه پ ديمیدر خونه که رس یکردم. جلو

 يام.   یزنم و م یم یبخواب ... من يه دور ریبگ باالتو برو  -

هم آروم نشده بود.   یلیشدم. پس هنوز خ ادهیم و پتکون داد یسر

کرده بودم. در   یآزار دادنش يه کم زياده رو یشب توشايد ام

 بستم  نویماش

 نرم؟!  یيعن -

 و رفتم داخل ساختمون. 

و من دوباره شروع شده بود  یاکالسشب سه روز گذشت ... از اون 

ه زياد  ديگ ی شده بود ول یام بود. آرتان هم عادکالسسرم گرم 

  یمطالعه کتابها در حاال اقشات ی شد. اکثرا تو ینم  کالمباهام هم 

که منم يومد .يه شب  یخودش بود. از مطب هم ديرتر م یتخصص

خوندم اومد تو و نشست   یتختم ولو بودم و داشتم درس  م یرو

صاف نشستم. طبق معمول   لب تخت. از حضورش تعجب کردم و

 گفت: 

 ..  ببخش اومدم وسط حريمت. -
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 با لبخند گفتم: 

 اشکال نداره ...  -

 یستام ديوونه ام کردن. همه اش سراغ اون مهمونراستش ... دو -

 . رنیگ یرو م

 قرارشو بذار ...   یدون یروز خودت مهر  -

 تو فرق نداره؟!   یبرا  -

 هستم ...  شهینه من که هم -

 ذارم ...    یسه روز ديگه قرار م یرا پس ب -

  یزیکن که چ هی نويسم تو همه اشو ته یم ستیل باشه فقط منم يه -

 . اشهنبکم و کسر 

 دما ...   یسفارش م رونیباشه حتما ... البته غذا از ب -

 تونم بپزم ...  ی... خودم م ستین یازین -

 نه تعداد مهمونا زياده...   -

 برم؟  یيام آبروتو م یبر نماز پسش  یکن  ی! فکر مه؟یچ -

 با تعجب نگام کرد و گفت:  

 .یخوام خسته بش یفقط نم  اصالًنه  -
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 و گفتم:   اوردمین مخود یدلم لرزيد. به رو 

 شم.  یس  خسته نمکمکم ... نتر انیگم آتوسا و دوستام ب یم -

  حتماًبه من بده   ستوی... پس ل یباشه هر طور راحت -

 دم.   یبح بهت منويسم فردا ص یباشه م -

خواستم  ینوشتن کردم ... م تند تند شروع به رونی از اتاق که رفت ب

درست کنم. يه عالمه  ساالدو  ردس  چند نوع غذا بپزم چند نوع هم

 سنگ تموم بذارم.   یواقع یمعناوست داشتم به داشتم. د الزم زیچ

کردم.  یم زینرفتم. بايد خونه رو تم  کالس یروز قبل از مهمون 

  بکنه ... نیسنگ یتونست کارا  ینم تشیسا که به خاطر وضعآتو

 یکار چیهخندوندن که به  یبنفشه و شبنمم تازه بدتر اينقدر منو م

ا همه جا  داشتم تا قبل از اومدن اون میتصم  نمیهم ی . برا دمیرس ینم

گذاشتم زير پام و   یيه صندل دمیرو برق بندازم. به ويترين که رس

 یکنم. آرتان هم خونه بود و تو زیوشو تمر یش تا خاکاباالرفتم 

 یکردم ول یم  یریول مشغول مطالعه بود. گردگاتاقش طبق معم

 یزی. يه چبود رشیچند روز اخ  یآرتان و رفتارا   ریهمه فکرم درگ

هم باهام سر  یلید که کم حرف شده بود خدا  یداشت آزارش م
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 خودش فکر کرده شیگفت آرتان پ یبهم م  یبود. يه حس نیوسنگ

عد از اون با  بودن ازدواجمو گفتم تا بتونم ب یصور هیقض  مایمن به ن

 ین ازش سر در نمديگه بود که م زیازدواج کنم. شايدم چ ماین

 آوردم.  

 یاز پايه ها ینبود يکفکر فرو رفته بودم که حواسم  یاينقدر تو

خوره. تند   یپارکتا و داره لق م یرو   یفرشه و اون يک یرو یصندل

از زير پام در رفت ...   یکه يهو صندل دمیکش یکهنه متند داشتم 

 نیزم یمحکم افتادم روبند کنم  یل از اينکه بتونم دستمو به جايقب

همه  از شتریام حبس شد. ب نهیخورد که نفس تو س چیبدجور پ پامو 

که  دیطول نکش یزی. چدمیوحشتناک خودم ترس غیج یاز صدا 

ا ديدن من که ولو شده بودم  و ب  یپذيراي یپريد تو مهیآرتان سراس

 فت: دويد به طرفم و گ نیزم یرو

 با درد چشمامو بستم و گفتم:  ؟؟؟؟؟؟یشد یچ -

 ...  نیم زمخورد -

 واژگون شده گفت:   یبا ديدن صندل

 ! ؟یصندل یاز رو -
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 آره ...   -

 گفت:  تیبا عصبان

 کار؟!   یچ یرفته بود باالاون  -

مردم اون وقت اون دعوام   یبغضم گرفت. من داشتم از زرو درد م

گرفتم به پايه   م نازمو بکشه. دستموبلد نبود يه ک اصالًکرد.  یم

ند بشم. درد پام يه کم بهتر شده بود. تا  کردم بل یو سع یصندل

 و گفت:   ايستادم آرتان هم ايستاد

 ! ؟یخوب -

 آره ...   -

 بگو تا بريم دکتر ...   ی... اگه درد دار اینکن یلجباز -

 وبم.  نه خ -

مت اتاقم. انگار  نکردم و لنگ لنگان راه افتادم س یديگه بهش توجه 

اون به اين روز   یهموناون و م ینه انگار که من به خاطر دوستا

گ بود و يه ذره  کردم مثل س  یافتاده بودم ... جون تو جونش م

 یتخت. پام ذق ذق م یاتاقم و افتادم رو ینرمش نداشت. رفتم تو

گرفتم   میبود. تصم بتحمل بود. ساعت نه ش دردش قابل یکرد ول
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 یکه درد پام يادم بره. کاش آرتان يه مسکن برام مبخوابم تا بل

. خودمم ديگه جون ستیدونستم از اين کارا بلد ن یم یولآورد. 

از شالم پامو محکم  یآشپزخونه. با يک یشم برم تو نداشتم بلند

 تخت.   یرو دمیبستم و دراز کش

ريختم به خواب  یم کشکه آروم آروم ا  نطوریو هم دیبغضم ترک

شدم. درد پا نفسمو بريده بود. آباژور کنار   داریدرد ب  رفتم.از زور

کنار تخت يه مسکن با يه  یعسل یخت رو روشن کردم ... روت

دونسته ممکنه از زور   یود ... کار آرتان بوده! شايد مآب ب وانیل

  ورخوردم ... داشتم از ز  بشم. مسکنو برداشتم و با آب  داریدرد پا ب

متورم و کبود شده   یم از ديدن مچ پامردم شالو که باز کرد  یدرد م

پس؟ گور  یفردا چ یشکسته باشه؟!!!! مهمونکردم. نکنه  رتیام ح

  یساعت می. نرمیم یهم. منو بگو که دارم م و آرتان با یمهمون یبابا

اومدم  . با هزار زور و درد از تخت نکردم یفرق چ یه یگذشت ول

يومد پامو گرفتم   یشد نفسم بند م یم نیبه زم شارهاگه پام ا  نیپاي

کنان رفتم   یل یکردم ل یکه از زور درد هق هق م یو در حال باال

انگار فايده   یين يک بخورم. ا  تر یسمت آشپزخونه تا يه مسکن قو
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اتاقم تا آشپزخونه رو يه   ریکردم مس یوقت فکر نم  چینداشت. ه یا 

آشپزخونه حس  یتو دمیرس یکنم. وقت  یهمه زجر ط با اين یروز

کل بدنم نشسته بود. يه  یسرد رو  عرقف عمرم کم شده. کردم نص

فکر اينکه دوباره   یاز داخل يخچال برداشتم و خوردم. حتقرص 

 کرد.   یبرگردم وحشت زده ام م رویمسبخوام اين 

داشت  یآشپزخونه. هق هقم ه یها یلصند ینشستم همونجا رو

داشت بدتر   یشد چون دردم عوض اينکه آروم بشه ه  یتر م بلند

 رمیآرتانو صدا کنم. حاضر بودم از درد بم مخواست یشد. نم یم

تونستم خودمو به تلفن   یاز اون نخوام کمکم کنه. اگه م یول

 ی حت یکرد ول یشد يه کار  یونم و زنگ بزنم اورژانس شايد مبرس

را بودم که يهو چراغ فک نیهم یتوان اين کارو هم نداشتم. تو

 و ...  آشپزخونه روشن شد و آرتان اومد ت

انو زد و  با ديدن من حس کردم رنگش پريد. سريع اومد جلوم ز 

 دست داغش و گفت:  یدستمو گرفت تو

 ! ؟ی کن یيه مچته ترسا؟!!! چرا گر -
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گفتم: دارم از درد  ديگه نتونستم غرورمو حفظ کنم وسط هق هق 

 ... رمیم یم

  غمیدستش که ج یع متوجه پام شد. مچ پامو گرفت توسري آرتان

شد. آرتان وحشت زده دست انداخت زير بدنم و منو مثل پر بلند 

 یآشفتگ یزد ... ول یاه از جا کند و راه افتاد سمت در. حرف نمک

و  دیکش مویدم در شنل پشم هیکاراش معلوم بود. از چوب لباساز 

سرم و راه افتاد به   یرو انداختبدنم. شالمو هم  یانداخت رو

بود با يه شلوار گرم کن ...  شرت تنش یسمت در. خودش فقط يه ت

 :  دمیتو همون حالت نال

 ...  یخور  یبپوش ... سر ما م یزیچ يه-

 لرزونش بلند شد:   یصدا 

 سرت ...  یفدا  -

شد. فشار بازوهاش ... عطر تنش ...   یخدا شاهده دردم داشت کم م

کاراش ... دردو از يادم برده بود. هق   یش ... عشق توکالممحبت 

داد و   شارراه شده بود. آرتان منو به خودش فهقم با سکسکه هم

 گفت: 
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 ترسا؟! آخه چرا؟!!! من اينقدر بدم ...   ینکرد  دارمیب چرا  -

 کشه. گفتم:  یبود داره عذاب م دا یاز لحنش پ

 خواستم مزاحمت ...  یخواستم ... نم ینه ... نم -

 جلو خودشم سريع سوار شد و گفت:   یصندل ی رو  منو خوابوند

تو  بالمن در ق یبفهم یخوا   یم ی! تو ک؟یچ  یا يعناين حرف -

 است.   فهیترسا ... وظ ستیارم ... اينا لطف ند فهیظو

به من  یزدم. آرتان هر بار نگاه  ینم یفحرکردم و  یفقط گريه م

 شتریگريون من پاشو ب یکرد و از ديدن رنگ پريده و چشما یم

ن ترمز کرد  چنا مارستانیدر ب یداد. جلو  یپدال گاز فشار م یرو

درو باز کرد و   نیبلند شد. سريع پريد پاي تکاشیلس غیج یکه صدا 

مان متوقف  شد ز یگرفت تو بغلش. کاش م یمتی ق یيه ش نیمنو ع

موندم. چقدر آغوشش رو دوست داشتم  یشد و من همونجا م یم

 یبخش اورژانس شد و با راهنماي. وارد دیبخش یو بهم آرامش م

 یاز اتاقا شد خواست منو بخوابونه رو یاز پرستارا وارد يک یيک

دستمو انداختم دور گردنش و محکم تر اراده  یکه ب ختت

  یه خودش و همونجور که من تو. اونم منو فشار داد بدمشیب چس
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ها. دکتر وارد اتاق شد و   یاز صندل یيک یبغلش بودم نشست رو

 رتان گفت:  رو به آ

 تخت پسرم ...   یبذارش رو -

 ... نیجا معاينه اش کن نیشه هم ی... اگه م دکتر ینه آقا -

 ش گرفت و گفت: دکتر خنده ا 

گرفت  و پامو یصندل یامان از دست شما جوونا. نشست جلو -

حبس شد و اشکام فوران کرد.   نهیدستش از درد نفسم تو س یتو

تش محکم فشار داد و اون  آرتان سريع دستمو گرفت توس  دس

خل و مشغول نوازش موهام شد.  دستشو از زير شالم برد دا  یيک

 کرد و سپس گفت:  یپامو وارس ی. دکتر کمدوباره آروم شدم 

 دازمش ... نشکسته ... در رفته ... بايد جا بن -

درد داره. با عجز   یلیبودم که جا انداختن استخون در رفته خ دهیشن

  یناراحت بود و اينو از نگاش م یلی. آرتان خبه آرتان نگاه کردم

 دستاش و گفت:  نیگامو که ديد صورتمو گرفت ب. ندمیفهم

 عزيزم ... نترس  ...   شتمیمن پ -
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ر داد. اينقدر محکم  بغلش فشا یبا اشاره دکتر آرتان منو محکم تو

تونستم يه گوشه از بدنمو ديگه تکون بدم و يه دفعه   ینم یکه حت

 حالیو ب دمیکش غیکه از درد ج ی. طوردیچیبدنم پهمه  یدرد تو

  ی. صدا رونیرفت ب مشدم. چشمام بسته شد و همه رمقم از تن حالیب

 گفت:   یم یکه با نگران  دمیآرتان رو شن

 ترسا؟!   یشد  یچ ترسا ... ترسا عزيزم ... -

 دکتر گفت: 

نويسم اينو که   ینگران نباش جوون ... از حال رفته يه سرم براش م -

 ...  رمیشه. بعدم بايد پاشو گچ بگ یتزريق کنه حالش خوب خوب م

 نشده ؟  زيشیچ  نیدکتر مطمئن یآقا -

 گفت:   دکتر خنديد و

 سر وقتش.  امیتا ب یاتاق بغل ی! ببرش توااااا یعاشق -

ن از جا بلند شد. منو فشار داد به خودش و در يه لحظه حس آرتا

...   دیبار منو بوس نیاول یرا داغ شد. آره ... آرتان ب میشونیکردم پ

. همه تنم داغ شده هوشمیکرد من ب یمکه فکر  یاونم درست زمان 
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گشت. وارد يه اتاق ديگه   یباره به تنم بر مداشت دو جونبود ... 

 از پرستارا گفت:   ید که رو به يکدي یدونم چ ینم یشد ول

 شلوغه ...   یل یندارين؟! اينجا که خ یخانوم اينجا اتاق خصوص -

 نشی... بخوابونکه شلوغه  هیعیآقا اينجا بخش اورژانسه ... طب رینخ -

دستمو  یتخت ول یند روخوابو منواين تخت ... آرتان ناچارا  یرو

کرد. پرستار با  یم  رها نکرد و با دست ديگه اش هم موهامو نوازش

 گفت:  یکنجکاو

 خواهرته؟!   -

... اولم هن کنه اگه من خواهرشم تور پ نهیخواست بب یوا! پرو! م

 گفت:  یآرتان به خشکپرسه همسرته ها! آدم مارموز ...  ینم

 ...  مهیزندگ -

خواست فقط پرستاره  یگفت يا م یراست م یتنم داغ شد ... يعن

  یجلو یشده بودم. به سخت فوریک یرو از سرش باز کنه؟ حساب

 گرفتم. پرستار گفت:  یلبخند زدنم رو م

 ...  یچه داداش مهربون -
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ر برادر کنه.  هم داره که منو آرتانو با هم خواه یننر! چه اصرار ااا ا 

ارم بکوبم فرق سرشا گه چشمامو وا کنم پايه سرمو برد یم طونهیش

 گفت:  ی... آرتان هم با کلفگ

د ... شايد اگه خواهرم بود اينقدر دوسش نداشتم کاش خواهرم بو -

...   ستینهرم متاسفانه خوا  یديوونه بشم. ول دنشیکه از درد کش

 ...  امهیهمسرمه ... دن

 گفت:  نهیکپرستار با حرص و 

 ! مثل شما داره یخوش به حالش که شوهر مهربون -

رفته. حال   دمیتق تق پاشنه کفشش فهم یاين حرف از صدا  دنبالبه 

از   یبرقصم. خداي یبود! دوست داشم پاشم عرب یحال من ديدن

 ی. به خودم نمودم بآرتان تا مرز سکته خوشحال شده   یحرفا

دم. شايد عشق به اون  تونستم دروغ بگم. بهش وابسته شده بو

که برم   یدونستمم روز یدوسش داشتم. م یصورت نبود ... ول 

کرده بودم  به حضورش عادت  یل یشم. خ یدلتنگ م یلیبراش خ

ونم. هنوزم  بم ششینبود که بخوام دائم پ یاحساسم هوز اونقدر یول

فشرد و زمزمه وار   یآرتان دستمو با محبت م دادم. یم  حیرفتنو ترج
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برداشتم و با همه  الیزد. دست از فکر و خ یحرف م داشت باهام

 گوش شدم:  وجودم 

! آخه  یگه زلزله ... حقا که زلزله ا  یگه بهت م یراست م یمان -

 خدا رحم کرد ؟یواسه چ یرفته بود یصندل یوروجک من تو رو

 يه جا ...   یوپات در رفت اگه سرت خورده بود ت

وند و من فحش به اموات  تموم م مهیآرتان ن یبا اومدن دکتر حرفا

 . آرتان گفت:  ی دکتر دادم حساب

 پاشو؟!   رينیگ یگچ م -

 . نیزم یبذاره رونبايد  اصالً آره ديگه پسرم ... اين پا رو   -

 گچ بمونه؟   ی چقدر بايد تو -

 يه ماه ...   -

شه. آرتان با   یده میه پام کشداره ب زیبعد از اون حس کردم يه چ

 گفت:   ینگران

وقته از حال رفته ... نکنه   یلیکنه؟! خ یچشماشو باز نم دکتر چرا  -

 نکرده ...  یخداي
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و داره   دارهیصبر داشته باش پسرم ... از کجا معلوم؟ شايدم ب -

گن  یاسه تو نازکنه. مخواد و یم یشنوه ول یما رو م  یحرفا

  نومنقل خا پاتو دراز کن ... حاال یناز کن ندار ینازکش دار

 یجلو یرف خنديد. منم خنده ام گرفته بود ولشماست ... با اين ح

 بعد از اينکه گچ پام تموم شد و دکتر گفت:  خودمو گرفتم.

 یتون یم شد ... سرمش که تموم شد مخب اينم از اين تمو -

 ببريش. 

آرتان  چشمامو باز کردم. یچند لحظه صبر کردم و سپس به آروم

تا ديد چشمامو و زل زده بود بهم.   دصورتم خم شده بو یکامل رو

 باز کردم يه لبخند گشاد زد و گفت:  

 وو ...  باالخانوم خوا  یشد داریخره بباال -

ونم  بودم که منم لبخند زدم از ا  فوریک اشیاينقدر از حرفا و نگران

 زد کنار و گفت:   میشونیپ یگشاد تر. موهامو از تو

 ديگه عزيزم؟  یدرد ندار ؟یخوب -

داد. چشمامو يه بار   یلذت محد مرگ بهم  درلحن حرف زدنش 

 ت:  باز و بسته کردم. خنديد و گف
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   ؟یيا ندار یدرد دار یيعن  ؟یچ یاين يعن -

 نه ... خوبم ...   -

 یکار م ی چ یصندل یباالخوب خدا رو شکر ... دختر تو  -

 کنه.  یداره مغز منو سوراخ  م واالاين س ؟یکرد

 کنم.   یر یويترينو گردگ یباالرفته بودم  -

خواد؟ بعدشم اگه   یم  یریويترين؟!!! آخه اونجا گردگ یالبا -

 ... یکرد  یينقدر مهم بود خوب منو صدا ما 

 در دلم باز شد و گفت: 

بود و   اصالً به يه روح متحرک ...  یو تو خونه تبديل شده بودت -

 نکردم.  کرد ... منم صدات  ی نم ینبودت فرق

 فشار داد و گفت:   موینینوک ب

داشت  ینداشتم. يه فکر ی. چند وقت بود حال خوبحق با توئه .. -

دم از اين به بعد پشت خانوم کوچولو   یقول م یداد ... ول یعذابم م

 کنم. قبوله ... ن یرو خال

 قبوله ... آرتان ...   -

 جانم؟!   -
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  یبپرم بغلش ... جلو اينبار به جز دلم همه وجودم لرزيد. کم مونده

 خودمو گرفتم و گفتم:  

 ام ...  کالسردا .... ف یمهمون -

رم ترمتو  یاتو هم مکالس... کنم  یم سلفردا رو که کن یمهمون -

 ندازم واسه ماه ديگه....   یم

 دوستات؟   یجلو ستیزشت ن یبه درک ... ول  کالس حاال -

وصف حالم   ...ستنیدوستام که مهم تر از هم خونه کوچولوم ن -

محبت آرتان  یکه هرچ دمیفهم  یاينو خوب م یگفتن نداره ول

 یشد و اين م  یم  شتریبشد منم احساسم بهش  یم  شترینسبت بهم ب

 فت: تونست دردسر ساز بشه. آرتان زير بازومو گرفت و گ

 پاشو که وقت رفتن به خونه است ... سرمت هم تموم شد.   -

 یاز دستم خارج کرد و تو  تخت و خود آرتان سرم رو ینشستم رو

و دوباره منو    دیچیمحکم دور من په انداخت. شنل رو باالز طالس

 تم: گف بغل گرمش .... یتو دیکش

 يام...   یم یخودم يه جور نیبذارم زم -

 خنديد و گفت:  
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 ! ؟یدار  یبر نم یينجام دست از غد بازا  -

افتاد.   کرد و راه  نینزدم. آرتان منو سوار ماش یمنم خنديدم و حرف

 تخت و گفت:   یخونه هم منو خوابوند رو یتو

م  دون ی... چون م ریبگ مویشماره گوش یداشت الزمکه   یزیر چه -

 .  رونیاز اتاق ب یایب یتون ینم

 ..  .زیازت ممنونم ... بابت همه چ -

خانوم کوچولو ... فقط زودتر خوب شو ...   ستیبه تشکر ن  یازین -

 . یخبرم کن یداشت یو قول بده که اگه کار

 دم.  یقول م -

 بخواب ...  راحت  باريک ال ... حاال -

 یر یم یجور یصبحه ... حال فردا چ آرتان ... ساعت پنج  -

  مطب؟

 فقط استراحت کن. نباش ... زا ینگران اين چ یفردا خونه ام خانوم -

بهم دست  یب یاز اينکه چراغو خاموش کرد و رفت حس عج بعد

خواستم بره ... دوست نداشتم  یبخوابه. نم داد. دوست داشتم کنارم

داد بهش زنگ بزم و   یاجازه نم میغرور لعنت ی... ول  تنها بخوابم
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کرد که  یديگه م یکنارم بخوابه. شايد راجع به من فکرا  ادیم ببخوا 

اين احساس   یکه پام خوب شد بايد برا دا نبود. بع حیاصل صحاين 

 کردم. یم یجديدم يه فکر جد

  ... 

نگاه  کرد. يه کم به اطرافم  یپام يه کم درد م شدم داریکه بصبح 

. ساعت  شب قبل تو ذهنم دوباره مرور شد یکردم و همه اتفاقا 

 یديشب حساب یدويازده بود و مشخص بود به جبران کم خواب

کردم بلند بشم. گچ پام  یيومد ... سع یمصدا  رونی. از بدمیبخوا 

...   نیاشتم پايمو از تخت گذخشک شده بود ... نشستم سر جام و پا

  یل یخورد ل یتعادلم داشت به هم م با زحمت بلند شدم ايستادم

ديوار و به کمک ديوار رفتم سمت در. به  کنان خودمو رسوندم به

آشپزخونه بود و   یفتادم ... آرتان توبه نفس نفس ا  دمیدر که رس

به  کنان رفتم  یل یيومد. شروع کردم ل یآشپزخونه م یصدا از تو

پن و با ديدن  ا  یمن آرتان اومد جلو  یسمت کاناپه ... از سر و صدا 

   و گفت: رونیمن بدو بدو از آشپزخونه اومد ب

  ؟ی! چرا صدام نکرد؟یشد داریا ب -
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  یکنار م میشونیپ یکه موهامو از رو یکاناپه و در حال ینشستم رو

 زدم گفتم: 

 بخوام.   ش از تو کمکشه که همه ا  یبايد عادت کنم ... نم -

 و گفت:  زیم یگذاشت رو ینشست کنارم و پامو گرفت به نرم

 ی... تو کمکم نم ادیم بسر شايد يه روز منم اين بال  ه؟یاين حرفا چ -

   ؟یکن

 خنديدم و گفتم: 

 نه ...   -

 گام کرد و گفت: چپ چپ ن

 نازکش زياد دارم.   ستین یمسئله ا  یدست شما درد نکنه ... ول -

و غش غش خنديدم .   اوردمیخودم ن یرو به یلجم گرفت ول

 نزم. گفت:   یدادم حرف  حیترج

 ديگه؟  یدرد ندار -

 ...  ستین نه .. يه کمه ... زياد -

گو تا  ب یدرد دار  یدکتر برات مسکن هم نوشته ... اگه حس کرد -

 بهت بدم.  
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 ندارم.  الزم االنياد ...  یخوشم نم زيادنه از قرص خوردن  -

تلويزيون نگاه کن تا من يه ناهار   نیبش جا نیباشه پس هم -

 رست کنم ... خوشمزه برات د

  ؟یتو و آشپز -

 یکردم ... گشنگ  یسال تنها زندگ  من اين همه ؟یفکر کرد  یچ -

 که نخوردم.  

 .  یریگ یخودت از رستوران غذا م  یرا ديدم همه اش ب خهآ -

مو تونم هنر یامروز که تو خونه ام م  ی... ولچون وقت نداشتم  -

 بهت نشون بدم.  

  موناااایبکش یحواست باشه ... نزن -

. دمیکش غیعقب و ج دمیخواست حمله کنه به طرفم که خودمو کش

 گفت:   یکه م یگوشش و در حال یدستشو گذاشت رو

 ندارن.   یکار ديگه ا  دنیبنفش کش غیجز ج خترا د -

 گفتم:  ضیغ رفت سمت آشپزخونه. با

 زن ...  آقا پشت سر دخترا حرف ن یه -
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 یاز تو یبخو  ینگفت. کم کم داشت بوها یزیخنديد و ديگه چ

ديشب  یاشد. همه حواسم معطوف به حرف  یآشپزخونه بلند م 

ن مغرور  ! از آرتایآرتان بود ... اون همه محبت ... اون همه نگران

ه در موردش باهاش حرف  کالمدونستم اگه يه  ی م یبود. ول دیبع

دادم  حیزايل کنه. پس ترج مویخوشگه که همه  ی م  یزیبزنم يه چ

خوش غذا   ی. بودمیکه همه حرفاشو شن ارمیخودم ن یبه رو اصالً

بلند بشم و لنگ لنگان برم سمت آشپزخونه. مجبورم کرد از جا 

 کرد و گفت:   یآرتان با ديدن من اخم

   ؟ینیآروم يه جا بش قهیچند دق یتون یتو نم -

  یزخونه نتونستم جلوو دستکش آشپ شبندیبا پ بتشیاز ديدن ه

زدم که  یاز ته دل قهقهه م و زدم زير خنده. چنان رمیخودمو بگ

ونم شروع کرد به خنديدن. صورت آرتانم باز شد و ا  یاخما

 همونجور وسط خنده هاش گفت: 

   ؟یخند یم یبه چ  کوفت ... -

 و گفتم:  یصندل یبه زحمت نشستم رو

 ... نهیشو ببپسر ادیجون ب یلیبايد زنگ بزنم به ن یوا  -
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 چشه؟!!! بچه پرو!  -

 خنديدم و گفتم: 

 مماخه ...  ستی چشم ن -

   خنديد و گفت:

به  یزنگ بزن شهیديگه واجب م یخورد غذا رو که دادم حاال -

 کردنش ...   تیبا اين پسر ترب یدستشو هم ببوس ادیجون ب یلین

 مامانم اينا...  یوا  -

 ... نیحال بب -

واس  تزينش کرد. زرشک پلو با مرغ  وس یو با کل دیغذا رو کش

هم سوپ درست کرده بود. اول يه کم سوپ  پخته بود. با آب مرغ

جلوم ... با ادا و اصول يه قاشق از سوپ رو   و گذاشت دیبرام کش

من  افهیدهانم باز موند. با ديدن ق شی خوشمزگ وارد دهنم کردم و از

 مغرورانه زد و گفت:   یلبخند

 !  وره؟چط -

 مزه است!  بد یلیخ -

 چپ چپ نگام کرد و گفت: 
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 ... تمسیکه دختر ن فیح -

 یصف م خواستگارات دم در خونه البدشد؟  یم یچ یاگه بود -

 . دنیکش

 انداخت و گفت:  باالابروهاشو 

 االنمنظورم اين نبود. اگه دختر بودم  ی... ول اون که صد در صد -

 یداشتم و م یبر م وتکردم بشقاب غذارو هم از جل یباهات قهر م

 .  برو فست فود بخور  یلب بزن یگفتم حق ندار

 از لحنش خنده ام گرفت و گفت: 

 ياد.  یبهت م یلیخ   نمیب یکنم م  یکه م  تو اين حالت تصوت یوا  -

 نريز.   بخور زلزله اينقدر زبون -

بود و اين  لبخند مشغول خوردن شدم. آرتان دوباره خوب شده با 

شد انگار يه نفر ديگه   یون مربمه  یوقت. دکر یمنو ديوونه م شیخوب

  نیشناختمش ... هم یمن هم دوسش داشتم هم نمکه  یبود. يه فر

. زرشک پلو با مرغش هم فوق العاده شده بود. بعد  ترسوند یمنو م

  از خوردنش گفتم:

 ....   یش  یم یز یيه چ ینخور  یدستت درد نکنه ... ترش -
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 ... ینیب یشدم ... تو نم یزیه چي-

 یچی. اونم خنديد و هیباز شروع کرد ینگاش کردم يعن پچپ چ

 گفت. گفتم:ن

 شورم ...   یمن م یظرفا با من ... تو پخت -

 اتاقت ...   ینکرده شما بفرما برو تو الزم -

 شه.   یکه نم یا آخه اينجور -

بغلش بودم.   یداره تو یاومد طرفم قبل از اينکه بفهمم چه قصد

شم. منو  یارم معتاد آغوش گرمت مآرتان تو رو خدا نکن! د نکن

 : چسبوند به خودش و گفت

 ده.  یبه حرف بزرگترش گوش م شهیبچه خوب هم -

 ن بزرگتره فقط بلده زور بگه.  آخه اي -

  یه نفع خودته. ديگه حرفها ب  یمطمئن باش همه اين زورگوي -

 نزدم.  

 بستم و گفتم:  رهنشویپ یاز دکمه ها  ی.. يکگفت .  یراست م

 شکمت بازه ....   یوتا ر -
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 یم بهش. چشماش منو تونگفت فقط نگام کرد منم زل زد یچیه

چشم ازش  یدادم ول کردن. آب دهنمو قورت یخودشون غرق م

دونم يهو چه  ینم.. زل زده بود به من . نطورینگرفتم. آرتان هم هم

موهاش  یتو یتخت. دست یافتاد که سريع منو گذاشت رو یاتفاق

م و  و يه کتاب برداشت داد دست دیکش قی. چند نفس عمدیکش

 گفت: 

 صدام کن.   یتهم داش یبخون تا حوصله ات سر نره ... کار -

  ید اگه منو مش یم یکرد؟ مثل چ یکتابو گرفتم. چرا اينجور

از وجود هم لذت   یلیخ میتون یفشه است ما م! حق با بند؟یبوس

خواست. زمزمه   یخواستم آرتان نم یکه اگه منم م  فیح یببريم ول

 کردم:  

 باشه ...   -

 گرفته گفت:  یبا صدا  رون یرفت ب یکه از اتاق م یلدر حا

 دختر خوب.  یرين حال شدآف -

ا خوش به حال زن ام و به   نهیس  یبعد از رفتنش کتابو چسبوندم رو

آرتان ... آرتان حال که فقط نسبت به من حس   واقعاًفکر فرو رفتم. 
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  که از ته یمانداشت اينقدر مهربون شده بود چه برسه به ز تیمسئول

 رو دوست داشته باشه.  یدلش کس

 ... 

بودن و  دهیفهم لیکردم. همه فام  یشتم دق ميک ماه گذشت ... دا

ه کرد که دلمو ريش  اومده بودن. عزيز اينقدر گري مادتیع یهمه برا 

 یبشه ول تارمخودش تا پرس شیکرد. اصرار داشت حتما برم خونه پ

خلوتم با  یل بود و بیخواستم از آرتان دور بشم برام عج یمن نم

کار اينجا  یم. و جالبداد یم حی ترج یديگه ا  زیآرتان رو به هر چ

  ید و گفت مامانش بهم سر مبود که آرتان هم با عزيز مخالفت کر

برم خونه بابا اينا...  ستین یازیذاره من تنها بمونم. پس ن یو نمزنه 

  بازم یزدن. ول یجون و آتوسا و بنفشه و شبنم مدام بهم سر م یلین

   الس ککرد. حداقل قبل هر روز  یخونه موندن داشت خلم م یتو

 یصرار ما  یلیآتوسا خ  ؟یچ حاال یشد ول یتم و سرم گرم مرف یم

رفتن   رونیمن حوصله با آتوسا ب یول رونیبکرد که از خونه ببرتم 

رو نداشتم. بنفشه و شبنم هم حوصله عصاکش من شدن رو نداشتن  

 یول رونیاينکه ببرتم ب یرار کنه برا ... دوست داشتم خود آرتان اص
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 چیرفتن دارم و ه رونیبه ب ازین نه بود که ماونم اصل حس نکرد

  شمیدونست يه نفر پ یزد. اکثرا هم چون م یمورد نمدر اين  یحرف

 يومد خونه.   یهست شبا دير وقت م

يومد خونه مون   یجون م یلیرو ن شترشیب فاين يک ماه نص یتو

شدم   یرفت وگرنه من مجبور م یکه شبا ماين بود  شیخوب یول

  یيومد. م یبخوابم و اصل از اينکار خوشم نم حتما کنار آرتان

تانم بخوابه اونور  من کز کنم يه گوشه تخت و آر ؟یکه چ دمیخواب

و آه  میبزن تبه اون فکر کنم اون به من و هر دو تا صبح غل یمن ه

خره ما زن و االبوجود نداشت.  ی! مسخره تر اين کار کارم؟یبکش

به   میصبح کنار هم بخواب شد يه شب تا یقرار م شوهر بوديم و اگه

بشه ...   یخواستم اينجور ی. نمکرديم یم دا یشديد پ لیهم ديگه م

هر دو ... آرتان خوددار تر از اين حرفا  ديمیکش یچون عذاب م

 میاز اينکه قرار بود با آرتان بريم گچ پامو باز کن بلبود. روز ق

  لمیشتم فمبل و دا  یکاناپه پامو دراز کرده بودم رو یته بودم رونشس

س حالم خوب بود . حال از بزیغم انگ یلیخ  یلیخ لمیديدم. يه ف یم

تموم شد اشکم داشت در   لمیف یزه بدترم کرد. وقتهم تا لمیاين ف
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ديوونه   دمیکش یر کرده بودم اگه نمگایيومد. بدجور هوس  س یم

بودم ... ديگه فکر کردم ترک  دهینکش وقت بود یلیشدم. خ یم

هم لب به  شیکه ديدم آرتان تو اوج ناراحت یون شباز ا  قایکردم. دق

 دمیشم و ديگه هم نکشگرفتم ديگه نک میزنه منم تصم ینم گاریس

راه    شدمکرد. از جا بلند  یحال هوسش داشت ديوونه ام م یول

دت کرده بودم.  عا  شینیرفتن با پام راحت تر شده بود. ديگه به سنگ

 رونیب دمیلباسام کش یواز داخل کش گارمویاتاق پاکت س یرفتم تو

... تازه ساعت پنج بود سه و  و دوباره برگشتم نشستم رو کاناپه 

آرتان وقت داشتم. حتما تا اون موقع  ديگه تا اومدن  میعت و نسا

با هوس  يه کم نگاش  در آوردم و گاروی. سرفت یبوش هم م

 یدهنم و با فندک زيپو یگذاشتمش تو اوردمیکردم. طاقت ن

کردم. پک اولو اينقدر محکم زدم که انگار   خوشگلم روشنش

 هیاز تشب دموببوسم. خ ینم بعد از مدت طوالخواست  یعشقمو م

دادم به   هیم گرفت. پک دوممو آروم تر زدم. سرمو تکخودم خنده ا 

. داشتم  فرستادم رونی ب مینیمبل و دودو با لذت از دهن و ب یپشت

 شد ... باز شدن در بلند   یزدم که صدا  یپک رو م  نیسوم
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آرتان هم   باز شد. آرتان وارد شد و من در جا خشک شدم. چشمام

د و انگار به چشماش اعتماد نداشت چون  در خشکش زده بو یجلو

کرد و مبهوت مونده بود. قلبم به شدت  یچشماشو باز و بسته م یه

زير   یبا دست لرزون تو گارویتر؟! ساز اين بد  یآبروريز دیکوب یم

 سالمتونستم  ینم یستادم. حتوش کردم و ايکريستال خام یگاریس

 دادم:   یم یشتم خودمو دلداردلم دا  یکنم. تو

  یتیآرتان مهربون شده؟ تو با اين موقع یشه ... نديد ینم یچیه -

 یم هیراحت از اين قض یلیمحاله سرت داد و هوار کنه. خ یکه دار

 ... نترس  ... خودتو نباز ...  گذره 

ياد جلو. خواستم برم   یداره م نديدم آرتا فکرا بودم که نیهم یتو

چشماش   یتو تم مبله. صاف ايستادم و زل زدمعقب که ديدم پش 

و   باالاش  نهیباشم. اومد جلوم ايستاد ... قفسه س  یمجبور بودم قو

وم بود  دو کاسه خون شده بود و معل نیرفت. چشماش ع یم نیپاي

مردم از  یگفت داشتم م یم ی زی. کاش يه چهی عصبان یکه حساب

 گفتم:  بگم. با تته پته یز یگرفتم من يه چ می. تصم رست

 ...  ... چه زود اوم سالم -
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هنوز حرفم تموم نشده بود که حس کردم فکم جا به جا شد. دستمو  

شد! آرتان منو زد؟ آرتان به من  یصورتم. باورم نم یگذاشتم رو

؟  دمن بلند کر  یدست رو یاون به چه حق ؟یزد؟ به چه حق یلیس

برم   خودمو گرفتم. خواستم یجلو  یحلقه زد. ول امچشم یاشک تو

داد که از درد   ی. چنان بازومو فشار م سمت اتاقم که بازومو گرفت

فشارش  یپارت یقبل هم تو یاز سر یام حبس شد. حت نهینفس تو س

 بود. با ناله گفتم:   شتریب

 خ  ... آخ  ...  آ -

 : دیعربده کش

!!!  ؟یشد رگبز ی! فکر کرد؟ یردکیم یچه غلط یتو داشت -

 بهت دست داده؟  یاحساس  بزرگ

 من ... من ...   -

 دستش مچاله کرد و داد زد:   یبرداشت تو وگارمیپاکت س

 اش ...   هیبق -

 :  دی ندادم. اينبار بلندتر هوار کش یجواب

 اش ..  هیگفتم بق -
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 گوشم گذاشتم و گفتم:  یدستمو رو

 بود. يه بسته  نی... همديگه ندارم   -

و هم  دستش. بازوم کم بود حال چونه ام یچونه امو گرفت تو

 گفت:   یشتناکوح یشکست. با صدا  یداشت م

 به من نگاه کن ...   -

 نگاش کردم. گفت:    ضیبه ناچار با غ

س به پات بشکنم. پ نینداره که دست و چونه اتو هم ع یبرام کار -

 من دروغ نگو ...  

 زدم:  غیج

 اتاقمو.   یيه بسته بود. برو بگرد تو  نیمگم ... ه یدروغ نم -

دستم   یستمو رويه فشار محکم داد و ول کرد. د  چونه ام و دستمو

  یکاناپه چون حساب یرفت. نشستم رو یگذاشتم. از درد ضعف م

  یاتمبل. لحظ یاون يک  یرفته بود. آرتانم نشست رو لیتحل رومین

 ترسناکش گفت:  یا با صد هشد تا اينک یدر سکوت سپر

  ؟ یکن یچقدر وقته از اين غلطا م -
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ام  دونستم وجهه یتم جوابشو بدم. مجواب ندادم. دوست نداش

کرد  یبرام مهم نبود. صورتم بدجور درد م یخراب شده ول ششیپ

سوخت. آرتان که ديد   یو فکر کنم گوشه لبم پاره شد بود چون م

 و گفت:  دیموهاش کش یتو یدست کالفهدم  ینمجواب 

 بده ترسا ...   جواب منو -

  تو صورتم؟ یدوباره بزن ؟یجواب بدم که چ -

 زنم ...   یباره ممطمئن باش دو یاگه جواب ند  -

اژدها شده بود. بغض کرده   نینداشت و ع ینرمش چی صداش ديگه ه

سر من که  خو گرفته بودم . خاک بر  شیبودم ... تازه به مهربون

 : گفتمخراب کردم.   زویخودم همه چ

 ...  ستی که رفتم پ یاز روز -

 !  ؟ید  یم ریفتنم گر رونیببگو چرا به  دو ماهه ... حاال یپس يک -

با چه   نیبب ستیپ ی... يه بار گذاشتم با دوستات بر یبه ندارجن -

 ... یبرام برگشت یسوغات

 نگفتم. دوباره گفت:   یزیچ
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کشه   یم گاریکه س یاکثريت مردا راجع به دختر نظر  یدون یتو م -

بزرگتر نشون  یاينجور یداره؟ فکر کرد کالس ی کرد ! فکره؟یچ

   ؟ید یم

 من عقده ندارم ...   -

سر   رهی... دختره خ  یکرد ینم یغلط نی همچ یاگه نداشت! یدار -

  یدون یدستت م ی ریرو بگ یاين کوفت ی... تو اگه تو يه مکان عموم

 کنن؟  یت نگاه مبه  یبه چه چشم

 ...  ستیبرام مهم ن -

! چرا یزن من  االنسرت  ریمن مهمه ... خ ی. برا .. یکن یغلط م -

 ... یستیکه ن یرو نشون بد  یز یچ یخوا  یچرا م !؟ یفهم ینم

خواستم ديگه به داد و هواراش گوش کنم.  یاز جا بلند شدم. نم

اتاق  برم سمت  تمکرد. خواس یخسته شده بودم. اون منو درک نم

 آرتان که گفت:  یکه صدا 

 شده ...  هنوز حرفم تموم ن نیبش -

که   یو در حالشد . آرتان از جا بلند ختیزنگ در هم آم یبا صدا 

 گفت:  یزير لب م
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بود که با   یدونم ک ی. رفت سمت آيفون. نممی کم داشت نویهم -

 خشم گفت:  

 محل ...   یخروس  ب -

 بعد يه دفعه برگشت سمت من و گفت: 

به خودم کردم. يه شلوار   ی رو لباستو عوض کن ... نگاهب -

 خم گفتم:  ا ا و قرمز ... ب یبودم با تاپ قهوه ا  دهیپوش نیج یرمودارب

هم خوبه. اومد به سمتم خواستم برم عقب   یلیخوام لباسم خ ینم -

 کند. دست و پا زدم و گفتم:   نیزم یکه منو از رو

  ؟یخوا  یم نماز جو یخوام ... ولم کن... چ ینم -

 گفت:  تخت خوابم و یاتاقم. منو انداخت رو یرفت تو

 ایکن و ب تنت دهیجونتو ... زود يه لباس  پوش یاگه سرکش بش -

 ایشدن بعض یرتیلبتو هم پاک کن ... حوصله غ... زخم کنار  رونیب

 رو ندارم ...  

بود؟ دوست داشتم  مدهاو یگه ... مگه ک  یم یچ دمیفهم  ینم

حقش بود که حرص  منو زده بود؟ حاال یچ یبرا باهاش لج کنم. 
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با يه تاپ تنگ قرمز ...  مدیپوش یيه شلوارک مشکبخوره ... 

 ودم گفتم: خ شیشدم و پ مونیکه پش رونیم بخواستم بر

اين کارو بکنم.   ستیدرست ن  اصالًاز دوستاشه ...   یيه وقت يک-

 نبرم.  وااليه ذره احتراممو زير س نیهمبپوشم که  یزیبهتره يه چ

...   یچسبون صورت تنم کردم با شلوار یبلند سرخاب نیيه بلوز آست 

پاچه هاشو تا بزنم.   از یکرد و مجبور شدم يک ی گچ پام اذيت م

ايستادم و با ديدن صورت سرخم و گوشه لب پاره شدم   آينه یجلو

به   مبکش گاریدوست داشتم س اصالًدلم به حال خودم سوخت. 

در  کرد؟ با کرم پو یمن دخالت م یکارا  همه یآرتان چه؟ چرا تو

لبم هم رژ لب سرخ   یپوشوندم و رو یحدصورتمو تا  یسرخ

دم انداختم و راه  نباشه. آخرين نگاهو به خو دا یپتا زخم لبم  دمیمال

 آرتان بلند شد:   ی... در اتاقو که باز کردم صدا  سالنافتادم سمت 

 کمکت ...   امیخانومم ... بذار ب یاومد -

؟  جون اومده یلیخالق ... چش شد اين دوباره؟ نکنه ن للج وا؟!

کنم.  نبود من لباس  عوض ازیجون اومده بود که ن یلیخوب اگه ن

 ی... مردیشد سمت پذيراي دهی. نگام کشآرتان سريع اومد سمتم ..



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

پر پشتش.   یموها یپشت به من نشسته بود و دستشو کرده بود تو

که آرتان دوباره   هیا بفهمم کت دمکریم لیرو تجزيه تحل ياروداشتم 

 با اخم گفتم: بغلش.  یتو دیمنو کش

 ...  نیزم یزشته ...منو بذار رو -

 خنده گفت:  و با  ی پذيراي یرد. منو برد تونک یتوجه

 ...  مای اينم خانوم گل من آقا ن -

يا   ودناومده ب ادتمیاين مدت همه يا به ع یبود ... تو مای ! پس نما؟ین

  روز آخر ... از جا بلند شد و با ديدن ... حاالمایجز نزنگ زده بودن 

 بغل آرتان اخماش در هم شد. نگاشو دزديد و گفت:   یمن تو

 ترسا ...   سالم -

  با ذوق گفتم:

از ما پا شکسته ها  ی!!! چه عجب ياد؟ی... خوب یمايین سالم -

 استاد ...  یکرد

کاناپه که   یوکرد و منو نشوند ربه پهلوم وارد  یآرتان فشار محکم

 گفت: با لبخند  مایفاصله داشت. ن مایبا ن یکل

 با خودت دختر خوب؟!  ی کار کرد یچ -
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 ...    فتمگر یا پام کشتيه کم ب یچیه -

 ! ؟یخوب  ه ... حاالديوون -

آره بابا قراره فردا برم گچ پامو عوض کنم ... شما يه کم دير  -

 ...  ادتیواسه ع یاومد

 که کنار پاش قرار داشت و گفتم:   ینگام افتاد به سبد گل

 ! ی...مرس یمايیگس!!!! من عاشق گل نرگسم نگل نر یواااااااااا  -

 صورتش گفت:  یشده رو یبا لبخند نقاش

از گلم کمه ... ترسا    ینستم ...قابل تو رو نداره. واسه تو باغدو یم -

 ديگه؟   یدرد ندار یخوب  یمطمئن

اخماش چنان در هم بود که  سمت آرتان نگاه کردم.  به اریاخت یب

به دستم ديد  گاریز اون لحظه که منو سا  ی. اينبار حتدم یدوباره ترس

يه کم   نمیهم ی.. برا . ارهیب مایسر ن  باليیبزنه  دمیبدتر شده بود. ترس

 خودمو جمع و جور کردم و گفتم: 

 آره باور کن خوبم ...مامانت اينا چطورن؟!  -

 بهت رسوندن ...  سالمخوبن  -
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کار   ی. چ..  دمیاين حرف از جا بلند و اومد به طرفم. ترس دنبال به

ين آرتان  سپارم ا  یخواست بکنه؟ خدايا خودمو به خودت م یم

 مایحوصله اشو ندارم. ن اصالًشه. من  یم یدوباره وحش االن

 خونسردانه جلو پام زانو زد ...  

کرد و چنان دستاشو مشت  ی آرتان هم داشت با خشم نگاش م

تا با  دست از پا خطا کنه  مایکه مطمئن بودم آماده است ن دبوکرده 

 بیتو چ دست مای. نمای چشم ن  یاين مشتش يه بادمجون بکاره پا

 ر آورد و رو به آرتان گفت: کتش کرد. يه خودنويس د 

رو گچ پات  یخوام يه يادگار یاجازه آرتان خان ... مبا  -

 بنويسم...  

 گرفته گفت:   یآرتان با صدا 

  مای... نشه  یباز م یباشه ... اين گچ به زود الزمديگه  مر نکنفک -

 زد و گفت:  یلبخند محزون

 ه ...  يه جمله هم از من يادگار بمون  اشکال نداره ... بذار  -
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تکون دادم. گچ پام پر   دیبه نشونه تاي با لبخند نگاش کردم و سرمو

به زحمت   مای... ن دبو یآتوسا و بنفشه و شبنم و مان یها یاز يادگار

 کرد و با خط خوش نوشت:   دا یپ دیسف یيه جا

 ...   دیو دلم شاد کن یقفسم برده به باغ -

 ...  دیآزاد کن سا از قفمن نگويم که مر

. آرتانو  ماین یچشما یبلند خوندم و زل زدم تو یا صدا شعرو ب

ها   یمعن یلیبرام خ مایيومد. شعر ن یخونش در نم یزد یکارد م

 و گفتم:   اوردمیخودم ن یرو  ه ب یداشت ول

پوست   وهیبرات م امیب یخوا  ی... مکن  یاز خودت پذيراي یمايین -

 بکنم؟ 

 زیم یرو رو یراي پذيم آرتان تند تند همه وسايل گويا من که نبود

  رشیگويا ت یبود که بعد مجبور نشه ما دو تا رو تنها بذاره. ول دهیچ

 گفت:  مایبه سنگ خورد. چون ن

زحمت   یکنم .... فقط آرتان خان ب یفع زحمت مممنون ديگه ر -

 آب به من بدين.  وانیيه ل شه یاگه م
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  یبه من چپ چپ نگاه کرد يعن قبلش یآرتان از جا بلند شد ول

  نهیذارم رو س یسرتو م ینکه مواظب باش اگه دست از پا خطا کناي

 سريع گفت:   مایات. بعد از رفتنش ن

 ترسا پات چرا شکست؟  -

   ؟یپرس  یم ی... چرا اينجور  ماین نیخوردم زم -

 کنه؟  ینمآرتان که اذيتت  -

 نه! معلومه که نه ... ما با هم صلح کرديم.  -

  یکه آرتان باهام بد برخورد م فتمگ یچه فايده داشت اگه بهش م

  مایبود. ن مایآرتان و ن نی ب یریکنه؟ که منو زده؟ سودش فقط درگ

. خنده ام گرفت  شد ارد بزنه که آرتان و یخواست حرف ديگه ا 

آبو   وانیهم با تشکر ل مای. نهم نشد قهیرفتن و برگشتنش يه دق

به من  اينکه از جا بلند شد و بعد از  . سپس دیگرفت و لجرعه سر کش

به آرتان   یمواظب خودم باشم نگاه خصمانه ا  شتریسفارش کرد ب

بود من  دهیکرد و رفت سمت در ... انگار فهم یکرد و خداحافظ

ود  يومد چون باعث شده ب ی... شايدم از آرتان بدش م مگفت دروغ

ه بدرقه اش  که آرتان تا وسط را   مایمنو از دست بده. بعد از رفتن ن
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اتاقم. حوصله ادامه اخم و تخم  یشدم که برم تو  ا بلندکرد منم از ج

 راه بودم که آرتان برگشت و گفت:   انیآرتان رو نداشتم. م یها

 حاضر شو بريم...   -

 کجا؟ -

 ... فقط زود حاضر شو ...   ستیاونش مهم ن -

 خوام استراحت کنم.   ی... م امیب ین حال ندارم جايم -

 اضر شو ...  نکن. گفتم برو ح یبا من لجباز ترسا -

کردم  یکه غر غر م یو در حال رون یفرستادم ب تینفسمو با عصبان

 رفتم سمت اتاقم: 

 ...  یزور بگ یتو فقط بلد -

  یلباسامو عوض کردم. مجبور بودم جا یاتاق و با سخت یرفتم تو

ر و  حاض دهیکه رفتم آرتان هم پالتو پوش رونیبپوشم. ب یدمپاي کفش

. نکنه منو  دهیبرام کش ینستم چه نقشه ا دو یتاده بود. نمآماده ايس

اگه بابا   ینبود ... وا  دیبگه؟ از اين بع زویو به بابا همه چ خونهببره 

... واقعا  یآتوساي نیگه توام ع ی... اونوقت م دمی کش گاریبفهمه س

شروع کرد ...    گاریبا آتوسا داشتم؟ اونم از س یمن چه فرق هم که 
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. وا چرا کمکم نکرد؟ اين که  رونیمن از در رفت ب آرتان با ديدن

بز سرشو  نیيه قدم خودم بردارم حال ع یحتذاشت من  ینم

 یو ديدم حت رونی رفتم ب یانداخت زير رفت. لجم گرفت با بدبخت

  یدوباره تا ک ستیمعلوم ن دم آسانسور هم برام صبر نکرده. نکبت!

  یداشتم م شای کنم. چند وقت پ  تحمل شویاخالقو گند  یبايد سرد

زنش! دست از پا   چارهیفتم خوش به حال زنش حال بايد بگم بگ

آقا رو تحمل کنه. سوار آسانسور شدم و   یخطا کنه بايد دو ماه سرد

ان  کردم نکنه کل سر کار باشم و آرت ی... داشتم فکر م نیيرفتم پا

گهبان ياد  يدن نرفته باشه؟ لنگ لنگان از ساختمون خارج شدم. با د

 و زير لب گفتم: افتادم  یمهمون هیقض

 کرده بودم باهات ...   رحقته! پسره پرو ... کاش بدت -

ه ها  منتظرم بود. داشتم از پل نیماش یدر ساختمون تو یآرتان جلو

....   نیزم یادم روخوردم و افت زیرفتم که يهو ل یم  نیآروم آروم پاي

مگه   یکردم. ول  یدقت م  شتریبود و بايد ب زیل یلیهام خ یکف دمپاي

...   نیايپريد پ نیذاشت آرتان از ماش یمن حواس  م ین برا آرتا

 دويد به طرفم و گفت: 
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  ؟یشد یچ -

فتم. پسره پرو! نشسته تو گر یگر م تی! داشتم از زور عصبانیلعنت

تا چشم تو  ؟یشد یگه چ یم نیه پايخانا ... حال اومد نیع نیماش

سمتم دراز کرد و ... دستشو به  شعورررریه ... ببه تو چ اصالً .ادیدر ب

 گفت: 

 ؟یخوب -

دستشو محکم پس زدم و خودم ايستادم ... به قول عزيز کار را که  

اشو هم   هیجاشو خودم اومدم بقکرد؟ آن که تمام کرد. من که تا اين

شد. دوباره به   ن یرفت دوباره سوار ماش یرم. آرتان عصب یخودم م

ز فکر اينکه  ا  یدوست داشتم برگردم خونه ول  اسب شاه گفتن يابو!

بهم دست داد و ناچارا   یدوباره اينهمه راهو برگردم احساس  بد

رو از   یانبهم کرد و راه افتاد. نگر یشدم. آرتان نگاه نیسوار ماش

 یسرم م باليیگه  . ا اوردمیخودم ن یبه رو ینگاش خوندم ول یتو

.يه  ستین یوقت تلف ناالاينقدر شعور نداشت که بفهمه  ؟یچيومد 

 : دیشد تا اينکه پرس یوت سپرکم در سک

  اه؟ینخود س یکارت داشت که منو فرستاد پ یچ ماین -
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با خودش   . خنده ام گرفت ... چقدریجون تو جونت کنن فوضول

 قش بدم راستشو گفتم: اينکه د ی. برا دیکلنجار رفت تا آخر اينو پرس

خواست مطمئن بشه   یيا نه؟ م یکن  یتو اذيتم م نهیبب خواست یم -

 ....  یتو پامو نشکستکه 

 سرعتش دو برابر شد و گفت:  

 کنه؟!  یما دخالت م یغلط کرده ... به اون چه که تو زندگ -

 محبته ...  ستیالت ندخالت؟! نه عزيز دخ - 

من شوهرتم و به عنوان يه شوهر   الًفعن ... ترسا ... حواستو جمع ک -

سر در  مونیاز زندگ یکه دوست ندارم کسدم  یدارم بهت اخطار م

که ازدواج ما    یگفت مایبه ن یتو به چه حق تً... اصل اصالً...  ارهیب

 صوريه؟  

! شونه تیخاص یخواست غش غش بهش بخندم. حسود ب یدلم م

 انداختم و گفتم:  باال

 بهترين دوست منه ...   امیخواست .... ن یدلم م -

 کرد گفت:  یپارک م ونیکه ماش یزد و در حال یپوزخند

 . یت باشه بدون دوست نشپس حواس -



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

کرد! بچه پرو! نگاه به دور و اطراف که کردم ديدم   یمنو تهديد م

ديم. با  اوم شیماه پ که يک می هست یمارستانیهمون ب یدوباره جلو

 تعجب گفتم: 

   ؟یچ اينجا اومديم واسه -

 یم واالزش سيه نفر ا  یشعور! شعور نداشت وقت ی... بنیپاي ایب -

به هم.   دمیو درو محکم کوب نیبده. رفتم پاي پرسه مثل آدم جواب

.يه  مارستانیتوجه راه افتادم سمت ب یچپ چپ نگام کرد و منم ب

کرد.   یرو حمل م یچر خالويلکه يه  یالاز جلوم رد شد در ح پسر

اينکه لج   ی... فکر کنم پرستار بود. برا مارستانهیر ب بود از کاد دا یپ

 صداش کردم:    ارمینو در بآرتا

 آقا ...   دیشببخ -

 و برگشت به طرفم. گفتم:   يستادا 

   ؟یشما پرستار -

 ...  دیبله بفرماي -

 خودم برم ...  مه چرتون ببرين داخل؟ سختويلشه منو با اين  یم -

 زد و گفت:  یپسر لبخند
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چر رو آورد به سمت من و منم با ويلکنم.  یمبله خواهش  -

 یره حرص م وجه به آرتان که مطمئن بودم دا بدون ت  یسرخوش

 چر راه افتاد و من با لبخند گفتم:  ويلچر. ويل یرو مخوره نشست

داره من  ... انتظار  ستیلطف کردين به من ... شوهرم آدم ن یلیخ -

  ی.. بازم به شما ... جواب. رهیگ یفهمه پام درد م یخودم راه برم ... نم

نکه  اي یياد برا  یمون مدنبالداره  نداد. با اين تفکر که آرتان هم

 : فتمحرصش بدم گ شتریب

ارتون رو  ک ست؟یشما چند سالتونه؟! پرستار بودن سخت ن یراست -

ف شد. پسر بازم  در اورژانس متوق یچر جلوويلدوست دارين؟ 

ده و ازش تشکر کنم  ینم چرا جواب نمینداد. برگشتم تا بب یجواب

کنه اخماشم   یچرو هدايت مويله پرستار آرتان دار   یکه ديدم به جا

شد خوردش. نفسمو با   یمن عسل هم نم شچنان درهم بود که با ش

شدم. آرتان خم شد و در  یاز دستش عصبان یدادم يعن رونیصدا ب

   گوشم گفت:

من بلبل  یدوست دارم اون گچ پاتو بکوبم فرق سرت تا ديگه برا  -

 ...  ینکن یزبون
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 ات کنم ....   کهیت کهیونام تاتفاقا منم دوست دارم با دند -

بچه ها باهم جر  نیتو ... ع میو رفت داديمر که باز شد ديگه ادامه ند

از نظرم با مزه   یلیحرص خوردن آرتان خ یکرديم. ول یبحث م و

م بايد  و آرتان گفت گچ پا هیمشکل چ دید. دکتر با ديدنمون پرسبو

 ماینه چون نداشت؟ موعدش که فردا بود؟ نک یباز بشه. چه عجله ا 

هر چه  واستو خ اوردیوشت ديگه طاقت نن یپام يادگار  یرو

دونه. گچ پام که باز شد دکتر  یمزودتر اونو از من دور کنه؟ خدا 

 گفت: 

 ...  یادگاري یبرش دار یتون یم -

 آرتان با خشونت گفت: 

آشغال.  طلس یو با يه حرکت پرت کرد تو نکرده و گچ ر الزم -

با ترس   از ديدن پوست پام وحشت کردم و پس حدسم درست بود.  

منطورمو خونده بود با   همبه آرتان نگاه کردم. آرتان که از نگا

 لبخند گفت: 

 نگران نباش ...  شهیخوب م -
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رفت و لبخند زدم. از جا که بلند شدم راه   نیاز بنا خودآگاه ترسم  

  نیزم یرو فتمی زديک بود بسخت تر شده بود و ن  یل یخ یبرا رفتن 

چر که آرتان با پاش  ويال یرو  نمیآرتان گرفتم ... خواستم بش که

. رونی ب میرفت یمنو گرفت و دوتاي یهلش داد اونطرف زير بازو

ود. فکمم هنوز درد دست آرتان ب یکرد. جا یدرد م یلیبازوم خ

 کرد. دستشو پس زدم و گفتم:  یم

 چر؟ ويل یرو نمیبش یرا نذاشتچ -

 ت بدم ....  واسه اينکه حال نداشتم هل -

 به تو نبود.  یازیاشتم نجان نثار زياد د  -

که از زور درد اشکم در اومد و   دادبا حرص دوباره بازومو فشار 

 بدنم ضعف رفت. آرتان وحشت کرد و گفت: 

 !  ؟یشد یچ -

يه  ؟یشد یچ یگ یم ... حاال یدستمو داغون کرد ی! زدیوحش -

بايد مامور ساواک   تو ید یبعد دوباره فشارش م یکن یبار لهش م

 ...  یشد یم
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  وهیآب م یوان یبعد با ل یو رفت. لحظات مکتی ن یمنو نشوند رو

 برگشت. دستشو پس زدم و گفتم: 

 خورم ...   ینم -

بهت لطف کردم دستتو نشکستم ... من از  یلی... خ  ینازک نارنج -

بس اعلم  شیاينو بخور تا آت ... حاال زارمیب یگاریس  یو آدما گاریس

 .  میکن

رفتم خونه   یسوخت وگرنه م  که دلم برات فی بس؟ ح شیآت -

هم   یلی... تازه بهم س یکردگفتم دستمو داغون  یمون به بابام م

 . یزد

ده. ترسا برو خدا رو   یمن حق م زدم به یاگه بابات بفهمه واسه چ -

 شکر کن نکشتمت ...  

 اتفاقا ...   یياد قاتل باش یبهت هم م -

  نمیهم یبود برا بخور. تشنه ام  ریحال اينو بگ  دست شما درد نکنه. -

. آرتان  دمیرو گرفتم و لجرعه سر کش وهیآبم وانیتعارف نکردم. ل

 گفت: 

 ... یخفه نش -
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 . ..تمريش خیینترس  حال حال ب -

 خدا به داد من برسه.  -

 انداختم و گفتم:   کمتیکنار ن  طلس یوت وانو یاز جا بلند شدم و ل

 دلتم بخواد.   -

 منو بغل کرد. غر زدم:   م برم سمت در که از پشت دوبارهاومد

 ! ؟یکن یمنو بغل م یچقدر تو ه -

چه   یبه اين کار ندارم ... ول یلیزياد خوشحال نشو ... چندان م -

 . بورممجکنم که 

 ...  فتهیبله ... وظ -

کدوم  چینزد. تا خونه ديگه ه  یفحر یچپ چپ نگام کرد ول

 : دمیپرس ديمیکه رس  خونه ینزديم. نزديکا یحرف

 خونه؟  یامروز زود اومد یواسه چ -

 .  رمیواسه اينکه مچ تو رو بگ -

 ... دمیپرس یجد -

 دنده رو عوض کرد و گفت: 
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دونستم حوصله ات   یم ... میبزن یگشتيه  رونیم بواسه اينکه بري -

 سر رفته. 

 ب! چه عج -

رم زدم اومدم  که من از کا نیبهت رو دادم ديگه پرو نشو ها ... هم -

نزدم. خودمم  یروبرو شدم؟ حرف یبا چ ی.. ول.هیل یخونه خودش خ

ذاشتم کنار. بنفشه و  یم گارویدونستم که اشتباه کردم. بايد س یم

بهراد ترک داده بود شبنمو  و. بنفشه ردنیکش یشبنم هم ديگه نم 

  نویخواست ترک بده. ماش ی حال منو هم آرتان مهم شايان ... 

ه که شديم اعصابم شدم. وارد خون ادهیمک کرد تا پپارک کرد و ک

از  یلیتونست خ یآروم تر شده بود. واقعا که حرف زدن م  یلیخ

  یند روبرطرف کنه. وارد خونه که شديم منو برد نشو مشکلت رو

 و گفت:  پهکانا

  ؟ارنیزنگ بزنم ب یخوریم یشام چ -

 ...  تزا یپ -

 باشه ...   -
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 رونیاومد ب یو وقت یفت سمت پذيرايقبل از اينکه بره سمت تلفن ر

 گفتم:  یدستش بود. با خوشحال مایسبد گل ن

 من يه کم بوش کنم ...   جابذارش اين -

آشپزخونه.  ی تومن داد و سبد گلو برد  ويلتح  یبخند مسخزه ا ل

 و گفتم:   دمیگردن کش

ه و  بالز کی ستپال یسبد گلو انداخت تو ؟یکن  یکار م یچ -

 گفت: 

 .  کنم یاز شر مزاحم پاک م مویندگدارم ز یچیه -

 با حرص گفتم: 

چشم   یرخ یاز بس خودت برام گل م ؟یانداز یگلو چرا م -

 ديگه هم بخره؟  یيک یبببن یندار

رو برداشت و سفارش   ینداد. گوش یچپ چپ نگام کرد و جواب

کرد؟ آخه چرا  یبرخورد م یرتان اينجور داد. چرا آ تزا یدو تا پ

ام خورديم  اس  شده بود؟ اون شب کنار هم شحس  ماین یاينقدر رو

 و بعد من رفتم دوش گرفتم. 
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حال  یآتوسا منو برده حموم ول ردوبا یاين دو ماه فقط يک یتو

تخت  یبعد از حمام راحت رو تونستم حموم کنم. یراحت خودم م

خره با آرامش به خواب رفتم.  باالک ماه  و بعد از اين ي دمیدراز کش

 بود. ده سبک ش یلیپام خ

  ... 

خوب گل نرگش چشم باز  یق شديد و بوتق و تو یصبح با صدا 

  یبود که رو یبزرگ  نرگسکه ديدم دسته گل  یزیچ نیکردم. اول

و پر کزده بود. لبخند  خوشش همه اتاق یقرار داشت و بو یعسل

  نیم شدم دماغمو فرو کردم بلبم. نشستم سر جام و خ ینشست رو

در  ! چقی. آرتااااان تو ديوونه ا مد یشک قیگل ها و چند تا نفس عم

 رونیتق تق از ب یاين کارش به نظرم قشنگ اومد ... دوباره صدا 

 خیبه ساعتم انداختم ... ساعت ساعت ده بود ... س ی. نگاهشدبلند 

ان که من! آرت یبود؟!! خدا  یچ یصدا  یوايسادم سر جام ... يعن

کردم از   یاول سعبايد سر کار باشه ... با ترس  پريدم دم در و  االن

نبود.   دا یپ  یچیديد بزنم که قربونش برم ه رونویب دیسوراخ  کل
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نبود ... دوباره صدا بلند شد. اينبار   یزی. چمدرو باز کرد یناچارا! ال

 ...  رونیريدم از اتاق باراده پ یب

ن با تاپ و يه شلوارک تا  با ديدن م کاناپه نشسته بود و یآرتان رو

 و گفت:  زانو از جا پريد  یرو

 اتاقت ...   یبرو تو -

 توجه به حرفش گفتم:   یب

 ! ه؟یچ ی! صدا ؟یکن یکار م یخونه چ یتو تو -

اتاق   یتو دی کش یکه م یاومد به طرفم دستمو گرفت و در حال

 : گفت

ت ... پات  اتاق یبرو تو یاتاقت يعن یگم برو تو  یبهت م یوقت -

 ! رون؟ی ب یپر یم یخوب شده که اينجور

اشت. نشستم لب تخت و ه پام شدم که هنوز يه کم درد دتازه متوج

 گفتم:  

 ...  یمنو نداد  یواالجواب س -
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بازو و صورت کبود شده ام مات شد. بازوم از فشارش   ینگاش رو

کبود شده بود. متوجه نگاش که شدم   یحساب شیلیسو صورتم از 

 تم:  گف

 شاهکارت ديدن هم داره.   ه؟یهان چ -

بازوم.   یکبود یرو دیکش یدستشو به نرمکنارم نشست لب تخت و 

گونه ام   یاون دستشو هم گذاشت زير چونه ام و با شصتش به نرم

 نادمش بلند شد:   یکرد. از لذت چشمامو بستم. صدا  وازشن

 کار کردم؟  یمن ... من چ یخدا  -

 چشمامو باز کردم و گفتم: 

 . می اين که خوبه ... بايد خدارو شکر کنم که نکشت -

 دستش و گفت:   یگرفت تودستمو 

و   یدستت گرفت گاریسخراب  یزنا نیديدم ع یکن وقتباور  -

کردم پوستت  یفکرشم نم اصالً ديوونه شدم. ...  یز یپک م یدار

 اينقدر حساس  باشه.  

 محکم بود.   یلیضربه شما خ ... ستیپوست من حساس  ن -

 بشه.  یخواستم اينجور یشرمنده ام ... نم  -
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 به حال خودت. يارم فکر نکن ولت کردم  یدر م سرت شویفتال -

 زد و گفت:   یلبخند

 ...  یدونم که زلزله ا  یم -

 بحثو عوض کردم و گفتم: 

 منو نداديا...  یواالهنوزم جواب س -

من و صورتم برداره و   یتونست چشم از بازو یکه نم یحال رد

 مک چشماش دام در نوسان بود گفت: مرد

 در حفاظ بذارن ...   یچند نفرو آوردم برا  -

 ا؟ هان؟! چر -

 دم.   یجديد بهت م  دیشه. يه کل یقفل درم عوض م -

 چرا ...   دمیپرس -

 . شترهیب تیامن یبه اونش نداشته باش ... برا  یتو کار -

 چه خوب؟   یوا! يعن -

 مام و گفت: چش یدوخت تو نشویخره نگاه غمگباال

باشه توام   ترشايد بهبه وجود اومده که  یترسا ... يه مشکل نیبب -

 . یمراقب خودت باش شتریبتا  یبدون
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 گشاد شده گفتم:  یبا ترس  و چشما

 تجاوز کردن؟  یو ساختمون؟ به کسشده؟ دزد اومده ت یچ -

 ت:  زد و گف یلبخند

 بافه ...   یم یذهنت فقط منف  -

 . من که سکته کردم. شده ..  یخب بگو چ -

  ستی.. دختر که نه ... يه زن بمن يه دختر . یمرا یاز ب یراستش يک -

به خاطر اينکه شوهرش به جرم  شیو هشت ساله بود. چند وقت پ

کرده   یش داده بود به شدت افسرده شده و خودکشقطال انتیخ

کردن و من چند جلسه باهاش مشاوره   شیه من معرفبود. آشناهاش ب

 کنترلش کردم. اما ...   یو با دارو تا حدگذاشتم 

 : گفتم یبا کنجکاو

 !  ؟یاما چ -

شغلمون اينه  یناسا بدعاشق من شد. راستش ما روانش ... زد و اما -

شن. بايد   ی وابسته م یکه افراد زود بهمون اعتماد کرده و حت

شه. مثل   ینم ماریوقتا به خاطر شرايط بد ب یعضکه ب می کنترلشون کن

 د ... اين مور
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 خب؟  -

گم   یقمند که مکرد. عال  عالقهآرزو به من وابسته شد و بهم ابراز  -

 غريب..   بی... يه جور عج یعاد یمثل آدما یکننه فکر 

 استداشتم. دلم يم خو یشد. حس بد یداشت کم کم حسوديم م

 تیسکوت کردم اگه حساس یهم. ول بگم آرزو غلط کرده با تو با 

 گرفت. خودش ادامه داد:   یمدادم برام دست  ینشون م

به  ينکه دوباره افسرده نشه و دست اوايل مجبور بودم به خاطر ا  -

شه.   یکم کم ديدم داره بدتر م  یول امیاش راه بنزنه باه یخودکش

 کردم.   واجبهش گفتم ... که ازد نمیهم یبرا 

شناسنامه اش سو   یبازم از اسم من تو البدفقط نگاش کردم. 

 خر تو گل مونده بود. گفت:  نیو حال ع استفاده کرده بود

  بدتر شد ...  یول -

   ؟یچ یيعن-

 یزده به سرش ... وقت  االناگه قبل افسرده بود ...  اينکه آرزو یيعن-

شدنش رو دادم و بستريش   یدستور بستر مهیديدم حالش وخ

همون  قایفرار کرده و ديشب نصف شب دق مارستانیاز ب یکردن. ول
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چرت و   یمن و يه سر یگوش ی ه زنگ زد روکه فرار کرد یوقت

داره و هر  ن یعیالت طبان کرده. چون اون حپرت گفت که منو نگر

 ممکنه بکنه.   یکار

 گفت مگه؟  یچ -

 ...  یخوام نگرانت کنم ... ول ینم -

 خواد منو بکشه؟  یبگو آرتان ... اه ... م -

ذارم   ی... باور کن ترسا نم استیلط کرده ... مگه به اين راحتغ -

وره ازت  . من همه جارهیتو به وجود ب یبرا  یخطر چیشغل من ه

 زدم خودمم بايد جمعش کنم.  نم خودم گندک یحمايت م

 گفت بهت آرتان؟   یچ -

 ذاره اگه باهاش ازدواج نکنم.   میگفت ... داغ تو رو به دلم  -

  ؟یدرو عوض کردچرا قفل  حاال -

  شیتام گرفته ... چند وقت پاز دوس یخونه رو از يک دیچون ... کل -

ر  دوستمو گول زده ... ه یو دلبر دوستم بهم خبر داد... به عشوه

 ...  فتهیممکنه ب یاتفاق
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لجم گرفت. داغ کرده بودم در حد مرگ. از جا بلند شدم. رفتم 

 یتر نگاه م ن یبقه پايط ستیبه ب باالکه از  یکنار پنجره و در حال

 کردم گفتم: 

 ن ...  خب باهاش ازدواج ک -

 ز جا پريد و گفت:  ا  ت یآرتان با عصبان

 !  ؟یچ -

 اش ازدواج کن ...  خب باه ؟یستیگه نگران جون من نم -

پشت  ازديدم .يهو دستمو  یپشتم بهش بود و عس العملش رو نم

ود. گرفت و منو برگردوند به سمت خودش. صورتش گر گرفته ب

داد. با   یم ی دستش و فشار ملیم یدوتا بازوهامو گرفته بود تو

 خشونت گفت: 

 .  تو گوشت فرو کن ... در ضمن ..  من يه بار ازدواج کردم ... اينو -

نزديک صورتم بود و نفساش  یلیحرفشو ادامه نداد. صورتش خ

 کرد. آب دهنمو قورت دادم و گفتم:  یصورتمو داغ م

  ؟یدر ضمن چ -
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باش ...  ذارم اينو مطمئن  یمحافظت از تو ... از جونم مايه م یبرا  -

 . فتهیبرات ب یاتفاق چیذارم ه ینم

 آرتان ...   -

 جانم ....   -

 ممنونم ...  -

 خانوم؟  یواسه چ -

 ... به خصوص ... به خصوص گل ها ...   زیبه خاطر همه چ -

 کمه.  یلیاز گل ... کمه ... خ یباغ یبرا  لاين گ -

. دیکش  یم قیعم یهمه وجودمو داغ کرده بود. داشت نفسا حرفاش

ه بار ...  خدايا ... خدايا ... فقط يخواست عطر تنمو ببلعه.   یانگار م

ودم تو اوج  رت داد و چشماشو بست. رفته ب آرتان آب دهنشو قو

 بلند شد:  رونیاز ب  یحس که صداي

 کار در تموم شد ... .... تشريف ندارين؟  یتهران یآقا -

چشمام انداختم و  یتو یقیيه دفعه از من فاصله گرفت. نگاه عم

ت و  دستمو رها کرد. سرمو زير انداختم. چند قدم عقب عقب رف
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و   برگشت طرفم دیدر که رس یجلو .رونیسپس برگشت تا بره ب

 گفت: 

 اين پسرا ....   یجلو  ستی... لباست مناسب ن رونیب این -

يقه ام   یتخت. از تو  ی. ولو شدم رورونیت باينو گفت و رف

محل  یور. خروس  بزد. داغ کرده بودم بدج یم رونیحرارت ب

 قیشد؟ چند نفس عم یشد يه کم ديرتر در درست م یم  یحال چ

 نرگس...  یزل زدم به گل هاو  دمیکش

.. . 

نشده بود  یخبر چیخونه حبس شده بودم ه یبود که تو یروز سه

زبان ...    کالسخواستم برم  یو منم غر غر کردنم شروع شده بود. م

نرم از خونه   یشرايط چیآرتان غدقن کرده بود که تحت ه یول

بود  مشغول سوهان زدن به ناخنام  کاناپه و ی. نشسته بودم رورونیب

کردم  یکه ناخنامو فوت م نطوریهم الیخ یکه تلفن زنگ زد ... ب

 شتم و گذاشتم در گوشم:  رو بردا  یگوش

 بله ...   -

 ترسا؟!  -
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 ی. مدمیچسب  یدو دست  وینشستم و گوش خیزنونه س یصدا  دنیبا شن

  حرف بزنم. چند لحظه در سکوت گذشت تا اينکه دوباره دمیترس

 گفت: 

باشه ... آرتان   ان بايد شجاع تر از اين حرفاکردم زن آرت یفکر م -

 ...  یخاص باش یلیياد ... تو بايد خ یخوشش نم یاز هر کس

   ن؟یهست یشما ... شما ک -

 نگفته؟  یزیراجع به من به تو چ یبگ یخوا  یم -

وحشتناک. ياد  ريکیست یش غش خنديد .يه خنده هاينو که گفت غ 

 خنديد گفت:  دم. يه کم کهکارتونا افتا یوآدم بدا ت 

 شوهرت ...   شوقهزيزم ... معمن آرزو ام ع -

منو نسبت به  تی ذهن خواستیگه م یدونستم دروغ م  یمعشوقه؟!! م

کردم از خودم ضعف نشون ندم. پاهام   یآرتان خراب کنه. سع

 زدم. گفتم:  ی بايد با قدرت باهاش حرف م یوللرزيد   یداشت م

و رو پشه هم حساب  که آرتان ت یدون ی! خودتم م؟یخب که چ -

 کنه.  ینم

 دوباره غش غش خنديد و گفت:  
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 آرتان بايد از خداش باشه که من نگاش کنم ...   -

بر عکس شده و تو از خداته که آرتان نگات کنه ...   فعالًکه  حاال -

  یم ستیبند ن یفت و اينکه ديگه دستت به جايم از زور ضعاالن

 . یهست  یتو روان ... یذيت کنا  ومن یخوا 

 دادش بلند شد:  

 یتريپ شجاعت دار یلی... اگه خ طهیو ... دختره سلخفه شوووو -

 پشت بوم ...   یرو ایب االن نیپاشو هم

خدايا خودمو به   یپشت بوم ما بود؟ وا  یرو االن یپشت بوم؟! يعن

 سکوتمو ديد گفت:   یپارم. وقتس یخودت م

 ینک یهست که براش فداکار  يزعز اگه اونقدر شوهرت برات -

رم سراغ آرتان ... تو   یباش بعد از تو م ... وگرنه مطمئن ایپاشو ب

 یکه م باليی... شوهرت که آزاده ...  یخونه درو بست یتو یرفت

 يارم ... شک نکن!   یسر اون م ارمویخواستم سر تو ب

 یم یشد. خدايا اين چ خیبود که مو به تنم س یينقدر جدصداش ا

 یصدا  اره؟یسر آرتان ب يیبالبخواد  یجد یجد نکنهگفت؟ 

 صواتش دوباره بلند شد:  االرانک
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 ... رهیآرتان يا بايد مال من باشه يا بايد بم -

نباشه اشک به   ی! آرتان؟ از تصور اينکه آرتان يه روزرهی! بم رهیبم

 ینه ... آرتان بايد بمونه. بايد بمونه ... با صدا چشمم هجوم آورد. 

 : فتمرفته گ لیتحل

 ! ؟یار دارک یبا من چ -

خوام باهات   یحرف بزنم ... نترس  کوچولو ... مخوام باهات  یم -

 قرار بذارم ...  

رفتم   یرفتم؟ اگه م یدرست بود؟! بايد م یسکوت کردم. چه کار

رفتم ممکن بود يه  یه هم نماگ  ی... ول ارهیسرم ب باليیبود ممکن 

 مم گفتم: سر آرتان ... نه! مص باليی

 يام...   یم االن -

گم ...  یم یوب گوش کن بهت چخ یآفرين دختر خوب ... ول -

شه و ديگه باهات   یمبادا به آرتان خبر بديا... وگرنه نظرم عوض م

 کشم بعد هم خودمو. یزنم ... اول تورو م یحرف نم

ع کردم. از جا بلند شدم و رفتم به سمت قط ویبدون حرف گوش 

و يه کله هم دوشتم  یر. شنلمو انداختم رودم د یچوب لباس



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

مرگ.   شوازیرم پ یکردم دارم م ی... حس مسرم  یچپوندم رو

يومد بهتر  یسرم م باليیاگه خودم  یداشتم. ول یبد یل یحس خ

مهم  د تا اينکه سر آرتان ... من چم شده؟ چرا آرتان اينقدر برام بو

 ین اگه جاکنم؟ آرتا یشده که به خاطرش دارم سر جونم قمار م

طمئنم که آرتان کرد. م یکرد؟ مطمئنم که نم یمن بود اين کارو م

ماجرا رو  یکرد جلو یم یسعتونست  یکه م یبا فکرش تا جاي

آيا   . حاالدیکش ی کنار م ستین یديد ديگه راه  یاگه م یول رهیبگ

... سرمو تکون دادم تا اين فکرا از   ارزش داشت که من به خاطرش

 ی... زانوهام م االبپشت بوم رفتم  یراه پله ها  ذهنم دور بشه. از

آورده بودم ... کاش به آرتان زنگ زده   موی.. کاش گوشلرزيدن . 

  شهیبه در ش دمی... رس  یافظبودم ... کاش حداقل قبلش باهاش خداح

 یرزيد ... داشتم مل یپشت بوم. دستمو دراز کردم ...دستمم م یا 

ن و ازش دور کرده بود ... آرتا که آرتان من یز یرفتم به کام همون چ

تونستم درو هل   یلرزيد و نم یستم م دونم. د یشه ... م یم یعصب

م يخ کرده ... همه تنیا  شهیبدم. يه سايه ديدم ... درست پشت در ش

من شد قبل از اينکه  دهیدونستم که فشارم افتاده. در کش یبود. م
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دستمو  یتبه ديوار و چشمامو بستم. دس دمیبتونم هلش بدم. چسب 

چشمامو باز کنم. خواستم  ی... هنوزم نم رونیباز در  دیگرفت و کش

 صداش اينبار کنار گوشم بلند شد: 

باز کن چشماتو ... باز کن تا قبل از پر پر شدنت قاتلتو خوب ديده   -

 ... همسر آينده شوهرتو ...   یباش

دهنش تا دهنش  یشتم دستمو مشت کنم و محکم بزنم تودوست دا 

...  از کردم  گرفته بود. چشمامو بدستامو محکم   یز خون بشه. ول پر ا 

  یزیچ نی... اول تخواس یکه آرتان منو م ویديدمش ... کس یبايد م

يه صورت   یرنگ بود ... که تو اه یس  یکه ديدم يه جفت چشم گاو

! یبه گاو گفته بود زک یلی... خدا وک دیدرخش یگرد سبزه م 

بزرگ متوسط ... لب و دهان  یگوشت ... دماغ یپهن قهوه ا  یابروها

 رونیبه ب اهشیو س  یز زير شال خاکسترموهاشم ا ...  یو قلوه ا 

 اهی... ريشه موهاش در حد پنج شش سانت س دنبو دهیسرک کش

درب و   نطوریاش هم افهیبود ... ق رهیاش بلوند ت هیبق یبود ول اهیس

و  که حال  یداغون هم جذاب بود ديگه چه برسه به اون روزاي

د که  . اينقدر بهم نزديک بودهی رس یحوصله داشته و به خودش م
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زد  یها قهقهه م  يوونهو دوباره چشمامو بستم ... آرزو مثل د دمیترس

 منو چسبوند به ديوار و گفت: 

تو  آسمون به حالت گريه کنن ...  یيارم که مرغا یسرت م باليی -

  یمرد چیهان؟ ه ده ؟ یم حیکه آرتان تورو به من ترج یهست یک

به خاطر يه  الکه نخواد با من باشه ... حا نست یرو اين کره خاک 

  یکشمت ... جلو یمن؟ م نهیدختر بچه بايد دست رد بخوره به س 

 کنم ...   یات م کهیت کهیآرتان ت  یچشما

 باهاش حرف بزنم. گفتم:  یکردم با خونسرد یسع

 . میبزنقرارمون کشت وکشتار نبود ... قرار بود حرف  -

  که یزد همون سمت قهید ... دقبرق رو از سرم پرون  شیلیدت سش

شد. اشک به چشمم  یبود و جاش تازه داشت خوب م دهآرتان ز

کردم. اگه   یجلوشو گرفتم. بايد از خودم دفاع م  یهجوم آورد ول

بايد قبلش يه چنگ و  هم قرار بود به دست اين عفريته کشته بشم 

خودم شرمنده نباشم.  شیپ اینکه اون د دادم یبهش نشون م یدندون

 یرو فتهیبخوره و ب یرشد سکند هلش دادم که باعث نمیهم یبرا 

زدم. هنوز   یزنگ م سی... سريع پريدم سمت در ... بايد به پل نیزم
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 جیگ جیمحکم خورد تو سرم ... گ یزیبودم که يه چ دهیبه در نرس

گرفت و کشون . زير بازومو نیزم یو همونجا نشستم رو شدم

بکنم ...   یخواستم يه کار یون منو برد به سمت خرپشته. م کش

منو   هیشده بودم. تک حالیبدجور ب یتکون بخورم ول تموست داشد

در  شیکوتاه ارتش یمانتو بیج  یاز تو شویداد به خر پشته و گوش

 یشونه ام. حت یاده بود رو آورد و تند تند يه شماره گرفت. سرم افت

  یتو دی. نشست کنار من و محکم کوبردنمو نگه دارمتونستم گ ینم

 صورتم و گفت:  

 عاشق دلخسته اتو ...  یدا بشنو ص -

 : دیچیپ یگوش یخسته آرتان تو یبعد از چهار بوق صدا 

 آرزو؟  یگ  یم یديگه چ -

 آيفون بود. آرزو گفت:   یرو یگوش

رتان؟! آره؟! پس معلومه هنوز منو آ یزرنگ یل یخ  یفکر کرد -

 ... ینشناخت

 :  دی ريع پرسآرتان س
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  مارستانیرد بنکن برگ یآرزو ديوونگ ؟یکجايتو؟  یگ یم یچ -

 . میزن یهم حرف م اب

 حرف نزن ... فقط گوش کن...   -

گرفت که با تموم   یمن چنان نشگون یاز زير گلو  دیبه اينجا که رس

دهنم ...  یگرفته بود جلو ویو هم گوشرز ناله ام بلند شد. آ میحال یب

 ان بلند شد:  داد آرت یيهو صدا 

گم کدوم  یم ! بهت؟یکرد یآرزو؟ تو چه غلطبود  یک یصدا  -

 ؟ یهست یگور

 آرزو قهقهه زد و گفت: 

عزيزممممم؟ بهت گفته بودم با من مهربون  یناراحت شد ه؟یچ -

تا ناراحتت ... گفتم منو ناراحت نکن  یخوشحال بمون شهیباش تا هم

 نکنم. 

 شد:   ندآرتان دوباره بل یصدا 

 به حالت اگه ...   یو ... آرزو ... آرزو ... وا آرز -
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 یناله عشقت بود که تو دستا ی! هان؟ آره عزيزم صدا؟یاگه چ -

خوام شکنجه اش کنم ...   ی... م رهیيه پرنده کوچولو اس نیمن ع

 ! ه؟ی... نظرت چ  ایخوام پرش بدم اون دن یبعدم م

شد.   ینم دهیشنآرتان  یعصب ینفسا یجز صدا  یصداي  چیديگه ه

 آرزو گفت:  

.. منو تهديد کن ... حال م ... داد بزن ... داد بزن .عزيز یرینم -

ديگه جامون برعکس شده. حال تو بايد التماس    االن نوبت توئه ... 

. زود باش ديگه ...  یفتی... بايد به پام ب ی... بايد خواهش کن یکن

 باش ...   زود

 :  دیآرتان عربده کش

 کشمت ...   یکشمت آرزو ... م یم -

 زد و گفت:   قهقههآرزو دوباره 

زياد هم   یحتما اين کارو بکن عزيزم ... ول دیرساگه دستت بهم  -

به خودت زحمت نده چون من خودمو اين خانوم کوچولو رو با هم  

 کنم.  یخلص م
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م که چون موقع عادت زير شکم دیبا مشت کوب  دیبه اينجا که رس

ه  ه نالهمرا  اری اخت یو ب دیچیپ دمام بود دردش تو کل وجو انهیماه

 بلندم گفتم: 

 ...  آرتاااان .  -

 آشفته و پريشان آرتان دوباره بلند شد:   یصدا 

نداشته باش ... آرزو تو رو  یخب ... با اون کار یل یخب خ یلیخ -

. فقط بگو  م ینباهم حرف بز ام یجون بچه ات ... صبر کن بذار ب

 ! ؟یکجاي

  ی... بدم نمکن عزيز دلم  دامیپ ای ب ینتو یها ... اگه مبااليه جا اين -

بغلت ... فقط ترسا هم هست. هر دومون رو   یبپرم تو باالياد از اين 

 ...  یبايد بغل کن

 آرتان دوباره ديوونه شد:  

 ؟ ییییییعوض یییکجاي -

وگرنه ممکن بود   می جايگفتم ک یکردم. بايد به آرتان م  دا یصدامو پ

 یکردم. نم یش منجات جونم تال ی. بايد برا رمیبم  یراحت نیبه هم
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از اينکه آرزو   بلبه آرزوهام . ق دنیرساونم قبل از  رمیخواستم بم

 :  دمیداد کش رهیدهنمو بگ یفرصت کنه جلو 

 آرتان...    میپشت بوم برج یرو -

  یم غی من. چنان ج آرزو سريع قطع کرد و با داد و هوار افتاد به جون

اخناش خورن. ن یجر م گوشم دارن یکه حس کردم پرده ها دیکش

نداشتم که از   یقدرت چیداد. ه ین و صورتمو خراش مپوست بد

نشده باشم! خدايا کاش آرتان برسه ...  یدفاع کنم. ضربه مغز دمخو

  یشم دارم جون م یرحمانه اين دختره له م یب یدارم زير ضربه ها 

سمت خر پشته و به زور منو بلند کردم  دیجونمو کش همیدم. بدن ن

سوز  طبقه زير پام تنم لرزيد.  ستیم. با ديدن بپاها یوايسم روکه 

 گفت:   وشميومد. در گ یم یسرد

چون قراره دو   یبلد باش دوارمیپرنده کوچولو؟! ام یپرواز بلد -

 .  میآسمون بزن یتو یو يه دور میپرواز کن یتاي

دونستم که اين ديوونه اس  و    ی... م دمیترس یاشکم در اومد. م 

ين آخر و عاقبت من بود؟! يه ا  یيعن ی. ولارهیسرم ب باليیممکنه هر 
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نشده بود.   یخبر چیهنوز ه یول  شتگذ یاز تماس  آرتان م یربع

 منو که ديد از ته دل خنديد و گفت:   یاشکا

...   ینیجوجه ترسوتو بب یترسوووووو ... آرتان کجاي ؟یترس یم -

 بغلت ...   یتو رشیبگ ایقشنگت آرومش کن. ب یبا همون حرفا ایب

  دیيه دفعه نور ام کردم. ینگاه م نویداشتم پاي توجه به حرفاش یب

سبز و   نیبا دو تا ماش یقرمز آتش نشان نیقلبم. دوتا ماش یتو دیتاب

دونم چرا اين دم   یتوقف کردن. نم نیاون پاي یانتظام یروین دیسف

 صیشده بود که از اين فاصله اونارو تشخ زیت ر چشماماينقد یآخر 

 شدن. یم تند تند داشتن جمع مکوچولو کوچولو ه  یدادم آدما یم

خودم لجم گرفت. آرزو هم  یاشکام شدت گرفت و از ناتوان

 زد و گفت:  یپوزخند

  یجمع کرده برا  رویکه به اين سرعت ن یچقدر براش عزيز نیبب -

به اندازه يه فشاره   تیفاصله مرگ و زندگ خبر نداره ینجاتت ... ول

 منه. 

و غش غش خنده آرزو بلند  من  غیشار داد به کمر من که ج و يه ف

خنده اش  ونیم ونطورکه بلند شد هم شیزنگ گوش یصدا  شد.
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نداد.   جواب هم ی. خدايا حتنیدر آورد و پرتش کرد پاي شویگوش

  ن؟یکنه پاينکنه پرتم ترسم  یم  یشد؟! من از بلند یم  یچ حاال

ر که نذاشت و  گريه ام شدت گرفت و خواستم خودمو بکشم کنا

 داد زد:  

  غیخواستم ج یولو ... مکن خانوم کوچ یخداحافظ یزندگبا  -

بزنم به من نگو خانوم کوچولو ... فقط آرتان حق داره به من بگه  

شم ...   یدارم فدات م ینیکه بب یخانوم کوچولو ... آرتان کجاي

.  ..  یدم به خاطر اينکه تو زنده بمون یدارم جونمو م ینیکه بب  یستین

نداشتم.  ی. ديگه تعادلباال دیو هم کشرفت وايساد لب خرپشته و من

کردم... با خونواده ام با آرتان   یخداحافظ  یبستم و با زندگ شماموچ

... آماده پرواز و بعد  مشونیشد يه بار ديگه ببن یبا دوستام ... کاش م

 . آرزو با خنده شروع کرد به شمردن. هم سقوط بودم 

 ه ...  يک ... دو ... س -

آرزو گم بنفش  غیتو ج غمیج  یرد و صدا به پشتم وارد ک یفشار

 شد. 
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ديدم. قلبم داشت زودتر از اينکه   یچشمم م یداشتم جلو ومرگ

ايستاد. قبل از اينکه کامل سقوط   یاستخونام از هم بپاشه از کار م

چنگ زد. همون جا متوقف شدم و   از پشت لباسمو یکنم دست 

ذهنم  یتا ابد رو نیکرد به سمت پايآرزو که سقوط  غیج یصدا 

  یقبل از اينکه بفهمم ناج و باال دینو کشخط انداخت. همون دست م

لرزيدم ... يه لرزش   یبغلش فشرده شدم. داشتم م یتو هیمن ک

ورد. خ یلرزيد دندونام تند تند به هم م ی... همه بدنم م ريکی ستیه

تونست   ی بود اينبار نم دهیچ یمشامم پ یکه تو یعطر تلخ یبو

باز نگه داشته  ودش جدا کرد. پلکامو به زور آرومم کنه. منو از خ

بودم ... به اندازه يه خط. آرتان بود که سريع پالتوشو در آورد و  

 یکه م دمیشن یچند تا مرد رو م یمن. صدا  یشونه ها یرو دیکش

 گفتن: 

 پريد...   -

منو  خواست منو از آرتان جدا کنه که آرتان محکم پسش زد. یکي

 یهابغل خودش. بوسه  یو گرفت تو کند نیزم  یدوباره از رو

اينقدر صورتم   یکردم ول یو صورتم حس م وهاموم یداغشو رو
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اراده    ینذاشته بود. اشک ب یبرام باق یلذت چیه یسوخت که جا یم

آرتان بلند شد.   یصدا  خرهباال. دیچک یم نیاز گوشه چشمم پاي

 لرزيد:   یصداش به شدت م

ه خانومم ... آروم باش ...  تموم شد عزيزم ... جات امن یهمه چ -

 . شتمی ترس  من پن

همهمه لحظه به  یتونستن آرومم کنن. صدا  یحرفاش هم نم یحت

شد. چشمامو بستم. کاش مرده بودم ... شايدم   یلحظه بلندتر م

و   دورو حال روحم داشت  نیپاي بودم مردم. شايد افتاده یداشتم م

دونستم   ید فقط مدونم چه مرگم بو یزد. نم یم  باال باالبر جسمم 

 دمیکه بلند شد فهم یيمآهنگ مال یبده. از صدا  یلیکه حالم خ

آرتان. قلبش چه   نهیسوار آسانسور شديم. سرمو چسبوندم به س

ش  ا  نهی. از صداش وحشت کردم و سرمو از سد یکوب یکوبنده م

ز دلم؟ عزي هیچ -و گفت:  دیه گوشمو بوساللجدا کردم. آرتان 

   ؟یدرد دار

 :  دمینال

 مامان ...   -
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 مینگفت. از آسانسور که رفت یزیخودش فشرد و چ  محکم تر منو به

  یم یدونم به آرتان چ یهمهمه اوج گرفت. نم یدوباره صدا نیپاي

 گفت:  یگفتن که با تحکم م

 يارمش...   یخودم م -

م  کم صداها آرو مشد. ک یتر م نیم لحظه به لحظه داشت سنگکاپل

  .دمینشن یزی تر شد و ديگه چ

 ... 

. افتاده نیافتادم پاي یکردم از يه بلندچشم باز کردم حس  یوقت

کرد. همه بدنم کوفته شده  یبودم؟! نه! پس چرا بدنم اينقدر درد م

شده  نیتا سرمو حس کنم. قد يه کوه سنگ باالبود. دستمو آوردم 

که تکونش دادم   نیوصل شده بود و هم میبود. به دستم يه عالمه س

 د:  سرم بلند ش یباال یکس ی. صدا به سوزش افتاد

 برو به دکتر بگو بهوش اومد ...   -

 :  دمینال

 سرم ...  یآ -
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دستمو گرفت و دوباره کنار بدنم گذاشت و  که بود  یهر کس

 گفت: 

 .  ..ی آروم باش ... بهتره تکون نخور -

 درد دارم ... من کجام؟   -

... پس  ستیهم ن یخاص زیشده ... چ وفته... بدنت ک یمارستانیب -

 وهر عاشقت لوس  نکن. خودتو واسه ش یالک

زد. چشمامو باز کردم ... يه   یخنده موج م  یصداش رگه ها یتو

کرد.   یم میکه داشت سرممو تنظ دیسف یدختر جوون بود با لباسا

باز شد و يه پرستار ديگه به همراه يه مرد مسن  همون موقع در اتاق 

 ند. مرد مسن با لبخند گفت:  وارد شد

خانوم کوچولو ... خانوم   یاز کردزيباتو ب یخره چشماباالپس  -

 چولو؟!!! وک

 و با هق هق گفتم:  دی... اشک از چشمام جوشآرزو 

 آرزو ... آرتان ...   -

 کنار منو چک کرد و گفت:  یدکتر دستگاه ها 

 آروم باش دخترم ...   -
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 بابا ... مامان ... عزيز...   -

غصه  یبريا ... ول یتو هم اسم م اووه ولت کنم همه خونواده -

تا من تو رو انتقال بدم به   وايسادنشونو نخور همه شون پشت در 

 بخش و بريزن سرت ...  

منو معاينه کرد و  یا  قهینگم. دکتر ده دق یزیدادم ديگه چ حیترج

 یکه تخت تو یور انتقال به بخش رو صادر کرد. تا وقتسپس دست

خت  يه ت یردناک منو انداختند رواتاق ديگه توقف کرد و بدن د يه

قات کننده  مال لیکه س دینکش قهیدق هديگه چشمامو بسته بودم. به د

جون پدر جون   یلی... ن یاتاق ... بابا عزيز آتوسا مان یها ريختن تو

  نبود مای... ن مایو ن یجون مامان مان نهین ... تهم... بنفشه شبنم ... شايا

 و همونجا گوشه اتاق ايستاد. آرتان هم آخر از همه اومد تو. 

مات شد ... چقدر به هم  رتانآ  یهمه قرمز بود. نگام رو یچشما

شده بود اينبار از ريش چند   غیسه ت شهیريخته بود. صورتش که هم

شده بود آشفته هر کدوم   روزه کدر شده و موهاش که يه کم بلند

د که بو یرهنیهمون پ قایدق رهنشیپد. به يه طرف متمايل شده بودن

  چقدرود سر کار ... همون روز نحس ... و رفته ب دهیاونروز پوش
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بمونم و آرتان تا بتونم ازش در    دوست داشتم همه برن ... فقط من

 مورد آرزو بپرسم. آرزو مرده بود؟! 

 ی. با لبخند سعکردیدستش و مويه م ید توعزيز دست منو گرفته بو

 م. گفتم:  کردم آرومش کن 

که  یکن یم ! قربونت برم اينکاراروخهم آعزيز من که نمرد -

  رم؟ی شرمنده بشم بم

بگه که  یزیو خواست وسط گريه يه چ باالعزيز سرشو آورد 

دستم. بابا هم که حالش کم  ینتونست و دوباره سرشو گذاشت رو

از رفتن عزيز  . بعدرونیکرد عزيزو از اتاق ببره ب ی سعاز عزيز نبود 

 یغرق بوسه کردن و کل تموو صورآتوسا و شبنم و بنفشه هم سر 

 یکردم اينقدر برا  یزار زدن. اشک خودمم در اومده بود. فکر نم

  ی... ول دنمیبوس یو م  دنیچرخ یهمه عزيز باشم. همه دور و برم م

  یبود و با جديت نگام ممجسمه سر جاش خشک شده  نیآرتان ع

. ستیخوب ن چیم که حالش هخوند یآلودش م  کرد. از نگاه تب

شدن. انگار بابا جو رو به هم زد.    اتاق همه ساکت  یتو اومدا که باب

عزيزت... آتوسا بدون حرف  شیآتوسا برو پ  -رو به آتوسا گفت: 
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بابا که  یچشما ی. زل زدم تورونیدست منو رها کرد و رفت ب

 بود کنار من. دستمو گرفت و با لبخند گفت:  ايستاده

 ابا؟  ب یچطور -

 خوبم ...   یه بابا ... ول کن یيه کم بدنم درد م-

 ...  یخوبه ... خوبه که خوب -

به آرتان کرد که باعث شد   یاين حرف نگاه خصمانه ا  دنبالبه 

 آرتان سرشو زير بندازه. بابا ادامه داد: 

 کنن ...   ی ا عصر مرخصت م زدم عزيزم ... ت  با دکتر حرف -

 .  ياد.. یبدم م مارستانی. از ببابا .. یبهم داد یخبر خوب -

 ...  یذارم اينجا بمون  ی... نم  برمت خونه مون عزيزم یم -

ديگه نبايد برم خونه آرتان؟   یرادارام به کار افتاد ... خونه مون؟! يعن

سرش و ود به ديوار پشت نگاه کردم به آرتان ... سرشو چسبونده ب

بود به   دهیچشماشو بسته بود. دستاش مشت شده و کنارش چسب 

داخل شد و   یکه پرستار رسمبپ یزیبابا چ ديوار ... خواستم از

 گفت: 
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قات تموم شده ...  ... وقت مال نیخلوت کن مارویخواهشا دور ب -

داخل  . همه رفته بودن فقط بابا رونیو رفتن ب دنیتک تک منو بوس 

  ی... آرتان دم در ايستاده و به من زل زده بود. تواتاق بود و آرتان  

ا  ... بابا ب هیچ ش یمعن دمیفهم یزد که نم یفرياد م یز یاش چچشم

. رونیجديت دست گذاشت سر شونه اش و هلش داد به سمت ب

به بابا و آرتان   یچارچوب در ايستاده و با نگران  یجون هم تو یلین

. اونم با چه رونیب تتکان داد و رف یتان سرکرد. آر ینگاه م

 گفت:   ... بابا برگشت به سمت من و یسرعت

 بابا ...  ت دنباليام  یعصر م -

بود؟ از بس خودم   یون بدم. اينجا چه خبر تک ی فقط تونستم سر

بابا و آرتان   نیکردم ب یدرد کم داشتم اينم بهش اضافه شد. حس م

 شکرآب شده. پرستار با لبخند گفت:  

 عزيزيا...  یلیهمه خ یبرا  داستیپ -

اونم منتظر جواب من  حوصله جواب دادن به پرستارو هم نداشتم.

 ودش ادامه داد:  نبود. خ
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 یش یات تزريق کردم که تا عصر که مرخص ميه مسکن بر-

  یاه تواينکار ممنونش شدم. نگ ی... چقدر برا یراحت بخواب

مهربونش کردم و لبخند زدم. اونم جواب لبخندمو داد و از    یچشما

 شد.    خارجتاق ا 

موقع بابا هم با آتوسا   شدم ساعت پنج عصر بود. همون داریب یوقت

و آتوسا موند که به من  صیترخ یکارا  دنبالن. بابا رفت  اومد

 کمک کنه حاضر بشم. در همون حالت تند تند گفت:  

 چه خبره ...  رونیاون ب یدون ینم یدیجا خواباين یتو گرفت -

 سريع گفتم:  

 ...  رمیم یم ینجکاوارم از کچه خبره؟ د -

گه  ی... م خونه آرتان یزه بده تو برگردخواد اجا  یبابا ديگه نم -

بابا و مامان آرتان چقدر  یدون  ی... نمیندار یجان تیاونجا امن

 ه ...  کالمحرفش يه   یباهاش حرف زدن ول

 گفتم:   یبا ناراحت

 به آرتان نداشت که ...   یربط ؟ی آخه واسه چ -
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که   دهیآمپر چسبونده فهم یبابا حساب یول میگ ی م  نویما هم هم -

 رو سر تو آورده ...   ال تره به خاطر عشق آرتان اين بدخ

 ...  یول -

.  نیپاي امیا آتوسا سکوت کرد و کمک کرد از تخت ببا اومدن باب

لبخندش حالمو گرفت. رو به آتوسا   یتلخ یبابا بهم لبخند زد ول

 :  دمیيواش پرس

 قات؟مال ومدیرا نکجاست؟ چ ماین -

 شگاه رفته اردو مشهد ...  دان یبا بچه ها  مایشانست گفت که ن -

 یبود. خواستم از آرتان طرفدار  شده اللخون آرتان ح االنرنه وگ

شديم  هک نیبکنم که با نگاه چپ چپ بابا ساکت شدم. سوار ماش

تونستم دروغ  یگشتم. به خودم که نم یآرتان م دنبال اریاخت یب

آرتان ... بهم ثابت شده بود   شیخواست برم پ یدلم م بگم ...

راجع ... شتم برم باهاش حرف بزنم ... دوست دا  هی خوب  یلیستار خپر

آورد.   یيومد اشک به چشمم هجوم م یبه آرزو ... اسم آرزو که م

به مرگش   یمن راض یمنو بکشه ول خواست یدرسته که اون م
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.  نیمن پرت شد پاي یچشما یبود ... جلو  ینبودم. جرمش عاشق

 کرد.   ینه ام مذهنم بود و ديوو یهنوز تو غشیج یصدا 

  یيام ... م یبگم من نمخواستم  یدر خونه ايستاد م  یکه جلو نیماش

بابا   زا   یآرتان. مطمئن بودم حال اون از منم بدتره. ول شیخوام برم پ

و دوباره بساط   استقبالم. عزيز اومد به نی جرئت نکردم و رفتم پاي

 اط یز در حه رو اينبار همراه با دود اسفند راه انداخت. خواستم ا گري

 پشت سرم بلند شد:   زا  یبرم تو که صداي

 ... يه لحظه ...   دخترم -

جون بودند ... يه مرد غريبه هم  یلیبرگشتم. پدرجون و آرتان و ن

دستاش يه گوسفند چاق و چله وول  یايستاده بود که تو شونکنار

آغوش مهربونش  یرفتم به طرف پدر جون و توزد. با لبخند  یم

کشوند کنارش و به مرد و منو  دیبوس مویشونیر جون پفرو رفتم. پد

  رهیداده و به اين صحنه خ هیتک نشیکرد. بابا با اخم به ماشاشاره 

  گریپدر جون دندون سر ج حضوربود فقط به خاطر   دا یبود. پ

 نیتان. به ماشبه سمت آر دیگه. نگام چرخ ینم یزیگذاشته و چ

شماش زده بود باعث  که به چ یدود نکیاد بود و عد هیخودش تک
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فاصله هم مشخص بود.   اخماش از اين ی. ولنمیاشو نبشد چشم یم

بود.  دهیبازوشو چسب یجون هم کنارش ايستاده و با نگران یلین

خونش رد  یسر بريده شد و به دستور پدر جون من از رو دگوسفن

 نو هل داد سمت من و گفت: جون آرتا یلیشدم. ن

ودم بابا يه  خون رد شو. ايستادم. نگران ب یبرو مامان با زنت از رو -

نزد. آرتان اومد کنار من. دستمو   یحرف یه ولبگه و نذار  یزیچ

. حس  فتمنگ یچیه یگرفت اينقدر محکم که دردم گرفت ول

خون رد  یآرامش دوباره سرازير شد به قلبم. قبل از اينکه از رو

 برداشت و با همون اخم گفت:  نکشویع میشب

 !؟یخوب -

   بابا بلند شد: یپلک زدم. صدا فقط 

 زود باش ترسا ...   -

خون  یهم فشردم و قدم به قدم آرتان دوباره از رو یامو رودندون

 دست یلخته شده گوسفند رد شدم. بابا جلو اومد. دست منو از تو

 و با تحکم گفت:   رونیب دیآرتان کش

 و خونه ...  با آتوسا تبرو  -
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 پدر جون از پشت سرم گفت: 

 رادمهر ...  یاآق -

 گفت:  بابا دوباره 

 برو تو ترسا ...   -

آرتان کردم و رفتم تو. يک    نیغمگ یبه چشما ی. نگاهدمیستر

  یلیصورت و بدنم خ یگذشت. زخما یهفته از مرخص شدنم م

  یم خوب نبود. هر شب کابوس   میحال روح یخوب شده بود. ول

آرزو گفت تو رو  پريدم. آرتان به  یو داد از خواب م غیديدم و با ج

اون بچه  ن! حاالم یپس آرزو بچه داشت ... خدا جون بچه ات! 

کرد؟ آرزو به خاطر من مرد ... من بايد   یکار م یبدون مامانش چ

وورجه  سرم ورجه  یتوگوناگون   یمردم نه اون ... اينقدر فکرا  یم

گفتم چرا  یوقتا هم م یزدن. بعض یبه هم مکردن که حالمو  یم

  یم. من اين وسط بنداشت یریتقص چیردم؟ من که هم یمن بايد م

آرتان عاشق منم نبود که بخوام بگم   یبودم حت طرف یطرف ب

فکر کرده به   یآرزو از حسادت خودشو کشته ... اگه اون اينطور

حت گردم دل منو يه دل کن را خدا دورت ب یانداره.   یمن ربط
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کنار ... تنها   واسه آرتان هم به یبشم ... همه اينا به کنار دلتنگ

که شب دوم فرستاد  بود  یاين يه هفته اس  ام اس یتماسمون تو

 :  میگوش یرو

پمادارو سر وقت استفاده کن که زخمات زود خوب بشه و اذيتت  -

 نکنه. 

حرف   ایام اس  دستوريش يه دن  اس نیهم یآرتان مغرور من تو

است من درد  خو یاينکه نم یاينکه نگرانم بود ... يعن یته بود. يعننهف

بت به آرتان روز به  نکه هوامو داشت و ... حسم نساي یبکشم ... يعن

شد. در جوابش نوشتم: ا ... ممنون بابت   یتر م بی روز داشت عج

   حتماًباشه   -. توجهت

نگفتم. دوست داشتم بنويسم دلم   یزینگفت منم چ  یزیديگه چ

  یتو ول شیپ امیخوام ب یرات تنگ شده دوست داشتم بگم مب

 زياد  غذا وارد شد و نذاشت ینیبا سگذاشتم. عزيز   گریدندون سر ج

زدم و از پنجره  یفکر غوطه بخورم. با ديدن عزيز لبخند تلخ یتو

 فاصله گرفتم. عزيز با لبخند گفت:
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.. خدا  . یریجون بگ یبرات بخور رمیلقمه بگ نیمادر ... بش  نیبش -

 که ...   ینده به اون یو خوش ریخ

 ینشنوم پس نم دوست داشتم که ی.يعن دمیشن یديگه صداشو نم 

روز اينقدر از اين حرفا زده بود که خسته شده بودم.    . اين دودمیشن

هاشو   غر غردادم حوصله  یگرفتم و به زور قورت م یلقمه ها رو م

همه لقمه ها  یوقت  وجودم نبود. ی به خوردن تو لینداشتم. وگرنه م

 ز بلند شد و گفت: رو به زور ماست و آب قورت دادم عزي

  یریيه دوش بگ یبهتره پاش که يه ذره حالت بهتر شده االنه نه ح -

 ... عصر مهمون داريم.   یو يه ذره به خودت برس

بود که بگه آرتانه؟ عزيز که   نشدم ... ممک  رهیبه عزيز خ یبا شاد

 و گفت:   دیکش ینگاه منتظرمو ديد آه

 ...  انیآتوسا و شوهرشو برادرشوهرش قراره ب -

منتظر بودم  پنجره اتاق ايستادم.  یم جلوو دوباره رفت دمیکش یآه

  چیه یخواد برم گردونه. ول یم و به بابا بگه مدنبال ادیهر آن آرتان ب

راحت تر بود. از شر اين زن   ینجور شد. انگار اونم اي ینم یخبر

خواستم   یچشمام. نم یاشک نشوند تو یزور... لفظ زن  یزور
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وقت بهش  چیهاشم. اون لحظه قسم خوردم که ب  یبراش زن زور

وقت نذارم بفهمه چقدر بهش وابسته شدم ...   چیم. هنکن عالقهابراز  

 نیکرده بودم و هم یخواستم بفهمه ... من ازش خواستگار ینم

خواستم   یازش بس بود ... ديگه نم دنیيه عمر سرکوفت شن یا بر

به موقع اش به  یبه حمايتا اشی بفهمه بهش وابسته شدم. به مهربون

  یوقت دیفهم  ینبايد م ه جذبه اش به غرورش و ... نهشدنش ب یعصب

  یهنوز از احساسش نسبت به خودم مطمئن نبودم. آرتان با اين ب

من همون امانت بابا   االنکه تا  دکر یداشت بهم ثابت م شیتوجه

نداشت. اگه   یت یاهم چیه شخص خودم براش هبودم دستش. وگرن

کرد که بذاره بازم   یم یم ... بابارو راض دنبال يومد یداشتم م

نکرد. دلم از دستش گرفته بود  یکوشش  چیاون ه یم ولکنارش باش

حموم ... بايد سر  یرفتم تو رونی ... بعد از اينکه عزيز از اتاق رفت ب

 از يادم بره. یو دلخور یکردم تا دلتنگ یخودمو گرم م

رفتن   رونیمدن. حوصله باو مایو ن  یساعت هفت بود که آتوسا و مان

بود. يه بلوز و شلوار اسپرت  ن یچاره ا  یاقم رو نداشتم ولاز ات

. آتوسا ايستادن. هر سه با ديدن من رونیتنم کردم و رفتم ب یمشک



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

  هم يه بار یاين يه هفته سه بار ديگه هم به ديدنم اومده بود مان یتو

  یبا لبخند ... گويا تازه از سفر اومده بود. ماین یاومده بود ول

 دادم و گفتم:  باهاش دست یساختگ

حرف و سرزنش  ای... فقط نگام کرد. تو نگاش يه دن ولزيارت قب -

مبل کنار  ینزد. نشستم رو یحرف یتکون داد ول ینهفته بود. سر

بار بود   نیولکم شدم. ابدون ال یبا ناخن ها یآتوسا و مشغول باز

 یسع یداشتم. آتوسا و مانکه ناخنامو لک نزده بودم. دل و دماغشو ن

به  مایغريب من و ن بیعجت کردن مجلسو گرم کنن که سکو یم

 و رو به من گفت:  اوردیطاقت ن  ی. دست آخر مانادیچشم ن

 .. میترسا بدو حاضر شو بريم يه دور بزن -

استفاده کرد و  تیوقعبا تعجب فقط نگاش کردم. آتوسا هم از م

 گفت: 

... يه هفته  میبزن یو لباس  بپوش يه دورگه ديگه ... پاش یراست م -

 . رونیب یتاس  از خونه نرف

 دیقبل از اينکه فرصت کنم مخالفت کنم آتوسا دستمو گرفت و کش

 یدوست نداشتم بزنم تو یبه سمت پله ها. دل و دماغ نداشتم ول
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 یقهوه ا  یاتاقم و يه پالتو  یفتم توکاسه کوزه اشون. به ناچار ر

ه ايمو سرم  . شال کرم قهودمیپوش یشتر  نینگ به همراه يه جر

همرنگشو دستم   فیو ک دهیرنگمو هم پوش یکردم و کفش شتر

هم  یلباس تهمون چند دس  یزدن نداشتم ول پیگرفتم. حوصله ت

 بودن ... قبل یکیش یکه آتوسا از خونه آرتان برام آورده بود لباسا

  رهیت بهش خبرداشتم و با حسر  مویگوش رونیاز اينکه از اتاق برم ب

 :  دمی شدم. زير لب نال

 ...  یبدونم به يادمبزن که  سیحداقل يه م -

و  مایو ن ی. ماننیو رفتم پاي فمیک یانداختم تو وی دريغ! گوشولی 

 یمان نیحاضر و آماده ايستاده بودن. همه با هم سوار ماش آتوسا

 یمن ... حس خوب شیهم عقب پ مایجلو نشست و نشديم. آتوسا 

کردم دارم به آرتان   یکر مباشم. ف مایخواستم کنار ن یمنداشتم. ن

بودم به   دهیيومد. چسب  یخوشش نم مایکنم. آرتان از ن یم انتیخ

هم  مایانداختن و ن یو آتوسا راه م یانکه م یبحثاي یدر و اصل تو

عالم خودم غرق  یم تو کرد یداد شرکت نم یجواب م یهر ازگاه

 خواستم اون ی... م  رونیب دمیکش ريمویهندزف فمیک یبودم. از تو



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

 رونیصداش از اتاق آرتان ب یاهرو گوش کنم که هز ازگ یآهنگ

رو کردم تو   یری. هندزفمیگوش یيومد. ريخته بودمش رو یم

 کردم:   یگوشم و آهنگ رو پل

 شد   یاينجور شد که  یدونم چ ینم -

   شمیپ یستیروزه ن دونم چند ینم

 ...  یگم که فقط بدون یرو م نااي

 .. شم . یرم يواش يواش ديوونه مدا 

 ه ات ...  به عشق ديدن دوبار یتا ک

   رمیتو کوچه ها خسته بشم بم

 تو بگردم   دنبالبايد  یتا ک

   رم؟یبايد سراغتو بگ یاز ک

 بشه  سیمن خ ی قرار نبود چشما

 بشه  ستیقرار ن ینبود هر چقرار 

 ار نبود ديدنت آروزم شه  قر

 ه  تموم ش یکه اينجور نبودقرار 
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غضم شکست. چند قطره اشک از  ب دیآهنگ که رس یبه اينجا

جلو اومد و   مایصورتم. دست ن یوشه چشمم سر خورد روگ

. آهنگو قطع کرد و رونیگوشم ب یاز تو دیرو کش  یریهندزف

... . آتوسا برگشته بود به سمت من فمیک یپرت کرد تو ویگوش

. آتوسا با بغض کرد یآينه نگام م داخلداشت از  یهم با نگران  یمان

 گفت: 

 تو چته دردت به جونم؟! آخه  -

و سکوت کردم. متنفر بودم از اينکه توجه   شهیچسبوندم به ش سرمو

بخوان  من. که همه برام دل بسوزونن که همه  یهمه جلب بشه رو

 ره یخواست دستمو بگ دستشو آورد جلو و مایبفهمن من چه دردمه. ن

پاش   یرو دیت کرد و کوبپس زدم. دستشو مش شوکه به شدت دست

 د و گفت: ايستا ديهیکنار پارک جمش  یان... م

 ! ديهیيه کم ... پارک جمش  میبريم قدم بزن -

يه   یونم تواينجا قدم بزنم ا  امیچقدر دوست داشتم يه بار با آرتان ب

ساس  تر از اين حرفا بود.  اح ی! آرتان بف یح ی... ول  یروز بارون
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م.  ک گردنم و گردنبندمو لمس کردشال بردم نزدي زيردستمو از 

 نده گفت: آتوسا بازومو گرفت و با خ

  یمنم م  اينیدخترا با دخترا ... پسرا با پسرا ... شما دو تا باهم ب -

 ...  امی خوام با خواهرم ب

 رو گرفت و گفت:  مای هم دست ن یمان

 ...  یرم دختر باز یسر خر م چه بهتر! منم بدون -

 آخه ...  یاز اين عرضه ها هم ندار -

 وش بشه؟ دلم خ یدیترس یيه کم سر من م شد  یم  یچ حاال -

 ...  یتو کبوتر جلد خودم -

غرق تفکرات    مایمن و ن یذاشتن ول یسر به سر هم م یآتوسا و مان

رو   مایيم. چنان غرق روياهام شده بودم که حضور نخودمون بود

 ارم متوجه نشدم:  کن

افتاده حق رو دادم به   یفاقچه ات دمیآتوسا شن بون اول که از ز -

 یيد بره خونه آرتان ... ممکنه هر اتفاقابات ... گفتم ترسا ديگه نباب

  یبرا  یکم خطره ول ی. با اينکه شغل آرتان جز شغل هافتهیبراش ب
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... ترسا ...   .... اما حاال یکن یايجاد کرده. تو بايد ازش دور تو خطر

 .  ناسمش یجنس نگاتو خوب م

 زد و گفت:   یکردم. لبخند تلخبا تعجب نگاش 

 ...  عاشق شدنت مبارک زلزله من -

 :  دمیسرجام ايستادم و نال

 ...  ماین -

عزيزم ... من خودم اين حال و هواهارو   یبگ یز یچ ستین الزم -

 یول یادکنن از شوک حادثه به اين روز افت یداشتم ... همه فکر م

 ...  یشد یدونم چرا اينجور یمن خوب م

   ...یول -

 تو ...  داغون کرده دل کوچولو یدلتنگ که  یانکارش کن یتون ینم -

  سرمو زير انداختم و اشک از چشمام سرازير شد. دستشو گذاشت

 زير چونه ام و گفت:  

 ...  یبايد شاد باش االنکه گريه نداره خانوم گل ... تو  یعاشق -

 ی... نم ستین من.... من با آرتان قرار دارم ... اون مال  ماین یول -

 ياد.   ینم خوام برم .... اون با من  یم تونه مال من بشه. من
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 خب نرو ...   -

 بايد برم ...   -

 اد یباهات بپس ازش بخواه  -

 تونم ...   ینم -

 شناسه عزيزم....   یترسا عشق غرورو نم -

 داره ...   مغرورو دوست یآرتان دخترا  یول -

 آرتان تو رو دوست داره ...   -

 نه نداره   -

 داره   -

 يومد.  یه ديدنم ميه هفته يه بار ب ينا   یشت تونداره ... اگه دا -

 اومده بابات راهش نداده ...   -

   !!!؟یک -

... آتوسا برام تعريف  ی... تو خواب بود تیروز مرخص یفردا  -

 داده.  داخل خونه هم راهش ن یکرد که بابات حت

 فته ... از من نگر یديگه سراغ نیمن! پس واسه هم یخدا  -

 ت: نگام کرد و گف ماین
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خواد که  یگم ترسا؟ اون ازت نم یمدارم بهت   استاينجا کج -

 .  ادی.... تو ازش بخواه که باهات ب ینر

 تونم.    ینه ... نه ... نم -

 ...  ید یاز دستش م -

 خواد بايد بگه.   یاگه م -

 یشکن یترسا ... تو م یخوام شکست بخور ینتم ... نممن نگرا  -

   ...ای. به خاطر خودت کوتاه ب... 

نشون بده منو دوست داره تا حال هر   که نديدماز اون  یچیمن ه -

 دست من.  یکرده گفته چون امانت یارک

 شه.   یيه روز خسته م یآدم از هر امانت  -

 پس اونم از من ...   -

 یمجبور نش  دوارمیشه فقط ام  یت ثابت م... به   یکن یاشتباه م -

 . یتاوان پس بد واسه اين اشتباه

. یسمت آتوسا و مانحرف از من جدا شد و رفت به  اين دنبالبه 

 یرفتم و تو یشون پشت سرشون مدنبالبعد منم راه افتادم  یلحظات

خودم بفهمم  هبود من بدون اينک  مایافکار خودم غرق بودم. حق با ن
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 یم یکه يه روز یزیده بودم ... عشق! همون چعشق غرق ش  یتو

عاشق بشم که بخوام   دمیستر یم   شهیهست؟! هم یا  وهیگفتم چه م

يه مرد بشم. اينقدر از بابام   دیو عب ریشکنم که بخوام اسغرورمو ب

خشونت ديده بودم که ديگه متنفر بودم از اينکه بخوام به مرد ديگه 

حال برام  یکنم ول یروروخواستم به همه س یچشم. م شهبگم با یا 

  آرتان بودن برام لذت بخش بود ریبود که چشم گفتن و اس بیعج

کنم   یبهش حال یتونستم يه جور یمتونستم ... کاش  ی... کاش م

بکنم که تبديل  یشد يه کار یکانادا. کاش م ادیدوست دارم باهام ب

  ارزیزنونه ب یها یاز دلبر ؟یرآخه چه کا یبشه. ول میبه شوهر واقع

به  ازشین ربودم ... دوست نداشتم آرتانو تحريک کنم که به خاط

  ید طرفم از رويا یکه م یدوست داشتم يه روزکنه.  دا یپ لیمن م

بچه ها بريم يه جا شام   -به خودم اومدم:  یمان ی. با صداادیعشق ب

قرار   یکه اون نزديک یرستوران یتو می بخوريم. همه با هم رفت

  یسپردم به دست بچه ها و خودم توداشت. سفارش غذا رو 

ز همون اولم منو پاتوق ... آرتان مغرور ... ا  خاطراتم غرق شدم ...

اينکه   لیدونستم دل  یکرد. نم یودش جذب مبه خ یبدجور



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

 ی... حال م هیشم چ یپسرا نسبت بهش کنجکاو م هیبرعکس بق

  ماین  ی. کاش از همون اول نرفته بودم طرفش ... به حرفادمیفهم

 مایاگه ن یلتماد نداشتم ... مطمئن نبودم که اونم منو بخواد ... واع

ن نخواد که نرم  وقت از م چیگه واقعا آرتان ه! ا ؟یراست بگه چ

ديدم که جديدا   یبود؟ م یمن با اين احساس  تازه چ فی! تکل؟یچ

 یبرا ...  دنشیبوس یبرا  دنشیدر آغوش کش یدارم برا  یبیعج لیم

چرا قبل اين حس ها رو نداشتم؟! چون قبل .. . دنی تو آغوشش خواب

. چقدر دلم براش  حال .. ینداشتم. ول یرتان حسنسبت به خود آ

شکستم   ی... کاش غرورمو م نمشیشد بب ی. کاش متنگ شده بود

آدم اين حرفا نبودم. شام در سکوت   یزدم. ول یو بهش زنگ م

.  دمیاز طعم غذا نفهم یچیکنم که ه یصرف شد و من اعتراف م

برم  کردن تشکر کردم و خواستم ادهیدر خونه پ یمنو جلو یوقت

 ام کرد: صد مایسمت در خونه که ن

 گفت:   ترسا ... برگشتم. -

 کنم ... یبرات از ته دل دعا م -

 ...  مایمنو ... منو ببخش ن -
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که من بخوام   ینکرد ی.... تو کار یخور یبرو تو ... سرما م -

 ببخشمت. 

ريختن. سرمو زير  یم نیزم یاز آسمون رو یبرف به نرم یدانه ها

تمون رو اينقدر کش دادم  تا ساخ  اط یتم تو ... فاصله حانداختم و رف

گريه داشت ...  یر شانه ام يک عالمه برف نشست ... دلم هواکه س

برداشتم ...  مویزدم. گوش یاتاقم و از ته دل زار م یرفتم تو یبايد م

بشکنم؟ نشکنم؟ اواسط   درست بود؟ ینگاش کردم ... چه کار

 یلی. نته بود ... ديگه طاقت نداشتميک ماه گذش یاسفندماه بود. لعنت

حرف   یه! حتکالمبابا حرفش يه  یرف زد ولجون زنگ زد با بابا ح

نداره ...   یجان تیگه اين دختر امن  یزنه فقط م یهم نم اقطالاز 

رو    یآرتان تنگ شده. گوش یمن دلم برا  ه؟یمن چ فیآخه تکل

...  شکستنش برام سخت بود  یکردم. اين غرور لعنت نیسبک سنگ 

ن يه روز در  جو یلیم نگرفته بود. البته ناز یسراغ چیديگه ه رتانآ

گفت آرتان  یم  آخر سر هم دیپرس یزد و حالمو م یزنگ م ونیم

دونست بابا  یدونست پسرش مغروره ... م یرسونه. م یم سالمبهت 

کاش  نمشیشد يه جا بب یکاش م غرور پسرشو جريحه دار کرده.
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  رو پرت یگوش  ؟یآخه چه جور یلشد باهاش حرف بزنم. و یم

شکستن غرورم نبود. از هر طرف که  وقت  االنکردم اون طرف ... 

اين ماجرا آرتان هم مقصر بود پس اون بايد بهم  یکردم تو  ینگاه م

و   باالصد متر پريدم  یزد. با بلند شدن زنگ گوش یزنگ م

... شماره بنفشه بود.   یگوش یزدم رو رجهیش یچه طور  دمینفهم

 دم:  کرد و جواب دا  فروکشه شاديم هم

 بله ...   -

 رپر شده ...  گل پ سالم -

 بنفشه  سالم -

  ؟ یبهتر ؟یخوب -

 ... ستمیبد ن -

 ...  داستیآره واقعا پ -

 حوصله ندارم بنفشه کارتو بگو ...  -

 ! ؟یحوصله دار یتو ک -

   ؟یکار دار  ی.. قربون شکل ماهت برم ... بگو چبنفشه جان . -

 پنج شنبه است ...  امروز -
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 خب؟  -

 پاتوق ...   شیبريم به ياد چند ماه پ ایب -

که من  نطوریچه فايده ... هم ی... ول ریپاتوق؟! آرتان! آخ  يادش بخ

  یم یچ یرفت. برا  یپاتوقو ترک کرده بودم آرتان هم ديگه نم

چرا که نه؟  یداغونم کنه؟ ول  شتری ب شیخال یرفتم که جا یرفتم. م

م اثر مثبت داشته باشه ا  هیروح یتونست تو یخاطره م شايدم تجديد

 رفع کنه. بنفشه که سکوتمو ديد گفت:  مو یکم دلتنگو يه 

.يک ماهه  ده یبه آخر نرس ایبريم دختر خوب ... باور کن دن ایب -

  یمون داره مخونه ... بهت گفتم دانشگاه یتو یخودتو حبس کرد

خوايم بريم آبشار  یم گفتم با بچه ها یومدین  ایتوام ب ستیبره پ

...   یومدیخوايم بريم کوه ن یم ... گفتم یومدیاصفهان بازم ن مریسم

شاد و شنگول   یپس اون ترسا  ؟یکن یکار م یبا خودت چ یدار

 شد؟  یچ

 اينکه زودتر ساکت بشه گفتم:  یبرا 

 خونه آرتان مونده ...   نمیندارم ... ماش نیماش یيام ... ول یباشه م -

 ... رهیگ یشايانو م نی ... شبنم ماش ستیمهم ن -
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 ...  م دنبال  اينیباشه ب -

 . می... باشه عزيز دلم ساعت هفت دم خونه تون یقربونت برم اله  -

هم   مونیپرسواال اح سالم! قبل ریچقدر مودب شده بود! يادش بخ

از اين قربون صدقه ها  شتری ب یلیخ  ! اون فحشاالح یفحش بود ... ول

تخت. تا   یرو   دمیاز کشکردم و در یافظ. خداحدیچسب یبهم م

ت داشتم. کاش يه عکس از آرتان داشتم ساعت هفت سه ساعت وق

بود ... روز   شمی پ مونیعروس لمی کردم. کاش ف یکه حال نگاش م 

... اون   ريمیعکس بگ هیبريم آتل ادیآرتان حاضر نشد ب مونیعروس

نفره اگه يه دونه عکس دو  االن یمنم مهم نبود. ول یوقع برا م

لوله   نست آرومم کنه. لحاف گنده موتو یباهاش داشتم چقدر م

بغلم ... به ياد آرتان ... کاش آرتان بود.   یتو دمیکردم و کش

نبود   الزمحسرت به دلم موند يه بار تو بغلش بخوابم ... فقط بخوابم! 

 یچ. آرتان رمیبغلش آروم بگ یفقط تو داشتم  وستبکنم. د یکار

ه ... فقط يه  تونم يه لحظ یروح من؟ چرا نمبا دل و  یکار کرد

هم که فکر   یديگه ا  زیاز تو فکر کنم؟ به هر چ ری غ یزیلحظه به چ

فکر غرق شده بودم که   یشه به تو. اينقدر تو یکنم آخرش ختم م
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 یتم توو رف پريدم ساعت شده شش ... سريع از جا  یک دمینفهم

  رونیموم اومدم بگرفتم. بعد از اينکه از ح یحموم بايد يه دوش م

و ژل  را یونجور بهش کتگرفته و يه کم فر شده بود همموهام حالت 

فر بمونه. بعد از اين يک ماه دوست داشتم يه کم به خودم  زدم تا

  یرفتن به پاتوق خودمو خفه م یبرسم. به ياد همون روزا که برا 

اينا  مایخواستم با ن یرو زدم که اون شب که م یپیکردم. همون ت

ر چقدر ف یبود که داشتم. مو ین لباسبهتري فعالًزده بودم.  رونیببرم 

  -و لب پله ها بلند داد زدم:  رونیيومد. از اتاق رفتم ب یبه صورتم م

بود که پريد   دهیمنو نشن یوقت بود انگار صدا  یلیخ چارهیعزيز... ب

 که بود و گفت:   یاز هر جاي رونیب

 م...  جونم عزيز -

 ضع من کرد و گفت: و و  سربه  یبعد نگاه

 نه نه؟  یر یم یايبه به ج -

  یدادم ول یرفتن جواب پس م رونیب یبايد برا  ! قبالروزگار یا  

تکون دادم و   یکردن. سر  یذوق هم م رونیاينکه برم ب یبرا  االن

 گفتم:  
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 بله ... عزيز بابا خونه است؟   -

 اتاقشه ...   یادر ... تو آره م -

 غر غر کرد:  زيزعراه افتادم سمت اتاق بابا و 

 !  ستین یهست ک یکدونه  یکه نم دهیش به کجا کشکار نیبب -

به در زدم و رفتم تو. بابا   یتوجه رفتم سمت اتاق کار بابا تقه ا  یب

بود با ديدن من بلند شد  ینشسته بود و سرگرم کار زشیپشت م

بود که   ی. حالتش طورخوندمیهش م نگا یاز تو ايستاد. تعجب رو 

  یکرد. سر یشت نگام مدا  یبی... يه جور عج بودهرم انگار منتظ

 دم و گفتم: تکون دا 

 ...   سالم -

 ...  نیتو بش  ای... ب ایبابا .. چه عجب! ب سالم -

 ... اومدم بهتون بگم و برم.   رونیخوام برم ب ی... م ینه مرس -

 بابا؟ یر یکجا م -

 . شايد شب دير برگردم.  رونیريم شام ب یبا دوستام م - 

 و گفت:   دمینفهم شوی د که معنیکش یابا آهب

 خوش بگذره بهت ... باشه ... برو  -
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 که گفت: رونیب ام یاومدم از اتاق ب

 زدم و گفتم:  یمن برو ... پوزخند نیبا ماش -

 ياره.  یم  نی... شبنم ماش ستین الزم -

خواستم   یتاق خارج شدم. چرا از بابا نمکرده و از ا  یخداحافظ

چرا آرتانو   دمیش نپرسونه آرتان؟ چرا يه بار هم ازبذاره برگردم خ

 تیشديد محکوم کرده؟ چرا ازش نخواستم اين محکوم اينقدر

خواستم رضايت   یرو تمومش کنه؟ شايد اگه من ازش م یاجبار

نتظار داشتم ور داشتم؟! ا هم غر بابا یواقعا چرا جلو یداد ... ول یم

دوباره با آرتان بودن   یبرا  بگه بسه ديگه برو خونه ات! چرا  ادیبابا ب

کردن با  یو بعد از خداحافظ دمی کش  یقیکردم؟ نفس عم یتلش نم

رو داشتم که از زندان آزاد   یعزيز از خونه خارج شدم. حس زندان

خونه که رفتم . از در ستین یراض  یچندان از اين آزاد یشده ول

و من نشستم عقب ... شبنم و بنفشه شروع  دیشبنم هم رس رونیب

 و داد:  غیردن جک

 ! یشد  گریچه ج یوا  -

 شعور ...   یگ شده بچقدر دلم برات تن -
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 ...  روناینرفته بوديم ب یچقدر وقت بود سه تاي -

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ..  تنگ شده بود .  مونیآره منم دلم برام جمع سه تاي -

 کنن   یوق گارسوناش هنگ مبريم پات االن -

  حتماًتفنگدار تنگ شده ا سه  یدلشون برا  واالآره  -

  دنیکش یم یت ما سه تا يه نفسبابا اونا تازه داشتن از دس نه -

خوايم  یکه دوباره امشب م می... مهم خودمون سه تاي الیخیب -

 . میکن یديوونگ

از    من سکوت کرده بودم و یزدن ول  یحرف م یراه اونا ه یتو

 کردم. بنفشه گفت:  ینگاه م رونویپنجره ب

 از آرتان ؟  چه خبر -

 تم: و گف دمیکش یآه

 ! یچیه -

 شه ...   یبلند نم یبخار چیونستم از اين بشر هد یاز اولم م -

 خونه تون؟   ومدنیبابا مامانش به سر ن یيعن-

 نه ...   -
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 گه  ینم یچیرفتن چطور شد؟ شايان که ه یکارا  -

 اومده ...   لماو فرم نامبر -

   ؟یچ یيعن-

 . هستن .. یو مشغول بررس دهیرسمدارکم به دستشون  یيعن-

 شه؟!  یم  ی! بعدش چیچه دنگ و فنگ  -

 ... بعدشم ويزا...   ادیبايد فرم نامبر دوم ب -

زده خونه  شايان از دست آرتان دلش خونه ... چند بار که زنگ -

 بد باهاش برخورد کرده.  یلیتون آرتان خ

نه  زد خو یوقت بود ديگه زنگ نم یلیدونستم ... شايان خ یم

روش  یل یخ نمیهم یمنه برا  لیايان وکدونست ش ی.آرتان هنوزم نم 

تا   رتاشیکرد. اين غ یباهاش بد برخورد م ماین نیحساس  بود و ع

 تکون دادم و گفتم:   یسر حد مرگ برام قشنگ بود ... سر

 ونه آرتان ...  خودشه ... نبايد زنگ بزنه خ ریتقص -

 خوب تماساش کاريه   -

 تشو بو نکرده آرتان که کف دس -

 کارت داره؟!   یشايان چ یفتنکنه بهش نگ -
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 نه ...   -

زنش  کنه دوست پسر ی! فکر مچارهی... خب حق داره ب ناقال یا  -

وقت بود نخنديده   یلیزنه خونه ... خنديدم. خ یپرو پرو زنگ م

خنده من شاد شدن و دوباره جو   بودم ... شبنم و بنفشه هم از

ک کرديم پار نگیپارک یتو نوی ومد. ماشبه وجود ا  نمونی ب یمیصم

شدم. بنفشه دستمو  رهیآرتان خ نی ماش یخال یو من با حسرت به جا

 و با خنده گفت:  دیکش

 ...  لیبريم شوهر ذل ایب -

 یدوست نداشتم جا نیهر سه وارد شديم. سرمو انداخته بودم پاي

که اومدم اينجا با   ی... آخرين بارنمیان و دوستاشو ببآرت یخال

  زمونیسر م رفتم  ی شبنم و بنفشه داشتم متوجه به  یآرتان اومدم ... ب 

 یاراحتگرفتم و با ن باالکمرم. سرمو  یفرو رفت تو یکه سقلمه ا 

 گفتم:  

 دوباره چه مرگته شبنم؟   -

 به روبرو زل زده بود و بدون اينکه نگام کنه گفت:  

 جا رو ...  اون -
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بلند شد.   شیصندل یومن! آرتان!! از ر ی... خدا  باالسرمو گرفتم 

مشتاق و تب دارم   یچشما یتوشد  رهیجا سر جاش ايستاد و خهمون

من بود؟!  یآرتان جلو شد! ی... زل زده بوديم به هم ... باورم نم

  یخم شد و کتشو از پشت یدونم چقدر گذشت که به نرم  ینم

ره؟   یه افتاد سمت در. دلم شکست! داره مبرداشت و را  یصندل

هم ندارم؟ چونه   سالم ش يه ارز یحت  نه؟یخواد منو بب ینم یحت  یيعن

نه ... نرفت! اومد طرف  یکرد به لرزيدن بغض کردم ... ول عشروام 

ديدم.   ینم ویشکی من و وايساد جلوم ... نزديک نزديکم بود. ديگه ه

اون که زل زده بودن به ما. با   ینه شبنم ... نه بنفشه ... نه دوستا

  رفته گفتم:  لیتحل یصداي

 ...   سالم -

...   دیدرخش  ی... فقط سرشو تکون داد. چشماش م نگفت یچیه

ن خوشحال بود. قلبم ديوونه وار داشت قفسه شايد اونم از ديدن م

 شکافت. بنفشه کنار گوشم گفت:   یمو م نهیس

 ...  می ن یريم بش یما م -
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دم براشون. آرتان سرشو زير انداخت و زمزمه فقط سرمو تکون دا 

 وار گفت:  

 با من؟   یيا یم -

  ی. لبخندمسمت  رف سرمو تکون داد. دستشو گرفت بهبدون ح

دستش   یدستمو گذاشتم تو نانیگوشه لبم جا خشک کرد و با اطم

به دستم داد و با هم از   یدوستاش تکون داد فشار یبرا  ی... سر

 یزد نه من ... فقط نفسا ین حرف مرستوران خارج شدبم. نه او

مشامم   یعطر تلخشو تو  یداشتم بو  . دوستدمیکش  یم قیعم

 نگیپارک یکه تو نشیماش ی... ول نگیپارک یکنم. رفت تو رهیذخ

خودم  یایرفتم يهو چشمم افتاد به پرش یش مدنبالکه  نطورینبود. هم

د منم  انداخت. لبخن باالبا تعجب نگاش کردم. اونم با لبخند شونه 

دوست داشتم بپرسم سوار شدم.   یزیتر شد و بدون اينکه چ قیعم

فکر   طورينم ا قشنگ دخترونه بکنم. دوست داشت یا خودم فکر شیپ

شده. منتظر بودم   نمیدست به دامن ماش یبکنم که اونم از زور دلتنگ

نشد. برگشتم نگاش کنم و با نگام بپرسم چرا  یخبر یول فتهیراه ب

 کمرم لغزيد و زمزمه وار گفت:  یدستش روکه وايساده 
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هم خونه ام   ی برا خوام اعتراف کنم که دلم  ینگو ... م  یچیه -

 تنگ شده بود ...   یلیخ

اش ... بگم اگه دلت  نهیبزنم. مشت بزنم تو سخواستم سرش داد  یم

چرا اس  ام اس    ؟یچرا زنگ نزد ؟یجا بودتنگ شده بود پس ک

از   رونینبودم ... باهام ب ریديدنم؟ من که اس یومدیچرا ن ؟ینداد

ور نبايد اينهمه انتظار  شايد از اين پسر مغر ی. ولیذاشت یرار مخونه ق

  از یارزيد. ن یم یايیبه دن که اينو گفت خودش نیداشته باشم. هم

نمونده بود! شالم افتاد ...   یباق یگله ا ینبود ديگه گله کنم .... جا

 :  گفتم و موها یتو دیدست کش

 ياد...  یم یلیفر بهت خ  یمو -

شده بودم  بغض کرده بودم. آرتانم دوباره مهربون  نگفتم  یزیبازم چ

 کرد. گفت:   ی... دوباره داشت منو ديوونه م

 ...  نمتیکردم امشب اينجا بب یفکر نم -

. ريشش تا  دمی کش  یقیفس عمگردنش فرو کردم و ن یسرمو تو

خره باالدوست داشتم.  مزبريشو ه یگردنش در اومده بود ول یتو

 و گفت:   دیبا مهر بوس  موینیشید. پمنو از خودش جدا کر



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

 ... یشمیکه پخوشحالم  -

 نگفتم. خنديد:   یزی زدم و چ یلبخند

 زبونتو موش خورده؟   -

.  طونیش یزبونمو در آوردم. دوباره تبديل شدم به همون ترسا

 گفتم:  

 ... دارمش سه متره ...  رینخ -

 : گفتسرم و  یرو  دیکششالمو 

 خدا به داد من برسه ...   -

 دستمو گرفت و گفت:  خنديدم.

  ؟یگب یز یچ یخوا  ینم -

 و گفتم:  دمی کش  یقینفس عم

کردمو   یکه من بايد م یمنم دلم برات تنگ شده بود ... گله ا  -

 اون کرد. 

 خونه ...   یبرگشت نیهم یبرا  -

 یم ... فکر مدنبال یایب کردم؟ منتظر بودم تو یکار م  یبا بابا چ -

 تموم شده ...   کردم دوره هم خونه بودنمون ديگه
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که تازه   االنيه سال بود ...  ارموندونم قر یکه من م یتا اونجاي -

 شش ماه شده.  

شديم؟! نه خدا! يک ماهش منو    یشش ماه ديگه بايد جدا م یيعن

تحمل  شهیهم یو برا تونم دوريش یم ین کرد ... چه جورداغو

 و گفتم:   یول اوردمیخودم ن یم؟ به روکن

 یم؟ بابام حق داشت ... بايد از دلش در مدنبال یومدیچرا ن -

 ...  یآورد

 ! ومدم؟ی ن یکن  یفکر م -

 يه بار ...  -

 اشو رفتم شرکت بابات ...   هیيه بار اومدم خونه ... بق-

 و گفتم:  رمیبگ رتموی ح  ینتونستم جلو

 ! ؟یگ یراست م -

 اد و گفت:  دماغمو فشار د

 ار هم رفتم ... دوباره به دست آوردن هم خونه ام چند ب یبرا  -

خواست  یشه ... اگه م ینم یديگه راض  پس با اين حساب بابا -

 راه انداخت و گفت:  نویبشه تا حال شده بود ماش
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 شد ...   یراض -

 !  ؟یچ -

 ...  یبرگرد یخوا نداشت منتظر بود خودت ب یبابات حرف -

گفتم! اينهمه وقت منو   یبهش م ی... چ یبابا یدم. ا فقط نگاش کر

بخوام؟! کاش  اد به خاطر اينکه منتظر بودم خودم ازش عذاب د

 شیبود که پ االنديگه مهم نبود. مهم  ی... کاش ... ول مخواسته بود

نگفت. ساعت تازه   یز ینزدم. آرتان هم چ یآرتان بودم. ديگه حرف

بچرخم.   ابونایخ یآرتان تو هشت بود ... دوست داشتم تا صبح با

 و گفت:   دیکش  یقیعم نفس نیپاي دیرو کش شهیآرتان ش

 ياد؟!   یم یچ یبو یاگه گفت -

انداختم. با مزه چپ چپ   باالنکردم. شونه  حس یزیبو کردم. چ

 نگام کرد و گفت:

زنن ...   یفا شوهراشون رو گول مبا اين حر شهیخانوما هم اصوالً -

 بکنم؟من بايد اينکارو  حاال

   نگاش کردم. از نگاهم خنده اش گرفت و گفت: یبا خنگ 
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  یهجدهم اسفند بود و بو گفت ... یياد... راست م یم دیع یبو -

هم همه جا  یفروش یشبو ... بساط ماه یبود. بو دهی چیهمه جا پ دیع

 م: دادم و گفتتکون  یبر پا بود. سر

 آره واقعا !  -

 م. دستمو گرفت و گفت:  بکش قینوبت من بود که نفس عم حاال

 خب؟!   -

 نگاش کردم. خنديد و گفت:  

 ياد؟  یم ی چ شدنبال ادید که بیع یترسا ... بو یخنگ یلیخ -

 ...  دیع -

 خب ...   -

 ا آرتان!   -

 دستمو فشار داد و گفت: 

 بريم لباس  بخريم؟!  یموافق -

  شنهادیبود که بهم پ یبار نید صورتمو روشن کرد. اولگشا یلبخند

خريد ديگه با هم  مونیداد با هم بريم خريد. بعد از خريد عروس یم

 :  مگفت یشاد  نرفته بوديم. سرمو تکون دادم و با
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 آخ  جون!   -

 با خنده گفت: 

 ...  طونیوروجک ش -

کردم که خريد  یتم به اين فکر مکرد ... داش  شتریو سرعتشو ب

 ! رينهیردنم با آرتان ش ک

.  رونیپريدم ب جانیمن با ه يک فروشگاه بزرگ ايستاد و یجلو

به   یقفل کرد و اومد کنارم. نگاه ونیماش یآرتان هم با خنده درها

 ه ها کرد و گفت: مغاز

   م؟یبايد شروع کن یخب ... از چ -

 ... مانتو ... نه شلوار ... نه نه   -

ل فروشگاه. همون طبقه اول داخ دمیخنديد و دستمو گرفت و کش

آرتان با خنده   یسرک بکشم ول همه مغازه ها یخواستم تو یم

 گرفت:  یجلومو م

گرديم سر   یرماول خوب ويترينا رو نگاه کن ... بعد ب ترسا ...  -

 .  میکن ی فرصت خريد م

 خب همه اش قشنگه ...   -
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   مینیو ببخب پس بذار همه اش  یلیخ -

  یتیشخص نیکردم همچ  یم. اصل فکر نمبه ناچار کنارش راه افتاد

بود ...   دیخريد کردن از آرتان بع یوسواس تو داشته باشه. اينقدر

ون مغازه هم یتو زویهمه چ شهی کا! برعکس من که همخاله زن نیع

... به ناچار همه طبقه ها رو   رونیيومدم ب یکردم و م یاول بار م

  یآدما  نیع میبش  میخواست یکه م یباهاش گشت زدم سوار پله برق

خوردم.  یم یسکندر  یالک یانداختم و ه  یو داد راه م غیترسو ج

ديد راه به   یم یوقت یول هریبگ طنتامویش یکرد جلو یم یآرتان سع

چشمش و با تاسف به   یگرفت جلو یدستشو م بره ینم یجاي

خنديد. ديدن آرتان چنان منو شارژ کرده بود   یمن م یبازيا تخس

تونستم خانوم وار رفتار کنم.  یبود و نمکه ديگه دست خودم ن

که دستمو محکم گرفته و فشار  یشد دست گرم  یمهنوزم باورم ن

 تان خودمه ...  ده دست آر یم

  دیاينکار از من بع یماچش کنم ... ول شبغلبپرم  یدوست داشتم ه

وايساده بودم و محو   یو کفش فروش فیيه مغازه ک یبود ... جلو

آرتان منو برگردوند به   یيه دفعه دست قو... و کفشا بودم فیک
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کار کنه خم شد   یخواد چ یسمت خودش و قبل از اينکه بفهمم م

.. چشمامو بدنم . یشد تو دهیچیتنش پ ی... گرما دیبوس مویشونیو پ

 بمش کنار گوشم بلند شد ....   یبستم. صدا 

به دلت  یمحبت چیذارم حسرت ه ی... نم یمن شی که پ یتا وقت -

 بمونه ...  

آرتان  یجد یچشماش. اين جد یردم و زل زدم توچشمامو باز ک

 زد و گفت:   یتلخبود؟! لبخند 

ه  بره و شايد ديگ شهیهم یخواد برا  یم يگههم خونه ام شش ماه د -

 یخوام يه خاطره خوش ازم تو ذهنش باق ی... م نمشیوقت نب چیه

 مونده باشه ... 

نه؟ چرا   شهی! همه حسم پريد ... آخه چرا واسه همی! لعنت ی ! لعنتیتلعن

همسر  یخوا  یباشم؟ چرا نم تیشگیهمه خونه هم یخوا  ینم

 ی.... ول دمآرتان من با يه بوسه تو داغ ش ؟یباشم نه صور تیواقع

... آرتان که متوجه اخمم   ستیوجودت ن  یتو یحس چیار هتو انگ

 شده بود گفت:  

 زدم؟  یحرف بد ؟یچرا اخم کرد  -
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 سرمو تکان دادم و گفتم: 

کنه ... دوست   یم دا ید اين افتادم که چقدر کارام کش پنه نه يا -

 شم.  یديگه دارم خسته م م ويزام زودتر آماده بشه ...دار

نگفت. امان از اين غرور که   یچیه یفشار داد ول  مدستمو محک

يک دور کامل   ی ده. وقت  یکار دستم م یخره يه روباالمطمئن بودم 

 گفت:  ديمیفروشگاه رو چرخ

که اجناسشون  یهمون مغازه هاي یريم تو یم خب ... حاال -

 ...   چشممونو گرفته

  هخريد کردن بود ... هم شهیيادم رفت ... نقطه ضعفم هم میناراحت

 گفتم:  یبرد. با شاد یيادم م رو از یچ

 همه مغازه ها بريم...   یپس بايد تو -

 زد و گفت:   یتلخآرتان لبخند 

 ريم...   یباشه م -

از مغازه ها که   یيک یتر از او راه افتادم و رفتم تودلم لرزيد ... جلو 

رنگ اسپرت پشت ويترينش چشممو گرفته بود.  دیسف یانتويه م

 .. مانتورو بهش نشون دادم و گفتم:  . داخلآرتانم باهام اومد  
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 خوام ...  یاونو م -

 از کرد و گفت: آرتان مانتورو خوب براند 

 ...  کهیش -

 ت:  سپس روکرد به فروشنده و گف

   لطفاًين  اون مانتو رو سايز اسمالشو بد -

به   رهیخ  رهیهم بود خ ینم بلد بود! فروشنده که پسر جوونچه سايز م

 من نگاه کرد و گفت: 

 خواين؟!  ی خانوم م واسه -

 آرتان چپ چپ به پسره نگاه کرد و گفت:  

 بله ...  -

 اون طرف مغازه سايز اسمال مانتو رو یت و از داخل کمدا پسر رف

دست   آورد و گرفتش سمت من. قبل از اينکه وقت کنم مانتو رو از

حمايت   زآرتان مانتورو چنگ زد و دادش دست من. ا  رمیپسره بگ

با   یکردن ول یقند آب م لویک لویم داشتن کتو دل رتشیو غ

ومو در  ... تند تند پالت مانتو رو گرفتم و رفتم سمت پرو یخونسرد

 یو خوشگل بود فقط يه بد کیش یلی. خدمیآوردم و مانتو رو پوش
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شد.   یو لباسام از زيرش مشخص م داشت اونم اينکه نازک بود

 آرتان چند ضربه به در زد و گفت: 

 زم؟! عزي یدیپوش -

... در اتاقو   یواقع یزن و شوهرا  نیدلم ضعف رفت ... شده بوديم ع

 گفتم:  باز کردم و

   آره ... -

زدم و  ی.... منم با ناز چرخ عقب رفت و برندازم کرد یآرتان قدم

 گفتم:  

 چطوره؟!   -

پريدم  یته مغازه افتاد. تند یحالت چشمم به آينه قد در همون 

 :  تمو گف رونیب

  یآدم تو حلق آينه است خودشو درست نم کهینقدر کوچاينجا اي -

... پسر فروشنده  نمیه خودمو قشنگ بب ... بذار تو اون آين نهیتونه بب

من شد در همون حالت   یاش و مشغول تماشا دستشو زد زير چونه

 گفت: 
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واسه شما فوق العاده است ... زير مانتو يه تاپ توريه  تن خورش  -

باعث شده بود لباس  زير قرمز رنگم به   نیبودم و هم دهیپوش دیسف

فروشنده هه داشت با   نمیهم یباشه. برا  دا یاز زير مانتو پ یخوب

  یمو از پشت گرفت و سعداد. آرتان دست یچشماش منو قورت م

 بگه:   ماليمتکرد با 

 ...  اری... برو درش ب ستینقشنگ  اصالً -

 گفتم:  شیبدون توجه به حالت عصب

  یم دیسف یخوشگله ... من دلم يه دونه مانتو یلیا آرتان ... خ -

 وقت بود ...   یلیخواست خ

 گفت:   فروشنده هم

 بهتره ها!   یلیشما خخانومتون از   قهی! سلی آقا مانتو به اين قشنگ -

پسره رفت که من رنگم  توجه به من چند قدم به سمت یآرتان ب

  ی. جلو.. ستیپريد. نکنه دعوا کنه؟!!! نه آرتان اهل اين حرفا ن

 یم یفروشنده وايساد و با لحن مخصوص به خودش که آدمو روان

 کرد گفت:
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 یهاتون دخالت م یهمه مشتر یمکالمه ها یمحترم شما تو یآقا -

 ! ن؟یکن

 . با تته پته گفت: فروشنده در جا کپ کرد 

 . نه خب ...  خب .. -

 گفت:  شیويترين و با خشونت ذات یآرتان مشتشو گذاشت رو

 ...  نیدخالت نکن ستیکه به شما مربوط ن یز یچ یشا تو پس خواه -

پرو  یضايع نشده بود. رفتم تو یر فکر کنم تو عمرش اينجو چارهیب

 بیخوردم به خاطرش عج یحسرت نم اصالًو مانتو رو درآوردم. 

ش نداشت از چشم منم افتاده بود. اومدم  بود که چون آرتان دوس

دادش به فروشنده. دست   آرتان و اونم تمانتو رو دادم دس رونیب

ه من رو ب یاز مغازه خارج شديم. با لحن عاد یمنو گرفت و دو تاي

 گفت: 

 ! ؟یدوست داشت یلی اون مانتو رو خ -

 امو بگم. گفتم:  هیدم نظر اولکر یسع

 آره ...   -



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

  یدر حد دختر  اصالًنازک بود ....  یلیجنسش خترسا اون   یول -

 یم دا یقشنگ ديگه پ دیسف یمانتو يه رديمگ یم مثل تو نبود ...حاال

 .  میکن

راحت باشم. چقدر تو  من نا یخوا   یمن قربونت بشم که نم یاله یا 

تکون دادم و   یشم. سرمرگت ب شیکه خودم پ یآخه! اله یگل

 گفتم:  

 ... ستیمهم ن -

 شو و گفتم: يهو برگشتم طرف 

 !  ؟یدون  یتو سايز منو ازکجا م یراست -

گفت. پريدم جلوشو و با ورجه وورجه ن یزیآرتان لبخند زد و چ

 گفتم:  

 بگو بگو ...   -

 دستش و گفت:   یاره تودست منو گرفت دوب

 !  ؟یا یصاف راه ب یتون ی... تو نم یدختر آبرومونو برد -

 نه ... بگو ديگه   -

 راستشو بگم؟!  -
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 ه ...  آر -

 خواستم برم آلمان ...  یاون موقع که م -

 باهام؟   یخب؟ اون موقع که قهر بود -

 تر شد و گفت:   قیلبخندش عم

 ...  یکرده بود یطونیآره همون موقع که ش -

و دعوت  که ت یرفتم پارت یتو ... منم همونجاي یهه ... چه پروي ا  -

 ...  یبود

افکار منو  یتون  ی. چون تو نممیبهتره در اين مورد بحث نکن -

تونم برات   ی... شايدم مشکل از خودمه که نم یدرک کن

 تکون دادم و گفتم:  یبدم ... سر حشیتوض

 ... یفت... سايز منو نگ یتو پار یمهمون الیخیب اصالً -

بخوام برات   خواستم برم آلمان گفتم شايد یاون موقع که م -

  یوقت نمیهم دونستم واسه یسايزتو نم  یول ارمیب یزیچ یسوغات

 و گفتم:   دمیلباسات سايزاتو برداشتم. لب برچ یاز رو یخواب بود

 ... یآورد یمن سوغات یچقدرم که برا -

 به حالت بچه گونه من خنديد و گفت:  
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 !  اوردم؟ین یدون یم یااز کج -

 !  ؟یمگه آورد -

 بله ...   -

 ا!!!! کو پس؟! و -

ر يه فرصت چون از دستت دلخور بودم گفتم س دمبهت ندا  -

 مناسب بهت بدمشون ...  

 ... یجنسبد یلیاز خ شتریب یلی... نه خ یلیخ  یلیخ -

 ...  یکوچولوئ یلیاز خ شتریب یلیتوام خ -

  خان؟  سیحال خس یبرام آورد یچ -

ه من همون کردم. انگار نه انگار ک یم یچقدر راحت با آرتان شوخ

تان مغرور گذشته انگار که آرتان هم همون آر نهترسا بودم و انگار 

ما به گر ازیبود. انگار هر دو از سرد بودن خسته شده بوديم و ن

روح و يک نواختمون روح بده.   ی ب یه زندگ... يه گرما که ب میداشت

 گفت:  یرد آرتان با خونس

 گفتم: فکر یدم ... ب  یخونه نشونت م میشب که رفت -

 ريم خونه؟!  یمگه شب م -
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 ...  یاگه دوست داشته باش -

 پس بابا ...   -

م خونه  برمت د یگفتم که بابات منتظر يه اشاره از طرف توئه ... م -

ريم خونه خودمون ... خونه   یبعدش م ریتون برو از بابات اجازه بگ

 خودمون! 

؟! گفت خونه من ... حال شد خونه خودمون ی م شهیهم تا حاال

ش  .خواستم يه کم سر به سریعوض شد یلیآرتان به خدا که تو خ

 گفتم:   نمیهم یبذارم. برا 

 م آخه ...  راحت تر خونه تو؟ همونجا  امیحتما بايد ب  حاال -

شد و در گوشم با   ودرفشار داد که استخوناش تقريبا پ یدستمو طور

 شنش گفت: خ یصدا 

و بايد   یزن من  الًفعخونه من  یهر چقدرم که بهت بد بگذره تو  -

 بايد!  ؟یدی... فهمیخونه من باش  یتو

خب بابا ول کن دستو من خودم از خدامه!   یلیت داشتم بگم خدوس

 گفتم:  میشگیهم به جاش با غرور یول

 وجود نداره!   یمن بايد یبايد؟! تو زندگ  -
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 چشمام و گفت:  ید توزل ز یبا خونسرد  رتانآ

 بهش عادت کن.  از اين به بعد داره عزيزم ...  -

وانمود   یجورازش قشنگ بود. اخم کردم و  دنمیمصب زور شنال

مبارک   یبه رو  اصالًناراحت شدم. آرتان هم  یکه يعن کردم

 ايستاد و گفت:   یويترين مغازه ا  ی. جلواوردیخودش ن

ياد ... مدلشم   یم  یلیتت خ... رنگش به پوس نیاين مانتو رو بب -

بود  یکاربن یکوتاه آب ی. يه مانتویکنامتحانش  یخوا  یقشنگه ... م

  ... 

ياد؟ هان! اون شب   یاين رنگ به پوست من مدونست  یاز کجا م

  دهیپوش یمن يه دامن اين رنگ که مامانش اينا اومده بودن خونمون

تکون دادم   یرديد زده. س نوچه با دقتم م  نیبدجنس! بب یبودم ... ا 

وشنده يه خانوم مسن بود  و با هم وارد مغازه شديم. خدا رو شکر فر

  یتن خور خوشگل لید. خرام آورکه به درخواست من مانتو رو ب

و کمرش کار شده بود کمرم یکه رو ايیطالداشت و کمر بند  

داد و   باالتنم ديد ابروشو  یداد. آرتان تا تو یباريک تر نشون م 

 گفت: 
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 قشنگه!  -

 آينه نگاه کردم و گفتم:  یبه خودم تو

 ... یلیآره خ -

 .رونیب ایب اریدرش ب -

مانتوها  هیبق ی. مشغول تماشات آرتانرو در آوردم و دادم دس مانتو

دار  نی چ نشید و پايبلند بو یلیروشن که خ یقهوه ا  یشدم. يه مانتو

کردم که آرتان از   یشده بود چشممو گرفت ... داشتم نگاش م

 سرم گفت: پشت 

 بپوشش ...   -

 گفتم:  یبا خوشحال

 !  ؟یجد -

 ...    هاندازه ت نیآره ... بپوش بب -

پرو و مانتو رو تنم کردم ... فوق   یتو دوباره پريدم یبا خوشحال

خوشش  یاد. آرتان هم حسابد یالعاده بود و قدمو بلندتر نشون م

 گفت:  یاومد و به شوخ

 ..  کاش همه مانتوهات اين قد بودن . -



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

خورش قشنگ  ! اينم چون تن ه؟یخوام برم حوزه علم یوا! مگه م -

 رم ...  دوست دا  شتریب یکت ی مانتو منبود خوشم اومد وگرنه 

بله از مانتوهاتون مشخصه ... در هر صورت من نظر خودمو گفتم   -

  ... 

هر دوتاش کفش  یبرا  یمغازه بعد یو تو میاون مانتو رو هم گرفت 

هم   یآرتان چند تا شال و روسر قهیسل هم خريدم. به فیو ک

  یو ديگه م دميه مغازه ديگه هم سه تا شلوار خري انتخاب کردم. از  

يه مغازه  یکه يهو آرتان جلو میروشگاه خارج بشاز ف میخواست

مغازه رو نگاه کنم بهم مهلت نداد و   خواستم ويترين یايستاد و وقت

 داخل مغازه. رو به فروشنده گفت:  دمیکش

ه متوجه يترين رو بديد... تازداخل و دهیفا اسمال اون مانتو سفلط -

جنس  ... چقدر خوشگل بود ... مويترين شد یتو دیسف یمانتو

مرواريد کار شده   شیسه ربع ینا یداشت و دم آست یکتون کاغذ

چشماش ...   یشدم تو رهیخ  یو گرفتم و با قدردانبود. مانتو ر

 زد و گفت:   یلبخند

 زم...  برو بپوشش عزي  -
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  یلیتنم خ ی. مانتوئه توماتاق پرو و درو بست  یرفتم تو رجهیش

خاص نگام  یقشنگ بود ... در پرو رو که باز کردم آرتان با نگاه 

  فقطکه بازم از درکش عاجزبودم.  یغريب بید ... يه نگاه عجکر

 تکون داد و گفت:  یسر

 خوبه ...   -

م انگار ... سريع در پرو رو بستم و مانتو رو در  خودم از اون بدتر بود

بودم که دوست داشتم در اتاق پرو رو باز   ردهآوردم. اينقدر داغ ک

خب ... از فکر   یکنم آرتانو بکشم تو و يه عالمه بوسش کنم ول

 آينه گفتم:   یو تو ودمزدم پس کله خ یخودم خنده ام گرفت. يک

... چرا   ینبود یو که اينجور ديوووووونههههههه ... چه مرگته؟! ت -

  ؟یاينقدر نديد بديد شد

ديره سريع از اتاق خارج شدم اون مانتو رو   فتگبا تذکر آرتان که 

  لشویه دستمو نگرفت ... دل. ديگرون یب میهم خريديم و از مغازه رفت

با اينحال  یمنو داره ... ول حاال ونمکردم ا  یدونستم ... حس م یم

 . گفت: رهیبگ بازم دوست داشتم دستمو

 ...  مبخوريديروقته ساعت يازده شده ... بهتره بريم يه جا شام  -
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 باشه بريم...   -

  ؟یخور  یم یچ -

 ....  ستمیزياد گرسنه ن -

 : دیبا جديت پرس

 شده؟   یزیچ -

 نه ...   -

 ... یستی کنم سرحال ن یحس م -

 م فقط يه کم خسته ام ...  خوب -

به   یره .... ول یدر م  تیخستگ می ش یم نیريم سوار ماش یم االن -

  یخسته م  گهخريد عمرا ا  یواسه من م زیخدا اگه يه نفر اينهمه چ

 شدم.  

 چقدر زودرنج شده بودم. تلخ گفتم: 

 منت نذار ...   -

نو  . مرفع شد  امی... همه ناراحت  دمیمو گرفت ... به آرامش رسدست

 سمت خودش و گفت: دیکش
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که خودم دوست داشتم  یارمن منت سرت گذاشتم؟!!! واسه ک -

کنم   یوقتا حس م ی! بعضترسا؟!!! هیانجامش بدم؟ اين چه حرف 

 ...  یفهم ینم  اصالًرو  یو جد ی... فرق شوخ یبچه ا  یلیخ

 و گفتم:   نیزم یرو دمیها پا کوب  همثل بچ

 چه ...  من خوب به  یهست یجد شهیاز بس هم -

 زد و گفت:   یلبخند 

 نفع هر دومونه ...   بمونم ... اين به یبهتره جد -

 بدون توجه به عمق حرفش گفتم:  

 چرا؟!!!!   -

  ؟یخور یم  یچ یترسا ... نگفت الیخیب -

 جو گفتم:  رییتغ یشدم و برا الیخیب

چرکا ...   یخواد ... از اين ساندويچ فروش یم یندرب چدلم ساندوي -

  ؟یره ... ديد یم باالپشه از مغازه شون  که اينا

 فت:  غش غش خنديد و گ

پرونه  یهوش از کله آدم م یآره ... همونا که بوشون از دو فرسخ -

  ... 
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 خودت يه پا ساندويچ چرک خور بوديا...   داستیکلک! پ یا  -

 : فتگ و دیمنو به سمت خودش کش

 ...  میتخودمون خبر نداش میداشت یمن و تو چه تفاهمات -

و   ارمیخودم ن یکردم به رو  یسع  یمفهوم داشت ول ایحرفش يه دن

شديم و آرتان رفت به سمت محله  نیسوار ماش یفقط بخندم. دو تاي

وايساد ...   ایاز اين ساندويچ فروش یيک یشهر و جلو نیپاي یها

خوشبو تو دستمون   یساندويچا اين از    که دو تا دی طول نکش یزیچ

کرکر همه اشو   و هرهر و یه و شوخخند ونیبود و ما هم م

بود که با آرتان داشتم. بعد از يه   یخورديم. اون شب بهترين شب

از حضور هم   میخواست یيک ماهه انگار حال هر دو م یجداي

 دافتانهايت بهره رو ببريم ... بعد از اينکه ساندويچا رو خورديم راه  

.  رمیه بگجازجمع کنم هم از بابا ا  زامویسمت خونه ما که هم چ

آرتان ...  خونه  یخوام برگردم تو یخوشحال بودم که دوباره م

 کنار اونم برام آرزو شده بود .  دنینفس کش

. آرتان  دیطول نکش شتریساعت ب مینرفتن و برگشتنم داخل خونه 

 یبه قول خودش کل هم باهام اومد که از بابا و عزيز تشکر کنه
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خبر   هاشته بودن ديگه د بودن يک ماه زلزله رو نگ دهیزحمت کش

حرک بود که حوصله همه اين يک ماه يه مرده مت ینداشت ترسا تو

ط و  شر یوسايلم رو جمع کردم بابا با کل  یرو سر برده بود. وقت

شروط دست منو گذاشت تو دست آرتان و آرتان قول داد ديگه  

پريدم  رونیاز خونه اومديم ب یمنو تهديد کنه. وقت ی خطر چینذاره ه

 گفتم:   جانیو با ه  نیماش یتو

 خونه ...   یبه سو شیپ -

 گفت:   راه افتاد و

 ريم...  یخونه نم -

 هان؟!  -

 ...   االنبريم  ستیگفتم خونه قرار ن -

 ريم؟  یپس کجا م -

يه  که من  یکن هیتخل طنتاتویخوام ببرمت يه جا يه کم اين ش یم -

 مدت از دستت آسايش داشته باشم. 

 تم: گف چپ چپ نگاش کردم و

 اا ...  گردم خونه موناا یبرم ؟یاریب سرم باليیچه  یخوا  یم -
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خانوم ... برگشتنت ديگه    یریباش تو دست من اس الیخ نیبه هم -

 محاله. 

و   اوردمیخودم ن یبه رو نمی هم یدو پهلو بود برا  یلیحرفش خ

 گفتم:  

 قراره بريم؟ کجا  حاال -

 ستیدن ... پ یه م سراغ دارم که توش دوچرخه کراي یيه شهرک-

جا يه کم ورزش کنم خوام بريم اون یهم داره ... م یدوچرخه سوار

  نه؟یخودت فرو بش جانیه یخوا  ی... اااااا من اگه تور و نشناسم ... م

 که ...   ینا نداشته باش یخوا  یم

نشون داده بودم تا حال  . کاش از اول بهش چراغ سبزدمیآه کش

 برخورد کنم.  ی کردم عاد ی. سعمیشنخوايم اذيت ب یاينقدر دو تاي

راه در   هینکردم. بق یته دوچرخه سواروق  یلیقم ... خ! موافايول -

گفت.  یکه آرتان م یبه اون شهرک ديمیشد تا رس یسکوت سپر

شديم. دو تا   ادهیپ یکرد و دو تاي ادهیپ نگیپارک یتو نویماش

لمو شا فتمیاينکه راه ب چرخه کرايه کرديم و سوار شديم قبل ازدو
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آرتان کنم.  یبتونم چرخ  بازبردم از پشت آوردم جلو که راحت 

 چپ چپ نگاه کرد و گفت: 

 اين چه وضعشه؟ شالتو درست کن ...   -

 چرا؟!!! چشه مگه؟!  -

 شد ...   دا یهمه گردنت پ ؟یدون یخودت نم -

  یپاست ... دوچرخه رو گذاشت رو دست و یتو  یخب اونجور -

پشت آورد جلو و يه دور شل   از جک اومد سمت من و شالو

  دمیکش یم گره اش زد. دستدور گردنم و بعد پشت سر چوندیپ

 بهش و گفتم: 

 چه خوب شد ...  -

 بدو سوار شو ...  -

به ساعتم کردم ... ساعت دوازده بود   یهقبل از اينکه سوار بشم نگا

داشت! يه لحظه به   یذتبودم! چه ل رونیزده بود و من ب... ساعت دوا

م  فکر کردم که اگه آرتان نبود ... زبونمو گاز گرفتم و تو دلين ا 

 گفتم:  
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 یاينجا آزادانه هر غلط یتونست یاگه آرتان نبود تو م شعوریب -

همه به يه دختر تنها  یدون ی؟ میداشت تیاينقدر امن ؟یبکن یخواست

کنن؟   ینگاه م یبا چه ديد رونی ه از خونه بکه اين وقت شب اومد

 ی... جا یترسا ... همون بايد از ايران بر یستیو ن بش تو آدم رینخ

  -... آرتان اومد کنارم و گفت: ستیايران ن یعقايد تو تو افکار و

  باال و پريدم مزد ی لبخند  ؟یکن یفکر م  یسوار شو بريم ديگه به چ

شد  یيه کم که در سکوت سپر...  میرفت  یکنار هم م ی... دو تاي

 : دیآرتان يه دفعه با جديت پرس

رزو منتظر  نرو ... مگه نگفتم آ رونیمگه بهت نگفته بودم از خونه ب -

يومد  یسرت م باليیاگه  یدون یترسا؟ م  یرفت یچ  یه فرصته؟ برا 

. دوباره فکر آرزو به  گفتمن یزیشد؟ سرمو زير انداختمو چ یم یچ

 کر بچه اش! آرتان با تحکم گفت: ذهنم هجوم آورد ... ف

  یفکر کرد رون؟یونست از خونه بکشتت بت یبا توام ... چه جور -

!  ؟ین؟! ترسا ... چرا اينقدر بچه گونه عمل کرداينم يه لجبازيه با م

 هان؟
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شدم برم  یتو رو تهديد کرد که راضگفتم  یگفتم بهش؟ م یم یچ

  باليیصور اينکه مرگ تو بشم؟ بگم از ت  شی بگم خواستم پ رون؟یب

بوم؟   شتپ یو کشوند رومن رفت و احساسم نیعقلم از ب ادیسر تو ب

 چه طور اينارو بهش بگم؟ فقط گفتم: 

 رفتم ...  یشدم نم یمطمئن باش اگه مجبور نم -

   ؟یخوام بدونم ... لجباز یم نویمجبورت کرد؟ من فقط هم  یچ -

  یهم لجباز یبه اون خطرناک تی موقع یکه تو ستمیاونقدر بچه ن -

 کنم ... 

   ؟یپس چ -

 ... نپرس  ...    پرستونم بگم ... ن ینم -

گفتنش.  ستیمقدور ن  واقعا برام دینگفت. انگار فهم یزیچ گهدي

ذهنمو  یواالود دوست داشتم منم سحال که بحثو به اينجا کشونده ب

خره دلو زدم به دريا و  باالدونستم اول کدومو بپرسم  یبپرسم ... نم

   گفتم:

 من سقوط کنم؟!  یتو نذاشت -

 : دمیدوباره پرسد. آرتان فقط سرشو تکون دا 
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 پشت بوم؟  یرو یاومد  یچه طور -

 و گفت:   دی کش  یقینفس عم

تو   یصدا  دنیمطب بودم ... با شناون موقع که آرزو زنگ زد بهم  -

مطبو جايز ندونستم و اومدم سمت خونه که مطمئن بشم   یموندن تو

 یشدم تو تو  یام طعمه نذاشته ... بايد مطمئن مو آرزو بر یخودت

 یو با آرزو هم تلفن خونهيومدم سمت  ی... با سرعت م یستیخونه ن

دم به  سريع زنگ ز نیپشت بوم یرو یتو گفت یزدم. وقت یحرف م

به   دمیبعدش رس قهیو ماجرا رو گزارش دادم خودمم دو دق  سیپل

يه  نمیهم یبرا  یستینآپارتمان که ديدم تو  یساختمون اول رفتم تو

 رینقدر حالش بد بود و درگاي  پشت بوم ... آرزو یراست اومدم رو 

 یت بوم حس نکرد يه جايپش یحضور منو رو اصالًبود که  وت

تا   یخودمو قايم کردم که يه وقت با ديدن من کار دست تو نده ول

که پريد لباس  تو رو   نیاومدم نزديکتون و هم باال دتیديدم کش

 .... پريدم وسط حرفش: چنگ زدم

مگه اون چند سالش بود؟   ؟یفتچرا فقط من؟ چرا آرزو رو نگر  -

 نبود ... مردن نبود .... به خدا  تحقاون مس
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  دهیچرخ ستیبه لرزيدن کرد. يه دور کامل دور پ چونه ام شروع

 یجلوم و منم ترمز کردم. چرخو زد رو دیچیبوديم. آرتان آروم پ

چرخ   ردام ک ادهیچرخ  پ یفت و از روشد. دستمو گر ادهیجک و پ

 ستیچمنا کنار پ یولو شديم رو  یدو تايو  جک یمنم گذاشت رو 

 گفت:   ... دستمو فشار داد و

اون لحظه ... باور   یتو ی. شايد حق با تو باشه ... ولترسا .. نیبب -

نکردم   یکار چیکمک به آرزو ه یدونم چرا برا   یکن خودمم نم

 ديدم...   یآرزو رو نم  اصالً... من اون لحظه 

 آرتان. گفتم:  یزر کنم جلو زر یخواست ه یدادم. نم وبغضمو فر

 منم مهم تر بود ...  از  یاون بچه داشت ... حت یول -

 با تعجب گفت:  

 بچه؟!!!   -

 تو رو جون بچه ات!  یخودت بهش گفت -

 زد و گفت:  یپوزخند

  ؟ی چرا واسه اون نگران...  یتو چرا ياد بچه اون افتاد آهان ... حاال -
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کار کنه؟ معلوم   یدر بايد چما حال بدون بچهخب اين   ؟یچ یيعن-

... هر چقدرم که آرزو بد  بزرگ بشه  یقراره زير دست ک ستین

بهتر بود ...   یخره مامان اون بچه بود و براش از هر کسباالبوده باشه  

 فت:  ! دستشو جلو آورد ... موهامو کرد زير شال و گ؟یچ اما حاال

مجبورم   یل. وبگم ..  روشايد درست نباشه حال که فوت شده اينا  -

. آرزو ... دو  مثل موريانه مغزتو بجوه .. زا یخوام اين چ یچون نم

 بود ...   ومدهیبه وجود ن یماهه باردار بود .... هنوز بچه ا 

 !!!!  ؟یچ -

 من!   نینه؟ درست ع یتعجب کرد -

  ؟ی... چطور  یول -

خوب گويا   یاز همسرش جدا شده بود ... ول شیپ  آرزو چهار ماه -

ده ...  یبا همون دوست پسرش ادامه مش بازم رابطه اشو  قالطبعد از  

کرده بود ...   یخودکش  هینم حامله شده بود به خاطر اين قضاز همو

کردم  یسع یلیاين بوده خ  شیخودکش لیدل دمیفهم  یمن وقت 

.. با اينکه اون يه بچه  قمندش کنم .کنم و به اون بچه عال دوارشیام

کنه که بتونه   دا یپ ویکس بتونهيد بهش گفتم شا  یحروم بود ... ول
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من  یشده بود ول ی... اونم راض خودشو بچه اشو با هم قبول کنه

من برداشت سو کرده و فکر کرده من دارم  یدونستم از حرفا ینم

 گم ...  یخودمو م

 من!   یخدا  -

رفت  یم نینخور ... اون بچه بايد از بديگه غصه اونو  بله ... حاال -

 منتظرش نبود.  چکسیه ای اين دن یتو چون

 کنه؟!   انتیقدر راحت ختونه اين یچطور .... چطور يه زن م یول -

 یتو شهیدم هم یم  حیو من ترج کهیکوچ یلیخ  اتیترسا تو دن -

 فی بشه کث گتربزر یهرچ اتی... دن یخودت بمون  کیکوچ یایدن

که باورش از جون دادن برات   یش  یروبرو م یزايیچشه و با  یتر م

اين دوره زمونه مخ زن شوهر دارو   ی.. اگه بهت بگم توه .سخت تر

شه   یشه زد باورت نم یحت تر از دختر هجده ساله مجرد مرا  یلیخ

کنه  یم دادیزن و شوهرا ب نیب یشه که چه مشکلت   ی... تو باورت نم

کنن ... راحت تر از   یم انتیجنس چقدر راحت به هم خ وو هر د

بچه   نطوریه ترسا بذار روحت همهتراينا رو ب یآب خوردن ... نفهم



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

کنم ... با  یحفظ م نجوریم تو رو همکه بتون یبمونه ... من تا جاي

 گفتم:   ضیغ

  یايیوارد دن یآره تا شش ماهه ديگه! بعد از اون شايد يه دفعه ا -

در موردش حرف  یارکه تو د  یايیف تر از اين دنیکث یل یبشم خ

 ...  یزن یم

من  یزنگ گوش ی. صدا دیشش کموها یتو  یدست یفگبا کال

آويزون کرده  مویشفرصت حرف زدن رو ازش گرفت ... بند گو

بودم به دسته چرخ  قبل از اينکه وقت کنم پاشم آرتان پاشد و  

 یوطرف من که چشمش افتاد ر رتشیبرداشت اومد بگ ویگوش

  دیو دستشو کش رغضبیم نیاش شد ع فهای... يهو ق یصفحه گوش

رو زد و   یکردم که دکمه گوش یاش منگ عقب. با تعجب داشتم

 خودش جواب داد: 

 بله؟  -

داد؟!!!   یمنو جواب م یات مونده بودم بهش! بچه پرو! چرا گوشم

 : هیکردم بلکه بفهمم ک زیگوشامو ت

 ... دی... امرتونو بفرماي ستیترسا ن -
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 ! ؟یا زن من دارب یشما چه کار خصوص -

 پرسم!  یدارم از شما م حاال -

 ب .... خداحافظ. خ یلیخ -

 با اخم گفتم: قطع کرد و بر و بر زل زد به من ...  ویگوش

  یبود؟ چرا اينجور یک ؟یمنو جواب داد  یگوش  یواسه چ -

   ؟یحرف زد

  شیعسل  یچشمام از چمشا یتو  دو بلندم کرد. زل ز دیدستمو کش

 باريد:   یم شیآت

 .. .یبه حالت اگه دروغ بگ یپرسم ... وا  یازت م  وااليه س-

. چونه امو طبق  دمیترس یفقط نگاش کردم. کم کم داشتم ازش م 

 عمول گذشته گرفت تو مشتش و گفت: م

 شايان دوست پسرته؟!  -

 یتو چ به... آخه آرتان من  رمی! حقته بگم آره حالتو بگیوا! روان

با دو تا زنگ شد دوست پسرم؟!  بگم؟!!!!! منو چه به شايان ...

ش از اين آرتان خورده تا حال ... با اخم ترکشايان ... چقدر  چارهیب

 گفتم:  
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 !  ؟یزن یبه من تهمت م ی! به چه حق؟یچ  ی؟! يعن ه ياالواين چه س -

 بود:  ومدهیدادش بلند شد... انگار به اين بشر آرامش ن

يد دم به ساعت به تو  تهمت؟!!! از اين واضح تر؟! اين پسره چرا با -

 با تو داره؟!!!   یصوصزنگ بزنه؟!!!! هان؟!!!! چه کار خ 

 بلند تر از خودش داد زدم:  

کنه که برم ... من  ی... چون کارامو داره درست م لمهیچون وک -

 به تو داشتم؟!!!!   یازیاگه دوست پسر داشتم ديگه چه ن

هت زده ب یچشما یو از جلو رونیب دمیکش شدست نیاز ب مویگوش

ز دستش ناراحت م ا... زياد  ادیاش دور شدم. منتظر بودم پشت سرم ب

زدم که   یمکرد. داشتم لبخند  یخوشحالمم م رتاشینبودم. غ

 صداش از پشت سرم بلند شد:  

  ؟یر یم یوايسا ترسا ... کجا دار -

از پشت  موشد. دست یر مداشت گشاد ت یه شمین ی محل نذاشتم ول

 و گفت:  دیکش

 ااا  ترسا -

 برگشتم و گفتم:  
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 گوش کنم؟ ات ! وايسم بازم به تهمته؟یهان چ -

 چون لبخند زد و گفت:  هیالک تمیعصبان دیانگار فهم

تونم دو تا شو تا دم   ینم ی... من تنهاي ریاين دوچرخه رو بگ اینه ب -

 ...  ارم یدر ب

 بود ...   اهینوکر بابات س -

 قدر دوسش داشتم ...  اين نیمنم بهت گفته بودم که به خاطر هم -

 : رفتم گفتم  یکه تند تند م نطوریهم

 ...  لیاقت یهر چ قيالخ -

و کنار  دیشت دوباره کشبودم که دستمو از پ دهینزديک در رس

 گوشم گفت:  

 ... ملیاقت یب یلی... خ ملیاقت یآره حق با توئه ... من ب -

بود؟ نگامو که   یخودآگاه برگشتم و نگاش کردم. منظورش چنا 

 صورتم و گفت:   یديد خم شد رو

 !  هنوز از دستم؟ یناراحت -

 با ناز گفتم:  

 بله ...   -
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يه سورپرايز ديگه هم برات   یاينکه ديگه ناراحت نباش یخب برا  -

 دارم ...  

 خنده ام گرفت و گفتم:  

حتما   چارهی! شايان بیراست ؟ا یسورپرايزساعت يکه ... ديگه چه  -

موقع شب بهم زنگ زده! بذار يه   واجب بوده که اين یلیکارش خ

گذاشت   یدر کمال پروگ دیستم قاپز دا ویبهش بزنم. گوش گزن

 و گفت:   بشیج یتو

 ...  نیبريم سورپرايزو بب ایب فعالً -

شديم و  نیدروغ چرا؟! خودمم کنجکاو شده بودم. با هم سوار ماش

  باالنتیوارد محوطه پ یدوچرخه سوار ستیيه کم اون طرف تر از پ

 : فتمو گ دمیکش  غیدر ج یباال یبا ديدن تابلو  شد.

 !!!!! بال نتیووووووووووووون پوووآخ  ج -

 زد و گفت:   یلبخند

 !  فقط يه کم -
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  یکه اينجور  حاال اریدر ن ی! توام لوس  بازستم یمن که لوس  ن -

تکون   ی... سری وايس شیهمه چ یبايد پا یکن یمنت کش  یخواست

 داد و گفت: 

  یمنو درب و داغون م یزن یم دونم حاال یکه م امان از تو... من  -

 ...  یکرده باش یلفکه ت یکن

 غش غش خنديدم وگفتم: 

 نداره ...   یبه من ربط یخودت گور خودتو کند -

. با اينکه  نیپاينو پارک کرد و من زودتر پريدم یاونم خنديد. ماش

اونجا بود ... همه انگار   یزياد تیجمع یبود ول میساعت يک و ن

  قبال....  یخوش گذرون دنبالبودن و شب جمعه اومده بودن  ارکیب

... که البته  یانو آتوسا و م مایاومده بودم ... يه بار با ن بال نتیبازم پ

 یو مان مایمونديم من و ن دیدر آورد و عقب کش ی آتوسا لوس  باز

شديم ... اون   ربارونیت یکرديم و حساب یبا يه گروه چهار نفره باز

بشه ....   نطوریبهم خوش گذشت ... کاش امشب هم هم یلیشب خ

 ومد کنارم و هر دو وارد شديم ... آرتان يواش گفت: ن ا آرتا

 داد برسه ... چه خبره اينجا...   خدا به -
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 ات کنه؟!    چارهیبابام ب ادیسرم ب ه يه بالدوبار  یرست یم هیچ -

 کمرم گذاشت و گفت:   یدستشو تو

 برو وروجک ...  -

  میتو مسئول اونجا بهمون لباس  مخصوص داد و رفت میرفت یدو تاي

و   می. سنگر گرفت میکن ی... قرار بود با يه دختر و پسر ديگه باز تو

  یدرد داشت ول  یلیخ راشیت شی تفنگ بازيمون شروع شد ... خداي

  یحرفه ا  یلیشرف خ یمن سرتق تر از اين حرفا بودم ... آرتان ب

 ریاون دو تا در به درو ت نیاس  ... همچ اينکاره یبود حساب  دا یبود! پ

افتاد ... اونام همه اش تو سنگر بودن  یمن فکم م  که کرد یبارون م

رون و یب امیذاشت من از تو سنگر ب یحريف قدره ... نم نبود دهیفهم

از   ریکرد. منم لج کردم يه ت یهمه اش منو پشت خودش قايم م 

 گردنش و گفت:   یگردنش ... دستشو گذاشت رو یپشت زدم تو

بود از فرصت   بیرق گروه یکه تو یآخ  ... همون موقع دختر  -

پسره هم منو هدف  زدن به آرتان ریسو استفاده کرد و شروع کرد ت

  یسالم تو تنم نموند. صدا  یکردم ... يه جا یگرفت. عجب غلط

 یکرد. آرتان سريع به حالت عاد یگوش همه رو کر م غامیج
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  یبیت سنگر و خودش با يه حالت عجبرگشت و منو هل داد پش

پسره رو با   یزد ول یدختره رو نم اصالً ..د .بارون کر ریپسره رو ت

فکر دخترونه کردم ... چون پسره منو زد آرتان   زد ... بازم یم ضیغ

شدن و  میخره اونا تسلباالکنه.  یاش م کهیت کهی داره ت یوراينج

د اومد سمت من و  خسته شده بو ی . آرتان هم که حسابدنیکنار کش

 گفت: 

 ! ؟یسالم ؟یخوب -

 بازيه ديگه...   !الیخ یبابا ب -

ف و سريع نگاش عوض شد. تفنگشو پرت کرد اونطر دميهو دي

 وحشت زده اش و گفتم:   افهیاز ديدن ق دمیاومد کنار من ... ترس

 شده؟!!!!  یزیچ -

 لبم و گفت:  یباال دیآرتان دستشو آورد جلو ... آروم کش

 صورتت؟!   یزد تو یعوضاون  -

م ... سريع دستمو آوردم ددي شویدستشو که برد عقب انگشت خون

يومد ... يه ضربه خورد   یمبه دماغم ... داشت خون  دمیکش و باال
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بشه  یکردم باعث خونريز یشدت نداشت فکر نم ی صورتم ول یتو

 دماغم و گفتم:    یدر آوردم گرفتم جلو بمی... سريع يه دستمال از ج

 اشکنک داره سر شکستنک داره ...   یازب -

 : و گفت دیدستمو کش

 بريم درمونگاه ...   -

صد   ه زن تو شدم تا حاالک ی... به خدا من از روز انول کن آرت -

 االننبودم ... اينم  یمن اينجور ... قبالدهیبار کارم به دکتر کش

 شه فقط يه ضربه خورده.  یخوب م

 نکن!  یره ... لجباز یم جیسرت گ االن یترسا! تو کم خون -

  یرفت. نشستم رو یم جیت گگفت سرم کم کم داش یراست م

 محوطه و گفتم:  یتو مکتین

  ی... خوب م ری بگ رينیش زی... تو برو برام يه چ نمی ش یمن اينجا م -

شم زود ... سرشو تکون داد و سريع دويد سمت بوفه ... باز دوباره  

 یداشتم از خونريز یفته بودم و سعگر باالمهربون شده بود ... سرمو 

 نشست کنارم. با اين فکر که آرتانه گفتم: فر کنم که يه ن یریجلوگ
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به   یبد یاز خون شده ... يه دستمال ديگه دار آرتان دستمالم پر -

صورتم قرار گرفت. دستمالو گرفتم و اومدم   یجلو یالمن؟ دستم

جام و دستمال    نشستم سر خیتشکر کنم که با ديدن يه پسر غريبه س

 ديد و گفت:خن از دستم افتاد. پسره با ديدن حالت نگام

بهت   خانوم خوشگله؟ بده  یکن ینگام م یچرا اينجور هیچ -

گه بهت بدم.  دي  یبذار يک ؟یکمک کردم؟ ااا چرا دستمالو انداخت

 زکه يه دستمال ديگه ا  یشلوارش و در حال بیج یدستشو کرد تو

 فت:  آورد گ یپاکت دستمالش در م

 ... نم ک زشی دماغ خوشگل کوچولوت ... برم ج یزده تو یک -

 دونستم بايد در یاينقدر از حرکاتش تعجب کرده بودم که نم

آرتان پشت سرم   یصدا  دنیبگم! با شن یچ یجواب اون همه پروگ

 !  گایسکته کردم در حد بوندسل

  ؟یطعمشو بچش یدماغش ... توام دوست دار یمن زدم تو -

ش مشت رمیيا من بتونم جلوشو بگ  یبگ یزینکه پسره بتونه چقبل از اي

  دماغ پسره ... مات مونده بودم اون وسط آرتان پسره رو یورد توخ

 یاز اين ادامه نم شتریدونستم ب یهل داد عقب و اومد سمت من ... م
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 حیشد و ترج الشیخیقدره ب یلی خ بشیبود رق دهی ده. پسره هم فهم 

بمونه. خدا   رنیداشتن جلوشو بگ  ی که سعدوستاش   یبازوها نیب داد

راه  غیج غی ج نمیب یترا نبودم که تا دعوا مدخ  هیرو شکر مثل بق

با لذت تماشا   سادمیشد من وايم یهم هر جا دعوا م شهیبندازم ... هم

يه ترس    شهی دونم چرا هم یدر مورد آرتان نم یکردم. ول یم

ز موهاش کم يه تار ا یخواستم حت ینمداشتم. شايد چون  یخاص

  یلی. سرم خرونیبجا از اون دیبشه. آرتان مچ دست منو گرفت و کش

تان هم که ديد رفت و دستمالم پر از خون شده بود. آر یم جیگ

 انداخت دور شونه ام و زمزمه وار گفت:  تعادل ندارم دستشو 

 اذيتت که نکرد ...   -

 نه ...   -

 مطمئن؟!   -

دک و  یبده ... زد حیتوض آدم  ید یمطمئن ... تو چرا وقت نم -

 ....  یکرد  ادهیپوز يارو رو پ

 زد و گفت:   یخندلب
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  میخودمون یول ...  نهیکه به زن من متلک بگه سزاش هم یکس -

 شه يه لحظه يه جا تنهات بذارماااا ... لبخند زدم و گفتم:  یترسا ... نم

 و هزار تا دردسر!  هیخوشگل -

بگه از   یز یجواب حرفم چ و بدون اينکه در نیماش یمنو نشوند تو

باز   کمیپرتغال در آورد يه کآب که دستش بود يه  یداخل نايلون

 کرد و هر دو رو داد دستم و گفت: 

شدم. وگرنه   یگرفتم خوردم. بايد تقويت م رفبدون حبخور ...   -

راحت   الشیداد. تا تهشو که خوردم خ  یام کار دستم م جهیسرگ

 نگاش کردم و گفتم: شد. پرسشگرانه  ن یشد و سوار ماش

 ريم خونه؟!  یديگه م -

 شايدم بهت خوش نگذشته ...  ؟یده شخست ه؟یچ -

 مه...  یساعت دو و ن یت ... ولهم بهم خوش گذش یلیاتفاقا خ -

 با تعجب به ساعتش نگاه کرد و گفت: 

 ! ؟ یگ یم یجد -

 ساعت چنده؟!   یمعلومه! پس فکر کرد -

 گذره ...   یچقدر زمان زود م -
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  یع مسري یلیبا منه زمان براش خ یزم فکر دخترونه کردم. وقتبا

ارد  گفت همه افکار دخترونه ام درسته ... و  یبهم م یگذره! يه حس

با ديدن تخت   یاتاقم ول یهمه رفتم تو ازخونه که شدم با ذوق اول 

 خواب بهم ريخته ام گفتم: 

رتان اين  نگم ... آ یزیاااا آرتان ... يهو ساکت شدم! بهتر بود چ -

داشتم ...  یگقشنمن! چه حس   ی! سر جادهیخواب یمدت رو اينجا م 

 فتم: بود ... آرتان اومد پشت سرم و گ یه خوباين نشون

 شده؟  یزیبله چ -

 نبود ...   یمهم زینه ... نه ... چ -

 ترسا ...   -

 بله؟  -

 اين مدت ...   یتو -

   ؟یکن یچرا حرفتو کامل نم ؟یاين مدت چ یتو -

 ! ؟یدیکه نکش گاریس -

بودم آرتان از   دهی فهم یوقت. از دمینکش یهوس  کرده بودم ول یلیخ

  گارویه چشم نداشتم سياد ديگ یبدش م یگاریس  یو آدما گاریس
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تکون دادم.   یچه برسه به اينکه بکشم ... سرمو به نشونه نف  نمیبب

 زد و گفت:   یلبخند

 ...  یبود  دهیاگه کش -

 ؟ هان؟ هان؟ هان ؟یبودم چ دهیاگه کش -

 خنديد و گفت:  

 ديوار...  از   یيک یخورد یاز من م یيک-

 نگات کنم ...   سادمیاينبار ديگه واينم -

 پرو!  برو بچه -

 اتاق و خنديدم. صدام کرد:  یرفتم تو

 ترسا ...   -

بود ... به خدا که عوض شده بود. نگاش کردم.   یلحنش يه جور

 سرشو زير انداخت و گفت:  

 ...  یوش اومدبه خونه خ -

 یم یبايد کار... ن...دلم ضعف رفت. يه قدم بهش نزديک شدم

کنم.  یفکر کنه به يه چشم ديگه بهش نگاه م ستمخوا  یکردم. نم

کرد... به خدا قسم که داشت با   ی نگام ممنتظرش  یداشت با چشما
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  یکردم برم جلو ... غرورمو بشکنم ... ول یم  چشماش التماس 

 ت دادم و گفتم:  نشکستم. آب دهنمو قور

 .. ازت ممنونم بود . یخوب یلیممنون .... آرتان شب خ -

 داشتم.   ازیبهش ن شتری... خودم ب مکن یخواهش م -

خنديد و رفت به سمت اتاق  مغرور خر! چپ چپ نگاش کردم که 

اونم به من! لباسمو عوض کردم و  زدم خودش. من به اون ضد حال 

دماغم ... همه   یتو دیچیآرتان پعطر تلخ   یتخت ... بو یافتادم رو

 آرتانکردم فراموش کنم  یه بود .. سعاونو گرفت ی رخت خوابم بو

ه اللکردم فراموش کنم بهم محرم و ح یخوابه ... سع یاتاق بغل یتو

وار دوسش   وونه دارم و دي ازیکردم فراموش کنم بهش ن ی... سع

 .فراموش کنم و چشمامو بستم زویکردم همه چ یدارم ... سع

بود ...  شدم ... ساعت يازده   داریزنگ مکرر تلفن ب یصبح از صدا 

آرتان خونه نبود ...   رونیسريع لحافو کنار زدم و پريدم از اتاق ب

کجا رفته!   عهکردم صبح جم یودم فکر مکه داشتم با خ نطوریهم

 و برش داشتم:  یرفتم به سمت گوش

 الو ...   -
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  :دیچیپ یگوش یجون تو یلیمتعجب ن یصدا 

 الو ...   -

  دنیاز شن چاره یفکر کنم هنوز خبر نداشت من برگشتم خونه. ب

سنگ کوب کرده. به   االن البدخونه پسرش  یيه دختر تو یصدا 

 بود ... با خنده گفتم: خصوص که صدام هم گرفته 

 جونم ...   یلین سالم -

  ؟یعزيزم توي  ترسا -

ن ديگه هم نکنه آرتان يه ز  ه؟یبله که منم! پس فکر کردين ک -

 گرفته ... 

از خودم فاصله دادم تا   ویجون کرم کرد. گوش  یلین غیج یصدا 

در گوشم    ویفروکش کرد و بعد دوباره گوش  جاناتشیخوب ه

از   اشت د چارهی براش تعريف کردم. ب زویمه چگذاشتم و با خنده ه

زنن بعدم   یافتاد. گفت شب حتما بهمون سر م یمپس  یخوشحال

ه به بابا تشکر کنه. تلفنو که قطع کردم در گرفت زنگ بزن میتصم

که دستش  یو آرتان اومد تو ... با ديدن ساک ورزشخونه باز شد 

 تم:  بود لبخند زدم و گف
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 باشگاه؟!!!!   یرفت یپا شد  یتو با چه جون -

وابم نبرد منم صبح پاشدم رفتم خ  اصالًديشب  ما... دو  سالماول  -

 باشگاه ...  

   دمیابتوام خو  یعوضش من جا -

 د؟ بو یپف کردتون مشخصه ... تلفن ک یبله از چشما -

 يان اينجا...   یمامانت ... شب م -

ردم خره شاخ  غولو شکستم و تو رو آو باالوقت نکردم بهش بگم  -

 خونه ...  

 گفتم:  یرفتم سمت دستشوي یکه م نطوریهم

ديدم   یبرگه ا  وسط حاال زیم یخوشحال شد بنده خدا ... رو یکل -

 رتیباعث شد سر جا وايسم ... عقب گرد کنم و برگه رو با ح که

بود ... با تعجب   یرشته تجرب  یثبت نام کنکور برا  شیبردارم. ف

 برگه رو نشونش دادم و گفتم:

 آرتان؟!!!   هیين چا  -

 انداخت و گفت:   باالشونه رفت سمت اتاقش  یکه م نطوریاونم هم

 ...  یدر تاريک  یریت -
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به برگه   یاتاقش ... نگاه یمن نشد و رفت تو یواالديگه منتظر س

 گفتم:    آهسته انداختم و

هم   یاشکال ی! ول؟یامان از دست تو ... آخر کار خودتو کرد -

 ...  یدر تاريک یریت نداره ... به قول خودت

... بعدش هم تند تند  یستشويحموم و منم رفتم د یآرتان رفت تو

.... از حموم که اومد   میمشغول غذا پختن شدم که گرسنه نمون

 آشپزخونه و گفت:   یتومد با همون حوله سورمه ايش او رونیب

خواستم بگم پاشو بريم   یمن تازه م  ؟یا غذا درست کرد -

 رستوران  

 عرضه ام؟!   یمن ب یردفکر ک -

گذاشت دم دهنش ... با اعتراض  آبو برداشت و  شهیزد و ش یلبخند

 گفتم:  

 یآب بخور وان یبا ل یادت داشتع شهیدونم تو که هم یمن نم -

 ... یکن یم  یامو همه اش دهن شهیش ؟یچرا مث من شد حاال

  باالقه رو گرفتم رو گذاشت سر جاش و اومد سمت من. مال شهیش

رو   یمهلت کار یسرش. ول یواست اذيتم کنه بکوبم توکه اگه خ
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ن بچه یو نشوند لب اپن! عو با يه حرکت منو از جا کند  ن ندادبه م

 گفت:  و ورتم کوچولو ها! انگشت اشاره اشو آورد نزديک ص

 ...  يادت باشه که من شوهرتم  شهینوم کوچولو اينو همخا -

  یم کردن. یصداش لحنش حرکتش همه و همه داشتن منو خل م

... اونم آب دهنشو قورت داد و سريع از  خواستم از دستش داد بزنم

 اپن و زير لب گفتم:  یرو دمی. مشتمو کوبرونیب رفتآشپزخونه 

 !  یلعنت -

دونم آخرم   یکرده بودم. م  دا یا من پبود که جديد یاين چه حس

جون و پدر جون   یلیم. اون شب در حضور ند یکار دست خودم م

 یزد که باعث م یجديد م یحرفاجون  یلیشد ن ی سپر یشب خوب

خواست!  ینوه م دلششد من سرخ  بشم و آرتان حرص بخوره ... 

 یم دیجون رو تاي  یلین یکم داشتم فقط! پدر جونم حرفا نویهم

دست از سرمون  ر آرتان مجبور شد قبول کنه تاآخر س کرد.

  اشتن. بعد از رفتن اونا با آرتان بر و بر به هم نگاه کرديم و يهوبرد

ما هم چه   یبخند! زندگ ینخند ک االزديم زير خنده ... ح یدوتاي

آرتان فرار کردم ديگه موندن   ازشده بود! اون شب بازم   یزندگ
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   کالسشدم که برم  دار یعد بروز ب کنارش به صلحم نبود ... صبح

عقب افتادم.   یاز همه چ یالک یرم قبل الکزبان ثبت نام کنم. ت

. با  رونیکه آرتان از اتاقش اومد ب رونیرفتم ب یداشتم از خونه م 

 جلو اومد و گفت:   یديدن من قدم

  ؟یتسالمکجا به  -

 ...  ریصبح بخ سالم -

  ؟یر ی... کجا م ریصبح توام بخ سالم -

 زبان!    کالسعلومه! خب م -

   ؟یمگه ثبت نام کرد -

 رم ثبت نام کنم ...   یتازه دارم م نه -

 یارت دارم بعد خودم متو ک ایشه ب یخب پس دير نم یلیخ -

 برمت ...  

  ؟یکار دار یچ -

 تو تا بهت بگم.  ایب -

آشپزخونه تا بساط صبحونه   یتومنم رفتم  یدستشوي یاون رفت تو

 ريختم که اومد تو گفت:  یم یچاي داشتم رو آماده کنم.
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 یرو  دمیرو کوب یچاي وانیتو خانوم کوچولو ... لخود ینسوزون -

 و گفتم: زیم

 خانوم کوچولو؟   یشه ديگه به من نگ یان مآرت -

 با تعجب نگام کرد و گفت:  

 چرا؟!  -

 گفت خانوم کوچولو ...   یآرزو .... بهم م -

 آرزو؟!!  -

 یصندل یکون دادم. اومد نشست روسرمو تو  یصندل  ینشستم رو

 دستاش و گفت: نیگرفت بمن. سرمو  یکنار

چندين و چند  گفت انگار دوست یآرزو بهم م یگ  یم  نیهمچ -

گفت خانوم کوچولو ... چون من  یسالت بوده! ترسا اون بهت م

 گفتم!  یبهت م

 دونست؟  یاون از کجا م -

 ...   بود دهیمنو با تو شن یفنچند بار حرف زدن تل -

 .  افتم .. یمن ياد اون م یگ یخب ... تا م -
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 جهیبايد به اين نتتو  یتو رو ياد اون بندازه ول یچیخوام ه ینم -

نبوده که تو به   یمهم زیچ چ ینبوده ... ه یچیکه آرزو ه یبرس

 ...  یاریخاطرش اينقدر به خودت فشار ب

د ... چشمام گشا صدیس یرفت رو ضربان قلبم اين حرف دنبالبه 

 وار گفت:  شدن ... در گوشم زمزمه 

 !  یمن یتو فقط خانوم کوچولو -

نداد. بازم آرامش بود و آرامش ...   بهم دست یحس بد چیديگه ه

آروم تر   یدونست که اينجور یفقط آرامش! انگار خودش خوب م

 گفت:  ومنو از خودش جدا کرد  هیشم بعد از چند ثان یم

ت يا اينجاس تیدرس یکتابا نمیب... خانوم کوچولو حال بگو ب خب -

 خونه بابات؟  

 با تعجب نگاش کردم و گفتم: 

  ؟یچ یبرا  -

 اينکه وقت درس  خوندنه ...   یبرا  -

 خوام برم ...   یآرتان من که م الیخیب -
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محکم ... و   یلیگرفت و فشار داد. يه فشار خ زیم یدستمو از رو

 گفت: 

اينو   یچند وقت هچند وقت به  ستین الزمو ... بر خب یلیخ -

 شیوقت درس  خوندنه ... بذار حداقل پ االن ی... ول یگوشزد کن

 یول یکه اينجا هم قبول شد یخارو داشته باشخودت اين افت

 ... یبمون ینخواست

اين چش شد يهو! چه خشن! خب قربونت برم اون فکتو تکون بده  

 خدايا ه؟یواسه چ دنایچ  یکبر یر... اين صغ یذارم بر  یبگو نم

وقت بهم نگه  چیا هنکنه واقع اد؟یدرست در ب ماینکنه حرف ن

ا کل همه اش توهم ذهن من  بمونم؟ نکنه اين ششیدوست داره پ

 یتو ینداشته باشه؟ حساب یتیبراش اهم اصالًباشه و بودن يا نبودنم 

 فکر بودم که گفت:  

 : دمی و پرس باال... سرمو گرفتم یراست -

 !  ه؟یديگه چ -

اينجا ... اگه يادت   خوام دوستامو دعوت کنم یم و پنجم  ستیب -

و  ستیبابا! ب یم؟ ا و پنج ستیبهشون بدهکارم ... ب یباشه يه مهمون
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بود؟ خواستم بگم من   قحطتاريخ  پنجم که شب تولد منه! حاال

شونه  نمیهم یديدم ممکنه بعدا بفهمه و ضايع ام کنه برا یول ستمین

 انداختم و گفتم:   باال یا 

 ه ثبت نامم؟ شه من برم واس  یم حاال ..باشه .  -

 خورد و گفت:    یآخرين لقمه اشو هم با خونسرد

 گردونم ...   یبرم و برت م یخودم م -

اينهمه راهو   ستین الزم رم ديگه .... توام  یمگه خودم چلغم؟ م -

 ... یو برگرد یایب

...   یتنها بر پتیبا اين تدونم  یبرمت ... صلح نم ی گفتم خودم م -

به   یريم... نگاه یاک کن يا با هم ملباستو عوض کن آرايشتم پ يا

بودم   دهیپوش یسورمه ا  یکت یپالتو  خودم انداختم ... يه یسر تا پا

...   یسورمه ا  یبوت ها میبا ن یا سورمه... مقنعه   یيخ یبا شلوار ل

اعتراض کنم   آرايشمم در حد ريمل و رژ و رژگونه بود ... اومدم

   کم گفت:که با تح

 که گفتم ...   نیهم -
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لباس   مجبور بودم. حاال یخواستم به حرفش گوش کنم ول ینم

اونوقت  کردمیاشتم ... بعدشم اگه لباس  عوض معوض کردن ند

  نمیهم یبرا  رهیبگ یلیاسرائ یبن یايرادا باسامخواست به ل یم  شهیهم

و اومد از   دی.. لباساشو پوشدادم اجازه بدم خودش منو ببره . حیترج

ل کت شلوار و کروات ... يه پالتو هم ... طبق معمو رونیاتاقش ب

رفت سر کار  یکه م یبودم وقتاي پاشیگرفته بود دستش ... هلک ت

و سوار آسانسور شدم .... اونم   رونی... تند تر از او از در اومدم ب

زير و داشتم با  رو فشار داد. سرمو انداخته بودم   یباومد تو دکمه ال

شو حس کردم. سرمو که نگا ینیکردم که سنگ  یم  یازب فمیدسته ک

لتو و شلوارم  ... پاهکن یداره نگام م یبد یديدم يه جور باالآوردم 

منو ديد بزنه ....   یتداد به راح یتنگ بود و بهش اجازه م یلیخ

باتاپ و  یود وقتب یبودم ... عجب آدم دهیديگه پوش زیکاش يه چ

حال  کرد که  ینگام نم یرفتم اينجور یشلوارک جلوش راه م

 گفتم: یو عصب اوردمیکرد. آخر سر طاقت ن یداشت م

 تا حال؟!   یآدم نديد -

 زد و گفت:  یداغلبخند 
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م تا حال ... رنگ گرفتن  نديده بود یزن خودمو نه ... اينجور -

کر آسانسور ايستاد. . خدا رو ش دمیگونه هامو از داغ شدنشون فهم

 و گفتم:  رونیپريدم ب

 از چشمات بوده ... مشکل  -

 شیبا ديدن نگهبان دوباره ياد مهمون ديمیکه رس ینگهبان یجلو به

  یديدم. بعض یگرفتم تا نگهبانو م یوجدان م افتادم! چقدر عذاب

که باهاش کردم درست نبوده ... به   یکردم کار یوقتا حس م 

وقت دير وقت خونه  چیديگه ه  ین مهمونخصوص که از بعد از او

رفتن   یمهمون د یرس یبه نظر م و یبفهمم رفته مهمونيومد که  ینم

گرفت   یم یدوباره داشت خودش مهمون رو ترک کرده ...و حاال

  دن؟یترس ی؟ نماينجا انیشدن دوباره ب یدوستاش حاضر م ی... يعن

اديم ... اينبار  ثبت ناممو انجام د ی و کارا  میرفت یو علم!! دوتاي  هللا 

... اون   حبه صب فتهیم دوباره بسکالتونست کرد که  یآرتان هر کار

يه جلسه از  ینبود نتونستم حت یدفعه هم فکر کنم چون آرتان راض 

دن به  فقط پولشو دادم ... آرتان با نگاه کر یو هم برم و الکامکالس

 چارت ترمام گفت:  
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...  یندار شتریديگه بشه ... سه چهار ترمه  یديگه داره تموم م -

 تم:  به غبغب انداختم و گف یباد

 بله!  -

سوار  یخودشو گرفت. دو تاي یجلو یاز حالتم خنده اش گرفت ول

فت ... دوباره رفته کرد و ر ادهیه پدر خون یشديم و منو جلو نیماش

  یو سور و ساتش ... اينبار ديگه نبايد کار ینفکر مهمو یبودم تو

. نمیآرتانو بب یره ... دوست داشتم دوستاکردم که به هم بخو یم

نداشتم ... مونده بودم از آتوسا   توق  شتریسفند بود. پنج روز با  ستیب

رر  کار زياد براش ضکمک بخوام يا نه؟ آتوسا پنج ماهش بود و 

تلفن زنگ خورد.   یوشفکرش بودم که گ یتو  یداشت ... حساب

 برداشتم و گفتم: 

 بله ...   -

 :دیچیپ یوشگ یآتوسا تو  یصدا 

 ... یخواهر سالم -

 دم:  ز غیج یبا خوشحال 

 آتوسااااااااااااا   -
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 بچه ام افتاد ...  ؟یزن یم غیا ترسا چرا ج -

 خاله قربونش بره ...   یاله -

 ها ...   دارهيه دونه خاله رو  نیخدا نکنه بچه ام هم -

 عمه اش قربونش بره ...   یخب پس اله -

 غش غش خنديد و گفت:  

 !!!!  یاله -

 منم خنديدم و گفتم: 

 !  ثیخبضد خواهر شوهر  یا  -

  ؟یر  یکه تو قربونش م ستین حاال -

 قربونمم بره!   -

 ...  یخواهرشوهر ندارخدا رحمت کرده  -

 گفتم:  یو با لحن بامزه ا  دمیشک یآه

برادر  نیيه ج یبهم خواهرشوهر نده ول  ستما خو یاز خدا م شهیهم -

 .  مجرد بده .. پ یشوهر خوش ت

  ؟یچ یوا برا  -
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 یزن برادر شوهرا م یيک یيک میکش یاين رمانا شوهره رو م نیع -

 داره ....   یيه بوي یخره هر گلباال میش

 نديدم:  بلند شد و منم مستانه خ غشیج

 خدا خفه ات نکنه !  -

   ؟یافتاد یشده باز ياد خواهر یچ نمیبگو بب ... حاال یاله -

  ؟یيا یم ... توام هیخوام برم آتل یم -

  ؟یواسه چ -

خوام  یدارن؟! خب م یکنن؟ ابرو بر م یکار م یچ  هیرن آتل یم -

 ...  رمیبرم عکس بگ

 !ه؟یواسه چ عکس گرفتنت حاال یافت یاز ريخت م یتو که دار -

چهارم به بعد هر ماه برم يه  از ماه  ی! قرار داشتم با مانیخبر ندار -

 ایتا دن دهیمامانش چه کش نشون بديم ین یکه بعدا به ن رمیعکس بگ

ببرتم  ادیتونه ب ینم یانم یخوام برم ول یم امروز اومده ... حاال

خودش   یگفتم با تو برم ... توام که شوهرت خونه تونو پر از عکسا

  یتوام يک ایب یاریاينکه کم ن ی... برا فتهیخودش ی آدما نیکرده ع
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 ی. ولستین  ی... يه کم فکر کردم ديدم فکر بدریدو تا عکس بگ

 گذاشتم و گفتم:   کالس

... حال   یخوا  یم ربست! سرويس دی د من افتادپس بگو چرا يا  -

 بهتر از من ...   یچه خر ستین یکه مان

 کنم ...  یه ياد تو ممن ک فی ! حتیترب یب -

 ت؟ دنبال  امیب یام ... کي یخب بابا قهر ورنچسون ... م -

من   دنبال ایوشگل کن بدو ساعت ديگه نوبت دارم ... بدو خ یبرا  -

  .. 

 ... یفتگ یزودتر م یمرد  یم -

 کار کنه ...   یچ خواد ی! انگار مخب حاال -

 ..  امیباشه گمشو تا من ب -

دوست داشتم  یلیحموم ... خ یزدم تو  رجهیکرده و ش یخداحافظ

تند تند  رونیان باشه. از حموم که اومدم بآرت یعکسام ست عکسا

لختش کردم بعدم چند دست لباس  و لخت  دمیموهامو اتو کش

ساکم لوازم   یگذاشتم تو رونیب دمیکش کمد یخوشگل از تو

د آسانسور يادم افتا ی.تو رونیآرايشامو هم برداشتم و زدم از خونه ب
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رم عکس   یبه آرتان زنگ نزدم ... دوست نداشتم بهش بگم دارم م

دم خنده  فکار خو... از ا  ادیو چشاش در ب نهیخواستم يهو ب یم رمیبگ

.. بعد از دو تا بوق  . شیزنگ زدم به گوش میام گرفت و با گوش

 یلبخند  نمیهم یجواب داد. سابقه نداشت دير جوابمو بده ... برا 

 تم: گوشه لبم نشست و گف

 همخونه ...  سالم -

 حس کرد:  شد یاونم خنده رو م یصدا  یتو

 کوچولو ...   سالم -

 خونه؟!  یيا یم یآرتان ک -

 ه؟ ه اومدم سر کار دختر .... نکنه دلت برام تنگ شدمن تاز -

رو ترش کردم و  یاز لحنش هم لجم گرفت هم خوشم اومد. ول

 گفتم:  

 یزنگ زدم بگم دارم با آتوسا م...   رمی! نخیواه واه! از خود راض -

 ...  رونیرم ب

  ؟ینسور آسا یتو -

 !!  ؟یدیاز کجا فهم -
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 به من؟   یزن یگ مبعد زن رونیب یيا یاز ملوديش ... م  -

 ... فقط خواستم بهت خبر بدم ...  خب آره من که اجازه نگرفتم  -

هم   دم ... اينو مطمئن باش! حاال یندم نم  اجازهمن اگه بخوام   یول -

دم فقط  یمواظب خودت باش ... زود هم برگرد ... اجازه م یرو ولب

 اينکه آتوسا باهاته!   لیبه دل

 تان! آر یهست یاز خود راض یلیخ -

 توام خانوم کوچولو ...  نیتازه ع -

 ! پرو -

 اگه القابت تموم شد من برم به کارم برسم ...   -

 برو ...   -

 ...  نمت یب یشب م -

 ... ینیشايدم نب -

 ! خداحافظ ...  نمت یب یشب م -

 خداحافظ ...   -

  یچه سر یخواست. ول یبا زور م وزیبود! همه چ یکمحبتشم خر

دونستم. رفتم  یبودم خودمم نم شی زورگوي توش بود که من عاشق
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روح   ی... با ديدن صورت ب هیسمت آتل  می توسا و با هم رفتآ دنبال

 :  دمن اخم کر

 ...   به اون صورتت یدیمال  یم  یزیيه چ-

 به صورت پر آرايشش نگاه کردم و گفتم: 

 بسه ديگه...   یتو زد -

 شه ...   یعکست خراب م یگم! اينجور یخودت م یبرا  -

م تو برام  دنبالردم نگران نباش بابا ... بلد نبودم خط چشم بکشم آو -

 ...  یبکش

 کنم ...  آپ کیتو رو م نمیباشه ... پس تازه بايد بش -

 ... عکاس  زنه يا مرد؟   ی... راست نیهم واسه یخواهر بزرگتر شد -

 داره؟   ی؟ چه فرق چطور -

مرد باشه  ... اگه رمیبگ جذابدو تا عکس   یخوام يک  یآخه م -

 شه ...  ینم

 عکاس  مرد؟   شیذاره من برم پ یم ینه بابا زنه! مگه مان -

 !  شونیخرک یرتایامان از دست اين مردا و غ -

  ...نهیبه هم شیخره قشنگ -
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 خونه عکاس  ترمز کردم و گفتم:   یجلو

   غلط کردن ... -

نزديک   هیکه خودمم قبول داشتم. خدا رو شکر عکاس یدر حال

تو  میفتشديم و ر ادهیپ یبود و زياد علفش نشدم. دو تاي خونه مون

...   یخونه اشو اختصاص داده بود به عکاس  یاز اتاقا ی... يک

بود کاربلده ...  دا ی بودن! پر که به در و ديوارش بودن محش یعکساي

شدن به همديگه آتوسا تند تند   یمعرف و یپرسواال واح سالمبعد 

کنه  یکار م یديدم داره چ  ینممشغول آرايش صورت من شد .... 

.. کارش که تموم شد خودمو تو آينه ديدم ...  قبولش داشتم . یول

شده بود!    یخودمم گاو یچشما  فوق العاده شده بود ... حاال

  ردمک یيومد بايد يه کم تمرين م یبهم م یلیخط چشم خ شیدايخ

زده  بايد آرايش کنم. يه عالمه هم ريمل برام   یچه جور رمیتا ياد بگ

لبمم که ديگه  کرده رژ  نیسنگ  یل یبود که حس کردم چشمامو خ

شده   یگریصه که جازاندازه برجسته شده بود ... خال شینگو لبام ب

  شتریب شیل باز و بسته بارم بست که لختبودم ... موهامو هم يه مد

کوتاه اسپرت از    راهنیيه پ دمیکه پوش یلباس نی.. اول. ادیچشم ب یتو
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بود و يقه اش هفت بود قدشم   یحلقه ا  نی که آستجنس کتون بود 

زانو بود و رنگشم بنفش بود ... چند تا عکس خوشگل   باالوجب  يه

روشن  یآب  نیرک جبا اون لباس  گرفتم بعد عوضش کردم يه شلوا 

نم چند تا عکس گرفتم ... بعد  با او دمیبا يه تاپ يقه باز بنفش پوش

... که يقه اش   یاز جنس لمه آبه لباس  شبام شد ... يه لباس  نوبت ب

خورد از پشت هم کمرم  یدور گردنم گره م  و باز بود و یهفت

ه داشت يه چاک  دنباللخت لخت بود قدش بلند و از پشت يه کم 

...   خوشگل بود یلیخورد ... خ یرون پام هم کنارش م یتا رو بلند

خورد  یبود که زيرش فنر م یسسهم يه لباس  شب پرن یلباس  بعد

دوخته شده بود ...   بود و دکلته یلباس  عروس  بود ... اينم آب نیع و

  دیاين عکسا که گرفته شد آتوسا هم عکسشو گرفت تازه نوبت رس

خواستم  یخواستم ... م یاتاق خوابم م یکه برا  یسکس یبه عکسا

  یالت مپز عکساشو نده ... خج یان که ديگه ه دست آرت یبزنم رو

بود که قصد  ینبود کار  یچاره ا   یه ولآتوسا و عکاس یجلو دیکش

 سیو موهامو هم خ دمیاول پوش مویمش بدم ... ست مشکداشتم انجا

  دهیوابتر بشه عکسو به صورت خ یکردم تا هم فر بخوره هم سکس
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دستام هم  زا  یکه چشمامو خمار کرده بودم و يک  یگرفتم در حال

 ام نهیس یرو

بود. آتوسا که   نیتو دورب و نگام هم دهی...به کناره بدنم خواببود 

 زد و گفت:   یبود لبخند پشت سر عکاس  وايساده

 خوش به حال آرتان ...   -

  یرم روکه کنا یپر شال ارمیاينکه کم ن یبرا  یول دمیخجالت کش

  چاره ی... ب افتاده بود رو گوله کردم و پرت کردم طرفش نیزم

بچه ام   یا برا منو نديده بود ... چه حرف یم اينجوريه بار یآرتان! حت

ه عکس هم با همون لباس  خواب  آورد اين آتوسا ... يه دون یدر م

شد  یکه چشم آرتان گرفته بود گرفتم ... چه عکس یرنگ  یزرشک

از موهامو ريختم   یم ین نیزم یدست و پا شدم رو ! چهار یيک اين

لبم   یم و انگشت اشاره مو به نشانه سکوت گرفتم جلوصورت یرو

  یشده بود آرتان کش! چشما ی ادم جلو ... يه ژستو لبامو يه کم د

زد ... بعد از اينکه عکسامو گرفت تند پريدم   یتوسا داشت برق مآ

. دمیکش ی.... خجالت مگرفته بود  رنگ. گونه هام  دمیلباسمو پوش

ده بودم ... خانوم عکاس  گفت  خت نشاينقدر ل یکس  یجلو تا حاال
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ريم ... آتوسا رو رسوندم  انتخاب کردن عکسا دوباره ب یفردا برا 

ه . تو فکر اين بودم که آرتان عکسا رو  خونه و خودمم رفتم خون

و   میآتوسا رفت  ا شه ... روز بعد ب یشه! بچه ام شوکه م یم یچ  نهیبب

 یون عکس... ا پنج تا عکس خوشگل در ابعاد بزرگ سفارش دادم .

  و خفن شده بود که روم یکه با لباس  خواب گرفتم اينقدر سکس

دادم تا   تر سفارش کینشد بزرگشو سفارش بدم در ابعاد کوچ

کنار تخت .... اوف چه شود! آرتان جون   یعسل یبذارمش رو

توسا حرف زدم که گفت  هم با آ یهمونگورتو بکن ... در مورد م

  یصبح روز مهمون قایار شد دقکنه. عکسا رو قر یحتما بهم کمک م

بپوشم   یبودم ... چ ریدرگ . اون يه هفته همه اشرم یبگ ويالبرم تح

بلند  ستیل یينش کنم. روز قبل از مهمون ديزا  یبپزم چه جور  یچ

   و گفت: کردگرفت با تعجب نگاه  ستویآرتان دادم. ل ويالمو تحباال

 !  ه؟یاين چ -

 کردم و گفتم:  از اون تعجب شتریمن ب

 خريد فردا ...   ستیخب معلومه! ل ه؟یاين چ -

 زد و گفت:   یلبخند
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غذاست رو   که واسه یزايیچ یخرم ول یرو که م زا یو اين چ وهیم -

 دم.  یسفارش م رونیشو ... غذا از ب الیخیب

دم خودم  یم حیج قبل هم بهت گفتم تر ی... سر ستین الزمنه بابا  -

 درست کنم.

 پا انداخت و گفت:   یپا رو

گفتم ... تو فقط به فکر خودت  ستین الزم کنه ...  یاين بار فرق م -

 کارارو بسپار به من.  هیاش ... بقب

 ...  یول -

 که گفتم!   نینداره خانوم ... هم یول -

تونستم  یشد و م یکار منم کمتر م  یخوشحال شدم. اينجور  یلیخ

هم دعوت  یبرسم. بنفشه و شبنم و آتوسا و مان  ه خودمراحت ب

 یدادم اعتراض حی ! منم ترج شعوری رو دعوت نکرد ب ماین یدن. ولبو

 چیفقط مخصوص متاهل هاست و ه یون گفت اين مهموننکنم چ

. صبح  شیمیصم یدوستا نیاز ب یرو دعوت نکرده. حت یمرد مجرد 

نداشتم ... فقط خونه   یزود از استرس  از خواب پريدم ... کار زياد

دور از دسترس  شدم. آرتان   یجاها الیخیکردم و ب یریرو گردگ
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. دوش گرفتم و به آتوسا  .. رونیخريد از خونه رفته بود ب یهم برا 

  نقدردونم چرا اي ی... نم هیآرايشگاهمون کنوبت  نم یزنگ زدم تا بب

 یهمون نیع یبود ديگه ... يه پارت  یاسترس داشتم! خب يه مهمون

ره ... ظهر  که رفته بودم ... آتوسا گفت نوبت آرايشگاه بعد از ظه

هش گفتم و آرتان با يه بغل خريد اومد خونه قرار بعد از ظهرم رو ب

گرفتن عکسا   یشگاه بايد برااونم فقط سرشو تکون داد. قبل از آراي

سبک خورديم و من از خونه   ی. با هم يه ناهار سرپاي مرفت  یهم م

رفتم عکسا رو گرفتم که با ديدنشون خودم هنگ   لخارج شدم. او

و  نیفوق العاده شده بودن ... عکسا رو گذاشتم عقب ماش کردم ...

 د ...  آتوسا ... از همون آرايشگاه جردن نوبت گرفته بو  دنبالرفتم 

کردن من  ششد. انگار از آراي دگشا ششیخانوم با ديدن من ن ژيال

م خودش آرايشمو به عهده  خوشش اومده بود ... چون دوباره ه

بود با   یبپوشم تاپ دکلته مشکخواستم  یکه م یگرفت ... لباس

آورده بود و تا    یبرام سوغات ایايتال  از مایکه ن يیطالشلوار چسبون 

  یم ممعذب نیتنه ام لخت بود و هم باالم. يه کم بود  دهینپوش حاال

 یب نمگفتم يه شب که هزار ش یمهم نبود. همه اش م یکرد ... ول
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  شيیطال االن بود یدادم. اگه موهام مشک یم یشه و خودمو دلدار

بود   يیطالخدا رو شکر خودش  ی کردم تا با لباسام ست بشه ول یم

 یازیکردم گفت که ديگه ن فی خانوم توص ژيال لباسمو برا  ی... وقت

کنه با اتو مو ...   یو موهامو بايد لخت شلق ستیکردن ن ونینیبه ش

  یوقت یول دیطول کش یکردن موهام دو ساعتآرايشم و لخت 

خوشم اومد ... کار آتوسا هم که تموم شد اومد   یلیخودمو ديدم خ

هندونه زير بغلم گذاشت بعد از   یکردنم کل نیمن و با تحس  شیپ

 خونه میرفت یدو تايتشکر 

... دوست داشتم لباس  بپوشم  نهی آرتان حال منو نب  خواستی... دلم م

شانسم هم آرتان حموم بود تند تند اول قاب عکسا رو  . از نتمیبعد بب

به ديوار زدم و بعدم   مکه براشون در نظر گرفته بود ین جاهايهمو

 یم نیتزئ ها رو  وهیآشپزخونه داشت م ی. آتوسا تودمیرو پوشلباسم 

. مشغول دمیرس یم داشتم به خودم ماتاق یکرد. منم سر خوش تو

اتاق باز شد و آرتان اومد تو ...   عطر زدن به زير گردنم بودم که در

بود با   دهیپوش یکوتاه مشک  نیآست رهنی... يه پاونم حاضر شده بود 

که شل گره زده بود ... شلوارشم يه شلوار  دیيه کروات باريک سف
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ريخته   یهاشو يه ور... مو یمشک  یرسم یبود با کفشا یمشککتون 

منو  نشیمفرق داشت ... ه شهیصورتش و حالتش با هم یبود تو

شده بود! آرتان  شوکه کرد و باعث شد مات بمونم بهش. چقدر ناز

بود ...   یانگار عصب برافروخته بود ... یاش يه جوراي افهیتا اومد تو ق

کردم  یمن اونو نگاه م د ... حاالبا ديدن من سرجا خشک ش یول

اه رفت. نگ یم نی و پاي باالتند تند   جانیام از ه نهیاون منو ... قفسه س

 کلمیه ی. بعد روتنه برهنه ام .. باال یصورتم اومد رو یآرتان از رو

تاق ....  ديوار ا یقاب عکس من رو بهشد  دهی... يهو چشمش کش

 یلینفساشو خ یشد ... صدا  یداشت عوض م یحالت نگاش ه

... يه دفعه پشتشو کرد به من ... مشتشو گذاشت   دمیشن یخوب م

دستش ... اين چش شده  یوديوار و سرشو هم گذاشت ر  یرو

بعد يه  دیکش  قیچند تا نفس عمبزنم.  یبود؟ جرئت نداشتم حرف 

 دفعه برگشت به طرفم و گفت: 

 ! ؟یدیپوش  هی. اين چاين ..  -

 : آب دهنمو قورت دادم و گفتم

 چشه مگه؟   -
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 دار بپوش ...   نیآست زیعوضش کن ... يه چ -

 قشنگه ...  یول -

 که گفتم ...   نیهم -

 تان ...  آر -

 يهو داد زد:  

تنت ... اين عکسا رو هم از   یم توعوض کن اينو تا پاره اش نکرد -

 مايشگاه باز نکرديم.  ... اينجا که ن  ردر و ديوار بردا 

احساس  بود ... فقط بلد بود بزنه   یبغض گلومو گرفت. چقدر ب

 گفتم:   یذوقم ... با ناراحت یتو

 نمايشگاست؟ ديواره ... یاون همه عکس از تو رو -

 من فرق دارم!  -

 !  ؟یفقط چون مرد ؟یچه فرق  -

 دندوناش یمن ايستاد و از ال  نهیبه س نهیيه قدم اومد نزديکم. س

 گفت: 

! و با سر به  ؟یتگرف یکدوم خراب شده ا  یعکسا رو تواين  -

 یعسل یديوار اشاره کرد. خوبه عکس رو یسرم رو شتعکس پ
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کردم   یفکر م یام. چ نهیس یروذاشت  یرو نديد... وگرنه سرمو م

شد   یم یکرد؟ چرا داشت وحش یم یشد! چرا داشت اينجور یچ

 دوباره؟ گفتم: 

 عکاس  ...  شیپ -

 !  مرد بود؟!!!!! -

 : دمیترس یديگه داشتم م

 .. نه ...  نه . -

 آدرسش ...   -

 ! ؟یچ اسهو -

 ترسا ....   ارین باالسگ منو  یگفتم آدرسش! اون رو -

رسو گفتم و نشستم لب تخت و سرمو گرفتم. آرتان رفت تند تند آد

خودمو گرفته بودم که گريه نکنم تا  یجلو یلی. خرونیاتاق باز 

 دونم چقدر گذشت که در اتاق یايشمو خراب کنه. نماشکام آر

تابلو ها اومد تو ... خم شد همه   بادوباره به شدت باز شد و آرتان 

 رو گذاشت زير تخت و گفت:  



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

ن به حالت اگه آويزنشو یمه اشون بايد اينجا باشن ... وا اينا ه -

 ... با بغض گفتم: رونیب یبه ديوارا  یکن

 آرتان ...   -

اشو درش صاحاب تنته ... پ یآرتان ... تو که هنوز اون ب یآرتان ب -

 گفتم ...   اریب

 یبپوشم ... دلم م نویبه تو چه؟ دوست دارم هم اصالًخوام ...  ینم -

 ... ننیو بزنم به ديوار تا همه ببخواد عکسام

ارن  حس کردم استخونام د  تخت بلندم کرد یو از رو دیدستمو کش

 شن. آروم و شمرده شمرده در گوشم گفت:   یله م

  یدیاين تنت نباشه ... فهم گهگردم دي یبرم ی... وقت رونیرم ب یم -

 کوچولو؟ 

جونمو انداختم  ی. تن ب رونیکرد و از اتاق رفت بو منو ول  دیآه کش

تو ... با ديدن   ومددر باز شد و اينبار آتوسا ا تخت ... دوباره  یرو

 توجه به حالتم گفت:  یمن ب

رفت از در   یکردم ول یاين شوهرت چش شد؟ داشتم صداش م -

شده بود انگار ... حرفش هنوز تموم نشده   یوحش ببر نی.. ع.. رونیب
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  یرو یطانیش یديوار لبخند یبا ديدن من و عکسم روبود که 

 :  صورتش پخش شد و گفت

ديده ...   یبدبخت چش شده بود ... تورو اينجور دمیفهم  حاال -

 رونیکنه ... زده از خونه ب یشده ... وقتم نداشته کار یبه حال یحال

 ... زيشهیبود يه چ دا یرخش پس یااز چش  ... آره

توجه به اون از    یجا بلند شدم و ب داشت! از یاينم چه دل خوش

... اينم  دمیو پوش دمیکش ونریب یمشک یداخل کمدم يه بلوز تور

 داشت. آتوسا با تعجب گفت:   یبود و تن خور فوق العاده ا گقشن 

 ! قشنگ بود که! ؟یچرا عوضش کرد -

 ترم ...   راحت یاينجور -

 گونه ام رژ گونه زدم و گفتم:  یدوباره رو

... آتوسا خنديد و در  یکار کرد یچ  نمی بب یخواهر نرویبريم ب -

 گفت: رونیاومد ب یممن  دنبالکه  یحال

  زیم  یقشنگ رو یلیها رو خ وهی... آتوسا م یتو انگار از اونم بدتر -

درست   یربلو یتنگ ها یکرده بود ... شربت هم تو نیو تزئ دهیچ
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: و گفتم دمیشکم برجسته کوچولوش کش یرو یده بود ... دستکر

 ...  ديایزحمت کش  یلیبا اين وضعت خ یخواهر دیببخش -

 شتر نداريم...  یخره يه خواهر که باال بخواهش ...  -

 ياد؟ یم یک یمان -

 زنگش زدم تو راه بود ...   -

مونا رم مهخاک بر س یزنگ خونه بلند شد. وا  یهمون موقع صدا

شناختم حال چه   ینم ویآرتان که نبود! منم که کس ی. ولاومدن

دلهره رفتم طرف آيفون و جواب   باريختم؟  یبايد تو سرم م یخاک

 دیچ یشاد و شنگول شبنم و بنفشه پ یصدا  یدر کمال خوشخبتدادم. 

و درو باز کردم. با   دمیکش یاز سر آسودگ یآيفون و منم نفس یتو

داد ... از کاراش  یز همون دم در قر م.. بنفشه او داد اومدن تو .  غیج

منو ماچ  پتو خونه. شبنم چلپ چل  دمشیکشخنده ام گرفت و 

 کرد و گفت: 

 شعور ...   یتولدت مبارک ب -

 ... کادوت کو؟   یسیم -

 که يادم بود از سرتم زياده بچه ننر!   نی وا! چه پرو! هم -
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فتن.  مو تبريک گو تولد دنی فشه و آتوسا هم تند تند منو بوسبن

 آتوسا با وسواس  گفت: 

 ديگه...   یگرفت  یخب امشب تولد م -

 تم: به ناچار گف نمیهم ینبود. برا  شياد اصالًشد بگم آرتان  ینم

تولده  میگفت ی... اگه م انیتونستن ب یدوستاش فقط امشب م -

خوان بدن که   یشب تولد م ویگفتن شام عروس یشد ... م  یزشت م

   ...رنیکادو بگ

 شه ...   یکادو نم یکه ب یکه هست ... شام عروس نهیهم -

بود ...بنفشه  نهاينبار زنگ در خو ی زنگ بلند شد. ول یصدا دوباره 

  پیاندازون رفت درو باز کرد و آرتان با اون ت شلنگ و تخته

آشپزخونه که  یتوجه بهش برم تو یخفنش اومد تو ... خواستم ب

کار  ی!!! اينجا چما؟یمدن تو! نهم او مایو ن یديدم پشت سرش مان

اينکه   یرده؟ آرتان برا کرد؟ مگه آرتان نگفت دعوتش نک یم

 رو به من گفت:  رهیگکار خودشو ب یسوت

 یخان افتخار نم مایاومدن ... ن مایو ن یدم در بودم که مان عزيزم -

 دادن به زور آوردمشون تو ...  
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ضد حالم  یتو گل نه؟ ضد حال زد یخر موند  نی! عییییی هاي

هم يه   رو مایکردم و ن بالازشون استق ی! حقته! با خوش رويیردخو

آرتان محل  یغره ها  شمهم به چ صالًا گرفتم.  ويلتح یکم زياد

آشپزخونه که  یمنم رفتم تو یپذيراي یهمه رفتن تو یشتم. وقتنذا 

 کم و کسر نباشه. بنفشه هم با غر غر اومد تو و گفت:  یز یچ  نمیبب

ست ... من و اين  که مال متاهال یهموناين م ؟یچ  یآقا خب يعن -

 نه؟! کله بمو یبايد سرمون ب یشبنم گور به گور 

 تان بگو ...  شکايتشو به من نکنه ... برو به خود آر -

نگام کنه که زنده و   نیهم نه و به آرتان ... همچ یشکیاه! به ه -

 صورت ندادين یشعور کار ی ب یمرده ام تو گور بلرزن ... راست

 رتان؟  هنوز با آ

 کنه! با خنده گفتم:  ینگات م یيه جور

اين لختم  یشه؟ من جلو یاحساس  سرش م اصالً.. اين گمشو . -

گه برو يه  یم وشاندازه تو گل یاندازه بعد باد م یراه برم يه نگاه م 

 ...  یخور یسرما م یبپوش اينجور یزیچ
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ون وقت . همایصندل یزديم زير خنده و ولو شديم رو یدو تاي

  یمبنفشه قبضه روح شد ن چارهیآشپزخونه ... ب  یان اومد توآرت

 ی. درسته که يه وقتايدنیترس  یاينقدر همه از آرتان مدونم چرا 

بلغور کرد و  یزی. بنفشه زير لب يه چشهینه هم یشد ول یک مترسنا

. آرتان به بهونه آب خوردن رفت سر رونیاز آشپزخونه پريد ب

 فت: يخچال و رو به من گ

 ست بهتر شد ...  لبا -

که پريد دستمو گرفت و   رونیبا خشم نگاش کردم و خواستم برم ب

 و گفت:   زیم یآبو گذاشت رو شهیش

 .  ترسا .. نیبب -

 گفتم:  تیبا عصبان

 ... نمیب ینم یزیمن کورم چ -

 و گفت:   دی کش  یقینفس عم

دوستام   از یآخه خانوم من ... من که يه بار به شما گفته بودم بعض -

 ندارن ...   یاه درستنگ
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  دمایلباس  عوض کردم ازت ترسنداره ... فکر نکن  یبه من ربط -

 کنم ...  آقا! فقط نخواستم شب خودمو خراب ری.... نخ

 ديدت بزنن ...   هیکه بق ستی خودت مهم ن یبرا  یآهان يعن -

. چندشناک رونیب دمیخون به صورتم دويد. دستمو از دستش کش

.  رونیتو صورتش و از آشپزخونه زدم ب و پرت کردمترين نگاهم

. خود آرتان اومد درو باز کرد و گفت اومدن  زنگ بلند شد یصدا 

 ... 

و من همه اشونو با هم  دنیرس یند مدوستاش پشت سر هم تند ت

  یخون گرم بودن و حساب  یلیکردم. خانوماشون خ  یم یداشتم قاط

يه   دن بوحق با آرتامرداشون!   یگرفتن ... ول یم  ويلهم منو تح

و در آوردم با  خوب شد تاپم  داشتن ... یبد یسرياشون نگاه ها 

رسه به کردن ديگه چه ب ینگام م یبود اينجور دهیاينکه لباسم پوش

 که لباسمم باز باشه! کارم شده بود تعارف کردن:  یوقت

 تو رو خدا ...   دیبفرماي -

  نیکن یازخودتون پذيراي -

 ...  دینیبش باال دیچرا اونجا؟ بفرماي -
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 لباستون رو بديد براتون آويزون کنم ...   -

 ارهیدر ب یاينکه مجلسو از خشک یدرم در اومده بود ... بنفشه برا پ

که بلند شد انگار   یقیموس یف ضبط و روشنش کرد. صدا رفت طر

 نی گذاشتن ... منفجر شده و ريختن وسط ... همچ تی همه دينام یتو

بودن ...   یفرصت  نیچنتظر يه همکه انگار م کردن  ی م یقراشونو خال

هم  یشد کس یکه مشروب توش سرو نم اون مجلس اين بود یجالب

اهل اين برنامه ها نبود ...  گرفت. انگار آرتان کل  یازش نم یسراغ

 که گفت:  دمیاز دوستاش فهم یاينو از حرف يک

 نوش؟!  یآرتان امشبم نوش ب -

 کرد و گفت:   یآرتان اخم

 ...  یدون یم... تو که  نیشاه -

ات عوض شده   دهیقع یکه مزدوج شد بابا گفتم شايد حاال یا  -

 باشه ...  

 به من کرد و گفت:  یبعد نگاه

دونم چرا اينقدر با   ی... من نم ن یکن حتشیه کم نصخانوم شما ي -

 بده ...   یآب شنگول
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 زدم و گفتم:  یلبخند

کنم ه ... فکر د یکنم که به حرفم گوش نم یم یهر کار واال -

 کشه ...  تا از غم فراغم هم بخوره هم ب نمآخرم بايد ترکش ک

 غش غش خنديد و گفت:   نیشاه

 ... بابا دمت گرم ترسا ... آرتان  یدار یچه خانوم روشن فکر -

با مردا ... نگاه آرتان  متیمیاينم عاقبت ص ایچه زود پسر خاله شد! ب

هنوزم   یول لکه گريختمو سريع از مه دمیخون گرفته بود ... ترس

زهرمارش کنم   ور یدلم خنک نشده بود. دوست داشتم اين مهمون

هم   یوهمونطور که اون زهرمار من کرد ... همه داشتن اون وسط ت

 بود ...   نی... لمصب آهنگ جديد اشک دنیلول یم

 س  بارونت کنم  خوام امشب بو یم -

 مهمونت کنم   یکاف وانیبعد يه ل

 داغونت کنم   ینخونم کلاس  ام اس  اومد  

 بود بزنم پريشونت کنم  یاين چه کوفت یبگ

 آخه من مرض دارم آخه من مرض دارم  

 خز دارم تو خونه قفش دارم  یقایرف
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 کنم   یبرم و بوس  م یکنم م  یو رو من لوس  م ت

.  رمیبود که حال آرتانو بگ تی موقع . بهتريناوردمیديگه طاقت ن

گرم صحبت با   یسابته بود و حکه نشس مایزدم به سمت ن رجهیش

حرفشون   یاينا چه جور تیقعدونم تو اين مو  یبود ... من نم یمان

رو  مایست نبهشون ندادم د  یعکس العمل چیيومد. مهلت ه یم

 گفت:  رتیبا ح مایوسط ... ن دمشیگرفت و کش

 چته ترسا ؟!   -

 خوام باهات برقصم ...  یم یمايین -

 کرد:  ینگام م داشت فقط  ماین یول دمیرقص یمن داشتم م

 صه ...  رق یدختر خوب ... اين شوهر تو نزده م -

 و گفتم:   دمیکشدستشو 

... ناچار شد باهام   کنن یزود باش ديگه! همه دارن نگامون م -

 کنه ...   یهمراه

 یول دیرقص یخوردم مردونه م یبه رقصش غبطه م شهیمصب! هم ال

 یم یچ اصالً. هم بزنه ..کردم يه تکنو  یمحشر بود بايد وادارش م
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اين فکرا بودم که   ی! تودم؟یرقص یم یشد اگه امشب خودم عرب

 گفت:  ماین

شه دختر   ی. برات دردسر مکنه .. یترسا ... آرتان داره بد نگام م -

 ! نم؟یخوب من برم بش

 کنه! حقشه!    ی... خب اذيتم م  مایحرف نزن ن -

 کنه مگه؟  یکارت م یاذيت؟! چ -

 مهم اينه که بچزونمش ...   فقط االن. .. الیخیب -

 ماین غلشخودمو انداختم تو ب  یرايو يه جو دمیرو کش مایدست ن

   عقب و گفت: دیسرخ  شد خودشو کش چارهیب

 !  یکن یم یباز رتشیبا غ یترساااااا نکن ديوونه .... دار -

 کنه؟!   ینم یدوسم داره؟ کو؟ پس چرا کار یگ یمگه نم -

گاه و توجهش مال توئه! اينا نشونه  مديم همه ناز اون اول که او -

 کنم ...   یهت ثابت مبازم ب  ی... ول هیچ

 ...  رضایعل یا و یوا  -

 هان؟!  -

 گوش کن ...   یچیه -
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 مم شروع کردم با آهنگ بخونم ...  خود

 ؟یساز ینم  یمرض دار -

  ؟یباز یریگ یم وررضایعل 

 ..  یبرو برو از خود راض

   ...یچقده تو بد فاز یوا 

 که خودم رو مودم نبودم .. ل من ا حا

اون  نمیقشنگو رو هوا بذاريد بب یدستا  اون نمیبودم بندريش کنم بب

 ها رو يال...   نهیلرزون س

 ...    طالقتشه اسمت بشه شهل و حاال

 خوام دست به سرت کنم    یمن م

 بگم برو  یه ی تو رو بپرم با يک

 خوام که تو رو همسرت کنم   یمن م

 و رو پر پرت کنم  خوام ت  ینمحرص بدم اما 

 . آخه من مرض دارم آخه من مرض دارم ..

 خنده اش گرفت و گفت:  ماین

 گه ها ...   یواقعا داره تورو م -
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 ديدم و گفتم: غش غش خن

  مایا ن -

داده   هیاين حرف هلش دادم که چشمم افتاد به آرتان. تک دنبالبه 

اگه يقه خورم  یم مکرد. قس ینگام م رهیخ  رهیخبود به اپن و داشت 

بود داغ کرده.  ا د یپ ... کامال رونیزد ب یکرد دود م یاشو شل م

بدون   یبهش گفت ول یزیاز دوستاش رفت طرفش و يه چ یيک

تکون داد.   ینگاه هم بکنه سرشو به نشونه نف  ینکه به يارو حتاي

...   رفتاينقدر خشن شده بود که دوستشم وحشت کرد و گذاشت  

 فت:  تان شد و گهم متوجه آر ماین

... برو از  هم خونه اش  یعشقش تعصب داره ...نه رو یمرد رو -

 ...  اریدلش در ب

  عمرًاا !  ماین الیخیب -

 نشده؟  هنوزم بهت ثابت -

   ؟یچ -

 اينکه دوستت داره ...   -

 معلومه که نه ...  -
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 بهت ثابت کنم؟  یخوا  یم -

  ؟یچه جور -

  ذاريم واسه یم  آهنگ آروم نداره که ... آخر مجلس يه یکار -

 رقص تانگو ...  

 خب؟  -

که دوسش داره    یره تو فکر اون ی م یهر دختر و پسر اينجور وقتا  -

  ... 

 دش ادامه داد: فقط نگاش کردم. خو

برا  یياد طرفت که باهات برقصه ... حت یشک نکن که م -

 یم یاز دوستاتو بفرست که بره باهاش برقصه ول یامتحانش يک

که دوسش   یکنه. آدم دوست داره فقط با اون ی ه قبول نمک ینیب

 نداشته باشه ...   شیتو زندگ ویبرقصه ... مگه اينکه کسداره تانگو 

 و گفتم: پوست لبمو جويدم 

 ...  ستی هم ن یبد فکر -

 دست زد به کمرم و گفت:  

 بود ممنون ...  یبرو به مهمونات برس  ... رقص خوب -
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 ... یمايینممنون   شتریمن از تو ب -

 ...  یبرو زلزله ... شوهرتو دق داد -

از بازوم گرفت و   ی. بنفشه نشگونشبنمبنفشه و  شی خنديدم و رفتم پ

 گفت: 

چشاش خشک شد از بس تو رو    چارهی... اين ب یگور بر گور به  -

 یاون وسط برا  یداد ی... چه قريم مینگاه کرد و تو محل نذاشت

 من!  

 چشش دراد!  -

 !  ؟یکرد زیون تکه تو دند  شده یباز چ -

 ره...  يا یلجمو در م شیاحساس یب نی هم یچیه -

 یاين من به جا  یاحساسه! از نگاها یبابا ... اين کجاش ب الیخیب -

 اشهدمو خوندم ...   ماین

 تازونم ...   ی... منم دارم م ماینقطه ضعفش شده ن فعالً -

 ...  یثیاز بس تو خب -

 مایشربت بريزم ببرم که ن ینیتا يه سونه آشپزخ یخنديدم و رفتم تو

 از پشت سرم گفت:  
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 زنن ...   یرن زنگ خونه تون رو مترسا دا  -

 جون قربون دستت درو باز کن ...   ماین -

  یتکون داد و رفت. منم رفتم تو یسر مایدستم بنده. ن فعالًمن 

آشپزخونه و مشغول ريختن شربت ها شدم. همون موقع فشار شديد  

 ردم و دادم بلند شد:  پهلوم حس ک یرو تو یدست

که بود محکم  ی هر کس یرخم ولخواستم بچ یآخ  ... آخ  ... م -

آرتان   یبزنم که صدا  غیداد. اومدم ج یبود بهم و اجازه نم دهیچسب 

 از کنار گردنم بلند شد:  

 مایگذره ... به نام من به کام ن یبهت خوش م یل یخ! انگار ه؟یچ -

 خان ... آره؟! 

 ...  ی... پهلومو سوراخ  کردنار آرتان  برو ک -

   ؟یلعنت یمایل اون ن بغ یتو یبرم کنار که بر  -

 کنم؟!   یکار م یکه من چ رهندا یبه تو ربط -

  ینیزم بیاه به عرضتون رسوندن خانوم کوچولو ... من ساشتب -

 ... من شوهرتممممم   ستمین

 ن ...شناسنامه م یتو یشوهر شوهر نکن ... تو فقط يه اسم یه -
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متش  حر یب یشناسنامه هم حرمت داره ... اگه بخوا  ین اسم تواو -

 کنم ...   یلهت م یکن

... له کردن من به   یيا نه بابا! چه غلطا! نه من سوسکم نه تو دمپا -

 آقا ...   ستین ایاين آسون

 ...  ارین باالسگ منو  ین روترسا او -

  یروم شده اون هست ... يه بار  باالسگت  یاون رو شهیتو که هم -

  ؟ی خوبتو نشون بد

 : دیداد کشانصاف بودم وجدانم سرم  یچقدر ب

سر  ؟ بلندترنکرده تا حاال یپس فطرت اين پسر اينقدر به تو خوب -

 وجدانم داد زدم:  

نکنه من جلو اين اگه کم   نییوسط دعوا نرخ  تع  ریتو خف بم -

 کلهم پس معرکه است ...   ارمیب

 گفت: رف خودش و آرتان منو چرخوند به ط

دور و بر   گم ... خوش ندارم ديگه یم یچ  نیخوب گوش کن بب -

 !  ؟یدی ! فهمنمتیبب ماین

 و گفتم:  باالو انداختم چشماش و ابروهام یزل زدم تو یبا سرتق



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

باشم؟ توام برو با هر   یو بر ک رداره که من دو یواسه تو چه فرق  -

 برقص اگه من گفتم چرا!  یدوست دار یک

آبروئم  یدوستام ... مگه من مث تو ب یجلو ینذاشتمن  یو برا آبر -

  ... 

 یخوا  یم یبا آبروت برم ... يعن یاااا نه بابا! قربون اون دوستا -

رقصن؟ نترس  اونا از   یهمديگه م  یچقدر راحت با زنا یديدن یبگ

موهاش. مشخص بود کم   یتو  دیترن ... دست کش وشنفکرتو ر 

 و گفت:   رونیزخونه ببره از آشپآورده ... راه افتاد که 

  یاتفاق تیمسئول نمتیبب مایبر ندر هر صورت يه بار ديگه دور و   -

 خودته ...   یافته پا یبعدش م که

 داد زدم:   یول رونیه رفته ببا اينک

 ...  دمیترس یوا  یوا  -

رم از شرت راحت   ی! فقط بلده داد بزنه ... مه؟ی! فکر کرده کنکبت

شه   یداد و هواراش هم تنگ م یبرا دونم دلم  یشم. آخ  نه ! م یم

  یخواست یباشه و تو با هرک ینی زم بیس نیترسا اگه ع شی. خداي

؟ معلومه که نه! پس چرا ياد ینگه خوشت م یچ یاونم ه یبچرخ
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  نمیبب دمیياد ... سرک کش یم شمچون خو  ؟ید یاينقدر حرصش م

 ... هیکه اومده تو ک یمهمون جديد

  دمیو بش با آرتان بود تازه فهممشغول خوش  که  طرالنبا ديدن 

هم  طرالنبه من نگفته بود  یشرف حت  یببوده ...  یمهمونمون ک

 هشم دست شبنم و ازش خوا داد  رونیشربتو بردم ب ینیدعوته! س

   طرالن باالکنه خودمم رفتم به استق یکردم پذيراي

کم گرفت. يه  یم مويال گرم تح یلیکه بهتر شده بود خ ی... از وقت

  مهمونا ... داشتم با خانوم هیش کرديم من رفتم سراغ بقخوش و ب

از پشت سرم   ماین یزدم که صدا   یآرتان حرف م یستااز دو یيک

 بلند شد.  

 ترسا ...   -

 : مایکردم و برگشتم سمت ن یاز خانومه عذر خواه

 جانم؟  -

 بود؟  یاومد تو ک االنکه  دخترهترسا اين  -

  ؟یک -

 ...  هیدم .... چشم و ابرو مشک روش باز کرمن رفتم درو  -
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 با خنده گفتم:  

 خوشگله؟ همون  -

 آره ...   -

   ش؟یشناس ینم -

 بايد بشناسم؟  -

رتان يادت رفته آرتان داشت با اين خوش و  من و آ یشب عروس -

 کرد؟   یبش م

 اا اين همون دختره اس ؟  -

 آره ...  -

   ؟یستیس  نروش حسا  اصالًکه تو  هینسبتش با آرتان چ -

 ...   اصالًنه من حسودم؟!  یا فکر کرد -

چشماشو در  ی خواست یم یبه آرتان نداشتکه حس همون وقتم  -

 ! االنديگه چه برسه به  یاریب

 خنديدم و گفتم: 

 دختر خاله اشه ...   -

 ...  یزی... چ ینامزد -
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 زدم:  غیبا خنده ج

   مااااااااااااا ین -

 اونم خنديد و گفت:  

 ...  یبرومو بردکوفت آ -

 چشمت گرفته؟   ه؟یهان چ -

 خانوم و با وقاره ...   یلیخ بابا ... فقط ديدمنه  -

 و گفتم:  دمیکش یآه

 ...   همن بود نیاينجوريه قبل ع االن -

   ؟یچ یيعن-

 اش مفصله ...   هیقض -

قبل  یگ یگم مگه تو چته که م یاش ندارم ... م هیبه قض یکار -

 من بوده؟  نیع

خوب من جنگولک بازيم زياده ...   نیاظ! بباز اون لح  هان ! -

 انوم و آرومه ...  خ  یلیخ طرالن

...  یم دارمتانت ه یول یطونینداره ... تو ش طنتیبه ش  یوقار ربط -

 باز گفتم:  شیشدم و با ن فیکخر 
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 ...  ییییییمايین یمرس -

 خورد سر شونه ام:   یدست

 شو ...  با اشکان و خانومش آشنا  ایترسا ... ب -

 داد گفت:  یکه بازومو فشار م یکنار و در حال دیو کشمن

ره ... بايد باهات با خشونت  یتذکر انگار تو گوشت فرو نم -

 برخورد کنم ...  

  ی! له کرد؟یانگشتات تو دست من ندار  ردنجز فرو ک یتو کار -

 دستمو ... 

ت ثابت کنم شوهرتم! زل نکن که مجبور شم به یترسا ... کار -

 ش و با خشونت گفتم:  چشما  یم توزد

   ...ست ین دیبع یچیه یوحش یاز تو -

کرد  بهم یزنگ زد. چپ چپ نگاه شیاومد جوابمو بده که گوش

 و جواب داد:  

 الو ...   -

 کنم.  ی...جبران م رمیگ یدم در م  االنيام  یدستت درد نکنه ... م -

 قربونت خداحافظ ...   -
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تا از دوستاش اشاره   د و با چندمنو ول کر یبعد از قطع کردن گوش

اشکان و خانومش  هیعلوم بود قض...م رونیکرد و همه با هم رفتن ب

عجب نگاشون کردم و  جدا کنه. با ت ماینهم نقشه بوده که منو از 

 و گفت:   دیانداختم. شبنم اومد دستمو کش  باالشونه 

  یگاه... نمایشه که فقط با ن یذره هم با من قر بده ... نميه  ایب -

  برداشته بودن و به صف دنیبه مهمونا که همه دست از رقصکردم 

 ايستاده بودن. تعجب کردم و رو به شبنم گفتم: 

نداخت که يهو همه اشون   باال یشونه ا  شده؟! شبنم هم ناينا چشو -

 با هم شروع کردن به خوندن:  

 ک .... تولدت مبارک ...  تولدت مبار -

... آرتان با   یبه در ورود چشمم افتادو  یواقع یهنگ کردم به معنا

فشفشه گنده روشن بود اومد تو  بزرگ که روش دو تا  کیيک ک

 یزدن. همه م یدست م اشتن... دوستاش هم اينطرف اونطرفش د

 يومد ...   یخنده ام هم نم یمن حت یخنديدن ول

داد دست   کویبگم به تو؟! آرتان ک یآرتان ! آرتان ! آرتان ! من چ

   زیم ی ه بذاره روستاش تا ببراز دو یيک
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 در گوشم گفت:  

 تولدت مبارک عزيزم...   -

 بغض گفتم:  يادم رفت ... با زیدلم ضعف رفت. انتقام و همه چ

 آرتان ...   -

چشماش ... از چشماش خوندم  یتو گرفتم و زل زدم باالو سرمو 

بدجور ...   هیشاک متز از دسکنه و هنو یم یکه فقط داره نقش باز

سريع خودمو جمع و جور کردم و از آغوشش اومدم   نمیهم یبرا 

 . آرتان دستمو گرفت و گفت:  رونیب

 ...  یت کنعزيزم ... وقتشه که شمعاتو فو -

با هم   یشه! دوتايشد که آرتان شب تولد منو يادش با یباورم نم

عدد  هیشب مکی گذاشته بودن روش ... ک کویکه ک  یز یپشت م میرفت

 يه دو و يه صفر ... تو دلم به خودم غر زدم:   بود ... نیبه لت ستیب

...   طلبا الیخ  یشکل يه قلب باشه؟! زه االن یانتظار داشت  هیچ -

  کیتا شمع کوچ ستیفشفشه ها رو برداشت و ب یا خونسرد آرتان ب

فرو کرد و همه رو روشن کرد. بعد کنارم ايستاد و   کیک یتو

 گفت: 
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 ومم .. فوت کن خان -

 یبه دلم م ی ا اينکه حرفاش همه اش ريا بود ولنگاش کردم .... ب

 یدر حال جانینشست. خواستم فوت کنم که بنفشه و شبنم با هم با ه

 پريدن گفتن:  یم نیبابا و پاي تیمعکه آخر ج 

 ...  و کن آرزو کن ... آرز -

 آرتان گفت:  

 اينا خرافاته ... فوت کن!  -

فاتم بود دلمو  ... اگه خرا  مشتم آرزو کنچشمامو بستم. دوست دا 

کرد ... خواستم آرزو کنم که راحت کارام درست بشه برم   یشاد م

م آرتان عاشقم باشه و  ! خواستم آرزو کن؟یکانادا ... پس آرتان چ

! چشمامو باز کردم و  ؟یچ  لتمیحصمنو نگه داره ... پس کانادا و ت

 فوت کردم:  

 بشه ...  حمه همون به صال یخدايا هر چ -

آرتان شروع  یک دوباره اوج گرفت ... دوستامبار تولدت یصدا 

 کردن با هم بگن: 

 !  خوايم ياال یم کی ... ما ک خوايم ياال  یم کیما ک -
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 ن با لبخند گفت:  آرتا

 ... عوارض داره  یزیاول کادو ... هر چ -

 یخانوما هم با دست و سوت موافقتشون رو اعلم کردن ... همه م

 یت پر اومده بودن ... حتاون شب تولد منه و با دس دونستن که

کنار ...   ه همه ب ی... کادو مایو ن یبنفشه و شبنم و آتوسا و مان

کادو گرفته!   یک ماینار ... مونده بودم نهم به ک مایآرتان و ن یکادو

 غیج یهمه کادوشون رو دادن صدا  یدعوت نبود! وقت اصالًاون که 

... آرتان هم با  آرتان بايد کادوشو بده  خانوما بلند شد که یو هورا 

 گفت:   مایکه ن ارهیلبخند خواست کادوشو ب

 من مونده ...   یکادو -

حس کردم. با لبخند  یخوبدندون قروچه کردن آرتان رو به  یدا ص

 گفتم:  

 نداشتم ...  یعتوق اصالًمن  یمايین -

  رم؟ینگ یزیشه واسه تولد زلزله چ یمگه م  ه؟یاين چه حرف -

از دستش گرفتم و بازش  دویسف  ویخنده باکس خوشگل مشک با

باکس   خلايستاده بود کنار دست من و آرتان ... دا  قایدق مایکردم. ن
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 یو مرواريدا   یرنگ بود با دور دوز دیسف کیش یلیيه بلوز خ

داشت و از   یفوق العاده ا  رينیش یه يه عطر که بو... به اضاف  يیطال

ند شد با دست و سوت همه بل یصدا   پولشه ... یکل دمیمارکش فهم

 زد و گفت:   یهم لبخند ینگاه کردم. مان یمحبت به مان

خب   یگرفتم ... ول یکه پات کرد یشلوار نیاين بلوزو ست هم -

  یستت موگرنه زودتر به د شی امشب بپوش یخوا  یخبر نداشتم م

 رسوندمش ...  

 گفت:   تیآرتان با حساس

 ن؟ جا مای ن یمگه شلوارو شما گرفت -

 ن کرد و گفت: به آرتا ینگاه ماین

... مال گذشته هاست ...   اشهیايتال ی بهت؟ سوغات یمگه ترسا نگفت -

 داد و گفت:   نتکو  یآرتان سر

 ..  آهان . -

داشت.   خبر از حال داغونش رونی رگ گردنش که زده بود ب یول

 خم شد در گوش من گفت:  ماین

 کرديم...   یمن فرار! فکر کنم زياده رو -
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آرتان با حرص باکس و هديه ها رو از من   رفت و من خنديدم. ماین

همهمه اوج گرفت که  ی... دوباره صدا  زیير مگرفت و گذاشت ز

 ... آرتان  نن یتان رو ببآر یخواستن کادو  یم

ه و به زور داره مراسم رو ادامه  ندار  یدل و دماغ چیمشخص بود ه

 گرفت طرفم و گفت:  یده. يه جعبه مخمل یم

 تولدت مبارک ..   -

 از خودش گفتم:  سردتر 

 ممنون ..  -

  یو باز کردم. همه داشتن سرک م تمجعبه رو از دستش گرف

و  دیسف یطال!  یبند خوشگلمن! چه دستبند و پا  ی... خدا  دنیکش

کردن رو   یر تا شده بود ... نقش بازهمه خانوما چها یزمرد! چشما

 محبت گفتم:  کنار گذاشتم .. سرديمو فراموش کردم و با

 آرتان ... ممنونم  -

 آرتان همونطور سرد گفت:   یول

 قابل تورو نداره ...   -
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رد به  دستبندو برداشت و بست دور مچ دستم ... انگشتش که خو

نگاش کردم.  یدستش سرده سرده ... با نگران دم یدستم تازه فهم

بد   یلیکردم ... بچه ام انگار حالش خ یفکر کنم يه کم زياده رو

ريع از دستش گرفتم و س یکه ببنده ولده بود. پابندو برداشت ش

خودم بستمش دور مچ پام. دوست نداشتم جلوم زانو بزنه. آرتانو  

تم. مشغول بستن قفل پابند بودم که  فقط تو اوج دوست داش

 کردن به خوندن:  دوستاش با هم شروع 

 ...  ... ياال ... ياال ترسا آرتانو ببوس  ياال -

داده بودن ...   لیوه سرود تشک.. اينام که کل امشب گربابا .  یا 

کردم؟ آتوسا از   یتو سرم م یخاکآرتان نگام کرد. حال بايد چه 

پنجه پا بلند   ینبود ... رو  یديگه. چاره ا  اون ته بهم اشاره کرد ياال

... آرتان هم با لبخند نگام کرد ... اين  دمیاشو بوس شدم و گونه

 مطمئنم ....  بود! یلبخند ديگه واقع

همه!   ینه جلو یز خدام بود ... ولداشتم! درسته که ا  کم نویهم

يه حس و حال  ی... تو دوست داشتم خلوت  یبوسو تو نیاول

 ی... ول بود دی رفا از من بععاشقانه شاعرانه .... اوهو چه غلطا! اين ح
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خوندن. شبنم و  یکردم؟ دوستاش هنوز م یکارش م یحسم بود چ

داشت.   هم انگار غم مایه نبنفشه غش کرده بودن از خنده ... نگا

  نیصورتمو گرفت بشده بودن ... آرتان  رهیبه ما خ یعاد هیبق یول

م ....  چشمام ... يه کم نگام کرد بعد زل زد به لبا یدستاش و زل تو

 یزینه آرتان. چشمامو بستم .... چ االنالتماس  کنم  مخواست یم

امو باز صورتم برداشت چشم یتونستم بگم. دستاشو که از رو  ینم

 رد به سمت دوستاشو و گفت: کردم. رو ک

 ...  کهیوردن ک... وقت خ نیه پرو نشديگ -

شد. خدارو   الیخیکه ب دمیکش یهمه خنديدن و نشستن. نفس راحت 

مهمونا پخش کرديم. بعد از خوردن   نیرو بريديم و ب کیر! کشک

رفت به سمت  یشد و م یکه از کنارم رد م نطوریهم  ماین کیک

 :  ضبط گفت

   وقتشه ... االن -

 یقیموس یپام. صدا  یپامو انداختم رو الیخیو ب  دمیمنظورشو فهم

و سوت بلند   غیج یبلند شد و چراغا هم خاموش شد. دوباره صدا 

 جانیآرتان ه یاين دوستا قدررفتن وسط. چ یدوتاي شد و همه
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داده و   هیمن تک یداشتن! حواسم به آرتان بود که به ديوار روبرو

  یداغ نم یکرد. از اين بشر آب ینده نگاه مرقص تیجمع داشت به

هم  ماینگاه کردم. ن مایدادم و به سمت نتکون  یشد. با تاسف سر

چه  دم طرف من ... مونده بوبه آرتان کرد و يه دفعه اومد  ینگاه

 آهسته گفت:   یلیداره ... جلوم خم شد و خ یقصد

بده  به خودش یناين شوهر تورو فقط بايد تحريک کرد تا يه تکو -

  ... 

 کار کنم؟   یچ االن -

. يهو يه نفر از پشت  لنسابه سمت وسط  دیدستمو گرفت و کش

 خشم آلود گفت:   یدستمو گرفت و با صداي

 جان ...   مایرقص آخر رو با همسرش بکنه ناجازه بدين   -

 به من زد و رو به آرتان گفت:   یيواشک یچشمک ماین

 کنم ... یبله خواهش م -

سکوت غرق شدم ...   یتو شتریعماد طالب زاده که بلند شد ب یصدا 

 شعرش به دلم نشست:  چقدر

 شده  شتری ب یلیام به تو خ عالقه -
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 روزگارم قشنگ تر شده  حاال

  یمناز اون وقت که تو با 

 بهتر شده   یلیخودت خ  ین یب یحال من م

 شده   رشتیب یلیام به تو خ عالقه

   یدرکم کن یتون یدونم نم یم

  رمی م  یاينو يادت نره عشق من م یلو

   یترکم کن یروزاگه 

 به تو فکر کنم   حظهخوام لحظه ل  یم

 سد راهم بشه   یخوام کس ینم

   ادیب شمیجز تو پ یخوام کس ینم

 گاهم بشه  هیتک یبه جز تو کس

 چشات   یبرا  رمیم ینم که م م

 ات واسه خنده ه  رمیم یمنم که م 

 از اينم عاشق بشم  شتریخوام ب یم

 کمک کن بتونم بمونم باهات  

 شده   شتریب یلیه تو خام ب عالقه
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 شده  رروزگارم قشنگ ت حاال

  یاز اون وقت که تو بامن

 بهتر شده   یلیخودت خ  ینیب یمن م  حاال

دونم  یخورد. نم  یچقدر به حال من م اين آهنگ زيبا بودم ...محو 

ه و شد شتریم فشار دست آرتانم دور کمرم بکرد یحس م  یچرا ول

تو  شتریودش ... يه کم که بمنو چسبونده بود به خ یبیيه جور عج

از دستاشو از دور کمرم برداشت و کرد   یيک می اوج آهنگ فرو رفت

 یسااش ... صداس  نف نهیس  یموهام ... سرمو چسبوند رو یل

داشتم عطر کرد ... منم  ی. داشت موهامو بو مدمیشن  یم قشویعم

... تو اوج آهنگ  بااله سرمو گرفتم اراد یب دمیبلع یخوشبوشو م

  زی نگاه جفتمون يه چ یکرد ... تو ی... آرتان هم داشت نگام م بود

....   فیح یمهر سکوتو بشکنه ول یديگر هاينک یبود ... خواهش برا 

...  شد  یداشت کم و کمتر م ی ن با صورتم هفاصله صورت آرتا

دستش ...   خودمو سپردم بهزد ...  ینگاش تمنا و تب موج م یتو

ود  نمونده ب  یزی... ديگه چ نی... سرش اومد پاي ستمخوا یمنم م 

بودم که يهو چراغا  چشماشو بست ... منم بستم ... هر آن منتظر 
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ن سريع از  ! آرتایدست و هورا بلند شد ... لعنت یروشن شد و صدا

...   یصندل ی من فاصله گرفت و من نفس بريده رفتم نشستم رو

...   ستیکردن ن فیود که قابل توصب یريبغ بیحالم يه جور عج

بود و   طرالنکه دستش دور کمر  مایافتاد به ن چشمم تیجمع یتو

غول بگو بخند بودن. به چشمام اعتماد نکردم و دوباره  مش یحساب

... حس و حال خودم يادم رفت و لبخند  نگاه کردم ... خودش بود

 نیاول ی... بايد توخوشش اومده بود  طرالنواقعا از  مایزدم ... پس ن

دوست   اصالًگفتم ...   یمبهش  طرالنراجع به  زو یفرصت همه چ

 یاين خوشبخت لیاقت طرالنوره ...  بخيه ضربه ديگه  طرالننداشتم 

 ..  نطوریهم هم مایرو داشت ... ن

آوردن من هنوزم سر جام نشسته بودم. آرتان دوباره  رو که  شام

اون   ین نبود ... شايد حتشده بود و حواسش به م یپذيراي ریدرگ

تو فکرش  یمن حساب یبود ول لحظه قشنگ رو هم فراموش کرده

يه بشقاب برداشتن  یشد همه يک دهیشام چ زیبودم ... بعد از اينکه م

  لیم یمن حت یکشن ... ول خوان ب  یکه م یتا هر چ زی و رفتن سر م

 به غذا هم نداشتم. بنفشه اومد کنارم و گفت:  
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 نذار ...    السک پاشو برا من  -

 رم؟  بذا   کالسکه من بخوام برات  یتو آدم -

 تان دلم خونه! به دو نکنا ... از دست تو و آر  ی با من يک نیبب -

 وا چرا؟   -

 بود؟  یفقط دوست پسر من اين وسط زياد -

با  یخواست یدعوتش کنه ... يا م  یبه آرتان بگ یواست خ یخب م -

 ... اريشیخودت ب

بره ...   یتر از اين حرفاست که بدون دعوت جاي   کالس بهراد با  -

 .  زدم .. یبه شوهر تو نممنم رو 

ن شرمنده که امشب بهتون خوش م دیباشه بابا خانوم! ببخش -

 نگذشت ...  

   پر غذا اومد و گفت: بشقابشبنم با يه 

هم خوش گذشت .... گوش به   یلیگفته خوش نگذشت؟ خ یک -

 قصه دپسرده شده. نبود باهاش بر یحرف اين نده کس

بود که   دا ی. پارهیخودش غذا ب یبنفشه زد تو سر شبنم و رفت که برا 

نبود که به خاطر  یه. وگرنه بنفشه آدم شد یمیبا بهراد صم یحساب
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نگاه کردم. چطور بود که   غذا  ز یبه م الیخیتو سرش بزنه ... ب یکس

نخورده  یدرست و حساب ینداشتم؟! ظهرم که غذا  یاشتهاي چیمن ه

 فت:  خورد گ یکه غذاشو م یبودم. شبنم کنارم نشسته و در حال

   ؟یاریغذا ب ی ر یتو چرا نم -

 م ...  اشتها ندار  فعالً -

 اوهو! چه لفظ قلم!   -

 شامتو کوفت کن ...   -

  یو مشغول خوردن شد ... آرتان در حال انداخت باال یشبنم شانه ا 

از دوستاش  یکه يه بشقاب غذا دستش بود و مشغول صحبت با يک

د که فکر کنم  بود بهمون نزديک شد. آنچنان گرم حرف زدن بو

دستشو با بشقاب گرفت   فکرا بودم که نیهم یاصل منو نديد ... تو

 دیتاي  کرد و داشت سرشو در یبه من نگاه هم نم اصالًبه طرف من. 

بهم دست داد و بشقاب   یداد. حس خوب یدوستش تکون م یحرفا

بود.   دهیيه کم برام کش یپام. از هر غذاي یرو گرفتم و گذاشتم رو

کرد که ازش تشکر کنم. ازم فاصله گرفت و با دوستش نگام ن یحت
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 یبه ما نگاه م ره یخ رهیرفتن شبنم که داشت خ سالنون سمت به ا 

 ن خنديد و گفت: کرد بعد از رفتن آرتا

 ! یبسوزه پدر عاشق یا  -

شروع کردم به خوردن.  خنديدم ... از ته دل. اشتهام يهو باز شد و 

اضافه  یمشغول جمع کردن ظرفاهمه مهمونا رفته بودن ... آرتان 

خواستم   یجا به جا کنم فقط م زیچ کهیه تحال نداشتم ي یبود ... حت

... بابت تولدم ...  یيت مهمون... با کردم یبخوابم. بايد ازش تشکر م

 یو عصبچطور؟! اون به خاطر عکسا اينقدر من یبابت توجهش ... ول

کنم و برم  یض تونستم خودمو را  یهنوز هم نم االن کرده بود که 

 ازش تشکر کنم. تو دلم گفتم:

 برو بخواب.   ایديگه ب الیخی... ب یازش تشکر کرد همون موقع -

اد و نگام کرد. کرواتش شل شل دور  از جا بلند شدم. سر جاش ايست

  ی. نگام رواش باز بود نهیهم تا وسط س رهنشیه پگردنش بود و يق 

  ینم یشدم ول یداغ م شده بود ... دوباره داشتم  خکوبیاش م نهیس

کرد. سرمو زير   یظر نگام مخواستم من برم به طرفش. آرتان منت

 انداختم و گفتم: 
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  ینگفت ول  یزیشدم. اونم چرم بخوابم ... منتظر پاسخش ن یم -

خودم حس کردم.  یاتاق رو یه رفتم توک یتا وقت نشوینگاه سنگ

 یکار م یاتاقو بستم و نشستم لب تخت. بايد با اين احساس  چ رد

 ی. م دمیشساعت هفت کوک کردم و دراز ک یرو  مویکردم؟ گوش

زبان خونه رو    کالسبشم و قبل از رفتن به  داریخواستم صبح ب

برد.  یخوابم نم یيومد ول یخوابم م  یلی. با اينکه خمرتب کنم

دوغ بردارم بخورم بلکه   وانیله گرفتم برم از داخل يخچال ي میتصم

برد. از   یخوردم زود خوابم م یتا دوغ م یخوابم ببره .. از بچگ

شده ... همه   زی کامل تم یمتوجه شدم پذيراي رونیب اتاق که اومدم

هم تلمبار شده بودن ... رفتم سر  یآشپزخونه رو  یتو فیکث یظرفا

.  ردم خوبزرگ دوغ ريختم و نشستم تا تهشو  وان یيخچال و يه ل

بشم.   داریراحت ب تا صبح  دمیخواب یساعت سه بود ... بايد زودتر م

اتاق آرتان يه   ی از تو اتاقم که حس کردم یرفتم تو یداشتم م

 نزديک شدم و گوش کردم:   نیپاورچ نیياد. پاورچ یم یصداي

 بشه   سیمن خ  یقرار نبود چشما -

 بشه  ستیقرار ن یقرار نبود هر چ
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   هزوم شقرار نبود ديدنت آر

 تموم شه   یقرار نبود که اينجور

  ... 

 ستم و زير لب زمزمه کردم:  چشمامو ب

آرتان؟ آخه چرا؟ ساعت  ید ی ش مچرا اينقدر اين آهنگو گو -

 بخواب ديگه...   ریه صبحه! بگس

اراده    یتخت. ب یرو  دمیاتاق و دراز کش یم توعقب گرد کردم رفت

 کردم:  یداشتم زير لب زمزمه م

 شه ...   زومود ديدنت آرقرار نب -

 م و خواب چشمامو ربود. اينقدر شعرو خوندم تا خسته شد

سريع قطعش کردم و فحش  شدم.  داریب یآنشرل یصبح از صدا 

 دادم:  

 تو روح پدرت ...   یا  -

 خودم جواب خودمو دادم:  

  ؟یتو روح پدر ک  -
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زياد سر   دمکر یخنده ام گرفت و بلند شدم. آرتان خواب بود. سع

 دمیو چند مشت آب خنک پاش یدستشوي یا نکنم. رفتم توو صد

دم آشپزخونه و مشغول شستن ظرفا ش یصورتم. بعدم رفتم تو یتو

شد و بايد   یم ساعت نه شروع مکالسشد.  ی... لمصب تموم هم نم

نشده   داریدونم چرا آرتان ب یشدم. نم یحاضر مرفتم   یکم کم م

  دار یاز رو به برق زدم که تا بس ی... چاي  کاررفت سر  یبود ... بايد م

ذاشتم  یم  کالس. درسته که براش شد صبحونه اش حاضر باشه

هواشو نداشته    یکه اينجور رمیخودمو بگ یتونستم جلو ینم یول

 یدستم در م  یو از تو باشم. ظرفا که تموم شد داشتم دستکش ها ر

ته مانده  منکشان وارد آشپزخونه شد. با ديدن  ازهیآوردم که خم

 واب هم از چشماش فرار کرد و گفت: خ

 ! ؟یداریب -

 ...  یدار یوابم ... خودمو زدم به بنه خ -

لبخند هم نزد. دستکش ها رو با   یال. حتتوجه رفت سر يخچ یب

 که گفت:  رونیو خواستم برم ب نتیکاب یانداختم رو ضیغ

  ؟یاينهمه ظرفو تنها شست -
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نگفتم. رفتم   یچیه ی! ول؟یرخواستم بگم کو  یندادم. م یجواب

رفت و  یت مالش م. دلم داشدم یسمت اتاقم و لباسم رو پوش

برداشتم و  فمویه برم ... کشد بدون صبحان یگرسنه بودم. نم یحساب

 یصبحانه مداشت  یو دولپ زیآشپزخونه نشسته بود سر م یرفتم تو

ريختم و  یخودم چاي یاپن و رفتم برا  یپرت کردم رو فویخورد. ک

زدم نه  یم ینون تست شدم ... نه من حرف یرو ری پن  دنیمال لمشغو

بلند شد.   میزنگ گوش ی... يه کم که در سکوت گذشت صدا اون 

در آوردم. شايان بود   فیک یاز تو مویبلند شدم گوش زیز پشت ما 

کار داشته!  یچ نمیاد که يادم رفته بهش زنگ بزنم بب... تازه يادم افت

 گفتم:  حواس !!! زير لب یمن ب خاک بر سر 

 !  یییه -

 جواب دادم:   ویو گوش

 الو ...  -

  خامه دنیبه مال یبه آرتان کردم. حواسش يعن ینگاه یچشمزير 

دونستم که راداراش فعاله فعاله چون  یم ینون بود ول یرو یشکلت
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لبم.  یخورده کنار دستش بود. لبخند نشست رون یيه نون شکلت

 شايان گفت:  

 !  ره یو به من گدستت درد نکنه! خوبه کار ت -

 ! باور کن ...  دیشايان ببخش -

! من از دست تو و شبنم بايد سر  یکن شیخواد توج  یه نمخب بس -

 ! ابونیذارم به بب

  ؟یشبنم ديگه واسه چ -

گه يادم   یشب اومده خونه م. داده بودم که ديشب بهت بگه غامیپ -

 رفت ...  

 !  بابا یا  -

 !  ؟یبر یخوا  یم یجد یتو جد -

 . نهیخوام برم شايان ... بزرگ ترين هدفم هم   یمه که ممعلو -

ريع خم شد . سنیزم ینگام افتاد به آرتان. کارد از دستش افتاد رو

  یهمونو برداشت و دوباره مشغول شد. اين کار از آرتان وسواس

.  تمخودمو گرف یجلو یول ی . خنده ام گرفته بود حساببود دیبع

 شايان گفت:  
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معلومه ... نه به اون اوايل که هر روز زنگ آره از ذوق و شوقت  -

  دا یکه من بايد به زور تو رو پ االن نه به  یزد یر م و س یزد یم

 م. کن

 بودم.   ریشايان غر نزن ديگه .... باور کن درگ -

باور کن اگه دفعه  یبخشمت ول یو مبار خب ... اين يه یلیخ -

ديگه   دم کاراتم یبهت نم یخبر  چیعمرا ه یکن یديگه اينجور

 کنم.  ینم دنبال

   شده ... یبگو چ چشم ... حاال -

 اول اينکه تولدت مبارک ...   -

 ... یییییمرس -

 اينکه فايل نامبر دومت هم اومد ...   دوم -

 گفتم:   جانیسفره و با ه یلقمه از دستم ول شد تو

 !!!!!! ؟یگ یراست م -

 آره ...   -

 !ه؟ش یم  یچ حاال -
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خواستم   یم شوهرت جواب داد ماون شب که بهت زنگ زد -

...   یخب جواب نداد یول ستیل یبهت بگم که اسمت رفته تو

من فقط هر چند وقت يه بار بايد  ستیت ما نعد دسديگه از اينجا به ب 

 ...   چه خبره  نمیبهشون بزنم بب یانگشت يه

 چقدر وقت ديگه شايان؟   -

تونه شش ماه   یتونه يک ماه ديگه باشه ... م یمعلومات نداره ... م -

 . ستیا نيک سال يا دو سال ... ديگه دست م یو حت

   ؟یچ یيعن-

 مهاجرته ...   یاين بد -

 بود ...   یلیل من که تحصما یول -

 شد ...   یکه اينجور مدائم اقدام کردي یبرا  -

 با!  با یا  -

يک ماه  ی... يهو ديد یغمبرک نزن ... خدا رو چه ديد حاال -

 درست شد ...  ديگه اقامت و ويزات 

 خدا کنه!  -
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  رشتیکردم ب یم. از يه طرف دعا مخوا  یم  یدونستم چ یخودمم نم

 یآرتان بمونم از يه طرف خدا خدا م شیپ  شتریطول بکشه تا بتونم ب

از اين وابسته نشم. با  شتریبکردم زودتر کارام درست بشه برم که 

 کردم آرتان با پوزخند گفت:   یشايان که خداحافظ

 ؟ کارات درست نشده؟ شد یچ -

 تر برم ...  من زود یمشتاق یلیانگار خ ه؟یچ -

 ندارم.   یاينجا حريم شخصآره خب ... من  -

 با حرص از جام بلند شدم و گفتم:  

رم  یشه و م یکارام درست م یزود پس خوشحال باش چون به  -

. اشک از  رونیاز طرفش نشدم سريع از خونه زدم ب ی... منتظر حرف

 . زير لب گفتم:رونیبچشمام زد 

 .  ..ی لیآرتان ... خ یرحم  یب یلیخ -

م. تا  ه زور دو ساعتو تحمل کردو ب دمینفهم یچیه  کالسسر 

کردم که ديدم اس  ام اس  اومده   میيه نگاه به گوش رونیاومدم ب

که   بازتونست باشه ...  یاز شبنم يا بنفشه نم ریبه غ یروش. کس
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 یم  شیتعجب باز موند. کم پ کردم با ديدن اسم آرتان دهنم از

 :  يومد به من اس  ام اس  بده

يام  یباش م ... عصر هم خونه ار یبرو از خونه بابات کتاباتو ب -

 ...  یت بريم جايدنبال

 و گفتم:  فمیپرت کردم تو ک ویگوش

برو ... از   یگ  یازت برقصم آخه؟!!! هان؟!!!! از اونور مبه چه س -

 کنکور قبول بشم ...   یوکه ت یکمکم کن یخوا  یاينور م

کردم و  نیو همه کتابامو بار ماشنکردم. رفتم خونه  یلجباز یول

 رونیخواد منو ببره ... ب یعصر کجا م نمیم بببردم خونه. منتظر بود

برد بهترين جاها ...   یمنو م هشی رفتن باهاشو دوست داشتم ... هم

 یت ملذاز بودن کنارش  یداده ها بود ول رتدرسته که مثل عصاقو

ر داد آماده  بردم. عصر حدود ساعت پنج بود که زنگ زد و دستو

 گفتم:   یبشم. با بد عنق

 ريم؟ من حوصله ندارم ...  بب یخوا  یکجا م -

 ...  یاشاينکار بايد حوصله داشته ب ی... برا  ستی جاش مهم ن -

  ؟یچه کار -
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 ...  یفهم یم یایب -

 يام...   ینم یاگه نگ -

 .. یيا یم -

 گو آرتان من حوصله ندارم ...  زور ن -

حوصله منو  یو شايان رو دار  مایصله ن! حو؟یچرا حوصله ندار -

 ...  یندار

 گفتم:  یپنهان یدبخت! با لبخندحسود ب

 ...  ستنیاونا مثل تو ن -

 ا خشم گفت: شده. ب یبود عصب دا یپ

 ساعت ديگه خونه ام ... آماده باش ...   مین -

 آينه به خودم گفتم:  یکرد. با خنده تو بزنم و قطع ی حرف ندادمهلت 

... ديگه درد تو جونته حرصش  یبر یخواست یلم متو که از او -

   ؟ید یم

 آينه قر دادم و گفتم:  یجلو

 آخه من مرض دارم .... آخه من مرض دارم ...  -
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شدم. طبق معمول آرايش هم نکردم ... رو  و حاضر  دمیس  پوشلبا

در ايستاده بود.   ی. جلونیفتم پايزد منم سريع ر سیيه م میگوش

 در هم گفتم:  یو اخماي یسوار شدم و با سرد

 ...   سالم -

 نه راه افتاد و گفت:  بدون اينکه نگام ک

 ...   سالم -

در سکوت  نگفت. يه کم که  یزینگفتم اونم چ یزیديگه چ

 گذشت گفت:  

گفتن   یبه شوهراشون م دیقديم ... حداقل يه خسته نباش یزنم زنا -

  ... 

 ! نه من زنم نه تو شوهر ... ؟یکه چ خب حاال -

 بدجنسانه گفت:   یلبخند با 

که من  ی و ادعا دار یکن یشوهر م هرشو ی لیچند وقته خ  -

 دلت پره ...   یلیانگار خ ه؟ی... چ ستمیشوهرت ن

از   یبرت داشته و ه التیکه چند وقته خ یازده ... اين شماينه ش -

 تار کنم ...  زنت رف نیع یمن انتظار دار
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 زنم ...   نی... نه ع یزنم؟ تو زنم نیع -

   يم؟ر یمسخره ... کجا داريم م یاين بحثا الیخیب -

 خوب ...  یه جاي-

 که از نظر تو خوب باشه از نظر من مسخره است ...   یجاي -

 ل توئه ... مشک -

ب  رفت طرف انقال ینگفت. وقت یزینگفتم. اونم چ یزیديگه چ 

 یتو نوی! ماش؟یچه کتاب یاد کتاب بخره ... ولخو یکه م دمیفهم

 پارک کرد و گفت:   یپاساژ بزرگ نگیپارک

از فروشگاه   یافتادم. وارد يکش راه دنبالو  دمش ادهیشو ... پ ادهیپ -

روف بود شد و من تازه دوزاريم مع یاز انتشاراتا یها که مال يک

  ی. ا خواست کتاب تست بخره .. یبخره. م یخواد چ یافتاد که م

بدم؟!!!! بدون  خدا اين چرا اينقدر مسر بود من حتما امسال کنکور

ند مشغول جمع  قفسه ها و تند ت نیاز من بپرسه راه افتاد ب یزیاينکه چ

  یشت ... کتاباهمه درسا کتاب بردا  یمختلف شد. برا  یکتابا یآور

چند سال کنکور هم برداشت ... يه عالمه کتاب شده بود که برد و  
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  نیاشراه افتادم برم سمت م رونید ... از مغاره که اومديم بکر حساب

 کتابو از دستم گرفت و گفت:  یالستیکاکه پ

 گردم.  یو بر م نیماش یذارم تو ینارو مجا بمون من اي نیتو هم -

  ؟یديگه واسه چ -

 يام...   یم االح -

جواب هم  یسريع از من فاصله گرفت. بچه پرو! حت  یبا قدم ها

درست نبود جواب اينهمه زحمتشو با  یده. ول ینم یبدرست و حسا

اونم . مبرگشت بهش لبخند زد یوقت  نمیهم یو تخم بدم ... برا اخم 

دستش ... دوباره همون حس قشنگ   یدستمو گرفت تو لبخند زد و

ديگه از   یجودم. اينبار رفت داخل فروشگاه يککل و یتو دیچیپ

ون انتشارات خريده بود رو از  که از ا  یهمون کتاباي قایانتشاراتا و دق

 عجب گفتم: اين جا هم خريد ... با ت

 چه خبره آرتان ؟!  -

 ...   الزمهاينا همه اش  -

که اونا رو هم حساب کرديم از يه انتشارات ديگه هم بعد از اين

... چند تا کارتن   نیماش یهمه رو با هم برديم توخريد کرد و 
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 یاز اين کتابا رو م یيک یشب یم که تستااالنکتاب شده بود ... از  

با   یدو تاي ديمیآوردم. به خونه که رس  یزدم تا کنکور وقت کم م

 ... با خنده گفتم:   بااليم هم کتابا رو برد

 اين همه رو کجا بذاريم؟!  حاال -

 ره کرد و گفت:به اتاق سوم اشا

 اون اتاق ...   یبريم تو یم -

 چرا؟!  -

  یده نم یخواب بهت دست م اتاق خودت حس یواسه اينکه تو  -

 ق مطالعه تو ...  شه اتا ی... اون اتاق م یتون

 خب ...  یلیخ -

 داخل اتاق و آرتان گفت:   میذاشتهمه کتابارو برديم گ

 کارت دارم ...  نیبش ایو ب اریچند تا کاغذ ب -

رفتم از داخل اتاقم چند تا کاغذ آوردم گذاشتم جلوشو و نشستم ...  

  زیو شروع کرد به چ دیکاغذا کش یط روبا خط کش چند تا خ

خنده  باکنه.  یم یديدم داره برنامه ريز دمینوشتن ... سرک کش

 گفتم:  
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تو ... معلم زيستمون  یاز معلم زيست سال سوممون هم بدتر -

 یاش کرم مکالسسر  شهیو من هم بود ریسخت گ یلیخ  یلیخ

داشت  نشسته بودم و آرتان  یساعت میدادم. ن یريختم و حرصش م

شت جلوم و  تموم شد برگه ها رو گذا  یکرد وقت یم یبرنامه ريز

 گفت: 

 میونه ... از ساعت هشت و نيام خ یهشت م تع... من شبا سا نیبب -

  یم یچ یه روز.... برات نوشتم چ میخون یبا هم م میتا دوازده و ن

  یش یم داریصبح ساعت شش ب  یخواب ی... بعد از اون تو م میخون

 ی... ساعت نه م یکن یکه بهت درس  دادم رو مرور م ی... هموناي

از   یدار احتتا ساعت يک استر یگرد یيازده برم  کالس یر

ها رو   یو عموم یزن یيام تست م یاعت يک تا هشت که من مس

 !  ؟ی... اوک  یخون یم

 و گفتم:  رونیسمو با صدا دادم بنف

 ... چه خبره آرتان؟!!!!   ریيه باره بگو برو بم-

 جديت گفت:  با 
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...  ینیب یاشو م جهی.. نتش کن .رو بذار کنار ... يه کم تال  یتنبل -

 پوزخند زدم و گفتم: 

 رم ...   ی! من که آخر م یا  جهیچه نت -

 ش گفت: رفت به سمت اتاق  یکه م یاز جا بلند شد و در حال

  یکه خواست یهر کار یحرف حرف منه ... هر وقت رفت فعالً -

 بکن ...  

خودمم بدجور هوس  کرده بودم درس  بخونم.   یچرا ولدونم  ینم

 یم ناالاز   یشه و من نخوام بخونم. ولشد معلمم آرتان با یممگه 

يارم ... به من چه! خودش خواست ... تو   یدونستم پدرشو در م

 م که يهو برگشت و نشست جلوم:  فکرا بود نیهم

 ترسا ...   -

 شوکه شدم و گفتم: 

 هان؟  -

 بله! هان نه ...  -

 . غلط .. یدرسته چ یبه من نگو چ  یباباها ه نیا ع -

 زد و گفت:   یلبخند
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   ؟یآورده بود يا مان ایلبرات از ايتا مایاون شلوارو ن -

 گفتم:  جديتشلمو گرفتم و با  شین یزود جلو یخنده ام گرفت ول

 چطور مگه؟!  -

رو برداشت ... روشنش کرد و  یو یانداخت. کنترل ت  باالشونه 

 ت: گف

 ..  ینطوریهم -

هوس   اتاقشا! حاال یورفت بره ت یداشت م االن نیانگار نه انگار هم

 انداختم و گفتم:   بااله سرش ... منم شونه نگاه کردن زده ب یو یت

 برام آورده ...   ماین -

 آشکار گفت:    یتیبا حساس

 آورده؟!  یبازم برات سوغات -

 گفتم:   ارمیاينکه لجشو در ب یبرا 

 یاتواسه من سوغ یره کل یهر جا که م مایهه يه عالمه ... نآرههه -

 .. ياره. یمن م یبرا  ارهیهم که ن یشکیه یياره برا  یم

  یبا شوهرت حرف م ی؟ انگار نه انگار دار یترسا باز تو پرو شد -

   ااااا یزن
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 کار کنم؟   یخب چ -

  باالحرفات پر و   یبه يه سر یشم الک یمتوجه م وقتا کامال یبعض -

 ...  یاریتا حرص منو در ب ید یم

 نديدم. گفت:  خنده ام گرفت و غش غش خ

من افتاده دستت هر  .... يه نقطه ضعف از یبخند بايدم بخند -

 ...  یکن یم یکه دوست دار یکار

 ...  یخور یحرص م نه به خدا ... آخه با نمک -

...  نمیپاتون نب یزحمت ديگه اون شلوارو تو یبا نمکه؟ ب ؟یا جد -

  یچ یدونم چ یکه نم یگشتراون بلوزو ... و اون ان نطوریمه

 بستم و گفتم:  شمویشرکت شوهر خواهرت بهت داده ... ن

 ؟یچ یا برا  -

 گم ...  یاينکه من م یبرا  -

من هر  ی. ولیحرفا بزن یلیخ ی! تو شايد دوست داشته باشیتو بگ -

 کنم ...   یدوست داشته باشم م یکار

 اينطورياست؟   -

 ...   آره -
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 ش گفت: رفت به سمت اتاق  یکه م یحالاز جا بلند شد و در 

 باشه ...   -

داشت.   یم يه نقشه اغريب بود. غلط نکن بی خونسرديش عج

دادم  حیاتاق. گرسنه هم نبودم ترج یپاشدم رفتم تو یو یت الیخیب

شد. صبح   یم  نیسنگ  یلیبخوابم ... از فردا برنامه ام خ رمیزود بگ

بود. تند تند   شده داریشدم .... آرتان هم تازه ب داریساعت هشت ب

 فت: گ تیخوردم. آرتان با عصبان  ینه رو اماده کردم و هل هلصبحو

 پره تو گلوت ...   یاين چه وضع صبحونه خوردنه؟ م  -

 و گفتم:  دمیجرعه سر کشآب پرتغالم رو ال وانیل

 وقت ندارم ...   -

 بعه! هشت و ر االنشه  یت شروع مکالس ساعت نه  -

 گفتم:   رونیرفتم ب یکه عقب عقب م نطوریهم

  یمچرخم ...  یخودم م یوز روز آخريه که آزادانه دارم برا امر -

 ...  یسوار نیخوام برم يه کم ماش

 از جا بلند شد و گفت: 

   ؟یچ یيعن یسوار نیماش -
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بنديم ...  یکفشا دنیو شروع کردن به پوش نیزم یدم در نشستم رو

 دادم:   حی توض نطوریبلند رو نداشتم. هم حوصله کفش پاشنه

 خوام برم بگردم ...   ین ... مآرتا الیخیب -

... اگه   یگرد ی.... بعدم بر م  کالس یر ی!يه راست م خودیب -

علف  یادما نینداره ع یلیوگرنه دل یبر یتونی م یدار  یکار یجاي

 ... سرمو خاروندم و گفتم: یول بچرخ

ريم يه دور  یبعدش با بنفشه و شبنم م ی... ول  کالسرم  یباشه م -

 ...  میزن یم

 و گفت:   دی کش  یقیعم نفس

 ...  تهیروز آخر راحت خب ... فقط به خاطر اينکه یلیخ -

 که صدام کرد:   رونیيومدم ب یداشتم از در م

 ترسا ...   -

 اراده برگشتم و گفتم:  یب

 ونم؟! ج -

   نادر و خوشگلش ... ی... از اون لبخندا  دلبخند ز
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زدم  یمواظب خودت باش .... اينقدر خوشحال بودم که چشمک -

و يه  رونیب می شه رفتبا شبنم و با بنف   کالسبراش و درو بستم. بعد از 

  و به قول شبنم خودمونو خجالت داديم. ديمیکم به خودمون رس

 یکردن من تو کمکخواد با  یشبنم و بنفشه اعتقاد داشتن آرتان م

  یزبون  ینگهم داره و داره حرفشو با زبون ب  قبول شدن کنکور ايران

خودمو دل  یخواستم الک ینداشتم... نم یمن اعتقاد یول  زنه ... یم

فت ... نکنه حرف گ یدلش بود بايد م یتو یزیخوش کنم. اگه چ

که از   ستینه نه ديگه اونقدر ها هم مغرور ن ! نهی ! اه لعنت ماین

نبوده که بخواد بگه.   یچیه ینگه يعن یزیبگذره ... اگه چ ساسشاح

رديم و من برگشتم خونه ... هوس   خو رونیظهر ناهارو با بچه ها ب

  یچون م  دمیيت کنم. اول گرفتم خوابکردم يه کم آرتانو اذ

کنم. ساعت شش  ینم دا یدونستم ديگه فرصت خواب بعد از ظهر پ

شدم. در   یو مشغول آشپز ونهآشپزخ  یشدم رفتم تو داریهم که ب

 موذيانه گفتم:  یبا لبخندهمون حالت 

خواستم  یب روغن روش باشه ... مبرات بپزم که يه وج یيه آش-

که   یهمون غذاي قایع پلو بپزم ... دقبا مرص سبراش خورش کرف



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

شه! غذام که   یم یدناش دي افهیدوست نداشت .... آخ  که چقدر ق

اتاقم تا همون  ی. بدو بدو رفتم توودبه هشت ب قهیآماده شد ده دق

حرصش بدم  یبرام آورده بود رو هم بپوشم و حساب مایکه ن یلباساي

طمئن بودم که لباسا  کردم. م دا یگشتم کمتر پ  شتریب یهر چ ی... ول

م نبود ...  ! انگشتر نويد هینبود ... لعنت یکمد ... ول یرو گذاشتم تو

  ضیبهم داده بود هم نبود ... نشستم لب تخت و با غ مایکه ن یعطر

 گفتم:  

 کشمت ...  یآرتان م -

ض کردم و يه تاپ و دامن در اومد. لباسمو عو یهمون موقع صدا

به سر تا پام کرد و   یا ديدن من نگاه. برونیو رفتم ب دمیکوتاه پوش

 گفت: 

... از فردا ديگه    ديایدت رسبه خو یحساب یاين روز آخر داستیپ -

.  چه برسه به خوشگل کردن خودت .. یوقت سر خاروندن هم ندار

 خنديدم و گفتم:  یبا دلبر

 ه خونش تشنه بودما! ب عرض شد ... حاال سالم -
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نه. تند تند  ا لباساشو عوض کاتاقش ت یکرد و رفت تو سالماونم 

  یمنو م یاساآرتان لب ی... وا  دم یچ زیم یو رو دم یغذا ها رو کش

... آرتان اومد   ی که کف کن یيه جور رمیگ یحالتو م حاال ؟یدزد

و غذاها کرد ... گذاشته بودمش   زیم یبه رو ینه. نگاهآشپزخو یتو

 خونسرد یلی. خدمیسنج  یو همه عکس العملشو م نیير ذره بز

توش ...   دیب غذا کشبال... بشقابشو و برداشت و لزینشست پشت م

جون نگفت  یلینداشت! مگه ن ستاد! اين که دوافت یفکم داشت م

ها شروع کرد به خوردن و  با اشت ی لیاز اين غذا متنفره؟!!!! عجب! خ 

 یداد ول یهم م حیدادنش توض  در مورد نحوه درس  نیدر همون ح

تو فکر اين بودم که چرا داره غذا رو  فقط  دمیفهم ینم  یچیمن ه

 یباز غذام... يه کم با جون اشتباه کرده بود  یلی خوره. حتما ن یم

 مرموزانه گفت:   یکردم و بلند شدم. با لبخند

 !  ینخورد یزیکجا؟! تو که چ -

 با اخم بدون مقدمه گفتم: 

 !  ؟یکار کرد یلباسامو چ -

 خنديد و گفت:  



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

 اين اخمت واسه اينه؟   -

 بله ... کو لباسام ...   -

 فکر کنم رفتگر محل بدونه ...   یدونم ... ول  ینم -

 : دمیکش  غیج

 کشمتتتتتتتتتتت   یم اانآرتاااااااا -

گذاشت به فرار ... اون بدو  ش که سريع بلند شد و پا دنبالگذاشتم 

يساد و برگشت به طرفم چون سرعتم  يهو وا  یمن بدو وسط پذيراي

.... اونم از خدا   و خوردم بهش مو کنترل کنم زياد بود نتونستم خود

 زدم:   غی. جار دادفشخواسته منو محکم 

!!!! عطرم کووووو  ؟یلباسامو انداخت یچ یولم کنننننن ... برا  -

 انگشترمممممم  

 وشم گفت:  در گ

 ن؟!!!! مهم بودبرات  یلیخ -

 ... یلیبله خ -

 خرم ...   یات مخودم بر یباش یاگه دختر خوب -

 و گفتم: با دست پسش زدم 
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 یبود ول یمعن یب بدو بريم سر درس  ... حرفم اون لحظه کامال -

 یدونم من که از خدام بود چرا فرار م یفرار بد نبود. نم یبرا 

العه  اتاق مط یتو مینکرد ... رفت یگه اصرار!!! آرتان هم ديکردم؟

از کتابامو برداشت و نشست جلوم ... کتابو باز   یيک انمن و آرت

بود؟!!! اينقدر   ی! اين ديگه کول شروع کرد ... بسم اهللکرد و از ا

کردم. وسط درس    ینم دا یزدن هم پ کیبود که جرئت ج یجد

مون موقع رشته د سمت پاهام و هيا ینگاش م یديدم ه یدادنش م

کرد ... پامو انداختم  لگ طنتمی... منم شره  یاز دستش در م کالم

هم باز بشه و .... بله! آرتان  پام و خم شدم به طرفش که يقه ام  یرو

 و گفت:  دیکش یقیکتابو انداخت اونور نفس عم

 ترسا پاشو ...   -

 کار کنم؟   یپاشم چ -

 ...   بدو برو لباستو عوض کن -

 ! ؟یچ یوا برا  -

 ...   اشموب بذار تمرکز داشته بکه گفتم ... برو دختر خ نیهم -
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  ید تمرکزش مکر یبامزه بود که اعتراف م یلیخنده ام گرفت. خ

اتاقم  یرفتم تو نم یهم یدرس  برام مهم تر بود برا   فعالًپره. خودمم 

آرتان با   و برگشتم.  دمیبلند با شلوار پوش نیو يه بلور يقه بسته است

ه درسش شد. اون  و مشغول ادام دی کش یاز سر آسودگ ینفس ديدنم

  یآرتان فک زد و من گوش کردم وقت میدوازده و ن ت شب تا ساع

 هام بلند شد کتابو بست و گفت:  زهایخم

يادت   یبرو بخواب ... ول یندار یديگه بازده االنبسه ديگه ...  -

 ...  نمیب ی... فردا شب میباشه تستاشو حتما بزن

 ازهیاتاق خودم خمرفتم به سمت  یکه م یلند شدم و در حالاز جا ب

 کشان گفتم: 

 باشه ...   -

تخت   یبستم و افتادم رو اتاقم. درو یبدون مسواک زدن رفتم تو

 خوابم برد. دهیش نرسباال..... سرم به  

خواست از زور   یزنگ زد دلم م میساعت شش که گوش صبح

نبود ...   یچاره ا  ی.. وليومد . یخوابم م  یلیبزنم. خ غیج تیعصبان

ديوار رو برو ...   یتو دمیشمو محکم کوبباالتم و بلند شدم نشس
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... با نق نق بلند شدم و   نیزم یوعکس آرتان و افتاد ر یخورد تو

 یست داشتم سر و صدا کنم تا آرتان بلند بشه نم... دورونیرفتم ب

لب به  ام گرفت و زير  بشم اون بخوابه ... خنده داریخواستم من ب

 خودم فحش دادم: 

 ! ؟یکار دار ین بدبخت چبه او شعوریب -

صبحونه  به دست و صورتم زدم بعدم يه  یيه آب یدستشوي یرفتم تو

که ديشب بهم درس    یمختصر خوردم و نشستم سر درسم ... هموناي

داده بودو مرور کردم و تستاشو زدم ... غرق درس شده بودم و اصل  

 نشدم:  شدن آرتان  داریمتوجه ب

 ... ریصبح بخ -

چارچوب در ايستاده بود ...   یآوردم. تو باالاب کت  یسرمو از رو 

 زدم و گفتم:  یلبخند

  ؟یشد  داریب ی... ک ریم بخصبح توا -

 و گفت:    دیکش یا  ازهیخم

  ؟یشد داریب ی...تو ک االن نیهم -

 ساعت شش ...   -
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  ؟یصبحونه خورد  -

 ...  خوردم  یزايیيه چ-

 !  ؟یچ  یيعن یزايیيه چ-

 ...  رینون و پن یيه قاض یيعن-

 راه افتاد سمت آشپزخونه و گفت: 

 ...  نمیبب ایپاشو ب -

 داد زدم:  

  کجا؟! -

 اونم بلند گفت:  

 ترسا ...   ایب -

. هر  دیچ یم زوی. تند تند داشت مرونیبه ناچار بلند شدم و رفتم ب

وايسادم   ... دم آشپزخونه زیم یيخچال بود گذاشته بود رو یتو یچ

 و گفتم: 

 آرتان؟!   خبرهچه  -

 ... نیبش ایب -
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 ی. مثل شاهزاده ها با کلدیها رو برام کنار کش ی از صندل یو يک

 آرتان هم نشست کنارم و گفت:  زیژست نشستم پشت م

بايد   یاينهمه وقت درس  بخون یاينکه ذهنت باز باشه و بتون  یبرا  -

... شروع کردم به  اشه ... پس بخورب یو مقو یتغذيه ات کاف

  یخواستم بخورم به زور گردو م یه م ک ریخوردن ... نون و پن

خواستم بخورم عسل   یکه م لقمه ام ... نون و خامه و مربا یذاشت ل

 :  دمی ... نال دمیترک یکرد. داشتم م یاش م هیم یهم ضم

 بسه آرتان مردم ديگه...   -

 ه طرفم و گفت: گرفت ب یعیآب پرتغال طب وانیيه ل

جرعه  آب پرتغالو گرفتم و ال وانیاينم بخور و بدو سر درست ... ل -

 زیم یاشتم روگذ  وانویدوست داشتم. ل یلی... آب پرتغال خ  دمینوش

 و گفتم: 

 ...   یظرفشوي یظرفا رو بذار تو  -

رم   یشورم بعد م یيام م یزنم و م یتا تست ديگه دارم م ستیمن ب

 گفت: چپ نگام کرد و  ... آرتان چپ  کالس

  ن؟یباش نشه شما فقط به فکر درستو  یم -
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 خب ... آخه ...   -

 با تحکم گفت:  

 برو دختر خوب ...  -

ساعت   میاتاق ... ن یبراش کج کردم و برگشتم تو  مظلومانه گردنمو

اتاق خوابم ...   ی وقت نداشتم تند تند تستارو زدم و پريدم تو شتریب

 یيک نیهم فقطسا زد ... از کل عک یديوار چشمک م  یعکسم رو

کردم  یکه سريع لباسامو عوض م  نطوری... همديوار مونده بود  یرو

 زير لب گفتم: 

 نیعکسا رو هم بزنم به ديوار هم  هیحتما بق ظهر که برگشتم بايد -

برداشتم و از اتاق زدم   فمویاين همه پول که دادم! ک فیاتاق ... ح

. با ديدن من  دیشپو یشت کفشاشو متان هم دم در دا .... آر  رونیب

 گفت: 

 ! ؟ کالس یر یم -

 خنده ام گرفت و گفتم:  

بذارم   ماریرم چهارتا کتاب تست ديگه بخرم ب یپ ن پ .... م -

 اينا...   یرو
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 زد و گفت:   یلبخند

 ...  طونیپس بجنب ش -

آسانسور که  . سوار رونیزديم از خونه ب یو دو تاي  دمیکفشامو پوش

  کهیمد شده بود يه ت يدا کردم ... جدآينه نگاه  یتو   شديم به خودم

از موهامو گرفتم و   کهی.يه ت  رونیذاشتن ب یبلند از مقنعه م یمو

قدش از اندازه مقنعه هم بلندتر بود ... آرتان داشت    .... رونیب دمیکش

 کرد. کارم که تموم شد برگشتم به طرفش و گفتم:  ینگام م

 ه؟! خوب -

 گفت:  مورو کرد تو و  دستشو آرود جلو ...

 گم ...   یبهت نم یچیه یداين کارو نکر یدونم جد یچون م -

 وا! چرا کرديش تو؟ خوب بود که ...   -

 درست ... در ضمن ...   یپا ینیبش یبزن غید سرتو تباي االنشما  -

 نگاش کردم. گفت:  

 یلیتو ... خ یکن یو همه موهاتو م یکن یمقنعه سرت م یوقت -

 .  ستیه اين کارا نب یازی... پس ن یش ینازتر م



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

ردن. سرمو انداختم زير که نفهمه ذوق مرگ تو دلم خربزه قاچ ک

قنعه سر کنم ... آسانسور  براش م شهیگفت هم یم طونهیشدم .... ش

 و گفتم:  نی . رفتم سمت ماشرونیب  میرفت یکه ايستاد دو تاي 

 خداحافظ آرتان ...   -

ال تعجب در کم یحافظ! ولمنتظر بودم خونسردانه بگه ... خدا

 صدام کرد:  

 ترسا ...   -

 عقب و برگشتم به طرفش:  یصندل یشوت کردم رو فمویک

 بله ...   -

 يواش برو ...  -

 ه ...  باش -

 دوباره صدام کرد: 

 ترسا ...   -

 بله ...   -

 خونه ...  ایزود ب -

 باشه ...   -
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 ترسا ...   -

  یم ه؟یخنديدم. چ ... غش غش رمیخودمو بگ یديگه نتونستم جلو

 یچه؟ چرا امروز اينجور ! خب بگو! چته ب؟یدوسم دار یبگ یخوا 

و  شموها یزد دستشو کرد تو  یخندم لبخند ی... تا ديد م  یشد

 گفت: 

 برو خداحافظ ...   یچیه -

شده  ی. چرونی رفت ب نگیکشد و زودتر از من از پار نشیسوار ماش

  یباشم؟! يه جايگفت مواظب خودم  میبه من  ی بود که آرتان ه

از اينکه   شتریيه نفر باشه ب عاشق ینفر زياد يه یخونده بودم که وقت

دخترونه  رکاگه مواظب خودت باش. به اين اف یبگه دوستت دارم م

... واقعا فشار    کالسخودم لبخند زدم. سوار شدم و رفتم به سمت 

هم   کنکور ... هم تست ... یروم بود ... هم زبان ... هم درسا یزياد

ود و داشتم سوار  م تازه تموم شده ب کالسن ترم زبان ... امتحان پايا

شدم   یکه سوار م نطوریزنگ زد. هم میشدم که گوش یم نیماش

 جواب دادم. آتوسا بود ...   مهرو  یگوش

 ! ؟یجانم خواهر -
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 ترساااااااااااااااا -

تموم  غشیج  غیج یگرفتم اونطرف. گوشام کر شد ... وقت ویگوش

 تم در گوشم و با تعجب گفتم: گذاش وی باره گوششد دو

 !  ی!! کرم کردچته؟!! -

کم   نوی... هم ردهاين چه کاريه شوهرت کرده؟!!!! آبرومونو ب -

 گفتم:    رتیشتم! با حدا 

   ؟یهان؟!! شوهر من؟!!! چه کار -

که سفارش يه کار جديد بدم ... ديدم   هیسرم امروز رفتم آتل ریخ -

ازش   اوردمی.... طاقت ن هم عنقه یلیو خ م نگرفتويال تح  اصالً

ناراحت برام تعريف کرد که آرتان  یلیده؟ اونم خش یز یچ دمیپرس

  یهمه فايل عکساتو از رو ش کردهو مجبور  اديروز رفته اونج

پاک کنه ... تازه بعدم خودش چک کرده که مطمئن   وترشیکامپ

  یود و نمنمونده ... دهنم اندازه غار باز مونده ب یبشه ديگه عکس

 بزنم ... آتوسا دوباره گفت:  یحرف تونستم

شه تو صورت   یکرده؟ من ديگه روم نم نیخله! اين چرا همچ -

   يارو نگاه کنم ...
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 آتوسا؟!   یگ یم یجد -

 دارم ...   یحوصله شوخ االنکنم ! آخه من  یم ی... شوخ رینخ -

 آخه ... راستش ...   -

 شده؟!  یچ -

 اراحت شد ...  نا بابت عکس یلیآرتان خ ی... ول یچیه -

... ديدم همه عکساتو از در و   دمیفهم یوناينو که همون روز مهم -

  یشده ول یرت یغ دمی. فهمخوابتون .. قديوار برداشت آورد تو اتا

هم دوست نداره   یبکنه ... آخه مان یکار نیکردم همچ یفکر نم

عکسا کار  ديگه با فايل  یول یديوار پذيراي یمن عکس باز بزنم رو

 ...  نداره  

 ...  هیرتی غ یآرتان زياد -

 م آبرومونو بردههههههههه  گ یم -

ر من نشده که ... خب شوه یبرو ديگه توام شلوغش نکن! طور -

اينجوريه . اونم که عکسشو گرفته چاپم کرده پولشم گرفته ... ديگه 

 خورده؟  یفايل عکسا به چه دردش م

 ..  بود . یشاک یلیخ یدرسته ... ول -
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و از دست  ر مثل من و تو یهاي  یاش اون عمرا مشترناراحت نب -

 ده ...   ینم

 ؟االنتو   یکجاي -

 رم خونه ...  یبودم دارم م  کالس -

 من ...  شیپ ایب -

 کار دارم خونه ...   ینه مرس -

 یکارش بد بود م یلیبرسون ... بهشم بگو خ سالمخب ...  یلیخ -

حترمانه ... نه  هم م  یل یخ یکنب   تونست از خودت بخواد اين کارو

 ه روح کنه ... اينکه بره يارو رو قبض

مون. فر یباشه ... باشه ... بعد از اينکه قطع کردم سرمو گذاشتم رو -

  یهم ناراحت نشدم. آه  اصالًزشت نبود.  اصالً کار آرتان از نظرم 

 و گفتم:  دمیکش

  یتم تو! رفست؟یآرتان ... چرا انقدر برات مهمم؟ اين عشق ن -

   ...  ونهخ

درست   یزیشپزخونه تا يه چآ یمشغول بود ... رفتم تو   یلیفکرم خ

درس   نمیخوردم تا بتونم دوباره بش یکنم بخورم ... بايد ناهار م
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بود ... حال خوبه  دیبخونم ... انگار نه انگار که دو روز ديگه ع

خونه به  یزياد تو  دیع یحال و هوا  یلباسامو خريده بودم ... ول

گم  رفت سر کار منم که  یرتان هنوز داشت م. آوردخ یچشم نم 

 یصبحونه تو یو درس  ... همه ظرفا  کالس یشده بودم تو

 :  بود. غر غر کردم یظرفشوي

  االنگه تو به فکر درست باش که گفتم  یبه من م نیصبح همچ -

  نیاالزا زنه ... مايه   یکپک م االنشوره! خب اينا که  یهمه ظرفارو م

شامو فر. دستک یدرست کردم و گذاشتم تو  ایانزي... يه کم ال داشتم

رو که  ی... مايع ظرفشوي یدستم کردم و رفتم وايسادم سر ظرفشوي

زنگ خونه اومد ... با تعجب دستکش ها رو در   یبرداشتم صدا 

داشت ...   دیبود؟! آرتان که کل یک یآوردم و رفتم سمت در ... يعن

تعجب کردم. يه    شتریدن يه مرد مسن ب که نگاه کردم با دي یاز چشم

 درو باز کردم: سرم کردم و  یروسر

 بله ...   -

 ! ؟یخانوم تهران -
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.  هیآرتان تهران لیو يادم اومد فام! اومدم بگم نه ... يه یخانوم تهران

 باز شد و گفتم:  شمین

آرتان منو صدا کنن!  لیامداشت که با ف ی... چه لذتدیبله بفرماي -

 و گفت:  برداشتعبه پاش يه ج یز جلومرده خم شد ا 

 ن سفارش داده ... اومدم براتون نصبش کنم ... دخترم اينو آقاتو -

 تم: به کارتون کردم و گف یبا تعجب نگاه

 !  ه؟یاين چ -

 ...  یظرف شوي نیماش -

 منو ديد گفت:   بچشام چهار تا شد. يارو که نگاه متعج

 تو يا نه؟   امیشه ب یم -

گويان   بزنم. يارو ياهلل یتم حرف نتونس یکنار ول در یرفتم از جلو

تو و يه راست رفت سمت آشپزخونه ... وايساده بودم يه گوشه  اومد 

... به   یآرتان ... آرتان کاش اينجا بود کردم. یو مثل خل نگاش م

  یيه ماچ سفتت م لتپريدم تو بغ یذاشتم کنار م یخدا غرورو م

ش که داشتم !!!! منو با؟یاهکردم. آخه گل پسر! تو چرا اينقدر م



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

که بلند شد بدو بدو دويدم سمت   میگوش یم. صدا کرد یم بتتویغ

 د جواب دادم:  گشا شیزاده. با ناللبرداشتم. چه ح ویاتاقم و گوش

 الو ...   -

  ؟یالو ترسا خونه ا -

 ... آره ...   سالم -

ياره  یم یظرفشوي نیخونه ... ماش ادیقراره ب یيه آقاي نی... بب سالم -

اشه ... اول از  حواست ب یتما يه مرد مسن رو بفرستن ول... گفتم ح

 امینگاه کن اگه جوون بود درو باز نکن زنگ بزن من ب یچشم

تنت کن ... پريدم   دهیپوش زیاگه هم مسن بود حتما يه چ خونه ... 

 وسط حرفاش و گفتم:  

 آرتان ...   -

 شد و گفت:   کتسا

 بله ...   -

 ه.  کن یداره نصبش م يارو اومده ....-

   ه؟ی!!! ک؟یجد -

  مسن ... یيه آقا-
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 لباست ...   -

 مناسبه آقا!   -

 خب ... مواظب خودت باش ...  یلیخ -

 ظب خودت باش! با لبخند گفتم:  دوباره گفت موا

 ازت ممنونم ...   -

  ؟یخانوم یبابت چ -

 گرفت ...   ی... واقعا ظرف شستن وقتمو م یلطف کرد -

 و نداره ...  م ... قابل تو رکن یخواهش م -

   خونه آرتان؟ یيا یم یک -

... انگار حرفم باعث شده بود لذت ببره. با   دی کش  یقینفس عم

 خنده بود گفت:   یکه توش رگه ها یصداي

 زود ...   یلیخ -

 شم ...   یباشه ... مزاحمت نم -

 ترسا اين يارو که رفت حتما به من زنگ بزن ...   -

 باشه ...   -

 نره ها! يادت -
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 ...   باشه -

...   یخواد بهش سر بزن ی. نمبرس  .. استراحتتبرو به   یاوک -

سر  یره برره ... استراحتتو بکن که بايد دوبا یکارشو که بکنه م

 درس .  

 باشه ...   -

 خنديد و گفت:  

  بال یچشمت ب -

 ظه سکوت کرد و سپس گفت: خمنم خنديدم .يه چند ل

  ؟یندار یکار -

 نه ...   -

  فعالً...  یاوک -

  فعالً -

  یام. آرتان داشت تو نهیس یروقطع کردم و گذاشتم  ویگوش

رام رنگ شد ... کم کم کانادا هم داشت ب یم  زیمن همه چ یزندگ

انگار    شد .... یداشت برام کمرنگ م یپزشک یباخت ... رويا  یم

شد به آرتان. يارو کارشو کرد و رفت.   یداشت تبديل م زیهمه چ
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 یوت  دمیخبر دادم. بعدش با لذت ظرفا رو چ گ زدم به آرتانمنم زن

اتاق خوابم ...   ی... نهارمو خوردم و رفتم تو یظرف شوي  نیماش

ز زير تخت در آوردم و دور تا دور اتاق زدم به  ا  یيک  یعکسارو يک

کارم تموم شد    یداد. وقت یم یديوار... ديدنشون به خودم هم انرژ 

  یزیشده بود ... هر چ رينیوندن برام شنشستم سر درس  ... درس  خ

رو  یشده بود ... تنگ ماه رينی ش داشت برام شکه آرتان توش نق 

بپره   نیو پاي باالتنگ زدم تا  یوت  یبه ماه یبرداشتم ... اول ضربه ا 

 یاينکارا نداشتم ول یبرا  یو بعد گذاشتمش سر سفره ... با اينکه وقت

و   نیولکردم ا  ی.. حس مبگذرم .  نیتونستم از سفره هفت س ینم

م پس دوست داشتم گل بکارم  که کنار آرتان هست هیآخرين سال

انداخته   یبود که روش يه تور نارنج ی...سفره ام يه ساتن قهوه ا 

کرده بودمشون  ی نجو نار یقهوه ا  قهیکه با سل یسفال یبودم و ظرفا

رو ريخته بودم توشون گذاشته بودم روش ... سبزه  نیو شش تا س

  یشادابسبز کرده بود و به سفره ام رنگ و  قهیو هم عزيز با سل ام

بودم با يه   دهیپوش ینارنج نی نصفه آست کیداده بود ... خودم يه تون

محکم   ی... موهامو هم دم اسب یقهوه ا  یلوله تفنگ یرمودا شلوار ب
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زد برو سر درست ...   یسرم بسته بودم ... آرتان همه اش غر م یباال

 نیاول یمن گوش نکردم. برا  یول یوقت دار شهیهم  واسه اين کارا 

اتاقش ... از داخل کمدش  یبه خودم اجازه دادم و رفتم تو بار هم

هم  یه قهوه ا ژياليه  رونیب دمیشک یاسپرت نارنج رهنیيه پ

... آرتان حموم   یقهوه ا  یکبريت خملگذاشتم کنارش با شلوار م

و  فتم دم در حموم شد. ر یم ويالبود ... يک ساعت ديگه سال تح

 صداش کردم:  

 آرتان ...   -

 ته شد و سريع گفت: آب بس ریش

 بله ...   -

 شه ها ...   یم ويلسال تح االن رون؟یب یيا ینم -

 يام...   یم االنچرا ... چرا   -

 زود باش ...   -

و  وهیآب باز شد. رفتم ظرف م ریش  ارهنگفت و دوب یزیديگه چ

کم   یچی . هنیفره هفت سرو آوردم و گذاشتم کنار س  لیآج

 دنشیچ یامو برا  قهی من همه سلقشنگ شده بود و   یلینداشت ... خ
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اتاق آرتان  در حموم که اومد پريدم سمت  یبه کار برده بودم. صدا 

و   بودکه ازش خواهش کنم اون لباسا رو بپوشه .... حوله اش تنش 

... اون زل زده بود به من   شیشونیپ یريخته بود رو سشیخ یموها

من  پیت شد. انگار از یز به روز نگاش خاص تر مو من به اون. رو

بود  یتو چه فکردونم اون  یاومده بود چون لبخند زد. نم خوشش

داد کمر بند  یم  یفیبودم. آخ که چه ک یطانیش یرامن تو فک یول

 یم یدناش دي افهی... تو اون لحظه ق دمیکش یگرفتم م یحوله اشو م

که خنده منو ديد اخم  ام گرفت و آرتانشد. از فکر خودم خنده 

 کرد و گفت: 

 !  ؟یديد یخنده دار زیچ -

 نه ... آرتان ...   -

 بله ؟  -

  ؟ی لب تختت رو بپوش شه اون لباسا که گذاشتم یم -

 کدوما؟!  -

 يه دست لباس  گذاشتم لب تختت ... بپوش ديگه...  -

   ه؟یک ويلخب ... سال تح یلیخ -
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 تم و گفتم:  به ساعتم انداخ ینگاه

 ساعت ديگه...   میمتر از نک -

 رفت به سمت اتاقش گفت:  یمکه  یدر حال

عکسامو زده   که یاتاقم ... از اون روز یيام... پريدم تو یم االن -

  حی. ترجنهیو عکسا رو بب ادیبودم به ديوار فرصت نشده بود آرتان ب

بود. از   که خورده بودم يادم نرفته یهنوز ضد حال  نهیدادم نب یهم م

يهو هوس  کردم  هديه اشو در آوردم. ديروز   یشور پاتختداخل ک

  یزیدونستم اون به احتمال نود درصد چ یم رمیبگ یدیبراش ع

... يه   رمیبگ یز یبازم دوست داشتم براش يه چ یگرفته ولمن ن یبرا 

 یول دیرس یساعت خودش نم یخوشگل که البته به پا یلیساعت خ

اعتقاد داشتم  شهیهمشه.  یقشنگ م یلیدستش خ   یتو نستمدو یم

 یت توت داشته باشن بازم کمشونه ... ساعهم ساع یمردا هر چ

  ويالزودتر سال تح... چقدر دوست داشتم  کهیش  یلیدست مردا خ

دوست داشتم ... ساعت   یلیبشه ساعتو بهش بدم ... هديه دادن رو خ

م و  بودم برداشت شتهگذا  ینارنج یيه باکس کوچولو یرو که تو

ص نباشه.  گذاشتم که مشخ یيه جاي یکنار سفره ول بردم گذاشتم
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شده بود!!!   یگریکه چه ج یبعد آرتان هم اومد .... وا  هیقی چند دق

و   یصورتش بود ... رنگ نارنج یهنوز رو سیمونطور خموهاش ه

يومد. اومد نشست کنار من  یچقدر به پوست برنزه اش م یقهوه ا 

رو برداشت و   یو یرل تکرده بودم. کنت پهن نیزم  یرو  رو... سفره 

  یشده بوديم به ت رهی... جفتمون در سکوت خذاشت کانال سه گ

 شد یديگه سال نو م قهی... تا پنج دق یو

 عالقهشد و منم با  یتر م جی ... برنامه داشت لحظه به لحظه مه

 زل زده بودم به صفحه تلويزيون ... يهو آرتان گفت:  یخاص

   ترسا پاشو ... -

 کردم و گفتم: با تعجب نگاش 

   ؟یچ -

 :  فتگزد و  یبخندل

 اينجا...   نیبش ایپاشو ب -

گشاد شد  یپاش زد. اگه بگم چشمام اندازه نعلبک یرو یو ضربه ا 

 رو که ديد گفت:   رتمیدروغ نگفتم! ح 
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پام ...   یرو نهیدوست دارم هم خونه ام بش ؟یکن یچرا تعجب م -

 داره؟  یبشه. ايراد  ويلبعد سال تح

  یدر هر صورت م یتم سال ديگه ايران هستم يا نه ولدونس ینم

از   یکه اينجا هستم رو کنارش باشم و چ یايخواستم همه لحظه ه

سال نزديک ترين حالت رو بهش داشته   ويل اين بهتر که لحظه تح

  یضربان قلبم م  یدم اينجورش یما تا بهش نزديک خدايا چرباشم. 

دستم و اونم   یرفتم تودستاشو گاز   یاراده يک یبهزار؟   یرفت رو

آغاز سال   یبمب بلند شد و مجر یدستمو محکم فشار داد. صدا 

جه کردن و جديد رو تبريک گفت. با خنده شروع کردم ورجه وور

 گفتم:  

سمت خودش زل زد   ندرخوسال نوت مبارک ... آرتان منو چ -

  یو لباشو نرم فشار داد رو  نیپاي دیچشمام ... سرمو کش یتو

خواستم با نگاه التماسش  یکردم ... م یتم نگاش م. داشمینشویپ

خواستم التماس  کنم نذاره برم و   یباشه ... مکنم منو دوست داشته 

... صداش لرزونش بلند شد... به خدات که صداش   رهیجلومو بگ

 لرزيد:   یمداشت 
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تو هم مبارک خانومم ... چقدر از لفظ خانومم که از   یسال نو -

بردم. اين لذت به شکل يه لبخند   یلذت ميومد  یمدهن اون در 

 یم بهم لبخند زد ... بلند شدم از روکرد. اون دا یصورتم نمود پ یتو

گرفتم به سمت هديه ام که آرتان مچ   زی. خپاش و نشستم کنارش ..

 گفت:  دستمو گرفت و

 کجا؟!!  -

رم که سامسونتشو از کنار   ینگاش کردم و خواستم بگم کجا م 

و   یشده طوس یچیباز کرد و يه جعبه ربان پ اشت درشومبل برد

 د و گرفت به سمتم: خوشگل از توش در آور یصورت

 خانوم ...   اقابلهن -

 با ذوق گفتم: 

 !  ییییییآرتااااان مرس یوا  -

 ياد؟  یخوشت م نیکنم ... بب یخواهش م -

ينبار  ا   یدر جعبه رو باز کردم ... بازم يه گردنبند ... با يه پلک ... ول

شده بود ... با ديدنش لبخند از   یپلک يه جمله ديگه حکاک یرو

 صورتم رفت. بازم اين جمله ...  یرو
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 قرار نبود ...   -

روشن تر شده بودن   شهیکه از هم شیعسل یچشما یزل زدم تو

 دیدستام کش ی هنمو قورت دادم. گردنبند رو از توانگار ... آب د

د رو انداخت دور و گردنبنبچه ها برگردوند   نیو منو ع رونیب

  یقفلش بسته شد قفل گردنبند قبل  یقفلش رو ببنده ... وقت گردنم تا

 یستم. باورم نمگذاشتش داخل همون جعبه و داد د ورو باز کرد 

گفتن   یحرف ها برا  یلیداشت ... خ یمعان یلیشد! اين کارش خ 

  یل یزد ... آرتان فکر نکن من خ یچرا حرف نم یداشت ... ول

من   یاعتراف نکن یترم ... تا وقتا من از کودنم کودن شم به خدباهو

شک دارم.   یشک دارم ... به همه چ شهیفهمم. هم ینم یچیه

 یشده بود سرشو گرم عوض کردن کانال الفهکآرتان که از نگام  

  یزیخواست چ یکه نم . حاالدمیکش  یقینفس عم کرد ... یو یت

مس کردم و لبخند بند رو لاراده گردن یگفتم. ب  یبگه منم نبايد م

 . خم شدم و کادوشو برداشتم ... گرفتم به سمتش و گفتم: زدم

 تو ...  یدیاينم ع -
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انداخت و   باالابروشو  یبامزه ا  برگشت به سمتم. با حالت رتانآ

 گفت: 

 مال منه؟   -

دلت   ینیخوام تو بب یخواستم بگم پ نه پ مال خودمه م یم

 زدم و گفتم:  یندفقط لبخ ی! ولدا یپرس یم واالبسوزه! س

 آره ...  -

خاص خودش جعبه رو از دستم گرفت و با دست ديگه    ژییبا پرست

 داد و گفت:  یکیاش دماغمو فشار کوچ

چولو  دن خانوم کو یهديه م کترهایم اينه که بزرگترها به کوچرس -

  ... 

 زدم و گفتم:  یلبخند

  ستمین یوقت بدم که یمن فقط خواستم به هم خونه ام يه يادگار -

 ...  فتهیيادم ب نتشیب یهر وقت م

 ینزد. در جعبه رو باز کرد يک تا یحرف یاخماش در هم شد ول

 و گفت:  باالابروشو برد 

 ن ... قشنگه! ممنو -
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  یزی. انگار دلخور بود و چرو که انتظار داشتم نشون نداد یاون ذوق

ر آورد لباش. ساعتو از داخل جعبه د یتونست لبخند بشونه رو ینم

دستش  یزدم تو یکه حدس  م نطور یبست دور مچ دستش ... هم و

...   فشیفوق العاده بود! ساعت خودشو باز کرد و انداخت داخل ک

 برداشتم و ینگم ... پرتغال یچیدادم ه حینزد. منم ترج  یديگه حرف

رش  به شکل گل د قهیسل یکل  امشغول پوست کندن شدم .... ب

اومد جلو و پرتغال رو از   ست آرتانآوردم و تا اومدم بخورم د

 . با تعجب گفتم: دیدستم کش 

 ا ... مال منه!   -

 شه مال من بشه؟   یم  یچ حاال -

 گفتم:   انداختم و باال یشونه ا 

 بخورش ...   یچیه -

 گرفت جلوم ... گفتم:  پرتغال رو نصف کرد و نصفشو

 کنم ....   یديگه پوست م ی خوام يک ینم -

 فت: زد و گ یلبخند تلخ

 ده ...   یمزه نم یخور ديگه .. تنهايب -
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!  اهلل  اله اال . السمت من دیحرف پرتغال رو گرفتم. خودشو کش یب

بود ... چرا  ه بود؟!!!! انگار حالش بد شد یاين چرا امروز اينجور

تر؟ ديگه  باالبره  یرو هر لحظه م تمبا اينکارا داره حرار  دیفهم  ینم

...  فتهیب یبران ناپذيرمکن بود نتونم ازش جدا بشم و اتفاق جم

 یهم ... حساب یسرمو چسبوند به شونه اش و پاهاشو انداخت رو

د. آرتان با لبخند  تلفن بلند ش ی ه بودم که صدا حس فرو رفت  یتو

 خودش جدا کرد و گفت:  منو از 

 شروع شد ...  -

   ؟یچ -

 تبريکات...  لیس -

 میل زنگ بزنما بود او فهیون بود ... با اينکه وظج  یلیتلفن ن نیاول

نهار بريم خونه شون ...   یاون زنگ زد و اصرار کرد حتما برا  یول

ز اون من زنگ زدم خونه مون و با بابا و  ا عدآرتان هم پذيرفت ب

 یشام دعوتمون کردن ... حساب یم که اونا هم براعزيز صحبت کرد

سا شبنم و بنفشه هم حرف زدم. خوش به حالمون شده بود ... با آتو 

 فنم تموم شد آرتان گفت:  تل یوقت
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 ...  میبزن یربرو حاضر شو بريم يه دو -

 ريم خونه مامانت؟  یبعدش م -

 ...   هرآ -

پاشنه بلند  یکفشاو  یبا شلوار مشک مویآب یاتاق مانتو  یپريدم تو

 یورن فیهم سرم کردم و ک یآب ویمشک  یيه روسر دمیپوش یآب

خودم چون  یشده بودم برا  یگر یو هم دستم گرفتم. ج ام یمشک

دوباره از   رونی... تا رفتم ب رونیلباسام نو بود ذوق داشتم زودتر برم ب

طبق  دهی تنگ پوش رهنیهنگ کردم ... يه پ  آرتان پیديدن ت

 یبرا  کلهیدونست خوش ه ی... خودش م ینگ آبمعمول... به ر

و منو ديوونه خودش  دیپوش یتنگ م یلیخ  یلباسا شهیهم هم نیهم

 یزده بود يه شلوار تنگ مشک باال طبق معموالً اشمنیکرد ... آست یم

 یتتلو تو ریام یا پیاز ت  یمنو ياد يک پشی... تیاسپرت مشک یو کفشا

شده بود ...   یهمونجور قایقانداخت ... د یاگه راستشو بخوا  پیکل

من   که قراره بعد از یبود! کوفتش بشه اون یگریکه چه ج یوا 

 یلیعطرشو خ  یکرد ... تلخ یعطرش منو خل م  یباهاش باشه! بو

 دوست داشتم. با ديدن من لبخند زد و گفت:   یلیخ
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   م؟یش یم ستهم  با یمنو تو امروز چرا ه -

 اندختم و گفتم:   باالبا لبخند شونه 

 نکردم ...   یاين بارو ديگه من کار واال -

 دستشو گرفت به سمت منو گفت: 

 بريم؟  -

 دستشو گرفتم و گفتم:  

 بريم...   -

سکوت کرده بودم. يه کم   نمیهم یدونستم کجا قراره بريم برا  ینم

 شد گفتم: یکه ط ریاز مس

 ريم آرتان؟!  یکجا داريم م -

 و گفت:   دیکش یآه

 ...  میمهم اينه که امروزو باهم باش...  ستیکجاش مهم ن -

شده   گفت؟! آرتان چرا حرف زدنت عوض یداشت م یاين چ

عشق؟  یشد یالق! آخه تو کخ اللآخه عشق من؟ عشق من!؟!؟! ج

که هدفم از يادم   یکرد یچرا باهام کار ز؟یهمه چ یشد یتو ک

رفتم نتونم درس  بخونم و گند بزنم به آينده ام ...   یبره؟ نکنه وقت
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آينده امو هم  یخوا  ی... نکنه م ی رتان احساسمو که به تاراج بردآ

 یاگه منو نم  نکن ... هاز اين وابست شتریخدا منو بتو رو  ؟یریازم بگ

با لبخند   ریکن که راحت بتونم دل بکنم. با ديدن مس یکار یخوا 

 گفتم:  

 بام تهران؟!  -

 آره ...   -

با  رویاين مس یوقت  دمیفهم یم افتادم. ساغر حاال ای ياد کتاب تا ته دن

  یيپارک کرد و دو تا نوی. ماشیداشت یچه حس  یرفت  یمسعود م

از   یکرد. چ یلحظه هم ول نم  شديم. دستمو گرفته بود و يه ادهیپ

شديم. من اينطرف نشسته بودم و  نیسوار تله کاب ی اين بهتر؟ دو تاي

  چیه یهم ... ول یچشما ی، اون طرف ... زل زده بوديم تواون 

کرد   یم ینیقلبم سنگ یزديم. نگاهش اينقدر رو یکدوم حرف نم

 و گفت:  دیپشت سرم اونم آه کش .دمیاراده آه کش یکه ب

 بشه؟!   یال قراره چامس -

 از چه لحاظ؟   -

 از همه لحاظ ...  -
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گن اون   یياد ... م یم شیبرام پ  واالسال اين س ويلموقع تح شهیهم

 یمن واقعا نم یشه ... ول یمدعات برآورده  یموقع اگه دعا کن

نقدر آغوش کنم ... امسال منم دعا نکردم. اي  یدونم بايد چه دعاي

از يادم رفت ... دوباره   زیبه کل همه چ هآرتان برام آرام بخش بود ک

 : دیو سکوت کردم. پرس  دمیکش یآه

  ده؟یرفتنت به کجا رس یکارا  -

ور بود گرفتم  جلوشو هر ط  یحتما از خداته من برم! بغض کردم ول

 کردم نلرزه گفتم:  یم یکه سع یو با صداي

  دومم اومده ... ديگه دست اوناست ... هنوزم .. فرم ستیمعلوم ن -

 شه ... يه موقع هم تا دوسال ...  یيه موقع تا يک ماه ديگه درست م

زل زده  نیتله کاب یها شهیاز ش کرد. یآرتان ديگه به من نگاه نم

پاش ....   یت کرده بود گذاشته بود رودستشو مش ونریبود به ب

تش سفد شده  دس یاينقدر محکم دستشو مشت کرده بود که بندا 

  ینم یچیه یپاش ول یرو دیکوب  یم بودن ... آروم هم با مشتش

 گفت. بعد از چند لحظه سکوت گفت:  

 م: با پوزخند گفت ه؟یبرنامه ات چ -



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

 برات مهمه ...   -

همون پ ن پ خودمون  یمعننم نگاش به فقط نگام کرد. فکر ک

 :  حال خنديدن هم نداشتم. سرمو زير انداختم و گفتم یبود. حت

دم ...  یش که بکنم امتحان تافل مديگه زبان دارم ... تموم  مدو تر -

رم کالج ثبت   یاگه نمره ام خوب بشه به محض اينکه برسم اونور م

 کنم ...   یم منا

  یراجع به من بهش چ یازدواج کن یبخوا  یاگه ... اگه يه روز -

 !  ؟یگ یم

که  هیچ آخه اين حرفا ؟یمنو زجر کش کن یآرتان چرا دوست دار

پوست لبمو جويدم و   ؟یدق بد منو یخوا  یم ؟یزن یم یارتو د

 گفتم:  

 وقت مجبور به چی دونم ... شايد شناسنامه مو عوض کنم که ه ینم -

 دادن نشم ...   حیتوض

  و گفت: دمیکه ترسچنان نگام کرد 

 ...  یپس قصدشو دار -

 با تعجب گفتم: 
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   ؟یچه قصد -

 ازدواج ....   -

اشت سريع بگم انتظار د البد. دیو پرسواالچرا اين سآهان! پس بگو 

گل  تتونیآرتان خان حس مالک ه یکنم. چ یمن که ديگه ازدواج نم

 م: زدم و گفت ی کرده؟ پوزخند

 شايد خر مغزمو گاز زد ...   -

 گفت:  یخشن یآروم ول یرد و بعد با صدا نگام ک یبیيه جور عج

 .  .رهیاول منو گاز بگ ادیبه اون خره بگو ب -

 : دمیبود؟! پرس یمنظورش چ

 !؟یول تو ازدواج کنا  یيعن-

و جوابمو زير لب آهسته داد ...   نیايستاد ... رفت پاي نیتله کاب

کنم   یدونم چرا حس م ینم یگفت .... ول  یچ دمیدرست نفهم

 گفت: 

 ت بدم ... قطالبشم   ی.. که راضنه . -

م نه .... کاش بلند  افکار دخترونه خودم بود ... شايد  دهیبازم زاي شايد

تونستم ازش بپرسم   یگفت تا م یم یيه جور گفته بود ... کاش 
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 یرمنو تو خما شهیاون عادت داشت هم یبوده .... ول یمنظورش چ

ه خودش برد ... دستمو گرفت و همرا  نیبذاره . کمکم کرد برم پاي

سنگ ... تقريبا شلوغ بود   کهیيه ت یرو می و نشست میرفت ی... دوتاي

کرده بودن. هر    ويالرو تح  سالشون باالها اين  یلیا ... انگار خاونج

حرف  یاگه زياد می دونست یدو سکوت کرده بوديم شايد هر دو م

آخه چرا درست  یکه درست نباشه ... ول میبزن یرفايممکنه ح میبزن

گفت که  یآرتان اگه م یگفتم درست نبود ول یه؟ من اگه منباش

 : دمیوپشد ... به خودم ت ینم یطور

 بس کن دختر ...   -

با  یدل اونم باشه؟ مشغول باز یدل تو حرفا  یلوم حرفااز کجا مع

 و نگاش کنم:  باال  رمایسرمو بآرتان باعث شد  یناخنام بودم ... صدا 

 ...  امیشايد ... منم باهات ب -

خواد  یخدا! م یکانادا؟!!!!! ا  ادیخواست ب یم  ی!!!!!!يعن ؟یچ

 یم ادهیخدا اگه بگه دوستم داره پ یردم ا اعتراف کنه؟ دورت بگ

  یزنا نیکنم.... چه نذرا! ع یامامزاده و شمع روشن م نیرم تا اول

 که ديد گفت:   شده بودم. نگاه متعجبمو یقديم
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 یمنم ويزا  یقراره برا تلیيام ... وک یم قاتیتحق یيه سر یبرا  -

 ... مگه نه؟! ديگه رهیيک ماهه بگ

 یخودش رويا م یاينقدر زود ذهنم برا  ! خاک بر سر من کهیلعنت

 تکون دادم و گفتم:  یبافه ... سر

و با  راحت باشه که ت  الشیيد خ... چون بابام با یایاومدنو که بايد ب -

 ...  یبرگرد یتون ی م ی... بعدش هر وقت خواست یمن

 یبگم بمون برا  یدار ظار... چته؟!!! انت ظینگام کرد. با يه اخم غل

ت بايد به ... عمرا اگه من بهت بگم بمون. خودیدکور خون شه؟یهم

... يه کم نگام کرد و بعد   یستین یچیکه بدون من ه یبرس جهیاين نت

 پريدم از سر جام ... گفت: يه دفعه بلند شد. منم 

 ...   جون منتظره یلیبريم ... ن -

... حوصله نداشتم باهاش   ديمینگفتم. انگار نه انگار تازه رس یچیه

شديم ...   نیابش راه افتادم دوباره سوار تله کدنبالبحث کنم. 

بلند شدم و در تله   نیسمت پاييومديم به  یم میاشتکه د ینطوریهم

که آرتان سريع بازومو   نیخم شدم به سمت پايرو باز کردم.  نیکاب

 گفت:   تی عقب و با عصبان دمیگرفت و کش
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 !  ؟یافت یيه وقت م یگ یسر جات ... نم نیبش -

 م ...  بچه ام؟ حواسم هست ... تعادل هم دار مگه من -

ام حبس شد. اين  نهی... نفس تو سودشمنو به زور نشوند کنار خ

  اين کارو کرده بودبا خشونت  امروز يه مرگش شده بود ... اينقدر 

مونه ... انگار   یازوم م ب یدستش رو یکه مطمئن بودم دوباره جا

آرتان   ستادکه اي نیتونستم بگم. تله کاب ینم یچیشده بودم و ه  الل

  ادهیپمنم با کمکش  نیدستش و رفت پاي یگرفت تو ايستاد دستمو

بلند برام   یاشنه هابود و راه رفتن با اون پ یسنگ لخ نایشدم ... زم

کمک آرتان محکم دستمو گرفته بود و  یسخت بود ... ول یلیخ

  یدستمو ول کرد و دوتاي ديمیکه رس نیشده بود ... به ماش حالم

 از آرتان فکر کنم. گفتم:   ریبه غ یزايیکردم به چ ی عسوار شديم. س

 ...  درسمو بگو   -

شه  یاره شروع م... از فردا دوب یامروز فقط استراحت داشت  نیهم -

  ... 

 شه تموم بشه ...   یم یک -

 ترسا ...   -
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 بله؟!!   -

امکانش هست که از رفتن منصرف   ی. اگه قبول بشگم .. یم -

م بخونم. تونست ینم یچیه اش! برگشتم نگاش کردم. از نگ؟یبش

قدر خونسرد بود چرا من نباشم؟  اون اين یدوباره صاف نشستم. وقت

 گفتم:  

کنم. هنوز حرفم تموم  یم شیعمل رمیبگ  یمیتصم يه ینه .. وقت -

 یگرفت که برا  یان سرعت پرواز کرد ... چن نی شنشده بود که ما

  یرو تو تهساع مین ری... مس یبه صندل دمیو چسب دمیبار ترس نیاول

ون وايساد و  در خونه اش یکرد. جلو یط قهیتو ده دق یوغاون شل

ش دنبالشد... منم  دهایشرتشو برداشت و پ یبدون توجه به من سوئ

...  قفل کرد و زنگ در خونه اشون رو زد  نویماش ی. درا نیرفتم پاي

 در که باز شد 

کنه  یمامانش نقش باز یدستمو گرفت ... حداقل مجبور بود جلو

و با  و هر دومون ر رونیاز در خونه اومد ب یشادجون با   یلی... ن

و ما   ومدا  رونی... چقد دوسش داشتم! پدر جون هم ب دیعشق بوس

تو ... ساعت   میو رفت میفتسال نو رو به هم تبريک گ دیرو بوس
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 لم یآرتان با باباش نشستن به ف   میر بود و تا ناهار وقت داشتدوازده ظه

شه ..   یتلويزيون خلصه م یتوديدن ... حقا که مردا سر و تهشون  

نشست کنار من ... مانتومو در آوردم و آويزون کردم جون هم  یلین

  یبودم زير مانتوم. آرتان داشت زير چشم دهیپوش یمشک پتايه 

حدس  زده بودم بازوم يه کم رنگش کرد. همونطور که  ینگام م

بود ديگه! داشتم پوست  نیهم دیپوست سف یعوض شده بود ... بد

 گفت:   یو با نگرانتوجه شد جون م یلیکردم که ن یتمو نوازش مدس

   م؟بر شده قربونت یعزيزم دستت چ یوا  یا  -

گم. دهنمو باز کردم و با خنده  یم یحواسم نبود دارم چ اصالً

 گفتم:  

 ر پسرتونه ...  شاهکا -

جون برق زد و خنديد و قبل از اينکه بتونم حرفمو  یلین  یچشما

 ند رو به آرتان گفت: کنم بل یماست مال

رفتارت کنترل داشته باش ...   ی رو شتریيه کم بآرتان مامان ...   -

 ... یکرد بودترسا رو کدست  یزد



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

ر من  آرتان سريع به دستم نگاه کرد. از جا بلند شد اومد نشست کنا

 جون با خنده آهسته گفت:   یلیدستش. ن یو دستمو گرفت تو

 نکنه؟  یشد یچته مامان؟!! وحش -

دم و آرتان هم  اين حرف غش غش خنديد. من سرخ  ش  دنبالبه 

گرفته   ظرتا رو زير ن ما دو یجون حساب یلیسرشو انداخت زير. ن

 بود. آرتان بازومو نوازش کرد و گفت: 

 یلین یبشه. ا  یخواستم اينجور  ی. ببخش نمعزيزم .. رمیبم یاله -

  بلکه اينتا  یمن باش شی پ شهیدورت بگردم. کاش تو هم یجون اله

 چشماش و گفتم:   یزدم توآرتان دست از غرورش برداره. زل 

 سرت عزيزم...   یفدا  -

 شونه ام و گفت:   یزد رو  یجون دست یلین

 رم به غذا سر بزنم ...  یمن م -

جون هم   یلیبعد از رفتن ن .رمیم یدارم از خجالت م دیانگار فهم

  نطوریهم رتان رو نداشتم. آرتانآ  یچشما یجرات نگاه کردن تو

 کرد گفت:  یکه دستمو نوازش م
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تو حساسه! اينبار که ديگه کاريت    پوستر آخه دختر چرا اينقد -

 نکردم ...  

 م: سرمو زير انداختمو گفت

 یوج م که توش خنده م یاين مشکلتو هم داره ... با صداي یدیسف -

 زد گفت:  

 جون رفت ...   یلین یهم هست! آبرومون جلو یو چه مشکل -

بغلش و با  یتو  دیو آرتان با خنده منو کش دمیخجالت کش شتریب

 بودم گفت:  دهیازش نشن حالکه تا  یلحن

 قربونت برم ...   یاله -

جون بود که آرتان   یلیجون ... حتما ن یلین دنبالسريع با سر گشتم 

جون نبود  یلیاز ن یخبر یزد. ول یحرف م یاينجور داشت با من

 یپدرجون خواسته نقش باز ید جلوبه پدرجون کردم که شاينگاه 

... پس چش بود؟!!!   بودبه ما ن اصالًپدرجون هم حواسش  یکنه ول

 جون برگشت و گفت:   یلین

   ن؟یست یبچه ها گرسنه ن -

 چرا مامان جان ... غذا حاضره؟   -
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از   یچیمن همه اش تو فکر آرتان بودم ... ه یول ز ی سر م  میهمه رفت

 .دم یا نفهمطعم غذ

جمع کردن و نذاشتن   زویجون و سوره م یلیدن ناهار ناز خور بعد

هم که اصرار کردم دست منو  ی بزنم وقت دیو سف  اهیسمن دست به 

اون   یاز دستاش دست آرتانو هم گرفت تو یيک یگرفت تو

...   هیدونستم قصدش چ ین ... نمدستش و راه افتاد سمت اتاق آرتا

که   یاتاق و در حال یتوهل داد   رود ما دو تا در اتاق آرتانو باز کر

 بست گفت:  یدر اتاقو م

 کنم ....   یعصرونه صداتون م... واسه  نیستراحت کنبرين يه کم ا  -

...   یکم داشتم ... يه اتاق خال نویاينو گفت و درو بست ... اه اه هم

نشست لب  ی. يه تخت دو نفره .... آرتان با خونسرد من و آرتان ..

بود که من  یکه همون ساعت شویمچ ساعتکه   یو در حالتخت 

 کرد گفت:  یبراش خريده بودم رو ازدستش باز م

 خسته بودم ...  یلیجونو ... خ یلیبده ن رشیخدا خ -

به آرتان   ینگاه یيومد ... زير چشم یخوابم م ی لیراستش منم خ 

 یخونسردانه از لب تخت بلند شد رفت سر کمد و برا  یلیکردم خ
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عوض   سشومن تا لبا ... پشتشو کرد بهدر آورد  یلباس  راحت خودش

تخت و   یزدم تو رجهیتفاده کرده سريع شاس تیکنه ... منم از موقع

خودم .... چشمامو هم بستم ... برام مهم نبود که   یرو  دمیلحافو کش

 آرتان هم بخوابه کنارم ...  

  چشمامو باز کردم. آرتان کنار تخت دمیکه شن ینچ نچ یدا ص

  یزدم تو زلبه من. منم ود و زل زده بود دست به کمر ايستاده ب

 چشماشو و گفتم: 

  ه؟ین چها -

 زد و نشست لب تخت و گفت:  یلبخند

 ...  یچیه -

خنده  یو دوباره چشمامو بستم. ديدم صدا  یالیخ یزدم به دنده ب

 دهیحرص چشم باز کردم و نگاش کردم. دراز کشياد ... با   یاش م

 نطوریو هم شیشونیپ یود روبه صورت قائم گذاشته ببود دستشو 

 د. غرغر کردم:  خندي یبود به سقف داشت م زدهکه زل 

 !  ؟ یخند یچته تو؟ چرا م -

 داره؟   اتیمملکت شما مال یخنديدنم تو -
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 یکه بد م یحواست باشه به من نخند یبفرما بخند .. ول رینخ -

 ... ینیب

يهو   دادم. یسمتش و تکون م گرفته بودم انگشتمو به نشونه تهديد

  یسرش و با اون يک ربه سمت من دستشو گذاشت زي دیچرخ

 و گفتم:   دمیهوا گرفت. دستمو کش یدست منو تو دستش

 و ول کن ...  ما دست -

ذاشت عقب بکشمش ... با همون   یدستمو محکم گرفته بود و نم

 ج گوشه لبش گفت: لبخند ک

  ه؟یدوست دارم به زنم بخندم ... مشکل -

 من خنده داره؟ هیتونم بپرسم چ یم -

 : ول کرد و گفت ستموتر شد ... د قیلبخندش عم 

 بخواب ...  ریبگ -

 ...  دمیخواب یوا! من که داشتم م -

بود که   بیبرام عج  پرو پرو پشتمو کردم بهش و چشمامو بستم.

ازش سر   یخطاي  چیتونه کنار من بخوابه و ه یم آرتان اينقدر راحت
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فکرا بودم که چشمام  نیهم یان! توبود اين آرت یعجب آدم نزنه ... 

 برد ...  وابمشد و خ نیسنگ

افتادم ... نه دستامو   ریيه جا گ یچشم باز کردم حس کردم تو یوقتا 

تونستم تکون بدم نه پاهامو ... چشمامو کامل باز کردم و يه   یم

شدم ... يا باب   یه خودم دادم که بفهمم چرا اينجورتکون ب

  یاين حالت نزديک بود سکته کنم! ول يه لحظه با ديدنوائج! الح

... چه حس از اين بهتر؟ ی! چکم کم آروم شدم ... من و آرتان

ناراحت نبودم که چرا اينکارو کرده ...   اصالًداشتم ....  یخوب

نگاه کردم  میحالت بمونم. به ساعت مچ   نیهم یداشم تو  دوست

ن تونستم از اي یپس م میار بود ... وقت داشتساعت نزديک چه

 دهیمنو بغل کرده بود که نفهم یرتان کآاستفاده کنم.  تیموقع

برد ...   یديگه خوابم نم یشمامو دوباره بستم ولبدجنس! چ! ؟بودم

... اجازه خواب رو ديگه   گردنم ینفساش رو یآرتان ... داغ  یبو

به در ضربه   یدونم چقدر گذشته بود که کس یدادن ... نم یبهم نم

 جون بلند شد:   یلین یش صدا دنبالزد و به 

 تان مامان ... ترسا ...  آر -



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

اش دور من تنگ تر شد. خواستم خورد و حلقه دست یآرتان تکان

 آرتان بلند شد:   یجون رو بدم که صدا  یلیجواب ن

 مامان ...   االنايم ي یم -

کردم خودمو به خواب بزنم که فکر  یبود!!! عجب! سع داریپس ب

پاهاشم از گذاشت دستاشو باز کرد . .يه کم که  دمی نفهم یز یکنه چ

که داره از   دمیفهم تپاهام برداشت و از تکون خوردن تخ یرو

خش خش معلوم بود که داره   یشه. از صدا  یتخت بلند م یرو

 کنه. لباسشو که عوض کرد آروم گفت:  یوض ملباس  ع

 ... جونم؟!!! یتر -

ا  اسممو مخفف صد ی!!!! چه مخفف کرد منو! تا حال کس؟یتر

من   یاين بشر برا  زیت گوشه لبم ... همه چنشس ینکرده بود. لبخند 

  یاز چشمامو باز کردم ول یيک یخوردم و ل ین خاص بود! تکو

تخت ايستاده  نی. پاينهیو نبو اون من  نمشیاونقدر کم که فقط بتونم بب

بست به مچ دستش دوباره  یکه داشت ساعتشو م یبود و در حال

 صدام کرد:  

 نه تون ...  ... کم کم بايد بريم خو  ترسا پاشو -
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شلوارش   یفتاده بود روهم ا  راهنشیباز بود و پ راهنشیپ یدکمه ها

 تش مشغول بسته دکمه هاش شد و دوباره گفت: ... بعد از بستن ساع

دما ... تو که اينقدر خوابت   یيام قلقلکت م یم  ینش داریب یتر -

 نبود...  نیسنگ

لوارش  ش یرو تند تند کرد تو نشراهیگرفت. پ یداشت خنده ام م 

سريع چشمامو  بده  قلقلکمو اومد نشست لب تخت. از ترس  اينکه 

 باز کردم و نشستم. با ديدين حالت من خنده اش گرفت و گفت: 

 شد بانو ...  عرض  سالم -

 ... ساعت چنده؟   سالم -

  ؟یمگه ساعت ندار -

 به ساعتم نگاه کردم و گفتم: 

 .. ... نخواستم . سیخس -

 گفت:   از لب تخت بلند شد و

خوام   یکشه ... نم یمپاشو تا عصرونه مامانو بخوريم و بريم طول  -

 بابات ناراحت بشن ...  



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

احترام به بزرگترا   دیمقدوست داشتم ... به شدت  یلیشو خاخالقاين 

بودم که قبل از رفتن به مطبش   دهیاز عزيز شن یچند بار یبود ... حت

به   یو نگاه باز کردده. رفت سمت در ... درو رفته و بهشون سر ز

 سمت من انداخت:  

 ! ؟یيا ینم -

 یلی. عصرونه رو کنار نرونیب  میشدم و همراه هم از اتاق رفت بلند

هامونو که   یدیبعد از اينکه پدر جون ع  جون و پدر جون خورديم و

دونم  یچند تا تراول تا نخورده بود بهمون داد و آرتانو نم ینفر

سمت  میو رفت رونیون اومديم بشاد کرد از خونه ش  یو کلمن یول

آورد که منو بغل کرده  یخودش نم یه روب صلخونه ما ... آرتان ا 

يه  دنبالرفتم و  یور م نینگفتم ... داشتم با ضبط ماش یز یمنم چ

ان دستمو پس زد و خودش با گشتم که آرت یآهنگ قشنگ م 

لو کرد تا به آهنگ ريموت ضبط چند تا آلبوم و ترک رو عقب ج

  نگاش یخدا! بازم قرار نبود! زير چشم ی... ا  دی نظرش رسمورد 

شد ازش   یکرد ... کاش م یم شو یکردم خونسردانه داشت رانندگ

 یتو یکنه ... چ یو رو گرفته ول نم بپرسم چرا تب اين آهنگ ت
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شدم ... آرتان يه   الل ی... ول ی تو اينقدر دوسش دار آهنگه که

  یمن دلم نم یه ولت با اين کاراش به من بگخواس  یم  یزیچ

  االنتصور کردم که  دمخو شیقضاوت کنم. پ شی پ شیخواست پ

 گم: یکنم و م  یبرم جلو ضبطو خاموش م یدستمو م

  سیار نبود؟ آيا واقعا تو به خاطر من چشمات خ قر یآرتان ... چ -

نو  شده؟ آرتان اگه م االنشده  یکه نبايد م یز یشده؟ آيا واقعا هر چ

 .  بهم بگو .. یدوست دار

 گه:  یم کنه و ینگام م هانه یاندر سف لبعد آرتان يه ذره عاق

چه   ی... از يه آهنگ معمول یجنبه باش یکردم اينقدر ب یفکر نم -

ترسا ...   ی... وقتشه يه کم بزرگ ش یخودت کرد شیپ یيبرداشتا

 که من بتونم عاشقش بشم!   یست ین یاز اولم بهت گفتم تو دختر

... مثل درو   ارمیسر خودم ب باليید هر که اون موقع ممکن بو یوا 

بکشم و بزنم زير گريه ... شايدم آرتان   غی.... يا ج نیايباز کنم بپرم پ

  یيک یانداختم جلو یدم بعدم خودمو مکر یپاره م کهیبا گازهام ت

صدا خنديدم.   یخودم خنده ام گرفت و ب ی... از فکرا  نایاز ماش

داده  ریز اول بخونه ... گد ... آرتان دوباره زد ا آهنگ تموم ش
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شديم. سرمو    ادهیو پپارک کرد  نویماشدر خونه  ی... جلو  ودااااا ب

ان دستمو گرفت  رفتم به سمت خونه که آرت یانداختم زير داشتم م

 و گفت:  

 کجا؟! با هم بايد بريم...   -

ست هم  و زنگو زديم ... در باز شد دست تو د میباهم رفت یدو تاي

ون ... آرتان با ديدن بابا  استقبالمو بابا و اومدن   تو ... عزيز میرفت

پريدم   باالبود به بابا ... فراغ  ی. شايد يه احترامست منو ول کرد ..د

... چقدر دوسش   دمیاشو بوس دهیچروک یو گونه هابغل عزيز  یتو

بغل بابا و   یدونست. بعد از عزيز رفتم تو یداشتم فقط خدا م

  اتشدم ... بعد از تبريک یدلتنگ مبراش  ی... جديدا ه دمشیبوس

هم هستن. با خنده   یتو که ديدم آتوسا و مان میرفت یچهارتاي دیع

 گفتم:  

 گلتون کمه ها ...   به به ... جمعتون جمعه ... فقط -

کرد. من نشستم کنار آتوسا آرتان هم نشست  دیتاي یخنديدن و مان

بحث گل   یحسابو  وستنیهم به جمعمون پ ... بابا و عزيز یکنار مان
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م که يهو آتوسا  يزد یحرف م یهر در از میانداخت ... داشت

 گفت:   یيواشک

 ؟  هیک طرالنترسا  -

 هان؟!!!   -

 !  ؟یچرا تعجب کرد -

  ؟یشناس  یرو از کجا م طرالندختر خاله آرتانه ... تو   -

 موذيانه گفت:  یبا لبخند

 ماجراها داره ...  -

 ؟ شده یچ -

 ...  ماین -

 خب ...   -

داشته  مایه ناونجا برام تعريف کرد ک میجون امروز که رفت نهیتهم -

زده ... گويا دختره  یحرف م طرالنبه اسم  یبا دختر شیبا گوش

خواسته   یهم م مایزده و ن یرو پس م ماین داشتهمسائل  یسر يه سر

 یلیخجون که بعد از جريان تو  نهیهر طور شده قانعش کنه. تهم

شه   یتموم م مایياره و تا تماس  ن یطاقت نم بود دلش ماینگران ن



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

هم  مای... ن هیک طرالنخواد که بگه   یاتاقش و ازش م یره تو یم

 یديگه آمار خاص یولشنا شده تولد تو باهاش آ یگه تو یفقط م

 ده.  ینم

رو از کجا آورده؟  طرالنآب زير کاه ... شماره  یمایعجب! ن -

 بهش پا بده ...   رالنطفکر نکنم 

 کم داره ؟   یچ مایبخواد ... مگه نوا! دلشم  -

  نهیترسم تهم  یداشته ... م یت زيادمشکال طرالنوسا ... آت نیبب -

ه که دلش بشکنه ... من نگران اين بزن یفهمه حرفاي  یم یجون وقت

 ...  یحرف بزن مایرابطه ام ... بايد حتما با ن

 من بگم؟ خودت بگو!  شده مگه؟ چرا  یچ  ؟یچه مشکل -

 ... قهیوش کن يه دقگ -

آتوسا   یدونستم رو برا  یمکه  یزیاز اون چ ی و تند تند شمه ا 

و  دیکش یآه رتیتعريف کردم. تا حرفام تموم شد آتوسا با ح

 فت: گ

 ... یوونیح  یآخ -
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نکرده  یبگو که يه وقت خداي ماین یآتوسا تو برو اينا رو برا  حاال -

کنه بعد بره  ینش رو راضنزنه ... بعدشم اول مامايهو جا  دیشن یوقت

برگردونده ها  یعاد  یرو به زندگ  النطر... آرتان تازه  طرالنسراغ 

  ... 

 ... یتر یمیصم مای... تو که با ن یگ یچرا خودت بهش نم -

ذاره  یحساسه سرمو م مایگفتم آرتان رو ن یم گفتم؟ یبايد م یچ 

 م: سرمو تکون دادم و گفت ن؟یوتیگ یل

... بعدم من دوست ندارم خبر بد بهش  شی نیب یتو زودتر از من م -

 يد ناراحت بشه.  بدم ... شا

 آتوسا قانع شد و گفت: 

 گم ...  یخب خودم بهش م یلیخ -

 م و گفتم: بحثو عوض کرد

ديگه ... دلم آب  اریب ایخاله رو به دن لینگیآتوسا زود باش اين ج -

 شد  

و گذاشت شکمش ... دستش یذاشتم رواين حرف دستمو گ دنبالبه 

 دست من و گفت:  یرو
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 یخوا  یخودت نم نمیعزيزم ... بب یبصبرچهار ماه ديگه بايد  سه -

کوت جمع شدم  بگم که متوجه س  یزیخواستم يه چ ؟یمنو خاله کن

ده بودن به  ... انگار اين حرف آتوسا حرف دل همه بود که زل ز

تو هم  بود ... اخماش شديد  یصبمن. به آرتان نگاه کردم ... انگار ع 

ه اينقدر بهش  بهش گفتن ک یانگار چ ل؟بود ... خب بابا! چته حا

برخورده ... دلت هم بخواد که من مامان بچه ات باشم ... به دست  

 زدم و گفتم:  یضربه ا آتوسا 

زه نزديک شش ماهه که تا ینیب یم  یکه بکن یيه حساب سر انگشت-

  !ست؟یکم زود باشه ... ن کردم ... فکر کنم يه یعروس

 خنديد و گفت:  

 ... یديگه به خودت بنجنب شايد تا سه سال بگمکه بهت  االناز   -

م اخماش دوباره به آرتان نگاه کردم. سرشو انداخته بود زير و هنوز

نه دلم  یشد برم ازش بپرسم چه مرگته؟ وا  یدر هم بود. کاش م

...  ی؟! چرا اخم کردياد بهش بگم چه مرگته! فقط بپرسم چته ینم

...  ناراحت نشو  خوان؟ یاز اينکه همه ازمون بچه م یاحت شدنار

بغض  اریاخت یشه. ب یبراشون مشخص م زیمن برم همه چ یوقت
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 یکاش مکرد.  یان هم مثل من فکر مگلومو گرفت ... کاش آرت

 امیبزنم و ب یذهنش يه چرخ یيه لحظه برم تو یشد فقط برا 

  نیبود ... ع دا یلشون پ د یل سهراب مردم دانه ها... کاش به قورونیب

از حق نگذريم ...   یوز نبود ... ولانار ... کاش آرتان اينقدر مرم

اده خودم  جمع خونو یديوونه اين مرموز بودنش بودم. شامو تو

شام هم ما و هم آتوسا اينا پا شديم که ديگه بريم خورديم و بعد از  

به  خوش یلیداد و من ديگه خ یدیخونه مون ... بابا هم بهمون ع

 ناینا اينا سوار ماشاز مامان اينا و ماي یحالم شد ... بعد از خداحافظ

خونه از  یزیزد و راه افتاد. هنوز چ یمان یبرا  یشديم ... آرتان بوق

 فاصله نگرفته بوديم که داد آرتان هوا رفت:  

   ؟یگ یتو چرا به خواهرت نم -

 با تعجب گفتم: 

 هان؟  -

 ه بازيا رو ندارم ... ا ... من حوصله اين مسخرترس -

 شم ...   یآرتان؟ من متوجه نم   یگ یم یچ -
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رفتنت رو به خواهرت بگو   هیکنم ازت قض یترسا خواهش م نیبب -

  ... 

 شدم ... با خشم گفتم:  یم یکم عصب داشتم کم

اين  یگ یچرا بهش نم ؟یگ  یمجون ن یلیخودت چرا به ن  -

ز من نوه اشو  نبايد ا  یگ یچرا نم ست؟ین یعروس  براش موندن

 بخواد ...  

 نویخواست داد بزنه ... ماش ینگار م نگام کرد. ا  یفگآرتان با کال

ديدمش که  ی. م.. نیو نگه داشت ... پريد پاي ابونیکنار خ دیکش

موهاش ... اين کار آرومش  یکشه تو یدست م  یچطور با کلفگ

شد  یم یرده بود ... تا عصبچند بار اينکارو ک کرد ... تا حاال یم

کرد. يه   یم دا یاد پآز یبه هوا  ازی... انگار ن رونیب نیپريد از ماش یم

مصب  قدم زد. معلوم نبود چشه! خب ال نیدور و اطراف ماش یربع

بگو ... اگه هم نه که پس اينهمه بهم ريختنت  ایب یدار یحرفاگه 

افتاد. آروم    يه کم ديگه که گذشت اومد سوار شد و راه ه؟یواسه چ

 یاز چهره اش هم مشخص بود ... داشتم پوست لبمو م تر شده بود

درش آوردم شبنم بود ...  فیک یزنگ زد. از تو  میم که گوشجويد
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بود ... فکر کنم اسم شبنم رو   میصفحه گوش ینگاه آرتان هم رو 

  تیاين موقع ینگاشو دزديد ... خوب شد حال تو  یالیخیديد که با ب

برون.  شهیکرد از ش یپرت م وینزد! وگرنه گوش بهم زنگ ماین

 :  جواب دادم  یحوصله نداشتم ول

 الو ...   -

 خره دلم واسه هان گفتنت تنگ شده ...   یا  -

 خنده ام گرفت و گفتم:  

 هان؟  -

 هان و درد به گورت ...   -

 ! شعوریا ب -

 غش غش خنديد و گفت:  

 ترسا دستم به شلوارت به دادم برس  ...   -

 ...  یشده باز؟ مشاور کم آورد یچ -

 بدجور ...   -

 ده؟ تو سر من کر یباز چه خاک اردالن -

 ه؟اردالن یدیاز کجا فهم -
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... اين   یافت یم زدن باال باالبه  یاينجور  اردالنآخه تو فقط واسه  -

 که ديگه فکر کردن نداره.  

 خنديد و گفت:  

مول محل سگ  خونه مادربزرگم بوديم طبق مع االن نیترسا تا هم -

 ی. حتبود کالفه یلیانگار خ شهیاون برعکس هم یلو شتمبهش نذا

رو دور بگردونه ازش   یچاي ین یخواست س یادربزرگم مم یوقت

رو طرف  ینیهمه آورد س اول از یکمکش کنه ول  یگرفت که يعن

 من ...  

 به به! خب ...   -

 خورم ...   یمنم بدون اينکه نگاش کنم گفتم نم -

 ه و گفتم:  زدم زير خند

 ... یداربابا ايول  -

خواد سر از حرفامون  یبود م دا یبامزه شده بود پ  یلیآرتان خ  افهیق

  چارهیبود ... ب دهیحرفام شن نیب یبه خصوص که اسم جديد ارهیدرب

خودش   یآرتان تو ذهنش گورشو هم کنده با دستا االن...  اردالن
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بنمو با اون  ش یبلندتر کردم تا صدا  مویگوش  ی... از عمد صدا 

 بشنوه ... گفت:   اشده ش زیت یگوشا

تازه اومديم خونه مون داشتم  االن. اينا همه اش به جهنم .. االح -

.. هنوزم باورم  کردم که برام اس  ام اس  اومد .  یلباسامو عوض م

گرفتم   ویبووووووووووووود ... گوش  اردالنشه ترسا ....  ینم

  یزد برا  یه گوشم يه بندرکه پرد دیکش غیج نیاونطرف ... همچ

 خودش ...  

 که تموم شد گفتم:  غشیج

رسه   یبوزينه! دوما من مطمئن بودم اين روز م یاول که کرم کرد -

  ... 

 .  سرم .. یبريزم تو ی چه خاک حاال -

تو سرت ... يه آجر بزن تو سرت بلکه   یبريز ستین الزمخاک  -

 سر جاش ...   ادیعقلت ب

   ؟یچ یيعن-

 ...  يگهد یکار کن یايد چب االنرگ من! خب معلومه خبر م یيعن-



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

اين به من اس  ام اس  داده فردا   نیبفهمم منظورتو ... ب یمن نم -

 ... حتما!   نمتیبايد بب

 بگو گذاشتم برات!  -

 هان؟  -

  امیتونم ب یخب بهش بگو کار دارم نم ؟یشبنمممممم خنگ شد -

 ؟یکار دار یتو با من چ  اصالً...  

برگرده حال که برگشته براش  ناردال اينقدر تو سرم زدم  ! من وا  -

 بذارم ...   باالطاقچه 

  یجوابشو بد االنديگه ... تو اگه   یگم خنگ یم نیخب واسه هم -

به يه آدم  یش یبراش تبديل م یارار بذراحت هم باهاش قر یلیو خ

  شیکردن تو به آب و آت یراض یاگه برا  یراحت الوصول ... ول

راحت به   زيویآدم اگه يه چدونه ...   یقدر تو رو م بزنه اونوقت

  ینداره ول یت یده براش هم اهم یزود هم از دستش م ارهیدست ب

ز جون مايه  نگه داشتنش ا  یاونوقت برا  ارهیبه دستش ب یاگه به سخت

 ذاره ....   یم

 يه کم سکوت کرد و بعدش گفت:  
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 گم ...   یم نوی... باشه هم  آره حق با توئه -

... اين   مایخودمون  ی... ول یکن  یکار م یچ نمیبرو بب کال باري -

فته ها! بعد از هفت ماه تازه خودشو يه ذره  س بیپسرخاله تو هم عج

 ول کرد ...  

 ...   ... بدجور مغروره زيهیبد چ -

 جلو ...   ادیشد دوباره ب یکه راض یغرورشو گرفت متوا -

 ازت ممنون ...   یلیترسا خ -

به کار نبر ... من غريب هم  بیعج یواژه ها خب ديگه برو ... -

 شنوم.  عادت کردم از تو و بنفشه فقط فحش ب

 غش غش خنديد و گفت:  

 از بس دوستت داريم خره ...   -

 دير شد.   هب اس  ام اسشو بدآره معلومه ... برو جوا  -

 خداحافظ  فعالًباشه باشه  -

 خداحافظ.  -
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...   دیبه عشقش رس کردم. اونم یم یداشتم به شبنم هم حسود

داشته  شهیتونستم آرتانو واسه هم یه حالش! کاش منم م خوش ب

 : دیکش رونیفکر ب یآرتان منو از تو یاشم . صدا ب

 به دوستات ؟  ی د یمشاوره م -

 دم و گفتم: نگاش کر

 !  ه؟دار یايراد -

 نگو که بعد برات دردسر بشه ...  یزیيه چ ینه ... راحت باش ... ول -

 اسم هست ...  حو رینخ -

 ...   انشاهلل -

. از فردا دوباره  شديم ..  ادهیپ یدر پارک کرد و دوتاي یجلو نویماش

زبانمم    کالسشد.  یيکنواخت و خسته کننده من شروع م یزندگ

  یبود و بايد از صبح تا شب فقط درس  م لید تعطیاول عپنج روز 

م يه  خوندم. حال خوبه همه اشو يه بار خونده بودم و فقط داشت

  یآرتان فوق العاده بود! نکات یکمکا یم. ولکرد یدوره م یجوراي

 یمهم بودن. خودم م  یلیخ یلیگفت که واقعا ريز و خ یرو بهم م

 یشم. ول یم یزیيه چ مامه بداد نجوریدونستم اگه تا دم کنکور هم
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دادم  یم حیداشت؟ ترج یقبول شدنم بدون داشتن آرتان چه فايده ا 

انداختن  یاد آرتان مکه منو ي ی کدوم از جاهاي چیبرم که ديگه ه

 ازهی. آرتان خمباال میشديم و رفتسوار آسانسور  ی. دو تاينمیرو نب

  نکهبدون ايخونه  یتو میو معلوم بود خسته است. تا رفت دیکش یم

اتاقش  یحرف به من بزنه سرشو زير انداخت و رفت تو یه ا کالم

...   اتاقم یتم و منم رفتم توانداخ باال یدر اتاقو هم بست. شونه ا 

به عکسام   ینگاهدادم بخوابم ... لباسامو عوض کردم ...  یم حیترج

خسته بودم ... اينقدر که ديگه    یلیتختم... خ یانداختم و رفتم تو 

 ردن نداشتم. چشمامو بستم و به خواب فرو رفتم. فکر ک یبرا  یجون

 ! یمسخره ا  دیچه ع -

اول که رفتم  بلند گفتم. بعد از روز  یاين جمله رو به خودم با صدا 

همه رو هم  یتلفنا  خونه حبس بودم ... جواب یديگه تو  یمهمون

...   یخونه مون مهمون ادیب چکسیداد ه یداد و اجازه نم یآرتان م

 چکسیه یخونم ول یکنکور م یمن دارم برا نستنود یهمه م الحا

شد   یتر م قاخالاز رفتنم خبر نداشت. آرتان روز به روز داشت بد 

زد به درس    ینبود ... همه اش غر م یخبر ین نرم خويو ديگه از او



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

شده بود ... امروز روز   ریگرفت زياد از حد سختگ  یندنم ايراد مخو

بهم گفت فردا   یرحم یب الآرتان در کم. دوازده فروردين بود .. 

اتاقش داشت   یهم رفته بود تو  االنريم  ینم یبدر جاي زدهیس یبرا 

  یکرد منم که کارم شده بود ط یعمول قرار نبود رو گوش مطبق م

... خسته شده   یام و آشپزخونه و دستشوياتاق مطالعه  ری کردن مس

کارم شده بود  ه خواست داد بزنم. يازده روز بود ک یبودم دلم م

درس  خوندن ... ديگه مغزم کشش نداشت. دوست داشتم گريه 

  یمردم. نشستم رو یوگرنه م  رونیرفتم ب یکنم ... بايد از خونه م

گريه بکن...   یک گريه نکن زدم زير گريه ... حاال ار یاخت یکاناپه و ب

آهنگ اتاق آرتان   یزمزمه ها یصدام اونقدر بلند بود که از صدا 

  رونیشد و پريد ب  و به گوشش برسه ... يهو در اتاق آرتان باز رد بشه

زدم. آرتان   یم که مامانم مرده بود داشتم زار ی روز نی... من ع

 یمنو به نرم ی کاناپه بازوها یمن نشست کنارم رو  دويد سمت

  یترين فشار کیچبا کو دیترس یدستاش انگار م یتوگرفت 

 گفت:   یدوباره کبود بشه. با نگران
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زنگ زد؟   ی کس  ؟یکن یشده؟ چرا گريه م یترسا ... ترسا چ -

 بهت زد؟  یحرف یکس

 هامو تکون داد و گفت:   تکون دادم. شونه یسرمو به نشونه نف 

حرف بزن   ؟ی کن  یگريه م یپس چته؟ چته عزيزم؟ چرا دار  -

 اااااا  ترس

هقم قطع بشه و بتونم بگم چه مرگمه   قآب دهنمو قورت دادم تا ه

  ... 

 .. من حوص ... حوصله ام سر رفته ...  من . -

 چشمام:   یدستاش و زل زد تو نیآرتان صورتمو گرفت ب

 !!!  ن؟یهم -

... يهو آرتان   نی و پاي باالو بردم گريه ام شدت گرفت و سرم دوباره

 گفت:   یبغلش و با لحن کشدار یتو دینو کشزد زير خنده ... م

   ززززمممممیییییعزي -

اش و به گريه ام ادامه دادم. موهامو   شونه یسرمو گذاشتم رو 

 نوازش کرد و در گوشم گفت:  
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 جهیعوضش نت درس  خسته ات کرده؟ ؟یعزيزم ... خسته شد -

 خوام ...   یحتو مباور کن من صال...  یاز اين خستگ ینیب یم یخوب

از خونه نذاشتم   وخوام ديگه درس  بخونم ... يازده روزه پام ینم -

 خند منو از خودش جدا کرد و گفت: ... با همون لبرونیب

دم برات يه   یکرديم ... قول م  یحق با توئه ... يه کم زياده رو -

ه و دوباره انرژيت برگرده ...  در بر تیکه خستگ  نمیب بچبرنامه خو

به   یتلفن زنگ زد. آرتان دست نوازشکردم که  یداشتم نگاش م

 واب داد:  و از جاش بلند شد. رفت سمت تلفن و ج دیگونه من کش

 الو ...   -

 خوبه؟  ی... مان  نیممنون شما خوب یلیآتوسا خانوم خ سالم -

 .  ..نیت باشسالممتتون ... خد یبله بله هست ... گوش -

 گرفت به سمت من و گفت:  ویگوش

 هرته ... ترسا ... پاشو خوا  -

 گرفتم:  ویاز جا بلند شدم. اشکامو پاک کردم و گوش

   سالم -

   ؟ی... خوب.  یخواهر سالم -
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 چطوره؟   یخوبه؟ مان ین ی... ن ی... تو خوب یمرس -

 ن؟کاره اي ی... ترسا جونم فردا چ میهممون خوب -

 کردم بخندم:   یسع 

 کاره ...   چیه -

 ندارين...   یخب پس برنامه خاص -

 .  نه . -

 اينی... بايد شما هم ب میدعوت یمان یچه خوب! فردا همه باغ بابا -

 .. با ذوق گفتم: گذره .. یخوش م

 !!!  ؟یمان یباغ بابا -

 یاونجا و حساب میبدر رفت دهزیس یعاشقش بودم ... پارسال هم برا 

 .. آتوسا گفت:  بود .  ی. باغ خوشگلتگذش خوش

زنگ زدم بهت ...   نمیمه ی... برا  یدونستم دوسش دار یآره م -

 ...  یيه کار ديگه هم بايد بکن یول

   ؟یچ -

حرف زدم ... اونم خوب به حرفام گوش کرد و   امیکه من با ن اوال -

براش گفته بود و   طرالندونه ... گويا خود  یبعدم گفت همه اشو م
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هم  مایداشته باشه ... ن یرابطه ا  مای ده با ننشده بو یراض نمیهم یبرا 

جون   نهیهم تهم یجون حرف زده ... وقت  نهیورد با تهمدر اين م

کس ديگه  شیمامان! منم دلم پ نی گفته بب  مایخواسته مخالفت کنه ن

شوهر و بچه   شی زنم هم يه گوشه از قلبش پ ستیايه ... برام مهم ن

به يه   یخوام کار یونم مکه بعدا از ا  نطوری.. هممرحومش باشه .

  ینم یباشه ... منم ديگه پسر کامل گوشه کوچولو از قلب من نداشته

ونده که  صه اينقدر تو گوشش خيه دختر باشم و خال یتونم برا 

زحمت   یجون ازم خواسته به تو بگم ب نهیشده ... حال تهم یراض

گفته بود  تان... آر دمیباغ ... آه کش یخاله آرتانو هم دعوت کن

با دستش پکر منو ديد  افهیق یريم.. آرتان وقت یبه در نم زدهیس

 گرفتم و گفتم:  ویگوش  یدهن یشده؟ جلو یاشاره کرد چ

 یبدر ... ول زدهیس ی... برا  یمان یباغ باباگه فردا بريم  یآتوسا م -

 تو که ...  

 پريد وسط حرفم و گفت:  

  ؟یبر  یدوست دار -

 فتم: با تعجب گ
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 هان؟  -

 :  تمن خنده اش گرفت و گف  افهیاز ق

 ! ؟یبر یگم دوست دار یم -

 معلومه که دوست دارم ... از خدامه!  -

 ...   رمیبم یريم... دوست داشتم از شاد یپس م -

 به آتوسا گفتم :  یزود

نداشتن   یزنم اگه برنامه ا  یيايم به اونا هم زنگ م  یباشه آتوسا م -

 ... انیگم با ما ب یم

 کنه ...  هنگهما یه دست آرتان تا با مانبد ویپس گوش یاوک -

 دم سمت آرتان و گفت: پرت کر ویگوش

 ...  هیمان -

دست شد. ديگه  یگرفت و مشغول صحبت با مان ویآرتان گوش

  یخدا اله یکردم. ا  یم یخال مویخوشحال یخودم نبود بايد يه جور

پريدم سمت ضبط و  زياد غصه بخورم ... یقربونت برم که نذاشت

وسط شروع کردم  همونکردم ... يه آهنگ شاد آوردم و روشنش 
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برقص ... نگام افتاد به آرتان با دهن   ینرقص ک ... حاالدنیرقصبه 

 گفت:  یفقط م یکرد و در جواب مان یباز داشت به من نگاه م

 حتماًباشه ... نه ... آره ...  -

  ینمر دادنم ادامه دادم ... تمو کردم بهش و به قخنده ام گرفت. پش 

قطع   ویگوش ی ثابت شدم. اين ک دونم چقدر گذشته بود که يهو

  یو تو اومد سمت من؟ منو برگردوند به سمت خودشو یکرد؟ ک

 گوشم گفت:  

  ؟یرقص یم یاينجور یش  یخوشحال م یلی خ  یوقت شهیهم -

 باشم. گفتم:  ی کردم عاد یسع

 ... شهیآره ... هم -

 لعمل تو رو ديدن تا حال ؟کس ااين ع ایک -

 شد. با خنده گفتم:  یغريب م  بیباز داشت عج

 شبنم بنفشه آتوسا عزيز...   -

 پريد وسط حرفم و گفت:  

 ...  مردا  یتو -
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خواست از زير زبون من حرف بکشه. خاک بر سر من   یبدجنس م

 گفتم:   دروغ بگم. بودمکه بلد ن

 ...  ماین...   یمان ی... بابا یبابام .... مان -

  بیشدم ... عج یدستاش له م نیفشار دستش دوبرابر شد. داشتم ب

دادم.   یخودم انجام نم دنیکش  رونیب یبرا  یاقدام  چیبود که ه

ارم داد که کم مونده بود استخونام له بشه. يهو ولم کرد و  اينقدر فش

اين چش شده بود؟! همونجا سر جام  اتاقش ... متبا سرعت رفت س

دردم گرفته بود ...   یلیبدنمو نوازش کردم خدست ايستادم و با 

درس  خوندن ... فکر فردا ذوق زده  یگرفته بودم برا  یانرژ دوباره

 شد ...   یلعمل آرتان برام کمرنگ مکرد اونقدر که عکس ا یام م

برداشتم با  وی... گوش باالپريدم  یآنشرل یساعت هفت صبح از صدا 

 صداشو خفه کردم و گفتم:  ضیغ

 به در ...   زدهیخوام برم س یکردم گفتم م  غلط من -

برد. بلند شدم نشستم  یديگه خوابمم نم یدوباره بخوابم ولخواستم 

يومد ...   یآب م ی... صدا  رونیاتاق ب ... لجم گرفته بود. رفتم از

و بعدش بساط   یشويتدس یفکر کنم آرتان حموم بود. رفتم تو 
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  کین کیص پمخصوسبد  یصبحانه رو آماده کردم. داشتم تو 

آشپزخونه و  یان اومد تو ذاشتم که آرت یرو م ازمونیوسايل مورد ن

 داغون گفت:  یا  افهیبا ق

  ؟یشد داریب -

 پ نه پ ...   -

 وسط حرفم و با خنده گفت: اومد 

  ؟یمورد بود ... حاضر ی م بواالس دمیخب ... فهم یلیخ -

 ... ستمیساعت چند قرار داريم؟ نه من حاضر ن -

و ...  ريم ... بدو حاضر ش یيان اينجا با هم م یشت ... معت هسا -

شرت تنگ   یاتاقم. يه ت یتند تند صبحانه مو خوردم و رفتم تو

هم تنم   دمویسف یمانتو دمیپوش یسورمه ا  نیبا يه شلوار ج یمشک

 سرم ...  یرو دمیو سورمه ايمو کش دیسف یکردم و روسر

  مایدونستم ن ی... مشتم اش گذ هیبق ریچشمامو سورمه زدم و از خ

خاک تو  ی!!! وا ما؟یحساس  بشه. نخواستم آرتان   یهم هست ... نم

:  دمیو نال رونیبرداشتم رفتم ب فمویو يادم رفت بگم! کطرالنسرم ...  

... يه   رونیآماده از اتاقش اومد بآرتاااااااااان ... آرتان هم حاضر و  -
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.. قربونش  . یکشرت مش یتنش بود با يه ت یشلوار گرمکن مشک

من انداخت و   یرتاپابه س یبود. نگاه  پیبرم که اينقدر خوش ت

 گفت: 

 شده؟  یزیبله .... چ -

 يادم رفت ...   یزیيه چ-

   ؟یچ -

 گفتم؟!!! جهنم و ضرر ...   یارتان م  بهد باي

يروز آتوسا بهم گفت خونواده خاله تو هم دعوت کنم آرتان ... د -

  کوین کیکنن از عمد نگفتم. سبد پ یم فکر يادم رفت! حاال ی... ول

 ت و گفت:  اپن برداش  یاز رو

 يان...   یهم به من گفت ... خودم ديروز بهشون گفتم ... م یمان -

 کردما ...   یداشتم سکته م ی... کل یییییییمرس یوا  یا  -

 يه دفعه دم در وايساد ... برگشت به طرفم و گفت: 

خرت بود از اين حرفا ار آب ؟یمسخره سکته کن یزا یاين چ یبرا  -

 زديا...  

 و گفتم:  دمیده بود که ترسچنان اخماش در هم ش
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 باشه ...   -

شده   اخالقشت و بد ندا  اخالقبود که آرتان   یامروز از اون روزاي

...   اخالقسپارم با اين خوش  یخودمو به خودت مبود ... خدايا 

ا هم اين اينا و خاله اش یمان نیماش یتو میوسايل رو که گذاشت

 اينا...  یاومدن و همه با هم راه افتاديم سمت باغ مان

 اخالقحوصله  قتایطول راه خودمو زده بودم به خواب ... حق تمام

چشم باز کردم و متوجه  نیو نداشتم ... با توقف ماشگند آرتان ر

در باغ ايستاديم و منتظريم در باز بشه ... صاف نشستم و   یشدم جلو

از چشماش برداشت   نکشویادم. آرتان عنم دبه بد یکش و قوس

 اش و گفت: موه یگذاشت رو

 ساعت خواب ...   -

 خسته بودم ...   یلیخ -

 آره مشخص بود ...   -

کرد و  یپوف مایباز شد و آرتان با ديدن ن مایر توسط نهمون موقع د

 یبرامون دست تکون داد و من با شاد مایگاز. ن یپاشو فشار داد رو 

آرتان به تکون دادن سر اکتفا کرد که باعث شد   یول جوابشو دادم. 
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  یبه من فکر نم مای. خبر نداشت که که ديگه نشهبدجنس ب ماین نگاه

ه ... همه  طرالنفقط و فقط  لشیدل باالاستقهم که اومده  االنکنه و 

يه   نیکه از ب یطولن ی... يه جاده شن میگذشت یهم از جاده شن دنبال

از اين درخت ها  یت و بعضگذش  یعالمه درخت پر شکوفه م

انداختن  یم یآنشرل ونن و منو ياد کارت سايبون اين جاده شده بود

 زدم و گفتم:   ی... لبخند

 !!  قشنگههههه!!!  چقدر -

 و گفت:  دیکش یقیآرتان نفس عم

به من  اصالًدونم که امروز  یم االن نیاز هم یآره ... قشنگه ... ول -

 گذره.  یخوش نم

شر شر آب  یمون وسط باغ متوقف شد ... صدا ساخت یجلو نیماش

بود که   یيه آبشار مصنوع نشد. پشت ساختمو یم دهیشنبه وضوح  

م که اون پشت يه بهشت مجسم  دونست یيومد ... م  یصدا از اونجا م

 چشماش و گفتم:  یوجود داره. زل زدم تو

 ...  یریبه خودت سخت نگ زویگذره اگه همه چ  یبهت خوش م -
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ن. شد یم ادهیپ نای... همه داشتن از ماش نیپريدم پايم و اينو گفت

 رو پرت کرد طرفم و گفت:   یمان بالیوالآتوسا توپ  

 ترسا ...  رشیبگ -

تونست ورجه وورجه   ی. خود آتوسا نمدمیقاپ یاهو یتوپ رو تو

 کرد گفتم:   یکه داشت نگام م مایرو به ن نیهم یکنه برا 

 ...  مایوايسا ن -

اختم ... سريع اومد جلوم و زد زير توپ ...  اند  و توپ رو براش

کرديم و   یم یباز  یشروع شد ... جفتمون در حد عال مون لبایوال

 نیزم یکه رو میپ رو مهار کنتو میتونست یشايد ساعت ها هم م

سر  یباالبه هم نداده بوديم که يهو توپ از  شتری . چند پاس  بفتهین

پديد شد. با تعجب برگشتم  نا  تا بزنم زيرش باال که پريدم یمن وقت 

با خشم توپ رو پرت کرد اون طرف و  عقب و آرتان رو ديدم که 

 گفت: 

  موسايل رو ببري ایب فعالًبعد ...  یها رو بذار برا  یاين بچه باز -

 ... زشته!  میهم بکن یسالم داخل ... يه 

 گفتم:  مایتکون دادم و به ن یسر
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 واسه بعد ...  باشه  -

  یمان یجون و بابا نهید و سرشو تکون داد. با تهمخنديفقط  ماین یول

هم بود ... دختره نکبت   ایکرديم ... مان یپرس والاح سالم ماین و

آرتان   یبسنده کردم. ول یخشک و خال المس! فقط به يه یافاده ا 

کرد که لجمو در آورد و   یپرسواالو اح سالمگرم باهاش  یحساب

کفششو در آورد پامو  یوقتبريم تو از عمد  می خواست  یم یوقت

ا کفش بودم و اون بدون کفش پاش ... چون من ب یگذاشتم رو

 و فقط گفت:  اوردیخودش ن یبه رو یدردش گرفت ... ول

 ...  ینديد  انگارمنو  یمم حواستو جمع کن ... پا خانو -

  یآرتان قلمبه شده بود ... با لبخند جمع بوديم و محبت یبازم تو

 گفتم:  یزورک

 ...  دیببخشاوا  -

  نمیمد ... برگشتم بب بوق او یخم شدم بند کفشامو باز کنم که صدا 

جون ... به به پس   یلیکه ديديم بابا و عزيزن با پدر جون و ن هیک

ها از سر گرفته شد  یپرس والو اح سالمجمعمون جمع بود!! دوباره 

صندوق  یو وسايل اون ها هم به داخل منتقل شد ... داشتم از تو
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بوق   یآوردم که صدا  یرو در م ونشیبابا بساط قل نیشعقب ما

  نیبابا! اينبار سه تا ماش ی... ا  دیاره نگاهم رو به سمت جاده کش دوب

.  پر از پسر .. نیپر از دختر و دو تا ماش نیشديگه بودن ... يه ما

  یو با اينکه کس  نیبودن!!! چه خبر بود!!! همه ريختن پاي ماین یدوستا

 یپرسواالاح سالما هم مشغول بگو بخند و مه بشناخت ه ینم ویکس

 ان کنار گوشم غريد:  شديم. آرت

 اين باغ؟  یخواد راه بندازه تو یم یپارت -

 شتریشلوغ تر باشه ب یه مگه بده؟ هر چدونم؟ تاز یمن چه م -

 گذره ...   یم شخو

 آرتان وسايل رو از دست من گرفت و در گوشم دوباره گفت:  

 ... یریگ یاز من فاصله نمهم  ترسا ... يه لحظه -

 ...  ستنیتر که نآرتان ! گانگس الیخیب -

 ه ... کالمکه حرفم يه  یدون یکه گفتم ... م نیهم -

داخل   میه افتاد. همه رفتدستمو گرفت و را  فقط نگاش کردم. مچ

جمع   یخوردن و تخمه شکستن. پسرها وهیبه م می ساختمون و نشست 

من   یوگذاشتن. جل ونیيه قلنفر درست کردن و جلو هر سه  ونیقل
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ونه گذاشتن ... آرتان سريع هلش داد طرف  هم يه د یو آرتان و مان

 و گفت:  یمان

 دت زحمتشو بکش ...  داداش ... خو میستیماا اهلش ن -

 اعتراض کردم:  

 خوام ...   یا آرتان من م -

 چپ چپ نگام کرد و گفت: 

 ياد؟   یچند بار بگم از دود بدم م -

 ياد...   یياد من که بدم نم یم تو بدت  -

 ترسا ...   -

ه ديگه کالمگفتم؟ يه  یم یشدم ... چ اللم کرد که صدا  نیهمچ

 زدهیگردوند ... س یرم مگرفت و ب یکردم دست منو م یاعتراض م

تموم شد همه بلند  ونیو تخمه و قل وهیم یشد. وقت ی بدرم زهرمارم م

و منتظر   رونی يدم به پر... من اول از هم یباز رونیشدن که بريم ب

...   میکن یباز یيم و قرار شد وسطشد میدو دسته تقس هشدم. ب هیبق

 یتو طرالن داد فقط نگاه کنه ... من و حیو ترج دیآرتان کنار کش

مقابل بود ... ما وسط ايستاديم و  میت یتو مایافتاديم و ن یگروه مان
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تر و  یحسابداشتن منو بزنن و منم  یشروع شد. همه پسرا سع یباز

وت شده بودن ... همه که همه اشون مبه مداد یم یفرز چنان جا خال

از خوش   یزبر و زرنگ نبود ول  طرالن...  طرالنز من و  خوردن ج

 بیکه ترت مایبود ... توپو دادن به ن یبود که هنوز وسط باز شیشانس

.  .. طرالنبه  یيه نگاه به من کرد يک مایاز ما دو تا رو بده ... ن یيک

 گفت:  یخاصبه من زد و با لحن   یخند موذيانه ا لب

 ؟رالنط -

 هم با تعجب نگاش کرد و گفت:  طرالن 

 بله ...   -

  یبود تا با بدجنس یکاف ماین یبرا  طرالن یحواس  پرت نیهم یول

نکنه. فرياد   دا یدادن پ یمهلت جا خال طرالنتوپ رو بزنه به پاش و 

نگاه کرد و رفت  مایبه ن یچپ چپ طرالنهمه بلند شد ...  یهوراااا 

 ...  رونیب

گروه که از قضا شش تا پسر بودن و يه   يه نیبودم ب من مونده حاال

ضربه به سمتم   نین ... اولکرد یبد نگام م یلیدختر همه شونم خ

دوباره ... توپ   مایدادم ... توپ افتاد دست ن یروانه شد که جا خال
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از روش پريدم ...   راحت یلینرم انداخت به سمتم منم خ یلیرو خ

 فرياد همه بلند شد:   یصدا 

 اين چه وضع زدنه ...   ماینا  -

 ! ؟ینازيش کن  یخوا  یمگه م -

نداريم دو تاش   شتری.. ده تا ضربه که بندين . مایديگه توپ رو به ن -

 ...   رفته تا حاال

کردن که يهو آرتان اومد وسط ... رفت   یهمه داشتن داد و فرياد م

 و گفت:  ريف ح میت یتو

 به من ...  توپ رو بدين  -

 با خنده گفت:   مایکردم ... ن ینگاش مداشتم با تعجب 

 آرتان خان نظرتون عوض شد؟   -

 بايد زد ....   یتون بدم اين زبل منو چطورخوام نشون ینه م -

 یتوپ رو دادن به آرتان ... روبروم ايستاد ... فرياد تشويق هم گروه

 ید ... آرتان توپ رو چند بار زد روکر یهام داشت گوشامو کر م

اون  یچشما یچشمام ... منم تو  ی.. زل زده بود توو گرفت . نیزم

ا يه حرکت سريع پرتش کرد گرفت ... توپ رو برد عقب و ب زی... خ
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همان و  دنیچرخ ی... اومدم بچرخم که از پشت کمرم رد بشه ول

ممو و  شک  .شکمم همان... دردم گرفت .. یاومدن توپ تو رودف

 گرفتم و گفتم:  

 نیو پاي باالن بلند شده بود و داشتن هوار هوارشو  یآخ  ... صدا  -

خواستم نگاش  یآرتان اومد به سمت من ... نم ی پريدن ... ول یم

منو بزنه ... نه به آرتان که با اون   ومد یدلش ن اصالًکه  مایکنم. نه به ن

راه افتادم به   م ودشکمم ... با اخم نگاش کر یتوپ رو زد تو تشد

به من نبود ... آرتان با  حواسش  ی... کس نیاز زم رونیسمت ب

  ی... بازومو از تو دیسرعت خودشو به من رسوند ... بازومو کش

دستش در آوردم... با خشم نگاش کردم و به راهم ادامه دادم. اومد  

 گفت:  یدستش ... با ناراحت یجلوم ايستاد و شونه ها مو گرفت تو

 ! ؟یوبخ -

 غريدم: 

  یخواست یم ه؟ی.. چ. یمحکم تر بزن یخواست یبرات مهمه؟ م -

 دخترا تشويقت کنن؟!!   یخواست یم ؟یمنو بزن یتون یم یبگ

 اجازه نداد و آروم گفت:  یکردم دستشو پس بزنم ول یعس
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 قصدم اين نبود ...   -

 ببرم و آروم گفتم:  باالنتونستم صدامو 

 بود ؟   یپس قصدت چ  -

گوشه لبش   یخندجونم افتاده ... لب یتو یيه درد دیانگار فهم

 پديدار شد و گفت:  

...   یشش تا پسر وروجه وورجه کن نیب هادوس  نداشتم و تک تن -

  یکوفت  نیر از اون زمزودتدوست نداشتم اونا بزننت ... خواستم 

 !  نی... هم رونیبکشمت ب

خودش ... با شصت   یداشت برا   یاللنگاش کردم ... چه استدفقط 

 :  دستش گونه امو نوازش کرد و گفت

 محکم زدم؟!!! سرمو تکون دادم و گفتم:  یلیخ -

 دردم گرفت ...   ی ... ول یلینه خ -

 از درختا و گفت:  یپشت يک دیشمنو ک

 توتو ...  مان باالبزن  -

 با تعجب گفتم: 

 !  ؟یچ -
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 ...   باالو بزن گم مانتوت یم -

  ؟یواسه چ -

 نشده باشه ...   یزیچ  نمیخوام بب یم -

 ... الیخ یتان بنشده که آر یطور -

زد  مو دستامو با يه دستش محکم گرفت و خودش با يه حرکت مانتو

 ... زمزمه کرد: ...  باال

 قرمز شده ...  -

... اينجا جاش  ستیم برس  ... اينجا جاش نخدايا به داد  یوا 

دستام دستشو پس زدم و   یرت اومد تو!يهو قد سسسسستتتتیییییی ن

... گونه   نبود هی که بق یو دويدم به سمت جاي نیپاي دمیمانتومو کش

داد قرمز شدم ... نشستم کنار   یهام داغ شده بود و اين نشون م

 رد و گفت: ... آتوسا نگام کمدیکش یقیآتوسا و نفس عم

 !  ؟یچرا سرخ  شد  -

 از بس دويدم خسته شدم ...   -

 یياد تا م یخوشم م ی...ول کهیکوچ یحرف نداشت آبج بازيت -

 تره ...   خانشوهرت از تو زبل  یهم زبل باش یهر چ  نمیب
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آرتانم لرزيد ...   یگرفت و دلم برا  غش غش خنديد. منم خنده ام

من سر تر بود ... اين بهم اون از  یهمه چ یوچقدر خوب بود که ت

چه  یداد ... ول یم ننایداد ... بهم احساس  غرور و اطم یلذت م

شت ... لبخند رو لباش بود  فايده اون که مال من نبود! آرتان هم برگ

ساسم! نشست شکمم در حد مرگ ح یبود من رو دهیفهم  ممطمئن 

م  کنار آتوسا بود یتکنار بابا و مشغول صحبت با بابا شد ... وق

  بچه ها تموم شد یاز بابت من راحت بود ... بعد از اينکه باز الشیخ

پسرها جمع شدن تا جوجه  شتریب یرفت ول ی هر کس به سمت

هم به جمعشون   انبه در رو درست کنن ... آرت  زدهیمعروف س

ها بود که  یاز اين مدل صندل)  یصندل  یرو دمی... دراز کش وستیپ

ديگه  میکالس... با   دیش دراز کششه رو یذارن م یم کنار استخرا 

صورتم ... هنوز ار   یتم رورو گذاش یریو کله حص (م؟ی... چه کن

  یخواست که انرژ یم نویحرکت آرتان منگ بودم ... انگار اونم هم

 شت آتوسا صدا کرد:  و بشونتم يه جا ... يه کم که گذ رهیگمنو ب

 ترسا ... تو همون حالت گفتم :  -

 و گفت:   دیصورتم کش یواز ر  کالهوهان؟  -
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و  باال دمیدمو کشخوام باهات حرف بزنم ... يه کم خو  یم نیبش -

 گفتم:  

 بگو ...   -

 نازه ها ...  یلیخ طرالناين  -

 که کنار مامانش نشسته بود کردم و گفتم:   طرالنبه  ینگاه

 ... یلیخآره  -

 ياد...  یم مایبه ن -

 واقعا!  -

 ره ...   یزنه زير بار نم یم باهاش حرف  یهر چ امیراستش ن -

 ... رهیاديده بگتونه گذشته شو ن ی! نمهخب ... معلوم -

 شه آرتان باهاش حرف بزنه؟!  یم -

 !  ؟یکه چ -

 مایقبول داره ... تو بهش بگو در مورد ن یلیآخه حرف آرتانو خ -

 یرکنه ... به خدا که اين دو تا زوج محش شیحرف بزنه راض باهاش

 شن ...   یم

 به من نگفته ...   یز یکه چ ماین -
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 گه ...   یمن مبه  ی گه ول ینم تودونم چرا به  ینم -

 ازدواج کنه؟   طرالنخواد با   یمطمئنه که م -

  نهیب یو مطرالن... هر وقت  داستیآره بابا ... از چشماش که پ -

  ديدم بعدشم چند بار اون موقع تا حاال شه ... یژکتور مچشاش پرو

نزديک   یحت طرالنکدوم از دوستاش به  چیهده  یکه اجازه نم

 بشن ...  

   عشق ...  ازامان  -

شه ... اين دوست داشتنه  ی! آدم فقط يه بار عاشق م ستیعشق ن -

  ... 

 و از عشق قشنگ تره ...   -

 گفتم:  یو بدون رودبايست چشمامو بستم ؟یتو ... عاشق آرتان -

 ا؟  براش ... دروغ چر رمیم یم -

خبر نداشت ... بذار حداقل اون بدونه ... خنديد   یز یآتوسا که از چ

 و گفت:  

عاشق يه مرد بشه ... از بس   یکردم خواهرم يه روز  یکر نمف چیه -

 ...   یباهاشون بد بود شهیهم



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

ازشون   یخوبدو سرن ...  کردم مردا ديو یفکر م شهیچون هم -

 نديده بودم ...  

 آرتان خوبه؟  -

 دستش و گفت:  یدستمو گرفت تو خوب براش کمه ... ماهه ... -

 شد ... خوشبخت  کم یکوچ یخدا رو شکر که آبج -

 یزیآتوسا تو از چ ؟یچشمام جمع شد ... چه خوشبخت یاشک تو

جا  دلم پر از درده ... بعد از اينکه از اين  یدون ی... نم  یخبر ندار

  ستمین یچیهشم ... من بدون آرتان   یم ایبرم بدبخت ترين آدم دن

تونستم بگم؟! همون بهتر   یم یشدم ... چ الل ی! ولیچی... هآتوسا 

به دست   یخیمن خبر نداشته باشه ... آرتان با س یبدبخت  از یکه کس

 به ما نزديک شد و گفت:  

 ؟   نینیچ ی.. دو تا خواهر دارين با هم توطئه مبه . به -

 با لبخند گفتم: 

که از دستتون   م ی کن یم یرو طراح یآره داريم نقشه قتل تو و مان -

 .... خنديد و گفت:  میراحت بش
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... به  ستیبه نقشه ن یازی.... ديگه ن نیشتما رو ک ی نجوریشما هم -

جدا کرد و گرفت سمت من   خشیاز س یباالاين حرف تکه  دنبال

 .... گرفتم و گفتم: 

 پسرا شروع شد؟  یدزد باالبه در شد و   زدهی . باز سممنون .. -

 داد دست آتوسا و گفت:  هم  کهیلبخند يه تبا 

  ریگرسنه رو س یاين شکما یديگه؟ بايد يه جور  میکار کن یچ -

 ... میکن

اش قشنگ  آتوسا خنديد و من فقط نگاش کردم ... چقدر برام کار

 ین ین نیده و داره عمن و آتوسا آور یبرا  باال خیبود ... اينکه يه س

آرتانو   یان ... چقدر محبت هده دستمو یکنه م یم کهیت کهیها ت

م و  آويزون بود رو تمو  خیکه به س یباالدوست داشتم ... سه تا 

و خنده خورديم ...   یشوخ ونیکمال داد به ما دو تا و ما هم م

 : فتمهم نخورد ... گ کهیخودش يه ت

 پس خودت؟  -

 رم ...  خو یمن سر سفره م  -
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 ؟یبخور شتریبخودت   یکن ریما رو س یخواست یا زرنگ خان! م  -

 د و گفت:  خندي

  االندنش . آتوسا خانوم که بنه ... شما اونجا هم بايد بخورين .. -

صرف درس  خوندن   یانرژ یلیداره ... توهم به خاطر اينکه خ ازین

 گفتم: ی... با مارموذیخوربايد دو برابر من ب یکن یم

زن چاق دوست ندارم؟   یبگ یم بدقطالاق بشم؟ بعد که چ -

به آتوسا کرد که به ما  یلبم. نگاه یواشاره اشو گذاشت رانگشت 

 شده بود و گفت:  رهیخ

مطمئن باش محاله  یبش ی... هر چ ی چاق بش یکچل بش یشکور ب -

 گوشت فرو کن.  یدست از سرت بردارم عزيز دلم ... اينو تو

... کاش حرفاش   دمیاشد رفت. آه کشزد و پ یاينو گفت چشمک

 هلوم و گفت:  پ یزد تو یسقلمه ا داشت. آتوسا  تیواقع

 چه عاشق!!  -

  یشمامو بستم ... نمآتوسا دادم و دوباره چ ويلتح یلبخند تلخ

پسرها که همه رو   یچشمام بخونه ... صدا  یخواستم دردمو از تو

راه کردن باعث شد چشمامو باز کنم و هم یسر سفره دعوت م
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مشغول خوردن آتوسا بريم سر سفره ... آرتان اومد کنارم نشست و 

کرد و  یم یآرتان مدام ازم پذيراي ی... زياد اشتها نداشتم ولشديم 

رفت ... وادارم   یمکردم به گوشش فرو ن یهم اعتراض م یهر چ

  ی... ول دمیترک یم جوجه رو کامل بخورم ... داشتم خیکرد دو تا س

جوجه  خیکرد ... با لذت پنج تا س ین اشتهامو باز مغذا خوردن آرتا 

شد ... بعد از ناهار   یپر م یبايد هم يه جور کلیخورد ... اون هرو 

...   نباره مشغول خنده و بزن و بکوب شدو جمع شدن سفره همه دو

 از دوستاش گفت:  یبه يک ماین

 شروين ... بدو ...   -

. همه دخترا و پسرا زدن بلند شد و دويد  یبا حالت خنده دار شروين

 پس گردنش و گفت:   ش زددنبالرفت  مایزير خنده. ن

 خودتو لوس  نکن ...   -

... مونده بودم اينا  نا یاز ماش یشروين هم خنديد و رفت به سمت يک

!  هیچ هیقض دمی برگشت تازه فهم تارشیبا گ ی! وقته؟یمنظورشون چ

 یمای س یور ینشست وسط و همه دورش حلقه زديم... دستشروين 

 و گفت:  دیکش تارشیگ
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 بخونم؟!   یچ -

 : ماین

 شه ...   یعاشقانه نخون که بد م یفقط زيادعشقته ...  یهر چ -

  یزیيه چ یکردن و هر ک دی. دخترا تايعشقش به عاشقانه اشه ..  -

 گفت.

 گرفت و گفت:   باالآخر سر شروين دستاشو 

دين  یم  شنهادیآهنگ خزه دارين پ ی... هر چ نیخب بسه قال نکن -

 بخونم ...   یدونم بايد چ ی... خودم م

زد برام   یکه م ی... آهنگ مهایس یرو دیشنو گفت و دستاشو کاي

 :  هیآهنگ ک  دمیبه خوندن تازه فهم شروع کرد یآشنا بود ... وقت

 درده  یچراغا را خاموش کن هوا هوا  -

 که گريه کرده  یچشم  ینیدوست ندارم بب

 گرم گريه باشم چراغا رو خاموش کن سر

   بايد ازت جدا شم ارمیخوام به روم ن  یم

 سوزونه   یم امویفکر نبودن تو دن

 چراغا رو خاموش کن چشم و چراغ خونه 
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   یم کن نشون نده که سرديه خورده آروم

   یگرد یوقت دروغه بگو که بر م حاال

 چرا يه گوشه؟   یمن رفت یشرم اشکااز 

 ازم خجالت نکش چراغا که خاموشه  

 قهیگه دلت هنوزم باهام يه کم رفا 

   قهیفقط يه چند دقيه خورده دير تر برو 

 سوزونه   یم امویفکر نبودن تو دن

 ه چراغا رو خاموش کن چشم و چراغ خون

   یيه خورده آرومم کن نشون نده که سرد

   یردگ یبر م وقت دروغه بگو که حاال

مو مصب ... آرتان بهم نزديک شده و دستهم خوند ال یچه شعر

اش ...   شونه یاراده سرمو گذاشتم رو   یدستاش ... ب یگرفت تو

شه   یم یت رضا جون ... آهنگت درد دل منه ... يعنمکالقربون 

دور  دیچیدلشه؟! دست آرتان پ یگه اينا حرفاخودش ب شیآرتانم پ

و داد راه انداختن و با   غیج همهآهنگ تموم شد  یشونه ام ... وقت

 هم گفتن:  
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 اره ... دوباره دوب -

ز و  داد با نا یقر م  هیکه با ريتم دست بق یشروين بلند شد و در حال

 عشوه زنونه گفت: 

 ه ... دوباره ... مزه اش به اون يه بار نیديگه نگ -

من ديگه  یست دادن ... ول ديگه درخوا  یخنديدن و آهنگا همه

دست آرتان  یشد رو یم دهینبودم ... صورتم کش یچیحواسم به ه

 یدستش صورتمو نوازش م یمشک یشونه ام بود موهاکه کنار 

دستاش بود  یکه تو یبه دستبند چرم  ی. جالب بود ... حتکردن ..

دستش شده بود ...   کينفز الکردم ... حلقه اش هم ج یحسادت م

 ی.... حلقه خودمم توارهیيده بودم از دستش درش بوقت ند چیه

دستامون ...   ین توموند یم  شهیدستم بود ... کاش اين حلقه ها هم

 نی. نگاهش عزده بود به من ..  ... زل مایکاش ... چشمم افتاد به ن

... دلم بود ... منم نگاش کردم  شیدرون یحرفا  یل یخ یقديما گويا

...  رهی قلبش بگ یمنو تو  یجا طرالنسوخت ... کاش  یم ماین یبرا 

 فکرا بودم که يه دفعه  نیهم یعذاب وجدان دارم ... تو  یاينجور
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شد و رفت ...  بلند  شمیآرتان دستشو از دور شونه ام باز کرد و از پ

 رو ديده  مایخاک بر سرم! نکنه نگاه من به ن یوا 

کجا رفته که ديدم به   نمیش؟ برگشتم بب بالدنرفتم  یباشه؟!! بايد م

در همه. بايد هر چه   یداده و اخماش حساب هیدرخت پشت سرم تک

خلص   یواه کارگفتم تا از اف یش مرو به مایو ن طرالن هیزودتر قض

... اينبار شاد بود و  خوند  یهنگ ديگه مبشه. شروين داشت يه آ

ن سر جاش وايساده . آرتادنیرقص یچند تا از دخترا داشتن باهاش م

کرد. منم همونجا که نشسته بودم  یبود و اصل به دخترا نگاه هم نم

شروين  دادم.  یزدم و با ريتم آهنگ خودمو تکون م یدست م

 و گفت:  انداخت اونور  تارویکه خوند گ آهنگچهار پنج تا 

بابا ... انگار اومدن کنسرت! دستم درد گرفت ...   نیشبرين گم -

 قر بدين...  نیکنبرين ضبط روشن 

روشن کرد و يه  نشویماش ستمیاز پسرا س یهمه خنديدن و يک

  آهنگ شاد گذاشت. همه از خدا خواسته ريختن وسط ... حاال

خواست  یکمرم دلم م یداشتم تو قر یلیبرقص ... خ یقص کنر

 یم یداد حتما بايد با يک یبهم حال نم  یايتنه یبرم برقصم ول
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تونست  یکه نبودن ... آتوسا هم که نم... شبنم و بنفشه  دمیرقص

  اصالًهم که جرئت نداشتم برقصم ... آرتان هم که  مایبرقصه با ن

که   بودمديده  دنشویط تانگو رقصفکر کنم بلد نبود برقصه ... فق

زدم با   یکه دست م یالام ايستادم و در حا سر جمحشر بود! همونج

 لوم رد شد و گفت:  با خنده از ج مای... ن نیزم یپام ضرب گرفتم رو

 برو بتکون ...   ؟یچرا وايساد -

 سريع گفتم:  

 ... یییییمايین -

 جونم؟!  -

خواست اجازه بده من با   یيه لحظه نم یآرتان اومد کنارم ... حت

 ه حضورش گفتم: توجه ب یتنها باشم ... ب  ماین

  ؟یرقص یبرامون تکنو م  -

 خنديد و گفت:  

   ؟یکن یم  کار یا؟ اونوقت در ازاش تو چ -

 زنم ...  یم غیزنم ... ج یزنم ... سوت م یبرات دست م یچیه -
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دوستش چند تا ترک عقب جلو کرد تا   نیماش ستمیرفت سمت س

 یالخ ماین یزدن و وسطو برا  غیبه يه آهنگ تکنو ... همه ج دیرس

 یجلو ادزد اومد وايس یم باال ناشو یکه آست نطوریهم مایکردن ... ن

 من: 

 ...  یبرقص ی... بايد عرباينا کمه  -

 با خنده گفتم:  

   مااااااااااااا ین -

 که گفتم ...   نیهم -

  نمیهم یبرا  شد ... یم یکمرم خال یتو یبدک نبود! يه کم قرا 

 سرمو تکون دادم و گفتم: 

 رفت وسط ...   مایباشه ... ن -

 ان دستمو گرفت و با خشونت گفت: آرت

 ...  بريمکن  یبرو خداحافظ -

 کنده شد. با تعجب نگاش کردم و گفتم:  ماین نگام از

 بريم؟ چرا؟ تازه ساعت سه شده ...   -
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بهونه جور کن   نشه يه یاينکه آبرو ريز یکه گفتم ... برا  نیهم -

 بريم...  

 خوام برقصم ...   یمن م یول -

 کاش ول کرد طرفم و گفت: از اون نگاه ترسنا 

 گفتم:   یلجباز ... با  شه یم   یچ ینیتا بب یبرقص یتون یم -

 شه؟!!!   یم یچ -

 کرد و گفت:  یدندون قروچه ا 

کنم   یکنن خراب م یکه نگات م یسر همه اوناي  یاين باغو رو -

 !!!  ؟یدی... فهم

شد.   ینم یولشدم  یم الل!!!! بايد ديگه رتیهنگ کردم. جونم غ

 : مدیپرس

 خوام برقصم؟!!!   یمگه بار اولمه م -

  :فتو گ دیدستمو با خشونت کش

 !!!!!  ینه عرب یبه درک ... ول تیرقص معمول -

  یرام نمکنم آبرو ب یدونستم اگه پا فشار یآهان از اون لحاظ! م

 نه گفتم: ذاره ... فقط مظلوما
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 رو نگاه کنم ...  مایبذار حداقل ن -

 زد و گفت:  یپوزخند

 قدر برات مهمه؟ اين -

 رقصشو دوست دارم ...   -

 دستمو ول کرد و گفت: 

 رم وسايل رو جمع کنم ...  ی... من م ایزود ب ی... ول نیبب -

  االنبهم. آخه  یکوفت کرد رموبد زدهیکوفتت بشه آرتان که س

رو ديدم.   مایرقص ن هیوايسادم و بق نهیدست به س وقت خونه رفتنه؟ 

...   نطوریکردن ... پسرا هم هم ی م یداشتن براش خودکش دخترا 

صش که تموم شد اومد به طرفم کرد ... رق یبا لذت نگاش م طرالن

 زد ... گفت:    ی... نفس نفس م

 !  ؟یر یم -

 کجا؟!  -

 خونه؟  -

 با تعجب گفتم: 

 !!!  ؟یدیتو از کجا فهم -
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ونستم اجازه د  یفهمم حال آرتانو ... م یعزيزم ... من مردم ... م -

از عمد اين   نمیهم یبرقصه. برا  یيه گله مرد عرب یه زنش براد ینم

  یخواد تورو ببره خونه تا يه موقع وسوسه نش یم ماالن ...  حرفو زدم 

 ار حرص بخوره ...  ش ... نذدنبال... برو 

 !  کارت کنه!!!! یخدا بگم چ ماین -

 برو فقط بگو خوبم کنه ...  -

جون و  یلیبابا و عزيز و نگرفتم و رفتم سمت خنده از جمع فاصله  با

م و ديگه بايد بريم  آتوسا و پدرجون ... تند تند گفتم درس  دار

ا  هم نکردن ... ب  یخب مخالفت یخونه . همه اشون ناراحت شدن ول 

 یهم خداحافظشدم. آرتان  نیکردم و سوار ماش یهم خداحافظ  هیبق

نشدم. هر   یدم ول ش یاز دستش ناراحت م دکرد و سوار شد. باي

ديگه از   یخواستم ... شايد اينم يک  یمنم م خواستی که اون م یزیچ

عشق بود ... که من ... ترسا ... دختر لجباز و يک دنده ...   یاجنبه ه

 رام يه مرد شده بودم ... ازباغ که دور شديم آرتان گفت: یاينجور

 ... یبرقص یبراشون عرب یجد یجد یخواست یم -

 ت:  سکوتمو که ديد گف ندادم. یجواب
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 ...  ید یچرا جواب نم -

ه اين بحثو عوض  خواستم هر طور که شد ینگفتم. م یچیبازم ه

 کنم. حوصله داد و فرياداشو نداشتم. يهو گفتم: 

  یزير بار نم طرالن یکرده ول یخواستگار طرالناز  مایآرتان ... ن -

  ؟ی شه تو باهاش حرف بزن یره ... م

شدم   یسته بودم شوت مه اگه کمربندمو نبترمز ک یچنان زد رو

شديم زير   ی.... خوبه کنار جاده بوديم وگرنه له م شهیش یتو

بگم که   یزیديگه ... با تعجب نگاش کردم و خواشتم چ ینایماش

 کرد و گفت:  یدست شیاون پ

 !!!  ؟یچ -

 داديمون...   یبه کشتن م  یاشتاينقدر تعجب داشت؟ د -

 نه؟  ازدواج ک طرالنبا خواد  یم مای ن یجد یجد -

 ؟  یخند  یوا! حالت خوبه؟ چرا م -

 نکرده ....   یخواستگار از تو ... مایمگه ... مگه ن -

خواد ...   ی... منم گفتم نه ... اونم زن م دکرده بو یخواستگار -

 خوشش اومده ...   طرالناز  حاال
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 کردم ...   یفکر م من  یول -

 :  دمیحرفشو ادامه نداد ... پرس

 ؟ یچ  یکرد  یر مفک -

 نگفت. گفتم:  یز یزد و چ یندلبخ

 باهاش؟   یزن  یحرف م حاال -

شد  ... ا! حاالهیخوب  یلیپسر خ مایما چرا که نه ... نآره ... حت -

 کارت کنه. آب زير کاه ... گفتم:  ی!!! آرتااااان خدا بگم چخوب؟

 ...  هیپسر گل یلیآره خ -

 زد و گفت:   یلبخند

 ...  یگ یبگم نه نم یزیيه چ-

 !  ؟یچ -

 ... یکن یاول بگو قبول م -

  ؟ینجوری بابا آخه هم یا  -

 .  آره ... بگو .. -

تخس شده بود ... زياد از حد خوشحال بود ... خدا رو   یمثل بچه ها

 ش خوب شد ... گفتم: اخالقشکر که 
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 باشه قبول ...   -

 برقص ...   یمن عرب یريم خونه برا  یمکه  االن -

 کردم .... خنديد و گفت:   با تعجب فقط نگاش جانممممممم؟!!!!!

 يگه...  د یچشماتو گرد نکن ... قبول کرد یاونجور -

 آخه ...   یول -

 نداره ...   یول -

شد به آرتان بگم نه؟!!!! حرفشو   یتونستم بگم؟ مگه م یم یچ

ند ... نفسمو با صدا فرستادم نشو یم یبه کرس یشرايطتحت هر 

 !  ؟ یکن یکار م یچ تو در ازاش  ی.. ولباشه .  ه: کم و گفت رونیب

  منم به وقت خودش خوب بدجنس بودمااا ... سريع گفت:

 ...  یديگه شرط و شروط نداريم ... قبول کرد -

رقصم ... توام   یگم من م یبابا ... من که شرط گذاشتم؟ م یا  -

   ...یبکن یيه کار دباي

 زد و گفت:   یفکر کرد و سپس لبخند یکم

 باشه ...   -

 !  ؟یکن  یکار م یچ -
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وقت   چیدونم چرا ه یدم ... نم یسم شده تو مطل یها یسوغات -

 بهت بدمشون ...   فرصت نشد

ها از يادم رفته بود ... سرمو به نشونه   یلبخند زدم ... به کل سوغات

داشتم ... اينهمه تا  دونم چرا استرس   یموافقت تکون دادم ... نم

بود   یيه جور آرتان ... یبرا  یلبودم و دهیرقص یهمه عرب یحال برا 

نداشتم.   یبودم ... حس خوب  دهیيه نفر تنها نرقص ی... تا حال برا 

... يه راست رفتم  باال میرفت و میخونه... وسايل رو برداشت ديمیرس

کار   ی!!! حال چدمهم کر یخدا جون عجب غلط یاتاقم ... وا  یتو

ين  ا  یجلو ی... من چه جور چونمشیشد بپ یکنم؟ کاش م

 برقصم؟!!!! 

بپوشم که آرتان صدام   یکردم چ ینبود ... داشتم فکر م یه ا چار

 ... يه بسته دستش بود ... گرفت سمتم ...  رونیتم بکرد ... رف

 ... مرده و حرفش ...   اتیاينم سوغات ایب -

مبل و تند تند بسته رو   یم روشد ... با ذوق نشست  راموشماسترسم ف

کوتاه  یلیه قرمز رنگ خ!!! يه لباس  دکلتمن!! یباز کردم .... خدا

ساپورت   یجوراباخورد ... با  یبود که يه کت حرير کوتاه روش م
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زيرش خريده ... به اضافه  یبود برا  یکه مشخص یمانند کلفت مشک 

نگاش   ینخوشگل بود!!! با قدردا  یلیست کامل لوازم آرايش ... خ

 کردم و گفتم: 

 ممنونم ...  -

نتظر جوابش نشدم ... لباسو و لوازم  د ... نبود؟!!!! مبو الزميه تشکر 

ر اتاقو بستم. خودمو به تاقم و دا یآرايشا رو برداشتم و پريدم تو

 مویذهنم اين بود که لباس مخصوص لباس  عرب یخدا سپردم ... تو 

بود که همه  یلباسه از اين لباساي ...  یشی بپوشم ... يه لباس  قرمز آت

يزونه در اصل فقط شکل  ذره منگوله بهش آواش لخته ... فقط يه 

  شمیسه تولد سه سال پمحترمانه يه دست لباس  زيره ... اينو يادمه وا 

جمع دخترونه خودمون  یکه دخترونه گرفتم خريدم که تو 

م  خواست یم یچه عقل یرو ! حاالدمیبپوشمش ... آخرم خجالت کش

در آوردم و    وشم؟!!!! خدا داند و بس! لباساموآرتان اينو بپ یجلو

  یقشنگ یلباس  هارمون یبدنم با قرمز  دی... پوست سف  دمیپوشاونو 

آينه قر دادم ديدم اوففففف همه   یبود ... يه ذره جلو ايجاد کرده

کارت کنه ترسا ... فقط   ی... خدا بگم چداستیجام توش پ



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

  یول اره؟یسرم ب باليی نزنه ...  نهیحال قراره ببمنو نديده که  یاينجور

آينه ... خط   ی ست ... رفتم جلوباالاش  ابت کرده بود جنبهبهم ث

خواستم خودمو  ی... م دمیو کش چشمو برداشتم ... بسم ال گفتم

بازم خوب بود ... با    یشکل زن عربا بکنم ... يه کم دستم لرزيد ول

...   دمیچشممو کش یکردم و اون يک صافدستمال دورشو 

ژگونه و در  مل ... سايه ... ر!!!!! چه کردمممممم! بعدش ريیواااااا 

  خلص ... رژ لب سرخخخخخ ... خدايا خودم دارم واسه  ریآخر ت

سپارم ... موهامو باز کردم و   یکنم ... آرتانو به تو م یخودم غش م

لباس    باز کردم. آرتان  اقو... در ات دیرس یريختم دورم ... تا کمرم م

...   یشلوار راحتکوتاه تنش بود با يه   نیآست  رهنیکرده يه پعوض 

 اد زدم:  د

 چشاتو ببند ...   -

 ... گفت:   برگشت به طرفم ... سريع پشت در قايم شدم

 ؟یچ یبرا  -

 ببند تا گفتم باز کن ...   -

 ...  رمیبگ لمتویخوام ف یم یخب باشه بستم ... ول یلیخ -
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بکنه آينه دق من؟!!! به درک  رهیخواست بگ یم  لممیف یواااااااااااا 

. من به خودم مطمئن بودم رقصم هبکندوست داره  یاربذار هر ک

به   نیزد. آرتان دورب یند مقلبم تند ت رونیحرف نداشت ... رفتم ب

.... اونم استرس  داشت   نیزم یدست با پاش ضرب گرفته بود رو

ضبط و   یشتم تومو گذا  ید  یانگار ... ضبطو روشن کردم ... س

ورت ق واش ... آب دهنمچشم یصداشو بلند کردم .... ايستادم جلو

 دادم و گفتم: 

 باز کن چشماتو ...  -

رو فشار داد و   نیازکنه دکمه دوربقبل از اينکه چشماشو ب آرتان

شروع به  یبه نرم یآهنگ نانس سپس چشماشو آروم باز کرد ...

... زل زده  دنیبه رقص ضرب گرفتن کرد و من نرم نرم شروع کردم

اين بود که   یرقص عرب نیز قوانا  یآرتان ... يک یچشما  یبودم تو

.. و  .  یروش بذار یشتریب ریتاث تا  یمخاطبت نگاه کن یچشما یتو

... گشاد شده بود    یآرتان ديدن ی... چشمایبرقص یبعد با ناز و دلبر

لرزيد لرزش دستش   یم نیدورب یاندازه بشقاب ... دستش رو

شت در و  دا  ره یاز اينکه منو بگ شتری قدر زياد بود که فکر کنم باين
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نم بود ...  یگرفت ... تمام عکس العملش زير ذره ب یمديوار رو 

  یداد و با دست آزادش دست م یقورت ممرتب آب دهنش رو 

و رقص نشسته امو  نیزم یموهاش ... يه جا نشستم رو یتو دیکش

کرد و منم   یخودشو پاره م  داشت حلق یبراش اجرا کرد .... نانس

شوهرم اجرا   یترين رقصم رو براخورم که داشتم قشنگ  یقسم م 

باز   ... دکمه اشوراهنش یيقه پ سمتکردم ... دست آرتان رفت  یم

دکمه ها  هیچون تند تند بقنداشت  یانگار يه دکمه فايده ا  یکرد ول

از    داشت ... رفتم جلوشو و یرو هم باز کرد ... چشم از من بر نم 

 و با ناز گفتم:   کلشیه یپشت سر خم شدم رو

 ؟  بهم یشاباش بد یوا خ ینم -

بدنش ...   یانعطاف بدنم فوق العاده بود و راحت خم شده بودم رو

رفت  رجهیمبل و ش یپرت کرد رو نویو آرتان از جا پريد... دوربيه

کرد و نزديک بود   ریگ یسمت در ... چنان دويد که پاش به پا در

 یزود خودشو جمع کرد ... فکر کنم دمپاي یبشه ول نیپخش زم

به هم و رفت ... سر جا خشک شدم  دیکوبکرد ... درو محکم پاش 

 یمکرد مثل ديروز  یتصور م ودمخ   شیکرد؟! پ نیچرا همچ اين...  
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 طلبا الیخ یزه ی... ول یدیرقص چه قشنگ ماشاهللعزيزم  یگه وا 

هم گرفت   یلم ی.. چه فدکمه قطع رو فشار داد .و  مبرداشت  نوی...دورب

اتاقش ...   یتو مو بردم گذاشت فشیاز من ... گذاشتمش داخل ک

کمدم ... زير لب   یاتاقم لباسو در اوردم و پرت کردم تو یرفتم تو

 غر غر کردم:  

بود آخه؟  یين چه برخوردبرات برقصم... ا  یخودت اصرار کرد -

سوخت  یدلم نم یکرد یم ماز یحداقل يه تعريف خشک و خال

  ... 

خونه   ززد ا  یاز اينکه دلخور باشم نگرانش بودم. با بد وضع شتریب

... يه جفت  یکوتاه ... يه شلوار راحت نی آست رهنی... يه پ رونیب

نج باز ... کجا رفت آخه؟ ساعت پ ی... دکمه ها  یرو فرش یدمپاي

تلويزيون ...   ی تنم کردم و نشستم پا یدست لباس  راحت بود ... يه

... کجا   ادیکردم زود ب یحال درس  خوندن نداشتم ... دعا دعا م

 شیگوش یتلفن رو برداشتم و زنگ زدم رو اریاخت ی! ب!رفته بود؟!

 بوق خورد جواب نداد ... زدم تو سر خودم و گفتم:  یهر چ ی... ول
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وقت  یک یگوش رونیع که رفت باين با اين وضخاک بر سرت   -

 اتاقشه ...   یتو ش یببره؟ حتما گوش شکرد با خود

نشستم به نگاه   .داشت .. ینمايیس لمیتلفن شدم ... تلوزيون ف الیخیب

  یکردن بلکه وقت بره جلو و آرتان بگرده ... ساعت نه شب بود ول

 یرفتم توکردم؟  یکار م یازش نبود ...خدايا بايد چ یخبر  چیه

 در و گفتم:  ی تو م دیبود با پام کوب زیم یاتاقش ... موبايلش رو

 تو سرم کنم؟   یمن چه خاک ... حاال یلعنت -

شدن  ینگران م ینگ بزنم ... الکز یبه کس دونستم یح نمصال

 یو رفتم تو رونیيومد. اومدم از اتاقش ب یبر نم یهم از کس یکار

 یلیتخت ... با اينکه خ یو شدم رواتاق خودم ... در اتاقو بستم و ول

شد که خوابم   یچ  دمینفهم اصالً...   بودمهم  خسته  ینگران بودم ول

رمم بود شديد ...  تشنه بودم ... گ یلیسوخت ... خ یبرد گلوم م

!  یکنار تخت ... لعنت یعسل یرو دمیچشمامو باز کردم و دست کش

نداشتم پاشم  بود ... همه اشو خورده بودم ... حال یآب خال وانیل

 یشدم هم لباسمو عوض م یبايد بلند م یآشپزخونه ... ول یبرم تو

د ... بلند  بر یخوردم وگرنه خوابم نم   یرفتم آب م یکردم هم م
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کرد   ی.. چراغو روشن نکردم چون نورش چشممو اذيت مشدم . 

لباسام ... درشو باز کردم و دستمو کردم تو ... يه   یرفتم سر کشو

پوشم   یم یديدم دارم چ ینم اصالً ...  رونیب دمیکش لباس  خواب

...    دمیز شلوارمو در آوردم پرت کردم يه گوشه و اونو پوش... بلو

ش در باالاز زير  مویشستم لب تخت گوشخنک شدم! ن  یآخ

 خیبه ساعتش انداختم ... ساعت دو بود ... يهو س یاهآوردم و نگ

  ادیکر کردم تا يادم بو ف دمیهامو مال قهیشدم سر جام ... آرتان! شق

 رونیکنم ... از جا پريدم و رفتم ب ... ساعت نه بود فکر دمیخواب یک

... پس اومده   ... دويدم پشت در اتاق آرتان ... در اتاقش بسته بود

اتاقشو باز گذاشته بودم ... دستمو نوازش مانند   دربود! چون مطمئنم 

خودشو   در اتاق یشد جا یدر اتاقش ... کاش م یرو دمیکش

از در فاصله و  دمیکش یشد ... آه راحت المینوازش کنم ... خ

وسط   زیرفتم سمت آشپزخونه که نگام افتاد به م یگرفتم ... داشتم م

تعجب رفتم سمت   باروش بود ...  یلمبرداری ف نیوربد...  سالن

و نگاش کردم ... پس آرتان نه تنها اومده بود بلکه نشسته  نیدورب

منو نگاه   لمیبار ف دونه چند ینگاه کردن! خدا م لمیفبوده اينجا به 
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 یگذاشتم سر جاش و رفتم تو نویرده! لبخند زدم ... دوربک

رو بهم منتقل  یحس خوب کایسرام  یبرهنه ام رو یآشپزخونه ... پاها 

دونم   یهامو هم نم یشدم دمپاي  یکرد ... داشتم مور مورم م ینم

  ی... رفتم سر يخچال ... بطردسترسم نبودن  یکجا کنده بودم که تو

خواست برم   یکر فرو رفتم. چقدر دلم م رو گذاشتم دم دهنم و به ف

  یاومده باشه؟ م سرش باليیيه سر به ارتان بزنم ... سالم بود؟ نکنه 

  یلیآخه چرا رفت؟! دل ی... ول رونیاز خونه رفت ب یدونم واسه چ

ب من ... پس  ت  یاون شايد تونداشت بره ... من تو حسرت اون ... 

 یلیخ ی... ول میهم داشتکه با  یشايد به خاطر قرار  ؟یچ یفرار برا 

 ره ... نه احساس  من ینم شیقرار پ یرو یچیوقته که انگار ديگه ه

کرديم .... نه   یهم م یکارا  ی که تو یبه اون ... نه دخالت هاي

سر جاش نبود ... پس چرا اين  یچیاون نه حسادت من ... ه رتیغ

 يد سر جاش باشه؟  با یيک

 به منم بده ...   -
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.... برگشتم ... آرتان   نیزم یاز دستم افتاد رو شهیو ش دمیکش  غیج

دن حالت من دستاشو آورد  يداده بود ... با د هیپشت سرم به اپن تک

 گفت:  عو سري باال

 نترس  ترسا ... نترس  منم ...  -

داشتم  چشمام ... انگار ی. دستمو گرفتم جلوچراغو روشن کرد

وبه آرايشم هنوز  شدم. رنگم پريده بود فکر کنم ... حال خ یکور م

افتاد و پا  یصورتم بود وگرنه آرتان هم با ديدن من ياد روح م یرو

گذاشت. کم کم چشمام به نور عادت کرد و دستمو  یر ما به فر

شده بود به من ...   رهیخ گشاد شده ی... آرتان با چشما نیآوردم پاي

لباس  خواب   من!!!!! همون یخدا یودم کردم ... وا به خ ینگاه

که آرتان چشمش گرفته بود ...   یبودم ... همون  دهی رو پوش هیزرشک

ت ... آب دهنمو قورت دادم و اومدم  فر یم نیو پاي باالآرتان  نهیس

 پا به فرار بذارم که سريع گفت: 

 .  پات .. یره تو یم شهیخورده ش ستیپات ن ی.... دمپاي  نههههه -

 یهمون جاي فعالًامن  یگفت . تنها جا یسر جام وايسادم راست م

  ی... لحظات رونیبود که توش قرار داشتم. سريع از آشپزخونه رفت ب



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

 ارهیب یمن دمپاي یبرگشت ... فکر کردم رفته برا  دهیشوپ یبعد دمپاي

ديگه رو هم  یدستشو گذاشت پشت زانوم و يک  ه... اومد طرفم ... ي 

اتاقم ... وارد اتاق که شد ايستاد ...   یرفت تو.. پشت گردنم .

  یايستاده ... مات مونده بود رو ی چ یبرا  نمیبچشمامو باز کردم تا ب

..  نبود . یعصب یکرد ... ول  یاز نظر رد م همه رو یيک  یيکعکسا ...  

خواست عکسا رو جمع کنه ...   یخواست داد بزنه ... نم  یديگه نم

از   یتاريک روشن اتاق فقط يه هاله ا  یتواتاق تاريک بود و آرتان 

شد ... چند لحظه   شتریديد ... فشار دستاش دور بدنم ب یعکسا رو م

ف تخت خواب ...  خره رفت طرباالو  دیکش یکه گذشت آه یا 

چشمام ... آب دهنشو قورت  یزل زد توتخت و  ی منو خوابوند رو

 داد و گفت:  

... فقط سرمو تکون  نگفتم  یچیوکه بودم که هانقدر ش  ؟یخوب -

 دادم ... آرتان آباژور کنار تخت رو روشن کرد و گفت: 

 شهین شو اون مدل خورد شد یدی که تو پوش یبا اين لباس  کوتاه -

شد به سمت   دهیها پاش  شهی... ش یشده باش  یت ممکنه زخمپا یجلو

 ...   باال
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...  شد یام و مشغول وارس  دهیبلند و کش یپاها یخم شد رو

خودمو گرفته   یجلو یدونه با چه سخت ی... خدا م بستمچشمامو 

 د بلند شد:  آرتان ناله مانن یبغلش ... صدا  یبودم نپرم تو

 خوبم؟!!!   یگ یچطور م -

ناراحت به خاطر من بود؟!!!    یيده... اين صدا د جا برپات از چن

الکل و يه   یا  هشیبعد با ش یو لحظات  رونیز اتاق بسريع رفت ا 

برگشت ... پاهامو کامل دراز کرد و نشست  نبهپ یو تکه ا  نیموچ

.... تازه پام   رونیب دیها رو کش شهیخورده ش  نیلب تخت ... با موچ

.. کارش که تموم شد نبود .  شدتش زياد یسوخت ... ول یداشت م

 چشمام و گفت: یکرد ... زل زد تو یپنبه رو الکل

 ...  ممکنه يه کم بسوزه  -

... فقط سرمو تکون دادم ...   دمیفهم ینم یچیاينقدر داغ بودم که ه

د  بلند شد و از زور در غمیپام ج یکه پنبه رو گذاشت رو نیهم

آرتان با   ردم ...م یداشتم م... انگار  رونیاشک از چشمام زد ب

 دهنم و گفت:  ی... گرفت جلو باالدستشو آورد  یفگکال

 ... ری.. دست منو گاز بگهر وقت دردت زياد شد ..  -
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 گريه دستشو پس زدم و گفتم:  ونیم

 کنم ...   یديوونه؟!!! من اينکارو نم یگ یم یچ -

اون پام ...   یرو دیکرد و کش یرو دوباره الکل آرتان اخم کرد پنبه 

دهنم  یبلند شد آرتان با يه حرکت گوشه دستشو کرد توکه  غمیج

رفتم که باعث شد دهنم طعم اراده با تموم توانم گازش گ یو منم ب

! سريع دستشو در آوردم ... آرتان مشغول جمع  ی... لعنت رهیخون بگ

 وسايلش شد و گفت:   یآور

ز  ظه ديگه کامل ا شد ... دردش تا چند لح یضد عفونديگه  حاال -

 ره ... اشکامو پاک کردم و گفتم:   یم نیب

 یعسل یروخواستم .... وسايل رو گذاشت  ی... نم دیآرتان ببخش -

 لبم و گفت:   یانگشت سبابه اشو آورد جلو گذاشت رو

 درد منم کمتر شد ...   ی... اينجور شششششیه -

 و؟رم جل یم  ید ... خدايا چرا من دارم هپلک ز یو يه بار به نرم

خونه   یديگه تو یکس رم؟یخودمو بگ یتونم جلو یگه نمچرا دي

...  می... فقط مايکه آرتانو صدا کنه يا چراغارو روشن کنه  ستین

 ی... چشما یيه زن و شوهر واقع نیتنها ... ع یمن و آرتان ... تنها
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  یه نمونی.. فاصله بداشت . قرار  یآرتان در هاله سرخ  رنگ یعسل

آرتان اونم   یپا یذاشتم رودستمو گشد ...  یداشت کم و کمتر م

دست من ...   ی داشت گذاشت رو یفیدست داغشو که لرزش خف

خواستم ... نگاش   یخواست فرار کنه ... منم نم یه نمانگار ديگ

کردم .. نگاهش يه طرف ديگه بود ... رد نگاهشو گرفتم ... نگاش 

با  نديده بودش! اه اه! نفسشو  بود ... تا حاال یلعس یروبه عکس 

  ینگام ... زل زده بوديم تو یو نگاشو دوخت تو  رونیداد بصدا 

تن لبريز بود ... اينقدر بهم  داغ همديگه که از شوق خواس یچشما

صورتم ...   یشد رو یداغش پخش م ینزديک شده بود که نفسا

 زمزمه وار گفت:  

 منو ببخش ...  -

  یفکر ممن؟!!! آره بايد تو رو به خودم ببخشم ... چرا ببخشم؟!!!  

 یشم آرتان؟! من از خدامه ... زل زدم به لبا یمن ناراحت م یکن

خوند ... چشم از چشمام   وینگاهم همه چ یقلوه ايش ... فکر کنم تو

... تماس   تخت کند  یداشت ... با يه حرکت منو از رو یبر نم

 یخواستم برا  یشد ... نم یه لحظه هم قطع نمي مونیم چش
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داد سرشو آورد  شم ... بازم آب دهنشو قورت قدم ب شیپ دنشیبوس

...   یزنگ زد ... سرمو چرخوندم سمت گوش میجلو ... يهو گوش

دونستم   یريخت ... م یشبونه زياد م یبنفشه بود .... از اين کرما

ست ...  ... چشماشو بت ... برداش ویفقط آزار داره ... آرتان گوش

اومد و  یزیخورد شدن چ ی و يه دفعه صدا ...فاصله تموم شد 

 یخواستم چشمامو باز کنم .... تو یقطع شد ... نم میگوش یصدا 

ز کردم ....  با یپلکمو به سخت یفرو رفته بودم ... ال  یرينیخلسه ش

  یوقت فکر نم  چی... هديوار ... مهم نبود ... یزده بود تو مویگوش

اونو   شهیباشه ... هم رينیآرتان برام اينقدر پر از احساس  و شم کرد

 ی... و من شدم يه بت که اون مکردم ... یم خشن تصور ميه آد

 ... در گوشم زمزمه وار گفت: خواست پرستشش کنه ...

 ...  یبخش یبگو ... بگو که منو م  ديگه طاقت ندارم ترسا ... -

 گفتم:  یبه سخترستادم و ف رونینفسمو با صدا ب

 ... یستیگناهکار ن  اصالًنظر من که تو از  -

با  ... خم شد آباژور رو خاموش کرد. بود یآرتان کاف یبرا  نیهم

 گفت:   یلحن عاشقانه ا 
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 من   یکنم تر  یات بهشت مرو بر ایدن -

 ... 

ياد  خودمو به  تیموقع اصالًردم .... ظهر بود که چشم باز ک لنگ

تخت خودم  یشتم ... سرمو به چپ و راست چرخوندم روندا 

ساعت شش زنگ نزد؟!!! من درس   میواب بودم ... چرا گوشخ

اه پخش شد ... يه نگ م کمر یتو یداشتم ... از جا بلند شدم که درد

رو   مالفهمن ... من ... ديشب ... آرتان ...  یبه خودم کردم ... خدا 

بود ...   یعسل یرو میشکزر ... لباس  خواب خودم  یرو دمیکش

 :  دمیدم ... ما چه کرديم؟!!! لبمو گاز گرفتم و نالآب دهنمو قورت دا 

 خدايا... به خودم تشر زدم:   -

 ه ... ... آرتان شوهرت یمرتکب نشد یگناه چیتو ه -

فوق العاده بود   لبم ... آرتان  یديشب لبخند نشست رو یيادآور زا 

م ... اما ... اما ... با اينکه  کرد یکه تصور م  ی... درست همونطور

کم داشت ...   یزیاز بهترين خاطرات عمرم شد يه چ یديشب يک

عشق ... من عاشق آرتان بودم ... من با جون و دل خودمو به آرتان  

دوستم داره ...  به من نگفت يه بار هم  ی! حت؟یما اون چسپردم ... ا 
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کردم شدم   ی. حس مخواد .. یم  شهیهم ینگفت که منو برا

برام سخت بود ... حس  یلیاين خ..  شب بازيش . مهی عروسک خ

کنه  یمشه ... آرتان اعتراف  یبا اين کار تموم م یکردم همه چ  یم

اونطور شد   زیه چنکرد ... هم یکار نیهمچ یدوستم داره ... ول هک

من دوسش دارم ... بايد   دهیمفه االنخواست ... حتما  یکه اون م

اون   یخوش گذورن یبرا  لهی.. بايد بفهمه که من يه وسکنم . یفتال

شد ... از جا بلند شدم ...   یکردم چ یفکر م  ی... چ فی... ح ستمین

  دمیداشتم ... محل نذاشتم ... لباسمو پوش رددرفت و  یم جیسرم گ

  یزید ... چه مبو زیم  دنیو رفتم سمت آشپزخونه ... آرتان مشغول چ

  یمستم م  ی!!! عطر نون بربریه مفصل بود ... چه صبحان دهیهم چ

خوردم ... رفتم تو ... منو ديد   یکرد ... خسته شدم اينقدر نون خونگ

 گفت:   یو با لبخند مهربون نزل زد به مو  دی... دست از کار کش

 ... ری.. صبح به خعزيزم .  سالم -

د؟ به خودم تشر زدم ... خر نشو  بو یچ شیمهربون لیچه مهربون! دل

 تو کلشه ... سرد گفتم:  یحتما بازم يه نقشه ا  ترسا ...

 ...   سالم -
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 یو با تعجب و صداي دیريختن کش یم ... دست از چايمات شد به

 فت:  آروم گ

  ؟یرشده ت یزیچ -

کارام؟   دنبالبهم يا پاشم برم  ید  یم یاسم من ترساست ... چاي -

 شه ...  یشايان دير مخوام برم دفتر  یم

خودت نکن ...   ش یپ یخوام برم ... فکر الک یممن هنوزم  یاين يعن

چند لحظ با بهت نگام کرد ... لبشو گاز گرفت و پشتشو کرد به من 

صبر کرد  ظهو چند لح دیکش قیچند نفس عم نگفت ... یچی... ه

 یتکان رو برداشت و زير آب جوش گرفت ... چايسپس دوباره اس

حتما از   ريخت و برگشت ... چرا چشماش قرمز بود؟!!ها رو 

گذاشت و مشغول شکر ريختن  زیم یرو رو ... استکان ها یخستگ

 که گفت:  ریشد ... دستم رفت سمت نون و پن

 ... با گردو بخور   -

هم   ی. لقمه ا گرفتم و مشغول شدم .. وو گرد ریيه لقمه نون و پن

... نگاش کردم ... بدون    آرتان گذاشت جلوم ... خامه و عسل بود

 گفت:  اينکه نگام کنه
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 ه ...  ... برات خوب رينهیش -

سرم  باليیدونست که چه  ینگرانمم شده بود ! خوبه حداقل م

دارم ... گرسنه بودم و همه رو با   به تقويت شدن  ازین االنآورده و 

  یآب پرتغال هم داد دستم ... از اين نم وانیخوردم ... يه ل ولع

 زیم یگذاشتم رو  وانوی. لدمیجرعه سر کشبگذرم گرفتم و ال  تونستم

حس  ینگاشو به خوب ینی.... سنگ رونیو بلند شد راه افتادم سمت ب

زير دلم شديد  رفت و  جیسرم گ  دمیدر که رس یکردم ... جلو  یم

 یاپن ... جلو یدم رولب اپن و خم ش فتم... دستمو گر دیکش ریت

 طرفم :  شد ... آرتان پريد  اهیچشمام س

  ؟یشد یچ ؟ یترسا ... خوب -

 م: شو پس زدم و گفتدست

 خوبم ...   -

 و گفت:   دیخواستم برم سمت اتاقم که دستمو با خشونت کش

... برو حاضر شو بريم   یخوب یلیخ داستیخوبم؟ آره پ ویچ یچ -

 دکتر ...  

 ...  وبمگم خ یم -
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 که گفتم ...  نیخوره ... هم یگفتن تو به درد من نم -

 خوام برم دفتر شايان...   یم -

 کرد و گفت:  یوچه ا دندون قر

رم لباس  بپوشم ...   یشه ... م  یرفتن به اون خراب شده دير نم -

 آماده باش ... 

دوست داشتم ... به ناچار رفتم تا هنوزم زور گفتن و حمايتاشو 

  یم دکتر ... رفتن به دکتر اينجور وقتا برا لباسمو عوض کنم و بر

و  دمیکش ی.. آه من که ديگه. یبود ... دخترا؟!!!! ول زمالدخترا 

لباسمو عوض کردم. آرتان دم در منتظرم بود ... بدون حرف از 

 یتو میرفت  و اونم پشت سرم اومد و درو بست ...  رونیخونه زدم ب

  یتو یبودم ... درد بدآسانسور گرفته  لهیآسانسور ... دستمو به م

  یم شتریدردم داشت ب یاد بزنم ... هکمرم داشتم ... دوست داشتم د

پريده بود ... چه   ی... رنگمم فکر کنم حساب نمیداشتم بش توسشد د

ر خدااااااا! آخه چرا زنا اينقدر بدبختن؟!!!! زي یکردمممممم ا  یغلط

کرد ...  یبه آرتان کردم ... داشت با اخم نگام م ینگاه یچشم
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بودم   دهیرس جهیاين نت کرد ... تازه به  یشد اخم م  یمنگرانم  یوقت

 ... آروم گفت:  

   ؟یدار ددر -

نگاشم نکردم ... آسانسور ايستاد سريع رفتم   ینگفتم ... حت یچیه

 م اومد و گفت:  دنبال....  رونیب

 ترسا ...   -

 شم گفتم: با خ

 ... ستی! من حالم خوب ن؟یاریب نویماش یشه بر یم -

 یفت خاک بر سر بگ ی... يه نگاه سرد و خشک انگار منگام کرد 

کنه   یخودش م شیفکرارو پ بدترين االنونم دونستم ا  ی... م تلیاقت

  نیپاي ادیبذار بکنه ... به درک! ... بذار اونم اعتماد به نفسش ب ی... ول

که از   دیطول نکش یزیکر کنه از دستش ناراحتم ... چ... بذار ف

...   دمیکش  ی... رفتم سوار شدم و نفس راحت رونیاومد ب نگیکپار

 یراه افتاد ... نم رفح ی... ب  ايستادن انگار برام سخت شده بود

  یاون مگه پزشک زنان و زايمان م  اصالًره ...   یدونستم کجا داره م

بهترين پزشکا ايستاد تعجب  از یمطب يک یجلو یشناخت؟ وقت
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دونستم به اين  یم یبودم ول دهی شن یل یکردم. آوازه اين دکترو خ

  یچیدادم ه حیشلوغه ... ترج یلیده چون سرش خ  ی نوبت نم یراحت

بريم تو ضايع بشه ... مطب دکتر طبقه پنجم يه ساختمان    ارنگم بذ

  یشوند رو... آرتان منو ن باال می بود ... سوار آسانسور شديم و رفت

به   یچدونم  ی... نم یها و خودش رفت سمت منش  یاز صندل یيک

کرد   یگرم یپرسواالاح سالماز جاش پريد و  یگفت که منش یمنش

  دیبع یچیره؟!!! از اين بشر ه یم نان آرتان دکتر ز باهاش ... وا! نکنه 

خالق ... نوبتو گرفت و اومد  الل... خنده ام گرفته بود ... ج ستین

و    ... دلو زدم به دريا نمیتونستم ساکت بش یار من ... نمنشست کن

 گفتم: 

 شناسنت؟   یم -

 درهمش گفت:  یبا همون اخما

 شناسن ...   یجونو م یلین -

 یچ بود!!! آبرو برام نمونده پس ... حاال دهیمامانش پرسبه به پس از 

از  رمیم  یار کنم؟ به درک من مک  یبپرسم ؟ نپرسم؟ چ ؟یگفته يعن

 اگه نپرسم ... گفتم:  یفوضول
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  ؟یدی کترش رو پرسجون آدرس  د یلی از ن یچه جور -

  یداشت ب  ی... چه چشمايچشمام  یبرگشت طرفم ... زل زد تو

 شرف! گفت: 

 گفتم به حامله بودنت شک داريم...  بهش  -

 گفتم:  یبلند یو با صدا  رمیخودمو بگ ینتونستم جلو

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یچ -

 با پوزخند گفت:  

 بگم؟! بگم عروست تازه ...  یچ یپس انتظار داشت  -

 یلیبود ن ا دیبه آرتان اشاره کرد. پ یو منش رونیز اتاق اومد بمريض ا 

اينقدر زود ما رو فرستاد داخل ... بعدا  داره که   یايیجون اينجا برو ب

جونه ... از جا بلند   یل ین هیمیاين خانوم دکتر دوست صم  دمیفهم

 . آرتان گفت:  دمش

 مونم ... زير لب گفتم:  یمنتظر م رونیب من -

تان ون ممکن بود معاينه بخواد بکنه ... دوست نداشتم آربهتر ... چ -

بلوند ...   ی!!! موهایخانوم دکترهم باشه ... رفتم تو ... اوه ... چه 

 یجون ... يه شال خوشگل انداخته بود رو یلیسن تقريبا هم سن ن
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 یکرد ... بو ی ه من نگاه مآرايش شده اش ب یما سرش و با چش

کردم و نشستم کنارش   سالمر لب  عطرش اتاقو پر کرده بود. زي

 : دیخند پرس... با لب یصندل یرو

خداااااا ...   یا  !ه؟یشگله ... مشکلت چخانوم خو نمیخب ... بگو بب -

بگم؟!! چرا اين آرتان اينقدر احمق بود؟! نره حال به مامان   یچ حاال

  یمونه که ... ول یازه بلــــه! آبرو برامون نمبگم عروست ت تانآر

  یل یبه ن یزیخواستم چ یبودم بگم ... فوقش بعدش ازش ممجبور 

و  المکلو زدم به دريا و مشبود ... د نیجون نگه ... آره درستشم هم 

 براش گفتم ... با لبخند به تخت اشاره کرد: 

 بخواب اونجا ...  -

... بعد از معاينه لبخند   دمیخوابرفتم  یول دمیکش یبا اينکه خجالت م 

  یش ... منم بلند شدم و رفتم نشستم روزد و رفت نشست سر جا

 ... گفت:  هیهمون صندل

 گه نه؟!! دوستت داره ... م یلیخ رتشوه -

 داشت؟! گفت:    یبا تعجب نگاش کردم ... چه ربط
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...   یشد یم یو درد زياد بستر یتو بايد ديشب به خاطر خونريز -

...   یشد گرفتارشيا مشکلت فقط يه کم درده که از صبح گو یول

 رسته؟!!  د

 فقط سرمو تکون دادم ... خنديد و گفت: 

ر عاشق زنشون  که ديوونه وا  یقدر شوهرتو بدون فقط مرداي -

که از نوع تو هستن همون  یکنن ... کساي یحظه مهستن اينقدر مال

شدن تا   یورها اينج  یلیکشه ... خ یم مارستانیشب کارشون به ب 

  ستیبراشون مهم ن صالًاندارن يا  یعطال... چون آقايون يا ا حاال

 ! ؟یشب درد داشتتو ... دي  یاين مسئله ... ول

 با شرم گفتم: 

 ..  نه زياد.  -

 زد و گفت:   یلبخند

 منو به شوهرت برسون ...   سالم -

 يادداشت کرد و گفت:  یزايیبرداشت و تند تند چ ینسخه ا 
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  یمشکل چی و مصرف کن تا دردت بهتر بشه ... هاين قرصا ر -

و  کن زياد تا د ی... فقط سع هیعی... دردت هم کامل طب لمگ یندار

 ...  یسه روز سر پا واينس

د سر جام دي یخه رو از دستش گرفتم ... وقتگفتم و نس یچشم

جون رو  یلیهنوز کار دارم و منتظر نگام کرد ... ن دینشستم فهم

آوردم   باالتمو هم مطرح کردم ... سرمو که براش گفتم و درخواس

 :  ... گفت دمیخجالت کش شتریکنه ... ب یتعجب نگام م  ابديدم داره 

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟یتو زن آرتان -

 اوهوم ...   -

... آرتان حق داره برات   ماشاهللداره!  یچه عروس یل یمن!!! ن یخدا  -

 ....  رهیبم

 ر شونه ام و گفت:  لبخند زدم .... اومد کنارم ... دست گذاشت س

از زن و شوهرا يه   یلیه که ... خو خجالت ندار یعزيزم .... ناراحت -

شناخت  رصتدن .. ف یشون به هم فرصت ممدت بعد از ازدواج

 یواالر یرو  شونیاول زندگ... دوست ندارن از همون   شتریب

بعد با   یعاشق بش یاز اونا خواست ی... توام يک فتهیب یاينجور
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هم خوبه ... حداقل به   یلیو خ هیعی... اين کامل طب  یشوهرت باش

  یول که عشقت عشقه ... نه هوس  ... یت و آرتان ثابت کردخود

گم و همونطور که   ینم یلیبه ن یچ یمن ه یچون دوست ندار 

...   نیداشت یدم که يه شک الک یم حیبراش توض نیخودتون گفت

 خوبه؟! 

 با لبخند گفتم: 

 ر ... ممنونم ...  خانوم دکت هیعال یلیخ -

 کنم عزيزم...   یخواهش م -

  یدونستم که مريضا ی... ديگه موندن جايز نبود ... م بلند شدم

 یدد و دست و روبوسمج از تشکر عدمنتظرن ... ب  رونیاون ب یزياد

... آرتان با ديدن من از جا بلند شد و اومد سمتم   رونیبا دکتر رفتم ب

  یهم تشکر کرديم و دو تاي یز منشکرد ... ا  ی... کمرم هنوز درد م

  ی... دستشو آورد جلو و نسخه رو از ل رونیاز مطب اومديم ب

 و گفت:   رونیب دیانگشتام کش

 گفت؟  یدکتر چ -

 و گفتم:  جويدملبمو  ستپو
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 ...  یچیه -

 با لبخند گفت:  

 ...  ه یل یکه خ یچیه -

 آب دهنمو قورت دادم و گفتم: 

 ...  نیماش یبده برم تو چویکنه سوئ یمن کمرم درد م  -

. سريع  کرد ... درو باز کرد و من سوار شدم .. م یهمراه نیشتا ما

 یبرگشت و گذاشت رو امهدارو کیستبعد با پال یرفت و لحظات

 یدادم به پشت هیراه افتاد ... سرمو تک نینزد و ماش یپام ... حرف

بشنوم ... اعصابم  یزیم چو چشمامو بستم ... دوست نداشت یصندل

که آرتان دوستم داره در مورد اين دکتر هم یداغون بود ... حرفا

  یمن ال ی توقف کرد ... ول نیم کنه ... ماشنتونسته بود آروم

 کار  یجاي البد میباز نکردم زود بود برس چشمامو

گونه ام سريع چشمامو باز کردم و    یداشت ... با نوازش دستش رو

من   افهی... پشت چراغ خطر بوديم ... با ديدن قدمیخودمو کنار کش

  رد و گفت:اخم ک

 چت شده ترسا؟!!!   -
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 با اخم گفتم: 

 ...  یچیه -

ا ... تو ديشب خودت بهم من نوشته احمق؟!!! ترس یشونیرو پ -

 ...   االنکه تا   نطوریوگرنه هم یاجازه داد

 داد زدم:  

 بشنوم ...   یزیخوام چ ینم -

تورو   ی... من بايد بدونم به چه جرم بايد سرد یبايد بشنو  یول -

 م؟ تحمل کن

ديوونه   ارمد ینکرد عالقهگفتم چون بهم ابراز  یگفتم؟ م  یم یچ

 ؟یکه از زبونت بشنوم دوستم دارگفتم محتاج اينم  یشم؟ م یم

  یم  یزیکردم؟! نه .... نبايد چ یم کیاينقدر بايد خودمو کوچ

 سکوتمو ديد گفت:  ی... پس سکوت کردم ... وقت دیفهم

  ؟یبزن یحرف  یخوا  ینم -

 اره ...  ند یلیدل -

 هنوز؟  یدرد دار -

 يه کم ...  -
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 ريم يه دکتر ديگه...    یم یبخور خوب نشدقرصاتو  -

 تکون دادم و سکوت کردم ... خودش ادامه داد:  یسر

کردم   یهست دوست دارم بدونم ... من فکر م یترسا اگه مشکل -

 ...  کردم  ی... فکر م

 ین ... ولفرمو یرو دیشد و محکم کوب یعصب  دیبه اينجا که رس

سبز شد   چراغنزدم ...   ینزد ... منم لبمو جويدم و بازم حرف یحرف

و  نینگه داشت ... رفت پاي ی يه موبايل فروش  یراه افتاد و جلو

 ینگاش م یدر دست برگشت ... با کنجکاو یبعد با جعبه ا  یلحظات

  arc sاريکسون بود مدل  یسون یکردم .... جعبه گوش

منو  یم شد از داخل داشبور جنازه گوشدر آورد و خ وی... گوش

  . آش و لش شده بود ... خطمو در آورد گذاشت.. رونیب دیکش

 و گرفتش به طرفم ...  یگوش یتو

 ...   ژشار  یخونه بزنش تو  میرفت -

؟  کردم یبوووووود .... بايد تشکر م یخوشگل یچه گوش یوااااا 

 غرورو گذاشتم کنار و گفتم: 

 ممنون ...   -
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 مرموز گفت:  یبا لبخند

کنه ديگه ... راستش   زنه بايد جبرانش یخسارت م یآدم وقت -

دارم   دمینفهم  اصالًخراب بشه ...  یمه چدوباره ه دمیديشب ترس

 کنم ...   یکار م یچ

 یخدا ... اين چرا اصرار داشت راجع به ديشب حرف بزنه ... نم یا 

... کنه  یديشب همه تنمو گرم م یتونم منکرش بشم که يادآور

 یالت مبگم در موردش ... ازش خج یز یدوست نداشتم چ یول

 ینگفتم ... اونم حرف یچ یه نیهم ی... دلخورم بودم ... برا  دمیکش

... شماره بود چون اسم   دمش کرزنگ زد ... نگا  ینزد ... يهو گوش

کسو هم قربون   چیم ... شماره هکارت میس ینشده بود رو ویس یکس

 گذاشتم در گوشم و با شک گفتم:  ویگوش خودم برم حفظ نبودم ...

 الو ...   -

 شبنم بلند شد:   یصدا 

چرا اين   ؟یهست یم گوروپس بزنه .... کدجنازه اتو خاک  یاله -

 یرو هم که جواب نم نهماس  ماسکت خاموش بود؟ تلفن خو

 ...  ید
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تونستم  یآرتان هم نم یکل کنم ... جلوحوصله نداشتم باهاش کل 

 گفتم:  نیهم یدارم حرف بزنم برا  که دوست یاونجور

 .  عرض شد .. سالم -

 خنديد و گفت:  

 دست اول ...   ... خبر دارم برات سالم -

 شده؟!  یباز چ -

 ...   دالنار -

 زد زير خنده ... گفتم: 

 !!! کار کرده باز؟ یچ اردالنکنه!  یم میذوق  هاووووو چ -

 ام ...  یديروز ... همه رفته بوديم باغ داي -

...   یويب ... بعد از ظهر که همه خواب بودن پاشدم برم دستشخ -

 هم ته باغه ...   یدستشوي

 به به ته باغ! خب ...  -

ه ... اخم اردالنمه ... برگشتم ديدم پشت سر یحس کردم يک -

  یهلم داد تو دی اومدم به راهم ادامه بدم که مچ دستمو کش وکردم 

 ديوار...  
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 س ...  بوده پ یجناي لمیاوه اوه ف -

 .  شه ... ترسا ..  یآره خودمم هنوز باورم نم -

 تو گوشش ...   یبزن یخواست یم  یچ یيعن-

به   ازین ...نرم شدم نیهمچ  من عاشقشم ؟یگ یم  یچ  یفهم یم -

 یده ... حت ینم حرف زدن نبود ... دم گوشم گفت ديگه از دستم

کنه ... خنديدم ... از ته دل ...   یاگه خودمو بکشمم ديگه ولم نم

 نم ...  م بکدوست یبرا  یخوشحال بودم که تونستم يه کار 

 گفتم:  

 !!  ؟ی... خوشحال یشبنم -

 يارم...   یدر م  باال؟!!! خوشحال مال يه لحظه اشه دارم خوشحال -

 خوش حالم عزيزممممممم...   -

من  یکنم اگه تو نبود یکنم ترسا ... باور کن جبران م یجبران م -

 دادم ...   یرو از دست م اردالنحتما 

 م ...  نکرد  یمن که کار یبشم خانوم اتفد -

 ياد...   یبدم م یايششششششش ... از حرف زدن اينجور -

 گرفتم ...  ويلخاک تو گورت کنم ... باز من تو رو تح -
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 غش غش خنديد و گفت:  

 ؟  یندار  یپشت خطمه کار ناردال -

 ياد به بازار ...  ینو که م -

 اون که کهنه است ...   نیخفه شو ... شما نوي -

 زد:   غیج پس دود ازکنده ... -

 شو ... قطع کرد!   اللترسا  -

 .  ..  خب به من چه -

 خداحافظ ...   -

... منم  یفرصت نداد بگم خداحافظ و قطع کرد ... بسوزه پدر عاشق

  االن یجداي ی نکردم ... بعد از يه دوره طوال یکارو م نیبودم هم

نگه داشت و   ی رستوران یبه عشقش داره ... آرتان جلو ازیفقط ن

 گفت: 

 خانوم مشاور ...   نیپاي ایب -

تر از اين حرفا بود ...   زی... ت زنمیرف مدارم ح یبود با ک دهیفهم

چلو کباب   ... ناهار نی نداشتم رفتم پاي نچون حال غذا درست کرد

برگ خورديم و آرتان هم تا تونست منو تقويت کرد ... بعدم از  
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م  بخورگرفت و مجبورم کرد قرصامو  یآب معدن شه یگارسون يه ش

زبانمو نرفته   کالسود ... خونه بعد از ظهر شده ب  میبرگشت ی... وقت

 ی... وقت اشتمبودم ... درس  هم نخونده بود و عذاب وجدان د 

 اتاق مطالعه آرتان جلومو گرفت و گفت:   خواستم برم سمت

 ... برو استراحت کن ...   لهیامروزم استثنائا درس  تعط -

 من خوبم ...   -

 استراحت برات بهتره ...   فعالً ... خب یلیخ -

 یاتاقم ... از خدا خواسته ولو شدم رو یرفتم تو م وسرمو تکون داد 

  یبستم ... نمبه در خورد ... سريع چشمامو  یتخت ... ضربه ا 

کردم تازه يادش افتاده من   ی... حس م نمشیبب فعالًخواستم حداقل 

  یپلکه ... ول یرم مداره دور و ب نیهم یبه محبت دارم و برا  ازین

ديد  یدرو باز کرد و وقت یتان البهش نداشتم ... آر یازین چیه االن

 روم ... منتظر دیکشچشمام بسته است اومد داخل اتاق و لحاف رو 

چشمامو  یسر جاش ايستاده بود ... ال ی.... ول رونی بودم بره از اتاق ب

  نیع یجد یمن ... جد ی باز کردم ... زل زده بود به عکسا
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م کامل ديد  روز ه یروشن یتو مايشگاه شده بود براش ... عکسارون

 رو برداشت و زمزمه کرد:  یعسل یزد و بعد خم شد ... عکس رو

 ... هیلیخ ی ام نکن  نهديوو -

و آهسته در رو به هم زد ... وا! عکسو کجا  رونیسپس از اتاق رفت ب

که چشمام   نطوری... هم رمیبرد؟!!! يادم باشه بعدا برم عکسو ازش بگ

کردن   یها داشتن عمل مراغم اومد ... مسکن بسته بود خواب به س

  یکه به خواب فرو رفتم ... با نوازش دست دیطول نکش یزی... چ

بود و داشت   دهیتخت دراز کش یم ... ارتان کنارم روچشم باز کرد

  یکرد ... چشمامو محکم بستم ... نم یآروم موهامو نوازش م

نرم  یلی.... نوازششو دوست داشتم ... خ   مداریخواستم بفهمه ب

  دهی... کم کم انگشتش کش دیکش یو گونه ام م موهام یدستشو رو

.. نفس داغش پخش شدم .  یلبم ... داشتم دوباره داغ م یشد رو

 دمیصورتم ... قبل از اينکه بتونه منو ببوسه خودمو کش یشد رو

 کنار ... چشمامو باز کردم و با خشونت گفتم: 

 ... تو ...  و ت -

 با تعجب نگام کرد و گفت:  
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 !!!  ؟ یمن چ -

 !!! ؟یکار دار یتو اينجا چ -

 کجا؟!!!   -

 اتاق من ...  یتو -

يه نگاه به تختش اتاق هر دومونه ها ...  اتاق تو؟!! فکر کنم اينجا -

 بنداز ... دو نفره است! 

 قرارمون ...  یول -

 با لبخند گفت:  

 ی... م یتو ديگه زن منفسخ شد ... يشب قرارداد من و تو د -

 .. ! زن من .؟یفهم

 به طرفم که پسش زدم و گفتم:  مددوباره او

در  کامل  یصاحبم شد  االنمن ملکم و  ی اگه فکر کرد -

 ...  یاشتباه

 !!!!  ؟یتر  یگ یم یچ -

 ...  رونیکه گفتم ... برو ب نیهم -

 .  ..یخواست یاين رفتارا! ديشب توام م دهیاز تو بع -
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 زدم:  غیج

 کردم ...   یطاينقدر ديشب ديشب نکن ! من ديشب يه غل -

 نگام کرد و زمزمه کرد:  یتبا ناراح

 پس حدسم درست بود ...  -

نگفت ... از جا بلند شد و بدون  یچ ی!!!! ه؟یحدس ؟!! چه حدس

  ی... کاش حرفشو کامل م رونیه اضافه از اتاق رفت بکالمگفتن يه 

! زود قهر دترهاز يه دختر هم ب ماشاهللد؟!! رهر کق  یيعن االنکرد ... 

حقشه  یکنه ... ول همیتنب خوادیم ی تا ک ستیمعلوم ن نه ... حاالک یم

خواد بازم تجربه اش   یدونش مکه طعم رابطه رفته زير دن االن...  

خوش  لهیکور خونده ... من وس یتونه دل بکنه ول یکنه و نم

!!! منم بدون اينکه ؟یخودم چ ا پس... اما ... ام ستمیاون ن یگذرون

!  اد؟یب میقراره سر زندگ باليیدم ... خدايا چه معتاد آرتان ش نمبدو

  یرتان برا برام ديده... شب آ یآينده چه خواباي دمیفهم  یکاش م

  یزد نه من ... فقط غذا م یم یشام جگر خريد ... نه اون حرف

که صدام زد   تاقما ید شدم برم توغذا تموم شد بلن یخورديم.... وقت

 ...  ی... خشک و معمول
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 ترسا ...   -

 بله ؟  -

 ...  یزبان دار  کالسفردا  -

 اوهوم ...   -

 !  ؟یر یم -

 اوهوم ..   -

 خونه؟  یيا یبعدش م -

 رم دفتر شايان...   ی! نه بعدش م؟یپرس یم اصول دين -

 چشماشو ريز کرد و گفت:  

  ؟یبر یخوا  یم  یجد یجد -

  یک نمی تو رو تماشا کنم و بب یغرور بازيام نمیخوام بش یپ ن پ م

...  میبرات عروسک خوب االن...   رونیتا بندازيم ب یش یم ستهازم خ

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 ل رفتن بود ...  کار کنم؟!!! هدفم از او  یپس چ -

 گفت:  یوربا دلخ

 ترسا ...   -
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 ینم یخواست بگه ... ول یم یز یبا اين ترسا ترسا کردناش يه چ

نه   یمن ... ول... برگشتم نگاش کردم ... من به اون ... اون به  گفت

گفت ... تا نگاشو دزديد راه افتادم   یزیگفتم و نه اون چ یزی من چ

نکنه امشب تخت ...  یو افتادم رورفتم سمت اتاقم ... در اتاقو بستم 

! زيهیکه آرتان بد چ یاين اتاق ... خدايا تو شاهد یتو ادیبخواد ب

اب عذ یلیکه بعدش خ یدون یاينم م یازش بگذرم ... ول تونم ینم

پس خدايا خودت کمک   رمیبگ یممکنه افسردگ   یکشم ... حت یم

کردم  یدعا م  ... لب تخت نشسته بودم و  ادیکن ... به دلش بنداز ن

به در خورد ... اههههههه خدا اين بود جواب من؟!!! سرد   یکه تقه ا 

 جواب دادم:  

 بله؟  -

 چارچوب در دوباره دلمو لرزوند ...   ی... قامتش توشد   در باز

 ترسا ...   -

 بله ؟  -

 !!!  ؟یبخواب  یخوا  یم -
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.. انگار داشت فرياد  بود ... انگار منتظر بود . ینگاش يه جور خاص

  یبخوابه ... ول شم ی پ ادیخواست تا دعوتش کنم ب  ید و ازم مز یم

م و در همون  کرد شمو مرتبباالآقا آرتان ...  طلبا الیخ یزه

 حالت گفتم: 

 آره ...   -

... پريدم  ی... اگه خوابت نبرد ... يا اگه کابوس  ديد خب ... اگه -

 وسط حرفش ... 

 خوابم ...  یام .... راحت م خسته -

 ت:  و گف  دیکش یآه

 در هر صورت صدام کن...   -

و درو بست ... کم   رونیآخرين نگاهو به سمتم انداخت ... رفت ب

تم  نگف یچیه یداشتم ول  ازیصداش کنم ... خودمم بهش ن  بود مونده

وقت  چیبهتر بود ... شايد قفل دهنش قراره ه ی ... شايد اينجور

ه وابسته بمونه ... من که همه جور یباق نطوریذار همب پسنشکنه ... 

نبايد وابسته بشم ... بدترين ضربه رو من  یاش هستم ديگه اينجور
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کرد ... زير لب   سی... اشک صورتمو خئنم نه اون ... مطم خورمیم

 گفتم:  

بر سرت ترسا ... کجا رفت اون ترسا که با وجود اون همه  خاک  -

کرد؟!!! حال   یگوش فلکو کر م خنده هاش یکمبود محبت صدا 

کنم   لیاقت ی!! خاک بر سر ب؟یريز یاشک م یرد داربه خاطر يه م

.. خواب بر هر  تم .... يه کم که گريه کردم آروم شدم و چشمامو بس

 درمان دوا بود   یدرد ب

 ... 

 یلی... دردم خ رونیبشه زدم از خونه ب داریاز اينکه آرتان ب صبح قبل

و   گذروندم یزبانو به سخت  کالسکمتر شده بود خدا رو شکر ... 

گرفتم ... شايان   یم  یبعد يه راست رفتم دفتر شايان بايد يه خبر

 قهوه داد ... گفتم:  فارشکرد و برام س باالگرم ازم استق

 ... چه خبر؟!!!   یکن یيراي ازم پذ ومدمیشايان ن یمرس -

 با لبخند گفت:  

 خوب برات دارم ...   یخبرت کنم ... خبرا خواستم  یاتفاقا م -

 زوده ... گفتم:   االن.. تو رو خدا نه ! با ترس  نگاش کردم .
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 ؟!!!  یچه خبر  -

اقامتت موافقت شده ...  با  گم خبر خوب! یچرا رنگت پريد؟!!! م  -

بره تا  یره .... يک ماه هم وقت مدا یحدود يک ماه فقط دوندگ

ستن ساکت باش ... دو ماه ديگه ويزات حاضر بشه ... برو به فکر ب

 ...  یکاناداي

 ادم و گفتم: آب دهنمو قورت د

 اين ويزا چقدر وقت اعتبار داره؟!!   -

 چطور؟!   -

 د برم ...  م بعخوام کنکور بد یآخه ... م -

 هست؟!   یکنکورت ک -

 ماه ...   ریت -

 ... ويزا شش ماهه است ...   یخب وقت دار  -

 ا اون ستون فرجه ... گفت:  ... از اين ستون ت دمی کش ینفس راحت

  ی... بعد مثل ديوونه ها م یاونور درس  بخون یر یم یتو دار -

 ! ؟یبداينجا هم کنکور  یخوا 

 دم و گفتم: ز یداز جا بلند شدم ... لبخن
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 امتحانش ضرر نداره ...   -

 داد و گفت:  سرشو تکون 

 صلح ممکلت خويش خسروان دانند ...   -

  ؟یآرتان چ یويزا  -

سه ماه اعتبار داره ... سرمو  یشه ... ول یتو آماده م یاونم با ويزا  -

 کون دادم و گفتم:ت

 ايمیخواهرت شوهر کنه ب انشاهلل بابت زحماتت ...  یمرس -

 ... میرقصب

 خنديد و گفت:  

  کنه ... یاونم داره شوهر م -

 با تعجب نگاش کردم که گفت:  

پسر خاله ام  اردالن...  گفتهبابا فکر کردم اول از همه به تو  یا  -

 ... یخواستگار ادیآخر هفته قراره ب

ته بوووووود .... مبارکش باشه!!!! از قول من بزن پس کله نه نگف -

 .  ..یربشعو یلیاش بگو خ

 لبخند گفت:   با
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 چشم حتما ...  -

  ؟یندار یکار -

 برسون ...   سالم -

 ... یت باشسالم -

شروع شده بود ...   کوسم... شمارش مع رونیاز دفتر شايان اومدم ب

گم ...  یبرم بهش مخواستم  یگفتم؟!! نه ... وقت یبايد به آرتان م

اگه حس کنم  ...   نمینگاش بب یاگه بگم ... اگه شوق رفتنو تو  االن

قت ندارم ... همون دم آخر ! نه طارمیم  یشه م یاز رفتنم خوشحال م

 میفکرا بودم که گوش نیهم یبهتره ... تو یگم .... اينجور یبهش م

بودم کرده  رهیزنگ خورد ... درش آوردم ... شماره ها رو تازه ذخ

 به من زنگ زد:   ماین یچه عجب بعد از عمربود ...  مای... ن

 ..  لو .ا  -

 ديروز ... عاشق امروز ...   یدختر بال سالم -

 ... اذيت نکن ...   ماین سالم -

 بوکس ...   سهیک یو منو کرد  یحوصله ا  یشده باز که ب یچ -

 زدم و گفتم:  یلبخند
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 نشده ...   یچیه -

 ...  داستیآره پ -

 ديوونه ام کرده ...  آرتان ماین -

 ! ؟یتو آرتانو ديوونه نکرد یمطمئن -

 ...  رمینخ -

 ترسا بهت گفتم غرورو بذار کنار ...   -

 ويزام درست شده ...   مایتونم ... اون بايد بخواد من بمونم ... ن ینم -

داره ... چون باهات قرار   ی... آرتان نگهت نم وترسا ديوونه نش -

 گذاشته ...  

 ار کنم؟!  ک یچ یگ یم -

 یز خوشحال کن ا ... باور  یبمون ششیپ یخوا  یتو بهش بگو که م -

 ياره...   یپر در م

اگه غرورمو   ؟یچ دی! اگه نوک منو چ؟یچ  اوردیاگه در ن -

 !  ؟یشکست چ

حداقل  فتهیاگه هم ب دوماافته ...  یکدوم اين اتفاقا نم  چیکه ه اوال -

 ...  یست یوجدانت شرمنده ن شیپ
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 م شرمنده ام که دردناک تر از وجدانه ...  غرور شیاونوقت پ -

 ...  یرس یبه کجا م نیکن بب یلجباز ال. حاباشه .. -

 تم: حوصله گف یب

 باهام ؟   یداشت یکار -

 خواستم يه خبر بهت بدم ...   یآره ... راستش م -

 خوب يا بد؟   -

 با توئه ...  صشیتشخ  يگهاونش د -

   ؟یچ -

 ...  یگار خوام برم خواست یامشب م -

 گفتم:  با تعجب

 !!!!  ؟یچ -

 .  .. طرالن یخواستگار -

 من!!!! پس رضايت داد!  یخدا  -

  ؟یمگه خبر ندار -

 !!!  ؟یاز چ -

 آرتان باهاش صحبت کرده ... من به ارتان مديون شدم ...  -
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و  مایرو به هم رسوندم ... آرتان ن اردالنچه جالب! من شبنم و

 ین بکنه ... ا خودمو یبرا  یکارنبود که  یکس  یرو ... ول طرالن

 روزگار!  

 .  ه ..اش بود فهیوظ -

 ...  نیدوست دارم امشب شماهم باش -

و برات   یداداشم نیکه ع یدون ی... م یمايین امیب  دوست دارم -

ماه ديگه تافل دارم ... نزديک دو ماه ديگه هم  ی آرزوها دارم ول

 کنم ...   یوقت نم اصالًکنکور دارم ...  

 آرتان بگو ..   معرفت! حداقل به ی... ب یاوک -

 .  خودت بهش بگو . -

 .. گمیشرمنده ... من نم -

شده ... ببرش  می حالش وخ  یلیت ديگه ختو ... غرور  دستاز  یا  -

 دکتر ...  

 گفتم:  یزير لب

 کنه ... یبراش نم یکار چیتانه که هدکترش آر -
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  یشدم و رفتم خونه ... نم نی سوار ماش مایاز ن یاز خداحافظ بعد

 برابر شده بود ...  چند درس  خوندن یام برا  زهیانگ  یدونم چرا ... ول

  چارهیآرتان! ... شايد هم ب چارهی . ببرق و باد دو ماه گذشت ..  مثل

  ایمن ... شايد فوب یکرد باهام رابطه برقرار کنه ول یسع یلیترسا ... خ

بود ...   یکه بود حس بد یهر چ یدونم ول یکرده بودم ... نم دا یپ

باهاش  یرا و ب  نه وار آرتان رو دوست داشتماينکه ديوو نیدر ع

مثل  نیهم یت بود و برا هم برام سخ یلیخ یزدم ول یم هبودن له ل

به اون ... آرتان مغرور چندين و گرفتم ... بازم  یسگ پاچه اشو م

يه بار ازم   ینشد ... حت یکرد به من نزديک بشه .... ول یچند بار سع

از دوستاش ... اون شبو   یکي شی مشاوره بريم پ یخواهش کرد برا

 :  ندهادمه .... زدم زير خوب يخ

خودت   ی!!!يعن ؟یزن یين حرفو ما  یکش یخودت خجالت نم -

از ديگرون   ... حاال یبکن ینتونست یکار چی... خودت ه یاينکاره ا 

   ؟یانتظار دار

 سرشو به نشونه تاسف تکون داد و گفت:
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واسه   یخوب یاورا تونن مش یترسا ... روانشناسا هچ وقت نم -

.  ديگه .. یدن به جاها یاونارو ارجاع م شهین ... همباش انشونیاطراف

کنن   یجراح انشونو تونن آشناي یپزشکا که نم نیاين يه قانونه ... ع

  ... 

 غريبه بود؟!!!    طرالن دیببخش -

 زد و گفت:  یپوزخند

شه ...   یثابت کردم که احساس  وارد کارم نم طرالنمن با درمان  -

 ...  دمیست رسبن با ... در مورد تو ... به ام

 هم خوبم ...   یلیبه تو گفته من حالم بده؟ من خ یک -

درس  خوندنت جديدا   ی... حت ستین یعیکاريت طب چیترسا تو ه -

...   یکن  یم یبا درس  خودکش یخارج شده ... دار  یاز حالت عاد

طول  ... خواب تو در   یاز اينکه وادارت کردم بخون مونمی من پش

  یکار م یبا خودت چ یساعت شده ... دار چهارشبانه روز کمتر از 

 !  ؟یکن

  یباشم ... چ ست از سرم بردار آرتان ... بذار به حال خودمد -

...  یکن لهیياد که هر چند وقت به چند وقت به من پ  یم رتیگ
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نداره ... از نظر   یربط چیباشم ... به تو هم ه یدوست دارم اينجور

 ...  هیعی طب خودمم کامال

بود  دهیه نگام کرد و بعد پاشد رفت ... انگار فهملحظ آرتان چند

بعد رابطه من و   خونه تو گوش خر ... و از اون به یم نیداره ياس

و خداحافظ و شب ها هم در حد معلم و  سالمآرتان شد در حد 

 یلیعات فوق العاده اش بگذرم ... خطالتونستم از ا  یشاگرد ... نم

بود   یيگه به کنکورم وقت باقته دد ... کمتر از دو هفکمک حالم بو

کردم ... شايد   یبودم و حال داشتم دوره م ... همه درسارو خونده

اين همه درسو  دمیرس ینکرده بود نم یدکشاگه به قول آرتان خو

آب   یکامل بخونم ... زبانمم تموم شده بود ... تافلمو به راحت

د ر کرقبول شدم آرتان اصرا  دمیکه فهم یخوردن گرفتم ... روز

 م و گفتم: نگاش کرد هانهیاقل اندر سف ع یول رهیبرام جشن بگ

 ياد...  یاز اين بچه بازيا خوشم نم -

  یداشت ادعا یفحش براش بدتر بود ... ک تااين حرف از صد  

  یلیکرد!!!! خ  یم یمتهم به بچگ ویکرد! و داشت ک یم یبزرگ

داشت   یم يک قدم به سمتم بر  یخنده دار بود ... آرتان هر از گاه
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بدون  طرالنو  امیبودم ... ن ماری ب یجد یمن ... شايد جد یول

 نی... به هم هیماه عسل رفتن ترک ی گرفتن مراسم ازدواج کرده و برا 

به  یاون مهمون یگرفت که تو کیکوچ ی! فقط يه مهمونیراحت

م گرفته بود یزور شرکت کردم .... حوصله نداشتم ... شايد افسردگ

  یحت یدونم از اول تا آخر مهمون یفقط م ... نداشتم خودم خبر

  یدم چه برسه به اينکه برقصم ... و در تموم طول مهموندست هم نز

 یم مایشده بود ... ن خکوبیمن م  یرو ماینگاه نگران آرتان و ن

 یدونست ... فکر م یم یدونست چه دردمه ... البته نصفه کاره ... ول

رم و آرتان رو   یدارم مکه  قط و فقط به خاطر اينهکرد درد من ف

اين نصف ماجرا بود ... نصف ديگه   یدم ... ول ی دارم از دست م

به رابطه ام با آرتان ... به انتظارم از اون ... به از   گشتیماجرا برم

از فکر   میگوش یدخترانه ام ... با بلند شدن صدا  یدست دادن زندگ 

ن و بدو نرویب دمی دهنم بود کش یه تو خارج شدم ... ته خودکارو ک

 نگاه کردم به شماره جواب دادم:  

 ..  الو . -

 ...  یسالااام خانوم کاناداي -
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 شايان؟!!  -

 باشه ...   یک یبله ديگه ... پس انتظار داشت -

 تفاوت گفتم:  یب

 شده شايان؟!  یچ -

 ويزات هم درست شد مادمازل ...  -

 چه زود ...   -

که اينقدر زود   ینسش شاخو یلی. تو خگفتم که ديگه آخراشه .. -

کار درستت هم هست  لیه سر وککارت درست شد ... البته از صدق 

  ... 

 شايان...   ی... مرس یاوک -

 ...  طیبل دنبال یبايد بر -

 باشه ... بعد از کنکور ...   -

 اون موقع ...   یبرا ریبگ االنياد ...   یم ریبد گ طیبرو ... بل  االنز  ا  -

 .  شه .. یدير نم -

 یآرتان هم درست شده ... خودت بهش م یيه دنده! ويزا باز لج -

 يا من بگم؟  یگ
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خواستم   ی... نم دیفهم یم ویگفتم تو بگو آرتان همه چ یاگه م

 خواستم ... سريع گفتم:   یبفهمه .... نم یزیچ

 گم ...  یودم مخ -

 باشه ... پس منتظرت هستم   -

 باشه ... بازم ممنون ...   -

  ؟یندار  یر. کاکنم .. یخواهش م -

 نه ...   -

درست شد ... زودتر از اون   زی مه چخره هباالتماس  قطع شد ... 

شد   ی... آرتان از رفتن من خوشحال م کردمیکه بهش فکر م یزیچ

مرداد ... تولدش ...   15 ی... مطمئنم! پس بايد رفتنم رو بهش هديه م

دادم  دمردا  15 روز یگرفتم برا  یم طمویآره! بهترين فرصته! بايد بل

رتبه ها هم اومده   ی... حت... کنکورم رو دادم ديگه تا اون موقع ...  

يه  خواد ...  یکه آرتان منو نم رم ... حاال یراحت م الی... بعد با خ

زياد... از اتاق   یلیگرفته بود ... خ یلیدفعه به گريه افتادم ... دلم خ

يه دست لباس   ... م  بخور ریش وانی برم يه ل خواستمی ... م رونیرفتم ب

به  یديگه حوصله نداشتم حت  پاره پوره و گشاد تنم کرده بودم ... 
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خواستم آرتان با  ی... نمدمیترس یهم م یخودم برسم ... يه جوراي

باشم ... از اتاق آرتان   دهیدادم ژول یم حیيدنم تحريک بشه ... ترجد

 رفتم. زد ... کنجکاو شدم ..  یحرف م ی... داشت با يک  دمیصدا شن

 دم در اتاقش و گوش وايسادم:  

به استاد   یرسه ... حت ینم یديگه عقلم به جاي شهاب ... من نیبب -

قرار  یگه حتما بايد تحت راونکاو یزنگ زدم ... م هم یهاشم

 ...  رهیبگ

 یعی... طب هینزديک  نیبعد از اول ینه گفتم که بهت ... افسردگ -

 ...  شه  یم می وخ ريمیاگه جلوشو نگ یهست ول

که خودت اينکاره  کار کنم ... اينقدر نگو تو  یچ یگ یبابا! م یا  -

 ره شهاب!   ی! پدرم در اومده ... زير بار نمیا 

 بوده ...  یونم مشکل چد یمن نم -

خوام  ینم یول  رمیرو بگ یماریروند ب یتونم جلو یبا دارو م -

شه دوست  یدونم خوب م یبا مشاوره م  یبهش دارو بدم ... وقت

بکنم  که هر کدوم هزار تا عوارض دارن رو  یاين داروهاي  مدار ن

 بدنش ...   یتو
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 شم به زور ببرمش ...   یآخرم مجبور م  -

که  یمارايیگفت زير بار ب یاينجا ول ادیاز استاد خواستم يه شب ب -

ره ...   یخوان درمان بشن نم ی و نم مارنیخودشون قبول ندارن ب

 . ه ..بايد خودش مراجعه کن ماریگفت ب

 ستیجا بند ن چیه ... دستم هم به دونیکه موندم وسط اين م فعالً -

 شه ...  یم داره بدتر م... روز به روز

 رفته گفت:   لیتحل یو با صداي دیکش یآه

 منه ...  ریقصنگرانشم شهاب ... همه اش ت یلیخ -

اون خراب شده در   یکنم از دکترا و پرفسورا  یازت خواهش م -

 ...  هیاونجا مهد روانشناس یکن ... يعن االومورد مشکلش س

 ...  یخند یخورم تو م یدارم حرص م  نخند! من -

 منتظر خبرت هستم ... خداحافظ ...   -

  یاز در اتاق فاصله گرفتم ... چقدر نگرانم شده بود ... شهاب رو م

کرد و   یم یآلمان زندگ یاز دوستاش بود که تو یشناختم ... يک

 یشدم و برگشتم تو ریش الیخیبود ... ب یلقاب مثل خودش روانشناس 

آينه ... اين   یجلو دو روز ديگه کنکور داشتم ... ايستادم اتاق ...
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 یگود افتاده ... ابروها ی... با چشما دهیبود ديگه!!! يه دختر ژول یک

روشن تر ...   شه یاز هم یپر شده ... صورت رنگ پريده و چشما

 و گفتم:  دمیکش یآه

 !! سا؟!تر یخودت -

خت ... اين چه  آينه عقب جلو رفتم ... نشستم لب ت یه کم جلوي

بود  دهیکه به آخر نرس ایباختم ... دن یم بود؟!!! نبايد خودمو یوضع

اگه   یت... ح م یرس یبه هم م می ... اگه من و آرتان قسمت هم باش

باشن ... با ياد خدا انگار دلم   دهی ما نقشه چ هیهمه بنده ها خدا بر عل

...   ستمین ... انگار حس کردم خدا هوامو داره و من تنهاگرفت روم آ

گفتم و بلند شدم ... تند   یآورد ... يا عل یبهم فشار نم یديگه تنهاي

خونده بودم بس بود   یتند دفتر و کتاب ها رو جمع کردم ... هر چ

به  ازیدو روز آخر ن خواستم ديگه درس  بخونم ... اين ی... نم

... کتابا رو که جمع کردم رفتم سمت   داشتمريح استراحت و تف

اتاقش بود ... دوش آب گرم حالمو  ی. آرتان هنوز هم توحموم ..

طاقت دوش آب سرد   یگرم بود ول یلیجا آورد ... با اينکه هوا خ

کاناپه نشسته بود و  یاومدم آرتان رو که رونیرو نداشتم .... ب
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شد ...   رهیبهم ختعجب با  بود ... با ديدن من یو یت یتماشا مشغول

کله   یکردم تو سمویخ یشم ... موهاشد خودم با  ی انگار باورش نم

  یچ یرفتم برا   یکردم لبخند بزنم ... من که داشتم م یحوله و سع

و هم آرتان؟  ردمک یآخرو زهرمار هم خودم م یبايد اين روزا 

باشم ... شايد اون منو دوست دادم منم مثل خودش  یم حیترج

 یخواستم تو یگفت ... منم م یم  یديگه ا  زیچ عملش یول نداشت 

 عمل بهش نشون بدم که باهاشم ... گفتم: 

  ؟یخور یم یچاي -

 گشاد شده نگام کرد و گفت:  یبا چشما

 و پرسش؟  یکین -

رو  یاز حالتش خنده ام گرفت رفتم سمت آشپزخونه و کتر

  یناهچه گکرده بود ... من  یگاز ... آرتان چه گناه یگذاشتم رو

کردم  ینفرمون زهر مرو به کام هر دو  یکرده بودم؟!!! نبايد زندگ

... برگشتم  میاز هم داشته باش یخاطره خوب شهی دوست داشتم هم

پشت سرم به  قایبردارم که ديدم دق نتیکاب رو از داخل یچاي یقوط

 آهسته گفتم:   یداده و زل زده به من ... با خنده ا  هیتک زیم
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 قدم اومد به سمتم ... يه  ؟یديدچته؟ آدم ن -

 ترسا ...   -

 جانم؟  -

  یيه قدم ديگه بهم نزديک شد ... دوست داشتم بغلش کنم ... قوط

 و نگاش کردم ... گفت:   زیم یرو گذاشتم رو یچاي

   ؟یبهتر -

بود  نی... درسام سنگ ی... ول یاذيت شد یلیدونم خ یآرتان ... م -

 شم ...   یراحت م دا رپس ف... کنکورو که بدم  دی... ببخش

کردم ... خودمو چسبوندم بهش و   یعطرش هنوز هم مستم م یبو

 گوشم گفت: ... در  دمیکش قینفس عم

.... دوست ندارم اينقدر گرفته و  یزلزله باش شهیدوست دارم هم  -

 .  ... اين مدت ... خونه انگار روح نداشت .. نمتیپکر بب

 دم عقب و گفتم: هلش دا  دها خنب

 گشته ...  روح خونه بر حاال -

 رو برداشت و گفت:   یچاي یاونم خنديد ... قوط

 با من ...  ین ... چايتنت کن ... موهاتم خشک ک یزیبرو يه چ -
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  یمويیاتاقم . يه تاپ و شلوارک ل یبهش زدم و رفتم تو یلبخند

  تمو کرم زدم وصور  تنم کردم حوله سرمو هم سرم کردم. دست و

هم با   ان... آرترونی و رفتم بلبم  یرو دمیهم مال ی يه رژ لب صورت

 ... اعتراض کردم:   رونیاز آشپزخونه اومد ب یچاي  ینیس

  د؟یدم کش اصالً -

 سمت خودش و گفت:   دیمنو کش  زیم یرو گذاشت رو ینیس

 مگه جرات داشت دم نکشه ...   -

و   دیموهامو بوس ی... رو ديدمسرمو گذاشتم سر شونه اش و ريز خن

 گفت: 

 م من؟ چت شده بود خانو -

 شم ...   یم یوقتا اينجور یبعض -

 ...  ستیيتت بکنه بد ندوستم؟ يه ويز شی بريم پ یيا یم -

 شناسم ...   ینه ... خودم خودمو بهتر م -

با هم يه   ینگفت ... دوتاي یزیدستشو انداخت دور شونه ام ديگه چ

 آرتان گفت:  خورديم ....  یو بعدم چايديم نگاه کر یو یکم ت

  رون؟یبشام بريم  -
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 از جا پريدم و گفتم: 

 يام...   یبريم ... م یاگه م توقپا -

 زد و گفت:   یلبخند

 ...  طونیبرو حاضر شو ش -

دوست داشتم ... سريع حاضر شدم ...   یلیرفتن با آرتان رو خ رونیب

  یاز بهترين شبا یيک منتظرم بود ... اون شب پیآرتان هم خوش ت

دو دست از غرور برداشته بوديم ...   بار هر نیاول یبراشد ...  میزندگ

آورديم ...   یدر م یيدم ... مسخره بازخند یکرديم ... م یم یخشو

و   نمیخوشگلش بش یآرتان اجازه داد دوباره پشت فرمون فرار یحت

 ینم... خواستم به رفتنم فکر کنم  یلذت بردم ... ديگه نم یمن کل

استم به حال فکر  خو یکنم ... فقط مخواستم به نبودن آرتان فکر 

شناسنامه   یودن اسمش توکنم ... به بودن اون ... به داشتنش ... به ب

 ام ...  

 ترسااااااا بدو دير شد ...  -

بود جديد خريده  ایسرم ... از اين مدل کروات یرو  دمیمقنعه مو کش

قنعه موهامو يه کمشو کج از زير م تم وبودم ... دسته هاشو از زير بس
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  ادین شیپ یقشنگ شد ... آرايش نکردم که مشکل ... رونیب دمیکش

دوشم ... مدادو پاکنمو هم چپوندم   یبرام ... کوله امو انداختم رو

 زد و گفت:   ی .... آرتان با ديدن من لبخند رونی داخلش و رفتم ب

  جون زنگ زد گفت برات نماز خونده ...  یلین -

 دستش درد نکنه ...   -

 شد ... بريم دير  -

آرتان راه افتاد سمت  وشدم  نی نداشتم ... سوار ماش  رساست  اصالً

 ... با لبخند گفت:   میحوزه امتحان

  ؟یراحت -

  شتریگم دوبرابر ب یم نانیآرههه ... من همه اشو خوندم ... با اطم -

 از سال قبل بلدم ...  

   ؟یمداد برداشت -

 .  آره .. -

 پاکن؟!   -

 آره ...   -

 ... کارت ورود به جلسه  -
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 آره ...   -

 ...  یموفق بش دوارمیخب ... ام -

نگفتم ... قسم خورده بودم ضد حال   یچیه یچه فايده؟! ول آخه

 ینزنم ... آرتان هم مثل من بود انگار ... شب به شب گونه منو م

 ینم نگار... ا دیخواب یاتاقش م یرفت تو یراحت م یلیو خ دیبوس

وباره  بود من د دهیترس چارهیخواست بهم نزديک بشه ... شايد هم ب

  یبهتر بود ... حداقل حال که م یورحالم خراب بشه ... اينج

از فکر خارج  نیبود ... با توقف ماش یبهتر یخواستم برم اينجور

 شدم: آرتان دستمو گرفت و گفت: 

  ؟یاسترس  که ندار -

 نه ...   -

 ...  یبولنم قبرو که مطمئ -

 و گفتم:  دمیو بوسزدم ... خم شدم گونه اش یلبخند تلخ

شم ...  یمعلومه که قبول م یدیکه تو کش یبا اين همه زحمت -

 ممنونم ازت ...  

 گفت: دستاش ... سرشو آورد جلو ...   نیصورتمو گرفت ب
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 من ...   طونیبرو ش -

 کرد ...   ام که صد نیپريدم پاي نیماش از خنديدم ... 

 ...  یتر -

 به طرفش :  دمیچرخ

 جانم ...   -

بهم   رونیب یگردم ... اومد  یرم سه ساعت ديگه بر م یمن م -

 ...   ستمدور و برا ه نیزنگ بزن ... هم

باشه ... دست براش تکون دادم که برام بوق زد و رفتم سر جلسه   -

 کردم راحت تر بود ... به خصوص یکه فکر م  یزیاز اون چ  ...

شد ...   ینا رو اينقدر راحت زدم که خودمم باورم نماناش ... زبازب

جواب  یاز پس از ديگر یيک شتریها رو هم با دقت ب یاختصاص

به زنگ زدن نبود   یازیاز جلسه ... ن رونیزدم ب مهدادم و زودتر از ه 

ديدم   یتابلوش نشسته بود ... م نیماش یودر حوزه ت  ی... آرتان جلو

 نویده ... با افتخار رفتم در ماشبهش دوخته ش ترا که چشم همه دخ 

... با لبخند  دم یباز کردم سوار شدم و اول از همه گونه اشو بوس

 گفت: 
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   ؟یچطور بود خانوم -

 ! یالع -

 ...  یپس قبول -

 فکر کنم ...  -

 انوم کوچولو ...  خ ريمی واجب شد به افتخارت جشن بگ -

 مویپارت یگودبا بهتر بود و دماغمو فشار داد ... جشن؟!! شايد 

  یگفتم؟! نه ... زود بود ... تو ی... بايد رفتنمو بهش م ريمیبگ

  نمنو برد رستورا  میگفتم ... آرتان مستق یخودش بايد م تیموقع

زدم   یحرف م  یخنديدم و از هر در یبلند م یناهار ... با صدا  یرا ب

به پام  شد و پا  یموفق نم یداشت منو آروم کنه ول ی. آرتان سع..

 بود ...  یقشنگ ی... چه روزا  خنديد یم

اتاقم که لباسامو عوض کنم ... آرتان   یخونه ... رفتم تو می برگشت

امروز به خاطر من سر کار نرفته بود ... لباسامو که عوض کردم 

که   یبود ... عکس هشدچشمم به عکسا افتاد ... انگار تازه ذهنم باز 

 یراغشو مت؟! بايد سگذاش برداشت رو کجا یعسل یآرتان از رو

  ی.... تو رونیاز اتاق ب... رفتم  دمی فهم یگرفتم؟! نه ... بايد خودم م
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به  یازیاتاقش ... ن  یحموم بود ... خدا رو شکر ... سريع پريدم تو

... شب   بابا یکنار تختش بود ... ا  یعسل یگشتن نبود ... عکس رو

زدم و بخند ! لد؟یخواب یبا ديدن اين عکس م یبه شب چه جور 

  یم یخوب ی... ديگه داشتم از کاراش برداشتارونیم از اتاق باومد

ممکن بود  ریکردم که اونم منو دوست داره ... غ یکردم ... حس م

عادت نسبت به هم خونه اش اين رفتارا رو نشون  یفقط از رو  یکس

در   یبمونم ... صدا  تونستمیگفت نم یکه نم یتتا وق یبده ... ول

 لوش و گفتم: .. پريدم جشد .  حموم بلند

 پخخخخخخخخخخ  -

 قبلشو و گفت:  یدستو گذاشت رو 

 وروجک! اين چه وضعشه؟   یسکته ام داد -

وقت بود   یلیکرد ... خ یچقدر خوب بود که ديگه اخم نم

 لبخندشو نديده بودم ... منم خنديدم و گفتم: 

 !  ؟یدیترس ششششی خآ -

 گفت:  داد و  یاومد طرفم دماغمو فشار محکم



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

 یاتاقش تا لباس  بپوشه منم رفتم تو ی... رفت تو بتلط یيک-

شام خودم غذا درست کنم ...   یآشپزخونه ... دوست داشتم برا 

 صداش از پشت سرم بلند شد:  

 ! ريم؟یرو کجا بگ ی ... مهمون یتر -

 ...  ستین یمهمونبه  یازیآرتان ... ن الیخیب -

 چرا؟!  -

 ...  ريمی گ یم ینبذار تا قبول شدم مهمو -

   ؟یطمئنم -

 آره ...   -

  یمتونی... ن  یای... بايد ب میدعوت یيه مهمون یخب ... ول یلیخ -

 ...  یزيرش بزن

باهامون شرکت  یيه مهمون یچه عجب! ما رو قابل دونست تا تو 

 گفتم:  یاز اين بهتر؟! با شاد یکنه ... چ

 هست؟!   یآخ  جون ... ک  -

  یم يتت رضاخ دونه من س یون م دوستم چ ی... ول ستین االن -

 بهم گفته ...   االندم به رفتن از  



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

  ؟یک -

 آخر ماه ...  -

 ريم حتما ...   یباشه م -

 پس يه بار بريم لباس  بخريم...   -

 تا حال ...   دمشونیجا نپوش چیاوووه اين همه لباس  دارم من که ه -

 ... یه خانوم کم خرجچ -

 خنديدم:  

 ديگه...    میچه کن -

در مورد انتخاب رشته   یلیرتان خخورديم و آشب شامو با هم  اون

هم  یداشت ... بعد از اينکه چاي یبرام حرف زد ... چه دل خجسته ا 

... حداقل   ادیخورديم بلند شدم برم بخوابم ... منتظر بودم اونم باهام ب

رد ... فقط  نک یاقدام چیه ی... ولباشم امشب دوست داشتم باهاش

 و گفت:   دیتم پاشصور یتو یدلبخن

 عزيزم...    یخوب بخواب -

تخت ... خاطرات اون شب   یرو   دمیاتاقم ... دراز کش یرفتم تو

خواست قبل از رفتن  یدلم م یل یرفتن ... خ یچشمم رژه م یجلو
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م ... فقط يه بار ديگه ... کاش برام  فقط يه بار ديگه با آرتان باش

   .شهحسرت ن

  ... 

نداختم ... فوق العاده شده بودم ...  آينه به خودم ا  یآخرين نگاهو تو 

بودم و تا کمرم رسونده بودم ... لخت لخت شده   دهیموهامو اتو کش

 یلیسرم ... خ یبود ... جلوشو هم مثل برج ايفل گنبد کرده بودم رو 

آرايشمم کامل و بدون نقص بود ... جديدا خط  بهم اومده بود ...  

کردم  یمفکر  هشیاوردم ... هم  یقشنگ در م یل یخامو هم  چشم

هم راحته ...   یلیديدم خ دمیدوبار که کش یيک یتونم بکشم ول ینم

که وسطشو  ی... همراه با رژ لب مس یريمل و سايه و رژ گونه آجر

آرتان رو تنم کرده  یقرمز در آورده بودم ... لباس  دکلته سوغات

... کفشمم اونجا تنم کنم  تا فمیبودم ... کتشو چپوندم داخل ک

بود و طبقه معمول پاشنه بلند ... حرف نداشت ... مانتومو   یشکم

خواستم آرتان منو   ی... م فیبرداشتم جورابامو هم کردم داخل ک

... تلق  نمی... دوست داشتم عکس العملش رو بب نهیبب یاين جور

 یم ... آرتان سر يخچال داشت آب رونیکنان رفتم از اتاق ب تولوق
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تنش بود ... يه کروات باريک شل   یمشکتنگ  رهنیپ خورد ... يه

و تنگ بود ....   یقرمز رنگ هم دور گردنش بود ... شلوارشم مشک

ره شدم ... چه  یو با لذت بهش خ تو حلقم! کنار اپن ايستادم پتیت

ه مدت کوتاه آرتانو داشتم ... فکر کنم ي یبود برام که برا  یافتخار

حضورمو حس کرد و  کفشام ...  ی.. شايدم از صدا عطرم .. یاز بو

 افهیبه طرفم ... با ديدم خشک شد سر جاش ... از ديدن ق دیچرخ

 زدم و گفتم:  یاش خنده ام گرفت ... چرخ

 !  ؟یپسند  یم -

دادش بلند  یصدا   یبه به و چه چه کنه ... ول یکل  االنانتظار داشتم 

 شد:  

 یایب !!! لخته؟یچ یرا !!! اينهمه آرايش ب؟یدیپوش هیاين چ -

 که ...  یتر نیسنگ

اومدم ...   یتو اينجور  یاحساس  ... من برا  یذوقم کور شد ... ب

چرخم ... اينا رو   ینم یت اين مدلدوستا  یوگرنه مطمئن باش جلو

 به اون نگفتم ... در عوض داد زدم: 
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 انیدوستات لخت ب یهم دلت بخواد ... خانوما  یلیچشه؟!!!! خ -

 ...  ندارم  یترن ... من که مشکل نینگس

 برو عوضش کن ...   -

 خوام ...   ینم -

 ريم...    ینم یپس جاي -

 ست داشتم ... گفتم:  باهاشو دو یکاناپه ... لجباز ینشستم رو

 ريم...  یباشه نم -

 گفت:  شد تا اينکه اومد جلو و  یچند لحظه در سکوت سپر

و بپوش ... کتشم بپوش  نکن ... برو جورابت یترسا جون لجباز -

 .. بريم. ایش ... برو

 ...  امیب یيام ... دوست دارم اينجور ینم -

 شد:  یدوباره عصب

  هیاخالقلذتت رو ببرن؟ اين چه   تا مردا  یایب یاينجور یخوا  یم -

 ياد...   یشما دخترا دارين؟ چرا از جلب توجه خوشتون م
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که حرفاش   شد یزد اينقدر ناراحت نم یبهم م یلیه سه تا ساگ

نگاش  ضیکرد؟ با غ یخودش م شیپ  یکراون چه فزد ...  شمیآت

 کردم و گفتم: 

 ...  یخودت -

 دستش و گفت:  یبازومو گرفت تو کهت اتاق و راه افتادم برم سم

 !  ؟ یگفت یچ -

 از رو نرفتم و گفتم:  یول دمیاز صداش ترس

 ...  ید یکه شن نیهم -

 خب!   یلیخ -

تمو از دستش کبود کنه ... به زور دس دستمو خواستم دوباره ینم

 خارج کردم و گفتم: 

 يام ... مگه زوره؟   ینم -

 گم ...   یبهت م فتیآره زوره ... راه ب -

ادمت   یيام ول یشده بود ... باشه م یهلم داد سمت در ... باز وحش

د ...  پوشون یبود و تا مچ پامو م   ... بلند  دمیکنم ... مانتومو پوش یم

آسانسور با   ی... تورونیسرم و رفتم ب یداختم روان  شالمو هم
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مخم ...   یرو رفت یزد و م یبه ديوار آسانسور ضربه م چشیسوئ

  یدرست کنم ... دوتاي یاز اين اوقات تلخ شتریخواستم ب ینم یول

  دهیم نرسداد که گفت یشديم وراه افتاد ... چنان گاز م نیسوار ماش

از   یباغ يک یتو یمونمه ... میش یمرگ مبه باغ هر دو جوون

زديم  یتاش گرفته شده بود ... خوبه هوا گرم بود وگرنه يخ مدوس

  ینگامم نم ی... ارتان ديگه حت ديمی... يک ساعت بعد به باغ رس

... وارد باغ شد و   دمیکش یعذاب م شیتوجه یکرد ... داشتم از ب 

  ...شديم  ادهیپ یديگه پارک کرد و دوتاي  ینایشرو پشت ما نشیماش

نشده بود  دهیچ یو صندل زیآوردن .... مدوستاش به سمتمون هجوم 

رقص کرده  ستیوسط رو هم پ محوطههمه دور تا دور ايستاده و 

شناختم دوباره  یها که نم یو معارفه به بعض سالمبودن ... بعد از 

  ی.. دل و دماغ شاد. نیشدادم به ما هیاولم و تک  یبرگشتم سر جا

ا خودش ببره تو جمع  منو ب ادیداشتم آرتان ب وستکردن نداشتم ... د

  یبود ... جالب دتوجه به من مشغول بگو و بخن یاون ب یدوستاش ول

داد  یاز آقايون توجه نشون م شتری ب یلیکار اينجا بود که به خانوما خ

دق  خواست  یکرد که دلم م  یو چنان خودش بهشون نزديک م
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  يه نگاه سرد یاخت ... ولاند یبه سمتم م ینگاه ینم ... هر از گاه ک

  ازدر آوردم ... شماره شايان رو گرفتم ... بعد  مویروح ... گوش یو ب

 دو بوق جواب داد:

 ...   سالم -

 با زحمتا ..  یچطور ؟یشايان خوب سالم -

 ...  چه خبرا  ؟یکنم ... تو خوب  یخانوم ... خواهش م   نیشما رحمت -

 برات دارم ...   یشايان يه زحمت  -

 شده؟   یچاز ب -

دو هفته  یکنم برا  یخواهش م ی تو شدم ... ول ماح ببخش که مز -

 ...  ریبرام بگ  طیديگه بل

 شد؟  ی... کنکورت چ یکه بر  یگرفت  متویپس تصم -

 ... ستیمهم ن -

لجباز تر از   یزد اينکارو نکن ... ول  یداشت از درونم فرياد م یيک

 .  .بدم . یتیاهم میدرون یين حرفا بودم که به ندا ا 

  قا؟یدق  یوا خ یم یچه تاريخ  یبرا  -

 پونزده مرداد ...  -
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 کنم ...  یباشه ... خبرت م -

 ازت ممنونم ...   یلیخ -

 کنم.  یخواهش م -

 ...   فعالً یندار یکار -

 ...  رهیويزاشو بگ ادیب برسون ... به آرتانم بگو  سالمنه  -

 کردم و گفتم:  یوچه ا دندون قر

  فعالً یندار یگم ... کار یباشه م -

 ون ...  برس سالم -

 ...  ی... با  نطوریتوام هم یت باشسالم -

 خداحافظ.  -

آرتان بلند  ی. صدافمیقطع کردم و پرتش کردم داخل ک ویگوش

 شد:  

  ؟یزد یحرف م  یبا ک -

 م: گل کرد يادش افتاد زن داره ... اخم کردم و گفت شیفوضول

 نداره ...   یبه تو ربط -

 ره؟ ربط دا  یره پس به کبه من ربط ندا  -
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 به خودم ...   -

شده بود!  یريشی!!! عجب س؟یزد یحرف م  یبا ک دمیترسا پرس -

 بزنم گفتم:   ششیاينکه آت یبرا 

 با شايان...   -

 غلظت اخمش صد برابر شد:  

 شده بود؟  یخبر جديد -

اب نمک   ی. بذار يه کم بخوابه تونه ... زود بود ..  فتم؟گ یبايد م 

 ادم و گفتم: ون دتک یگم ... سر یهش م... شب اخر ب

 هنوز نه ...   -

... بازم فکر دخترونه کردم ... اين نفس از سر   دی کش  یقینفس عم

گرفت ...    یخودم خنده ام م یبود! ... ديگه از فکرا  یآسودگ

 گفت: 

 زشته ...   هیبق شیپ ایب -

 ...  ستیبه من ن یازیون ... نهستن خدمتت هیبق -

 ت: زد و گف یپوزخند

 بهت نشون بدم ...  خوام   یم؟ بدم یمگه نگفتحسود ...  -
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 و گفتم: اش ايستادم  نهیبه س نهیرفتم جلو ... س

نکن که منم به تو نشون بدم ...   ی... کار حرف بد زدی توام به من -

دونستم  ی. ممشتش ... هنوز مانتوم تنم بود .. یبازوهامو گرفت تو

 گفت: شه ... در گوشم  ین ديوونه مآرتا ارمیاگه درش ب

دهنت ...   یبريزمشون تو فهیخوشگلت باش ... ح یواظب دندونا م -

 اينو گفت ... بازومو رها کرد و رفت ...  

جورابامو از   نیماش یر بگه ... نشستم لب صندل! فقط بلده زویلعنت

نبودم ... تند تند   هیس  بقآوردم ... زياد در ديدر در فمیداخل ک

ر آوردم ... شالم  د فیل کو کت حريرو از داخ  دمیبامو پوشجورا 

تر بردم ... مانتو   باالرو برداشتم موهامو صاف کردم و برج ايفلم رو 

شدم و دوباره   ادهیپ نیز ماشو ا دمیرو هم در اوردم وکتو پوش

ختر با لباس شده بود ... يه د یقشنگ هدادم ... چه صحن هیهمونجا تک

 یم یبه يکداشتم  نیقرمز ... کاش دورب یبه فرار داده  هیقرمز ... تک

  ی... آرتان هنوزم مشغول بگو بخند بود ... ولرهی گفتم عکسمو بگ

نبود ... مشخص  کنه ... اهل اين کارا یتونست نقش باز یخوب نم

از جمع جدا شد و اومد به   ی... يه پسر  هیبود که رفتاراش مصنوع
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...  شربت دستش بود   وانیتا ل من ... با دقت نگاش کردم ... دوسمت 

تولدم با خانومش آشنا شده بودم  ی آرتان بود ... تو یوستااز د یيک

 اسمش ... فکر کنم فرهاد بود ... با لبخند گفت:    ...

 ما ...   نی ب ای!!! ب؟یترسا ... چرا تنهاي سالم -

تشنه بودم ... بدون   یلیاز شربت ها رو گرفت به طرفم ... خ یو يک

ها رو گرفتم   لیواناز  یبه رنگ سرخ شربت ها شک کنم يک اينکه

خاک بر سر   کردم که ی... داشتم به اين فکر م دمیجرعه سر کش و ال

زنش باشه تو اين گرما که   یديگه بايد به فکر تشنگ یآرتان ... يک

 دير:  یگرفتم ... داد آرتان هم در اومد ... ول شیيهو آت

 ترساااااااااااا...  نه -

و رو به آرتان   نديدخمن اون زهرو خورده بودم ... فرهاد ديگه  یول

 که سريع خودشو رسونده بود گفت:  

 آرتان؟! يه کم روشن فکر باش ...   یکارش دار  یچ -

 آرتان دست منو گرفت و رو به فرهاد گفت:  

ه زنم ب از اين غلطا کردم که حال یگمشو تا لهت نکردم .... من ک -

 ... ید یم
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رسا  سا ... تخوره ... تر یداره م یدونه چ یمبابا من فکرکردم  -

 ! ن؟یخانوم خوب

بود  یزیمعده ام ... بد چ یخم شده بودم و دستمو گذاشته بودم رو

اين   یچه جور هی... موندم بق دی کش شیلمصب همه وجودمو به آت

دو هل داد  هاکنن ... آرتان فر یرو اينقدر راحت کوفت م یزهرمار

 و گفت:  

   بهت گفتم برووووو -

   فشرد و گفت:بعد از رفتن فرهاد دست منو 

!!! اگه خوب بود خودم  ؟یبهت تعارف کردن بايد بخور یهر چ -

... با حرص نگاش هیبرات آورده بودم ... فکر کنم من شوهرتم نه بق

 کردم و گفتم: 

ش کرد و هامو یتو یدست یفگدونستم؟! با کال یاز کجا بايد م -

 گفت:

ستو جمع کن  شه ... حوا  یتنت داغ م االن.  از اينجا تکون نخور .. -

 پره ...  یاثرش م یکنم ... يه کم تحمل کن یترسا ... خواهش م
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خواد   یم زمداد که با یفقط سرمو تکون دادم ... حرفاش نشون م

  دهیکه لباسم چه خوب و پوش اوردیبه روم ن اصالًتنهام بذاره بره ...  

اله  ذارم و مح یسرش م دونست دارم سر به یده ... شايد از اولم مش

رفت کم کم احساس    یيه جمع نامحرم ... وقت یون لباس  برم توبا ا 

 یم یوزيد و با موهام باز یم  یملیم  میگرما بهم دست داد ... نس

داشت   یگذاشتن ... ه یمن گرمم بود ... آهنگ ملیم یول ردک

... کاش بغلم  شمیيومد پ یاش آرتان مک شد ...  یگرمم م  شتریب

خواننده  دمیفهم یهم بود ... نم یاهنگ... چه  میتا با هم برقص دکریم

از    یريتمشو دوست داشتم ... باز دوباره يک یگه ول یم یداره چ

قبل از اينکه بهم برسه آرتان از   یول نجمع جدا شد و اومد سمت م

دونم  یف آرتان و نمطرپشت زد سر شونه اش ... يارو برگشت به 

ده بود  عقب گرد کرد و برگشت ... شگفت که  یآرتان بهش چ

گشت ارشاد من ... خنده ام گرفت از کاراش ... گذاشتمش زير ذره 

...   می گرفت بريم با هم برقص یيومد دستمو م ی... کاش م نیب

ان داشت  رتمن چه مرگم شده؟!!!! آدوست دارم باهاش برقصم ... 

هم   یعیختر بلوند که به طرز فجرفت به سمت يه دختره ... يه د  یم
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خواست باهاش برقصه؟ سرم داشت   ی... نکنه مبود  دهیلباس  پوش

رقص ...   ستی... راه افتادم سمت پ گرمم بود یلیخرفت ...  یم جیگ

سمت آرتان ...   دیه چرختر... دخ دنیرقص یهمه داشتن با هم م

گشت ...  یم مدنبال ... آرتان برگشت .... داشت  کردم شتریسرعتمو ب

هم شد ... دستمو  ديد ... اخماش در ستیيه دفعه منو وسط پ

خواستم بره  یمن و آرتان بود .... م  نیکه ب یگذاشتم سر شونه پسر

پسره  . کنار ... محال بود اجازه بدم آرتان با اون دختره برقصه ..

جلو پسره رو هل داد کنار و دو  برگشت به سمتم .... يهو آرتان اومد 

... اهنگ  جلوی هم قرار گرفتیم  زیبا يه حرکت خشونت آم یتاي

 در گوشم گفت: خوند ...  یهنوز داشت م

  ؟ یبا اين پسره برقص یخواست یم -

 م:  خودش ... خنده ام گرفت ... گفت شیرده بود پک یچه فکر

 !  ؟یبا اين دختره برقص  یخواستی م ؟یخودت چ -

  :میهم گفت هم ... از يه فاصله نزديک ... يهو با یزل زديم تو چشما

 نه ...  -
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چه  یخودم نبود ... ولت ... رفتارام انگار دسبا هم لبخند زديم 

ذاشت   ینمد ... اگه اراده داشتم غرورم خوب که دست خودم نبو

دوست  یحال راحت هر کار یکه دوست دارم بکنم ول  یهر کار

 در گوشم زمزمه کرد:  کردم ... یداشتم م

 با وقار ...  و  کیو ش... خانوم یين لباس  فوق العاده شدا  با -

  رهنشیديگه دست خودم نبود ... از زير پ طنتامیگشاد شد ... ش شمین

اش ... در گوشم با لحن خنده  نهیس یرو دمیدستم رو آروم کش

 گفت:   یدار

 ره ...   یآبرومون م نهیب یم ینکن دختر ... يک -

 مستانه خنديدم و گفتم:  

 ...   رهب -

کرد ... داشت  یحالشو خراب م اش داشت نهیس یداغم رو یدستا

...   دمیو در اوردم کرواتشو گرفتم و کششد مثل من ... دستم یم

صورتش   .... حاالدمیکش شتریچراغارو خاموش کردن ... کرواتشو ب

...   ديمیرقص یم  میصورت من بود ... نرم نرم هنوز داشت یجلو قایدق

م ...  امو باز کرد... يه لحظه متوقف شد ... چشمچشمامو بستم
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دستشو گذاشت دو طرف صورتم ... انگار   چشماشو بسته بود ...

دونم  ی... نم نهیما رو بب یکدوممون مهم نبود کس چیه یديگه برا 

از من جدا کرد ... مچ دستمو و چقدر گذشت که يه دفعه خودش

منو برد   تیجمع  ی... چراغا هنوز خاموش بود ... تو دیو کش گرفت

 ینم نیماش یو باز کرد و هلم داد تو... در جلو ر نیسمت ماش

کردم ... همه تو حال  یاعتراض هم نم یدونستم چش شده ... ول

 ردپدال گاز فش یا نبود ... پاشو رومتوجه م یخودشون بودن و کس

زدم ... يه کم   یداشتم نفس نفس م و سريع از باغ خارج شد ... هنوز

 یتو دیچیرعت پدويده بودم ... با س یلیانگار خ یدويده بودم ول

که پشت باغ قرار داشت و بن بست بود ... مطمئن  ی کوچه متروکه ا 

زل زديم   یتاريک  ی.. توافته . یبه اينجا نم یبود سال تا ماه گذر کس

 یم  یدونست من چ یخواد ... اونم م یم  یدونستم چ یم به هم ...

 ... در گوشم گفت:  جلو دخوام ... اوم

 بريم عقب ... راحت تريم -

.  .. 
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زنگ خورد ... آرتان با   میکردم که گوش یداشتم جورابمو پام م

  یشد از رو ... خمنشسته بود  یصندل یباز کنارم رو یدکمه ها

در آوردم ...    مویو داد دستم ... گوش  برداشت فمویجلو ک یصندل

 بود ... زير لب گفتم:  مایشماره ن

 !  هشد دا یپ دا یکم پ  یبه به آقا -

 گفتم:   یو من زير لب هیک دیرسآرتان با اشاره پ

 ...  ماستین -

 : گوش رو گذاشتم دم گوشم و جواب دادم

 الو ..  -

 ترسا ...  سالم -

 یرو يادت رفت؟ ب ما یداماد شد یاه داماد .... رفتم سالمبه  -

 عاطفه ...  یاحساس  ... ب

 ترسا ... ترسا ... ترسا ... بذار حرف بزنم ...  -

 خوبه؟ طرالن ؟یخوب ی... راست دیبفرماي -

  زیچ یبرا  االنرسونه ...  یبهت م سالممن خوبم .... اونم خوبه  -

 زنگ زدم ...نگران شدم ...   یيگه ا د
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 شده؟  یزیچ -

 اتفاقش خوبه ...  یآره ... ول -

 شده؟!!   یچ -

 آتوسا ...  -

 ! ؟یقلبم وايساد ... صاف نشستم و گفتم:آتوسا چ

 گم ترسا ...  یمنم عمو ... تبريک م یتو خاله شد -

 :دمیکش  غیج

 !!!! ؟یگ یراست م -

... آورديمش  فتدردش گر شیيک ساعت پ نیآره ... هم -

 ...   یایخبرت کنم ب فارغ شد ... گفتم  االن...  مارستانیب

 سرازير شد و گفتم: چشماماشک از  یاز شاد

 ؟ مارستانیکدوم ... کدوم ب -

  الشیزدم تا خ یلبخند یشده بود ول رهیبه من خ یآرتان با نگران

رو گرفتم و قطع کردم ... تا قطع   مارستانیراحت بشه ... آدرس  ب

 :دیم آرتان سريع پرسردک

 شده؟ یچ -
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 وضع حمل کرده ... خاله شدم آرتان آتوسا  -

 : گفتگرد شده  یبا چشما

 ؟یگ یراست م -

 غش خنديدم و گفتم: غش

 آره ...  -

 و گفت:  دیمو بوسگونه ا  یآرتان به نرم

 ه کوچولو ... خال -

 با ناز گفتم: 

خاله   لینقیاين ق  نمشیخوام بب یيم ... مبربسه ...  یطون یآرتان ... ش -

 رو ... 

شدم  ادهیپ م. دستشو به سمت من دراز کرد و من هشد ..  ادهیآرتان پ

رو برام باز کرد و کمک کرد تا سوار بشم ... خودشم  نی... در ماش

سرم و مانتومو  یرو دمیکش اومد و سوار شد ... شالمواز در ديگه 

نگام کرد و   یآرتان زير چشم. ..  دم یهمون حالت پوش یهم تو

 گفت:

 عزيزم ؟  یخوب -
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 اوهوم خوبم ...  -

 ... کمر درد ...  جهیسرگ -

 سريع گفتم: 

 نه خوبم ...  -

 ديمیکه رس مارستانیپاش ... به ب یدستمو گرفت و گذاشت رو

 دستمو گرفت و گفت:  شمی... آرتان سريع اومد پ نیپريدم پاي

 ندو ...   -

 ...  ستیدلم ن یتول آرتان توام بدو من د -

  یخودش م دنبالرفت و منو هم  یراه م یکه با خونسرد یدر حال

 برد گفت:

 ستیشه ... دويدن برات خوب ن ینم ر... دي می رس یخره مباال -

وارد بخش که  .. نکردم . یو ديگه اعتراض دمیکش قی...نفس عم

که پرستار نشونمون داد و دو    میشديم سراغ اتاق آتوسا رو گرفت

آرتان   یقات نبود ولبا اينکه وقت مال... میبه اون سمت رفت یيتا

 میکنه که بذارن يه لحظه بريم داخل ... تا رفت ن شویتونست راض

و  یو مان طرالنو  مایبر ما ن عالوهاتاق خنده مون گرفت ...  یتو
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و بابا هم اونجا بودن انگار نه انگار ساعت   عزيزجون و  نهیتهم

و  غی... با ج مارستانیب یاشنا داشت تو یمان يادوازده شب بود ... گو

نگ به رو نداشت و ماچ بارونش کردم  هوار پريدم بغل آتوسا که ر 

 و گفت:  دی... آتوسا به زور خودشو کنار کش

فداش بشم ...   یله کردم ...ا  و خالهيادت باشه ها ... من زودتر تو ر -

  رو از داخل تخت متحرک کنار آتوسا یبچه ا  یکوش؟!مان

 رداشت ... گرفت سمت من و گفت:ب

 ... ديگه  یخاله کوچولو ... اينم يه ترسا  ایب -

تنش  یبودن و لباسا دهیچیيه عالمه پارچه و حوله پ یبچه رو که ل

 یشدم ... جا هری خ یزد بغلش کردم و با تعجب به مان یبهش زار م

 گفت: مای، ن یمان

 خاله اشه ...   یترسا ... درسا کوچولو کپ -

آوردنش ما همه مات مونده بوديم!بهش نگاه کردم ... راست   یوقت

رنگ   یهنوز چهره اش مشخص نبود ول گفتن ... با اينکه یم

من بود ... با ذوق فشارش دادم به   یچشماش و حالت لبهاش کپ

خاله قربونت برهههههه ...   یدختره ... اله یااااااا ااخودم و گفتم:واااا 
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سريع گرفتش و   ید شد ... مانلنب غشیکه ج دمیلپشو محکم بوس

 بغل آتوسا ... عزيز گفت: یگذاشتش تو

چه وضع ماچ کردنه؟! صورت بچه نوچ شد ...غش غش  نه نه اين  -

 خنديدم و گفتم:

 آخه عاشقشم عزيززززززززززز ...  -

 !ومده؟یهنوز ن -

 :دازم دفاع کر طرالن

ه به رسحق داره بابا ... من که زن عموشم عاشقش شدم ديگه چه ب -

 ترسا که خاله اشه ... 

بشه   یکه بچه شما چه لواشک یردم و گفتم:ووونگاش ک یبا قدردان

نگام کرد ...   یچپ چپ بامزه ا   مایگل انداخت و ن طرالن...گونه 

 بابا گفت: 

 يايم ...  یبريم ... فردا دوباره م ديروقته بچه ها ... بهتره -

 آرتان رفت سمت بچه و گفت: 
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 نمیخوام بب  ی... م نمین درسا کوچولو رو بباياجازه بدين من   -

ن يه دونه است  م  یمن بشه؟ ترسا یترسا هیجرات کرده شبچطور 

 ... 

خنديدن ... آرتان بچه رو بغل کرد ... با   هیمن ذوق مرگ شدم و بق

... به   ستشاش کرد و بعدم خم شد که ببونگ یغريب بیمحبت عج

  یمن و چشما یچشما یويا لپشو ببوسه زل زد ت یشونیاينکه پ یجا

پاچه ام ... آب  یدم قلبم افتاد تو... حس کردیدرسا کوچولو رو بوس

و   یم رو قورت دادم و از جا بلند شدم تا بريم ... همه از ماندهن

در ... آرتان داشت با  کرده و راه افتاديم سمت  یآتوسا خداحافظ

  ماین ..جون و عزيز بود .  نهیم کنار تهمطرالنزد ...   یم حرفبابا 

 اومد کنار من: 

 چه خبرا ... -

 گرفتم ...  طیپونزدهم بل یبرا  -

 سر جاش متوقف شد: 

 ! ؟یچ -

 ...  ماین اری در ن یتابلو باز -
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 ... آره؟ یپس کار خودتو کرد -

 موهاش و گفت: یتو دیدست کش کالفهنگفتم ...  یزیچ

... پس حداقل بهش   یکن یم تو یزندگ راحمقانه ترين کا یدار -

 بکنه ...  ی.. بذار اون يه کار. یر یم یاربگو د

 فهمه ...  یاگه براش مهم باشم خودش م -

پر   قدر... چرا اين یاين بنده خدا بست  یهمه درارو به روبابا ...  یا  -

 تو دختر ؟ یتوقع

 ؟ یکن  یکار م یچ طرالن... با  الیخیب -

 و با عجله گفت: یسرسر

 ....  ایش یم مونیخانومه ... ترسا پش  یلیخ طرالن -

بدم ... فقط لبخند  مایبه ن یبه در ... ديگه نشد جواب ديمیهمه رس

  نی همراه آرتان رفتم سمت ماش یداحافظ بهش زدم و بعد از خ یتلخ

 من باز کرد و گفت: ی... آرتان درو برا

 گردم ...  یبر م االنمن  نیبش -

 یرفکر ... دو  یخواد بره ... دوباره رفته بودم تو  یکجا م دمینپرس

آرتان ... بابا ... عزيز .. آتوسا .... درسا ... دوستام ... همه و همه رو 
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باز شد و آرتان با دو   نی؟!!! در ماشتونستم تحمل کنم یچطور م

 ت:رو گرفت سمت من و گف ی داخل ... يک ستمعجون نش وانیل

 بخور ...  -

 دیترس ی واقعاًلبخند زدم و گرفتم ... چقدر با محبت بود ا ... م 

اره حالم بد بشه ... گرفتم و تا تهشو خوردم ... خودشم خورد ...  وبد

حرف زديم ...   ی.. تا خونه از هر درو راه افتاديم . میرو انداخت  وانایل

د تند تند  ... صبح روز بع  یبا هم يا جداي  دنجز مون یاز هر در

خواستم از همه وقتم   یحاضر شدم که برم ديدن درسا کوچولو ... م

م ... آرتان هم حاضر شده بود که با هم بريم و بعدش بره کنه استفاد

به   یند شد ... نگاهزنگ آيفون بل یسر کار ... دم در بودم که صدا 

 ارتان کردم و گفتم:

انداخت   باالمزمان شونه و ابروشو ه یباشه؟آتان تونه یم یک یيعن -

نگاش کردم که با لبخند درو   یو رفت سمت آيفون ... با کنجکاو 

 رد و رو به من گفت:ز کبا

 مهمون برات اومد ...   -

 ه؟یک -
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 شبنم و بنفشه ... -

 !!! ؟یجد -

 آره ...  -

 يام ...  یخب تو برو ... من بعدش خودم م ی لیخبابا ....  یا  -

 صبر کنم؟  یخوا   یم ؟یمطئن -

 بمونن ...  یتا ک ستیبرو ... اينا معلوم ن نه -

بگو   یبه نگهبان یاستخوهم  یزیباشه مراقب خودت باش ... چ -

 کنه ...  یم هیبرات ته

 باشه چشم ...  -

بنفشه   ... پشت در با شبنم و رونیو رفت از خونه ب دیگونه امو بوس

شد و   نسورسوار آسا یپرسواالو اح سالمبرخورد کرد و بعد از 

  شوازشونیبا خنده به پ شبنم و بنفشه هجوم اوردن داخل ... رفت و

 مبل ... شبنم گفت: یم روديولو ش یرفتم و سه تاي

شه گفت دوست ؟ يه زنگ   یخاک بر سرت کنم ... به توام م -

 من مردم يا زنده ها ...  ینیبب ینزن

 ...  یزنده زنده ا اردالنتو که با وجود  -
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 خنديد و گفت:

...   یخواستگار ادیخواد ب یم اردالنبهت گفته گفت که  انشاي -

 انگار نه انگار ... م ديد یول یریبگ یمنتظر بودم يه خبر

 ... یو خودت بهم گفت یاز بس تو با معرفت بود -

 ...  یگله نکن ديگه ... تو که بايد منو درک کن -

...   دی... نه نه ببخش یچه خبرا ؟ خر شد ب بابا ... حاالخ یلیخ -

 خر شد ؟  اردالن

 کوسن مبل رو پرت کرد طرفم و گفت:

 .. . ابراست که رو فعالًدلشم بخواد ...   -

 رين ماه عسل ...  یم ی... ک ی تسالمخب به  -

ريم ماه عسل  ی.... بعد م میکن ی... عروس میبذار عقد کن شعوریب -

 ... 

 ؟یخب ک -

 یدر اورد و گرفت به سمتم ... مراسمش برا  فشیاز داخل ک یرتکا

 و گفتم:  دمیکش یمرداد بود ... آه رآخ

 ... فیح -
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 ديگه تو کجاشه؟! شفیاينبار بنفشه پريد وسط و گفت:ح

 ... امیتونم ب ینم -

 چرا؟! -

  یر یگیرفتن منو پ هیوقت بود که قض یلیبغض گلومو گرفت ... خ

هنوزم از هر   یدونستن ... ول یورد نمدر اين م یزینکرده بودن و چ

 و گفتم: دمیکش یر بودم ... اهراحت ت اهاشونب یکس

 دارم ...  طیپونزده مرداد من بل -

 ن:هر دو باهم گفت

 هاااااااااااانننننن؟  -

 آره ...   -

 بنفشه آب دهنشو قورت داد و گفت: 

 کانادا؟ یر یم -

 آره ...درست شد کارات؟  -

 آره ...  -

 شبنم با بغض گفت: 

 به من نزد؟ یين شايان آب زير کاه چرا حرف ا  -
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 ح ندونسته ... صال ايدش -

 ؟یپس آرتان چ -

 ... نخواست که بمونم ...  یچیه -

حفظ   توی... اون نخواد ... تو بخواه ... تو بمون .. زندگ دهغلط کر -

 کن يابو ... 

 زدم پس کله بنفشه و گفتم:

. نه  نباشه .. یکه ازدواج قرارداد هیمال وقت  یحفظ کردن زندگ -

 شه ...  یمتموم  یيه روز می دونست یواسه ما که هر دو م

 شد و گفت:  یاشک شبنم جار

 ؟یذاره بر ی... م ؟یبهش گفت -

 هم بهش نزدم ...  یخب حرف یتونه نذاره؟ ول یمگه م -

 بهش بگو ... جان من بگو ... به خدا آرتان دوستت داره ...  -

 یخواد ... م  ینم شهیمنو واسه هم یشايد دوستم داشته باشه ول -

وجود داشت که حرف بزنه  یزياد یها تی.. موقعتونست بهم بگه .

 نگفت ...  یچیه یول

 ؟ اصالً یادتو بهش فرصت د -
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 معلومه که دادم ...  -

 یم یبهش بگو دار یگ ی... اگه راست م یگ یم دروغ مدون یم -

اونم   یويزا  یگ  ی... مگه نم ادیشايد اونم بخواد باهات ب اصالً..  یر

 است ... ه ...مال اون سه ماهه درست شد

که بايد از   یدون  یماهه ... حق اونه که بدونه ... م سهسه ماه هم  -

به  یتونه سفر یيزا استفاده کنه وگرنه مادام العمر ديگه نمو اين

 کاناد داشته باشه ... اين ظلمه ... 

 که خوستم برم ...  یوقت یگم ول یبهش م -

از اون برات  ه ... به خدا بهتر احمق نشو ... آرتان رو از دست ند -

  یبه پا ینیبش یتون یهم که زن گرفت .. نم مایديگه .... ن ستین

 .  ..ماین

 وگفتم: دمیکش یآه

زنه که من نرم اواره غربت   یداره تو سرش م یلی... خ ماین چارهیب -

به خاطر آرتانه ... خودشو به   شتریب لشیدونم دل یم یبشم ... ول

از هم  شیازه نده زندگخواد اج یو حال مدونه  یارتان مديون م

 ...  شهبپا
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 مديونه بهش؟ یواسه چ -

 ...   طرالنبه خاطر  -

و   دیبنم آه کشرو بپذيره ...ش  مایشد ن  یآرتان راض  یبا حرفا نرالط

 رو به بنفشه گفت:

 پاشو بريم  -

 ... کجا؟! -

 پاشو بريم من يه عالمه کار دارم ...  -

 گفتم:  یبا ناراحت

 تیدوست داشتم واسه عروس یل یخ ! به خدا ؟یشبنم ناراحت شد -

 ...  امیب

 نیهم ذارم به ینم مناينو بدون  یمن به جهنم ... ول یعروس -

 ...   یبر یراحت

 ... یرم شبنم یاز اينم راحت تر م -

 وتماشا کن ...  نیبش -

 :دمیعوض کردن بحث رو به بنفشه پرس یبرا 

 با بهراد ؟ یکن یکار م یتو چ -
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 زد و گفت: یپوزخند

يک ماهه من با بهراد تموم کردم خبر  االنکه  یکار یاکج نیبب -

 ...  یندار

 ؟؟؟؟ یجد -

 ره ...چرا؟!!!! ا  -

ازم داشت که از عهده ام بر   یسرا انتظاراتپ هیچون اونم مثل بق -

کات   میگرفت   میهم تصم  نیهم یيومد انجامشون بدم ... برا  ینم

 ...  میکن

 ! چه بد ... یوا  -

خره شاهزاده سوار باالن که عاشقش نبودم .... هم خوبه ... م یلیخ -

 ياد ...  یمنم م دیبر سانتافه سف

گفت:پاشو بنفشه کم چرت و پرت بگو ...به نظرم    یم با پريشانبنش

... به همون    اوردمیخودم ن یبه رو  ینبود ول یع یحالت شبنم طب

فرصت ندادن من از زايمان اتوسا   یکه اومدن رفتن ... حت یسرعت

رفتنشون منم از خونه خارج شدم و رفتم   ان بگم ... بوبهش یزیچ

کجا مونده بود؟   یيعنشب بود ...  ده...ساعت ياز مارستانیسمت ب
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  طونهیخدا از دست اين بشر ... ش یداد ... ا  یهم جواب نم شویگوش

خونه تابفهمه چه  امیساعت دو ب رونیگه يه شب برم از خونه ب یم

  چیگريه کنم ... انگار من براش ه داره ها .... دوست داشتم یطعم

 شتریب فته ... حالمگر طوینداشتم ... شايان زنگ و زد گفت بل یتیاهم

دو   یتا يک ادین رمیگ طیداشتم که بل دیدونم چرا ام یگرفته شد ... نم

  یاتاق ... دلم م یمن اگه شانس داشتم ... رفتم تو یماه ديگه ول

 هیخودمو تخل یجور هخواست همه قابا رو بزنم بشکنم بايد ي

ن اي... دو هفته ديگه قرار بود برم ... دوست داشتم همه  کردمیم

آرتان با اينکاراش فرصت رو از هر   یآرتان باشم ول شیمدتو پ

در بلند شد ... ساعت از دوازده گذشته   یگرفت ... صدا  یدومون م

 .دو تا داد سرش بکشم .. رونیاز اتاق برم ب یخواستم حت یبود ... نم

راحت  المیتخت ... حال که اومد خ یرو دمیفکر! ... دراز کش یب

تم راحت بخوابم ... يهو در اتاق باز شد ...  نستو یشده بود و م

چارچوب در ايستاده بود ... با   یناخودآگاه نشستم ... ارتان تو

به خون نشسته ... قد و قامت فرو افتاده ...   ی... چشما دهیژول یموها

آرتان ... آب دهنشو   -ترس  گفتم: ام رفت ... بداز يا زیهمه چ
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شده  یدر و چشماشو بست ... چب داد به چارچو  هیقورت داد ... تک

  یخدايا اين چش بود؟ رفتم طرفش ... دستشو گرفتم تو ؟یبود يعن

 دستم و گفتم:

چرا اينقدر  ؟یکجا بود ؟یشد یشده؟ چرا اينجور  یآرتان ... چ -

 ؟ یدير اومد

 ترسا ...  -

 ؟جانم -

 نگام و گفت:  یدستش ... نگاشو دوخت تو یتو گرفتاون دستمم 

 گن؟!!  یماينا راست  -

 

 گفته بود؟ نفس بريده گفتم: یبهش چ ی... ک دمیترس

 ا؟یک -

 !؟یر یم یدار ؟یگرفت طیويزات درست شده؟ بل -

  یبهش گفته بود؟!!! حال زود بود ... نم ی... ک دی خره فهم باالپس 

انداختم زير ...    موب بشه ... سرهفته اخر خرا  دو خواستم اين

 م:فت... گبرگشتم سمت تخت و نشستم لبش
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 بهت گفت؟ یک -

اومد طرفم ... جلوم ايستاد ... دستامو گرفت ... بلندم کرد ... زل زد  

 چشمام ... چرا چشماش اينقدر سرخ  بود ؟ گفت:  یتو

 گن ...  یپس راست م -

و عقب گرد   دی شت سر هم کشپ  قینگفتم ... چند نفس عم یزیچ

ف بزنه ...  حر یه ا مکل.... بدون اينکه  رونیکرد .... رفت از اتاق ب

  یلعنت به شماها! فقط م یبدون اينکه بگه نرو ... بگه بمون ... ا 

کردم تا  یفکر م چارهی... من ب نی منو خراب کن یروياها نیخواست

کار  شما با اين ذاره ... ی... نم ره یگ یخوام برم جلومو م یبفهمه م

تخت ...   یفقط منو داغون تر کردين ... خودمو پرت کردم رو 

  اصالًش پنهان کردم و اينقدر زار زدم تا خوابم برد و  باال یوسرمو ت

اتاقش قدم رو رفته ...صبح که   یآرتان تا خود صبح تو دمینفهم

سمت   فتمبود ... تلو تلو خوران ر نیشدم سرم مثل کوه سنگ داریب

رو باز کنم که  یبردم تا در دستشوي شی... دستمو پ یدستشوي

 ط آرتان بود: خ چشمم خورد به يه يادداشت ... 
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دونم  یگردم ... نم یرم که يه مدت نباشم ... بر م یرم ... م یم -

دريا   یگردم ... شايد صدا  یبر م  یدونم ک یرم و نم یکجا م

 آرومم کنه ... آرتان ... 

اشک صورتمو   ... نیزم یتم رونشس یدستشوي رد یهمونجا جلو

رو آخ ی! چرا اين روزا ؟ یشست ... هق هق کردم:آخه کجا رفت

چرا   ؟ید یخودتو زجر م ی... چرا دار یکن یاز من دريغ م یدار

  نرم ... آرتان به خدا من منتظر يه اشاره ام از تو ... یخوا  یازم نم

بماند ...   ضجه زدم وچقدرآرتاااااااااااان ...اينکه چقدر گريه کردم 

از روز قبل داشت   شتری... مهم قلبم بود که هر روز ب ستینمهم 

  یياد یشد ... چهار روز از نبودش گذشته بود ... کس یم یزخم

اين مدت يه زنگ بهمون   یجون تو یلین یکرد ... حت یازمون نم

  یدونستم بايد چه جواب یشکر! وگرنه من نمنزده بود ... خدا رو 

ه بود غصه خوردن و گريه اين مدت کارم شد  یبهش بدم ... تو

شده بودم ...   تیثل مم و خوردمینم یدرست و حساب یکردن ... غذا 

...   دهیژول ی... موها یاستخون یزير چشمام گود افتاده ... گونه ها 

قابل شناخت ... از دل   ریشده بودم غ یلبها ترک خورده .... ترساي
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باشم ...   د اينقدر دلتنگشش یرو به مرگ بودم ... باورم نم یتنگ

ا از زور  قتو  یبرد ... بعض یکردم تا خوابم م یشبا لباساشو بغل م 

نه   یشدم ول یم  یگرفتم ... شايد بايد بستر یضعف حالت تهوع م

  ریروز داشتم مس  نیپنجم  یدادم ... تو  یم حیرج... مرگ رو ت

و  شد و اومد ت  زکردم که در خونه با  یم یآشپزخونه به اتاقم رو ط

  دهیجام خشک شدم ... اين آرتان بود؟!!! اين مرد ژول ... همونجا سر

آب رفته ...  کلیکدر و ه یآشفته ... چشما یو ريش ها  ها.... با مو

داد به   هی... تک نیزم یو انداخت رو!!!! ساکش؟یخود آرتان بود يعن

  هکرد ... دويدم ب سیديوار و زل زد به من ... اشک صورتمو خ

هم دلتنگ   ی... هر دو برا نداشتکه شاخ  و دم   یتنگدلطرفش ... 

 بوديم ... گفتم:

 خوش گذشت ؟ -

 فشارم داد و گفت: 

 ... یم واقعجهنم بود ... يه جهن -

بود يا يه مرد  ن صداش چرا اينقدر گرفته بود؟!!! يا خدا! اين آرتان م 

 زدم و گفتم:  شناختمش؟ مثل بچه ها نق ی غريبه که من نم
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 ! ؟یچرا رفت -

 و گفت: دیکش قینفس عم ندموهام فرو کرد چ یسرشو تو

 رفتم ...  یبايد م -

 تو چت شده آرتان؟!!! -

 نپرس  ترسا ...  ی زی... چ یچیه -

م؟  رسنبايد بپ یچ ی... چرا ه رمیخفه خون بگ یبشم؟ تا ک الل یک تا

 یهم خودتو زجر م یدارم .. چرا دار واالمن حرف دارم ... من س

  نی ب هیچ یقرار لعنت ن... اي میبش هیبايد تنب یچه جرم هم منو ... به   ید

وقت ازت  چیمن و تو؟ کاش از اول نديده بودمت آرتان ... کاش ه

و  رونیب دمیده بودم ... خودمو از آغوشش کش نکر یخواستگار

 اتاقم که دستمو گرفت و گفت:  یخواستم برم تو

 ... شمیپ نیبش اینرو ... ب -

لحن حرف زدنش ديگه اون   ی... حتچقدر آرتان عوض شده بود 

داشت که من همه جوره دوسش  یلیثابت رو نداشت و چه دل تداراق

واسته نشستم کنارش ... از خدا خ دمش؟یپرست یداشتم و عاشقانه م 
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  یسبوند به خودش ... با صدا چ  دستشو انداخت دور شونه ام و منو

 گفت:  یته ا آهس

 ! ؟یک ی...چ یک -

 : دمیمو بلند پرسواالس

 ! ؟یک یچ -

 و گفت: دیکش  ینفس پر صداي

 ! ؟یر یم یک -

  یبراش سخت بود ... و جواب دادنش برا  واالاين س دنیانگار پرس

 من سخت تر ...  

 ... پونزدهم  -

 ده روز ديگه ...  -

 اوهوم ...  -

  دیپام و دراز کش یم شد ... سرشو گذاشت رو... خ زدن یديگه حرف

 یشده بود؟!!! ديگه داشتم م ی... هنگ کرده بودم ... چرا اينجور 

  یزیتونستم چ یزد و نه من م یم اقطالاز  یحرف ون... نه ا دمیترس

اعتراف بده ...   یتواناي  به هردومون صبر بده ... ياخدا ...  یبگم ... ا 
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...  یبهش بگم ... ول زوی ست داشتم همه چدودوست داشتم بگم ... 

.... پس چرا  خوادیآرتان با اين حالش مشخص بود که منو م یول

خودش موجه ... شايد اگه  یبرا  لشیگفت؟ حتما دل ینم یزیاون چ

گه متاسفم ... نه من طاقت نه  یده و م یمنم بگم سرشو تکون م

ش برد ... درست  اب... خو  دیپام خواب یندارم .... آرتان رو دنویشن

... منم سرمو به پشت  دهیمامانش خواب یپا یکه رو  یپسر بچه ا  نیع

کردم   یم شآرتانو نواز  یکه موها یدادم و در حال هیناپه تککا

شد که خوابم برد ... اون همه   یچ دمیچشمامو بستم ... اصل نفهم

تخت   یرده بود ... چشم که باز کردم روخسته ام ک یگريه زار

دونستم صبحه ...  ی... زمان از دستم در رفته بود ... نم دمخواب بو

کرد ... بلند شدم   ینبود ... سرم بازم درد مشبه ... عصره ... مهم هم 

 یبهتر بشه ... آرتان تو درست کنم بخورم تا سرم یايبرم يه چ

يومد ... طبق   یآهنگ م  یصدا   اتاقش یاتاقش بود ... چون از تو

 معمول ...

 بشه ...  سیمن خ  یچشماد قرار نبو -

 بشه ...  ستیقرار ن یقرار نبود هر چ



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

زدم به برق و همونجا نشستم ... حوصله   ... چايساز رو دمیکش یآه

پر کردم و گذاشتم جلوم ...   وان یدم کردن نداشتم ... يه ل یچاي

 آرتان از پشت سرم بلند شد: یصدا 

 منم بريز ... یبرا  -

بود قصد   دا ی ش بود و پورتص ینگاش کردم ... ريشش هنوز رو

 یروبرو می ... نشست اون ريختم یبرا وانمیاصلح کردن نداره ... يه ل

گفتن   یبرا  یشده بودم ... چرا حرف رهیخ یهم ... به بخار چاي 

... چرا   ديمیکش  یيک بار آه م هیچرا هر دو هر چند ثان م؟ینداشت

رو  یايدزديديم ... چه دردمون بود؟!!!! چ یاز هم م  نگاهمون رو

 و آرتان یجلو  نمیداغ و داغ خوردم ... بهتر از اين بود که بخوام بش

 چشماش ... بلند شدم برم که گفت:  یوزل بزنم ت

 زنگ بزنم سفارش بدم؟! یخور یم یشام چ -

 ...  یچیه -

 بخوريم ...  یزی... بايد يه چ ی... ول  یچ یمنم ه -

ت رفت سم مخصوص ... بلند شد تزا ی که برگردم گفتم پبدون اين

که آوردن آورد   تزارویکاناپه ... پ یرو دمیتلفن ... منم دراز کش
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... حال نداشتم بلند بشم ... اونم صدام نکرد ...   ز یم یرو  شتگذا 

اومد دستمو گرفت و بلندم کرد ... منو نشوند و خودش نشست 

دست   دهنم ... از یرفت جلوبرداشت و گ تزا یکنارم ... يه قاچ پ

بهش زدم و مشغول خوردن  یرم ... لبخندستم نخوتون یآرتان نم

دهن اون ...   یو گرفتم جلو رداشتمشدم ... تموم که شد من يه قاچ ب

و بعد آروم آروم شورع به خوردن کرد ...   دیخم شد ... دستمو بوس

ند شدم و  شدم بل  ریس یبه زور خورديم ... وقت یرو دوتاي تزا ینصف پ

 گفتم: 

 م بخوابم ... ر یم -

 ...  یازش فاصله نگرفته بودم که صدام کرد:تر شتریقدم بچند 

 م ... گفتم:بش  تگفتن یمن قربون اون تر یآ

 جانم ....  -

 که نداره ...  یبخوابم ... اشکال شتیپ امیخوام ب یاز امشب م -

 یداشته باشه ... لبخند یشه اشکال یمن بود ... مگه م یاين آرزو

 دم و گفتم:ز

 ؟ یه اشکال نه ... چ -
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  یيخچال و دو تاي یرو گذاشت تو تزا یمانده پ یسريع پاشد باق

گوشه تخت منم لحافو کنار زدم و   دیاتاق ... خواب یتو میرفت

  ... اينقدر اين آرامش برامداشت یچه آرامش.... دمیکنارش خواب

 بم برد ...  ر و راحت تر خوا ديگه زودت یزياد بود که از شبا

روز در   ونمونده بود ... آرتان د یبه رفتنم باق  شتریدو روزه ديگه ب

به   یديگه کار یرفت سر کار ... همه اش خونه بود ... ول یم ونیم

بود ...   ینه بود براش کافخو یکه تو  نیکارم نداشت ... انگار هم

 الیخیشتم ... بحوصله اشو ندا  یکه انجام بدم ولخريد داشتم   یلیخ

خريدم ... بايد سند   یخواستم از همونجا م  یم یخريد شدم ... هر چ

.  ه کنه .. والح  دادم به شايان تا برام بفروشتش و پولشو یمو مويال

 یساک و چمدون هم نم یکردم ... حت یم دا یپ  ازیاونجا به پول ن

کرد که   یکفايت م کیکوچ  یدستخواستم بردارم ... يه ساک 

خواستم   یکه م  یزیچ هاير تخت گذاشته بودم  تنه بودم و زاونم بست

بود ... ديگه به  کشیکوچ یاز قاب عکسا یاز خونه ارتان ببرم يک

 یکردم ول یم  ی.. بايد با همه خداحافظنداشتم . یازین زا یچ هیبق

خودش به  توان اين کارو هم نداشتم ... آرتان گفته بود که یحت
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من انجام   یاينکارو برا خواست   یم دونم چرا  یگه ... نم یهمه م

  یشدم ... رفته بودم حمام ... م یدر هر صورت مديونش م یول بده

رفتن هم نداشتم ... اين چند وقته حوصله حمام  رمیخواستم دوش بگ

بود ...   گاریس یمن! بو یيومد... خدا  یم ی... يه بوي رونی... اومدم ب

مبل   یبود رو رتان نشستهديدم؟!!!! آ یم ی... چ یپذيراي  یم توپريد

  یانگشتا ی... ال  گاریجلوش بود ... پر از ته س ی گاریسو يه زير 

شد  یقرار داشت که ازش دود بلند منصفه  گاریدستش هم يه نخ س

بود که از   ی... يه دفعه ديوونه شدم ... زد به سرم ... اين همون آرتان

با   گارویس دنیبود که من به خاطرش کش  ی؟ همونمتنفر بود گاریس

کردم؟!!!! رفتم جلو ... آرتان بهم   رککه برام داشت ت یوم لذتتم

بهش  ضیدارم با غ یچ یدونست برا  یشده بود ... شايد م رهیخ

گفت ... مثل مرده متحرک به   ینم یچیه ی... ولشم  ینزديک م

و انداختم   رونیب دمیاز دستش کش گارویشده بود .... س رهی من خ

  یتو  ندمو با تموم توان خوابو ال بامو بردم ... دست یگاریجاس یتو

درد گرفت ... دو زانو نشستم رو  شتریصورتش .... دست خودم ب

زدم ... من آرتانو به اين   یر مو به هق هق افتادم ... از ته دل زا  نیزم
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  صورتش برداشت ... یروز انداخته بودم؟!!! آرتان دستشو از رو

محکم   موخودمو بکشم کنار که دست ... خواستمزانو زد کنارم

 د:گرفت ... در گوشم زمزمه کر

زنه که بعدش خودش نبايد دلش به حالش   یيه نفرو م یآدم وقت -

 بسوزه ... 

 ووونهههههه ... دي -

 ؟ ی... ديگه چ یمرس -

 ...  گاریس  یچ یبرا  ؟یچ یبرا  -

 و گفت:  دیکش یآه

 يه ذره آرامش ...  یبرا  -

 ؟یکرد دا یپ -

 ...  دريغ -

ضرر داره ...   تی تسالم یفتم:برا گ صورتش ... یاشتم رودستمو گذ

از  یخواست حرف ی... انگار نمتو رو خدا نکش ... من که رفتم

.  ..نجره ام خفه کردح ینم و حقا که اين عملش صدا رو تورفتن بز

 و گفت: نیزم  یدر اتاق گذاشت رو یوبرد جلبعد بلند شد منو 
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 یيه کار رونیرم ب ی... من م یبرو لباس  تنت کن که سرما نخور -

 گردم ... باشه ...  یدارم ... زود بر م 

 با بغض گفتم:

 آرتان ...  -

 جانم؟ -

 ...  اینکش گاریس -

 و گفت: دیبه گونه اش کش یتدس

 شدم ...  هیتنب ... ینه ديگه خانوم  -

 ...  دیببخش -

 یلی... مگه من به خاطر اين عمل به تو س ستین یه عذرخواهب ازین -

 مستحقش بودم ...   االننزدم ... پس 

کردم که  یم اينو گفت و رفت ... کاش زود برگرده ...به اين فکر

يا ... چرا سهم من رم .... خدا  یران ماز اي شهیهم یپس فردا صبح برا 

خودمم که   یبود ... درسته که خودم خواستم ول  یارگغربت و آو

پس صبرشو هم  ادیشدم ... خدايا اگه اين بل قراره سرم ب مونیپش

 بهم بده . 
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 یخونه رو به جا ی.. لباسمو عوض کردم ... دوست داشتم هوا 

م ت کردم و رفتدم درس خو یقهوه برا  وانینفس کردن ببلعم ... يه لت

 یداد... ولو شدم رو یعطرشو م  یاقش بواتاق آرتان ... همه ات یتو

 صورتم پخش شد ... داد زدم :  یتختش ... اشک دوباره رو

مغرور ... اين غرور به چه  ی! عوض؟ یلعنت یبر یخوا  یکجا م -

  یبر یخوا  ی... م رهیگ یازت م داره عشقتو یخوره وقت یدردت م

شعووووووررررررر   یاحمق ب ی؟ ترسا یریشقتو بگع یاونجا عزا 

.. .. 

 یلیش پنهان کردم و از ته دل زار زدم ... برام خباال یصورتمو تو

  یدونم چند ساعت گذشته بود ... هر از گاه یسخت بود ... نم

بعد دوباره   زدم و یبه در و ديوار زل م یساعت میشدم ... ن یآروم م

گذشته بود که    یدونم چند ساعت یگرفتم ... نم یگريه رو از سر م

ش بود و هق هقم هوا ...  باال یه ام ... سرم ال نشست سر شون یدست

پکر کنارم نشسته بود ... نشستم  یا  افهی... آرتان با ق دمیسريع چرخ 

 کرد: موهام ... در گوشم زمزمه یدستشو کرد تو ...

 وب؟!!!  دختر خ  هیچ یرا گريه ب -
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ش ... يقه اش طبق معمول باز باز بود ...  ا  نهیس یسرمو فرو کردم تو

...   باال دیبرهنه اش ... يه دفعه منو کش نهیس یريخت رو یاشکام م

داشت   ازش یفکر جداي آورد جلو ...  سرشوچشمام و  یزل زد تو

خوام   یخواستم دهن باز کنم بگم نم یم یکرد .... ه یديوونه ام م

  یرفتم ... آرتان بايد م یو گرفتم ... من مخودم یو بازم جل یرم ولب

 م ... زمزمه وار گفتم:دنبال يومد

 آرتان ...جانم؟ -

 خوام برم ...  یکه من م یبه بابا اينا گفت -

 آره ...  -

 ؟  ستیازشون ن یخبر  چیپس چرا ه -

 فشارم داد و گفت: 

 داشته باشن ...به کارت ن یکار یمن ازشون خواستم اين دم آخر  -

ن خوا   ینم ی... حت شهیهم یرم برا  یرم مدونن من دا  یاونا که م -

 من باشن شیروز آخر رو پ

  هی... برو خونه بابات ... آتوسا و بق  ی... فردا روز آخريه که تو ايران-

 .. از همونجا هم برو فرودگاه ... يان اونجا . یهم م
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ريم...   یت مگف  یگفت برو! نم یزد ... م یچه راحت حرف م

 گفتم: 

 ...  یيا  ینم تومگه  -

 ... نشست سر جاش و گفت: دیکش یآه

 بسازيم ...  یخوام امشب يه شب به ياد موندن  یشو که مبلند  -

 ...  یچه جور -

 پاشو تا بهت بگم ...  -

  ی... منو نشوند رو منیبه سمت نش دیکشبلند شدم ايستادم ... دستمو 

 مبل و گفت:

 کنه ...  یرتانت چه مآ  نیبب  نیبش حاال -

به  شبندیآشپزخونه ... پ ی...رفت تو ین من بوداآرت اشآرتانم؟!!! ک

 و گفتم: دمیشد .. سرک کش یودش بست و مشغول آشپز خ

 ! ؟یکن  یکار م یچ -

نه من  ینه تو نهار خورد داستیپزم عزيزم ... اينطور که پ  یغذا م -

 ... 

 کمک ...  امیب -
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  ین نگاه کن ... من خودم همه کارارو م... شما فقط تلويزيو رینخ -

 ... مکن

بزنه ... از   شمی آت شتریخواست ب  یم اشیلبخند زدم ... با اين مهربون

ه ...  خواد بادمجون درست کن یم دمیبادمجون سرخ  شده فهم یبو

من بادمجونه؟!!!! چقدر هم   عالقهمورد  یدونست غذا  یاز کجا م

 زوی.... آرتان م یدستشوي هوس  کرده بودم ... پاشدم دويدم سمت

  ی... چند تا شمع ... دو تا صندل یعیدسته گل طبيه   بابود ...   دهیچ

 زیبود ... کنار م دهیکنار هم ... خودشم يه دست لباس  خوشگل پوش

 من ... یبانو  دیکرد و گفت:بفرماي یمیتعظ

رو هل داد جلو ...   یو آرتان صندل یصندل یبا خنده نشستم رو 

خنده  !!!! بای... چه بادمجون دیکنارم و برام برنج کشخودشم نشست 

 گفتم: 

 ! ه؟ یمن چ عالقهمورد  یغذا  یدونست یاز کجا م -

 عزيز بهم تقلب رسوند ...  -

کرده بود؟ خدايا   واالزيز ساينقدر براش مهم بودم که از ع یيعن

روم بذار ... چند قاشق که  شی پ یشم ... يه راه  یدارم ديوونه م
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اشتهام کم  چقدر آشپزيش محشره ... با اينکه  دمیفهمخوردم تازه 

مزه بگذرم ... تا  فوق العاده خوش  ی تونستم از اون غذا  ینم یبود ول

مهربون شده   مشتاق آرتان خوردم ... چرا اينقدر یتهشو زير نگاه ها 

بود ... چرا ديگه داغون نبود ... چرا ريشاشو زده بود؟!!! با خودش  

 که بود یش به حال من سوخته بود ... هر چکنار اومده بود؟ يا دل

م ...  جمع کردي زویهم م  .. غذا که تموم شد با کمک.  ودخوب ب

 اتاقم ... داد زدم:  یآرتان رفت تو

 آقا ؟! یر یکجا م -

بود   یاز لباساي یدستش بود ... يک  ی برگشت ... يه لباس  کوتاه مشک

... پشتش تا  تونستم بپوشمش  یمجا ن چیبودنش ه یکه به خاطر لخت

ناف باز بود ... قدشم  یو تا رو یاش هفت کمر لخت بود ... يقه  نیپاي

شدم .... بلـــــه! لباسو گرفت به  یود و اگه خم مرونم ب یباالتا 

 رفم و گفت:ط

 !؟ یپوش یاينو م -

امشب شب آرتان   یداشت؟! ول  یلیبا تعجب نگاش کردم ... چه دل

اتاق تا بپوشمش ... لباسو که   یو رفتم تو رفتمبود ... لباس  رو گ
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صورتم   یهم تو یم خوشم اومد ... يه دستودم از خودخ دمیپوش

تم خوب بود ... تا رف نجوریوهامو هم ريختم دورم ... همبردم و م

  یمن!!! چه نور پرداز یبلند شد ... خدا  یقیموس یصدا  رونیب

..  زده بود . رواتبود و ک دهی... آرتان هم کت شلوار پوش یقشنگ

...   یهنام صفوبود ... ب قدم قدم بهم نزديک شد ... آهنگ آرامش

... چرا اين   ديمیباهاش رقص بار نیاول یبرا  یهمون که شب عروس

 ... در گوشم زمزمه کرد: آهنگ؟!! دستمو گرفت

 ... با اين آهنگ بود ... يادته؟  دمیبار که باهات رقص نیاول -

 خوند:  یداشت م یبهنام صفو

 ره ...  دا  ی شچشات آرام -

   ستین یشکی ه یچشماکه تو 

 قلبت   یدونم که تو یم

   تسین یشکی ه یجا  به جز من

 ... 

آرام بخشش  یآرومش ... چشما  یچشماش ... چشما یزل زدم تو

 ... سرمو تکون دادم ... گفت: 
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!!!  ؟عاشق رنگ چشماتم ...اين چش شده بود امشب؟!!!! عاشق -

 من؟!!!!   یعاشق چشما

 خوند: یشت مبهنام هنوز دا

 کنه از غم یداره که دورم م  ی چشات آرامش -

 م کم کم ش یدارم عاشق مگه  یبهم م  یاحساس هي

   یدیبخش یآرومت بهم خوشبخت  یتو با چشما

 دی  یياد منم م  یرو دار یو خوب یخودت خوب

 بهم عشقو نشون دادی رينتیتو با لبخند ش

  یتو بودم که واسه من دست تکون داد یتو رويا

 ... 

... آب دهنمو قورت دادم و   بگم یزیر نوبت من بود که يه چاينبا

 گفتم: 

 آرتان ...   یخوب یلیتو خ -

 نه بهتر از تو ...  -

 تو کل روياهام  ی خوام باش یم یاز بس تو خوب  -

 فرداهام  دیام یبا تو باش رمیگ یتا جون م
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   متو کل روياها  یخوام باش یم  یاز بس تو خوب

 فرداهام  دیام یباش با تو ريمیگ یتا جون م

 شم یا بند نگانت مکه پداره  یچشات آرامش

 شم یو مات م شیچشمات دوباره ک یتو باز نیبب

 کن  یبا نگاهت آسمان مویبمون و زندگ

 کن یبمون و عاشق من باش بمون و مهربون

داد ... يه   یداشت با اين آهنگ بهم دست م یبیاينبار يه حس عج

در  یبردم ... ديگه مشروب یملذت  داشتم باهاش یغريب بیجور عج

وجودم   شدم ... انگار همه یمن دوباره داشتم داغ م یول کار نبود ...

کرد ... انگار با تموم وجودم داشتم  یداشت عشق آرتانو حس م

 من بمونم ....  خواد یکردم که اونم عاشق منه ... اونم م یحس م

 دی یبخش یآرومت بهم خوشبخت یتو با چشما -

 دی یياد منم م  یرو دار یخوب و یوبخ خودت

 بهم عشقو نشون دادی رينتیش با لبخند تو

 دیواسه من دست تکون دا  تو بودم که یتو رويا

 تو کل روياهام   یخوام باش یم  یبس تو خوب از
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 فرداهام  دیام یبا تو باش رمیگ یتا جون م

 ی... زل زدم تو باالشد ... سرمو گرفتم  یآهنگ داشت تموم م

همه  ... ذره ذره ... با  نی. سرشو آورد پايان ..غ آرتدا  یچشما

... دوباره اتاق ... و بسته ... کردم  یاحساسش ... و من اينو حس م

   ...آرتان یشدن در با پا

 ... 

د انگار ..  مامو باز کردم .. صبح بود و همه تنم کوفته شده بوچش

...   دمرم نبود ... از جا پريتخت ... آرتان کو؟!!! کنا ینشستم رو

... نکنه رفته سر کار؟!!! اين روز آخر ... قرار   رونیدويدم از اتاق ب

ريم ...   ینه ... گفت برو .... نگفت م یبريم خونه بابا اينا ... ول بود

جاست ...  ک نمیبب رمیخواستم شمارشو بگ یيدم سمت تلفن ... مدو

  زیگفت همه چ یم مبه یگشت ... ديشب يه احساس یبايد بر م

کردم  یياد ... حس م یبه وجود نم یشه ... ديگه جداي یم تموم

ذارم   یگه نم یجر داده و م طموین بلشم آرتا یم  داریصبح که ب

ن رو که برداشتم چشمم خورد به داشتم ... تلف ی... چه روياهاي یبر
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ذ  از دستم افتاد ... کاغ ی... دستم لرزيد ... گوشيادداشت کنار تلفن 

 رو برداشتم : 

م نگرد ... بهم زنگ هم  دنبال...  ری من ... صبحت بخ یرسات سالم -

واسه بدرقه کردنت ...   امیتونستم ب یخاموشه ... نم مینزن ... گوش

بدرقه   یها برا  یلیخودت باش ... خ نموندم ... مواظب نیهم یبرا 

تظارت  در ان یرينیآينده ش دوارمیرو خونه بابات ... اميان ... ب یات م

  یرس یبه آرزوت م یتو و هم من ... ديگه دار نتظارا   باشه ... هم در

که خودم  یاخالق ... با  یت منو تحمل کرد... ممنون که اين مد

  الزماينجا به بعد ديگه   نداره ... از یدونم چندان تعريف یخوب م

وقت از من  چی تو برام سخت بود ... ه ... بدرقه یتحملم کن  ستین

 تو ... آرتان ...   درقه ات کنم ... شوهرنخواه که ب 

داشتم بزنم ... دوست  غیخواست ج یکنسول ... دلم م ینشستم پا 

 همه موهامو دونه به دونه بکنم ... داد زدم: 

... بايد منو  یموند ی!!!!! بايد م؟ یرفت !!!! چرا ؟یرفت  یبه چه حق -

رت  با اين کا  یخواست ی... ترسو ... بزدل ... م یشتدا  یهم نگه م

هم نبودم؟!!!   یيه خداحافظ لیاقتتو؟ من یردونگم  ؟یثابت کن ویچ
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  یدلم ... هچ وقت نم یرو یگذاشت یبخشمت آرتان ... بد داغ ینم

 بخشمت ... 

از جا بلند شدم ...   ی.... به سختحال شدم  یاينقدر گريه کردم که ب

به دست و   ی... آب یدستشوي یندم توکشان کشان خودمو رسو

قفسه بود ... برش داشتم ...   یت آرتان توژيال.  صورتم زدم ..

 رگ یگذاشتم رو

خواستم ... چشمامو بستم ...  یرو بدون آرتان نم   یتم ... زندگدس

 : دیاز درونم فرياد کش ینداي

...   یندار دنیکه قدرت جنگ ی... توي یسو وبزدل توياحمق ... تر -

خودتو که  و بدبخته ... بکش  فی ضع یکار آدما یخودکش چارهیب

خودت  یپا  یوقتشه که رو االن...   یو هم نداشته باشر ایاون دن

 وقت اثباته نه مرگ ...  االن...  یتون یکه م یو نشون بد  یوايس

آيفون بلند  ی... صدا یدستشوي یت رو پرت کردم توژيلبا گريه 

 یرتان باشه پريدم سمت آيفون ... ولشد ... با اين فکر که ممکنه آ

  یرسا ببغلش بود ... با ديدن د یو .. درسا کوچولو هم تآتوسا بود . 

 لبخند زدم و جواب دادم:  اریاخت
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 بله ...  -

 ...  یخوايم بريم خونه باباي یم نیپاي ایخاله ترسا ... بدو ب -

شدم و  یهمه م یگفتم حوصله ندارم رسوا یاگه م گفتم؟ یم یچ

  یطورآرتان نبودن خودشو چه  یيعنچه مرگمه ...   دنیهمف یهمه م

هم که اينکارو کرده بود بايد ازش   یبود؟ هر طورکرده  هیتوج

 شدم چون کار منو راحت کرده بود ... زمزمه وار گفتم: یممنون م

 يام ...  یم االن -

 کمکت ...  ادیب یمانتا  نهی اگه بارت سنگ -

 .. ستین یزياد زینه ... چ -

 .. پس بدو . -

  فی... ک رونیب دمیرفتم داخل اتاق ... ساکمو اززير تخت کش

از اين خونه   شهیهم یشد دارم برا  یم ... باورم نمهم برداشت  مویدست

... نامه   طمویبل  نطوری... هم فمیرم ... مدارکمو چپوندم داخل ک یم

م ... دوست داشتم دست خطشو داشته باشم ...  ارتانو هم برداشت

 در خونه یبد نبود ... جلو یرفع دلتنگ ی... برا  عطرشو هم برداشتم

 یآرتان رو یو به خونه و وسايلش انداختم ... به عکسااخرين نگاه
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... به کاناپه و تلويزيون .... اومدم   کمونیديوار ... به آشپزخونه ش

گذاشتم  دویتموم شد ... کل ی.. همه چبه هم . دمی... درو کوب  رونیب

 ...   دارهگفتم برش  یعدا بهش مگلدون پشت در ... ب یتو

... اخرين   یبه ... هجده ... هفده ....... الر ... نوزدل آسانسورفتم داخ

 هیبقشنگش بهم گفت ال یبود که اين خانومه با اون صدا  یبار

نگاه کردم ...  خوشگل ساختمون با حسرت  ی.... به لب نیگمشو پاي

بان با  شد صاحب اين خونه خوشگل ... نگه یم یبعد از من ک

 : ريد ديدنم از جا پ

 ...  نوم دکترخا ریزور بخ -

 ی... ول ستمیخواستم بگم ديگه خانوم دکتر ن یزدم ... م یزخندپو

اونم دلم  یبرا ی... حت رونیبراش تکون دادم و رفتم ب یفقط سر

برام مهم  یيومد ... ول  یکنکور م یشد ... امروز جوابا یتنگ م

با    ی... مان یبود. آخ  ارتان ... کاش نبود ... امشب تولد آرتان بود .. 

اومد ... ساکمو گرفت و شروع کرد به سر به سر  يع جلوديدنم سر

حوصله اونو هم نداشتم ... درسا رو از بغل   یحت  یگذاشتنم ... ول

گردش زل  ی ايشو چشماغنچه  ی... با اون لبا رونیب  دمیاتوسا کش
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ت آرومم کنه به تونس یزده بود بهم ... شايد فقط اون بود که م

  764پرواز   یکارت ها ريع ترکانادا ... هر چه س ونکوورمقصد 

 ...مسافرين پرواز شماره  

بدهند   ويلتح یخود را دريافت کرده و بار خود را به قمست باربر 

م بده ... چرا همه  انجا کارارو هیگرفت و رفت که بق طمویبل ی...مان

و بنفشه کنارم  نمبودن؟ شبشاد بودن ؟ اينقدر از رفتنم خوشحال 

جون ... پدرجون ... بابا   یلی... نخنديدن  یم ايستاده بودن و داشتن

... همه بودن ... همه لبخند   طرالن...   مای... ن ی... عزيز... آتوسا ... مان

چرا چشمام همه اش ...  تونستم بخندم یزدن ... پس چرا من نم یم

يه دل کنم و   دلموتونستم  یاز آرتان بود؟! چرا نم یسايه ا  دنبال

ياد؟!! شماره پرواز دوباره   یموقت ن چیه هبگم اون که رفته ديگ

برگشت و داد دست من ...   طیبا کارت پرواز و بل  یم شد ... ماناعال

نداشتم  ویشکیخواستم زودتر برم .. حوصله نداشتم ... حوصله ه یم

  یتو... فقط  دمیکردم ... همه رو بوس ی... تند تند با همه خداحافظ

کردم  انتیبهش خ کردم یحس مموندم ...  شتریآغوش بابا يه کم ب

برنگشتم   ی... بعد از اون با سرعت از جمعشون فاصله گرفتم ... حت
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يه نفر هم پشت سرم گريه  یخندن؟ حت یم دارن مه االنآيا   نمیبب

شد ... همه کارا با   یصف ... پاسپورتم بايد مهر م یرفتم تونکرده؟ 

ن منتظر کردم چو ی... شايدم من اينطور حس م  دعت انجام شسر

... تا به   فتادیاين اتفاق ن یدم هر لحظه آرتان برسه و نذاره برم ...ولبو

گرفت ...  یداشت اوج م مایدم و هواپبو مایهواپ ی خودم اومدم تو

.. خداحافظ کشور من ... خداحافظ عشق من خداحافظ شهر من .

... حال خوبه يه ساک   بودمون ايستاده چمد ويالصف تح  ی...تو

باز و بدون حجاب  ی... همه آزادانه با لباسا نداشتم شتریب کمیکوچ

سرم   یرفتن ... پس چرا شال من هنوز رو یاز اينطرف به اونطرف م

  دنبال؟ مگه من  ستین چرا برام مهم اوردم؟یبود؟ چرا مانتومو در ن

کنم؟!!!   یاستفاده نم ... چرا ازشینبودم؟ خب اينم آزاد یآزاد

شدم ... بايد از اين   یاشتم خفه مداد و د یبغض گلمو فشار م

 یرسوندم به يه هتل ... بعد م یخودمو م یگاه درندشت لعنتفرود

  یبرا  یحوصله ا  چیه یخونه ... چه قدر کار داشتم ول  دنبالرفتم 

ريل نمايان شد ...   یخره ساکم روباالمشون نداشتم ... انجا

 ی... چه هوا  یسمت خودم ... راه افتام سمت خروج  دمشیکش
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وش نفس نکشه خفقان که آرتان ت یداشت ... هواي یخفقان آور

 شه ديگه ...   یآور م

 ترسا ....  -

 یآرتان چه به روزم آورد نیشدم ... بب یالتیخالق ... حتما خ للج

داره ... نکنه تو شهر غريب ديوونه   یتم دست از سرم بر نمکه صدا

 :دمیاينبار بلندتر شن وم؟!!! دوباره هم بش

 ...  یتر -

ک شدم ... جرئت نداشتم برگردم پشت سرمو نگاه کنم ر جا خش س

.... يه بار ديگه ... خدايا نوکرتم ... فقط يه بار ديگه ... دعام چه زود  

 مستجاب شد :

 من ....  یتر -

 زير گوشم گفت:خدايا نوکرتم بهم قدرت بده بچرخم ... 

 ؟ین یبب عاشقتو یرگردب یا خو یمن -

ام حبس شده بود ... اشک هجوم اورد به چشمام ...   نهیتو س نفس

گرمش   یعطرش ... بازم نفسا یزم بو باديگه نتونستم تحمل کنم .. 
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دونستم بخندم يا گريه کنم ..   ینم .. فوق العاده اش .  ی... بازم صدا 

 بودم؟   دهی؟ آيا واقعا به بزرگترين آرزوم رس داریخواب بودم يا ب

... ساکمو برداشت و گفت:بريم ...نا   نیزم یآرتان منو گذاشت رو

 :دمیپرس خوآگاه

 غش خنديد و گفت: کجا؟!!!غش  -

هتل  یتو من ديروز تا حاال ؟یدبرگر  ومدهین یخوا   ینکنه م هیچ -

 سلبريم ماه ع یایکردم تا تو ب یداشتم در و ديوارا رو نگاه م

 ... میون رو برگزار کنم

 سل؟!!! ماه ع -

 گفت:

... به اين   یا یهمه اجازه دادن تو ب یچه طور یپس فکر کرد  -

خوام سورپرايزت کنم و اينجا  یدونستن من م  ی!!! چون م ؟یراحت

 ...  ريمیمنتظرتم تا با هم ماه عسل عقب افتاده مون رو جشن بگ

 گفت:محاله!!!  ینو اين همه خوشبختم .... مدوباره به گريه افتاد

 ...   نگريه بسه خانوم م -

 ...  یبد حیرو برام توض زا یچ یل یآرتان بايد خ -
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 ...  یزن یمچشم خانوم ... چرا  -

دادم به شونه اش ... هنوزم   هیشديم ... سرمو تک یسوار تاکس یدوتاي

به هتل ...   ديمیسته ... رسم نششد که اين آرتانه کنار یباورم نم

رو   دیبود!!! آرتان گل کاشته بود ... کل یداخل ... چه هتل میرفت

  یکیبه سمت اتاقمون ... چه اتاق بزرگ و ش میترف یگرفت و دوتاي

 ید ... نشستم لب تخت ... اومد نشست کنارم ... دستمو گرفت توبو

 دستش ... سريع گفتم: 

 ن ... برام تعريف ک  ویبگو ... همه چ -

 زش کرد و گفت: زد ... صورتمو نوا  یلبخند

کردن ... پدرم   یم يفکه خودمو شناختم همه ازم تعر یاز وقت -

باعث شده بود   نیهم ...  انمیدرم ... دوستام ...و خلصه همه اطراف...ما

دونستم ...  یکس رو در حد خودم نم چیمغرور بشم ... ه یلیکه خ

 ینداشتم .... تو یجنس مخالف چیرابطه با ه یبه برقرار  یتمايل

 یخوش نشون م یيومدن و رو یاز دخترا طرفم م یلیشگاه خدان

نبودم ... از ازدواج   یدختر  چیبا ه یمن حاضر به دوست یول دادن

داشتم تا آخر عمر تنها بمونم .... يه   میبودم و تصم زار یت بهم به شد
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داشت  ن تیبرام اهم یديگه ا  زیچ چیجز پول در آوردن ه یجوراي

اومد و با بچه ها پاتوق   شیج شنبه شب ها پ.. تا اينکه برنامه پن یتر

رفتن به اون رستوران   ... تفريح من در کل هفته مرو کشف کردي

دوستام ... از همون اول   یها یبه مهمون وقتها هم رفتن یبود و بعض

شما ... به خصوص تو   یکه اونجا اومديم بچه ها زوم شدن رو

واستم به دلم خ ینم  ی... متوجهت بودم ول یبودچشم  یتو یلیخ

 یاز زيباي شتر یکه ب یزیبشه ... چ یدختر  چیاجازه بدم متوجه ه

به   یجهتو چیکرد غرورت بود و اينکه ه یورتت منو جذبت مص

مثل   یشد ی... کم کم هم برام عاد نیهم یاطرافت نداشت یپسرا 

يه لحظه همه   ین دادرو به م شنهادیدخترا ... تا اينکه تو اون پ هیبق

  یدوباره ازم خواست ی... وقت یذهنم ول یهم اومدن تو بد با یزا یچ

...  ستیحرفات دروغ ن دمیديدم ... فهم نگاهت عجز رو یتو نمیبش

و بايد بهت فرصت بدم تا   یگ یرو م قتیحق یکه دار درک کردم

که از قبل بهت داشتم  ی... شايد به خاطر ديد یحرفاتو کامل بگ

تو بود محال بود به ادامه  یجا یره نشستم .. وگرنه اگه کسدوبا

منو جذبت  نیپروا و هم یو ب یگوش کنم ... تو جسور بودحرفاش 
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نبود .. از شر  ی. بد فکرفکر کردم .. شنهادتیپ  یکرد ... رو یم

داشت و   یشدم حداقل ديگه دست از سرم بر م یهم راحت م یلین

  نکرده بودم ... ينکاروکاش ا  یول داد که ازدواج کنم ...  ینم ریگ

د چطور نتونستم تصورشو بکنم من که از غرور تو خوشم اومده بو 

کردم  یم یبشم؟ من بايد از تو دور رتیممکنه اسهم  یکه يه روز

 دامت ...   ینکردم و با سر افتادم تو یلو

قلقلکم داد ... غش غش  طنتیخنديد و با ش  دیبه اينجا که رس

 خنديدم و گفتم:

 اشو بگو ...  هینکننننن ... بق -

 و ادامه داد ...  دی کش یدوباره صاف نشست ... نفس

 یبود یون برام يه دختر عادو بله بر  یمراسم خواستگار یتو -

ديگه  ی... هر کس یکه با همه فرق دار دمیفهم یبازم م  یهنوز... ول

کرد ... يا اينکه جواب   یقبول م رو باالتو بود مهريه  یجا یا 

  یبهت زور م یوقت یتر تو ... یداد ول یرو زود م یتگارخواس

 یيه بچه گربه م نیچشمام درست ع یتو یزد یگفتم و تو زل م

ز اين حرفا کردم فشارش بدم ... سرتق تر ا  یکه من هوس  م یدش
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 من! اصالً ی ... خدا  یلباس  عروس یتو ی... شب عروس یبود

اور کن اگه چند ... ب یکردم که اينقدر ملوس  باش یفکرشم نم

 یموندم کار دست خودم و خودت م یاتاقت م یتو شتریب حظهل

 یباز یشدم ... لباسا یدادم ... اون اوايل کمتر با ديدنت تحريک م

بهت نداشتم ...   یزياد عالقهنبود چون برام مهم  یول یدیپوش یم

هم مهم نبود   یلی... بود و نبودت خ ینه ساده بودبرام مثل يه هم خو

  شتریمن ب یتو رو ریذشت تاثگ  یم  شتریب چهکم کم ... هر  یول... 

 شتریتو ب یمن رو رتیشد غ یم  شتریب ریاين تاث یشد و هر چ یم

ره نگات کنه حق ندا   یکس یکردم تو مال خودم  یشد حس م یم

 یخودم م یباهات حرف بزنه باهات برقصه ... تو رو فقط برا 

با خودم و  یام؟ حتخو  یم یدونستم هم ازت چ ی نم یخواستم ول

دوست داشتم ... آلمان که   طنتاتویت نبودم فقط شدلم هم روراس

بودم   یمغرورتر از اون ی... ولنبود که دلم هواتو نکنه  یرفتم روز

خوشحال شدم    یلیخ یتو زنگ زد ی... وقتگ بزنم که بهت زن

ته  لیاقتکه   یاينقدر از دستت دلخور بودم که نتونم اونجور یول

شدم  یم یخودم عصبوقتا از دست  یبعض ... خودم  رمیت بگويلتح
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  یا بر یجواب چ یه یتوئه؟!!! ول ریزدم که مگه اس یسر خودم داد م

 یمه تصوراتم به هم مه یاورد یرو که م مایحرفام نداشتم ... اسم ن

کردم   یو من حس م یيومد یکوتاه م یل یمن خ یلوريخت تو ج

  یبا باهاش حرف م یدز یحرف م مایاز ن یوقت یول یدوستم دار

که   یهست یردم اشتباه فکر کردم و تو منتظر روزک  یحس م یزد

يه نفر  از تصور اينکه یحت یيعن ... یبش مایو زن ن یاز من جدا بش

شدم ... حالت    یزمزمه عاشقونه سر بده ديوونه م  وشتديگه در گ

کردم که   یکنترل م یلیو خداد ... احساسم ر یمرگ بهم دست م

کنم ... من بهت قول  یخواستم نامرد ی.... نم یزش نفهم ا  یزیچ

وقتا احساسم از  یخب بعض ی... ول یبرداده بودم کمکت کنم که 

 شد ... مثل همون روز که پات در رفت ...    یمدستم خارج 

 و گفت:  دیکش یآه

به هر   حاال داشتم نگهت دارم میاون لحظه ها گفتن نداره ... تصم  -

شتم ...  گذا  کالسکور ثبت نامت کردم و برات ... پس تو کن یمتیق

  چیوقت ه چیبودم ديگه هکردم مطمئن  یخودم حفظت م یبايد برا 

يه گلوله  نم یبرام پر کنه ... ترسا تو براترسامو  یتونه جا یکس نم
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 یاتاقم تا ساعت ها م یوقتا از دست کارات تو یبعض ینمک بود

جرئت نداشتم ...   اتی.. از لحن حرف زدنت ... بازيگوشخنديدم .

بهت دست   یکه خودت نخوا  یطرفت قسم خورده بودم تا وقت امیب

... من   یمن بود... تو بت  بدی بکنی خواستم فکر ینزدنم ... نم

  برخالفتونستم  یچطور م حاال  دمتیپرست یخلوت خودم م یتو

 یوهم که برام سخت بود جل یرو انجام بدم ... هر چ یکار لتیم

... ترسا از   ید یرقص یبرام عرب هک یگرفتم ... اون شب یخودمو م

.  لباس  تو .بگم کم گفتم رقص تو .. آخر شب  یاون شب هر چ

از   ارمی... اخت کنار تختت یعسل یاز همه روتو ... بدتر  یعکسا

بهت نگفتم در  یچیشده بودم ... ه اللاون شب دستم رفت ... 

کارم اشتباهه ... اما دست خودم نبود از زور   دونستم یکه م یحال

م کرد یچه کار دمیح تازه فهمبند اومده بود ... صبزبونم  یالخوشح

ما ...  داشتم ... ا  یصبحانه بهت بگم چه احساس زی خواستم سر م یم

بگم که تو دختر  ی...چ ی... وا  یتو ... حرف از رفتن که زد  یسرد

... اون شب   یمنو به باد داد ناين مدت دل و دي یکوچولو تو

تو   یرين روزا ... افسردگرداهاش بدتبود و ف میبهترين شب زندگ 
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تونستم برات بکنم در  ینم یکار چیه برد یم  لیداشت منو تحل

دونه به   یبرات بکنم ... خدا م یه کارکه دوست داشتم هم یحال

  روکنم تااينکه خودت خدا  دا یدرمانت پ یبرا  یزدم تا راه یهر در

ستم  خوا  یديگه نم یول یو منو به ارامش رسوند ی شکر خوب شد

شم ...  تلخ رو بچ یوباره اون روزا خواستم د یديک بشم نمبهت نز

باز حالت بد بشه ... منم اونقدر آزاد نبودم که بتونم   دمیترس یم

  ی... اون شب تو یدرمانت کنم ... امان از دست اين غرور لعنت

 ...  نیماش ی... تو تو  یتو ... دستاکنار ... یمهمون

شد ...   یهم نزديک مآروم داشت ب ره آرومگفت و دوبا یاينا رو م

 با خنده گفتم:  کنار و دمی دمو کشسريع خو

 رم؟  یبه تو گفت من دارم م یک -

 و گفت:  دیکش یآه

 ... مایشبنم و ن -

 !!! ؟یچ -

ما رو  استنخو یدونستن م  یاونا خودشون رو به من و تو مديون م -

 ی. نم..به هم برسونن ... خبر بدو دادن منو داغون کردن و رفتن 
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ر فرياد  ن انقدا رم بام تهکار کنم ... اون شب رفت  یبايد چ دونستم

که حنجره ام زخم شد ... خدا رو صدا کردم تا خودش تو   دمیکش

...   دیرس یبه ذهنم نم یچیرو برام نگه داره ... تا دو سه روز آخر ه

نه ...   یبهم بگ دم یترس ی... م دمیترس یاز اعتراف م یبخوا  شوراست

 دمیترس یمادا برات مهم تر از من باشه ... هنوزم کان دمیستر یم

  یم یاحساست فقط عادت باشه به هم خونه ات ... از همه چ

يارم ...   یشه ... ديدم بدون تو دووم نم یديدم نم ی... ول دمیترس

يام به   یيام اينجا ... م  یگفتم م کهيه لحظه ... اين بود  یحت

م ... اتسقابل رو  درقه ات کنب رمت ...هچ وقت دوست ندا باالاستق

م ... رفتم ويزامو از شايان گرفتم و با کمک دوست دار شتریب

رو  ديمیکردم ... اون شب که باهم رقص هیته طی خودش سريع بل

 يادته ... پريشب ؟ 

 شه يادم بره؟ یمگه م -

اومدم خونه ديگه همه کارامو کرده بودم ...   یقتاون شب ... و -

اگه   یفقط باهات خوش باشم ... حتخواستم  ی. مديگه آروم بودم ..



 

@Romanbook_ir                                                                                                                              نبود ر را ق

                                                                                     

دارم تو رو عاشق کنم ...   میمن عادت هم باشه من تصم ساست بهاح

 ...  ایعاشق ترين زن دن 

 اش و با ناز گفتم: نهیس یسرمو گذاشتم رو 

 هستم ... ایمن عاشق ترين زن دن -

 و گفت: دیدستمو بوس

 عزيز دلم ...  یبرم اله  تقربون -

 ... با خنده گفتم:اعتراف کنم  گرفتم میتصم

 آرتان ...  -

 ؟جانم -

 ...  تیاون شب رو يادته که موش افتاد تو مهمون -

 ريز خنديد و گفت: 

 بله ...  -

 کار من بود ...  -

 و گفت: دیبوس مویشونیپ

 دونم عزيزم ...  یم -

 صاف نشستم و با تعجب گفتم:
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 هان؟!!!!  -

شتم بهم  گ یت مدنبال مثل ديوونه هانگهبان فرداش که داشتم  -

کار   دمی... همونجا فهمخونه  یاومد یگفت که شب قبل با يه دختر

 از دوستات بوده ...  یتو و يک

 ؟ینشد  ی!!! عصبانیوا  -

 دلم برات تنگ شد ...  شترینه ... خنده ام گرفت و ب -

 بپرسم ...  وااليه س -

 بپرس  قشنگم ... واالصد تا س  -

 .. . یدوست دار ورش کرفسبا خ پلوتو مرصع  -

 اره خنديد و گفت:دوب

 نه ...  -

 !!!!! ؟یپس چرا اون شب خورد -

من با فکر به اينکه   یجلو ی... تو سنگم بذار یچون تو پخته بود -

 یکوچولو و خوشگل تو برام حاضرش کرده با اشتها م یدستا

 خورم ... 
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حس کردم همه محتويات معده ام هجوم آوردن به سمت دهنم ... 

...هر چه خورده و   یدستشوي یهلش دادم اونطرف و پريدم تو

 یآوردم ... آرتان پشت سرم با نگران باالبودم رو  نخورده

 ! ؟یخورد  یزیچ مایتو هواپ ؟یچت شد؟ مسموم شد ... یرگفت:ت

 یزدم به صورتم ... برگشتم انگشتمو گذاشتم رو یخنديدم ... آب

 لباش و گفتم: 

 یم یخودم يه يادگار یاز تو برا  ینه عزيزم ... داشتم يواشک -

 آوردم که ...  

ن مات شد  افتاد ...آرتا جانیه بهتا باباشو ديد   یبود ولآروم   االنتا 

 م:گفتمن و شکمم ...  یرو

 ...  یخدا کنه پسر باشه ... يه پسر از تو که همه وجودم -

 یزده من تو جانیه  یها غیج  یيه دفعه از جا کنده شدم ... صدا 

 یآرتان گم شد ... منو بغل کرده بود و دور خودم م یفرياد شاد

 چرخوند. با خنده گفتم: 

يارم .. باور کن ديگه   یم باالشه بچه اتو  ید محالم ب االن  ديوونه -

 نمونده ...  یتو معده ام باق یچیه
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 پام زانو زد ... دستمو گرفت و گفت: یمنو نشوند لب تخت ... جلو

ترسا؟ من دارم   دمیه آرزوهام رسمن به هم یشه ... يعن یباورم نم -

  جفتتون یفدا  یاله ؟یتوي مانشکه ما یبچه ا  یشم؟ بابا یبابا م

 شم ...خودمو چسبوندم بهش و گفتم: ب

 شه ...  یبد م یلیبه باباش نره که ... خ شکلیفقط کاش ه -

 در گوشم گفت:خنديد ... 

 عاشق جفتتونم ...  -

 ... فقط من ...  رینخ -

 تو و اون که از وجود توئه ...  -

 به دفعه خودشو از من جدا کرد و گفت:

 ...  یازم قايم کنچه منو ب یخواست یم یتو به چه حق -

 احت نشدم گفتم:نار نیهم یلحنش شوخ  بود و برا 

خواستم خودمو  ی... م یخواستم منو به خاطر بچه بخوا  ینم -

 ...  یبخوا 

 دوباره بغلم کرد و گفت: 
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همه اينا به کنار ... خانوم دکترو  ... حاال ایهمه دن قدخوامت  یم -

 . ..   کالسر س  نهیبگو که بايد با شکم پر بره بش

 : دمیکش  غیج

 !!!! ؟یچ -

 ه ...  عزيزم رتبه هفتاد شد -

 اشکم در اومد : 

 نهههههههههههه -

 آره ...  -

 من ...   یخدا  -

داشتم از زحمات آرتان بود ...   یمردم ... هر چ یز ذوق مداشتم ا 

 نگاه کردم و با همه وجودم گفتم:  شیعسل  یچشما یتو

 ار خوند: گوشم زمزمه و دردوستت دارم آرتان من ...  یلیخ -

 بشه  سیمن خ یقرار نبود ... چشما -

 بشه  ستیقرار ن یار نبود هر چقر

 تموم شه ...   یقرار نبود ديدنت آرزوم شه قرار نبود که اينجور
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 (پا يا ن)

 

  زان!سپاس و درود به شما عزي

بهتريندانل   یبرا   ها ی    ود  دايران  رمان  و خارجی   با    ری   گوگل 

  کردن سرچ

   ن دانلود رما

 يا 

   ديددانلود رمان ج

ر و آدرس  روی   کلیک  romanbook.ir)s://(http مان  با 

 .يت شويد سا وارد
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