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 .......نندهیافر یمعنا به

 

 

 

 که شکست خوردم،تب نکردم،در کنج  ی،زمانیکه ترکم کرد ی:زمانمقدمه

 ترک  میپف کرده نشد،لبها زویاز شدت هق هق ر میزجه نزدم،چشمها اتاقم

ا ازپا ر یهر مرد میگذشتم،بعد از رفتنت دلبرتر وجسور تر شده ام،برق چشمها یکی نیبلندم .....از ا یبرنداشت،موها

 میکه صدا یکند،شکستیغوغا مcocoعطر یرورم با بوازدواج شده است،غ یبرا یانتخاب هر مرد تمیاورد،شخصیدر م

 میراب یشده ام که بود ونبود کس یست،دخترین یخبر قبلدخترانه  یرا مانند پسران در سن بلوغ بم کردو واز نازک

 یمردها فروشم،ازیم شوم،فخریرحم م یشوم،بیدسترس عالم وادم خارج م شوم،ازینم یکس ست،دلتنگیمهم ن

ندامت وحسادت تمام  ،حسیدیکه بعد از سالها مرا د یزمان ت،تایاز هم جنسها رمیگیم برم،انتقامیشهرم دل م

 بودم!!!!!!! زیچ کیارزش نبودم،تنها یمن کم نبودم،ب یبفهم رد،تایوجودت را فرا بگ

 (.گانیعاشق ساده.)سارا را کی

 

ظهر  گذشته بودبود،اواسط اذر ماه بودو ۱۲ساعت از کردینگاه م رونیبود به ب ستادهیپنجره اتاق کارش ا یروبرو

ان دانش  نیدرب دندیدویم گریکدیبلند به دنبال  یبا همهمه و خنده ها شدندیکه از مدرسه خارج م یدانش اموزان

چهره اش از فاصله طبقه پنجم  کردیصحبت م شیهایشدکه با همکالس یچاق یرستانیاموزها نگاهش متوجه دختر دب

 خاطرات گذشته ..... یاور ادی یبود برا یمشخص نبود اما جثه اش تلنگر یبه خوب

 

 یها میکه از دست رژ شهیمثل هم مشیمامان مر شه،یکم کردم باورت م لویک۳مامان امروز خودمو وزن کردم یوا

 درنقیدرشت چرا ا تیماشاهلل قدت بلندواستخوان بند یستیتو که چاق ن زکمیگفت عز شدیم یمختلف آفرت عصب
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ان  کردیفکر م دنیال رس دهیتنها به وزن ا خوردیمادرش را نم یاما آفرت که گول حرفها یدیخودت رو زجر م

کل روز را فارغ از تمام  توانستیکه م یاز اندازه خوشحالش کرده بود طور شیکه کم کرده بود ب یوزن لویک۳

نگذشته بود که با پوزخند مسعود روبرو شد که با تمسخر گفت  یمشکالت اطرافش خوشحال باشد اما تنها چندساعت

که  یدختر حاضر جواب شیریساعت گوشه گ۲۴ یبود برا یجمله کاف کی نیر،همنه الغ یچاق شد لویک۳به نظرم 

که معشوق  ستین نیمگر قاعده عشق ا کردیدر برابر مسعود سکوت م بیاما عج شدیزبانش نم فیحر چکسیه

 فرا گرفته بود. یقاعده را به خوب نیا گوش کندو آفرت اوعاشق تنه دییبگو

ت داش ینسبتا چاق کلیکه قد کوتاه وه یزده بود به حال برگشت و روبه منش شیکه چندبار صدا یمنش یباصدا

 ؟یداشت یبودگفت کار شیدر صدا شهیکه هم یتیبا جد کردیم شیارا یبندر یصورتش را مثل دخترها شهیوهم

 اتاقشون. نیاوردن گفتن بر فیتشر یمهندس قاسم جناب

 .امیم گهید قهیدفق۵بهشون اطالع بده تا_

 چشم خانوم مهندس _

 ندیکرده بود به د دایپ یروزها عالقه خاص نیا ستادیا شینکرد سر جا دایپ نانیاطم یکه از رفتن منش یزمان تا

گوش خراش  یوصدا ماندیم دندواویکوبیهم هم م یرا رو یچوب واریوپشت سرشان ان د روندیکه م یافراد

 .ییدروتنها

شفاف قرار  یطرف ان را پنجره ها کیکه  یمتر۲۰اتاق ستادیتمام قد ا نهیا یسمت گوشه اتاقش رفت و روبرو به

بود  گرید یکارش تنها دو مبل راحت زیاتاق را پوشانده بود به جز م واریتمام د یبه رنگ صدف یواریگرفته بودوکاغذ د

دفتر کارش در کرمانشاه تنگ  یبا خودش اورده بود دلش برا یراهم که سر جهاز نهیا نیکه وسط اتاق قرار داشت وا

ا عمر الغر که ت یبه خودش نگاه کرد قد بلند با بدن نهیکه مامن ارامشش بود در ا ییجا کشیوش بایشده بود دفتر ز

که  هریت یبه رنگ قهوه ا یوصاف بود وچشمان دیصورتش که سف گرم به ان اضافه شود درانتها کیداشت حاضر نبود 

صورتش کوچک بودن  یتمام اجزا یکوچکش به نوع ینیوب ینبوداما کوچک هم نبود ولبان کوچک وگوشت زرگب

تر ومرموز تر شده بود خط چشمش  دهیکش یکم شیکرده بودوچشمها زیحلق او یبا روبان شهیرا  مثل هم شیموها

 یطراح ایچهره باشد  شیارا تنداش یداشت تفاوت یکردن تبحر خاص یدر طراح شهیبود هم دهیکش بایراکلفت و ز

ساده وکوتاهش  یمشک یمانتو یقرمزش را برداشت ورو ینقص بود پالتو یوب زیکارش تم شهیساختمان هم کی

 منحصر بفرد پیت شهیوکفشش ست کرده بود مرتب کرد در نگاه اول هم فیراهم که با ک یسرمه ا یوروسر دیپوش

نگاه موشکافانه  کیبه نبض گردنش زد وبعد ازcocoعطر یکرد کمیوبه دور از جلف بودنش توجه مخاطب را جلب م
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 دیرا شن دشییبفرما یبه در زد تا صدا یرفت چند بار به ارام یاتاقش راترک کرد وبه سمت اتاق مهندس قاسم

 نیکه با لذت به ا یصورتش را فرا گرفت مهندس قاسم یپهنا یلبخند دنشیبالفاصله در راباز کرد وداخل رفت باد

به کنار  نیا یهمه جذبه رو از کجا اورد نیزد وگفت :دختر تو ا یلبخند کردیدست خودش نگاه م افتهی پرورشگل 

ه منکر شد ک شهیالبته که نم هیرنگ قرمز اونم از نوع روشنش تو انتخاب تو چ فیهمه ط نیا لیدل دونمیاخه من نم

 .ادیبهت م بیعج

پس  ییشما شهیوچندشم نم کنهیم فیکه ازم تعر یمهندس نشست وگفت تنها مرد زیبه م کیکنار مبل نزد آفرت

 .دیوپشت بندش خند نیکن فیتعر شتریب

 گه؟ید یدونیم یزیمن عز یچقدر برا یدونیآفرت تو خودت خوب م نیبب_

 ایکه از دن یکه پول رفت وبرگشت به دانشگاه را هم نداشت زمان یرا زمان شییاورد دوران دانشجو ادیکه به  آفرت

کرده اش بود که نجاتش داد که  زیاستاد مهربان و عز نیشده بود هم ریس ایبه اصطالح برادر از دن یبود واز مرد دهیبر

سپرد که او حاال  یارتازه کار رشته معم یدانشجو نیرابه ا یساختمان میعظ ییوپروژه ها دیها به جان خر سکیر

 بودنش را نداند. زیعز شدیکار کند مگر م رانیوخارج از ا رانیمهم در ا یبا شرکتها توانستیم

 یکه من وخانواده ام چه سخت دیدونیم ست؟خودتونین یکاف ینسبت خون چیه یب دیکه پدرم شد نیاستاد هم_

که از   دیدونیروهم خوب م نیخانواده اش ا  یزحتیبود به همه چ تیاهم یکه ب یبرادر میدیازطرف  برادرم کش یها

 تا جونم رو هم فداتون کنم. دیکن اشاره هیندارم ااِل شما که حرفتون از همه جداست کاف یدل خوش یمرد چیه

بود  سراپا غرق لذت شده  کتریکه از فرزندخودش به او نزد یحرفها از دختر خوانده ا نیا دنیبا شن یقاسم مهندس

 بود. 

دونه دختر خودم و اون دوتا پسر برام  هیگفتم دوتا دختر دارم با دوتا پسر اماخدا شاهده که تو از  شهیهممن  _

 یسالگ۲۰درس وزد تو دیخودم که ق ینه دخترخون یدخترم داشتم براورده کرد یارزو برا یکه هرچ ییتو یزتریعز

هرطورشده  دیجلسه رو با نیدم که بگم از داتص میخالصه بگذر یکردن وشوهر دار یو رفت پشت گاز واسه اشپز

امامن زادگاهم تهران، اما دلم  ادیمسخره به نظر ب دیکرمانشاه شا میتموش کن که برگرد ،دختریبه نفع ما تموم کن

 وزنم تو کرمانشاه تنگ شده. میواسه زندگ

 که زودتر تمومش میوفتینگرفتم حاال وقت پس دادنش بهتر راه ب ادیدرس  یدست کم کس ریتون راحت من ز الیخ_

 .میکن
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 عطرش حاظران را از ورودش اگاه کرد. یاش زود تر از بو یسانت۳پاشنه  یوارد اتاق جلسه شد کفشها 

ت عاد شیتاز بودن در عرصه کار کهیتنها بودن و نیگذرا متوجه شد که تنها زن حاضر در جلسه است به ا یبا نگاه 

داران بزرگ  هیاز سرما یکیمرد مسن نشسته بودند که هر کدام ۸ومرد جوان ۳رنگ  ینفره مشک۱۲زیداشت،دورم

ه ک شدیباعث نم زهایچ نیشناخته بود اما ا وبرا خ هیداشت بق شیمعدودشان اطالع کم وب یبودند وتنها از تعداد

 نیپروژه و پرداخت اخر نیدر ا یروزیپ کردیکه در ان لحظه به ان فکر م یزیاعتماد بنفسش را از دست بدهد تنهاچ

در راس  یصندل یطرح هارا تک به تک در مقابل حاظران قرار داد وخودش رو هیاول یقسط خانه بود؛بعداز بحث ها

دو مرد جوان  یدر گوش یصحبت کردن متوجه حرفها نیداد در ح حییکامل تمام پروژه را توض سلطنشست وبات زیم

م تما تیرشته کالمش متزلزل شود ودر نها یا هیباعث شد چند ثان نیشد که درسمت راستش قرار داشتند  که هم

 داد ومنتظر پاسخ شد. حییوبرنامه ها را توض حاتیتوض

گفت  کیتبر یدر کنارش نشسته بود گفت:بابد به قاسم یصندل۲مسن که درسمت چپ وبا فاصله یاز مردها یکی

 مهندس ماهر وصد البته کار بلد در گروهش. نیداشتن چن یبرا

که  یاما تا زمان دهیتون رو نشون م گاهیجا یتجربه و روش موفق کسب وکارتون وصد البته بزرگ ف،یتعر نیا_

 گم.ب تیبهشون تسل دیفکر کنم با نصورتیا ریگفت درغ کیبهشون تبر شهیموافقت شمارو براشون نبرم نم

پروژه را امضاء کرد  یمکث خودکار را برداشت وبرگه ها یبزرگ تهران بود بود باکم یاز برج سازها یکیکه  یمیعظ

صحبت  انینفس اسوده افرت در م یصدا نیب نیبرگه ها را امضا کردندودرا یمیافراد حاضرهم به تبع از عظ هیبق

 نبود. دنیقابل شن شانیها

 .یبگ کیبه مهندس تبر یتونیما حاال م دییاز تا نمیا_

 .یمیاغراق نکردم جناب عظ شهیمحسوب م میافتخار بزرگ در پرونده کار هی باشما برام یاگه گفته باشم همکار_

 دختر میهست ییما کم کسا ست،مگهیصدالبته که اغراق ن_

 .دنیتمام افراد حاضر خند یبندش به همراه وپشت

جلسه باهم صحبت  نیاز همان دو مرد جوان که در ب یکیاخر وترک تمام افراد اتاق به جز  یبعداز صحبت ها آفرت

 یکه اگر اشتباه نکرده باشد پسر سامان یتوجه به حضورش مشغول جمع کردن طرح ها شد مرد جوان یب کردنیم

 .ستادیاش ا یاز تجارخارج از کشور بود به سمتش امد ودر چند قدم یکی
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اتون رو به طرف خواسته ه دیتونیخوب م دمیشما ند یوجسور یبه مقتدر یتابحال زن میتجار تیمدت فعال یتو_

 نه به اجبارشما. رهیپذیخودش م لیکه طرف مقابل حس کنه بام یطور دیکن لیتحم

 شیموشکافانه به سرتاپا یباال بردونگاه یبه نشانه جالب بودن حرف سامان توانستیکه م ییراتا جا شیابروها آفرت

که  diorکامال مردانه با کت و شلوار مارک  یوچهره ا یورزشکار کلیساله با قد بلند وه۳۰بایتقر یانداخت،پسر

 یحت نکهیبدون ا اوردیطرف قراردادش بودن سر درم هک یکسان زیآفرت از همه چ دادینشان م یرا به خوب تشیجذاب

علل ت یاز کم شناسد،بعدینکند آفرت او را نم یاگر خودش را معرف کردیکه طرف فکر م یطرف مقابل شک کند، طور

 نهکینم نییتع یکار صنف شغل ما رو چندتا مداد رنگ تیفیدارم که ک دهیزل زد وگفت:من عق یسامان یبه چشمها

 متود مون. یدرست مثل مداد ها میچهره چند رنگ هم داشته باش هیزبون و  هیدرکنارش  دیبا

 تم.با شما رو نداش یبودمتون اما سعادت هم کالم دهید ی!قبال چند بارهمراه مهندس قاسمیجالب ریچه تعب_

چشم  کیرا از جنس مقابل در  یهر نوع رفتار و واکنش توانستیبود م دهیکه طعم مرد ونامرد را به وفور چش آفرت

 قرمز ییبه پالتو یدست شهیرها کرد ودو قدم به سمتش برداشت وبه عادت هم زیم یبهم زدن بفهمد،پوشه ها را رو

 شد! یوچشم در چشم سامان دیرنگش کش

 درسته؟ شهیقهوه ختم نم هیو دعوت به  تیزیها که به دادن کارت و فیتعر نیاخر ا_

اش وبالفاصله  یمردشناس نیتمام وجودش را فرا گرفت از ا یو لذت خاص دیرا به وضوح د شیخوردن مرد روبرو جا

 اتاق را ترک کرد.

 سوال بود نیپاسخ اوآفرت در ذهنش به فکر  دیاش را بوس یشانیبه به محض ورود آفرت به سمتش امد وپ یقاسم

 را به در حد  پدرش دوست دارد؟ بهیمرد هفت پشت غر نیکه چرا ا

 ندیایم ینسبت چیکه بدون ه ییها بهیدوست داشت،غر شتریها ب یهارا از خود بهیغر نیاز ا یبعض دینظرم با به

 دتیها ناام یکه خود یتازمان یکن زانیاو وارقلبتید یرو دباسنجاقیهارا با بهیغر نیت،ایبرا شوندیم یومعجزه ا

اما  ستمیکه درقلبت ن ینگران نباش من هستم من دییبه قلبت به گوشت برسد وبگو دهیچسب زیاو نیا یکردند صدا

 .بهیهستم به اسم غر یتنها معجزه ا ییادعا چیه یتنگ ان نشسته ام ب

 یشان بود که خواسته ها یشگیعادت هم نیکرده بود ا فیتعر یاستادقاسم ینکات جلسه را مو به مو برا تمام

 .شانیتداوم روابط تجار یبفهمند برا یطرفشان را به خوب



 آفرت

 
9 

 

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

پروژه  یکردتا اراده اش را برا زیخودش تجو یخاطرات گذشته را برا یاداوری یداد وباز هم کم هیوسرش را به ان تک

شتن مصادف با دا شیبرا شهیهم کند،تابستانهاورو کند محکم تر  ریاش را ز یزندگ یبه کل توانستیاش که م یبعد

 بود اوبا مادر حاتیدوستانش شروع تفر یکه برا یکردن خانه بود وترس از اواره شدن درحال دایپ شیاسترس وتشو

رنگا رنگ مغازه ها،اما از  یها نیتریودوستانش به و کردندینگاه م یغازه امالکم یها  شهیوخواهرش به پشت ش

 واستاد امدیروز در هفته به کرمانشاه م کیقرار گرفت  که تنها  یمورد توجه استاد قاسم شیاکه طرح ه یسالگ۲۰

را هرچند که کم بود اما حاصل دست رنج خودش بود را  شیدستمزدها یعوض شد وقت یبه کل شانیپرواز بود زندگ

 یزمان یبود حت کیوش رتبم شهیهم شدیهدفش مصمم تر م شبردیروز به روز در پ کردیم نهیخانواده اش هز یبرا

که دوستانش او را جز طبقه مرفه  یلباسش به طور هیته یبرا زدیاش م یبینداشتند از پول تو ج زیچ چیکه ه

حرف  یدر ظاهر ساز شهیاما هم دیشنیبود که آفرت م یجمله ا نیباهوش و پولدار!خنده دارتر یردخت دانستند،یم

 استاد پدر شده اش! یبرا یبود حت بیاز عجا نیوا شود شیمتوجه ظاهرساز توانستینم چکسینداشت ه

بود که حاضر بود تمام  یافرادخانواده اش  تنها برادرش راقبول نداشت که تحملش تنها محض نشکستن دل مادر از

شده بود  بشینص ییبایاز آن ز یبود وآفرت هم سهم کوچک بایکه ز یلبخندش کند مادر کی یرافدا شیایدن

که با  شدیم یسال۸به کیبود نزد دهکم نش یکه ازدواج کرده بود اما محبتش نسبت به آفرت سر سوزن یوخواهر

انها را تاته فقر  شیخودخواه نیوهم کردیخودش  فکر م یگذرانکه تنهابه  خوش  یبرادرش هم کالم نشده بود،برادر

 یمادرش خانه  وامکانات ،وبرا یکرد در عوضش آفرت جبران کرد برا یلطف یبود هرچه او ب دهیکش یوبدبخت

  یجزء ان چند مردواقع دیداماد راهم با کدانهی نیکه الحق ا شیخانه مادر یحوال نخواهرش دادن  رهن خانه در هما

برادرش هرگز  یبرا یپدرش؛اما قدم یمغازه خوار وباررفروش یبرا هیاورد؛وسرمایمعدود اطرافش به حساب م

 هر گز هرگز هرگز. داشتیبرنم

ترش هم  ینه تنها خسته اش نکرده بود که قو رانیوخارج از ا رانیمتعدد از ا یو قبول پروژه ها شیها یخواب یب

خودش وخانواده اش را آزار  یاز انها که روز گرفتیوانتقام م شدیقدرتمند م دیبه هدفش با دنیرس یکرده بود برا

روش سخت بود وبرنده اما تنها  نیهم ا بیکه عج ودشکرده بود به روش خ هیداده بودند همه را تک تک به تک تصف

کودک بود نه  را یکه نه کودک یوقت توجه به خودش بود تنها خودش؛خود گریانتقام خودش مانده بود وبس اصال د

 را نوجوان. ینوجوان

 نیدستانش به سان چوب جادو طرح را چن کردیان را چند برابر ارزشمند تر م یهر طرح ونقشه ا انیدر پا نامش

استعدادش  نیاست وا دهیکرده وطرح دلخواهش را کش یذهن مخاطبش را موشکافانه بررس ییکه گو کردیم میترس
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نقدر ا نکهیاش بود ا یخواسته قلب تین معروفیرا دو چندان کرده بود وا تشیاش بود معروف یکه حام یدر کنار استاد

رادر تمام جهات  یرا که مادر یند،مادرینب یمادرش را ازبقال یگرفتن ها هینس یوقت صحنه  چیقدرتمند شود که ه

ر گرا تصو یپول پرست وماد یاورا دختر دیفهمیو هدفش رام دگاهید یاگر کس دیگذاشته بود شا شیبه نما شیبرا

 بودند؟ دهید ختیریدخترش م هیزیجه هیته یبرا یپول یمادرشان را که از ب ییهم اشکها هاان ایاما آ کردیم

 بودند؟ دهید یپول یوآشنا را به خاطر ب بهیانها طرد شدن توسط غر ایآ

 کرده بود؟ شانیهم مرد مورد عالقه شان به خاطر پول رها اانهاینها،آیتر از همه ا وسخت

 

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

 را دور انداخته بود! کانشیتمام نزد یبه نوع کردینم دایدرجمعشان حضور پ چوقتیبود رد نکرد،  اما خودش ه

که پسر عمه اش بود وفارغ از   یفراموش کند؛مسعود توانستیرا نماش  یسالگ۱۲عشق شکفته شده در چوقتیه

 از  انهیکه ماهرانه دوستش داشت وچه ناش یمسعودش را مرد دیپرستیجنس خش دار مادرش اورا م

در عاشق اگر ساده  یماهرباش دیبا یبلد بود در عاشق دیعشق رابا"بودکه دهیسالها خوب فهم نیداد بعد از ا دست

 "نقطه ضعف دل مردت را! یتا بفهم یدلت را هرزه کن دیبلد بودن هم با یبرا کنی،لیبازنده ا  یباش

 .گرفتیاز اوم یهم جنس ماهر عشقش رابه راحت کیکه  دیدیاگر با چشمان خودش م یاو اهلش نبود حت اما

 که طلبکارها در خانه شان به صف  یاش فلش بک زد شب یسالگ۱۸ به

گفتن نداشت وتنها  یبرا یزیهم که بود چ یبود وپدر یکه باعثش بود فرار یبرادر نیب نیبودند ودرا ستادهیا

طلبکارها  انیبرادرش رام الهیوهم پ قیمسعودش را رف یبودوقت انیان مهلکه نما نیمادروخواهرش درب یالتماسها

  ستیروشن بخش ن شهیدر دلش جوانه زد اما نور هم دینور ام دید

 .یدرکمال ناباور سوزاندیآتش که م ییروشنا مثل

قرون پولتون رو ازشون  نیراحت تا اخر التونیتون هستم خ ندهیمسعودش روبه طلبکارها کرد وگفت من نما 

 من مردعملم  قول بدم تا تهش هستم. رمیگیم

 به من قول نداده بود؟ یعنی نیا
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 ستم؟یمن تاتهش باتو ن یعنی نیا

 صحبت تک به تک وارد خانه شدند وخودش ماند ومسعودش. ینده اش که بعداز کممانده بود وخانواده درما مسعود

شدن جسم است اما او دران لحظه  یمرد؟                                                                               نه مردن ته آفرت

 چه نام دارد ؟ نیشد ا یروحش ته

از دو خواهر خود  شتریداشت خانواده اش احترام مسعود را ب ادیتا انجا که به  زبودیخانواده اش عز یکه برا یمسعود

 .داشتندیمسعود نگه م

مسعود ان اشک  شدیبه انها نداد اما مگر م ختنیازاشک شد اما اجازه ر زیمسعود زل زد چشمانش لبر درچشمان

 اگر پنجره بسته باشد یرا حس نکرد حت خوردیپنجره م شهیباران که به ش یصدا شودی!مگرمندیداخل چشمها را نب

 .....ینشو سیوتو خ

هم رفتارات ب ،بایرابطه رو شروع کرد نیکه ا یکه تو بود یدونیبه من فکر نکن خودت خوب م چوقتیه گهیآفرت د_

ن ده مکر رییاوضاع تغ گهیکردم فقط با دلت راه اومدم االن د یزدم نه کار یکه نه حرف ،منیکه دوستم دار یفهموند

نسبت  نیوصلت کنم اصال از ا یخانواده ا نیبا همچ مبرام ارزو داره بهم حق بده که نخوا یتک پسرم ومادرم کل

 .یستیال من ن دهیزن ا یستیواسه من ن یتواصال انتخاب خوب میهم که بگذر یلیفام

هم که اتفاق  یگفت:هرچسمسار به جنس دسته دوم برانداز کرد و کیآفرت را همانند نگاه  یدستانش سرتاپا با

 بدنمون. یجنب وجوش وتکون خوردن هورمونها یافتاده بذار پا

 شدن هورمون ها بود؟ نییعشق باال وپا یکرد معنا فیعاشقش تعر یبرا فیبودنش راچه کث معشقوقه

 !روزشدیاحساس من وعقل تو،هورمون ها بود که بر هردو پ نیدرجنگ ب"

.آفرت یگینم یزیچرا چ ؛حاالیواسه هر سوال یداشت یجواب هیخدا  شهیتو که هم یبا توام چرا الل شد افرت

 دییبگو خواستیم

هست نه فک جابه جا شده  یدهان طرفت هست در ظاهر نه خون یپنجه بوکس تو کیاز حرفها مثل زدن  یبعض》

 《وقلبت جابه جا شودیفقط دلت است که خون م یا
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به سمتش  یزد وقدم شیلرزان صدا ییبه در آفرت با صدا دهیدم رسرفت دو ق اطیح یبه سمت در خروج مسعود

من  ،اگریدونیخودت رو محق م ،اگریهست یشد وگفت:اگر رفتن رهیخ یقهوه ا یها لهیمحابا به ان ت یبرداشت وب

 هیتجربه دوباره  یبرا یروز هی دیشا نکشحرمت نگه دار وهمه رو به لجن  یحداقل کم ستمیبرات کمم،اگه انتخابت ن

 .یخواهش برگرد هی یحت ایدلت  یخواسته  ایخاطره بامن 

 انیسر درد دسر پا نیاوردن مسعودش ا ادیبا به  شهیبود هم دهیبلند کرد سر درد امانش را بر زیم یرا از رو سرش

هدفش  یاور ادیدرد را به جان بخرد اما حداقل در خاطراتش اورا حفظ کند با به  نیحاضر بود ا شدیخاطراتش م

 یا نهیشد،کیارام م نشیچرک نهیخوردنش س ازکه بعد  نهیشربت س یمهمان لبانش شد مثل تلخ نیریش یلبخند

ه باعث شده بود ک گرانید انیبودنش م تیشهامت وطالب در اولو نیبگنجد ا یاز انچه که در تصور کس شتریبود ب

 با او باشند. یدوروبرش باشند وخواهان دوست یادیافراد ز

 در به شدت بازشد وبهبد وارد اتاق شد. دییبگو یزیضربه به در خورد وآفرت تا دهان باز کرد چ چند

 .یپروژه رو هم برد نیکه ا دمیبه به خالق خانوم االن از بابا شن_

 چند باربگم. نویمن اسمم آفرت ا هیاوال سالم دوماً درست تلفظ کن خالق چ_

 .نمیبینم نشونیب یکه تفاوت شیمهم معن کنهیم یخوب چه فرق_

 زد و ادامه داد: یا ثانهیآفرت نشست ،لبخند خب زیمبل کنار م یرو

 !یکن یکار هی یتونیم یا نندهیتو که افر یخالق جون تو که خالق گمیم

م بگ یزیکه من چ نیبدون ا دیکه من رو د یتر برد وگفت مثال هر دختر کیدست چانه اش را خاراند وسرش را نزد با

 تختش. یخودش منو دعوت کنه رو

 .یسرت پسر حاج احمد ریخجالت بکش بهبد خ_

ودش دختر خ نیهم میتا ما که از خون وگوشتش دهیرس شتریب یبه تو که دختر خونده ش رشیبابا اون که فعال خ یا_

نگ اقا جون بودم ز شیپ تو شیقبل اومدن پ نهیبب رهینم کباری یفاصله داره سال نجایتا ا ابونیکه خونه اش دوتا خ

 ن.رو بوم ساختمو نهیادبشیب شدیکفتر م یاز خوشحال تداش چارهیاونجا دختر ب میایگفت امشب شام م یزد به ناز

 ارزو واسه بچه هاش داشت. یخوب استاد حق داره اون کل_
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 یناز میچرخیم لهیشبها دور م یروسپ یمن وبهادر مثل زنها کنهیندونه فکرم یکه کس یزنیحرف م یآفرت طور_

 .شدیم کارهیبگم چ ستین زیهم که اصال ولش کن جا

ت بهبد نشس یمبل روبرو یبلند شد ورو زیبهبد خنده اش گرفته بود از پشت م یها لیکه طبق معمول از تمث افرت

 بود نه تو و اقا بهادر. نییتو سن پا یمنظورم ازدواج ناز وونهیوگفت:د

رفت المان قبول دارم اما اخه تو  لییکه به بهونه ادامه تحص یحاال بهادر بگکردم  یخوندم چه غلط یمیخود من ش_

تو اون  کننیو سوزن رو فرو م نییپا کشنیکاره شلوارتو م هی!همه شون کنهیم یبا اون جا چه فرق نجایا یبگوپرستار

 ال مصب.

 صورتش را گرفته بود. یلبخند پهنا  آفرت

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

 لکیبه پدرش نداشت قد نسبتا بلند با ه یبود که بر عکس بهادر شباهت چندان یفرزند دوم استاد قاسم بهبد

عمل کرده اما بهادر قد بلند بود والغر و چشمانش  ینیوب یوچشمان درشت به رنگ مشک دیو پوست سف یورزشکار

هم رفته ان را جذاب  یداشت که رو زغو یکه کم ینیبود ونافذ وب یقهوه ا  یهمانند رنگ چشمان استاد قاسم

 ساکت وارام بود درست برخالف بهبد. تیامادر واقع دادیوخشن نشان م

 ومیلیدسته گل بزرگ ل کیراه  نیبودند وآفرت در ب ستادهیا یحاج رضا وبهبد در طبقه دوم پشت در منزل ناز همراه

با  یکه در باز شد وناز دینکش یگل را دوست دارد،طول نیچقدرا یکه ناز دانستیم بود خوب دهیخر یناز یبرا

نوبت به افرت  یدرست وحساب یبه همه سالم کرد وخودش را درآغوش پدرش انداخت وبعد از روبوس یخوشحال

کند قد متوسطش با  یموشکافانه بررس کماهیرا بعد از  یکه وارد خانه شدن افرت توانست ناز یوقت دیوبهبد رس

ان نقش بسته  بود  یکه طرح برج ساعت انلگستان رو یسورمه ا کینسبتا پر وپوست روشنش دران تون کلیه

 بود. یهم رفته دختر بانمک وجذاب یاش را عمل کرده بود ورو ینیب بدهم مثل به یجذابش کرده بود ناز

 .ستیکه ن مواهیه مینیخودتو بب میاومد نیبش ایبابا زحمت نکش ب یناز_

 وایوشکالت وارد سالن شد وگفت :ه یهمراه با پولک یچا ینیباس شناختیپدرش سر از پا نم دنیکه از ذوق د یناز

ل برداشت و داخ یدونه نان برنج هیشد.بهبد  ییرایخدمتتون وپشت بندش مشغول پذ ادیاالن م لیعمو اسماع شیپ

 گفت  یدهنش گذاشت و روبه ناز
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چاق  نقدریا نیواسه هم شهیتو دهن اب م دهینرم و دلچسب اصال نجو بیشُوووورت عج ارید ینیریش نیدختر ا یا_

 . یمثل اوناچهارشونه شد یتهرون همه الغرن تو با کردها وصلت کرد یوگرنه دخترها گهید یشد

 زد وگفت: یبه ناز یچشمک افرت

 دختر کردم به نظرت االن چاقم؟ هیاقابهبد من _

 یدر اورو اتتیفکر کردم عکس رستم از تو کتاب ادب دمیتو د رستانیعکس دوران دب هیحرف نزن که  یکیتو _

 به البومت. یچسبوند یادگاری

 یخان مرد جد لیرو به بهبد گفت:پسر اسماع زدیم یهم لبخند یرضا که فقط نظاره گر ماجرا بود وگهگاه حاج

 وسط باز. نیهم ا یبزرگ یلیپروژه خ یالخصوص که پا یال یبزن یادیحرف ز نمینب

 مرد؟ ایاش بود گفت حاال زن  یکه هنوز هم مشغول خوردن نان برنج بهبد

 !گهیاسم مرد د لیبا تعجب گفت واااا بهبد اسماع یناز

 بود که وسط ماجرا پاش باز بود. یمنظورم اون دونمیروربه حاج رضا گفت اونو که م بهبد

 لیواسماع وایه دنیش را بلند کرد که به شانه بهبد بزنداما با دبود دست دهیرضا که منظور بهبد رو تازه فهم حاج

 کرد. یرو بوس یمیقد قیرف نیخان ا لیموضع داد وبلند شد با اسماع رییتغ عیخان سر

 .رهیم شیکارها خوب پ یبه اپن اشپزخانه رو به آفرت گفت چه خبر هم کالس دهیمبل چسب یوارویه

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

 نیهمسرش بود وبه ا یاو بود که االن ناز یها یانیآفرت در کرمانشاه بود وبه لطف پا درم یهمکالس وایه

 . دانستیآفرت م ونیخودش را مد شهیخاطرهم

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

 .هیمشکل چ
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 اددینشان م یبلند وتنومند که کردبودنش را به خوب یکرد بود با قامت لیاص یاز خان ها یکیخان که  لیاسماع 

را  نهایانرزم توانستیکه در نظر خودش واستادش بود م یاطراف تهران بود،با پروژه ا ینهایدر زم یصاحب ملک

 برابر ارزشمند وسود اور کند. نیچند

شده بود  نیتزئ یدست مبل چوب کیاز حال خانه که با  یخان به گوشه ا لیصرف شام حاج احمد واسماع بعداز

 مشغول صحبت شدند. یرفتند وبه ارام

رنگ  یبزرگ ومشک یان کاناپه ها یرو وایکه حاال کنار ه یگاز را که زد خطاب به ناز نیرا برداشت اول یاریخ بهبد

 .یبعد شوهر کن یبزرگت سر کن ییدوسال با اون عروسک خرس ها یتونستینشسته بودند گفت:نم

 من مثل خرسم. یعنیوگفت دست درد نکنه  دیکامل داشت خند ییکه به اخالق بهبد اشنا وایه

 انداخت . وایچپ به ه ینگاه بهبد

 .شماست یور بازوگرد وپهن شده نشان  از ز یام مثل پادر چارهیکه خواهر ب نیهم_

شدند وافرت از فرصت  وهیانداختند ومشعول تعارف م نییاز خجالت سرشان راپا یوناز وایحرف بهبد ه نیا با

 اخش بلند شد. یبهبد گرفت که صدا یاز بازو شگونین کیاستفاده کرد و

خان به آفرت نگاه کرد و  لیشده بود اساع یساکت ورسم یخان جمع به طور باور نکردن لیحاج رضا واسماع باحضور

حاال , امرزمیسهم االرث پسر خداب نیزم نیمن قبال هم گفتم که ا یول ادیمثل تو خوشم م یبا جنم یگفت از دخترها

 نهکیکه بامن داره اونو قبول نم یاختالفات یسر هیکه اونم به به خاطر  نیبه پسرش ارژ رسهیم ستیهم که اون ن

 به حاج رضا. کردمیم شکشیا پچون وچر یرو ب نیوگرنه اون زم

 رضا رو به آفرت گفت: حاج

 !یایبرب یتونیکار م نیا ؟ازپسیآفرت بابا تو مطمن_

 .امیب دیبا یک نیرو به جمع گفت:فقط بگ دیترد یبدون لحظه ا آفرت

مشکلش است ودر دلش خوش به  یدگشایدختر کل نیا دانستیروزگاربود وم دهیخان مرد سرد وگرم چش لیاسماع

 .حواله اش کرد یدختر نیهمچ یسعادت پدرت برا

 ____نیآرژ
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 مرد رو قبول ندارم. نیاقا مگه زور من ا ستمین ایمن کوتاه ب یدونیخودت خوب م انیبس کن دا_

ر پس یچه حرف نیخدا مرگم بده ا یوا یزد وگفت ا دشیودستش رابه صورت تپل وسف دیگوشه لبش راگز انیدا

 !شنوهیم یکی یگینم

 گفت:مگه مهم! انیرا باال انداخت وگفت بشنوه ورو به دا شیشانه ها یدیق یبا ب نیارژ

گفت جان دلم  زدیرسانده بود ونفس نفس م نیخودش رابه ارژ یادیکه با سرعت ز نیراصدا زد،آو نیفاصله او وبال

 داداش.

رفت  نیبه سمت آو کردیوطرفش را وحشت زده م شدیچهره اش سرخ م تیکه هنگام عصبان شهیمثل هم نیآرژ

 اون مردک. شیپ یبر یوگفت:مگه نگفتم حق ندار

 انداخت  نییسرش را پا دادینم یهم به او دلگرم انیحضور دا کهیبود به طور دهیترس یکه حساب نیاو

 اون پدر بزرگم من دوستش دارم. هیداداش مردک چ_

 برداشت وشانه اش را گرفت  زیخ نیبود به سمت او دهیبه اوج رس تشیکه عصبان نیآرژ

 شیزانوها نیبرادرتم مرد مثل مادر وپدرت وبالفاصله خانه را ترک کرد.آو یندار نیبه اسم آرژ یز امروز برادر_

بلند اب قند خواست با  یبا عجله خودش رابه اورساند ودر آغوش گرفت و با صدا انیافتاد  دا نیزم یشکست ورو

دخالت  یکس نیآرژ تیهنگام جرو بحث وعصبان شهیملحق شدند هم نیافراد خانواده هم به او گرید نیرفتن ارژ

 .کردینم

وهمه افراد خانواده خوب  نیاما آو زدندیم یدردش حرف نیتسک یگردش جمع شدند و هرکدام برا شیها دخترخاله

اک که خداوند انهاراازخ یکنینها گمان مانسا ینبود پشت وپناه،بعض یعنینبود کوه  یعنی نینبود ارژ دانستندیم

 شکل داده که انقدر محکم هستند  او همانندسنگ تراش به انه دهیبلکه انهارا ازسنگ تراش دهیافرین

 خسته شده کردیدود م گاریپشت س گاریتراس مشرف به باغ نشسته بود وس یاش رو یشگیطبق عادت هم نیآرژ

که اخر عاقبت تمام  داشتیاش برنم یمردک به اصطالح پدربزرگ که دست از سر زندگ نیاز ا ایبود از تمام دن

 تتوانسیخودش هم قبول داشت اما نم ار نیمنطق بود وا یب شدیختم م زانشیاز عز یکیبه دعوا با شیها یانیپادرم

 مادرش را فراموش کند. یها هیگر
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ته مرتب واراس شهیبا آفرت تماس گرفته بود آفرت مثل همخان بعد از چند روز به کرمانشاه برگشته بود و لیاسماع

را پارک کرد و وارد  نیرستوران ماش کیخان رفت نزد لیرنگش شد وبه سمت محل مالقات با اسماع دیسوار پژو سف

کرد وبه سمتشان رفت وبا احترام  دایبهبد پ رکناررستوران د یخان را در انتها لیمحوطه شد به محض ورود اسماع

از  خان نشست، بعد لیمقابل اسماع یصندل یمرد قائل بود ابتدا با او وسپس با بهبد دست داد ،رو نیا یکه برا یذات

،  کنمیکرده ومن هم اونو قبول م فیرو برام تعر زیخان خطاب به افرت گفت:حاج احمد همه چ لیسفارش غذا اسماع

م اون شناسمشینوه من ومثل کف دستم م نیاد ارژخان ادامه د لیکه اسماع دیکش ینفس اسوده ا شهیهم مثلآفرت 

ساله اش خوب  نیخود بهبد که دوست چند نویا یتحمل کن یتونیشغل اما اخالقش رو نم نیمثل تو کارکشته ا

 یافتیصبح بامن راه م۸فردا ساعت یایکنار ب یتونیم یدیبعد از رفتن من بابهبد حرف بزن اگر د نیبنابرا دونهیم

 سمت باغ.

از  ایوکوتاه ب ایکه بهبد گفت:آفرت ب گشتندیمقصد م یرا ب یفردوس دانیاطراف م یابانهایخ نیبهبد داخل ماش با

 .یتحملش کن یکه تو بتون ستین یادم نیپروژه آرژ نیا

 نخون. اسی هیپس خواهشا ا یکن یکمک یتونیگرفتم اگه نم شیوقت پ یلیروبااستاد خ ممیبهبد من تصم نیبب_

د شده بو یعصب دادیبه خرج م شیبرا رتیدختر کنار دستش که مثل خواهرش بود و غ نیا یگ کدندهیکه از  بهبد

 . دیاش کش یشانیبه پ یدست

 ؟یبدون یخوایم یچ_

 اختالف از رفتاراش نیتوقف کرد وگفت:از اولش بگو از ا ابانیکه از کوتاه امدن بهبد خوشحال شده بود کنارخ افرت

 .ادیبدش م یاز چ ادیخوشش م یازچ نکهیاز ازا

 تا بهتر بتواند با افرت صحبت کند. دیچرخ یصندل یبه سمت افرت رو لیمتما یکم بهبد

هم  نیدانشگاه کرمانشاه وارژ ومدیم کروزی یکه بابا استاد پرواز بود وهفته ا یبه وقت گردهیبرم نیمن وارژ یدوست_

 هکنیوباباهم مداخله م رشدنیدرگ نیشگاه که با ارژدم دان نهیبیخان وم لیروز اسماع هیاز شاگردهاش بود و یکی

هم روز  نیارژ شهیشون باهم از همون روز شروع م یستو داستان دو کنهیخودش م نیرو سوار ماش لیوحاج اسماع

 یهرکس دورو بر اون مردک باشه واسه من ب گهیوخطاب به بابا م کنهیرو که با بابا برداشته حذف م یدرس رهیبعد م

 مبابا من رو وارد ماجرا کرد منم که تو اون دانشگاه بودم وتونستم باب رفاقت رو باهاش باز کن نکهیتا ا شهیارزش م
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لول  نیزم یشرف چنان زد بهم که تا دو روز مثل کرم رو یام ب یدونست من پسر استاد قاسم یآفرت وقت یوا

 . خوردمیم

 !نیاالن قهر یعنیکه خنده اش گرفته بود گفت :خوب  آفرت

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

 ازش گذشت چون خاطرش یالک شدیکه افتاد ساپورتم کرد نم یگذاشته تو هر اتفاق هیواسه ام ما یلیخ نیارژ یبخوا

 .زیواسه ام عز

 ه؟یمردک چ نیا نیبه قول ارژ ایخان  لیخوب حاال اختالفش با اسماع_

پدر  یاما وقت رهیبرادرزاده خودشو واسه اش بگ خواستهیبا پسرش بوده م نیخان مخالف ازدواج مادرارژ لیاسماع_

واونو از خونه  کنهیخان قبول نم لیاسماع خوادیاطراف رو م یروستا یاز گله دار ها یکی یدختر عل گهیم نیارژ

 شیپ گردنیبود برم النیکه اگه اشتباه نکنم اسمش د درشبا ما نیپدر ارژ اریزدواج زانچندماه بعد از ا کنهیم رونیب

 یخان زندگ لیاسماع یالیوهمون جا تو و بخشهیرو م اریخانونواده زان یخان اونموقع با وساطت بزرگها لیاسماع

سه هزار ارزش  یپچه که پسر باشه تومن یدونیو خوب م یدختر کرد هیخودت  ادیم ایبه دن نیکه ارژ نیتا ا کنهیم

 تون. فهیرو مادرش تو طا برهیم

 کرد. دییخانواده اش با سر حرف بهبد راتا یاوردن برادرش وپسر ساالر ادیبا به  افرت

 نیخواهر ارژ نیسال آو۵وبعد از  مونهیم داریخان هم چنان پا لیاسماع یمحل یاما ب شهیاروم م کمیبعدش اوضاع _

عد ب رسهیو همونجا به قتل م شهیدعواش م نیسر زم نیپدر ارژ اریکه زان گذرهینم نیسه روز از تولد او ادیم ایبه دن

 ادیکوتاه نم النیببر اما د نجایو خودت ودختر نحست رو از ا ارکه پسر رو جا بذ گهیم النیخان به د لیازچهلم اسماع

خام برت نداره که  الیخ گهیوم رونیب ندارهیهم اونو از خونه م لیاما پسرشو بهش نده حاج اسماع رهیحاظر بم گهیوم

 .رهیگیبهش تعلق نم یارث رهیکه بعداز پدرش بم یکه پسر نیندون نویا دیها شا یشما دهات یکن راثیارث وم یادعا

 رحم باشه. یب نقدریا خورهیخان نم لیجالب شده بود گفت:به اسماع شیاندازه برا یکه موضوع ب افرت

 یکه ته تغار یپسر دهیخان هم پدر بوده وداغ پسر جوونش رو د لیقضاوت کرد اسماع شهیست نم هیظاهر قض نیا_

 النید یخونه پدر کنهیواونا رو به دور ازچشم شوهرش ساپورت م شهینم الشونیخ یخان ب لیهم بوده اما زن اسماع

اونا رو روونه  کنهیراحت تر م لین حاج اسماعز ورشاهن یکار رو برا نیخان داشته وا لیاسماع الیبا و یفاصله کم
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نداره ومادروپدرش رو هم رو  شتریخواهر وبرادر ب هیهم  النید ادیوهمه جور پشتشون در م کنهیم النیخونه پدر د

 وسط  نیا رهیمیوم کنهیخواب سکته م یشب تو النیچندسال بعدهم د دهیتو تصادف از دست م

شم که وضعش خوب  ییودا کنهیخودش بزرگ م یخواهرش که اونا رو مثل بچه ها میتیودوتا  نیخاله ارژ مونهیم

خونه باغ حاج  یکهایباِغ نزد هی یخودش واالن همه شون تو شیپ برهیم النید یرو با بچه ها چهریبوده خواهرش پر

اسه پروژه هاش خارج از کشور و ای رهیم گهید یشهر ها ای شتریب ستیاونجا ن ادیز نیارژ کننیم یزندگ لیاسماع

 ناکس رو دست نداره تو کارش.

 بود گفت خوب حاال از اخالق خودش بگو! دهیرا به وفور شن یمحمد نیکه اسم ورسم ارژ آفرت

وسط همش حرف زدم رحم داشته باش شتر بااون دوتا کوهانش به اندازه  نیمن ا یببر یاردیلیسود م یخوایتو م_

 .زبون رو نداره یخشک نیمن تحمل ا

 .یمن جواب بد یبه سوال ها دیبعدشم با رمیگیهرچز دلت خواست برات م میخوب بر یلیخ_

وبه حالت  گمیکلمه هم نم هینوبهار نخورم  یشمرده بود گفت:تا بستن متیباج گرفتن غن یکه که فرصت رو برا بهبد

 برگرداند. ابانیراسمت خ شیقهر رو

 با خبر بود یبهبد به خوب یازشکم پرست افرت

 .یتو بخوا یهر چ باشه_

که بهبد ان را ازدستش  کردیم یباز جشیداخل اب هو یباقلوا خورد وافرت هم فقط با ن هیبا  یدو تا بستن بهبد

 هم بود. یپسر تازه دهن یترکیبهبد م_نفس خورد آفرت با تعجب گفت  کیوخودش  دیکش

 ها باشه. یدهن نیزدوگفت تا باشه از ا یلبخند مرموز_

 را برداشت وبه شانه اش زد. فشیک آفرت

 .دبرمیبا۸ندارم فردا ساعت یادیخوب از اخالقش بگو من وقت ز_

 برداشت ودور دهانش را پکا کرد. یدستمال بهبد
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 یکه هر طرحش کل یباهوش طور یلیمنطق وخ یاد،زورگووبیخوشش نم یچیاز ه یکنیم ،حسیبد جور عصبان _

 جغد. هیشب ییجورا هی خوابهیم ریشبها د شتریوب دهیم حیترج یزیرو به هر چ یی،تنها ارزهیم

همسر مهندس به  یبا پر یکرد وخودش هم داخل رفت بعد از سالم واحوال پرس ادهیبهبد را مقابل خانه پ آفرت

که تنها مخصوص ان دوبود را گفت وخانه را ترک کرد دم در خانه قبل  شانیحرفها نیسمت اتاق استادش رفت واخر

 ازسوارشدن روبه بهبد گفت:

 !ستین یزیچ یمجاز یمشترکمون تو فضا ییراحت باشه که از عکسا المیبهبد خ_

 که واسه دوست دخترهام سوءتفاهم نشه. ذارمیهم نذاشتم اصال عکس دختر نم یراحت من عکس ناز التیخ_

ا آفرت شد ومچ دستش ر کین،نزدییرو بکش پا شهینشست که بهبد با اشاره گفت ش نیلبخند داخل ماشبا  افرت

واسه ام با  ایدن هیبود گفت:آفرت به جون اقا جون  دهیکه آفرت کم از او د یفرمان بود را گرفت وبا حالت یکه رو

برو برگرد  یب ستیس کنم جات امن نح نکهیبه محض ا یول امیخواسته دلت م یپابه پا نیواسه خاطر هم  یارزش

تا ته خط طرف وخودش  برهیدانشگاه بوده هفت خط روزگار م یبا تموم دخترها نیپسر ارژ نیکرمانشاه ا کشونمتیم

 تا طرف نخواد تا اهلش نکهیراحت از ا المیکه خ نهیفقط واسه ا یبر ذارمیاگه م نایبا وجود دونستن ا گردهیتنها برم

 .ستیابرو کردن ن یواهل ب شکنهیرو نم یدختر چیوحرمت ه کنهینگاشم نم نینباشه ارژ

وقربان صدقه رفتنش رفع  دنیبا بوس یخانه که برگشت خواهرش هنوز هم انجا بود دلتنگ خواهرزاده اش بود وکل به

 کرد. یدلتنگ

و دل نگران  ریدلگ شهیدوباره رفتنش مثل هم دنیشد که با شن رهیوبه چهره ناراحتش خ دیرادر خواب بوس مادرش

وبه اتاقش پناه برد  دیپدرش راهم بوس یشانیکامل داشت وبالفاصله پ نانیشده بود اما به دختر مرد شده اش اطم

 مقاوم واراسته.  شهینه آفرت هم یواقع آفرتمانده خود آفرت شود  یبود که چندساعته باق دهیوقتش رس گرید

باشد  کینزد شیحد به خدا نیآفرت تا ا کردیفکر نم یخواند کسنمازش را  یصورتش راپاک کرد وقضا شیارا

 متفاوت بود. گرانیبا د شیاش با خدا ینماز بخواند او بندگ گرانیدوست نداشت در مقابل د چوقتیوآفرت هم ه

وچقدر خوب شد که  دیوپوش دیکش رونیشده مسعود را در کمدش ب یمخف راهنیوپ دیپوش یدیکوتاه سف شلوارک

 یکس نکهیلباسش در خانه انها شد وآفرت ان را برداشت بدون ا ضیبود ومسعود مجبور به تعو یان روز هوا باران

را ازاد  هیکه چند دکمه اش رابست وبق اوقرمز ر یمشک یخانه ها۴با یمشک راهنیبداند انرا پنهان کرده بود ،پ

 درشت وقد بلند مسعودش بود. کلیاور ه ادیکه در تنش چند برابر بزرگ بود  راهنیگذاشت پ
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 یرو شیرا روشن کرد و عکس مسعود را که چندوقت پ شیگوش یشگیو طبق عادت هم دیتخت دراز کش یرو

با  یمشک راهنیومشغول درد و دل کردن با اوشد دران عکس هم پ دیکرده بود بوس رهیبود وذخ دهید لشیپروفا

 کهنیاز ازا یلحظه ا دیایبه او م ررنگ مورد عالقه اش چقد نیکه ا کردیفکر م نیبود وآفرت به ا دهیخانه قرمز پوش۴

بر خالف  انت،آفرتیخ یعنی نیبود وا یگریمتعلق به دختر د گریبود احساس گناه کرد او د دهیعکسش را بوس

لباس  ی قهیبود، شیخط قرمزهامراقب  شهیبود در دوران بودنش با مسعود هم هم دیمق یلیمسائل خ نیظاهرش  درا

کردوچهره مسعودش راتجسم کرد با ان  رهیذخ شییایاش برد وبا تمام وجود عطر تنش را در حس بو ینیب کیرا نزد

 افرت جذاب یهم رفته خوب بود وصدالبته برا یمتناسبش رو یولبها دهیکش ینیوپوست سبزه وب یچشمان قهوا

 را ارام بست. شیساعتش چشمها میقطره اشک سمج گوشه چشمش را پاک کرد وبعد ازتنط

 دنیرا درک کند بعداز پوش تشیموقع دتایطول کش یا قهیوچند دق دیبه سرعت از خواب پر یاالرم گوش یالصدا

 ونریب زشیا از داخل کشو ماش ر یمیقد یرا خاموش کرد وگوش فونشیا یکه از قبل اماده کرده بود گوش ییلباسها

اش راهم داخل ساک گذاشت بدون ان  نهخا۴را دران قرار داد ولحظه اخرلباس  یگوش مکارتیوس یوممور دیکش

 .بردیخوابش نم

 یشیارا چیساک کوچک برداشته بود وه کیشد فقط  یخان راه لیگذشته بود که همراه با اسماع۸ساعت از  صبح

ده ش یرستانیدب یدخترها هیشب یساده وکفش کتان یدست نخورده ومانتو مشک یبه چهره نداشت که با ان ابروها

رقمه به  چیبود که ه متیگران ق نیوماش یخان با ان راننده شخص لیبود خنده دار تر ازان حضور در کنار اسماع

 .خوردیظاهر االنش نم

 .کنمیبه نامت م دهیند یبخوا یست رو هرچد یروبهم برگردون نیدخترم اگر ارژ نیبب_

 .ستی!اون مهم نیخواهرش چ ن؟پسیففط ارژ_

 زد. یلبخند نیاسم آو دنیخان با شن لیاسماع

 خودم البته به دور ازچشم برادرش. شیاون پدر سوخته که هر روز خدا پ_

 اش را دوباره به خودش گرفت و ادامه داد یخان چهره جد لیاسماع

 ساعت میتا شهر ن یاشاره کن هی یفقط کاف یتونیکه نم یمنم هست هر وقت حس کرد زکردهیعزحاج احمد  زیعز_

 .گردونمیخودم برت م ستیراه ن شتریب
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با  تینبودم جدا از موفق نجایمن اگه اهل کم اوردن وجا زدن بودم که االن ا نیخان شما من دو نشناخت لیاسماع_

 من مهمه. یحاج احمد که برا یپروژه ،خوشحال  نیارزش ا

 .کنهیشبانه روزت رو حروم م هی گهیکلمه م هی سوزونهیبد جورم م سوزونهیم یشناسیرو نم نیدخترم تو ارژ_

بود مثال همان جمله اخر مسعودش مگر چند  دهیرا چش نیاز ا شتریشبانه روز حرام شود؟او ب کیکلمه فقط  هیبا

 مخاطب یبرا شوندیم یترخوبیاز حرفها تنها چندکلمه اند اما ت یه بود بعضسال تمامش را سوزاند۶کلمه شده بودکه

 خودشان بسازند. یدل شکسته تا جمله ها با ان برا

ست د کردیعادتش بود تا نقشه را تمام نم دیباریم شیاز سر و رو یبود کالفگ دهیهم نخواب قهیدق۱۰که تا صبح  نیآرژ

 نیابود و امدهیسراغش ن چکسیکرده بود ه یرو ادهیشب گذشته ز ینگاه کرد برا گارشیس یبردار نبود به پاکت ها

 شدن به او را نداده. کیاجازه نزد چکسیبود که به ه یاز او عصبان انیدا یعنی

خوردن قهوه  الیخ یراه بود ب یا قهیدق۲ یدر گوشه خانه باغ بود که تا ساختمان اصل یمتر۱۰۰ تیسوئ کی اتاقش

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

که فقط  یلب طور ریکرد ز دایرا درکنار آوات پ نیاو یرچشمینگاه ز کیحاکم شد با  ینیمحض ورودش جوسنگ به

 بلندت کنم! ای یشیآوات بشنود گفت پام

رو  یدلخوش نیهست با ا دیام یجا یعنیدارد  رتیغ شیبه او توجه دارد و رو نیهنوز ارژ نکهیا دانستیخوب م نیاو

 .زمیتازه واسه خان داداشم بر ییچا هیگفت:من  انیبه دا

 .زمیریرو ترش کرده گفت:الزم نکرده خودم م انیدا

 .دیرا بوس انیدا یشانیپ یکنارش زانو زد وبه ارام نیارژ

 کس من رو. یدل ب زکردهیعز نیناراحت کرده ا یچ_

 .یکش رونیب نیخودش را از آغوش آرژ انیدا

 دنیو از دبچه ر نیا یحق ندار ین،ولیخوب نب شینیبب یخوایدختر نداشته باش تو نم نیبه ا یصدبارنگفتم کار مگه

 .یپدر بزرگش محروم کن

 کرد. یدست شیپ انیخواست لب به اعتراض باز کند که دا نیآرژ
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ازخدا باهات دهن به  رمیتا عمر بگ یخان نش لیدخترو اسماع نیرابطه ا الیخ یقسم اگه ب النیبه روح خواهرم د_

 .شمیدهن نم

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

 !اوردیکم ن توانستیم

ون لقمه ن هی اریصبحانه رو ب لیبه داداش گوشت تلخت زل نزن برو وسا ینجوریگفت:دخترتو هم ا نیروبه آو انیدا

 .خورهیگارمیکه فقط دود س نیبخوره ا

 یکه متوجه نگاه ها نیآرژ دیبه سمت اشپزخانه دو یمعطل یوب دیخم شد وگونه برادرش رامحکم بوس عیسر نیآو

 ! یکنینگاه م ینجوریشده بود با اخم وتشر گفت:توچته چرا ا الید رهیخ

 . نیمن برم کمک آو انیاز جاش بلند شد وگفت دا عیبه دل داشت سر نیاز ارژ یکه ترس شهیمثل هم الید

را تصور کرد که با ان  نیرابست وآرژ شیاش گذاشت وچشمها نهیس یبه اتاقش دستش را رو دنیبه محض رس الید

شده  یگذاشته بود چقدر  خواستن شیرا به نما دشیسف یبازبود ورکاب شیکه دکمه ها یکوتاه سرمه ا نیاست راهنیپ

 بود.

 که  یشد وبه سمت در بزرگ ادهیخان پ لیبالفاصله پشت سر اسماع نیتوقف ماش با

 بایساعت باشهر فاصله بود تقر میخان گفته بود کمتر از ن لیشد همانطور که اسماع رهیبود خ ستادهیدر مقابلش ا که

از رنگ  یفیبه ط بایز یلیبرگها خ زییها مملو از درخت بود،به خاطر فصل پا خانه ها باغ بود وداخل کوچه یتمام

ر که د یرمردیصحبت با پ یبه سمت در رفت وبعداز کم ندهران دیوزیم یدر امده بود وسوز نسبتا سرد یزردونارنج

 خان گفت اقا رفتن خبر بدن. لیآستانه در قرار داشت روبه اسماع

که  دیباغ راشن داریسرا نیمش حس یصدا خوردکهیم یوبه ارام یکند به تلخ نیریش نکهیاش را بدون ا ییچا نیآرژ

 .زدیرا صدا م انیدا

 یارام ارام خود را به تراس رساند وهمانجا باصدا شیرا مرتب کرد وبه خاطر دردپا دشیسف یروسر انیدا

 شده. یچ نیباشه مش حس ریبلندگفت:خ

 خان دم در  لیاسماع نیخانوم مهمون دار_
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رفت که آوات  یشود به همان حالت سرفه به سمت در ورود الیمتوجه ترس اوان و د نکهیبدون ا دیامانش رابر سرفه

  ستادیروبروش ا

 ست احترامش واجب. فهیوطا لیا نیباشه بزرگ ا یهرچ ایداداشم کوتاه ب_

اهل خانه در  یرساند تمام یورودازبرادر اورا کنار زد وخودرا به در  کتریپسرخاله نزد نینشکستن دل ا یبرا نیآرژ

 .شودیختم نم ریاخرش به خ نیآرژ تیعصبان نکهیکردن،ایفکر م زیچ کیجمع شده بودند وهمه به  اطیح

واسه ات  انیودا میابراه ییچون دا یاز جون مون فکر کرد یخوایم یبلند گفت:چ یوباصدا ستاویا انیدا کنار

و رفت با ت تونهیم خوادیم یمن که گفتم هر ک نجایا یایب یتونیم قهیدم به دق دنیاحترام قائل ان و جواب سالم تو م

 خونه. نیتو ا یپاتو بزار یوامد کنه،اما توحق ندار

 لیان افتاده بود سمت اسماع یهم رو راهنشیپ قهیاز  یدستش را که حاال قسمت دیحرفش که رس ینجایبه ا نیآرژ

 نینکن ا یکه من هستم تو نباش کار یینداشته باش جا یامن کاربلندتر از قبل گفت:ب ییخان گرفت وباصدا

 .شمب الیخ یهست رو هم ب انیدا یکه محض دلخوش کبارمیچند وقت  یاومدنها

چند قدم به سمت  دادنیجان م شیاش برا فهیکه تمام پسران طا یتیخان باهمان اقتدار باهمان محبوب لیاسماع

  دیاش کوب نهیبرداشت وانگشت دستش را گرفت وبه س نیآرژ

 یا زکردهیعز یدونی،پسر خودت م یسپر کرد نهیمن س یجلو نطوریاومدم نه تو که ا انیودا نیآو دنیمن واسه د_

که خاطرت  یدونیاما خوب م ادیجلوم به زانو در م کلیقدوه نیاشاره سرانگشت ا هیبود با  نیرایواسه ام که اگه غ

 .یدیجوالن م یودار زتریوهمه کس عز زیاز همه چ واسه ام

 یزیچ بتیخان با ان ه لیبود وهنوز سرش را بلند نکرده بود هرچند با وجود اسماع ستادهیا یکنار در ورود  آفرت

 .یدر دلش با خودش گفت:عجب استقبال گرم ندیبب توانستیهم نم

ارامترازقبل   ییبا بلندکردن دستش خواستار توقفشان شد وبا صدا نیرفتند که ارژ نیو اوات به سمت ارژ انیدا

ه بزار بچسبم ب یگفت اوردنیواسه ات ن یوارث چیاون دوتا پسرت ه یدیشدتا د یشدم چ ایات بودم  زکردهیگفت:عز

اسه بقاء و ندازمیتوله پس م هینه   خوامیمو م یاصطالح حق پدر هی ینه اون رشوه ها یاما گول خورد ار،یزان مییتی

مطمئن باش اون بچه حرومزاده  ادیاز خون من واسه حفظ اسم ورسمت ب یدست برقضاء بخواد بچه ا ینسلت اگه روز

 .یوارث نر نیبار ا ریز یجمع ومجلس چیست تا خودت تو ه
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 شیوخدا میوابراه انیانجام داد وبه جز خودش ودا النیکه به خاطر د یخان بازهم شکسته بود بخاطر کار لیاسماع

 به نام او بود. یآجر یکه در هربنا وساختمان دشینوه بلند باال ورش نیا یبرا کردیاما حظ م دانستینم یکس

 زیعز ادگاری نیا نی،گردنش راخم کرد وبا دستانش صورتش را قاب گرفت در چشمان خون دیرا عقب کش نیآرژ انیدا

 رفت؟ ادتیگفتم بهت صبح  یمن چ نیکرده اش گفت:آرژ

 به کارش ندارم فقط یکار گهیمن د ییبه خاطر تو و دا سادهیخونه وا اطینرفته که االن تو ح ادمی انینرفته دا دمای_

 .یبغلش کن یایخانت اومده نم لیبا حالت طعنه گفت:اسماع نیبامن هم کالم نشه وروبه او

ند واتفاقات چ یچا یحالش کرده بود وتلخ یب شیمعده خال دیکشیم گاریتراس کنار اوات نشسته بود وبازهم س یرو

 تمام وجودش راتلخ کرده بود. شیلحظه پ

 لیرابه سمت اسماع ییاستکان چا انیگفت:واسه ات زحمت اوردم دا انیکه روبه دا دیخان را شن لیاسماع یصدا

 بود گرفت  ستادهیکه کنارش ا یخان ودختر

 .یتا بوده شما واسه ما رحمت بود هیحرفها چ نیا_

افرت را  کردیگرانبها ان را در حصار آغوشش حفط م ءیگرفته بود ومانند ش یدر بغلش جا نیخان که آو لیاسماع

ک کم نجایبذار ا یتونیمدت اگه م هیکس وکار از شهر اوردمش  یوب میتیدختر  نینشاند وگفت:ا انیکنار دست دا

 کارت باشه.

 یها میتیواسه  کشهیمردم م میتیرابشنود گفت:دست محبت رو سر  شیخان صدا لیکه اسماع کهیطور نیآرژ

 تو سرشون. زنهیوم شهیپسرش پُتک م

 گفت: انیخطاب به دا یحرف چیانداخت وبدون ه نیبه آرژ ینگاه میخان ن لیاسماع

دم دست  خوامیوبا ارزش که م یمیدوست قد هیبود وسفارش کرده  زیعز هی گه،امانتیجا د هیببرمش  ای شیذاریم

 توباشه تا عمل کنم به قول مردونه ام.

 ینواز میتی نیگفت:بزاربمونه حداقل ماهم تو ا امدیکه به سمتشان م یدر حال نیتا خواست لب باز کند ارژ انیدا

 ،وخطابیراین میتیاسم  یکه زنده ا یکه تا روز ارمیات ب زکردهیعز میتی نیسر ا ییگفت:بال رلبشیو ز میببر یسهم

 گه؟یدخان گفت :بمونه اما واسه خدمت به من خوبه  لیعبه اسما
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خان گفت:پسر من  لیکرد واسماع دیینگاه کردند وآفرت با تکان دادن سرش تا گریکدیخان به  لیواسماع افرت

 شده! یحاال چ یکردیدم خونه ات تو نگاشون نم فرستادمیغالم م زیکن هی یهفته ا

 .زیچون واسه ات عز خوامیم نویزدو گفت:ا یزیکه در سر داشت لبخند تمسخرام یثیاز فکر خب نیآرژ

خان گفته  لیامدنشان اسماع ریرفته بود وهمانطور که در مس شیخان پ لیمطابق خواسته آفرت واسماع زیچ همه

 .هم شد نیوهم شهیخواستارت م  نیبه مهم بودن تو واسه من آرژ دیبود با تاک

 متیگران ق یبود که با تابلوفرشها یبه رنگ نخود کدستیسالن همه  یوارهایارد خانه شد دو انیهمراه دا آفرت

قرار داشت  ریاز ش ییها هیبا پا ییبه رنگ طال یسلطتنت یست مبل چوب کیسالن  یشده بود ودرانتها نییتز

 به اشپزخانه کینزد ییقرار داشت وجا رهدست مبل هفت نف کیبه همراه  یبزرگ ونیزیتلو یودرست مقابل در ورود

کنار  ییقرار داشت وپله ها متیگران ق یها ینینفره بود،در گوشه گوشه خانه مجسمه هاو چ۲۴یزناهارخوریهم م

پله از هم جدا شده بودند واشپزخانه با ۴وحال توسط  ییرایسالن هم نشان از قرار داشتن اتاقها در طبقه باال بود.پذ

روم باستان  ییساهایدر گوشه سالن قرار داشت  سقف خانه به صورت کل رهیدا میصورت ن به یومشک دیست سف

 مختلف یشده بودوچند فرش دست بافت به شکلها زانیبه صورت اشک ازان او یبزرگ یشده بود ولوسترها  یطراح

 ش.حق رهیگیباال که م یدستمزدها نیپس ا هیشده بود آفرت با خودش گفت:کارش عال دپهنیسف یها کیسرام یرو

وانرا با  وستیدختر تازه وارد جمع شده بودند پ نیاز شربت پرتقال به جمع خانواده اش که گرد ا یوانیبا ل بهار

 کرد. یتشکر یلب به آرام ریدر مقابل آفرت گذاشت آفرت ز ییخوشرو

اش گذاشت و خطاب به آفرت گفت:خوب دختر جان از خودت  یلباس محل قهیرنگش را درجل یاب حیتسب انیدا

رو به جون بخره وتو رو  نیآرژ یکه حاضر شده حرفها یزیعز نقدریخان ا لیواسه اسماع یچه جور یهست یو،کبگ

 خونه. نیتو ا ارهیخودش ب

اوت تف ینگاه ب ریخان هماهنگ کرده بود ز لیو اسماع یرابا استاد قاسم شیکه حرفها یقبل ییطبق برنامه ها آفرت

برادر که هر کدومشون  هیالمه،پدر ومادرم فوت کردن ودوتا خواهر دارم وس ۲۴گفت :اسمم افرت و یبه ارام نیآرژ

ست دو میسر بار باشم صاحب کار قبل خوامینم من ستین یکس یاز ب نجامیا نینیبیخودشونو دارن اگه م یزندگ

 کردن. یخان معرف لیمنو به اسماع شونیخان بودن وا لیاسماع یمیصم

 .شهیما م یولحن مهربانش رو به آفرت گفت:خوب حاال نوبت به معرف نیبا ان چهره دلنش آوات

 دراز کرد  الیرابه سمت بهار ود دستش
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 را که کنارش نشسته بود به شدت در اغوش فشرد  انیمن هستن ودا یخواهرها ینیبیدوتا خانوم گل که م نیا_

 که طرف یر داره اسمشون کاوان وکارو ،ودرحالکه دوتا پس کنهیم یبا ما زندگ ممیابراه ییمادر مون البته دا نمیا _

 نیهم در ا نیآرژ یوبه چشم غره ها نیتیخوب و با شخص یها نباشه پسرها یبود گفت حرف بعض نیصحبتش با آرژ

 ن پسر اخموست که خاله زاده هامون هستن.یکه برادر ا نیخانوم خوشگلم آو نینکرد، ا یتوجه چیه نیب

ند قد  بل کردآواتیم یراهم وارس شانیها افهیتک به تک ق کردیآوات گوش م ییآفرت که تا ان لحظه فقط به حرفها

از  یعضو ییاش بود که گو یمهربان کردیم ییکه در صورتش خودنما یزیچ نیکه اول زیوچشمان ر دیبا پوست سف

درشت  یکوتاه تر بود وچشمانش کم دشتفاوت که ق نیبه اوات داشت با ا یادیوجودش بودوبهارهم شباهت ز

داشت با قد متوسط والغر وچشمان درشت  یجد یا ش،چهرهیمتفاوت از ان دو بود برا الید یتپل تر ول کلیتروه

 گوشت الود وبزرگ . یدولبهایبا پوست سف یومشک

پوستش  شدیم دهید طنتیاز ش یینشانه ها تیمعصوم نیمعصوم بود ودرا یلیاز انها خ یچهره اش جدا نیآو اما

 نیکه جرات نداشت به اونگاه کند آرژ یودماغ ودهان متناسب،تنها کس یبزرگ به رنگ عسل یبود با چشمان یگندم

 به هدفش بود. دنیرس یبرا یراه شیکه برا یبود همان کس

که  انیخورد وبه درخواست دا نیانها بدون حضور ارژ یمیبود را در جمع صم انیرا که دست پخت دا ناهارخوشمزه

که به همراه بهار بشقابها را داخل  یدر حال نیکرد او یا مانهیصدا بزند از اوتشکر صم انیگفته بود او هم او را دا

هم که به انها ملحق شده  الید شهیم یچ شیعنم یدار یچه اسم قشنگ یبه افرت گفت:وا بردیآشپزخانه م

 اسم نا اشنا بودند نیا یبودمنتظرمعنا

 ست. نندهیافر یبه معن_

گفت وپشت  ییبه دنبال حرف بهار  ماشاهلل چه قد وباال نیدرست مثل خودت وآو یقشنگ یگفت چه معنا بهار

 زد. یبندش لبخند

راد اف یبعض شهیهم دیایدختر خوشش نم نیچرا از ا دانستیوآفرت نم کردیوفقط تماشا م گفتینم یزیچ الید اما

به تو  نکهیکه بدون ا ییبود،ادمها نگونهیا شیبرا الید نیدهنده هستند وا آزار تیبرا یناخواسته ونا اشنا به طور بد

 نیا یبرا یلیاست که بهانه ودل نیرا داردوخنده دارتر ا انهارسانده باشند  دلت در همان نگاه اول سرجنگ با  یازار

 ان حس یدستت بدهدبرا لیکه خودش بهانه ودل یکنیم یوکار یشویخودت دست به کار م نیبنابرا یحس بد ندار

 بد در نگاه اول.



 آفرت

 
28 

 

واخالقش را اززبان بهبد  اتیتمام خصوص نکهینبود با ا یخبر نیاما از ارژ ستادیشد ودم در ا نیساختمان آرژ کینزد

 نکهیدانستن ا دیدر وجودش بود شا یبیبود بازهم دلهره عج دهیشن انیدا شیپ قهیچند دق نیخان وا لیواسماع

 یدلهره را به وجود اورده بود به ارام نیبود ا کرده یمادر شیکه برا انیدا یحت بردیحساب نم یاز حرف کس نیارژ

 کیدست مبل ال مانند و کیبا  یمتر۲۴سالن ندیداخل خانه رابب توانستیم یبه خوب گریگذاشت د شیچند قدم پ

شده بود وآشپزخانه کوچک گوشه  نیتزئ یمشک ییکه با ترکها دیسف ییوارهایود یکامل به رنگ مشک ستمیس

ساز بود وچند ماگ به  یقهوه ساز با چا کی دیدیاش م یومشک دیسف ینتهایکاب یرو هک یزیسالن که تنها چ

از خانه را اشغال کرده بود و  یادیز یاش با تمام امکانات کامل فضا یکش زنقشهیمختلف درگوشه سالن م یرنگها

 نیتریدو و نیوجود ا بود رشیتقد یدران قرار داشت ودرکنارش کتابخانه و لوح ها یکه انواع مشروبات الکل ینیتریو

 یرگیاتاق خواب باشد ود یکی نکهیبود پس حدس ا دشیتنها دو درب در د امدیبه چشم م یدر کنارهم تناقض بزرگ

 اهیس ید عکسسالن را گرفته بو وارینصف د بایشد که تقر نیسخت نبود متوجه عکس آرژ شیبرا یبهداشت سیسرو

 اده بود.فرست رونیرا ب گارشیوبا باال تنه برهنه رو به عکاس دود س ودرا در دست گرفته ب گارشیس نیکه ارژ دیوسف

 هات تموم ؟ یبررس_

از اتاق خارج شده بود که او  نیآرژ یقلبش گذاشت ک یودستش را رو دیکش یبلند نیه شیصدا دنیبا شن آفرت

 بود؟ دهیند

 بود؟ یاسمت چ_

 .گذاشتیم شیارام بودن را خوب به نما دشینقش جد نیدرا دیگفت افرت با یارام به

 بودم  دهی،تا حاال نشن یچه اسم مسخره ا_

 باشد. دهیاش را نشن دهیند بیهمان رق ینیاسم آفرت حس توانستیگفته بود مگر م دروغ

با  یارورزشک کلیقد بلند وه ندیاورا بب یبه خوب توانستیم گریشد د رهیخ نیسرش را باال برد وبه چشمان ارژ آفرت

متناسب که با اسلش مارک  ینیودهان کوچک وب نیچشمان آو هیدرست شب  یپوست سبزه روشن وچشمان عسل

 رنگ صبح در مقابلش بود. یسرمه ا راهنیوهمان پ کینا

اون چه رو که  ارمیبه وجود م یعنیست  نندهیافر یاسم من به معن نیمسخره اش کن نیمن حق ندار تیاسم من هو_

 .خوامیم



 آفرت

 
29 

 

مزش قر ییکه رگه ها یبا چشمان انشانیم یوبا چهره بر افروخته وفاصله چند انگشت زبرداشتیبه سمتش خ نیآرژ

م من که اس یبهتر بدون یاریست وبه قول خودت بوجود م نندهیافر یگفت:اگه تو اسمت به معن شدیم دهید یبه خوب

 هرکس رو که سوزوندم. سوزونمیم یاریرو که به وجود ب یهرچ سوزونمیم یعنیآتش  یعنی نیارژ

سوختن گرما  نیا دهمیسوخت؟شایم یوسط چه کس نیو ا یونابود نشیافر انیآغازشده بود جدال م"

 "شود؟ی!مشدیم

 .یوبر یراهتو بکش یتونیم یتونینم یدیاگه د یبه حرفم گوش بد دیبا یتو خدمتکارمن_

ز پسر ا نیاستادش امده بود انوقت ا یجبران پدرانه ها یهدفش آمده بود،برا یامده بود!برا یزیکم چ یبرا برود؟مگر

 داربود. گفت؟خندهیرفتنش م

چون وسواس دارم واتو  یشوریبا دست م ،لباسامویواسه ام صبحانه درست کن یدارباشیب دیصبح با۷ساعت_

وان عن چیبه ه نکهیوا نجایا یاریغذامو ب دیخورم باواسه ام وهر وقتم دلم خواست غذاب یکنیم زیرو تم ،خونهیکنیم

کردنش،در طول  زیواسه تم یحت یزنینم دستکارش دراز کردوادامه دادوبه اون  زیسمت م هیرا ز،ودستشیبه اون م

تو اتاق کنار  یبر یتونیشبها هم م یخواستم واسه ام انجام بد یتا هر کار یتو خونه باش دیروز که من خونه ام با

 .گمیاومد بهت م ادمی یزیباشه چ ادتیرو  نایا ،فعالیبمون دیکه خواستم با یالبته هر شب یساختمون  بخواب

 .کردینگفت وفقط با سکوت به او نگاه م یزیچ آفرت

 گفت  یبلند یشدن متنفربود باصدا رهیاز خ نیوآرژ

 .یدهات ؟دختریکر ای یدیشن_

 .دمیوهمه رو انجام م کنمیتون رو قبول م طیشرا _

 ؟یدار یخوبه،سواد چ_

 نخوندم. شتریتا کالس پنجم ب_

 زد  یپوزخند نیآرژ

ر تو اصال خواستگا نمیوخانواده ام که اصال ولش کن،بب یسواد نداشته باش یوصورت زشت داشته باش یالقیقد د_

 اماده گوشه لبش زد. شهیهم یو پشت بندش بازهم از آن پوزخندها یداشت



 آفرت

 
30 

 

 خواستارم بشه. یندارم که کس یزیمن چ نیگیاستگار نداشتم شما راست منه خو_

 .که بخواد خواستارت بشه یهست یال چه بدبخت دهیاخه تو زن ا_

 از زبان دنشیبود خواسته نشدنش را،کم بودنش را ،اما چرا دوباره شن دهیال نبودن را،شن دهیبود ا دهیهم شن قبال

که  دوستش داشت انتظار  یزبان مسعودش ناراحتش نکرده بود؟چون او ازکساز  دنشیبه اندازه شن یگریمرد د

 حرف نیاو تمامش را رو کرده بود وا یباشد؟برا تهداش توانستیم یچه انتظار بهیادم هفت پشت غر نیداشت اما از ا

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

 .یتومور نمک نشناس شودی،اما اگر از آشنا بشنود م

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

و ه اچرا ک خواهدیاو را نم چکسینخواست پس دروغ نگفته بودکه ه خواستیم دیاوکه با یحس عطر لباسش اما وقت

 خواستیم دینفراست که با کیمنظورش همان  خواهدیمرا نم چکسیه دییگویم یدختر یهمه کس بود وقت شیبرا

 ونخواست.

 ان نیوهمزمان از مش حس رفتیبلندش م یشاس نیکه در دستش بود به سمت ماش ییکه با نقشه ها دیرا د نیآرژ

 بازکند. شیخواست که در را برا یعقاب ینیوب یالغر با چهره استخوان رمردیپ

بود  راحت شده الشیبر ارام بودن خانه خ یمادرش مبن دییبا مادرش تماس گرفته بود وبا تا عیسر نیاز رفتن آرژ بعد

 تمام اتفاقات قرارشان داده بود. انیو بهبد گرفته بود ودر جر یهم با استاد قاسم یوتماس

دادو با کش سرش  چیبار دور هم پ نیبلندش را چند یوموها دیوشپ یمشک یبا جوراب شلوار یگشاد مشک کیتون

کمد که در  کیبود و یتخت چوب کیبه اتاقش انداخت که  یمحکم بست وشال قرمزش را هم سرش انداخت ونگاه

بود اتاق قابل تصور ن نیلباسها و ا نیکه عاشق تجمالت بودا یآفرت ینبود برا یزیچ گری،د نیبود فقط هم نهیکمد ا

 را نداشت. گاهیجا نیاما اوصبور بود که اگر صبر نداشت ا

قبل از ورود به انجا از او کسب اجازه  دانستیرا مرتب کرده بود به جز اتاق خوابش که خودش را موظف م نیآرژ خانه

 یان جمع خانوادگ انیومشب بود برنگشته بود به سمت عمارت رفت ۹کندامااز ظهر که رفته بود تا االن که ساعت

 رفتهیمخالفت کردن دهان باز کرده بود ونپذ یاصرار کردن که شبها در عمارت بخوابد برا یفقط شنونده بود تنها وقت

 بود.



 آفرت

 
31 

 

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

برادرش گفت که به همراه زن و دوپسرش به همدان رفته اند به خاطر فوت برادر تازه بود از  نشیارژ یهنوزهم برا

 .نیریزبونش تلخ وقلبش ش نکهیاز ا پاکهقلبش  نکهیگفت از ا نشیارژ یبرا یزنش ودراخر از تحمل کردن وصبور

که خودش هم از  یکس یبرا زندیبرق م الیچشمان د کندیصحبت م نیاز آرژ انیدا یمتوجه شده بود که وقت آفرت

تجربه  را یحس یسخت نبودوقت شینه!اصال برا ایعاشق است  الیکه د نیا صیرا شروع کرده بود تشخ یعاشق یبچگ

ان است که هم نیدرست کنند اما اصل ا اوتمتف یان غذا را کم هیبق دیشا باشدیغذا م کی دنیبه چش هیشب یکنیم

 ادیمزه مشترک را به  کیهمه  بایتقر دییایسم ان غذابا یوقت ینیریوش یتفاوت در شور یغذاست حال باکم

 .اوردندیم

 یبه سمت خروج عیسر الیآوان و د دیباز شدن در باغ راشن یکه صدا کردیآوان وآوات نگاه م یبه کل کل ها داشت

 استقبالم دارد؟ اقتیاخه مگر ان ل دندیدو

 دلم بذارم. یرو کجا الید کنهیواسه داداشش ذوق م نیآو_

وآفرت چقدر حسرت  دادیبه خرج م شیبرا یاز جنس نفهم یخواهرش وبرادرانه ها یدلداگ نیقصه ا دانستیم آوات

 برادر مثل آوات. کیداشت 

عقده وادم  شودیان را دارد حسرتت م یگرید ینیبیکه م نیدلت  اما ا یرو شودیحسرت م زهایچ ینداشتن بعض"

 "ان عقده را فراموش کند تواندیهرچه تالش کند نم یعقده ا

 یغذاشو ببر گهیگفت:آفرت داداشم م دهیبر دهیروبه آفرت بر دنیاز دو امدیکه نفسش باال نم یدر حال آوان

 ساختمون خودش.

 ییبا طرح گلها دیکه چادر سف یراحت شده بود جانمازش را جمع کرد و در حال الشیخ نیکه از امدن آرژ انیدا

 تو اون خونه چپهیم ییغذاشو بخوره تنها نجایباال خوب هم ادیجان چرا نم هیگفت:دا نیوروبه آ اوردیبنفشش را درم

 .یکه چ یخال

 .بارهیهم از سر و روش م یخستگ ادیخوشش نم یاز شلوغ یدونیخوب م یاگه اون داداش من تو مادرش انیدا_

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

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

 .امدیکه به سمتش م دیراد الیراه د انهیگرفت وبه سمت ساختمان راه افتاد که در م

 خودم براش غذا ببرم  خورهیکه تنها غذا م ییتش دادم شبهاعاد یزحمت بکش خوادیتو نم زمیعز برمیخودم م_

 را نبسته بود؟پس حاال چرا بازبود! شیموها نیقبل از امدن آرژ الیاعتنا به آفرت به سمت ساختمان راه افتاد،د یب

 شانیرا پر شیمحابا موها یب نگونهیا یدختر چینباشد ه یدلبر یتا پا نکهیا شناختیرا خوب م شیجنسها هم

وگفت:شما همونطور جمع  دیشده بودند کش دهیجمع شده  خودش که با کش به دار کش یبه موها یکرد،دستینم

 .نیکن یکه واسه اش دلبر نیرو دار یبهتر مگه کس نیبمون

 شدیدرهوا بود وجوراب سف شیلنگه پا کیکه  یدرحال  نیارژ یعصب یوارد خانه شد که باصدا الیبعد ازد چندلحظه

 روبرو شد. دیکشیم رونیرا ازآن ب

 .یدختر داهات یاریمگه نگفتم تو واسه ام شام ب_

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

من تا حاال ازت خواستم واسه ام شام وناهار  الیگفت:د یاجازه نداد حرفش را ادامه دهد با همان حالت عصب نیآرژ

 وتا انتها برد وان را رها کرد  دیکش الیوموج دار د یمشک یبه موها یدست یآرام ؟وبهیاریب

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

 من وسواس دارم. یدونینم یشناسیم

را  رشیگرفته بود به جهنم!تحق دهیرا ناد شیها یدلبر نکهیکرد،ایمعده اش را در دهانش حس م اتیتمام محتو الید

 .کردیاما باز هم کم بود را چه م کردیهرانچه داشت رو م نکهیگذاشت،ایدلش م یکجا

حس کرده بود هردو رانده شده بودن توسط دو مرد،تفاوت تنها در نوع مرد شان  الیحس کرد هر انچه راکه د آفرت

 نیتمام زنها مشترک است نمونه اش هم انیحس ها در م یبعضنازک بود ودخترانه  شانیبود مگرنه دل هردو

 احساس حقارت.

 .ریگفت:نوش جان ،شب بخ یبغض کرده به آرام الید
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خم به ابرو  یکه با شکست دل دختر یمرد اوردیانکه خم به ابرو ب یشکست،بیچه راحت دل م شیمرد روبرو نیا

قطب دافعه بودند اما  شهیکه هم نیجنس مخالف باوجود ا نیکمرش را خم کند وا تواندینم زیچ چیپس ه اوردین

 به اهن ربا. هیدرست شب شدندیزنها جذبشان م شهیهم

 ؟؟؟؟ی:آفرت موهات کوتاه کردمسعود

 زل زده به انگشتر حلقه دست مسعود. آفرت

م و مدا یاشدوست داشته ب یزیتو چ نکهیا یدونیازشون منم کوتاهش کردم،اخه م ادیخوشت م یاره ،تو گفته بود_

 زجراور. یتو در وجود من باشه اما باعث نشه منو بخوا قیعال نکهیجلو چشم من باشه زجراور،ا

 !!!!ییکجا یبا توام دختر دهات_

 واسه ام. زیرو م نیماتت برده غذا رو بچ چرا

 ؟یچرا دلشو شکست_

سوادم جواب پس بدم  یب یبه تو دختر دهات دیو روبه آفرت گفت:به توچه نکنه با زکردهیرا ر شیچشمها نیارژ

 گرفت. دهیلب آفرت را نشن ریلباسش به سمت اتاقش رفت ونامرد گفتن ز ضیتعو یوبرا

کنار تخت گذاشت  یعسل یوانها را رو دیاش ابتدا قاب عکس پدرش وسپس مادرش را بوس یشگیعادت هم طبق

 زدیحرف مبا خودش  یبه ارام کردیکه لباسش را عوض م نیا نیودر ح

 خوامینامرد من نامردم که نم یگیکه به من م یدونیم یدِ آخه بگو تو چ یدلشو شکست گهیبه من م یدهات دختر

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

 

نده بس دیسف یرا دراورد وبه همان رکاب راهنشیوپ دیرا که ظهر قبل رفتنش کنار تخت انداخته بود را پوش یاِسلش

 کرد.

ر به اصول نبود اما د بندیپا یلیدرست بود که خ کردیسرش را بلند نم فتدین نینگاهش به ارژ نکهیا یبرا آفرت

 .کردیدرست رفتار م شهیبرخورد با جنس مخالف هم
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 شده  یطراح زیاشپزخانه که مثل م شخوانیپ یرا رو شیودستها دیرا کش یصندل

 .کردیآفرت نگاه م یگذاشت و به رفت وامدها بود

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

 روشن کرد.

 .اریهم ب ییچا هی_

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

 راهم متقاعد کند؟ نیارژ توانستیم ایاما ا کندیسخنانش جادو م گفتندیم

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

 کترینزد ایب_

 ؟؟یچ_

 .ستمیجلوتر،نترس من اشغال خور ن ایب گمیم_

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

 .ستیشما پوشش تون مناسب ن_

 ؟یشیم کیتحر هیچ_

 پرده سخن گفتن. یب نیخورد آفرت از ا جا

 .رمیچشم ودل س دمیاز بس د ر،منینخ_

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

  یبه همراه استاد قاسم شیکه افرت دوسال پ یاور بودوقت قتیطعنه چه حق نیوا

 رفته بود. ایبه  به اسپان یپروژه ا یبرا پشیواک
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 نبود. نیمنظورم ا رینخ_

 را خورد شییاز چا یکم نیآرژ

 ؟یستیپس دختر ن _

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

 چون واسه خواسته ام مجبورم که تحمل  کنمیم

 .یسوال ببر رینجابت من رو ز یحق ندار چوقتیاما ه کنم

  دیدیو ارام بودن را نم تیدخترک معصوم نیا ییچرا در چشمها دانستینم نیآرژ

 .کندیم یو جنگجو زندگ یوحش یدرونش گرگ کردیم حس

 .دییبه او دروغ بگو یرماهیت کیبود حس  رممکنیبود وغ ریت متولد

با  خورد،ماستیرا بدون قند م ییکه چا کردیفکر م نیآفرت به ا نیب نیسکوت محض بود ودر ا نشانیب

 ....خوردویغذانم

 دارم؟ اجیبه نظرت به دوش احت_

 .دیبه بدنتون متوجه بش تون ینیکردن ب کیبا نزد دیتونیراحت م یلینه من خ دیبدون دیخودتون با نویا_

  دشیاماده گوشه لبش شکل گرفت به خاطر فکر پل یازان پوزخندها یکیبازهم  نیارژ

 .کنهیکار نم میایبو کن من حسم بو ایتوب_

 

  شتریاحساس کرد اما بازهم حرفش را با تحکم ب یکردن آفرت را به خوب تعجب

 کرد.  تکرار
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  ی،بو دیکش قینفس عم کیجلو رفت و در کنار کاناپه زانو زد و یبه ارام آفرت

 را به وجود اورده  یندینا خوشا یبود بو مویل یبا ادکلن تلخش که همراه با بو تنش

 . یکیدچار حالت تهوع شد از ان نزد یلحظه ا یکه آفرت برا یبود،طور

 

 .دیریدوش بگ هیبهتر _

 

 فردا صبح تو هم تمام مالفحه ها  خوابمیم رمیشدم م مونیاما پش رمیبگ خواستمیم_

 کننده وپشت بندش بازهم همان پوزخند اماده گوشه لبش  دیاونم با سف یشوریم رو

 زد ودر اتاق رابه شدت بست. را

 

 .یطرف یباک دادمیوگرنه نشونت م رتیکه کارم گ فیبدبخت ح یعقده ا_

 

  یبود بارها بو بیعج شیبرا دیپتو خز ریوز دیخانه راپوش۴راهنیهمان پ بازهم

 چندشش شود انرا با تمام وجود نفس  نکهیا یبود اما به جا دهیمسعود راشن تن

 تن مسعود  یوجه به شدت بو چیکه به ه یگریتن مرد د یاما امشب با بو دیکشیم

 هم در  یدچار تهوع شده بود،خوب مسعود عشقش بود مگر ادم عاشق نقص نبود

 ند؟یبیم معشوق

 

 کرد. میتنظ ۷ یوساعتش را برا دیعکس مسعود رابوس شهیروال هم طبق
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  یداد بود وسرش را رو هیتخت دو نفره اش نشسته بود وبه تاج تخت تک یالروید

 اورد اما  ادیرا به  نیآرژ یها یاحترام یگذاشته بود بارها و بارها ب شیزانوها

 را با حرص جمع کرده بود ومحکم بسته  شیدل از خواستنش نکند تمام موها بازهم

  نیآرژ کروزیرا که  ییچکار موها خواستیکه سرش درد گرفته بود م یطور بود

 .کردیاما حاال با چندش نگاهش م یکوتاه شون کن یحق ندار گفتیم

 

 در تخت چشم باز یا قهیبرخواست وچند دق شیاز ج یآالرم گوش دنیمحض شن به

 خواب از سرش دنیپر یعادتش بود بعد از خواب برا شهیبه سقف نگاه کرد هم 

 کرد. زانیمسعود را در کمد او راهنیکرد وپ ضیرا تعو شیلباس ها کردیکار را م نیا 

 از هر ان چه  خوردیصبحانه چه م نیآرژ دانستیآشپزخانه رفت و چون نم به

 لیوسا دنیساز را هم به برق زد بعد از چ ییبرگشت، چا نیگذاشت وبه ساختمان آرژ یبود تکه ا خچالی داخل

 صبحانه به سمت در اتاق رفت وچند ضربه آرام به 

بود  یاتاق به رنگ قهوه ا لیدر اتاق را وارد کرد وداخل شد تمام وسا یبه ناچار به آرام دینشن ییزد اما صدا در

  صیاشت به قاب عکس نگاه کرد تشخد دنشیخواب رینشان از د گاریس یلترهایپر از ف یگاریدرکنار قاب عکس  جاس

 به  نیو او نینبود رنگ چشمان آرژ یمادر وپدرش باشند اصال کار سخت نکهیا

پوست بود با چشمان  دیسف انیپدرش بود ومادرش مانند دا هیشب یبه طرزرباورنکردن نیرفته بود وآرژ پدرشان

 درشت.

 را در شیه متکاک یبدون پوشش در حال یشلوارک و  باال تنه ا کیبا  نیآرژ

  ختهیدر هم ام شیدر خواب هم اخمها یبود حت دهیخواب یگرفته بود به ارام آغوش
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 معصوم باشد. توانستیادم در خواب هم نم نیا بود

 

 به یرا برداشت وبه ارام شییبود به ناچار فندک طال دهیفا یزد اما ب شیبار صدا نیچند

 باز او را نگاه کرد. مهیتخت با چشمان ن یطاق باز رو نیحرکت را تکرار کرد آرژ نیزد بعد از چند بار که ا شیبازو

 به بازوم ، یزنیکه همش م یکوبیم خیم یمگه دار_

 لبش چرت  ریکه ز یحال در

 لبش  ریز ییحرفها انیرفت،وآفرت در م یبهداشت سیبه سمت سرو گفتیم وپرت

همان بار اول متوجه شدنش سخت است چندبار که تکرار  یهر حرف درد اور دیشن یرا به خوب یدهات دخترک

 .یچرا که هرلحظه منتطر تکرار دوباره ان از طرف مخاطبت هست یفهمیانرا م ییاوا چیبا حرکت لب بدون ه یشودحت

را هم با ساعت  یجفت کفش اسپرت قرمز وسورمه ا کیانتخاب کرد و یوکت اب یسورمه ا راهنیبا پ یاب نیج کی

د وبه سمت آفرت که در آشپزخانه منتطرش بود رفت آفرت با خودش فکر کرد که چگونه متوجه ان ست کر شیمچ

 اهلل در گردنش نشده است. زیاو

 ریسالم صبح بخ_

 .شهینم ریتمام روزش بخ چیصبحش که ه نهیدم اول صبح تو رو بب_

 بشه. ریروزت بخ یتوقع دار یکنیشروع م ینجوریتو صبحت رو ا یخوب وقت_

 

 قدم هم  کی یبرخاست وبه سمت آفرت رفت اما آفرت حت شیکالفه از جا نیآرژ

 عقب برنداشت،چانه آفرت را در دستش فشرد . به

 بودن وبدبخت  میتیمن  نیبب_

 اشکت هفت طبقه آسمون به  هیکه بگم با  ستمیبا خدا ن نقدرمیا شهیسرم نم بودن
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 ینیبیپس مراقب حرف زدنت باش که بد م لرزونمیهفت ستون بدنتو م نهیحرفت به دلم نش هیبرعکس  ادیدر م لرزه

 چشمم  یحاال هم از جلو

 .رونیب گمشو

از  ییتلخ وخنک با رگه ها یعطرش در مشامش مانده بود بو یاما هنوز بو دادیبا دستش چانه اش را ماساژ م آفرت

 .مویل

 .لیواناز  ییادکلنش متفاوت بود گرم بود با رگه ها یمسعود بو اما

 وخانواده اش بودند وباز هم  ییمنتظر ورود دا اطیخانواده در ح یهمه اهال امروز

 حضور نداشت. نیچند روز گذشته آرژ مثل

 سرد  یهمانطور که فکرکرده بود مهربان بود وساده وزنش اما کم میابراه ییدا

 .گریخوب حق داشت برادر از دست داده بود د کردیم رفتار

 

  یبرا دنشیکارو د یداشت ول نیبه آرژ هیشب بایتقر یکلیبزرگشان کاوان ه پسر

 

 اش شباهت  رهیلخت وقد بلند وپوست سبزه ت یینفسش را بند اورد موها یا لحظه

 با مسعود داشت. یادیز

 

ته گذش یحس ها شود؟تمامیم دهیبه او تا نا کجا آباد کش هیخودش که نه فقط شب دنیکه ادم با د داندیم یکس چه

اه با خوب راستش نگ کندیتو با تعجب نگاه م رهینگاه خ نیبه ا یحس چیه یب گانهیوان ب شودیدر دلت دوباره زنده م

تا  ینیاش را بب هیخودش را که نه شب یشویدلتنگش م یبهتر است کاش وقت زینفرت ام ایتفاوت  یتعجب با نگاه ب

 نرود. نیبا ان زهرچشم از ب داریان د ینیریش
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  دیدیبود که اگر بهبد م دهیپوش کشیتون یرو ینازک وریشده بود وپل کیتار هوا

 

 !یتر بود نیسنگ یدیپوشینم گفتیم

 متوجه  یکس نکهیشان شود ارام وبدون ا یمزاحم جمع خانواده گ خواستینم دلش

 .نیتراس خانه نشست به انتظار آرژ یاز سالن خارج شده ورور شود

 

 لباس نیتو ا یمادر ماشاهلل چه خوشگل شد_

  کدستی یبه لباس محل ینگاه نهیدرآ

 به  شتریرا ب کلشیکه به کمرش بسته بود قد وه یانداخت که باشال مشک قرمزش

رنگ در کنار ان وسعت  یطوس یداشت ولنزها یمیمال شیراساده رها کرده بود  وصورتش ارا شییموها دیکشیم رخ

 تضاد  دشیاز رنگ قرمزپوشش و پوست سف

باشد مسعود گفته بود رنگ قرمز  نیبهتر دیکرده بود امشب شب مسعودش  بود پس با جادیا ییبایاز اندازه ز شیب

لق تم یتوجه به محبتها یباخانواده اش وارد مجلس که شد ب ش،یواو هم سنگ تمام گذاشته بودبرا ادیبهت م یلیخ

  زیام

 عروس وداماد نشست. گاهیف به جامشر یصندل یگوشه باغ را انتخاب کرد ورو نیدنج تر اطرافش

 !یدور از جمع باش نقدریوا یداماد باش کینزد لیفام

 !یباش باشدهیز نقدریعشقت باشد وا یعروس شب

 

 جمع متوجه  دنیکِل کش یگرم کرد که با صدا یمدت فقط سرش را باگوش تمام
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 شد مسعود با عروسش امده بودند  اطرافش

  یوبرا دییایچندماه کلنجار رفتن با خودش باالخره توانست با خودش کنار ب بعداز

 .دییایال مسعود به جشنش ب دهیا دنید

 اما هوا که سرد نبود! دیلرزیم شیوپا دست

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

 ؟یبرقص یخوایپسرعمه ات نم یعروس یعمه جان ناسالمت_

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

 دور بلکه سه دور ان هم بدون نگاه کردن به عروس وداماد  کینه  دیرقص

 شام  یلقمه از غذا کی یکرده بود اما نتوانست حت یرا خوب نقش باز نجایا تا

 از گوشت بدنش را اب پز کرده  یکه تکه ا ماندیم نیرا بخورد مثل ا یعروس

 ودر مقابلش گذشته باشند. باشند

 

 ؟یکنیفکر م یبه چ یدار_

از  دنیکش رونیب ایاوست  یچانه اش به خاطر حضور ناگهان دنیلرز دانستینم دیناخوداگاه لرز شیصدا دنیباشن

 یرو ختهیر یاشکها یبرا شودیباران که بهانه م ریز هیباشد مثل گر یبهانه خوب توانستیخاطرات اما سوز سرما م

 گونه ات.             

 ؟یدیمگه جن د یلرزیم یدختر چرا دار_

 خاطراتم. هیشب یلیکه خ دمیرو د یکس دمیچهره اش شده بود گفت :جن ند رهیهمانطور که خ آفرت

 !پس خوش بحالم شد. یجد_
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 .برگ یبه قطره شبنم رو هیشب یکردحسیم جادیا یفیکارو حس لط یبرا لبخندارامش

 ؟یحاال اون همزادم ادم خوب_

خوبن،خوب بودن  شهیعده هم هیادمها اگه بد هم باشن تو نظر  یز،بعضیدلمو شکست اما هنوزم واسه ام عز یلیخ_

که  یاز کس یرو بشناس یکس یخوایاگه م دهیم یمعن هیهمه عاشق ها خوب بودن  دیهرکس متفاوت اما ازد دیاز د

عاشق که  یخوب راستش ادم ها یشیم روبروخوبه،  یلیخ زیدوستش داره در موردش نپرس چون با کلمه اغراق ام

 برنیم رسوالیوانتخاب خودشون رو ز تیشخص ییجورا هی ستین یکه من عاشقش شدم ادم خوب ینیا گنینم

 خوبه. گنیواسه حفظ غرور خودشون هم که شده م نیبنابرا

بود متعجب  دهینشن یدختر چیجنبه از دوست داشتن رواز دهان ه نیا دمیشا ایصحبت ها را  نیاکه تا بحال  کارو

 زد. یحال لبخند نیشده بود با ا

 اما بازم دوستش داره. کنهیم تشیعاشقش شده که اذ یادم نیپس واقعا خوشبحالش شده که همچ_

کنه،تا قبل از  تمیاذ خوادیدلش م یدم هر جورجا بود که گذاشتم بفهمه دوستش دارم،که اجازه دا نیاشتباهم هم_

رو خراب کرد  یدوستش دارم همه چ نکهیا دنیاما فهم کردیمحتاطانه رفتار م یلیبفهمه دوستش دارم خ نکهیا

هم انجام بده بازم واسه  یهر کار دونهیکه م یبه بچه ا هیکدوم از رفتارهاش محتاط نبود درست شب چیتو ه گهید

 .زیمادرش عز

 که برات با ارزش بود. یواسه ادم یخواستیکه م یزیواسه چ ی،تو تالشتو کرد یکرد یتو کار درست_

عمر  هیکه  مونهیم نیمثل ا ادیارزش ارزش قائل شدم از خودم بدم م یب هیواسه  فهممیم یاره قبول دارم فقط وقت_

 شه،رشدیبزرگ نم ر،اونیناپذ رییاون ذاتش تغ یبعدش بفهم یکن یدگیورس یآب بد یکیگل پالست هیبه 

 .نیهم کنهیم بایگوشه از خونه ات ز هیفقط  دهیات نه بو داره نه فا کنه،واسهینم

 قشنگ. یلیحرفهات خ یسواد باش یب خورهیبهت نم_

 .دهیم ادیبه ادم  شتریب یتجربه از هر کالس ودانشگاه_

پس بهتر بود همانجا  خوردیع خانواده اش غذامکه امشب را در جم دانستیبه سمت ساختمانش رفت م نیآمدن ارژ با

ارو ک یحرف چیه یبه او داشته باشد ب ینظر بد نیاول آرژ یروزها نیدوست نداشت که در هم دییایب نیبماند تا ارژ

 را رها کرد ورفت.
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 نگاه کرد  شیخال یبه جا کارو

 .یچیه نیلنگه کفش جا گذاشت اما ا هیاون حداقل  ندرالیصد رحمت به س_

از خواننده ها را گرفت وگفت:اخه  یبعض قهی دیبا یکرد،گاه یاش را در اورد وآهنگ مورد عالقه اش را پل یگوش

 . یدونیراحت حرف دل منو م نقدریا یتو چطور یلعنت

 یکارو کرد نیمن ، چرا باعشقت ا چرا

 یحال و سرد یبازم که ب تو

 بوده ها یمن چ ریتقص بگو

 بهونه هاتاز  دمیفهم یبر یخواستیم تو

 

 کردم که دلت شکست کاریمن ، مگه چ چرا

 کرد که به دلت نشست کاریچ اون

 بوده پس یبه من همه کارات قول و قرارات باز بگو

 

 شده ینطوریحاال ا تا

 یعشقت باشمو حسش نکن که

 یچشمش نکن یتو نگاه

 یبهش فکر نکن یکردیروزم فکرشو نم هی یکه حت یکس
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 شبامو مهین یاشکا یدیدیم تو

 هوامو یمعرفت نداشت یب یتو

 تنهامو یدونستیم نکهیبا ا یرفت تو

 شکستنامو یصدا یدیدیم تو

 به پات نشستنامو یدیدیم تو

 شد ینطوریکه ا یمُرد حسمو تو خواست ییهوی

 

 شده ینطوریحاال ا تا

 یعشقت باشمو حسش نکن که

 یچشمش نکن یتو نگاه

 یبهش فکر نکن یکردیروزم فکرشو نم هی یکه حت یکس

 

 شده ینطوریحاال ا تا

 یعشقت باشمو حسش نکن که

 یچشمش نکن یتو نگاه

 یبهش فکر نکن یکردیروزم فکرشو نم هی یکه حت یکس

 

  من چرا



 آفرت

 
45 

 

 

 

 

 

 

 

 : یکاربر نام

 

 رمز عبور :

 

 تکرار رمز :

 

 : لیمیا

 

 

 

 

 

  
 

     

 که به شدت دیرا در مقابلش د نیباز کرد وآرژرا  شیچشمها عیسر شیرابسته بود که با احساس درد بازو شیچشمها

 شگونین شیازبازو

 است. گرفته

 .یگوشت دستم کند یکنیم ینطوریدستم چرا ا یییییییا_
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وبه شم خ افهیالبته  ق یبرداشت یفاز عاشق نجایا یاومد یکنارش نشست قهیجنبه دو دق یب نقدریاخه دختر هم ا_

 .یخوایم یچ گهیهم که هست،د یرشته پزشک یی،دانشجو

ت حق صحب یگفته باش ادینم ادمیدر ضمن  میزدیباهم حرف م میست فقط داشت کارهیاصال ندونستم که اون چ من

 رو ندارم. هیکردن با بق

 .ادیهرزه خوشم نم یاضافه کنه از دخترها نیبه بعد به قوان نیاز ا نمیپس ا_

 .یکن نیبه نجابتم توه یدفعه قبلم گفتم حق ندار_

م ه نجارویا ذارمیم یفک کرد یبکن یچه غلط یخوایم نمیها نه بگو بب یکارکنیچ یخوایآخه م دمیترس یوا یوا_

 .یبه گندبکش

دستش را در هوا گرفت ودر عوض خودش چنان  نیبزند که آرژ نیدستش را باال برد وخواست به صورت آرژ آفرت

به  نیشروع کرد به توه تیمبل کنار دستش افتاد،وپشت بندش با عصبان یبه آفرت زد که آفرت رو یمحکم یلیس

 آفرت.

 ادهیز کردیاحساس م دیکشیگارمیس نیهم نشسته بودند وآرژ یبود که بدون صحبت وآرام روبرو یا قهیچنددق

صحبت  یبود برا یدر ذاتش نبود وبه دنبال بهانه ا یخان اما منت کش لیاسماع یامانت نیکرده است در حق ا یرو

 دختر گستاخ که تازه وارد خلوتش شده بود. نیکردن با ا

 ریقهوه درست کن تلخ بدون شکر باش هیبرو _

وبه  یفراموش نکن یکنم که تاعمر دار یبه سمت آشپزخانه رفت وباخودش گفت:چنان تالف یحرف چیبدون ه آفرت

وقهوه را هم بدون شکر درست  خوردیرا باغذا نم خورد،ماستیرا بدون قند م ییفکر کرد که چا نیبه ا یطور ناگهان

ه ب هیدرست شب شیها یبعد یبود برا ییوبود والگ نشیمسعود اول کردیم سهیبرخالف مسعود،بازهم داشت مقا

به دنبال  گرفتیان قرار م یودو خط قرمز روبرو شدینوشته م بایاول مدرسه اش که بزرگ وز یروزها یسرمشق ها

 وتکرار. ان خط تنها تکرار بود

 کردیارام قهوه داغش را مزه م ارام

 .یکنیبارتم باشه رو من دست بلند م نیاعصابم خراب دم پرم نباش جواب نده واخر یوقت  _
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 چرا اعصابت خورد؟_

با اوقهر  ایو کردیم هیگر ایآفرت االن  دیاطرافش داشت با یکه از دخترها یتعجب اور بود با شناخت نیارژ یبرا

 بود. دهیجنس از نوع دخترها را ند نیا کردیم

 .ختیاعصابم بهم ر دمیمردک د نیا گشتمیازسر کار که برم_

 حرف بزنه. ینطوریادم در مورد پدر بزرگش ا ستیدرست ن_

 حرف نزن. یالک یدونینم یزیچ یوقت _

 .اما تظاهر به ندانستن را خوب بلد بود دانستیم نیفراتر از ذهن آرژ یزیچ آفرت

 ومت کنم؟ار یخوایم_

 همان پوزخند اماده گوشه لبش را زد. بازهم

 ؟یمنو اروم کن یخوایم یتو دختر دهات_

 م؟یامتحان کن_

 شد  الیخ یفراموش کرده خودش هم ب یزود نیرا به ا زیافرت همه چ دیکه د نیآرژ

 کنم؟ کاریچ_

 .نیکنارمن بش نجایا ایب_

 برهنه اش مهیکه به بدن ن یبود دختر دهیرا ند شیکس موها چیکه هنوز ه یباتعجب به آفرت نگاه کرد دختر آرژن

 داده بود؟ یشنهادیچه پ کردینگاه نم

بود در حال  رایبدون هوس را پذ یگذاشت هر نوع رابطه ا شیپا یکاناپه دراز کرد وسرش را رو یرا رو نیارژ یارام به

 .یه ان دختر به قول خودش دهاتافکارش بود که هوس نداشته باشد ان هم ب ریانقدر درگ نیحاضرهم آرژ

 که ناراحتت کرده. یخوب بگو از از هرچ_
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از محل  یمست شده بود ناخوداگاه شروع به صحبت کرد از مادرش از رفتار ان مردک وحت یادمها هیکه شب  نیوآرژ

 یوبه ارام دادیفقط گوش م یعکس العمل تند چیبه اسم آفرت بود وآفرت بدون ه یکه دختر بشیکارش و رق

بار با خودش  نیچندم یوبرا کردیا نگاه میاز تمام دن یشاک نیهم به چهره آرژ یوگاه دادیاش را ماساژ م یشانیپ

 همزادش بود امکان نداشت؟ دیاست شا ییکایامر گریباز یتام هارد هیپسر چقدر شب نیزمزمه کرد که ا

 یدران حالت پشت پنجره توقف کرد ولحظه ا نیآفرت وآرژ دنیبه سمت ساختمان رفت اما با د یقرار یاز سر ب الید

اما حاال ان  خواستیبود تنها بودن رام یکه عصب یوقت شناختیرا خوب م نیشد آرژ اهیچشمش س شیپ ایدن

 ت؟یدخترک ساده وخدمتکار را در خلوتش راه داده بود انهم دران وضع

 "به کمتر ازتو قانع شود وحشتناک است . نکهیبه کنار ا خواهدیکه تو رانم نیا"

رابه ان دخترک  شیبا ان همه غرور با ان همه عزت واحترام انوقت جا یپرستار سانسیمدرک ل زدبایپس م اورا

 سواد داده بود! یب یدهات

 !اقتیل یب نقدریمعشوق هم ا اخر

هم بود که ان یگریمرد د ریکه درگ یشده بود به آفرت کیکه ندانسته به معشوقه اش نزد یشد از آفرت نیچرک ودل

 کرده بود. نیگزیجا اقتیل یب کیاورا با 

  شد رهیدر چشمانش خ کردیاو اعتنا نم یانداخته بود وبه خواهش ها ریحصار دستانش گ انیرا در گوشه باغ م نیاو

 انه؟یخاطرمو  یخوایفقط بگو م_

 .کردینگاه م نیترس تمام وجودش را گرفته بودومدام به در ساختمان ارژ نیآو

 .یکنیم تمیاذ یآوات ولم کن دار_

 .خوامیانداختم که خاطرت م ادتیگاه  یکه گاه و ب نینکردم جزا یمن که کار یترسیازمن م نقدریچرا؟چرا؟ا_

 ؟یفقط نظرم مهم!ها مگه نگفت یفتمگه نگ ستیاجبار در کار ن یبرو کنار مگه نگفت کنمیآوات خواهش م_

 سوال خودش. یشود برا یکه خودش فراموش کرده الزم است تا پاسخ یکس یحرف ها یاداوری یگاه

 .دیمثل پرنده رها شده از قفس به سمت ساختمان پرکش نیدستش را رها کرد واو آوات
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وجود  یعنیزنگ خطر  یعنیوان حضور کا دانستیاورد خوب م نییپا شیرو برو واریشدت خشم مشتش را بر د از

 قدر. بیرق

 دینگاه کرد با نهیاستراحت کند صورتش راشست وبه خودش درا شتریب یجمعه بود وآفرت توانسته بود کم روز

 یلیخ نیآرژ ییانگشتها یدجایبه صورتش کش یالزم است دست یلیخودت خ یبرا یاداوری یگاه کردیم یاداوری

قسمت چپ گونه  یبر رو یعمود تچسب زخم به صور نیبه ناچار چند کردیم یفکر چاره ا دیبا کردیم ییخودنما

از تاسف  شهیمهم نبود هم شیزده باشند اما برا نهیرا پ شیشده بود که سر زانو یشلوار هیاش زد صورتش شب

 بود. زاریوترحم ب

 نشست  که اوات گفت: نیکنار او زیگوشه م یآرام به

 شده؟ یصورتت چ_

 به گونه خودش زد یبه ارام انیدا

 سرت اومده مادر  ییچه بال_

 کرد لیقرارداشت سرش را به سمت آفرت متما زیم یکه درانتها کارو

 شد؟. یآفرت حالت خوبه چ_

 قرار داشت انداخت   شیکه درست روبه رو نیبه آرژ ینگاه آفرت

 حواسم نبود دراتاق خورد تو صورتم. شبید ستین یمهم زیچ_

ود بشن نیکه تنها ارژ یانگشتان دستش فشرد وارام طور انینشسته بود چنگال را در م نیژکه کنار دست آر الید

 بوده. یاثار عشق باز یگفت:بهتر بگ

او خوب ظاهر  ال،امایمثل د دیخریرا وترحم م قتیحق گفتیم دیدختر که با نیخورد بازهم از اخالق ا کهی نیآرژ

 از ان چه که طرف مقابلش به ناحق سرش اورده بود. دادیو بروز نم کردیم یساز

 دکتر. متیکه ببر قیزخمت عم یدونیآرامش گفت:باباجان اگه م شهیبا ان چهره اهم میابراه ییدا
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بعد از صبحانه  ن،خودمینشسته حداقل مراعات کن نجایدکتر ا هی یبه اعتراض به حرف پدرش گفت:ناسالمت کارو

 .کنمیاش م نهیمعا

 .نیبهش رو بد نقدریا خوادیدکتر شماهم نم برمیحرف گفت:الزم نکرده اگه الزم باشه خودم م نیا دنیشنبا  نیآرژ

 مرد. نیا یمعرفت یبازهم دلش شکست از ب آفرت

خانواده اعصابش را  یتوجه اعضا گرید ییقضاوت اشتباهش واز سو کسوینمانده بود از  شیبرا ییاشتها گرید الید

لطف کن برو تو اشپزخونه  شهیادم اشتهاش کور م یچه سر و وضع نیبه آفرت گفت:ا ظیمتشنج کرده بود با غ

 صبحانه تو بخور.

 .زدیم شیخدا ن شهیکه هم ییالیحرف د نیخوردن از ا کهیجمع  تمام

 .الیچه طرز حرف زدن د نیباتشر گفت:ا میابراه حاج

 الیکه حواله د یمواخذه کننده ا ییساختمان رفت وبه حرفها رونیوبه ب دیرا عقب کش یصندل یمعطل یآفرت ب اما

هم ناحق  الینگفت؟خوب ان حس بد در نگاه اول به د یزیچ نیچرا ارژ نکهیتوجه نکرد فقط دلش سوخت از ا شدیم

 قضاوت نادرست را نداشت. کینبود خدا روشکر که عذاب وجدان 

 را فقط تیحما نیمرد دلتنگ شده بود اما چرا ا کی تیحما یاش بود ونه بهبد برا یچند روز که نه استاد قاسم نیا

 توقع داشت. نیاز آرژ

 شال قرمز رو نپوش! نیا میمر_

 .ادیبهم م یلیرنگ که خ نیچرامسعود!ا_

 یکرده بود وچهره اش را به جا یوزشت ظیغل شیارا شهیانداخت به چهره همسرش که بازهم مثل هم ینگاه مسعود

 ابراز ندهد. توانستیبه رنگ قرمز را نم تیحساس نیچرا ا دانستیدلقک کرده بود اما نم هیکند شب بایز نکهیا

 فقط قرمز نپوش. ادیبهت م یبپوش یتو هر رنگ زمیعز میمر_

 گرفت. یرابه باز راهنشیپ قهیبازهم خودش را لوس کرده ودرآغوش مسعود فرو رفت و با دستش  میمر

 .یپوشیوقتها قرمز م یکه خودتم بعض ه؟تویچ ادیرنگ خوشت نم نیاز ا نکهیا لیفقط دل زمیباشه عز_
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راقاب  میشد،با دستانش صورت مر یبار در ذهنش تداع نیهزارم یجمله برا نی.اادیبهت م یلیرنگ قرمز خ آفرت

ل تو که از خورشت داشته باشه مث لیحتما دل دینبا ادیخوشش ن یزیاز چ نکهیادم  واسه ا زدلمیگرفت وگفت:عز

 .یکرفس متنفر

 .خورهیداره قانع کردنت به درد خودت م یمسعود زد وگفت:چه ربط ییبه پهلو یبه آرام میمر

 تلخ. شهیناراحت نباش زبونش هم الیازد_

 !ستیبرات مهم نباشه برخوردشم مهم ن یکس یوقت ستیبرام مهم ن الیکارو !من اصال د هیچ یدونیم_

 ارزش؟ یب نقدریا یعنیرحم  یاوه چه ب_

 م؟یدر موردش حرف نزن شهیم_

 ؟یصبحانه هم اونجا بخور رونیب میبر یخوایم_

 .الیخ یندارم ب نیآرژ یادهایحوصله داد وفر_

 !ایب ریخوب امشب ازش اجازه بگ_

 ؟ امیکجا ب_

 .هگذریم خوش یلیخالصه خ کننیم یکشن،بازیم انیشن،قلیمنطقه دور هم جمع م نیا یجمعه شبها تموم جوونها-

 .کنمیم شیهر جورشده راض ادیجور جاها خوشم م نیاز ا یلی!من خیجد_

 خانواده در اشپزخانه خورد انهم فقط چند قاشق. ادیرا هم با وجود اصرار ز ناهار

 را باز گذاشته بود. شیبود وبازهم موها دهیپوش یرنگ یانداخته بود وبافت تنگ وقهوه ا نیآرژ یدست دور بازو الید

 .زدمیعار،من بودم اونشب ازته م یبا خودش گفت:چه ب آفرت

 نیآرژ نینگاه سنگ ریافراد بودند وکارو ز هیداده بودند ومنتظر بق نیبه ماش هیهمراه اوات وکاوان دم در باغ تک نیآو

 کرد. ینیشب نش نیبه سمت آفرت رفت و اورا دعوت به ا

 اد!بود وبازهم شلوار گش دهیبنفش پوش کیبا تون یمشک شال
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برندها را  نیکند؟بهتریاخبار مد را دنبال م نیاست که لحظه به لحظه اخر یدختر کس نیا کردیفکر م یکس چه

 .یخستگ یبدون لحظه ا کندیبه خود م یدگی!وساعتها وقت رسپوشدیم

 یموها یکه رو یوشال باستیز شیدست نخورده برا یدر دل اعتراف کرد که چقدر ان چهره ساده وان ابروها نیآرژ

 لختش افتاده بود.

ف انطر یرا ان وسط به پا کرده بودند وکم یو خوراک انیرا پهن کرده بودند وبساط قل لوهایز دندیجمع جوانها رس هی

 روشن بود. یتر اتش بزرگ

 هستم. نیاقا آرژ یخودش گفت:خدمتکار شخص یشد اما درکمال تعجب همگ یبه عنوان مهمان معرف آفرت

 دعوت کرد،آبرومون برد. یرو ک یدهات نیگفت:ا نیگوش ارژ ریز الید

که بگه خدمتکار خونه ات  نیا ،تازهیهست یانگار خودت ک یکنیم یدهات یدهات نیهمچ یزنیچقدر حرف م الید_

 .یفخر بفروش شتریتو ب شهیکه باعث م

 با حرص گفت: الید

 ما شاهزاده؟ ،واسهیواسه تو دهات_

 .نیپاشو اونور بش یمن بش کینزد نقدریگفته تو ا یاصال ک کنمیصداش م ینداره من چ یبه تو ربط_

شود چه دوست داشتن باشد چه نفرت چه  لیبه عادت تبد یزیکه چ یبر روز یبازهم شکست دلش را،وا"

 "گرفتن دهیدلشکستن وبدتر ازهمه ناد

را  انیاز پسرها شلنگ قل یکی کردینم یهم توجه نیآرژ دهیچیبه هم پ یدر کنار کارو نشسته بود وبه اخم ها آفرت

 گرفت  نیبه سمت آرژ

 درست کنم. دیجد یسر گرم هیتو بکش داداش تامن _

 دیشلنگ را ازدست پسرک قاپ آفرت

 من بکشم؟_

 .یدختر دهات افتهیفشارت ن_
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 با مسعود بود. شیها نیبارهم با مسعود وچقدر اول نیبود واول دهیحرفش،او بارها کش نیبه ا دیته دلش خند آفرت

جرات  یپسر بود گفت:باز۱۵از شیدختر وب۱۰به  کیکه نزد یداشت رو به جمع ینیریش افهیپسر که قد بلند وق همان

 ست. هیپا یک قتیحق ای

 نبود. نیکه آرژ کردیمخالفت کردن خوب اگر مخالفت نم نیبه پاشد وهمه به جز آرژ یا همهمه

 قرارگرفت. الیبه سمت د یبعد از چند نفر سر بطر چرخاندندیرام یجمع شده بودند وبطر دورهم

 قت؟یحق ایجرات  الیپسرک که اسمش رضابود گفت:د همان

 !قتیحق_

 ؟یرو دوست دار یکس_

 .ادیز یلیاره خ_

اسم فرد مورد نظرش نبود چون انطور که آفرت حدس زده  دنیبه پرس یلزوم گریساخت د نیرا متوجه آرژ ونگاهش

 .دانستندیرا م یگدلداد نیبود همه قصه ا

 .دیتا نوبت  آفرت رس دیوچرخ دیچرخ یبطر گریاز چنددختر وپسر د وبعد

 .قتیحق ایجرات _

 !قتیحق_

 ؟یتا حاال عاشق شد یتوچ_

 .دنیشن یشد برا هیاز بق زتریو کارو ت نیوآرژ الید ییگوشها نیب  نیودرا

 اره _

بله  د،مثلیبا شناسامه سف  یدختر یباردار شی،مثل جواب مثبت ازما ستین نیریکه جواب مثبت ش شهیهم

 که دوستش ندارد گفت. یکه به ناچار سر سفره عقد به کس یدخترک

 .دانستندیرا معشوقه آن دخترک م یگریسه فرد که هرکدام به اشتباه د نیبه مزاج ا امدیجواب خوش ن نیوا
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 .شانیدخترک ساده در زندگ نیمهم شده ا وچه

 بعد به دنبالش رفت. قهیهم چند دق الیرا ترک کرد ودجمع  هیزودتر ازبق نیآرژ

 ؟یشماچ گردمیگذشته بود که کارو گفت :من برم۱۲از ساعت

 .امیکه گرم صحبت با دوستانش بود گفت:من که فعال نم نیآو

 گرفت. دهیپسر ک ساکت را ناد نی:تو برو من هستم وچه راحت کاوان ا آوات

دوئل کاوان است  نیکه برنده ا دانستیعاشق اما م دنیناز کردن معشوقه ونازکش دنیحسرت خورد بازهم از د آفرت

 نیبود ا دهیورنج ند افتهیان ادم گنج  شهیوبرنده هم کردیوفقط جلب توجه م کردینم نیخرج آو یاحساس چیچون ه

 بود. دهیسال عاشق بودن فهم نیرا بعد از چند

 .شکندیهمه قواعد را در هم م دنیعشق ورزمرد در  کیکه سماجت  دانستیرا نم زیچ کی اما

 .دیچیآفرت از شدت سرما دستانش را در هم پ داشتندیکه باهم قدم برم یکارو همراه شد وبه ارام با

 سردت؟_

 .میرسیمگه چقدر راه االن م ستیمهم ن _

 بهت بدم من به سرما عادت دارم. ورمویپل یخوایم_

 .ستین یاجینه احت_

اوقات دخترها به  یگرفت،گاهیرا در آغوش نم یمرد چیکه جز پوشش مسعود لباس ه یاز دل دانستیچه م وکارو

 ندارند. ادیخود مرد هم انها را به  یکه حت بندندیپا یخاطره ها

رفت اما دم در خشکش  نیارژ تیبه سمت سوئ کردیم دییخاموش ان را تا یبودن وچراغ ها دهیعمارت خواب یاهال

 .شیوصحنه روبر دنیزد از د

 .دیبوسیم صانهیگذاشته بود وحر نیلبان آرژ یلبانش را رو الید

 ؟یاومد یلب گفت:توک ریاز خودش جدا کرد وارام ز الرایآفرت د دنیبه محض د نیآرژ
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رفت وبا  نیآوات باشد از ب نکهیآفرت ترسش از ا دنیرا ،با د نیفرد مورد خطاب ارژ ندیسرش را چرخاند تا ب الید

 به شانه اش زد. یواز کنار آفرت رد شد وتنه محکم یدر بزن یشیم ییوارد جا ینگرفت ادینگاه خصمانه گفت:

 که هنوز هم متعجب بود. شیشده بود در مقابل دختر روبرو یبار دچار سر درگم نیاول یبرا نیآرژ

 نشد. الیخ یکردم ب یناخواسته بود هر کار_

 نگفتم. یزیمن که چ_

 .یکه ازش آتو گرفت یدلت خوش کن یتونیوتو هم نم ستین یوبند دیق یدختر ب الیکه د یتم بفهمخواس_

ش ا یشان نبود به چشمان عسل انیم نیتن ارژ یجز رکاب یکه پوشش یدرحال شهیشد ومثل هم نیارژ کینزد آفرت

 تر شده بودنگاه کرد  رهیکه حاال ت

عاشق رو واسه به دست اوردن دل معشوقش  هیمن فقط تالش  دمیدختر ند هیبه جز عشق پاک  یزیمن امشب چ_

 مردم . نیب یشو بکوب ییکه طبل رسوا ستیخطا ن دنیعشق ورز ستیاتو ن نیا دمید

و راه دل ت نیاز ا تونهیکه ازت داشته حس کرده که م یهم حتما با شناخت الیکردن دل معشوق بودد یوفقط راض فقط

 .ارهیروبه دست ب

 لرزاندیکه داشت دلش را م یساخت،دختریرا متزلزل م شیکه باورها یدخترک،دختر نیخورد از ا هکیبازهم  نیآرژ

 .شیحرفها نیبا ا

 داد  نیقهوه را به دست ارژ وانیل

 .ینقشه ها بش نیا الیخ یب شهینم یرسیخسته به نظر م یلیخ_

 .مونهیرو دست شرکت م یونیلیضرر چند م شهیبدم وگرنه قرار داد فسخ م لشونیتحو دیبا۸فردا ساعت_

 بهم بگو. یداشت یاگه کار نمیشیم ونیزیتلو یجلو نجایباشه پس من هم_

 گفت وبه سمت آفرت رفت. یضرر یو گور بابا دیامانش رابر یساعت نگذشته بود که خستگ مین

 واسه ات؟ ارمیب ؟قهوهیخوایم یزیچ_
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 خسته ام. یلینه خ_

 خوب برو بخواب ._

 افرت گذاشت. یپاها یوسرش را رو دیمبل دراز کش یپاسخ آفرت رابدهد رو نکهیا بدون

 .شبیارومم کن درست مثل د_

دخترک ساده  نیا نیریعطر ش یبو دیکشینفس م نیوارژ یحرف چیه یرا ماساژ  داد  ب شیها قهیشق یبه ارام آفرت

 بود. نیسنگ یادیدخترک ساده ز نیا یبو برا نیرا،ا

 ؟یحتنارا یخوب بگو از چ_

 سوال دارم. ستمیناراحت ن_

 .کنمیمنم کمکت م کنهیکار ارومت م نیاگه ا دمیبپرس منم جواب م_

 هنوزم هست؟ یکه عاشقش یرا گفت:اون کردیم ینیدلش سنگ یرا که از سرشب رو یحرف نیوآرژ

 لب زد اره هست. یوبه ارام نیزد از سوال آرژ یلبخند 

انها را  یبرد وبه ارام نیارژ ییانگشتانش حس کرد ودستانش را به سمت موها ریرا ز نیارژ یخوردن ابروها گره

 نوازش کرد.

 !رتیغ یقدر ب نیمردم ا ؟اخهیو کثافت کارکن بهیپسرغر هیدست  ریتو خونه مردم ز ینجوریتو ا ذارهیهست وم_

 .ستیمن باشه ،هست اما واسه من ن یکه برا ستین یمعن نیهست به ا نکهیا_

 شده بود گفت:ولت کرد؟ رهیآفرت خ دیکه به گردن سف یچشمانش را به سمت باال سوق داد ودر حال نیارژ_

 اره_

 چرا؟_

 .ستمین یمرد چیال ه دهیزن ا یتو که گفت ستم،مثلیالش ن دهیخوب گفت واسه اش کمم ،زن ا_
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 .اقتیل یوب میدر دلش گفت:هردومون خر بود نیآرژ

 ؟یخوب اگه برگرده چ_

 .ستین یراه برگشت گهیه دازدواج کرد_

نسرو و گوشتش ک کنمیاش م کهیت کهیت نمشیبب گهید یکیدوست داشته باشم وبا  ویکیمن  یدار یچه دل بزرگ_

 .کنمیم

  دیخند نیارژ رتیوغ ههیتشب نیاز ا آفرت

 معشوقه ات. چارهیب_

 یمنو قبول کنه مگه دست خودش دختر ب ،مجبوریگفت:پس چ کردیداشت با خودش صحبت م ییکه گو نیآرژ

 دمیچشم ورو،نشونش م

 .شیالیبه معشوقه خ کردیم لیرا که احساساتش را تحم یمرد یخاطرخواه نیچقدر دوست داشت ا وآفرت

 هست؟ یخوب حاال ک_

 ؟یک_

 .چارهیدختر ب نیهم_

 .ادیبود،هرچند من خوشم از ازدواج نم ندهیمنظورم در ا ستیاالن که ن_

 .کنمیمنم باهات ازدواج نم یازدواج کن یبا کس یحق ندار یبه دختر مردم بگ شهیکه نم ینطوریاخوب __

 .دهیم رییعشق نظرادمهارو تغ کنهینه خوب،اگه عاشق بشم فرق م_

رابه  ،سرشیکرد شباهت چهره اش را به تام هارد دیینگاه کرد وبازهم تا شیپاها یرو دهیخواب نیبه چهره ارژ افرت

طر ع نیا یبو یا قهیوچند دق دیکش شیرو ییسرش گذاشت پتو ریاز کوسن ها را ز یکیکاناپه گذاشت و یرو یارام

 . دیکش شیها هیرا به ر ییمویتلخ ل
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 دنیبا د و بردیساعت وقت م نیاز چند شترینقشه اه از نهادش بلند شد ب دنیقرار گرفت وبا د ینقشه کش زیم مقابل

دستمزد باال  کردیورو م ریخط به خط نقشه را ز شناختیرا خوب م یزیشد،عز شخالیکامل ب گریاسم طرف قرارداد د

 را بازکرد. امیبست بالفاصله پ قشاش ن یصفحه گوش یاسم بهبد رو شدیطالب م یوکار عال دادیم

 یبه جون خودم نباشه به مرگ خودشون پدرم در اوردن از بس بد قلق بودن ول یقرار داد رو باهاشون بستم ول آفرت

 شو. الیخ یب گمیبازم م

 فرستاد. دیبه یکرد وبرا پیتا یکنمیم جبران

 .دیاز تنش پر یخوشحالش کرده بود که خواب وخستگ یخبر به حد نیا

 میکنیرا فراموش م مانیها یوبدبخت یلبخندشان خستگ دنیبا د یکه زمان اورندیادمها چه بر سر دلمان م نیا

 .میشویشکستشان خوشحال م دنیبا د یوزمان

 نیبود اگر ارژ دهیرا به جان خر یبزرگ سکیشد ر دنیسروصدا مَشغول کش یاش را به چشمانش زد وب یطب نکیع

حاصل از چند خط نوشته  یخوشحال نیاما ا شدیتمام نقشه اش نقش براب م دیدیواو را دران حالت م شدیبلند م

احساس را فقط تمام  انیغل نیکرد و ایم ارامش شهیهم یکند،طراح کیبا کاغذ ومداد شر توانستیبهبد رافقط م

 .کردینقشه ارام م نیکردن ا

 .میبلند شو بر گهیوقت،اوان تو هم د رید یلیخ میبچه ها بهتر برگرد_

 .گردمیکاوان هست با اون برم یدار کاریتو برو به من چ__

 یکرده بود وقسم برادر یبا برادرش زندگ ینوع زخم زبان زدنها ودلشکستن ها را عمر نیا شناختیخوب م وآوات

 .شکستیم یکه دل دخترها را به راحت ینیبود از آرژ دهیرا بارها د نیبرخورد آو نیخورده بودند وا

را در کنار  نیرا روشن کرده بود وپک دوم را نزده بود که او گاریراه افتاد س ییلب گفت وبه تنها ریز یجهنم به

 .دیخودش د

 .نیان تون برگردشد مگه قرار نبود با اقا کاو یچ_

کرده بود سخت بود وخوب  افتیمحبت در شهیاطرافش هم یکه از برادر ومردها ینیاو یطرز حرف زدن برا نیا

 اوات را دستش را در دست اوات قفل کرد یناراحت لیدانست دل
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ان تجونش بود منم حوصله بحث مسخره شونو نداشتم اخه باس نیبا کال یمشغعول صحبت در مورد اثار باستان_

 هم شد درس! یشناس

 یکس ی،وقت یافتیم ادمیواسه مشکلت نباشه  یراه یآخرت بودم ،وقت نهیگز شهی،همیاومد یپس از سر ناچار_

 .یتو بود تمیاولو شهیکه بر عکس تو هم یمن یفتیمن م ادی ستین

به  که از سر اجبلر یدستان کس ییرا به گرما بشیج یبردگرما بشیوداخل ج دیکش رونیب نیرا از دست او دستانش

 .دادیم حیاو پناه اورده بود ترج

حرف حق جواب ندارد  شهیجواب ندارد هم دانستیوم رفتیاردک وار پشت سرش راه م یحرف چیهم بدون ه نیآو

 .دیسرش کوب یها را پتک کرد و رو قتیوآوات امشب حق

همه  نیساله اش را به کاربرده بود وا نیچند اتیصبح بود که کارش تمام شده بود تمام تجرب۴ساعت نگاه کرد  به

 با وسواس کارش را انجام دهد. یادیباعث شده بود ز یزیاسم عز دنید دیبود؟شا دهیوقت کارش طول کش

کاره حداقل خسارت  مهینقشه ن نیبا دادن ا دیشا امیشرکتم،فقط نگهش دار تاب گهیساعت د میمن ن یعلو عل_

 وقرارداد رو فسخ کنه. رهینگ

 فقط خودتو برسون. یمون کرد چارهیب نیآرژ_

ده را لوله ش یفقط توانسته بود نقشه ها رشینکرده بود به خاطر تاخ دارشیبار خواب مانده بود وب نیاول یبرا آفرت

 .کند یبپوشد به سمت کرمانشاه با سرعت باال رانندگ یداخل کاور بگذارد ولباس مناسب

 یکردن بهانه ها بود وبه چهره عصب فیبا ان شکم بزرگش قرار داد ودر ذهنش به دنبال رد یزیها را مقابل عز نقشه

 اعتنا بود. یب یعل

 بود. یعال شهیخوب پسر کارت مثل هم_

 انها رادست انداخته وبه تمسخر گرفته. یزیزده با خود فکر کردن عز رتیح نیوآرژ یعل

 متونینتونست نقشه رو کامل تقد  نیاومده بود واسه هم شیپ یمشکل هی نیراستش واسه آرژ یزیمهندس عز_

 کنه.

 .خوامیم یبهتر چ نیپسر! مگه از ا یکنیم یشوخ_
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 کامل شده به طور واضح جا خوردند. یینقشه ها دنیرفتند وبا د زیهر دو به سمت م نیوآرژ یعل

 .ادینم ادتی یتموم کرد دیشا ینقشه رو کامل نکرد یتو مطمن نیآرژ نمیبب_

 بره. ادمی یزیچ نیهمچ شهیت نگو مگه مچر_

 بوده؟ یپس کار ک_

 نخونده تو خانواده ام. یونقشه کش یمعمار یبه جز من کس یدونیکه خودتم خوب م نجاستی،جالب ا دونمینم_

 .نیتعجب اور باشه وحشت اور شده ارژ نکهیا یموضوع به جا_

 ودر فکر فرو رفت. دیبه چانه اش کش یدست نیآرژ

 نقص نقشه رو ادامه داده. یب نطوریبوده که ا یکار ک یعنی شمیم وونهیدارم د_

 .میمهم چک دوم که گرفت الیخیب نهارویحاال ا_

 گفتیبا خودش م دیقابل هضم بود شا یعل یداد،برایتکان م نیآرژ ریدرگ ییدستانش چک را در مقابل چشمها با

 اصالقابل درک نبود. نیارژ یبرا گر،امایرفته وهزاران بهانه د ادشینقشه را تمام کرده ومست بوده  نیآرژ

 .یکنیبدبخت مون م یریگیم یزی،چیمرض گاربکشیس یکم بامعده خال نیآرژ_

 .ریذهنم درگ یکم حرف بزن شهیم یعل_

 میبذار یخوایبهبد هم تو راه شرکت االن هاست برسه م یسفارش بدم،راست یخوریم یناهار چ ریدر گ یخوب اقا_

 !میبعد سفارش بد ادیاونم ب

 کرد. دییرا تا یبا سر حرف عل فرستادیم رونیرا ب گارشیبود همزمان که دود س ریکه تمام ذهنش در گ نیآرژ

 یفت به چگ تیکرد باعصبان ریکه لبخند اورا به دست انداختن تعب نیزد وارژ یثیموضوع لبخند خب دنیباشن بهبد

 ؟یخندیم

 .کردیم دییرا تا یعل ییکار افرت بوده اما به ظاهر حرفها دانستیخوب م  بهبد
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لم بعدش و اریداره ،منم امشب ببر خونه ات بخوابونم روتخت ولباسم در ب یخونه ات فکر کنم جن وپر نیآرژ گمیم_

 . کننیکار ناتمام تو رو تموم م انیها م یکن برو بخواب اونوقت اون جن وپر

 حواله بهبد کرد. یشرف یب نیبلند شد وآرژ یقهقهه عل یصدا

 .شهیرو به اون رو م نیمون از ا یزندگ رهیبگ لیجنس ها رو تحو میکه قراردادبست یشرکت نیاگه ا میمر_

 .یخریبلندهم م یشاس نیماش یعنیمسعود ، یوا_

 .خرمیخوبشم م هی خرمیگفت:اره م یخودش بود با خوشحال یپرداز ایمسعود که در عالم رو_

 شیکه برا یانیکرد ودا یپدر شیکه برا ییدا ییبگذرد از محبتها توانستیرا درکنار جمع خانواده خورد نم شامش

چرا!اما دوست نداشت دختر پر رنگ  دانستیننداخت نم شبشیخجالت زده از کار د الیبه د ینگاه چیکرد،ه یمادر

 که به زن حق یکرد،دختریم ریتعب بایرا ز شقکه ع یدخترک ندیاز او بب یزیچ نیچن گریبار د شیروزها نیشده ا

 .شکستیاول بودن مردها را در م شهیقاعده هم نیقدم شود وا شیکه در ابراز عشق پ دادیم

 .رمیزن بگ خوامیواسه کاوان م یپسرم اگه اجازه بد نی:آرژانیدا

 ساکت است؟ نقدریپسر چرا ا نیا گفتیبا خودش م شهیبه کاوان نگاه کرد هم نیوارژ

 باشم بخوام اجازه بدم. یمن ک نیدونیشما صالحشو م انیدا یبه سالمت_

 .یریبار ازدواج نم ریز کنمیم یچرا هر کار دونمی،نمیاخه مادر تو از کاوان بزرگتر_

 قابل توجه نبود. نیدر کنار ترس رخنه کرده در چشمان آوات ودلهره او نیباآرژ الینگاه د یوتالق

 .یچه حرف نیا میگفت:ماهنوز عزا دار انیروبه دا ییزندا

 یاش کرد که چه به موقع عزادار کرده بود خواهرش را وب ییحواله برادر مرده زندا یاز سر خوشحال یفاتحه ا آوات

 .اوردیارمغان م تیبرا یشاد یگریمرگ د یعذاب وجدان شد گاه الیخ

 مینکینشون م هیفعال  میجشن و سرور راه بنداز میخوایجان ما که نم نبیدر هم رفته بود گفت:ز شیکه اخم ها انیدا

 دوماه به رحمت خدا رفته. کیکه نزد امرزمیاون خدا ب
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 یکه زن رودیم یکرده بود که شب ها به خانه ا دایرا پ یها حس مرد یبه سمت مامن ارامشش راه افتاد تازگ نیآرژ

 دندانش. خیب کردیم جادیا یچه طعم گس یالیانتظارخ نیوا گذاردیبازگشت او به خانه روشن م یچراغش را برا

 .دیکه اورا درچهار چوب در د دینکش یوچندبار اورا صدا زد طول ستادیدر اتاق آفرت ا دم

 یسالم،خوش اومد_

 اونطرف کارت دارم. ایب_

 چشم ورو. یب نقدریپشت به او راه افتاد وبا خودش گفت:جواب سالمم را نداد،اخر ادم ا آفرت

 د.روزها ش نیسرد ا یهوا الیخ یکرد وب ضیتعو یمشک یورکاب یش رفت ولباسش را با شلوارک مشکبه اتاق نیآرژ

 هم که تو اتاق هست بشور. ییدرست کن،لباسها ییچا هی_

 شد. ییمشغول درست کردن چا نینگاه مشکوک آرژ ریبه سمت آشپزخانه رفت وز عانهیمط آفرت

از  یبود باتشر گفت:قندش کو!نکنه فکر کرد رشدهیامشب بهانه گ لیدل یکه ب نیگذاشت وآرژ نیرا مقابل آرژ ییچا

 .خورمیم کنمیاش م یتو رو قاط ینیریبس ش

 .یخوریقند نم ییتو که با چا_

 را. قشیمدت کم شناخته بود عال نیچه خوب در ا نکهیدختر خوش قد وباال،از ا نیبازهم رو دست خورد از ا نیآرژ

 نیروشن کنه،ا گارشویس دیاز ان خورد،افرت با خودش گفت:االن با یرداشت وکمرا ب یینداشت وچا یپاسخ وبازهم

 دانستیخوب م گریکرد د لیتبد قتیرا به حق الشیخ نیارژ ییفندک طال یفکر از ذهنش نگذشته بود که صدا

 شده در قلعه خود را. یمخف وید نیا ییکارها

 شد؟ یچ دمیمن خواب نکهیبعد از ا شبید_

 افته؟یب یقرار اتفاق خاص ،مگهیچیه_

در بود و نیبهلول شده بود که عاقل تر لیتمث ،یجیتظاهر به گ نیتظاهربه ندانستن وچه ماهرشده بود در ا وبازهم

انکه  یب کردیم خواستیسواد وساده هرچه که م یواو هم در نقش دخترک ب بردیم شیکارش را پ یوانگینقش د

 .کندیم یها را رهبران یدخترک فرع نیبدانند هم انشیاطراف
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 من دست زده. یبه نقشه ها یکس_

 !خراب شدن ،بخدا من خرابشون نکردم.یوا_

 که نگفته بود خراب نکرده بود درست کرده بود. دروغ

 .دنیدختر را چه به نقشه کش نیا نکهیکرد ،ا ریرا درگ نیعکس العمل آفرت بازهم ارژ نیا

 کامل شده بود. یخراب نشده بود به طورباور نکردن_

 .ادینم ادتونیو نیخودتون کاملش کرد دیلبش برد وگفت:امم خوب شا کیانگشتش را نزد 

 دکریخودش هم داشت باور م گرید دیاینم ادشیکرده بودند که کار خودش بوده و نیبس صبح تا االن به او تلق از

است نه  یکه خودش هم باور کرده بود بچه مرغاب یجوجه عقاب افتاده درالنه مرغاب تیشده بود حکا تشیحکا

 عقاب.

به افرت  یشده بود ونگاهش هم گاه رهیخ نیتاشده دست آرژ راهنیکه به پ یلبش در حال یبا لبخندمرموز رو الید

 .یبد ینیریش دی:خوب حاال که معامله ات جورشده باافتادگفتیم

 یگفت:چ الیپک به د نیاول رونیرا روشن کرد به محض فرستادن ب گارشیکردو س کیرا بار شیچشمها نیآرژ

 ن؟یخوایم

نگاه کردحاضربود قسم  نیکه به چهره اش خورده بود با لبخند به ارژ یگاریکه سرمست شده بود از دود س الید

 .رخواسته بودگرم او ب یکه برخورده بود به صورتش از لبها یاتفاق افتاده بود دود ایبرخورد دن نیبخورد که بهتر

 بعدشم ناهار باتو چطور؟ میبگرد میبر_

 .یدنبال فرصت ادیآوات خوشم م_

 .ادینشو که اصال بهت نم سیخس گهیاااااا د_

 روانه کرد. الیدود را به سمت د وبازهم

 سر تو پدرسوخته ست. ریهمش ز_
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 خته.سو امیدن چیکه شناختمت پدرم که ه یزد وارام گفت:من از وقت ضیعر یلبخند الید

 د؟ینشن نیآرژ

ختر د نینبود اصال دلش با ا یبود واهل باز نیگرفت اما او ارژ دهیوناد دیابراز عشق شن یباک یب نیبه ا شدیم مگر

داشته باشد اما همسر!از محاالت  یبه او حس برادر توانستیند،میاورا مثل زنش بب توانستیجور نبود زور که نبود نم

 بود.

 گه؟ید یایبه شانه آفرت زدوگفت:تو هم م کارو

 .برهیابرومو م پیسروت نیبا ا ادیخوادبیکردوگفت:نم یدست شیپ نیتا خواست جواب بدهد آرژ آفرت

 بر جو حاکم شده بود. یبد سکوت

 .دیچانه اش لرز آفرت

 .دیخند الید

 انداختند. نییهم سرشان را پا هیتشر زدو وبق انیدا

 .یتفاوت یب،تاسف،ترحم،خجالت،خشم،بیرق یروزیهمه حس؟تمسخر،پ نیجمله حرف وا کی

را جلب  یمنحصر بفردش توجه هر مرد پیکه ت یبود کس یکشتن غرور آفرت کاف یحس ها برا نیاز ا هرکدام

 .کردیم

 .امیمن نم یگیراست م_

 هم با انها همراه شد. کارو ومادرش آفرت یانیبا پادر م تیاز آفرت بلند شد ودرنها یبانیجمع به پشت اعتراض

 .رفتیانداخته بود و جلوتر از همه راه م نیآرژ یدستش را دور بازوها نیآو

ا ر یاگر کس شوندیخوشحال م یادمها وقت یجبران نداشت بعض یبرا یحرف دادیکه عذاب وجدان قلقلکش م نیآرژ

 کس وکار. یدخترک ساده وب کیبهتر از  یندارد وچه کس یلذت شانیبرا یان خوشحال ییناراحت نکنند گو
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ونقشه اش  ندیاو را نب یاز قران بود تا کس یها هیانجام بدهد خواندن ا توانستیکه م یاز استرس تنها کار آفرت

 خراب شود.

انها  هم به نیکه او دادندیشب را به هم نشان م ییبا شوق لباسها الیبهار ود ستادندیا یلباس فروش نیتریو پشت

 ملحق شد.

 کرد. کیرا به گوش آفرت نزد لبش کارو

 خوشت اومد. دیتو هم نگاه کن شا_

 .خورهیوساده نم یمن دهات پیبه ت نایزدوگفت:ا یکالفه شده بود پوزخند نیارژ نینگاه سنگ ریکه ز آفرت

 نهیس یخورد که رو یروشن کرد که چشمش به تاپ قرمز دکلته ا یگاریلب نثارش کرد وس ریز ییپر رو نیارژ

حس به سراغش  کیبار  نیاول یاشک مشخص شده بود برا کیشده بود وقسمت نافش به شکل  یکار نینگ شیها

 لیتما چوقتیبود اما ه گذراندهوقت  یادیز ییبا دخترها دیدیکه اورا به چشم خواهر نم یکس یبرا دیامد حس خر

 انها نداشت. یبرا یلباس دیبه خر

نشستند آفرت هم کنار  نیطرف آرژ کیهر کدام  الیود نیواوگذاشتن  زیرا گوشه م دشانیخر یها سهیک دخترها

 نشست. نیکارو ومقابل ارژ

 بود. نیارژ یپا نییبود که پا یا سهیهنوز به ان ک الیها داده شد اما چشم د سفارش

 ناقال! یکرد دیخر یداداش واسه ک_

 .ومدهیبه تو ن شیفضول_

 ات. ندهیگفت:خوب معلومه واسه زن دادش ا رفتیور م شیگوش دیکه با قاب جد بهار

 در هم رفت و رو ترش کرد. شیاخمها الیکردند اما د دنیشروع به خند همه

 .دیکشیم گاریشده بود وس رهیبه افرت خ نیآرژ

 را محکم فشرد. نیقربون زن دادشم بشم وپشت بندش دست آرژ یاله_



 آفرت

 
66 

 

دست اورا هم   فشردیرا م نیه با عشق و گرما دست ارژحاضر بود چندسال از عمرش را بدهد تا ان دست هاک اوات

 .فشردیم نیچن نیا

 زن تو بشه. خوادیطرف ساالد فرو برد وگفت:بدبخت به اون که م اردرونیچنگال را در خ کارو

 را باال دادو گفت:چرا؟اونوقت شیابروها نیآرژ

 را در دهانش گذاشت . اریخ یدیق یبا ب کارو

 ؟یبش بندیپا یتونیبند وبارت مگه م یو دل ب تیسگ اخالق نیچرا نداره تو با ا_

 باشه ودلم براش بلرزه تمومه. خوامیکه م یاون هیچرا نشه کاف_

 .یوآفرت پرت شد به خاطره ا لرزدیم میان المصب برا یبا خودش زمزمه کرد پس ک الید

 به فورانش نمونده. یلیاتشفشان خ هیدرست مثل  دهیدلم واسه ات لرز مسعود

 شد. دشیعا دنیبود که از ان لرز یفوران کرد اما تنها سوختگ دلش

 .یسال رو گفت لرزه؟جوکیشده بود گفت:مگه تو هم دلت م شیگوش الیخ یکه ب بهار

 .ستیدل من که ازتو کمتر ن لرزهیغذا م هیدلت واسه  قهیتو دم به دق_

 بلند شد. هیخنده بق یرا برگرداند و بازهم صدا شیبه نشانه اعتراض رو بهار

که داشت با دقت استخوان را از  نیوبه ارژ دیرا نخورده بود که بشقاب را کنار کش شیاز غذا شتریقاشق ب۴ آفرت

 .نیموفق باش شهیهم دوارمیگفت:ممنون بابت غذا ام کردیگوشت جدا م

 .ییکم غذا نقدریقدر؟دختر تو چرا ا نیبا تعجب گفت:هم کارو

 گفت. یلب نوش جان ریز نیآرژ

ازهم از ان مانکن و ب هیباشه  کلشیمراقب ه دیکه با یاون یستین شتریکلفت ب هیتو که  زمیبا تمسخر گفت:عز الید

 گوش خراش پشت بند صحبتش کرد. یخنده ا



 آفرت

 
67 

 

 یدست شیآفرت پ ندیبگو یزینگفت کارو واوات که خواستند چ یزیناراحت شد اما چ الیاز حرف د نیآرژ

 .یکنیبشه رودل م یادیکه ز یزیچ دارمیبه اندازه دهنم لقمه برم شهیدرسته من کلفتم اما هم زمیکردوگفت:عز

 بود. دهیسواالت را ازخودش پرس نیبار ا نیچند نیبود آرژ رممکنیبود؟غ چارهیسواد وب یدختر ب نیا

 .دیخند زیور رانداختیسرش را به ز نیاو

که چه  داندینم ندهیگو کندیتلخ م زادیرا در دهان ادم زیحرفها طعم همه چ یکه بعض دانستیدر ان جمع نم یکس

 رغذایدل س کی چوقتیه گریبه افرت که به خاطر ان حرف مسعود د هیبه خورد مخاطبش داده درست شب یزهر

 .شدیکور م شیواشتها افتادیان روز م ادی خوردیکه م یزینخوردهرچ

 سمت عقب چرخاند  سرش را به یکه جلو نشسته بود کم کارو

 ؟یدرست رو ادامه بد یافرت دوست دار_

 به دهان افرت چشم دوخته بود. نیماش یجلو نهییهم از ا نیاستقبال کردند وآرژ شنهادیپ نیوبهار از ا نیاو

 از لطفت اما من نه وقتش رو دارم نه حوصله شو. یمرس_

 هی نیمثل آرژ انهی یتو هم مثل کارو دکتر شد دیسوزاندن افرت بود گفت:چرا!بخون شا یبرا یکه دنبال فرصت الید

 مهندس خوب وکاربلد.

افراد حاضر در  هیبود که داد درست مثل بق یحرف اما باز هم سکوت تنها پاسخ نیدر دلش پوزخند زد به ا آفرت

 عادت کرده بودند. الید یحرفها نیبه ا گریکه د لیاتومب

 .رهیکه درس خونده وسرکار م یاز دختر ادیاراده وناخوداگاه گفت:الزم نکرده خوشم نم یب نیارژ

 بود که شکست خورد. الید بازهم

 <د؟یکشیاش هم نقشه م ندهیا یمهم بود که برا نیارژ یمگر آفرت برا>شکل گرفت  هیسوال در ذهن بق کی اما

 

 ؟یخوایمسعود تو هم منو م_
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 یچه معن گذرونمیکافه کنارت نشستم،دارم باهات وقت م نیتو ا نجایا ی؟وقتیباز شروع کرد یچه حرف نیآفرت ا_

 داشته باشه؟ تونهیم

 ندارم. یواسه ات ارزش کنمیروزها همش حس م نیا دونمیچه م_

 .یراحت با ارزش التیخ_

لحظه به لحظه برادرش  یها شیخانواده اش و تشو یپول یوبازهم فارغ شد از ب یقهوا یزل زد به ان دو گو آفرت

 .شیپسرک قد بلند وجذاب روبرو نیوخوش حال شد از داشتن ا

را به  شیرحمانه کمبودها یانقدر ب شد؟کهیم ریمسعود چگونه تعب یارزش برا یعنیگفت با ارزش است، خودش

از ارزش ها  یقیدق فیاول هر رابطه تعر ستیکرد بهتر ن شیاش رها یلحظات زندگ نیاورد و در سخت تر شیرو

 سردرگم نشود! چارهیکه ب میطرف مان بگوو یبرا

 هفته بعد: کی

 من شو. الیخ یاز جون من،مگه نگفتم ب یخوایم یچ

 کرده اش گذاشت. زیعز لی نیشانه ا یدست رو شهیدستان چروک شده اما مقتدر مثل هم با

 .رمیمرد که حسرت به دلت نم ریاز من پ خوام،بگذریگذشتت رو م_

 خورمشیعمر که تو دلم مونده،وهر وعده چهارگوشه پشقاب با غذام م هی یکلمه چهار حرف نیه ،همحسرت!ه_

 وپشت بندش

 .خواستیکه در مقابلش بود و از او گذشت م یرمردیپ نیا یرا جوالن داد برا شیصدا

برگرد دوران  پدر ومادر زنده کن، قهیبار،شده واسه چند دق هیفقط  بخشمتیحسرت پدر ومادر دارم باشه م منم

 ؟یانجام بد یتونیپدرو مادر،م یب گفتنیمو مشت بزن تو دهن بچه ها و پدر ومادرهاشون که به من م یکودک

 پاتو نبوسم. یوتک تک انگشتها افتمیاگه به پات ن ستمیمرد ن یتونست ؟اگهیتونیم باتوام

 یب یاز خون در ان نشسته بود حت ییزده بودند وچشمانش رگه ها رونیب تیاش از شدت عصبان قهیکنار شق ییرگها

 .دندیدیبودند ومشاجره انها رام ستادهیاز عمو و خانواده اش شد که در درگاه ا یخدا حافظ الیخ
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 یچرا نتوانست در مقابل ان مردها نکهیکردو به خودش لعنت فرستاد از ا نییبار کوچه هارا باال وپا نیچندم یبرا

صحبت با  یشب گذشته بود وحت۱۲او ببرند،ساعت از شیفرستاده شده از طرف ان مردک مقاومت کند واو را به زور پ

 وانیا یشد به جز نور جلو الیدر را باز کرد و وارد و یامارام ومثل برادرش هم ارامش نکرده بود به ار شهیکاوان هم

 باشند سخت نبود. دهیخانه خواب یاهال نکهیپس حدس ا دیند یگرینور د

 دهین،دیرفتار ارژ نیاز ا دیترسیم شتریوافرت لحظه به لحظه ب دیرا بدون توجه به نگاه مظطرب آفرت سرکش شهیش

که  یدر اتاقش وقت دنیکه با کوب یباعث ترسش شده بود ترس دنیتجربه د نیوا اوردیچه بر سر ادم م یبود که مست

 با خودش اورده بود. همرا  یدیسر درد شد بود دهیلباس مسعود را به تن داشت وخواب

 ؟یدیکه پوش هیلباس ک نیخمار گفت:ا مهیگذاشت وبا چشمان ن زیم یرا رو یبطر

 ؟یکه لباسش رو تنت کرد یکردیم یعشق باز یک با

 خونه من پاتوق عشق وحال شما کثافتهاست. مگه

 نزن،به هدفت فکر کن. ست،جاین یزیبه عقب برداشت وبا خودش زمزمه کرد:اروم باش افرت ،چ یقدم آفرت

 .زیهمه چ یدختره ب یرا باال برد وگفت مگه کر شیصدا

 یاخوی،میناراحت شد یاز چ یماساژ بدم تو هم بگ تیشونیرو پام منم پ یسرتو بذار نمیبش امیب یخوایم نیآرژ_

 داشته باشه مثل هرشب. ریتاث دمیم ن؟قولیارژ

را سر  شهیکاناپه انداخت و بازهم ش هیرا باز کرد وبا خشونت انرا کنار پا راهنشیپ یدانه به دانه دکمه ها نیارژ

 .دیکش

 .شهیکارو معده ات داغون م نینکن نکن ا نیآرژ_

به خون  یرا روشن کرد وبا چشمها گارشیانداخت وس شیپا یرا رو شیپا کیدراز کرد و زیم یرا رو شیپاها نیآرژ

 شد. رهینشسته به آفرت خ

 ارزش شده؟ یب نقدریا یپزشک_

 .فهممیگفت:منظورتو نم نیآرژ یجایحرف ب نیتعجب از ا ای آفرت
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 هیواسه ام بد؟درضمن واسه بق یچ یگیارزش شده که تو با پنج کالس سواد به من م یب نقدریا یپزشک گمیم__

 انصاف. یزانوهات؟نچ نچ چه ب رسهیتموم تنت؟به من که م

 .ایاوارشدن بر سر تمام دن یود براب یبهانه ا نیخوب نبود ودنبال کوچکتر حالش

 گه؟میبلند گفت:مگه من اجازه دادم که گورتو گم کن یباصدا نیبه سمت اتاقش رفت که ارژ نیپشت به ارژ آفرت

 سمت اخورت؟ یریو م یندازیم نییست که سرت رو پا لهیطو نجایا

دست گرفت وچانه  کیآفرت را به سمت خودش چرخاند وباهمان چشمان خمارش صورت آفرت را با  بلندشدوشانه

 اش  رادر دستانش فشرد.

 ارومت کنم. ایولم کن من که گفتم ب کنمیخواهش م نیآرژ_

 پوزخندش از هوس بود . نیاماده گوشه لبش،ا یزد به آفرت اما نه از ان پوزخندها یپوزخند نیآرژ

 ارام زمزمه کرد. یلیخ ییگوش آفرت کردوباصدا کیدرا نز شیلبها

وقت به !اون یلباسش تنت هست یول هیک دونمیکه نم یپسر نیبا ا یکارو هست ،بایاوات هست ،بایتوکه باهمه هست_

 .سهیقد یشیم رسهیمن که م

 .یآخ ، دستت رو بردار چونه ام رو شکست_

آفرت  یگلو یرو یآفرت برد وان را باز کرد وانگشتش را  به صورت دوران راهنیدکمه پ نیرا به سمت اول دستش

پاهات  یسرمو رو نکهیا یبه جا خوامیدفعه م نیبود گفت:ا یتهوع اور ان الکل لعنت یکه همراه با بو ییصدا د،بایکش

 .دیگردن آفرت کش ریزانگشتش را  گریبذارم وبار د نجایبذارم واروم بشم سرمو ا

را گرفت  رانشیپ قهی نیاز دستش ساخته نبود،ارژ یکار کلیه اورا به عقب هل داد اما در برابر ان هوحشت زد آفرت

 دیتخت کوب یرا به شدت رو زد،اویآفرت تنها پوزخند م یوبه سمت اتاق خوابش کشاند وبه اشکها وخواهش ها

 زد. مهیخ شیورو

 نکن. ،بدبختمیکنیم کاریچ یتو رو خدا ولم کن دار نیارژ_
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ن به که ت ییمگر کم بود دخترها شودیرابطه بدبخت م کیفکر کرد که چرا با داشتن  نیمست بود اما به ا نکهیا با

انها که تن داده اند قبلش  دانستیانهم نه از سر اجبار بلکه با خواست خودشان اما او که نم دانندیرابطه ها م نیهم

 شده. دهیکش نجایدل داده اند که کار به ا

که مهم  یزیصورت آفرت را نوازش کرد وان لحظه تنها چ یبه ارام زدیکه خشونت دران موج م یه ارامشتظاهر ب با

 .یرحم یاز ب ییبه رنگ سبز در امده بودورگه ها  ییپوستش بود ، چشمها یبر رو نیارژ شیته ر ینبود زبر

 ،گفت هواتو داشته باشم. یزیگفت واسه اش عز ادمهی_

 .کنمیم ،خواهشیکارو لعنت نینکن ا_خانه افرت را باز کرد که آفرت مچ دستش را گرفت ۴ راهنیپ گرید دکمه

 یحت دیسرد وخشک شده از ترس آفرت گذاشت وبا ولع وخشونت بوس یلبها یلبان داغ و پر حرارتش را رو نیوآرژ

ته گرف گریکه ازدختران د ییمتفاوت بود از بوسه ها شیلبها برا نیبود که طعم ا دهیهم خوب فهم یدر ان عالم مست

 نبود. یمرد اصال کارسخت کی یبرا زهایچ نیا دنیفهم دادیبودن م نیکه حس تازه بودن واول ییبود،لبها

وتق تق افتادن دکمه ها  دیکش رونیآفرت را از تنش ب راهنیدستش پ کیسرش برد وبا یدو دست آفرت را باال هر

 لبها و گردنش دنیبرهنه آفرت انداخت وبازهم شروع به بوس مهیتن ن به یکرده بود نگاه وانهیآفرت را د نیزم یرو

 حس شیبه ناقوس مرگ بود برا هیساعت شب کتا کیت یآفرت تنها درد داشت ورنج،صدا یکه برا یدنیکرد بوس

 ،یاتفاق زندگ نیتفاوت وحشتناک که بعد از زنده به گورشدن مرگ بود اما بعد از ا نیزنده به گور شدن داشت با ا

به او بگو در مقابل ان عشق پاک از  یکرد یخوب ییکن که چه کارها یاور ادیرا صدا بزن وبه او  تیخدا گفتیدلش م

 امد ونجاتت داد. ادشی دیرا حفظ کند شا بتتدست رفته نجا

شد حس  رهیگردنش بلند کرد ودرچشمان خمار وپرازحرارتش خ یرا از رو نیراجمع کرد وسر آرژ شیروین تمام

تو رو خدا تمومش کن،به  نیگفت:آرژ یبه ارام نیبرخالف تصور ارژ کردیم دادیدر چشمانش ب یوسر خوردگ شکست

گردن خود وآفرت نگاه  انیبه پالک اهلل معلق م نیتمومش کن وارژ زونیکه اسمش به گردنت او یخاطر اون کس

 . خوردیتلو تلو م گریکدیدو تن حرام به  انیکه م یکرداسم

 یدختر چیه میحر شکنهینم نیارژ کنه،گفتنینم یباز یبا ابروکس شه،گفتنیناموس سرش م نیبه من گفتن آرژ_

مت ارو شهیمن بهت اعتماد داشتم،من هم یاون تن خودش طالب باشه .لعنت نهیرو مگر ا یپوست تن کنهیرو،لمس نم

 .یرو که ارومت کرده رو بدر یتن همون یخوایشد که حاال م یمهمون پاهام کردم چ یقصد چیه یکردم تنت رو ب
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را محبوس خود کرد وآفرت با تمام توانش دستانش را از دستش  شیغارتگر لبها کیهمچون  نیارژ یباز هم لبها اما

کار افرت شوک زده شدو خودش را کنار  نیبا ا نیارژ دیوبه پالک گردنش چنگ زدو انرا از گردنش کش دیکش رونیب

 شیکرده بود صدا هیبود وگر دهیکش ادیفر کهدستانش گرفت افرت از بس  انیولبه تخت نشست وسرش را م دیکش

ختم  به مرگش افتادیکه اگر م یتنش از اتفاق دیلرزیوم خی یبلند رو یناخنها دنیخش برداشته بود درست مثل کش

 انهم نابود گر جان خودش. شدیمنابودگر  دیکشیکنار نم نیاست اما اگر آرژ نندهیآفر گفتیم شهیهم شدیپ

 ییشده در تنش را بهم چسباند وقبل از ترک اتاق پالک را کنار تخت گذاشت وبا صدا دهیدر راهنیپ ییها کناره

 هنکیاز ا یتو بود  وهم عصبان یکثافت کار نیکه شاهد ا یاز اسم دمیکشیلرزان وخش برداشته گفت:هم خجالت م

 به سمت اتاق خودش رفت. کردوینم یکه منو از دست تو نجات بده کار زدمیداشتم صداش م یوقت

وناسزا گفت مسعود  ایمال دن یکرده بود برا صیکرد برادرش راکه انقدر اورا حر نیوزجه زد ونفر دینخواب تاخودصبح

 شدیزه بودن ممتهم به هر یگریاو را رها کرده بود که حاال با تن پوشش در آغوش مرد د رتانهیغ یب نگونهیراکه ا

 تواندیم دکنیکه م یبا تو داشته باشد با کار یچه نسبت که کندینم یمرد تفاوت کینمانده بود  شیبه نابود یزیوچ

 هم نابود کند. دیراعوض کند ونه شا تیتمام اهداف و خواسته ها

سمج  نیفه  از اکال کردیوادار م دارشدنیسمج اورا به ب یومثل مادر دیتابیبه صورتش م یصبحگاه دیخورش نور

 دیدیرانم ییرا باز کردحالت تهوع داشت و سرش درحال منفجر شدن بود وچشمانش جا شیبودن نور چشمها

رفت وآفرت را صدا زد تا بازخواست کند که چرا بازهم خواب  رونیاتاق گرفت وسالنه سالنه ب واریدستش را به د

تمام وجودش  یسونام کیتمام خاطرات به سان  زیم یرو شهیوش راهنشیپ دنینکرده با د داریمانده است واو را ب

رفت وبه سمت  نشیبه سمت ماش یمعطل یچنگ زد وب راهنشیاوردبه پ ادیرا به  شبیوتمام خاطرات د ختیرابهم ر

 .تاداپارتمانش در کرمانشاه راه اف

 یبرا مشیحفط حر یود براب یتالش دختر یاداوریکه  ییگردنش نگاه کرد زخم ها یوبه زخم ها ستادیا نهیا مقابل

 که به او اعتماد داشت . یوانیاز چنگال ح ییرها

وتلفنش را هم خاموش کرده بود و دو روز تمام خودش را در اپارتمانش حبس کرد  زدیاتش م گاریپشت س گاریس

در اپارتمان را به  یبه شهرستان رفته وحت یپروژه ا یداد که به خانواده اش خبر بدهد که برا یبه عل یغامیوتنها پ

رحم ،تنها لعنت بود که حواله جانش  یذره ا کردبدونوبهبد هم باز نکرد تنها فکر کردو خودش را سرزنش  یعل یرو

کرده بود به اعتماد  کرد،چهیبود اما با خواست خودشان،عذاب وجدان داشت خفه اش م یادیز ی،با دخترها کردیم

را به خاطر  یدختر ندهیابرو وآ خواستیانقدر پست شده بود که م ی،از کان دخترک ساده وپناه گرفته در خانه اش
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احمقانه از خودش  داد؟چقدریدختر م کیدیدو مرد را با انیم ییپدر بزرگش به تاراج ببرد تاوان دعوا ازاش  نهیک

سرت تجربه ح یروز دانستینامرد، وم نیا ییدرد دلها یرا برا شیشنوا شهیهم یرا وگوشها شیکرد نوازشها  غیدر

ه تجرب کی ستیزنده ن گریکه د یبزرگ رخانه ماد وانیا یرو ییبه خوردن چا هیشب یحسرت دیان حس را خواهد کش

 ساده اما مملو از ارامش.

بدون مزه  یببرد بوسه ا ادیوجه از  چیبه ه توانستیوعذاب وجدان مزه ان بوسه ناب را نم یسر در گم نیا انیدرم

 .یتنها با طعم سادگ یرژ لب چیه

به  که یاز آفرت بندیاز آفرت پا دانستیچه کرد با دلش او چه م نی،آرژ کردیم ییخودنما یاهیچشمانش حلقه س ریز

 نداده بود. یاجازه ا نیساله اش هرگز چن نیمعشوقه چند

دروغ را و هرچقدر  نیا دانستیبود که م الیلبش وتنها د یبرا دادیم لیتحو نیدروغ بود که به خانواده آرژ وبازهم

 نا تمام شده بود. یهوس باز کیناخواسته در  کیکه  شر یتن  آفرت یشدبرایم شهیاو ت شدنیبهار وآوان مرحمش م

 شیپشت وگردنش مانده بود وبرا یافرت هنوز رو یناخنها یگرفت وصورتش را اصالح کردجا یدوش طوالن کی

 دیوطنش جنگ یبرا نکهیاز ا کردیکه خوشحالش م یادگاریه بودجانباز ماند کیبود که در تن  یترکش یجا هیشب

 .شدیکه از ان متحمل م یوناراحت از درد

 یابر میمستق ریغ ییودلجو یبه راه افتاد ودر ذهنش هزاران نوع عذر خواه الیوبه سمت و دیپوش یمرتب ییلباسها

هم رنگ گرفته بود،اما  شیازهایکه حاال در هوس ها ون شیدختر پر رنگ شده در زندگ نیا یکردبرایآفرت اماده م

 رنگ عشق نداشت هنوز.

 انتیرفت اما حال رنگ خ شیروزها نیخانواده به سمت مامن ارامش ا یواعضا انیدا دنیرفت وبعد از د الیو به

رده ک یکه چه کار فهماندیم نیبا نگاه به ارژ کردکهیم لیوتحل هیرا تجز الیگرفته بود ،در ذهنش رفتار د یونامرد

رابر ناب دید یاعتماد یکه اعتماد کرد وب یبود دختر همم شیمهم نبود تنها آن دخترک گوشه اتاق برا شیاست اما برا

 پسر. کی انتیدختر وخ کیدو کلمه بود اعتماد  نیهم ایتضاد دن نیتر

حفظ  یکار را برا نی،آفرت ا دید زیرا باز کرد وداخل شد خانه مرتب بود به اتاقش رفت وانجا راهم مرتب وتم در

 او؟ ایخودش کرده بود  یآبرو
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وداخل شد آفرت که  دیکش نییقفل در را به سمت پا دیراشن شیکه صدا دیطول کش یبه در اتاقش زد وکم یارام به

ه ب دادیحق م نیتخت بود چنگ زد آرژ یلرزه به جانش افتاد وبه شالش که رو نیارژ دنیمنتظر بهار بود به محض د

 داد؟یم دیترس،نبا نیا

 انداخت  نییرا پا سرش

 اونور کارت دارم. ایب_

 جا بگو. نیهم_

 اونجا. یایب دیبا شهینم_

 ست؟ کنفرهیتختش  نجایچرا،چون ا_

 .یایب دیتو هم با رمیهاتو بشنوم من م هیکه کنا نجایا ومدمین_

 شده است. مانیراحت شد که حتما پش الشیخ یبه چهره اش نگاه نکرد وکم نیمتوجه شد که آرژ آفرت

بود  دهیپوش یا رهیت نیاش بود شلوار ج یمشک یقهوه در ماگ ها ختنیکه در حال ر دیرا داخل آشپزخانه د نیآرژ

که ان شب  یریگذاشته بود زنج شیطال رابه نما ریان زنج راهنشیو دکمه اول پ یبا خطوط مشک دیسف راهنیوپ

 .دبوسه بران پالک بزن دیایب شیپ تشیعموق یاگر روز دینجاتش داد شا

 مقابل آفرت نشست. زیم یاز ماگها را در مقابلش گذاشت وخودش هم رو یکی نیکاناپه نشست وارژ یرو ارام

 نگرانش کرده بود. ندیصدمه بب نیبشکند وآرژ زیم نکهیاما فکر ا شیبود برا مسخره

 وشکر اوردم. ریبا ش نیاخه تا حاال برات درست نکردم واسه هم یخوریم یقهوه رو چه جور دونستمینم_

 .خورمینم نیریمن قهوه ش_

 .کنمیاالن عوضش م ستین یمشکل_

 قهوه رو حس نکنم. هی ینیریخوردم که ش یچندوقت تلخ نیاز بس ا ستیمهم ن_

 .ندیبش یچوب زیم یرو شیشده بود دوباره سر جا زیخ میکه ن یمحکم آفرت وادارش کرد در حال لحن
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 ؟یخوایم یچ_

 یورم داشت،ب یبا وجود گذشت دو روز هنوز هم کم شیبه خودش جرات داد وبه صورت آفرت نگاه کرد،لبها باالخره

 مانعش شد. یرا سمت شال آفرت برد که آفرت با عکس العمل تند اردستشیاخت

 کردم. کارتیچ نمیبب خوامیندارم فقط م تینترس کار_

وبعد با لذت  یکه روشون خط بکش ستمیگفت:من نقشه هات ن ظیحالش بهم خورد با غ حانهیقلحن و نیاز ا آفرت

 .ینگاشون کن

 ارم؟یخودم در ب ایاون شال رو  یاریآفرت در م_

 حس نکهیانداخت ته دلش از ا شیشانه ها یورو دینشود شال را ازسرش کنارکش یدوباره وحش نکهیاز ترس ا آفرت

 بود. نیریش شیبرا ندازدیب نیعذاب وجدان به جان ارژ

با  یرا کم راهنیپ قهینگاه انداخت و شیگلو ریز یها یآفرت را باال گرفت وبه خون مردگ یبادست چانه  نیآرژ

 تر برد که افرت مچ دستش را گرفت. نییدستش پا

 نشده. ینطوریچه بد کبود شده ، تا حاال ا_

 ده!کارو کر نیبا خودش گفت:مگر تا حاال چند بار ا آفرت

 کبود نشه. یبعد انتظار دار یها بهم حمله کرد یمثل وحش_

 جنبه ست. یحرف دهنت بفهم بامن درست حرف بزن بدن تو ب_

اسم ادم واسه  فیح یهست یگفت:آخه تو چه ادم یعصب یشد وبا صدا یگرفته بود جر ایکه دلش از تمام دن آفرت

 تو.

 نبوده. شتریبار گفتم درست حرف بزن چندتا بوسه که ب هی_

شده  سیبا همان صورت خ دادیاشکش را نم ختنیکه مدتها بود غرورش اجازه ر یصورتش راگرفت آفرت یپهنا اشک

قبرستون بودم ،من  نهیمن نبود که حاال س یانصاف فقط چندتابوسه؟اگه خواهش والتماس ها یاز اشک گفت:اخه ب

دختر ساده و بدبخت واسه  هیآفرتم ،نه  نم یکه تا حاال باها شون عشق وحال کرد ییبا تمام دخترها کنمیفرق م
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ساله ام اجازه  نیکه به معشوقه چند یارزش بوده باشه اما واسه من یبوسه ب هیتو  دواسهیمردها،شا  یخوش گذرون

 عذاب. هیرو ندادم  یکار نیهمچ

ام با  بوسه  نیاول خواستمیادامه داد:من نم کردآفرتیاه موبه چهره اش نگ دادیتنها گوش م نیگرفته بود وآرژ نفسش

و جسمم ر خواستمیمن م ادیتو ذهنم ب یخاطره لعنت نیشد ا کمینزد میزندگ کیشر یوقت خوامیهوس باشه من نم

 مردم. یفهمیکار تو مردم م نیکنم من با ا مییزناشو یپاک پاک وارد زندگ

ه که بخواد ب یگفت:غلط کرده اون یلب به آرام ریمانده و ز یهم هنوز باق ییدخترها نیفکر کردمگر نسل همچ نیآرژ

 بشه. کیتو نزد

خونه مردونه که اونشب تنت بود وفک کنم مال همون ۴رهنیجبران کنم ،اون پ یمقصرم اما تو بگو چه جور دونمیم_

 برات بخرم خوبه؟ تونمیکه قالت گذاشت بود رو م

 .کاریچ خوامیاش رو م هیشب یاون رو گرفته بود اخه لعنت یود بورفته ب زمیتو تن عز راهنیاون پ_

که با وجود  یافرت ،معشوقه ا دهینا خوداگاه حس حسادت ولجاجت در دلش به وجود امدنسبت به معشوقه ند نیآرژ

 بود.او ن یکه برا یتن یوبو یخانه ا۴ راهنیبود به پ بندیوپا کردیم یبا خاطراتش زندگ یرفته بود اما زن نکهیا

 !ارمیکنم برم لباس تن شو  ب کاریخوب تو بگو چ_

کردم واسه تو؟که بخوام  یهرزه !من تا حاال دلبر یگفتیاونشب مدام به من م نکهیلحن حرف زدنت رو، ا نیهم نیبب_

 خونه کنم. نیا ییمردها هیواسه بق

 گفتم. یزیچ هیبودم  یمن اون لحظه عصبان_

 تتیعصبان یتو ،تویهم عصبان یتو هم مست بود تیتو عصبان ای دیشن دیبا یتومست ایحرف راست و گنیم_

 شهیم یعصبان یکه اعتقادت بود،باورت بود،ادم وقت یزد یی،حرفهایکه قبال بهشون فکر کرده بود یزد ییحرفها

تمرکز نداره که  تیدر لحظه عصبان یادم چیکه قبال مدام با خودش گفته وبهشون فکر کرده  ه زنهیرو م ییحرفها

 بگه. دیجد ییبتونه حرفها

 اشتباه بکنم؟ نیواسه جبران ا تونمیم کاریخوب حاال چ_

 .کارکنمیچ تونمیواسه جبرانش م یمتاسفم تازه اخرش بگ یبعد بگ یکن یمعذرت خواه دیاولش با_
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 رو هستم. یشو اما اخر الیخ یاون دوتا اول رو ب_

 اتمام کارش. یافرصت است بر نیبهتر نیحس کرد ا آفرت

 ؟یدیبگم انجام م یهرکار_

 .کنمیم یواسه جبران هر کار یاول که گفت یگفتم که به جز اون دوتا_

 .گمیحاال بعدا م خوامینم یزیخوب فعال که چ_

 نیشکسته سر به بال یودل انیگر یاما افرت هرشب با چشمها گذشتیوحشتناک م یاز ان ماجرا یروز چند

 .دیوچه خوب بود که خداوند شب را افر گذاشتیم

 دنیبود د یگذرا به آفرت که در اشپزخانه بود انداخت چه صحنه جالب  یاش را برداشت ،نگاه یطب نکیع نیآرژ

که  یکند به جز ان شب لیرا تکم بایز یتابلو نیرا باز کند وا شیآفرت موها خواستیزن در اشپزخانه اش دلش م کی

ا از ر تارشینکرد به سمت اتاقش رفت وگ دایپفرصت لمسشان را  گرید ندیرابب شیموها مست بود وتوانست خرمن

چند  دیان کش یرو کردندیکه از شدت کار زوق زوق م یبار با انگشتان نیتخت نشست وچند یرو دیکش رونیکمد ب

کند وشروع به نواختن کند  دایتسلط پ دادندیکه به او ارامش م ییمهایکه توانست بر ان س دیطول نکش یا قهیدق

 به زدن کرد. وعرا بست وشر شیچشمها

ش سر یرا رو تاریان گ نکهیا ییتوانا خواستیدلش م کردینگاه م نیبود وبه آرژ ستادهیدرچهارچوب در اتاق ا آفرت

 نیرژاعصاب اشفته اش را ارام کند آ یتوانست کم ییبایان هم به ان ز تاریگ یصدا دنیخورد کند را داشت اما شن

در هم رفته  یکند صورت اصالح شده اش وان ابروها هبه او نگا یبه راحت توانستیرا بسته بود وافرت م شیچشمها

اده دوست س کیپسرک قلدر  نیبا ا توانستیبعدها م افتادیاگر ان اتفاق نم دیاز اندازه اورا جذاب کرده بود شا شیب

 باشد.

 توانستیبود با او هم کالم نشده بود وتا م یکه چند روز یدختر را کنار گذاشت ومتوجه آفرت شد تاریگ نیآرژ

وفندک را برداشت وبه خارج از ساختمان رفت  گاریتفاوت به حضورش جعبه س یب کردیم یخودش را از او مخف

 دوشش انداخت وبافاصله کنارش نشست. یشد واورا رو کیبه او نزد ییاول را که تمام کرد آفرت با پتو گاریس

 هوا سوز داره. شهیسردت م_

 بشم؟ ضیبرات مهمه که مر_
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 ازت ندارم. یندارم وگرنه دل خوش یپرست ماریحوصله ب_

 ؟یکردیم کاریچ  یبود که دوستش داشت یمن اون کس یاگه اون شب به جا_

اه نگدومش بود گاریکه در حال روشن کردن س نیبود به آرژ دهیاز خودش نپرس  یحت چوقتیکه ه یاز سوال متعجب

 کرد.

 .لنگهیرابطه م یجا هی یعنیوسط  ادیهوس ب یپا یوقت یپاک یعنی شدم،عشقیبود که عاشقش نم یادم نطوریاگه ا_

 ؟یچ اوردیدر نم یباز یو مثل من وحش گفتیبود که اگه با زبون خوش بهت م نینه منظورم ا_

پا  ریازم نخواست که خط قرمزهامو ز چوقتیکه ه نیکه باعث شده هنوز هم براش احترام قائل بشم واسه ا نیا_

عشق نبود همونطور که گفتم  گهیچون د زدمینم یکار نیوقت دست به همچ چیمن ه ومدیهم م شیبذارم واگه پ

 عشق پاکه.

 .کردیقانون مجبورش م خواستیاگه خودش نم یبود حت شتیکه االن پ یکردیکار رو م نیخوب اگه ا_

 بافتش برد . بیداخل ج دیلرزیدستانش را که از سرما م آفرت

 هیکه به اجبار  یمرد موننیدلت نم یبه اجبار پا چکدامیبا زور به دست اورد اصوال نه زن ونه مرد ه شهیمردها رو نم_

 مطمئن باش. نویا دادمیاز دست م گهید یماده قانون هیبا ارمیبه دست ب تونستمیم یماده قانون

 .یدختر دهات هیحرف نمیامممم ا_

 شیمارک وارا یبا لباسها ندیگویکه م ییان لبخند، گور پدر همه انها دنینفسش گرفت از د نیوآرژ دیخند آفرت

 تمام است. یدل برد زن اگر تنها لبخند بزند همه چ توانیم

 .ادیشب گذشته اما خوابم نم۲ساعت از_

 ش نداره.رو احساس یکنترل چیه گهیچون بعد ازاون ادم د یبخواب۲که تا قبل از یبهتر عادت کن_

 ندارم که بخوام بروز بدم. یبه کس یمن احساس_

 عشق ودوست داشتن باشه ممکنه نفرت باشه. دیکه نبا ؟حتمایپدر بزرگت چ_
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 .کنهیاسمشم حالمو بد م دنیشن یحت_

 .یو به حرفهاش گوش بد یبهتر بر یکنیم یداور شیپ یبه نظرم تو دار_

 رسه؟یبه تو م یچ_

رو که بهم جا ومکان داد  رمردیاون پ یتونستم محبتها نکهیکار خوب شدم از ا هی یبان نکهیحس خوب از ا هی_

 .نید یادا ییجورا هیجبران کنم 

 به دادش برسه. ایکارش اون دن هی نیههههه مگه هم_

 یکه بر خوامیم نیواسه هم دهیبهم رس رشیبه گذشته اش ندارم االن مهمه که واسه من خوب بوده وخ یمن کار_

 صحبت دوستانه. هیبدون دعوا  یبت کنوباهاش صح

 تکرارکن؟ گهیبار د هینشدم  ؟متوجهیچ_

 کار رو بکن. نیتو وجودت مونده سر حرفت واسه جبران بمون وا یجو مرد هیاگه هنوز _

 رسه؟یبه تو م یاونوقت چ_

 لطفا سوال جواب نکن. یبزن رشیز یخوایراه جبران اگه م نیمنم گفتم ا یجبران کن یخوایم یتو گفت_

 رفته بود. دنشیخودش به د یخان با پا لیاسماع رشدهیاج یکه بدون ادمها شدیباورش نم هنوزهم

ود شده ب ریخان درگ لیدانسته بود،اسماع تیخان تماس گرفته بود و تنها راه را بازگو کردن واقع لیبا اسماع آفرت

ودر عوض پسرش را از  اوردیکرده را به دست م زیسرکش عز جوان نیدل ا گفتیکه اگر م یگفتن ونگفتن حرف انیم

با جوان ناکامش که دل تنها پسرش  شدیروبرو م نهچگو ایوان دن مردیهم حسرت به دل م گفتیواگر نم دادیدست م

 گردمیاش به عهده شماست ومن برم یآفرت گفت که تمام تالشش را کرده وباق یبود،وقت اوردهیرا به دست ن

 ندارد. قتیحق ییجز بازگو یراه یعنیکرمانشاه 

م باشم اما مرد دهیند یمردونگ دیاشتباه،شا هیبه حرفات گوش بدم واسه  خاطر جبران   خوامیوم نجایاگه نشستم ا_

 درست مثل پدرم. مونمیحرفم م یوپا

 .قتیاز گفتن حق دیلرزینشسته بود ودستانش م یشگیمبل هم یدر تاالر خانه اش رو لیاسماع حاج
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 که من بلند بشم برم! ستین یه حرفاگ_

 اش درست یقبل یخان سرجا لیاسماع یکه با صدا زشدیخ میخان کالفه اش کرده بود ن لیکه سکوت اسماع نیآرژ

 خان نشست. لیمقابل اسماع

 واسه گفتنش. مونهینم یکه اگه قطع بشه شهامت یکنینم یکار چیبه حرفم وتا تموم نشده ه یدیگوش م_

 ییکرد وساکش را برداشت وبا عجله خودش را به بهبد که جا یو کاوان وبهار که در خانه بودند خدا حافظ انیدا با

 بود رساند. ستادهیبه انتظارش ا الیدور از و

 یکه تمام شهر را پ ینیارژ دادیبه او خبر م نیهفته از برگشتش گذشته بود وبهبد ساعت به ساعت از حال ارژ کی

 .گشتیم یدختر دهات کیدخترها دنبالش بودند حاال خودش در به در دنبال  یکه عمر یکس گشتیاوم

پروژه شده اما خودش نه تنها به عنوان مالک  نیبا ا یبه همکار یراض نیخان زنگ زد وگفت آرژ لیاسماع روزید_

 حضور داشته باشه. دیپروژه هم با نیا یاز طراح ها یکیکه به عنوان 

 یلیومهارتش خ نیمثل آرژ یپروژه ست وحضور کس نیمهم انجام ا ن،یکه شما بگ یندارم هرچ یاستاد من مشکل_

 باشه. دیمف تونهیم

 .خوامیم یآفرت پر انرژ هیپس تا زمان شروع پروژه توهم استراحت کن من _

 به آفرت راه یوخواهش ها ییایعمو ب یتوهم به مهمان دیآال ازصبح به خانه شان امده بود وگفته بود که با خواهرش

در برابر آال مقاومت کند که اورا به جان آفرت  تواندینم یکه کس دانستیمادرش  هم خوب م یحت بردینم ییجا

 انداخته بود.

 شو. الیخ یوما روب ایدفعه رو کوتاه ب نیخواهر من،قربونت برم ا_

 را داخل ظرف اب سرد گذاشت. ریش شهیش آال

 ردهزکیکند جان بچه اش که عز یتا آفرت را راض دییچه بگو دانستیموخوب  ارمیاسمتو نم ییایبه جان سودا اگه ن_

 ضربه اش بود. نیدل آفرت بود اخر

که قلب خواهرش است که  دانستی، امانم یهمه خانوم نیواسه ا ادیدرب لیتا چشم فام ییایب دیبا گفتیم خواهرش

 .رودیدرم شیامشب از جا
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 یرا رو یورژ گلبه دیکش ییبایرا فر درشت کرد وخط چشم کلفت وز شیموها دویپوش یودامن سورمه ا کت

به عقب رفت وبه  یسرش انداخت وکم یکارش رو لیتکم یودر آخرشال قرمزش را هم برا دیبار کش نیچند شیلبها

وشالش با رنگ پوست روشنش  ودمثل الماس تراش خورده شده ب رهیدران لباس ت کلشینگاه کرد ه نهییخودش در آ

ار ان ود ریبرابر کرد،ذهنش هنوز هم در گ نیشده بودند اعتماد به نفسش را چند شیتمام ارا ییبایکه به ز یمانو چش

 بود. شیان روزها ییزورگو ن،مردیناخواسته آرژ یبوسه ها

شدند آفرت به سالم واحوال  شیوارد خانه عمو ندیاو رابب خواستیکه هنوز هم نم یهمراه خانواده اش به جز برادر به

نگاه حسرت بار  ریادمها را نداشت وز نیبسنده کرد حوصله تظاهر به دوست داشتن ا یساده وبدون روبوس یپرس

 مبل کنار مادرش نشست. یمادران ودختران جوان  گوشه سالن رو

که ادمو  ستیرابطه ها ن گوش مادرش گفت:مامان ریاز انها کردند وآفرت ز یاستقبال خوب شیبا بچه ها شیعمو زن

 حرف آفرت . نیاز ا دیومادرش لب گز کنهیم زیپول که ادم رو عز نیا کنهیم زیعز

 ترس به جونم ننداز. یحاال که اومد یومدین یمهمون چیوقت باما ه یلیمادر خ^

 .شیبود مثل خدا یکی شیکه برا یحرف مادرش حرف بزند مادر یرو توانستیمگرم

 عیرا باز کند که سر راهنشیپ یدست برد تا دکمه ها نیونشم دیبوس گریرا بار د نیداغ وپر از شهوت نشم ییلبها

 دختر در مرامش نبود. کیابرو کردن  یانتقام امده بود اما ب یدرست بود برا دیخودش را عقب کش

 ؟یدیعقب کش چرا یکنیم ینطوریچراا ا نی:آرژکردگفتیکه خواسته شدن راتمنا م یبا چشمان نینشم

 یچ یدونیم ستیکه ن یکار شوخ نیاز ا یشیم مونیخواستن کورت کرده بعدا پش یفهمینم یتو االن داغ نینشم_

 ؟یدیرو از دست م

 که تنش درست برخالف اوسرد بود نشاند. نیآرژ یگلو ریز یبوسه ارام نینشم

 ولم کنه. کردمینامرد ازم گرفت اما باورکن من عاشقش بودم فکر نم هیرو قبال  یترسیکه ازش م یزیچ_

وار زد ،س رونیرا برداشت واز آپارتمانش ب چشیسوئ یدختر وبدون معطل نیا ییایح یاز ب دیسرش سوت کش نیآرژ

 دیبا دانستیباختن نداشت وخوب م یبرا یزیامادخترش که چ ردیانتقام بگ شیازعمو خواستیشد م نشیماش

وقت ان کردیبود واحساس گناه م کرده شیرها یبوسه اجبار کیباختن ندارد آفرت با  یبرا یزیکه چ یاز کس دیترس

بود که ن شتریهفته ب کیکه  ییکندبه پسرعمو میتقد یدختر نبود حاضر بود تنش را دودست گریدختر که د نیا
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 زدیدر وجودش موج م یده ودهاتنامزدش بود، لحظه به لحظه حس خواستن دوباره ان دخترک به قول خودش سا

 دایاز او پ یانجام داد تمام شهر را گشته بود اما خبر یکه درعالم مست یهاشتبا یوبارها خودش را لعنت کرد برا

در  شیکردن عقده ها یخال یکه شب ها بدون هوس آغوشش را برا یکالفه اش کرده بود دختر یخبر ینکرده بود،ب

 .دیدیم بایرا ز که عشق یگذاشت،دختریم ارشیاخت

  دیفرمان کوب یرا محکم رو مشتش

 دنبالت بگردم. یبزرگ نیشهر به ا نیا یی،کجایلعنت ییکجا_

 ییبودش به ناچار بلندشد ودر مقابلشان قرار گرفت به دستها دهیوقت بود که ند یلیکرد خ خی دیرا که شن شیصدا

رد ک یماند وبا خانواده عمه اش سالم واحوال پرس رهیخ یا هیاز دست او را گرفته بود چند ثان ریغ یکه دست یبزرگ

چشمش گذشت  یجلو کبارهیساله اش به  نیچند توبا مسعود دست داد دستانش که در دستش قرار گرفت خاطرا

 نیمرده بود که خاطرات به ا دیخوب شا ینیبیرا م تیتمام دوران زندگ هیبعد از مرگ در طول هفت ثان ندیگویم

 میروبا م دیدستش را پس کش عیکه دستش را گرفته سر ستیادیته بود متوجه شد که مدت زسرعت از ذهنش گذش

 یرا در دستش گرفته باشد ول یگریمال اوبود اکنون دستان د یکه روز یهم دست داد چه طور ممکن بود دستان

مردش را پس  خواستیاو م دادیوقت بود انجام م یلیکه خ یکار کردیم ینقش باز دیاالن وقت جا زدن نبود تنها با

 .دادیبه خرج م یصبور نیا شتررازیدبیپس با ردیبگ

ساله ۱۸ ییوحرف بزنند کنار پسرعموو نندیبنش نیزم یدادن رو حیجمع شدند ومسن ترهاهم ترج کجایدر جوانها

 اش نشسته بود ودر مقابلش مسعود بود با همسرش.

شده بود،عشقم به  لیهمسرم به همسرش تبد شدیم لیتبد نیکه به ش یوقت میکلمه م نیوحشتناک بودا چه

 دارم. ؟دوستشیعشقش،دوستم دار

 کنمیم نیهزار بار تمر یروز باورکن

 یاگر روز که

  ییجا

 یا لحظه

 دمت،ید یاتفاق
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 خواهم کرد چه

 خواهم گفت چه

 به حرف زدن!؟ شودیزبانم باز م اصال

 جانم! کنمیخونسرد بودن م نیروزها تمر نیا من

 یاگر روز که

 یلحظه ا ییجا

 یدیمرا د یاتفاق

 نبودنت، ینفهم

 بالها به سرم اورده! چه

 

 

ها  ییبا اون باال یخواهرمسعود که خوب خبر داشت از خاطر خواهان آفرت باطعنه گفت:آفرت جون از وقت رضوان

 . یریگینم لیمارو تحو گهید یپریم

 . یترس چیه یزد ب یلبخند

 .نیهست نییپا ادیشما ز میپریباال نم ادیمن ز زمیعز_

 خنده  ریاراده زد ز یب شیدخترعمو

 .کوبهیم خیآفرت هنوزم جواب دادنت ادمو مثل م یوا_

ن لبخند از چشما نیلبش نقش بست که ا یرو یاش نا خودآگاه لبخند یصفحه گوش ینقش بستن اسم بهبد رو با

 را برداشت وبه قسمت خلوت سالن رفت. یمسعود دور نماند،گوش
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 سالم مرد خوش خبر من_

 بچه داشتم. نیاالن دو ج دادمیبه حرف دوست دخترهام گوش م دمیبه حرف تو گوش م نقدریاگه ا یعنی_

 واسه ام! یکرد کاریگفت:اخرش بگو؟چ کردینگاه م میکه به مسعود و مر یدر حال آفرت

ط فق مانیارن،پیواسه اش ب خوادیرو که م ییهفته تمام جنس ها کیسفارش رو داده اونام قبول کردن که تو مانیپ_

 .ذارهیوسط م یباز نیواسه خاطر تو که داره اسم ورسمش تو ا

 .دونهیخوب م نویواسه اش،ا کنمینگران نباش جبران م_

اسب متن ینیتپل با ب یبا قد متوسط وکم یدختر ندیرا بب میمر توانستیم یبود به خوب ستادهیکه ا هیان زاو از

 دلقک شده بود. هیشب شتریب انهیناش شیکه بزرگ بود وپهن،که با ان ارا ییولب ها یقهوه ابزرگ و یوچشمها

کرده  لییمن دوست دارم زنم الغرباشد،دوست دارم زنم تحص گفتیال،او که م دهیبود ان دختر ا نیا یعنی

هنوز عاشقش نشده وگرنه دوست  یعنی دییگویم شیالها دهیاز ا یمرد یوقت دانستیباشد،چقدر احمق بود که نم

 .ستتمام ا دیرنگارنگ ،دلت که لرز یوخواسته ها یزیداشتن را چه به برنامه ر

 ادریبا او بود عشق درکار نبود که انقدر از آفرت ا یوقت یعنیچه؟ یعنی نیازدواج کرد ا یرد پلمیبا دخترد انوقت

 .گرفتیم

 ،هوس است ستیدوستت داشته باشد عشق ن ییبایبه خاطر ز اگر

 است ست،منفعتیخوبت دوستت داشته باشد عشق ن تیبه خاطر موقع اگر

 است. یکس یوب یست،ناچاریبه خاطر تنها بودنش دوستت دارد عشق ن اگر

 ،عشق است. یلیدل چیه یاگردوستت دارد ب اما

 اش نشست  یقبل یسرجا

 بپوشم. ذارهیرنگ رو اما مسعود نم نیشال قرمزت چه خوشرنگ البته منم دوست دارم ا زمیعز ی:وامیمر

 به مسعود زد یبه هم برخورد وآفرت پوزخند شانیها نگاه
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 رنگ قرمز دوست داشت. یلیخ اد،مسعودیم ادمیکه من  ییچه جالب تا اونجا_

 با تعجب به سمت مسعود برگشت  میمر

 گه؟یمسعود راست م_

 .کنهیشون قبل از ازدواج با بعد از ازدواج فرق م قهیادما سل ادیبهت م یهر رنگ بپوش زم،تویمن که گفتم عز_

گونه  یرو یبوسه ا یشوهرش قرار گرفته بود از سر خوش دیمورد تمج  نگونهیکه در جمع دختران مجرد ا میمر

 به او چسباند. شتریمسعود زد وخودش را ب

 یلمس کرده سوزاند؟پا میاصال تمام پوستش را که مر د،نهیبا چاقو بر دیبوس میان قسمت از صورتش را که مر شدیم

 .شومیم تیجنا لیباشد من پراز م انیخواستنت که در م

 

و  خوردیبود که به دماغش م یهوشیب یعطر مسعود مثل دارو یخانه رفت بو اطیمسعود گذشت وبه طرف ح ازکنار

 .کردیاورا مدهوش م

کردند،وان حس خفته در  تشیدر حضور مسعود از او و موفقمجلس  ییکه جوان ها ییتعرف ها دیرفت ونشن افرت

 کردند. داریمسعود را ب

 یوموها دیوزیم میمال یشدن لباسش شد،باد یخاک الیخ یخانه نشست وب یپله ورود نیاول یبود رو کیتار هوا

 که مسعود را در کنارش حس کرد. بردیسمت وان سمت م نیرهاشده اش رابه ا

 همسرت ناراحت بشه؟ یترسیرون،نمیب یچرا اومد_

 ناراحت بشه؟ یازچ_

 .یخوایبرعکس تو منو م ای خوامیفک کنه من تو رو م دونم،مثالیچه م_

 حرف به  مسعود نگاه کرد  نیازا بعد

 شه؟ینم_
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 ست،یتوش ن یکه شک یتو منو دوست دار نکهیخوب ا_

 .... اما

 نداد حرفش را ادامه بدهد  آاجازه

 ؟یقبال با من بود یت دارم،مسعود بهش گفتمن دوس گه،کهید نیمهم هم_

 نبود که بخواد بدونه. یمهم زینه،چ_

 شده است. بایدلش را همزمان هم با خودش اعتراف کرد که آفرت چه ز سوزاندیکه م یدر حال مسعود

 .یمن بود تیازت تشکر کنم تو عامل موفق دیکه با نیا ست،مهمین ،مهمیگیراست م_

 باتعجب گفت:من! مسعود

 .یواسه ام کرد کاریکه چ گمیروز سر فرصت واسه ات م هیره تو،حاال ا_

 ؟ینیبازم منو بب یخوایم یعنی نیا_

 معرفت. یبدون تو ب کنمیدلم برات تنگ شده مسعود،دارم جون م_

 .زهیمرد زن دار رو هم بر هیبا  خوادیشده که حاال م یبود چ دیمق یلیآفرت خ ادیم ادمیکه من  ییتا اونجا_

 شه؟یجبران کنم،نم خوامیواسه ات کم گذاشتم،حاال م دمیخوب اون موقع ساده بودم ،بچه بودم،فهم_

 زد  یلبخند مسعود

 شه؟یجوابت باشه واسه بعد نم_

 انینبود که چراغ خانه اش را روشن کند در م یروشن نبود اخر آفرت یچراغ چیرا باز کرد مثل چند شب قبل ه در

 رها کرد. زیرا در اورد ونقشه ها را هم گوشه م راهنشیوپ دیشلوارکش را پوش یبه روشن لیم یباب یکیتار

 بود؟ بیعج نیا خواستیآفرتش را م دلش
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 یواو هم با ان بو دییبگو شیبگذارد واز اتفاقات روزانه اش برا شیپا یسرش را رو شهیمثل هم خواستیم دلش

 ایاش را ماساژ دهد و یشانیتنها پ خوردیان دخترک ساده نم پیهنوز هم اعتقاد داشت به ت نیکه ارژ یعطر

 را نوازش کند. شیموها

 شام اوردم. یگفت:سالم خسته نباش ییغذا وارد خانه شد وبا خوش رو ینیکه با س دیرا د الید

 ببرش. خورمیسالم،نم_

 چرا؟_

 غذا رو هم با خودت ببر. نیا رونیب خورم،برویکلمه گفتم نم هی ادیمگه نگفتم از جواب دادن خوشم نم الید_

از دست دادنش  ینداشت که برا ی،چون غرور شدیناراحت نم گریجالب بود که د د؟یجنگیچه م یداشت برا الید

 .کردیمردنشکسته بود ونابود نکرده بود که انقدر به او بد م نیا یرا برا زیناراحت باشد،چه چ

 ودگر.نه ناب خواستیم نندهیافر نیکه آرژ دانستینم الید

 اطرافمون پر از خدمتکار اونم دختر. ستین یکه مشکل بزرگ نی!ا یواسه اون دختر کلفت ناراحت_

 حرفش زد وبا دستش اورا به سمت در خروج هول داد. نیبه ا یپوزخند

 انددیخان بازهم گفت که نم لیخان را گرفت واسماع لیبار پنجم بود که شماره اسماع یوبرا دیکاناپه دراز کش یرو

 آفرت کجاست.

 ایشد مرد با کیقولش به  کردینم یفرق ماندیم بندیجان به ان پا یخان تا پا لیباشد اسماع انیقول به م یپا یوقت

 ساله.۲۴دختر کی

 بخواند. شیکه برا خواهدیافرت است واز افرت م یپا یرابست وتصور کرد که مثل انشب ها سرش رو شیها چشم

 دیبلند خند یبا صدا افرت

 بخونم اخه! یچ_

 بخون که ارومم کنه. یزیچ هیفقط  کنهینم یبخون،شعر بخون فرق ییالال_
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 افرت صدات چه مزخرف. یوا_

 نخونم؟ یخوایخوب م_

 .مونهیرو اسفالت م کیالست دنیکش یبد،مثل صدا یلیصدات خ ینه بخون ول_

 اش: یعالقه دوران کودک زد وشروع کرد به ادامه خواندن شعر مورد یلبخند نیبه دور از چشم ارژ آفرت

 میبسوت یتا که  انایبو تو گ میبنال یتا که           

 میهه رد یوا نه بو فه رموت من روژ ارتیبر  یئه ر        

  یهات تو هه ر نه هات شیبه هار ییزستان وا رو       

 تو یئه  یاتیتو له ج یدام تیچاوه روان یتال یژهر      

 تا چه ن به ئازاره  یچاوه روان یده رد یخو نازان     

  یبونه هات زیعاز یبو تو نه هات انایگ یبرک واش وژان    

 ئه گه ر میشه ون یهه والم اش و مرگه سات ینه تپرس  

 له  یوا ئه زانم له باوشم دا مینینه ب وهیخه ونت پ یجار  

 به رزت   یباال انایگ نمیکه چاو هه ل د نمیسه ر سه ر 

 که م  انایگ نمیبر یاش و زام ینیدوباره ده م سوت نمیناب 

 انمیگ نمیبت ب یوره نازدارم زو وه ره به س جار زو

 بوخوت به ره                 

  میا یم یمن روز یکه فرموده بود یبسوزم ،ا یبنالم جانا تا ک یتا ک "

 یدان یکه نم ،تویدیار را به من چشانعوض زهر تلخ انتظ ،دریامدیرفت وبهارهم امد اما تو ن نیچن نیا زمستان

 چقدر تلخ است زخم ورنج



 آفرت

 
89 

 

 احوالم را یدی،نپرسیامدیچرا ن زمی،عزیامدیچرا ن ودردش،جانا

 نم،گمانیدر خواب نب کباریتو را  ستین یرا،رنجم را،شب دردم

 کنمیچشمانم را باز م یوقت ،امایمن نشست ،کناریدر اغوشم هست کنمیم

 من را سوزاندیم نم،دوبارهیبیتو را نم یرعنا قد

 بار کی یتا برا ایب نم،زودینازن ایرنج زخمم جانان من،زود ب دردو

 خود ببر. یوبرا ریرا بگ نمت،جانمیکه شده بب هم

 

دختر  نیکه ا کردیکس در ان جمع فکرش راهم نم چیاعصابش را متشنج کرده بود ه میبلند مر یخنده ها یصدا

کردواکنون  شیرها یرحم یبه او با ب دنیرس یشده که در چند قدم یه مسعودچنان دلباخت یمغرور وساکت روز

 .کشدیاش را به رخ م یهمسرش تمام سر خوش

 رداویرا از پارک در م نشیکا ماش یبرخاست هنگام شیوپدرش بسم اهلل گفت واز جا میپدرش اشاره کرد که برو به

ه اعتنا ب یزد وب یپوزخند کنندیداده اند واو را نگاه م هیشان تک دیشد که کنار خواهران مسعود به پرا میمتوجه مر

خوبش را  یروزها نیکه ا یاز مسعود تشکر کرد مسعود لشتکان داد ورفت بازهم در د یمسعود دست یانها تنها برا

 بود. ونشیمد

ت،اوات متعجب از بالفاصله به دنبال اوات رف یراهرو خال دنیبا د نیبه سمت اتاقش رفت واو نیاعتنا به او یب اوات

 حرکت او گفت:

 ؟یخوایم یچ_

 ؟یعوض شد نقدریروزها ا نیچرا ا_

 بودم؟ یگفت:مگه قبال چه جور یالیخ یبود با ب راهنشیپ نیسراست یکه مشغول باز کردن دکمه ها اوات

 .یهوامو داشت یلیخ یخوب بود یلیبگم قبال خ یخوب،چه طور_

 .یکردیابراز عالقه م شتریوارام گفت:ب دیگز ولب



 آفرت

 
90 

 

داده بود رفت و در  هیرا باز کرده بود به سمت اوان که به در اتاق تک راهنشیپ یتمام دکمه ها گریکه د اوات

 گفت: دشیپرستیکه عاشقانه م یالنه کرده در چشمان دختر یگرفتن حس نا امن دهیشد وبا ناد رهیچشمانش خ

 کاریواسه ات چ یدید یدیکه فهم شمیمتوجه م ینزیحرفها رو م نیاما حاال که ا یکه کور کردمیتا حاال فکر م_

تموم  یکه واسه ات کردم حس سر خوردگ ییکارها دنیمن خودم ازشن ؟یوبازم پسم زد یدیها رو د نیکردم ،تو ا

 ؟یداد حیرو بهم ترج  خمکیو بازم اون کاوان  یدیرو د نایمروت ا یوجودمو گرفت اونوقت تو ب

باعث شد اوات به اشتباه فکر کند  نیزد که هم یانداخت ولبخند کوتاه نییلقب کاوان سرش را پا نیا دنیازشن نیاو

 او را به تمسخر گرفته. نیکه او

 .خندمیبزنم م دتویمثل من که نتونستم ق ییمنم باشم به ادم چهارپا یبخند دمیبا_

انداخت،دلش از  رونیرا گرفت واز اتاق ب راهنشیپ قهیسو تفاهم اما اوات اجازه نداد و نیرفع ا یلب باز کرد برا اوان

عادت کرده بود به  نیشودواویخوب بودن واسه ادم هامثل عادت م یادیبرخورد کرده بود شکست اما ز نگونهیا نکهیا

ناز بخرد تا بداند بد بودن راحت است  نیهم او ناز کند واو یمبود ک دهیوقتش رس ندیاوات را خوب بب شهیهم نکهیا

 گذاشت او شیرو شیپ گریراه د کیشد  نیمتوجه عالقه اش به او یبود که وقت یافرت ونیمثل اب خوردن وچقدر مد

 یچند روز سرد نینمونه اش هم کردیخودش را واوات هم مو به مو عمل م یهم جنس ها شناختیدختر بود خوب م

 جواب داد.بود که خوب هم  ییاعتنا یوب

 دییگوب چاندیوبپ ردیکه گوش دلداده را بگ یخارج از رابطه دل داده و معشوق کس یکینفرسوم  کیباشد  یکی کاش

خوب بودنت راحت  شهیاز هم الشیتا معشوقه ات خ ریبگ ادیهمه خوب بودن،بد بودن راهم  نیاحمق جان بس است ا

ه ک یکودکبه هیاو، شب یبه او، به خوب بودن برا یکه تو عادت کرده ا داندینباشد تا بارها  نشکند دلت را چون م

 یبد بودن الزم است برا نیا گذارد،امایدهانش م کندودریرااماده م رشیاش بلندشود مادرش ش هیگر یتا صدا داندیم

دش را، فرزن دهدی،فقط ترک عادت م ستیبداست؟ن ردیگیم ریکه بعداز دوسال بچه اش را ازش یرشد عشقت،مادر

 احمق جان. تیکرده اند برا ریتعب دبد بودن را ب

آفرت را چه ماهر ساخته  یوشکست خوردن در جوان یشدن در نوجوان نیواتش یدر سن کودک یجرقه دلداگ کی

 را. یگرفته بود قاعده عاشق ادینقص  یبود چه ب

 دخترک مرد شده اش را. نیا ییبه خرمن موها دیکشیمادرش گذاشت ومادرش دست م یپا یرا رو سرش

 مامان_
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 جان مامان _

ک عروس ای یاسباب باز هیواسه خاطر نداشتن  یاز همونها که وقت یخوندیبخون از همونها که بچه بودم م ییالال برام

 .یکردیوتو ارومم م کردمیم هیوگر خوردمیمثل دوستم مهسا حسرت م

مادرش  یداراست ،وقت ست؟خندهیدرد دخترت چ یاما ندان یجامعه بده لیتحو یمرد ریش نیوچن یباش مادر

 حسرت بارش. یدخترش رااز نگاه ها یخوانده بود قصه دلدادگ

 ازدواج نخواهم نیبار ا ریکه ز گفتیم کردویبلندش اعتراض م یبود که با صدا انیبود تنها دا ستادهیسالن ا وسط

 رفت.

 .کنمیکارو م نیخوب منم دارم هم ریزن بگ یگفتینم شهی؟مگه هم انیچرا دا_

 ؟یذاریدست رو دختر هرمز م یریزن بگ یکن تو اگه بخوا اهیوگفت:برو خودت روس زکردیرا ر شیچشمها انیدا

 .خوامیخاطرشو م دمیفهم میمدت که باهم بود نیداره تو ا یاره خوب مگه چه مشکل_

بود از ان راز و خودش هم  گفته شیخان برا لیکه اسماع یجوان سرکشش را،از وقت نیقصدو هدف ا دانستیم انیدا

 سابق نبود. نیآرژ شیبرا نیآرژ گریخان را د لیاسماع یکرده بود حرفها دییتا

 نیتو ا انیمنم پا تو مراسمت بزارن حق ندارن ب یانجام بده هر کدوم از بچه ها خوادیدلت م یبرو هر غلط امیمن نم_

 به آوات وکاوان نگاه کرد. یچشم ریخونه وز

 .خوامیاالنم خاطرشو م دهیکنم دلم واسه اش لرز کاریکارو د المصب خوب چ نینکن ا انیدا_

همان دخترک ساده  یبود برا دهیدختر هفت رنگ دلش لرز نیشمی یاما نه برا گفتیبود!راست م دهیلرز دلش

 .یتوقع چیه یب گذاشتیم شیکه سرش را رو شیوزانوها

 بار! نیاول یقرار گرفت برا شیروبرو نیآو

 ست. یوفراموش نشدن یچه باور نکردن شهیرها همبا نیواول

 لحظه نگام کن. هیداداش منو نگاه کن داداش تو روخدا _
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را داشت   یخواهر چشم عسل نیچشم دوخت به چشمان هم رنگ خواهرش،تنها باز مانده خانواده اش،فقط هم نیآرژ

 یمثل چک چک صدا کردیم وانهیرا د نیآرژ ختیریگونه اش م یکه رو ییدوستش داشت،اشکها زیاز همه چ یوسوا

 ها. یکاش یاب رو

ساله  نیچند یصلح ارزو نیکه ا دونهیم ،خدایکرد یوچندسال دعوا واختالف آشت نیخان بعد از چند لیبا اسماع_

 کنمیوصلت رو قبول نم نیام بود اما ا

به روح پدر و مادرمون  کرده بود گفت سیکه اشک تمام صورتش را خ یاش گذاشت ودر حال نهیس یرا رو دستانش

هر  یکارو کرد نیاما اگه ا یزیتو نره از بس که برام عز یبره امابه پا نیجاست تو قلبم،خار به چشم او نیجات هم

نه چون خو نیرو پله ا یگل بزار هیو  یایب دیبا قبلش یبریسر مزار مامان وبابا و واسه شون گل م یریپنجشنبه که م

 .برمیوتا زنده ام اسمت نم رمیمیمنم م

جوان کله شق  نیا ییروزها نیانچه در ذهن مشوش ا خواندیاش که م دهیفهم ییاش ساکت بود دا ییدا وبازهم

 .گذشتیم

با  بود که بیدوعجیکش رونیرا از تنش ب شیهوا اما عجب بدنش داغ کرده بود تک به تک لباسها یماه بود وسرد ید

 هم خاموش، اما بازهم گرمش بود. نهیوشو م شلوارک بود کیتنها پوشش که 

 یکجاست رو دانستینم یکند،از همه جا سراغش را گرفته بود اما کس دیچه با دانستیداشت ونم اجیآفرت احت به

بهبد را گرفت به  دهد،شمارهیبه او ارامش م بیکاناپه عج نیا کردیچرا اما حس م دانستینم دیهمان کاناپه دراز کش

 که جواب داد. دیبوق نرس نیسوم

 افتاده. ریباز کجا کارت گ نیجانم آرژ_

 !یکرد دایازش پ یردونشون هیحداقل بگو  ستیحالم خوش ن بهبد

 از گوشش فاصله داد یرا کم یگوش نیکه آرژ یطور دیباصداب بلند خند بهبد

 قطع کنم؟ یگیاگه نم_

کرده  غیلنگه کفشم در هیشما  زیکن نیاما ا لنگه کفش جا گذاشت هی ندرالیبابا س یهست یباشه حاال چقدر عصبان_

 کنم؟ داشیپ یاخه چه جور
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 دارم! اجیاحت یلیبهبد بهش خ_

 ؟ینکنه عاشقش شد_

 .کردیخوب م داد،حالمویبهم آرامش م ستیدر کار ن یعشق_

 کرد؟یحالت روخوب کنه،مگه آفرت حالت  روخوب نم یعنیاصال عشق  دهیبهت آرامش م گهید نیخوب عشق هم_

 یوجواب یاز خودت بپرس یسوال نکهینداشت ،ا یدختر ساده؟جواب کیفکر کرد عاشق شده؟ان هم عاشق  نیآرژ

به خودت دروغ  یگاه دیاز گفتنش با دیترسیاما م دانستیجوابش را م دهمیمسخره ست شا ینداشته باش شیبرا

 .یکه ندارد فقط خودت را سر کار گذاشته ا ،گناهییبگو

 کاناپه پرت کرد. یا همان حوالر یتماس را زد وگوش قطع

منتظره نبوداما  رهیغ نیشدن آرژ ییهوا نیرانکرد وا شیبا او بود دلت هوا شدیمگر م شناختیخوب آفرت را م بهبد

وخبر نداشت که  دانستیکس م یچگونه است او آفرت را همان دختر ساده وب یکه آفرت واقع دانستینم نیآرژ

 دیافریم یکی یوقت گرفتندیارام م مکناره نندهیشکستن دل آفرت تا چه حد خطرناک است،چه طور اتش وافر

 سوزاند؟یم یگریود

چه حد اصول  شد؟تایتا چه حد پست م رفتیم شیدختر خواهر شده تا کجا پ نیا یافتاد داشت برا شیقرار فردا ادی

 آفرت ارزشش را داشت نداشت؟ گذاشت؟امایپا م ریود را زداده ب ادیکه پدرش به او  یاخالق

بود ۷بود به ساعت نگاه کرد دهیاز اغوش مادرش جداشد تمام شب گذشته را در آغوشش با ارامش خواب یارام به

 ال؟ید ایکرد؟یم دارشیب شیآفرت االرم گوش یاالن به جا یعنیافتاد ، نیآرژ ادیناخوداگاه به 

 شمیمال شیرنگش وارا یاب ییرا ساده رها کرد ،شال کاموا شیدوموهایپوش دیبه همراه پالتو سف یتنگ نیج شلوار

 دیجاها را بوس نیهم هم نیگوش و مچ دستانش زد با خودش فکر کرد آرژ ریاورا اماده رفتن کردعطر را برداشت وز

 .شدیتر م گارقسمت از پوستش ماند نیعطر در ا یمثل بو ادشی نیبه خاطر هم

 اما مورد عالقه اش را گوش داد: یاهنگ تکرار شهیحرکت کرد ومثل هم یشد وبه سمت دفتر مهندس نشیماش وارس

 به انتقام دل خوشم من

 تر یگونه ها انتقام
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 داغ یها آه

 زل یانتقام چشم ها به

 باز  یدستها

 کنم یبه انتقام دلخوشم وفکر م من

 گوش به دست به دل به

 سالم کی انتظار

 نگاه کی لمس

 خوب وحس

 کنمیبه انتقام انتظار فکر م من

 است یکه روزن کنمیکنج سقف فکر م به

 من وتو نیب

 بالشم که عاشقانه پاک کرد به

 خسته را....... یاشکها

 کردندیصحبت م دیشرکت هم در انجا بودند ودر مورد پروژه جد  نیسمت اتاق استاد رفت چندتن از مهندس به

 هست!با دست پر برگشتم. ادتونیقول دادم _ ستادیا یافرت مقابل استاد قاسم

حاضران شد وبا لبخند رو به جمع  نیسنگ ینگاه ها الیخ یوب دیرا بوس زکردهیدختر عز نیا یشانیپ وبازهم

 .ینیمون مهندس حس رپروژهیمد نمیگفت:ا

 یبه خوب یامده بود،عل نیبه عنوان صاحب زم نیاز آرژ یندگیبا آفرت که به نما یسامان ینگاه عل یتالق وبازهم

از جنس مخالف ،ان هم باوجود  بیکار را انجام دهند دو رق نیا توانندیدر کنار هم نم نیکه آفرت وآرژ دانستیم

فت گ یبگذرونه ا ریلب خدا به خ ریز گشت،یم ییروزها در به در دنبال دخترساده و روستا نیکه ا نیذهن اشفته آرژ
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هم هست وچرا  نیآرژ قیورف کیشر دانستیکه حاال م یمرد یا تنها از حرکت لبهااصوات کوتاه ر نیوآفرت خواند ا

 را به اونگفته بود؟ یمهم نیبهبد موضوع به ا

ه صورت ب یلیکافه مثل س یپارک کرد و وارد کافه شد گرما یتر از کافه ادم برف نییپا یبلندش را کم یشاس نیماش

 .شناختشیم زهمیاز پشت م یحت گرینظرش رفت د زموردیسردش خورد در رابست وبه سمت م

 کوتاه داد. یلب سالم ریساده اش را در دست فشرد ز یمشک فیدسته ک دنشیبه محض د میمر

 ؟یسفارش نداد یزیچرا چ_

 منم اومدم گوش بدم. یحرف بزن یخوایم یندارم گفت لیم یزیچ_

 ست؟یبهتر ن ینجوری،ا میخوریگرم م زیچ هیوهم  میزنیخوب باشه هم حرف م_

بود  شیعروس یبرابر با طال متشیق دانستیکه خوب م یظاهرش جلب شده بود وساعت یحواسش به سو میمر

 عطر گرم. یمارک دار وبو یولباسها

 شد. رهیبلندشده از هات چاکلت خ یبخارها به

 ؟یفکرهاتو کرد میمر_

 شد. دایرا درآغوش گرفت ترس بازهم در وجودش پ شیداد ودست ها هیتک یچوب یبه صندل میمر

 کنم. انتیبهش خ ستمیمن جوابم همون که قبال گفتم،من شوهرمو دوست دارم وحاضر ن_

  میمر یشد به چشم ها رهیخ

کردم  بتیتا دم خونه ات تعق نیازت خوشم اومد واسه هم دمتیدوستم د یمانتو فروش یمن از همون لحظه که تو_

 دختر متاهل. هیو دونستم طرفم  دمیاون روزحلقه تو دست هاتم د یونبهتر بد نکهیوا

 مرد مقابلش ییپروا یحجم ب نیانداخت از ا شینیبه ب ینیچ میمر

 ؟یناموس مردم نظر دار یپست که رو نقدریا یعنی؟یشد چمیپا پ یجور نیمتاهلم وا یدونستیم_
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از هات چاکلت  یرا برداشت وکم وانیخشک شد ل شیگلو ندیحق است اما ناخوشا دانستیکه م ییحرفها دنیازشن

 خشکش را کاست. ییاز تورم گلو یداغ کم عیتوجه به داغ بودنش خورد ان ما یرا ب

وبعدشم تب داغش  لرزهیبلرزه م ددلتیاون لحظه که نبا ادیم شیپ یچه جور یدونینم گه،خودتمید نیعشق هم_

 سراغت. ادیکه م

 باال بردن دستش  خواستارسکوت شد. با

 

فکرش رو هم نکن به خاطر چندتا مالقات  یبهم زنگ بزن یحق ندار گهیمسعود رو دوست دارم وتو هم  د ه،منیکاف_

 .یکن دمیتهد یبتون یاجبار

 منتویتو؟من م یایرو نیاونم با خانواده شوهرت ،ا نیزم ریز کی  یتو یاز مسعود، زندگ شتریب اقتتیتول میمر_

 هارو بهت بدم. نیبهتر

 کافه را ترک کرد. یحرف چیه یگذاشت وب زیم یدر اورد ،رو فشیاز ک یتومان۱۰بلند شد و شیاز جا میمر

 به سمتش برگشت عیسر دیرا که شن شیقدمها یصدا 

 .یزت خواهش کردم دست از سرم بردار_

 میزد به چهره اشفته مر یپوزخند

 پارک کردم  نجایرو ا نمیماش ومدمیدنبال تو ن_

  ادیبهت م یلیقرمز بپوش خ یراست_ دیکش نییرا پا نشیماش شهیاش شد وش یبلند مشک یشاس نیسوار ماش 

 مدر نیافتاد که ا ادشیشده بود  به  رهیرفتنش خ ریزده به مس رتیح میرا زد وبا سرعت ازآ نجا دورشد ،مر حرفش

گفته بود رنگ  خرد،امایبخرد خودش گفته بود که م شیها راچقدر دوست دارد،مسعودهم قول داده بود برا نیماش

 قرمز نپوشد چرا؟
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 دیرنگ قرمز بپوشد شا دادیخوب بود، اجازه م شیمال تیمورد عالقه اش را داشت ، وضع نیماش بهیمرد غر نیا اما

 کیرنگ و هیاز  شتریمسعود ارزشش ب یدلش مانده بود ول یرنگ ممنوع شده به سان عقده رو نیمسخره باشد اما ا

 بلند بود. یشاس نیماش

 ییپسر تازه وارد انقدر ادعا نیدر وجودش هست که ا یزیکه چه چ کردیفکر م نیرفتن به خانه به ا ریمس تا

هم نداشت پس عاشق  یبود پدر پولدار یاش هم درعاد افهیمانکن ها راکه نداشت وق کلیقدوه کندیخواستنش را م

فکر کرد که پول پالتوش به اندازه  باخودشزن متاهل شده بود حداقل اگر مجرد بود قابل هضم تر بود  کی زیچه چ

 .دهیپول م یمن و مسعود بود خدابه ک یزمستون ییتموم لباسها دیپول خر

 یناگهاکرد که به طور ن شیشروع به نوازش موها یوکنار کاناپه زانو زد وبه ارام زگذاشتیم یظرف صبحانه را رو الید

 .دیکش یفیخف غیوحشت زده ج الیمچ دستش را باشدت گرفت ود نیارژ

 نشو. کیفکر کردم....اصال ولش کن مگه من صد بار نگفتم به من نزد یبا تعجب گفت:تو بود نیارژ

وقت بود  یلیکه خ یآفرت ای نیاشتباه گرفته بود با نشم یاو را با چه کس یعنیان جمله فکر کردم بود  ریهنوز گ الید

 نبود. گرید

 .یکجا رفت الیبا توام د_

 مچ دستش را مالش داد  الید

 .یبودم دستم رو شکسته بود دهیدستت چقدرزور داره،عقب نکش _

 .یبرخوردکن یمرد نامحرم چه جور کیبا  ینگرفت ادیخودت که هنوز  ریتقص_

 .ارهیم یکیمن دوست دارم عاشقتم،عشق نزد هینا محرم چ نیارژ_

به عقب گام  دهیترس الیود رفتیهم چنان جلو م نیاز ترس عقب رفت وارژ الیبلندشد وبه سمتش رفت ود نیآرژ

 افتاد. نیودرچنگ آرژ دیکه به کانتر اشپزخانه رس ییتا جا داشتیبرم

 .ارهیاما حالل بودن ،گناه نبودن که نم ارهیم یکیعشق نزد_

 .شمیم تیعقب دارم اذ یبر شهیم نیآرژ_
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ست پس چه  برهینگاه کن! بدنت انگار رو و ،یترسیدِ آخه بدبخت تو از من م یدوستم دار یگیم یخوب غلط کرد_

 .یوکنارم بخواب یزنم بش یخوایم یجور

 داشت. یعادت نکرده بود گفت:چه ربط نیپرده حرف زدن ارژ یب نیکه هنوزهم به ا الید

هفته نگاهم  هیتا  یدیبار بوس هیکنه تو که  نیزنم منو تام دیبا رمیمردم اگه زن بگ هیکه من  نیربطش به ا_

 رشته کالمش را قطع کرد الیحاال فکر کن،د یکردینم

 ؟یخوایم ازهاتین نیتو زن رو فقط واسه تام  کنه،بعدشمیفرق م تیاگه باهات اردواج کنم وضع_

 اره دیدونم،شاینم_

 .دشیپرستیمرد که عاشقانه م نیحالش بهم خورد از ا الید

که او را دوست داشت اما نه به  یدختر خاله ا یتا دل کندن را راحت کند برا دییچه بگو دانستیخوب م نیوارژ

 از خودش. هیکند هر ثان زارشیعنوان همسر،وب

 اش نگاه کرد الیخ یحجم از ب نیبا بغض  به ا الیاز نان را در دهانش گذاشت د یفاصله گرفت و تکه ا الیاز د 

 رو براورده کنه؟ ازهاتین تونهینه؟خوب م ستین ینجوریا نینشم_

 مرد هم بود؟ نیتفاوت تر از ا یوخورد مگر ب  دینانش مال یرا  رو ریپن یتکه  نیارژ

 دور تن ادم. چهیپیپدر سوخته مثل مار م_

 بود؟ دهیچیرا در آغوش گرفته بود؟چندبار دورتنش پ نیچند بار تن آرژ یعنیچد،یپیزمزمه کرد مثل مار م الید

 گفت: کردیاماده م گرید یتفاوت لقمه ا یکه ب نیگونه اش را پاک کرد وبه آرژ یرو کاش

 کرده. دایداره که واسه ات ارزش پ یبگو اون چ یبگو لعنت ن،یاز اون کم دارم آرژ یمن چ_

 اورد  نییدهانش بود پا کیلقمه اش را که نزد نیارژ

با  زیاز اون سرتره مطمئن باش که اون چ زتیتو همه چ یهم بانجابت تر از اون یهم بهتر یهم خوشگل تر هتو

 نداره. یارزش
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منظور تو از ارزش همون مثل  دینداره،البته شا یبا ارزش زیچ چیه یگیم ی؟وقتیباهاش ازدواج کن یخوایپس چرا م_

 مار...

  دیحرفش پر انیبهم

 واسه ات. کنهیداشتنش که اونو ارزشمند م ده،دوستیبهش ارزش م یکنیم دایکه به طرف پ یعشق نیا_

 پرت کرد. ینیلقمه را داخل س نیبه سمت اتاق خودش رفت وارژ انیگر یبا چشم ها الید

خوردن  یناهار بوداما برا میمهندسها اتاق را ترک کرد،تا هیخسته اش کرده بود ،به همراه بق یلیخ دیجد طرح

را برداشت وبا  شید،گوشیمبل درازکش ی،داخل شد ودر را قفل کرد،رو دیطلبیناهارهم نرفت دلش اتاق کارش را م

 مسعود تماس گرفت .

 خسته ام. یلینفس هاتو بشنوم خ یبلند نفس بکش تا صدا ینگو فقط با صدا یزیمسعود چ_

قلبش  یاوج داد وآفرت دست رو شینفسها یشدن  دل آفرت تنها به صدا یراض کباری ینگفت وبرا یزیچ مسعود

قطع  یحرف چیه یقابل کنترل شده بودندوآفرت ناچار تلفن را ب ریغ گریاز ضربانش را کم کند اما د یت تا کمگذاش

ومهمان ها تک به تک از عروس وداماد  ودکه مراسم تمام شده ب یمسعود وقت یکرد،به گذشته فکر کرد شب عروس

 شده بود یخال بایوداع،سالن تقر یرابخواهد ب شتریوقت ب یکم دانستیوآفرت حق خودش م کردندیم یخداحافظ

 زدیبه سمت مسعود رفت نو عروسش در آغوش مادرش زجه م ینمانده بود به ارام یکس کینزد یلهایوبه جز فام

مسعود را گرفت وگونه اش  شد؟دستیرا تمام وکمال برده بود بازهم دلتنگ م دادندمسعودیم شیوخواهرانش دلدار

گونه چپش زد وکنار گوشش گفت:داماد شدنت مبارک مرد من ،امشب شب مردشدنت، مال  یرو یبوسه ا دیرا بوس

دو بوسه ولمس قاب صورتت حاضر شدم  نینگران من نباش من فقط به خاطر هم یخوشبخت بش یول یمن که نشد

امشب ارزش   دو بوسه نیاعتراف کنم ا دیاما با  یوتا ابد واسه من ممنوعه شد یشد گهید یکیمال  دونمی، م امیب

 رو داشت . یچند سال زجر ودور نیا

 شب زن شدنش. یرا برا میمادر مر یها هیگرفت توص دهیکالفه را رها کردوبه سمت خانواده اش رفت ونشن مسعود

 وبعدش دیایجرقه اش م ییدرست مثل فندک تنها صدا سوزاند،یدل طرف مقابلت را بد م یزنیکه م ییحرفها  گاهآ

 . سوزاندیاتش است که م

 زده؟خوشحال مان؟خجالتینگاه مسعود را ،پش کردیم ریتعب چگونه
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 نبود. شیکه االن شاهد داماد شناختیاگر مسعود را م دانستینم زیچ چیه گرید دانستینم

باز  شیبلند شود ودر رابرا شیوادارش کرد که از سر جا دیرسیسر م االتشیکه وسط خ شهیبهبد مثل هم یصدا

 الم کرد.زد وس یکند.لبخند

 سالم خانوم خانوما چه خبر؟_

 وخوشحال نبود. دیتو روشن ییخبرها شهیمگه م_

 برداشت ودر دهانش گذاشت. زیم یاز داخل ظرف رو یانطرف تر از آفرت نشست شکالت یکم یچوب زیم یرو بهبد

 .دمیلحظه ازت ترس هیامروز واسه _

 چرا؟-

 انتقام تمام وجودتو گرفته. نکهیاز ا یسخت شد نقدریا نکهیازا_

بگو دلم بهت  سایمرد و مردونه جلوش وا خوادسیرو نشکن اگه دلت نم یکه دوستش دار یوقت دل کس چیبهبد ه_

دختر   هیچون  یارزش یبهش نگو ب یبهش نگو که واسه اش کم یول خوامیرو م گهید یکیبگو خاطر ستیخوش ن

 .ستیاون مقصر ن گهیست دوسط پس اگه کم ه ذارهیتمامش رو واسه مرد م

اما بازم خاطرش  دهیجون م نیکه واسه ارژ دمیخودم د ییآفرت با چشما یدونیشکنه،میفعال اونه که داره دل من م_

 کنم؟ کاریچ دیبگو با یبلد نقدریتو که ا خوامیم

 .خواشینم نیچون آرژ سایبه پاش وا گمیمعشوقه رو ندارم فقط م کی یعاشق بودم وتجربه ها شهیمن هم-

 .خوامیرو م الیمن د دونهیم نیآفرت ارژ_

 یگیم ی؟جدیمتعجب گفت:چ آفرت

 .رونیب ختمیتو دلم بود ر یمست کردم هرچ میروز که باهم بود هیاره من خر _

 گفت؟ یچ نیآرژ_

 اروم شد  دیدلم رو شن یدهنم اما بعدش که حرفها یمشت محکم زد تو هی_
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ه خاطر ی، اونم گفت:وقت نهیبیرو دوست داره ،من رو نم خواد،تویتو رو م اون خاطر ی: واسه اش بجنگ،گفتم ولگفت

البته من حرفهامو با  یدیکه واسه اش جون م نهیبیتو رو م نه،یخوش از من نب یرو یبامن نداشته باشه وقت  یخوب

 ها. زدمیهمون چونه درب وداغونم م

 با خودش فکر کرد پس بوسه ان شب چه؟ آفرت

 دشماندبعیلغات سر خط م هیشب شهیها هم نیفتد؟اولیبوسه اش نم نیاول ادیکه بهبد را ببوسد  یروز الید یعنی

 .شودیست که تکرار م یاز اول ییاما تمامش الگو یسینویم کیبزرگ وکوچ یسینویگرمید یباشکل ها

 کرد؟ لیان شب به او تحم نیکه ارژ کردیبوسه خودش م نیبا اول چه

بود  دهیکه شن ییهر قطره در عوض دوست نداشتن ها ختیگذاشت واشک ر انیدا یپاها یسرش را رو الید

 .دادیجانش گوش م زیهق هق عز یوبه صدا کردیرا نوازش م شیومادرش موها

  کنهیفردا عقد م دمیاز دستش م شهیمامان فردا واسه هم_

 اتاق را در بر گرفت. یهق هقش بود که فضا یبندش صدا وپشت

دم فقط مون شهیاجبار کرد دوست داشتن رو نم شهیرو م یزیهرچ ست،ین شتیدلش پ یقتو زکمیکرد عز شهیچه م_

تحملش  تونهیواسه دوساعتم نم نیکه آرژ یدست رو دختر هرمز گذاشته دختر یهمه دختر چه جور نیا نیب نیآرژ

 کنه.

 بار بود که انقدر عاجز وناتوان شده بود. نیاول یداد برا هیتک شیخان به اعصا لیاسماع

 بگذر پسر، که خدا هم ازتو بگزره._

 را نداشت یتکرار یوحرفها حتینص دنیشن شیگنجا گریرا فکر کرده بود واعصابش د شبیتمام د  نیآرژ

ت وپش رمیخونه وقت عقد کنار نوه هات باش اگرنه که م نیوفردا تو ا سایپس پاش وا کنمیجبران م یمگه نگفت _

 .کنمیسرمم نگاه نم

 ریخاطر به خ نیبود به هم اوردهیرا نداشت، راحت به دستش ن نیتحمل دوباره از دست دادن ارژ گریخان د لیاسماع

 .ستیدر کارن یریخ چیه دانستیخوب م یگفت ول یبگذره ا
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به  تیال شیگذاشته بود وارا شینقصش را کامل به نما یب کلیبود که قد بلند وه دهیپوش یلباس عقد نبات نینشم

 کرده بود. شیبایز شیاز پ شیشده اش پ ونیشن ییهمراه موها

  یبه خوب انیدر هم رفته دا یخان،امااخم ها لیکرده بودند بنا به خواست اسماع دایهم حضور پ نیخانواده ارژ همه

 تنها به نیشده بود نشم  رهیخ نیکه به نشم الیحسرت بار د یوصلت بود ونگاه ها نیاش از ا یتینشان از نارضا

به پا  یننداخت وهرمز خان در دلش شور خاص نیآرژ دههم به خانوا ینگاه یمهم بود وحت شیبرا نیدست اوردن ارژ

 نبود. یکم زیچ دادیکه پدرش به او م یانهم با ان همه اسم ورسم وثروت نیبود وصلت ارژ

 افرت را خواست. دیرا خر شیکه ان شب ابرو یاز صاحب همان اسم گریگردنبند اهلل اش را لمس کرد وبار د نیآرژ

نقش بست  نینبود باالخره اسم ارژ نیاز ارژ یاما خبر رشدهیکه د کردیم یاداوریگذشته بود وعاقد مدام  دوساعت

 خوبه؟ فتاده؟حالتین ینکرده که اتفاف ییپسرم؟خدا ییصفحه هرمز واو بالفاصله جواب داد:کجا یرو

 اکاریمرد ر نیگوشه لبش اماده است خوب شناخته بود ا شهیهم گفتیکه افرت م ییزد از همان ها یخندپوز نیآرژ

 را.

 نشده. یزینه من حالم خوبه چ_

 .یایخوبه خدا رو شکر نگران نباش عاقد نگه داشتم تا ب_

 .امیمن نم_

 زد ادیبلند فر بایتقر یبا صدا هرمز

 .رشیز یزنیم لیچه دل ام،بهینم یچ یعنی _

 شدم. مونیپش امیکالم ختم کالم نم هینداره  یلیدل_

 بود. یروز نیدخترم چقدر منتظر همچ یدونیم نجاستیچند نفر مهمون ا یدونیپدر ومادر م یپسر ب یغلط کرد_

 .نینقطه ضعف آرژ یپدور مادر انهم به برادر زاده اش وندانسته دست گذاشته بود رو یبود ب گفته

دخترت بمونه در  یسر خوردگ نیگفت: حرف دهنت بفهم ا شدینم دهید یدر ان ارامش گریکه د ییبا صدا نیآرژ

 مادرم . یعوض سر خوردگ
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 شرف یپسر ب یگیم یچ_

 یعزادارش چشم دوخت وهیچهلم بابام نگذشته بود اما تو به ب نکهیرو ا ینداره دونستم همه چ یحنات رنگ گهید_

خان که مرد بود واز ترس تو  لیکه من ندونسته خودم محروم کردم از اسماع یچندسال نیجبران ا ییابرو یب نیا

 یبا خودت گفت کنهیم اهیمادرمو س وزگارهوست که ته بکشه زنت ر دونستیعروسشو فرستاد خونه پدرش چون م

 .یرو دست خورد یول کنمیم یو سهم بچه هاشم هاپول رمیگیزنش روم

 بشم. وهیب هیسر  هیمن فقط خواستم سا هیچ اتیچرند نیا_

 سوال .  ریواسه ام رفت ز تیگفتم که مردونگ_

 زدن ضربه آخر بود. وقت

عمو  رتتیبه غ نیدختر تو که پدر روسرش بود و مادر داشت چرا عروس نشده زن شده افر یپدرومادرم ول یمن ب_

 وتماس را قطع کرد. شکشیبرادرت پ وهیرو سر دخترخودت ب یشدیم هیدخترت زن شده تو سا اوردهیداماد ن

 به ناقوس مرگ بود. هیشب شیان حرف برا دنیممتد بوق بعد از شن یصدا

از دستش رفته بود که حاال  یانها به جهنم دخترش ک دانستیپدرش را م ینگاه ها یکمرش خم شد حاال معن هرمز

 جوانها دختر نبودنش را پتک کنن و سط سرش بکوبند.

 انهیشد همه ان حرفها تاز یوخانه که خال شدیوطعنه ها که روانه اش م یدر گوش یشده بود از حرف ها وانهید هرمز

 بدن دخترش زده شد. یشد ورو

خانواده خورد دختر  نیضربه را هم از ا نیدوم زدیگوشه اتاقش ضجه م یزخم یوتن انیگر یبا چشم ها نینشم

 یرا هم مرد شینواده از دست داده بود وابروخا نیهم یاز مردها یکیتنهابه خاطر عشق به  یفکر چیه یبودنش را ب

ان  یبرا شدیدق م نهییو ا کردیازدواج م نیبا آرژ الشیوچه شد،در خ کردیاز همان تبار بر باد دادچه فکر م گرید

د بو یخودش واسطه ا نکهیانتقامش غافل از ا یقرار داده بود برا یرا واسطه ا نیکه تن به تاراج برده بود،ارژ ینامرد

 یرکا  چیه کیاحساسات را شر گریبار برتنش زد تا اوباشد د نی،چوب احساساتش را پدرش چند نیانتقام آرژ یبرا

 نکند.

که  ییبهارهم مدام حرفها شدیلبشان محو نم یهم خنده از رو نیالوآویود گفتیلب استغفار م ریمدام ز انیدا

  گفتیبود را م دهیشن
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 .رمیتا جلوشو بگ یگفتیش مخطاب به کاوان گفت:پسر کا میابراه ییدا

 گفتن داشت؟ یبرا یاصال مگر حرف گفتیچه م کاوان

 .گرفتیحقش روم دیکار رو کرد با نیبهتر نی،آرژ دونستمیمنم م ییگفت:دا ظیبا غ اوات

ده دختر ش هی یبا ابرو یتا حاال باز یازک_رنگ را که تبرک بود در دستش نگه داشت.  یاب حیاز تسب یدانه ا انیدا

 حق؟

 برادر همچون کوهش. کدانهیاز  تیحما یکرد برا یدست شیپ نیآو

 دلم خنک شد. ؟اصالیچ نیمادر من جوون نبود منو آرژ_

ه ک یوبا شناخت فهمهیم یروز هی نیآرژ میدونستیست خواهرم منو تو که خوب م دهیفا یحرف ب گهی:دمیابراه ییدا

 .شهیختم م نجایکه به ا میدونستیم میازش دار

گناه نبود اما  کرد،مردیوقت داغ خواهر جوانمرگش را فراموش نم چیحالل زاده بود وبه خودش رفته بود ه نشیآرژ

 از داغ دلش را کم کند. یگناه امروز توانست کم نیا

 دارم براش پسر سر خود. نمشیبذار بب_

 .دیرا محکم بوس انیگونه دا یازفرط  خوشحال  الید

 خواهر وبرادر شده بودند. نیا یکه باعث بدبخت یهرمز یابرو یب نیاما خوشحال بودند از ا جوانها

 .میکنیم هیبا بدهکارهامون تصف میداد لیگذاشتم تو انبار فردا که تحو کیحلقه الست۵۰۰:بابا تمام مسعود

 ندارم. یچرا حس خوب دونمیبگم مسعود،نم یچ_

ماه به ماه دوتا  یتو مغازه اجاره ا یخوایم یتاک یحالو دار نیاالن ا یکن سکیر یدیو ترس یبود یاخه از بس ناراض_

 .کنهیرو به اون رو م نیمونو از ا یقرارداد زندگ نیا میبفروش کیدونه الست

 با روشن شدن شدیم دهیآفرت د یشب تنها شعله اتش بود که در چشمها یکیبود در تار ستادهیکنار آفرت ا بهبد

 روزد. شد ودکمه اتصال نیمتوجه تماس آرژ یصفحه گوش
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 سالم داداش چه خبر_

 هم الن هاست برسه. یعل شمیپ یایتو اپارتمونم تنهام گفتم ب یچیه_

 .امیب تونمیشرمنده االن با آفرتم نم_

 . گرفتینام نفسش م نیا دنیهنوز هم با شن نیآرژ

 حوصله ات سر نره. یکنیم کاریچ یاون دختر افاده ا شیپ_

ذت اون ل میکنیبه شعله هاش نگاه م میروشن کرده وهردومون باهم دار شیات هی ارهیدختره پت نینگران من نباش ا_

 من وحشت کردم. برهیم

گفت وقطع  یبود که االن باشد ،خوش بگذره ا یبهبد جد یگذاشت اخر ک یبهبد را به حساب شوخ یحرفها نیآرژ

 کرد.

 به حسابم. زهیمونده رو بفروشه پولشم بر یباق یجنسها نیا ادیزنگ بزن ب ریبهبد به ام_

 بزن. داداش تو،خوب خودت زنگ_

 ونهتیکار بوده وراحت م نیمجبورم چون اون تو ا خوامیاالنم ازش کمک م ینیبیاگه م زنمیحرف نم ریبهبد من با ام_

 واسه ام بفروشش.

از  یوعرق سرد کردیحالت تهوع اش رو دو چندان م خوردیاش م ینیکه به ب یسوخته تند کیپالست یبو مسعود

 شد. ریپشت گردن تا کمرش سراز

کرده وباعث  یاتصال مهایاز س یکی گنیکردن مامورها م دایپ یبرقها اتصال میس نیا یچه جور دونمیاقا باخدا نم_

 شده. یسوز شیات

 بستن دهن کارگر جوان روبروش دستش را باال برد وخواستار سکوت شد. یبرا مسعود

قرار داد  یتمام نقشه ها را برا بایحاضر کار را ادامه بدهند تقر یندس هامه هیداد بق حیرا برداشت وترج نکشیع

نداشته باشند تا  یقرارداد چیه نیقبل از شروع پروژه آرژ خواستیخواسته استادش بود که م نیاماده کرده بودند ا

 معطوف بشه. دیبه پروژه جد میتمام توجه ت
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 وانیل کیبه او داشت  یازدواج کرده بود وآفرت حس خوب یبود که به تازگ یتیمرد ساده وباشخص یدریح مهندس

 قهوه به سمتش گرفت.

 میخورده ام بذار ما خودمونو نشون بد هیگفت  یاستراحت کن وبا لحن شوخ کمیبرو  یدخترخوب خودت کشت_

 هشیزد وبابت قهوه تشکر کرد وبه اتاقش رفت مثل هم یلبخند ،آفرتیمهندس قاسم زکردهیعز میماهم شد دیشا

 یضیاما االن وقت مر کردیرا باز م هاورد اگر هوا سرد نبود قطعا پنجر رونیکرد وشالش را ازسرش ب دیدر  را کل

کوچ  شیها یتمام خستگ دیراشن شینقش بشت دکمه اتصال راکه زد وصدا یصفحه گوش ینبود،نام مادرش رو

 کردن.

 زآفرتیسالم عز_

 درست کنم. یزیچ هیبرات  ینکرد دارمیچرا صبح ب زمیماهت عز یسالم به رو_

که بدون ترس از دست دادنش محبتش  یچقدر دوست داشت که ناز کند ومادرش نازش رابخرد تنها کس وآفرت

 مادرش بود. گانهی نیهم کردیناز م شیبرا

 خوردم  یزیچ هینگران نباش قربونت برم _

 اما واجب بود که زنگ بزنم. یسرکار دونمیراحت شد،م المیخوبه خ_

 لذت بخش. یحرفها دنیشن یواماده شد برا زشدیناخودآگاه ت شیگوشها

 کرده؟ یباز کار ریافتاده؟ام یشده اتفاف یچ_

 دو رو رنگ بودن. نیا شدیسخت م شیتظاهر به ندانستن اما در برابر مادرش برا وبازهم

 شده. یچکه  یخبر دار نجایکه سرش به کار خودش،عمه ات اومده بود ا چارهینه مادر اون ب_

 .خواستیم یچ دمیاز اال شن شبیاره د_

 .کردیاحساس م یپشت تلفن به خوب یدست کردن مادرش راهم حت دست

 کنه. یکار هیکنه ،عمه ات گفت افرت  یادیکمک ز تونهیاومده بود واسه کمک،بابات گفت که نم_

 اونا کمک کردن؟ میما کمک خواست یمامان وقت_
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واسه تو وعزتش واسه  مونهیم شی ریوکمک کن که عاقبت بخ نهیدل بکن از ک شورنیخون رو که با خون نم زمیعز_

 من وپدرت.

 خونه شون. رمیسر م هیندارم شب  یباشه من حرف نیخوایشما وبابا م یوقت_

 مادر. یبش ریعاقبت به خ_

 .شستیم رابا خون که نه با اتش گذرد؟خونیبود که آفرت هم ساده م  الیمادرش وخوش خ گذشتیساده م چه

 راحت شیمالقات با مسعود انتخاب لباس برا یبا اصرار مادرش چند لقمه غذا خورد وبه اتاقش رفت تا آماده شود برا 

 قرار دارد.                                                                              شیکه رنگ قرمز حتما در انتخابها دانستیبود م

 .دیبلندش کش ییبه موها یدست

در که انق دیلمسشان اما بلندشدنشان طول کش یدلت بلرزد برا یدیکه انهاراد یراگذاشتم بلند شودتا زمان میموها

 !یتو رفت

 "...یانقدر که تو رفت دیبلند کردم تا دلت را بلرزانم اما بلندشدنشان طول کش تیرا برا میموها"

بازش رهاکرد  یموها یاش را ازادانه رو یوشال مشک دیقرمز رنگ پوش ییبه همراه پالتو یتنگ سورمه ا نیج شلوار

 مسعود ارزشش را داشت. دنی!هرچه بود لذت دینابود ایامشب قصدش کمک بود 

 یوزنگ را با دستها ستادیاش راقرمز کرده بود مقابل در خانه ا ینیخانه پارک کرد سوز سرما نوک ب یرا جلو نیماش

 یحت شدیم انیقامت مسعود در ان نما یوقت شدیدروازه بهشت م شیدر برا نیکه ا ییسردش لمس کرد چه روزها

 یرا که تو لمس کن یزیاصال هرچ شد،یهر روز توسط دستان مسعود لمس م یمقدس بودوقت شیتکه اهن هم برا نیا

 اثر دست معشوق را. کندیم ریعشق تطه شودیمقدس م

که خانه معشوقه اش بود نگاه کند  شیپا نییبه ان چند پله پا خواستیوجه دلش نم چیبه ه ستادامایا یورود مقابل

خانه شان بود که  واریاز د یکاش حداقل اجر خوردیکه حسرت م ییبود چه روزها دهیند یکه کم عشق باز یخانه ا

 .دیدیدغدغه او را م یوب گرفتیقرار م کجایساکت 

از مناطق متوسط  ییدر جا یمتر۲۰۰ یانده بود خانه ام یمینکرده بود همان طور قد یرچندانیعمه اش تعغ خانه

 شهر.



 آفرت

 
108 

 

 کم نباشه. یزیکه چ زدیتشر م هیرضوان چشم دوخته بود که مدام به راض ییرایمبل نشسته بود وبه پذ یرو

 دانست؟یخانواده اش نم قیواو را ال کردیبارش م کهیرضوان همان نبود که ت نیا

 اورد؟ینم اوردیکه م زشدنیاوردعزیاما احترام که م اوردیتماش را ن دیشا اوردینم یاست که پول خوشبخت دروغ

مبل سه نفره  یهم در کنارش عمه وشوهر عمه اش مقابلش رو میفاصله کنارش نشسته بود ومر یبا کم مسعود

 انها. کینزد یینشسته بودند ودخترها هم جا

در  به شال انروزش کردیآفرت نگاه م ییمسخره بود اما به رنگ پالتو شیشک برا نیا بتیمص نیبا وجود ا دیشا میمر

ازان  دادیکه به او اجازه نم یرنگ انهم در چندجا ودر حضور مسعود کی،تکرار  یولباسش در روز عروس یمهمان

که از رضوان در مورد  یبه خصوص وقت کردیمکار  یبود،زن بود وحس ششمش به خوب زیاستفاده کند شک برانگ

چرا با او ازدواج کرد؟خودش هم  خواستیو او از جواب دادن طفره رفت،اگر مسعود آفرت را م دیفرت ومسعود پرسآ

 نگذاشته بود. سهیمقا یبرا ییآفرت جا یهایبرتر ستین سهیقبول داشت که اصال با آفرت قابل مقا

 .یخسته ا یبخورسر کار بود یزیچ هیعمه جان _

 رم.ندا لیم یزیممنون عمه فعال چ_

 وان که در کنارش جا خوش کرده بود. فتدیبود که نگاهش به مسعود ن نیتالشش ا تمام

 توان میاما چشم ها دنتیلحظه د کی یبرا زندیراحت است دلم له له م میفکر نکن که برا کنمینگاهت نم نکهیا

گوشت جا خوش  خیاست که ب یمشکلم ان کس زکم،یعز یستیان که کنارت نشسته راندارد مشکل من تون دنید

 کرده است.

 حاالهم اومدم واسه کمک دمیمتاسفانه خبر روشن_

اما تمامش را ازپدرش  دیخر متیطلب پدرش را نصف ق یصحبتش با شوهر عمه اش بود که چک ها طرف

 نیریش شیبرا دیباریکه از تک تک چهره افراد خانواده اش م یبدبخت نیگرفت،رنگ زرد پوستش ولرزش دستش وا

 دردناک شیمسعود برا یحتنارا کردامایکه وسطشان ادامس بود وساعت ها سر گرمش م ییها یابنبات چوببود مثل 

 بود. ونیبود وبه او مد تشیبود او باعث موفق شیاهایمرد رو یبود او زمان هیبود او جدا از بق

 تعلل کرد واخر به زبان اورد خواسته اش را یعمه اش کم شوهر
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 مون زد. نهیدست رد به س میبه هرکس رو انداخت یمون دیاما تو تنها امراستش دخترم شرمنده ام _

 که در محاصره دشمن است . یسرباز یخودکش یگلوله برا کیخوب است مثل داشتن  دیام نیآخر شهیهم

 ن؟یچقدر بدهکار شد_

 تومن۳۰۰_

 گفت؟ینم یزیاما چرا چ مسعود

 !خواهدیرا م شیصدا دنیآفرت دلش شن دانستینم

مسعود وبالفاصله دسته چکش را دراورد ومبلغ را نوشت پول  یشد وزل زد به چشمها میمر زینگاه ت الیخ یب

 .کردیم یکه در راه بود وچقدر ماهرانه تظاهر به خوب یخودشان را به خودشان داده بود انهم با هزار منت وخار

 نیوبه اونگاه کرد وچقدر لذت داشت ا ومسعود متعجب از آکارفرت سرش را باال برد ستادیشد ومقابل مسعود ا بلند

 سر تر بودن آفرت.

 شرکت. ایسر ب هیواسه کارم فردا  یبانک نقدش کن یبر یتونیفردا م_

 ؟یکه مبلغ درست نوشت یمطمن ادیز یلیکه خ نیا نیزده گفت:ا رتیعمه اش ح شوهر

 دسته کم گرفتنش. نیزد به ا یپوزخند افرت

 .دمیکارم به خاطر پسرت انجام م نیست،این یراحت حسابم خال التونیخ_

رازد وقبل  موتیبدرقه او داخل کوچه رفتند افرت ر یبرا یوهمگ شناختنیسر از پا نم یعمه اش از خوشحال خانواده

چک  ار،مبلغیتومن سفته هم با خودت ب۳۰۰ یاومد یمسعود فردا وقت یشود گفت :راست نیسوار ماش نکهیاز ا

 .ارینقد بشه توهم زود سفته ها رو ب ترزود یهر چ یخوایاگه م رنیگیتماس م باالست وقبل از پرداختش بامن

 

قابل هضم بود اما آوات را قبول  ریکرده باشد اصال غ یکه آوات از خواهرش خواستگار شدیهنوز هم باورش نم نیآرژ

 دارد جواب مثبت بدهد. انیکه به دا ینیخواهرش به خاطر د کدانهیبود که  نیاش ا یداشت تنها نگران
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 انداخته بود گذاشت : نییکه سرش را پا نیپرشکر مقابل آو یقهوه ا ماگ

 اون دو متر زبونت. نمیبیچرل نم_

 به جانش. دیچسبیوم شدیبود گوشت م شیایشدن صورت خواهرش که نشان از ح سرخ

 بگم. یخوب داداش چ_

 جواب راست. هیخوام،یجواب م هیفقط _

 .یدونیخوب م نویبهت دروغ نگفتم ا چوقتیداداش من ه_

 ؟یشد یراض انیبه خاطر دا ای یفقط بگو به آوات عالقه دار_

گرما چقدر  نیگذاشته بود وا شیلبها یقبل ازامدنش آوات رو شیپ یکه کم یاز تب داغ بوسه ا دانستینم نیآرژ

 خاطره اش تنت را داغ کند. کی یاداوریعشق که  یعنی نیبود ا نیدل نش

 یبوده حت ریتاث یب انیدا یجواب مثبتم مادر نیتو ا گمیم،نمیباهم بزرگ شد یاز بچگ ینه داداش اوات پسر خوب_

 داشته. ریتاث ممیعشق تو تصم نهایاز ا شترینوع عادت به بودن اوات هم هست اما ب هی

 به آغوشش رفت . اقیبا اشت نیآغوشش را باز کرد وآو نیآرژ

 دختر که بتونه خوشبختت کنه. هی یداکنیپ تیزندگ کیشر یروز هی تو هم کنمیداداش ارزو م_

 منتظره است! ریغ یلیخ ایا دیدیسواد م یاش را باهمان دختر ساده ب یخوشبخت نیآرژ

 مهم. یلیخان هم بگو نظرش خ لیبه اسماع نیآو_

 اول کسب اجازه از اون کرده. انیراحت دا التیزد وگفت خ نیگونه آرژ یرو یبوسه ا نیآو

 

بار صفحاتش را مرور  نیچندم یتابانه منتظر امدن مسعود بودکتاب رازنوشته راندا برن را برداشت وبرا یب

که  دهدیکوانتوم اجازه م کیزیف ایم؟آیهست یست؟ماکیچ تیواقع نکهیالهام بخش بودا شیکتاب برا نیکردسواالت ا
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به نظر  یما که واقع ایمن  نیا ایم،ایخود جذب کن یبه سو میخواهیوهرانچه را م میداشته باش یعال یذهن

 !میکنترل کن تیرا باقصد ون یباشد،چطور هست یواقع ریوغ ینامرئ رسد،نکندیم

 .یبعدش را نداشت یبودند که ترس از سرکوفت ها یکنندگان حتینص نیکتابها بهتر دیترد یب

ر شده کا نیکه حاضر به انجام ا شدیمشکل شده بود هنوز هم باورش نم شیابر دنیبود ونفس کش نیاش سنگ نهیس

سرد لرزه به جانش  یکهایوبن بست کالفه شده بود سرام یهمه ناچار نیساختمان نشست از ا یپله ها یاست رو

 از آفرت کمک بخواهد خواستینم کردیم لیحال خوب را تکم ونیکلکس نیبودن فشارش هم ا نییانداخته بودند وپا

شده بود که  یبت پرست هیشودشب شیزندگ یمنج خواستیترکش کرده بود واکنون م یکه خودش روز یدخترک

 .اوردیب مانیبه او ا خواستیاش را به تمسخر گرفته بود وحال م یمنج یروز

مسعود خبر داد،آفرت  اش بود واز حضور یپاسخ داد منش عیرها کرد وسر زیم یکتاب رارو دیتلفن را که شن یصدا

اتاق رساند  یبهداشت سیخودش را به سرو عیشون کن داخل تماس را قطع کردوسر ییراهنما گهید قهیدق۵با گفتن 

 یمتنها ک شیاراسته شده بود وبه چشمها ییهلووصورتش که با رژلب مات و رژگونه  یبا شال مشک یقهوه ا ییپالتو

 شیشگیتر شود عطرهم دهیکش شیچشمها شدیرا محکم پشت سرش بسته بود که باعث م شیزده بود ،موها ملیر

امد وبه سمت  رونیراحت شد ب الشیخ زیاز همه چ یاز ان استفاده کرد وقت یگریاز هر زمان د شتریرا برداشت وب

که  یوسناق یکرده بود مثل صدا جادیا شیبرا یقشنگ یاش ملود یسانت۳پاشنه یکفشها یکارش رفت صدا زیم

 .دهندیم یبعدش خبر ناگوار

 بیچشم مسعود عج یدر راس بودن جلو نیتکان نخورد ا زشیاز مسعود استقبال کرد اما از پشت م ییخوش رو با

افرت نشست  زیمبل کنار م یزد و مسعود رو یلبخند اریاخت یب دیسفته ها را در دستش که د دادیبه دهنش مزه م

 .یحرف چیه یب

 مسعود؟ یخوریم یچ_

 ندارم. لیم یزیچ_

 .یینجایباهم که االن ا میتعارف نداشت_

 ییجا گریخوردن که د ییچا هی یبرا کردیرا صاف م یبده ونیلیم۳۰۰ یکلماتش را خوب وقت یمعن دیفهمیم مسعود

 .ماندیحفظ غرور نم یبرا
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 .خورمیم ییچا هیاگه باشه _

 داد. کیبا ک ییراگرفت وسفارش دوچا۲شماره  افرت

 یقلدرروزها رپسرکیذهنش درگ یا هیانکه خودش بخواهدچند ثان یروزها ب نیا  خورد،یرا بدون قند م ییچا نیارژ 

 یان ادمها که حوال دیترس ندیایم ادشیاراده به  یکه ب ییاز ادمها دیکه با دانستیواو خوب م شدیگذشته اش م

 .یریدرگ کی هملحظه ممکن است به فکرت برخوردکنن  وبعدش  چرخندوهریذهنت م

افرت  به ان نصب شده بود  یها زیکه طرح ها وجوا شیروبرو واریبه د یحرف چیه یمسعود نگاه کرد که ب به

وه قه راهنینگاهش کرد که دران پ ریدل س کیو یحواس یب نیهم سواستفاده کرد ازا کردوآفرتیکنجکاوانه نگاه م

 اسپرت یوکت مشک یمشک نیبا ج یا

 شیو جوان ینداشت اما دوران کودک یدر مرد شدنش سهم دی،شا شیروزها نیساله ا۲۸جذاب شده بود مرد چقدر

 دیچرا ناخوداگاه فکر کرد که با دانستینگاه کرد که باز بود نم راهنشیشده بود. به دکمه پ یبا اوسپر شهیکه هم

 .ندیاهلل را بب زیگردن آو

ه خواست نیها را امضا کرد وانگشتش را چند بار داخل استپ فرو برد ا اش را که خورد بالفاصله سفته ییچا مسعود

 افرت بود که اثر انگشت هم بزند سفته ها را اماده در مقابل افرت گذاشت.

 .دمیمو م یشده بده یکنم هر جور کاریچ دیبا دونستمینم یاگه نبود یکمکم کرد طیشرا نیتو بدتر_

 اما من کمکت کردم. یکمکم نکرد طیشرا نیباخودش گفت تو هم تو بدتر آفرت

مادر  یاز شون ندارم،هنوز حرفها یکه دل خوش یدونیکار رو فقط واسه تو کردم نه خانواده ات خوب م نیمن ا_

 .زدنیم نهینرفته که سنگ حق نداشته شون رو به س ادمیوپدرت از 

  دیکشیرا به رخش م شینشسته بود و برتر زیبه صورت آفرت نگاه کردکه پشت م مسعود

 .شناختمیکه من قبال م یبا اون آفرت یکرد رییتغ یلیخ_

 ؟یکه رهام کرد یکن دامیپ ییهمونجا یتوقع داشت_

 که  یمن،من یفکر کردم که تو چرا به من کمک کرد نیتا صبح به هم شبیآفرت د_
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 شد از گفتن ادامه حرفش. وعاجز

 هم بودند. یرو در رو گریبلندشد حاال د آفرت

ناخواسته  یچه جور گمیبرات م یروز هیبرات نکردم   یمن که کار یبا خودت بگ دیشا یمن شد یاجمسعود تو ن_

 .یشد تمیباعث موفق

 ؟؟یزنیمتعجب گفت:طعنه م مسعود

ا ج نیهم تونمیواسه کارم م ،خوبیکرد یتو ندونسته به من کمک بزرگ گمیروز بهت م هیاصال وابدا گفتم که _

 درسته؟ یبود کیگراف پلمیاستخدامت کنم فوق د

 با طعنه بود. گفتیکه م یآفرت را که هر کلمه ا ییها ختنیزهر ر دیفهمیم مسعود

 نمونده. ادتی یرشته چه جور نیبرم ا یخودت گفت_

 زد . یمتقابال پوزخند آفرت

 م؟یقرارها گذاشتم واسه ما شدن مون االن ما شد یلیمن خ_

با  دیشا یاردیلیپروژه م هیشروع  گهیبگم که هفته د نمیالبته ا رمایبه عنوان دست یاز فردا مشغول بش یتونیم

 چطور؟ یمو بد یوزودتر بده یدستمزدت رو باال ببر یکمکات تونست

 چند بار سرش را به اطراف تکان داد. ریمتح مسعود

 مشورت کنم. میبا مر دیفکر کنم با دیفردا بهم وقت بده با _

رو  یکم اسم اون لعنت دییبزند وبگو ادیفر خواستیشد ودر قلبش فرو رفت آفرت دلش م ریتکه اخر حرفش ت نیا

 .اریب

تر شد قدمسعود از او بلندتر بود  کیبدهکارش باج داد،به مسعود نزد ییها هیعطر مسعود را با تمام وجود به ر یبو

از  ریم در آغوش گرفت ومسعود متحنگاهش کرد وناگهان اورا محک یچند لحظه ا ندیسرش را باال گرفت تا اورا بب

 انیمحکمتر او را در آغوش گرفت وسرش را م فرتعکس العمل خواست که آفرت را از خودش جدا کند اما آ نیا

 .کردیکار را م نیا دیبودن با یقو یادامه دادن برا یمسعود فرو برد برا راهنیدکمه باز پ
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را در  ،تنتیکنیاما اورا احساس نم یریگیست که معشوقه ات را در آغوش م یزمان یلحظه عاشق نیسخت تر"

 یاز عصاره وجودش را به پا یتا کم یفشار یخودت را در آغوشش م شتریاما خودش رفته وتو ب یآغوشش جا داده ا

اما  ت،کنارتوسیکنیحس م شترینبودنش را ب یکنیحلقه دستانت را تنگتر م شتریاما هرچه ب یزیجانت بر شهیر

توست اما فکرش با  شیشود،پیآغوش گشوده ات هرگز پرنم انیاش در م یخال یو جا ستیمدتهاست که مال تو ن

 ییاما نگاهش وفکرش جا کندیموردعالقه اش است،باتو صحبت م یباز یکه غرق تماشا یمثل پسرک ستیگرید

 رودیوم رودیرفتنش را که م ینیبیاست،به تو پشت کرده و م بیهمان پارادوکس حاضر غا یحواس پرت نیا گرستید

وتو  رودیوم وزدی،محکم است تنش در آغوشت اما همانند باد محکم م یکنیوتو تنها حلقه دستانت را محکمتر م

 ان باد برده را. یوآغوش خال یمانیم

را  اتاق یخداحافظ یب یگریحرف د چیه یوب دیدستش را پشت کمر آفرت گذاشت وسرش را بوس اریاخت یب مسعود

 اش رساند وشماره بهبد را گرفت. یترک کردوآفرت مدهوش از ان آغوش خودش را به گوش

 ندرالیسالم بربانو س_

 به حسابم. ختیپول رو ر ریفقط بگو ام ستیسالم بهبد حالم خوب ن_

 مسعود اونجا بود؟_

 تعلل کرد وگفت اره سفته ها رو اورده بود. یکم آفرت

 باال فروختشون. نقدریا یداداش ناکست چه جور نیبه حسابت ا ختیر تومن۳۰۰_

 .دنیهم واسه جنس خوب پول خوب م یخامش کرداز طرف شهینم یراحت نیتوبازار بوده به ا یاز بچگ ریام_

 تمومش کن. یاومد نجایتا ا هیکاف گهیگرفته گفت:افرت د ییبهبدباصدا

 قطع کنم. خوامیم یندار یبهبد کار_

 عشق. یگفت:لعنت به تو لعنت به مسعود اصال لعنت به هر چ یعصب بهبد

 .دهدیمسعود رام یتمام وجودش بو کردیکارش رساند حس م زیتلفن را قطع کرد وخودش را به م آفرت

 انداخت . نیزم یاب را رو وانیل تیکرد وبا عصبان ادیشروع به دادو فر میمر
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همسرت در مورد  یتو رو یکشی،خجالت نم یاون کار کن شیپ یبر یا خویچرا م ،اصالیچرا کمکشو قبول کرد_

 .یزنیمعشوقه ات حرف م

 صورتش گذاشت واشک در چشمانش حلقه زد. یدستش را رو ریمتح میبه صورتش زد ومر یلیس مسعود

ود ب نیاگه کمکشم قبول کردم واسه خاطر ا ستیبلند گفت درست حرف بزن اون معشوقه من ن یهم با صدا مسعود

 خونه و پولشو از تو بخواد. نیدرا ادیکه از فردا دوتا گردن کلفت ن

 کرد دنیشروع به خند کیستریه میمر

 رنگ قرمز نپوشم درسته؟ یگیمسعود؟به خاطر آفرت م ؟ارهیکه  گفتم معشوقه ات منو زد نیبه خاطر ا_

 .یافتیاون م ادی چون

 .دیاش را بوس یلیس یبار جا نیبه سمتش رفت ومحکم در آغوشش فشردش وچند مسعود

 دیمنم با دهیرو به زور م نایمو درک کن اون مغازه فقط خرج مامان ا طیدست خودم نبود ،توهم شرا خوامیمعذرت م_

 مشغول بشم من به آفرت سفته دادم. ییکه دستم بازشه جا یتا وقت

 .نیقبال باهم بود یهنوز بغض داشت گفت:چرا نگفت شیارام شده بود اما صدا یکه کم میمر

بود من عاشقت  نجایتو ا یاالن اون به جا خواستمشینگفتم چون مهم نبود،اون مربوط به گذشته ست من اگه م_

 .دمینم ایبه دن باتویز یمن اون چشما زدلمیعز ممیشدم مر

ست اوردن به د یبرا دانستیم تیاهم یرا ب شیوقولها شیکه حرفها دانستیانصاف بودکه آفرت را مهم نم یب چه

 .شکستینجاتش داده بود را م یبده یکل ریاز ز شیچند ساعت پ نیکه هم یدل عشقش دل معشوقه ا

 دختر کار کنم. نیبا ا خوامینم گمیم ستمیبازن جماعت کار کنم اصال مگه من صاحب ملک ن تونمیبهبد من نم_

 از اجاق گازفاصله گرفت  یاش کم یبند صورت شیکه سرش گذاشته بود وپ یقابلمه ا یبا دم کن بهبد

فکر  لیمن خودم اوا کنهینم یبدون اون بابام کار یعنیدست راست بابام  ده،شدهیبر سیدختر گ نیا نیبه جون آرژ_

 گهیفکر د هیراحت شد البته راحت راحتم که نشد  المیخ مونهیم ینه مثل ناز دمیرو هم اما د ختهیبا بابام ر کردمیم

 توله ام مال خودش. نیابوده االن  گهیزن د هیبه سرم زد که نکنه بابام با 
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 دو کالم حرف حساب زد. شهیگاز زده دستش را به سمت بهبد پرت کرد وگفت:با توهم نم بیس نیآرژ

 مبل پرت کرد. یگفت ودسته را رو یبود لعنت شنشیاست یپل یکه غرق باز یعل

 مبل. یرو شیکوبیکه م یبه اون بدبخت دار کاریچ یبازم باخت یروشن کردوگفت:عل یگاریس نیارژ

از  میمرد خاستیم فاتیهمه تشر نیدوتا تخم مرغ ا نیخطاب به بهبد گفت ا نیجواب دادن به ارژ الیخ یب یعل

 .یگرسنگ

 همزمان وارد اشپزخانه شدن. نیوارژ یگذاشت وعل زیم یرا رو مرویتابه ن بهبد

 ودکمه اتصال رازد. دیجو عیاش نقش بست لقمه را سر یگوش یبود که اسم افرت رولقمه راگرفته  نیاول بهبد

 نثارش کرد. ییلب خاک برسر ترسو ریز نیارژ

 سالم افرت جونم_

 .یایگفتم تو هم ب میخوریناهار م می،با استاد دار یسالم چطور_

 ن؟یخوریم یاهههه چ_

 .یایزرشک پلو ،م_

 اخش به هوا رفت. یدستش زد که صدا یبا چنگال رو کردینگاه م یدست عل یکه به لقمه ها بهبد

 تکون بخورم . ذارنیافتادم نم ریگ یابونیدو تا غول ب شیپ نجایمن ا نینوش جونتون شما بخور زمینه عز_

،تازه  هکنیشون بد نگاه م یکیالمصب ^نگاه کرد  دیکشیم گاریکه تنها دولقمه خورده بود وس نیبه ارژ یچشم ریز

 رو اونا به من یلذت لعنت نیهم هست،افرت اگه بهم تجاوز کردن به بابا بگو من نخواستم اونا خواستن بگو ا یدود

 کردن. لیتحم

 نه تو  دیواسه اونا ترس دیگفت:واهلل با دیخندیکه م یدر حال افرت

افرت به جون  ،یچاپلوس ودختر باز رو به خاک مالوند یسامان یعل نیکه پوزه ا نیاه از من چرا بترسن؟شما بود_

 هم جنس بازشده. ییجوار هیفقط پسرا  گهیم گهیخودم از اون روز قرارداد تا حاال اعتماد بنفس شو از دست داده د
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 .ومدیازش خوشم ن یخوب گفت نویا_

 نگاه کرد. نیبه ارژ یعل یاعتنا به فوش ها و چشم غره ها یب بهبد

 ؟یبکن یتونیم یکمک هیفرت _

 که قطع کنم. یکنیاگه مسخره م_

 . گمیم یست،جدین ینه به جون بابام که که کنارت نشسته شوخ_

 در مورد اون شب گفته؟ یزیچ یشده؟کس یزینگران شده بود گفت:چ یکه کم افرت

دارم  یدوست هیمن  ستیحرفا ن نیوا یسوز شیات هینگران نباش قض زمیکردوگفت:نه عز کیرا بار شیچشمها بهبد

 .گمیرو م یمحمد نیکه صاحب ملک پروژه ست آرژ نیهم

لحظه  یاستادقاسم نیزبیر یاسمش کنجکاو به دهان بهبد چشم دوخت و آفرت در مقابل چشمها دنیبا شن نیارژ

 نفسش گرفت. نیاوردن ارژ ادیاز به  یا

 ؟یعلوعلو افرت هست_

 ه؟یمشکلش چ_

 یول ندرالستیمثل س ییجورا هیشده از قضا اسمش آفرت  یکرده فرار تشیداشته که از بس اذ زیکن هیراستش _

 یزندگ نهتوینم شعهوریزشت وب زیبدون اون کن دهیدوست من فهم نیمعرفت به لنگه کفشم جا نذاشته االنم ا یب نیا

 کنه.

 .دینشان دادوخند الیخ یاستادش خودش را ب نینگاه سنگ ریز آفرت

 کرد من برم. خیغذام  یدیرو لو م یبهبد بسه االن همه چ_

ز با شناخت من ا یول دهید یروح بیدختر فقط اس گهیم نیآرژ ؟البتهیکنیم داشیبگو پ یکجا بر ساینه خوب وا_

 .یبگرد یروح بیوهم اس دهید یجسم بیکه هم اس یدختر هیدنبال  دیپسر گور به گورشده با نیا
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اخل جا را د گارشیس لتریکه ف یدر حال نیگفت وتلفن راقطع کرد ،آرژ یتیترب یکه متوجه منظور بهبد شد ب آفرت

وبم  ریز یریچرا م ادیخوشم نم یدختر افاده ا نیمن از ا یدونیتو نم ،مگهیکشی:خجالت نمدادگفتیفشار م یگاریس

 پسر نفهم. یگیمو براش م یزندگ

 مشکلت حل کنه. تونهیداره م ادینگفتم که افرت ادم ز یزیبابا چ یلقمه گرفت وگفت:ا هی الیخ یب بهبد

 .ترسهیدختر م نیپسر بدبخت مثل موش از ا یبهبد زد وگفت :خوب منم شست یبه بازو یمشت یعل

 مگه زنمه. یترس چ_

 روشن کرد  یگرید گاریس نیارژ

 .شیریگیچرا نم یراست_

 رو؟ یرو؟عل یبا تعجب گفت:ک بهبد

 بهادر اونجا عقدش کنم. شیمگه ببرم پ کننیاعدامم م شهینم

 .گمیمسخره آفرت رو م_

 پسر کورد واسه هفت پشتم بس بود. هیبا دهن پر گفت:من خواهرم دادم به  بهبد

 تسیدور و برمون ن ییدخترها نیاصال مثل ا دمیدختر رو د نیگفت:ا نیعقب دادو رو به آرژ یاش را کم یصندل یعل

 .ستین دنیطرفشو واهل هرز پر فهمهیخوب م

 ادم هرزه! میبادهان پر گفت:دستت درد نکنه حاال ما شد بدبه

 نبود. شناختمیکه م ییکدوم از دخترها چیبا خودش گفت آفرت منم مثل ه نیآرژ

 به شوهرش. چارهیوگفت:ب دیخند بهبد

 زد  گارشیبه س یپک نیآرژ

 .ادیباهاشون کنار نم یمرد چی،ه ستنین یجنس دخترها، زن زندگ نییا_

 .کنهیهرچند اون اصال مرد هارو ادم حساب نم رمشیشد و گفت:من که حاضرم بگ یجد یعل
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 .میتا آخر پروژه تحملش کن میقابل تحمل،مجبور پرهیکه هرز نم نیخوبه پس ،هم_

 از شتریوب شتریهر روز ب دانستیقابل تحمل م ریگم شده اش را غ نطوریکه ا نیبه آرژ دیخندیدر دلش م بهبد

نفس  شیوبه مردان زندگ دیریبیوهوس باز را م بهیکه نفس مردان غر یدختر شدیم رتیآفرت دچار ح یکارها

باشند  دهیاو را د نکهیوبدون ا لوتشانکه مردها در خ یرا از دست داده بوددختر ییگرانبها زیچه چ داد،مسعودیم

 نبودنش را قبول داشتند. یدم دست

 یرا به آپارتمانش در کرمانشاه انتقال داده بود دکمه ها لشیوسا یامتم شبیاش انداخت د یبه خانه خال ینگاه

د از او دار یادگاریحداقل  کردیگذاشته بود حس م بشیکرده بود وانرا داخل ج دایتن آفرت را کنار تختش پ راهنیپ

گ بود ادم دلتن یکه آفرت به انها تعلق خاطر داشت کاف نیکه متعلق به معشوقه آفرت بود اما مهم نبود هم یادگاری

 .شودیم بشیرق یها یادگاریبا  یحت یکه حاضربه رفع دلتنگ شودیم چارهیچه ب

 .دیکرده اش را بوس زیعز نیا یشانیپ انیدادو دا انیرا به دا دیکل

 .یکنیچرا خودتو اواره م موندنیاز اتاقا م یکیتو  نجایهم هم نیخوب مادر آوات وآو_

خوب  گردمیبرم یک ستیمعلوم ن نمیواسه پروژه زم میشیتهران م یشنبه راه ستیحرفها ن نیقربونت برم ،بحث ا_

 بمونه. یخال یچرا الک

 .کردیبود شب وروز کار م ینطوریهم امرزتمیشانه اش گذاشت وگفت:پدر خدا ب یدستش را رو میابراه ییدا

 .رمیمیرا گرفت وگفت:تو رو خدا نرو من بدون تو م نیآرژ ییدر اتاقش رابست ودستها الید

 تهران. رمیچند روز بعدشم م شمیکرمانشاه م یبله رو بگه راه نیاو نکهیمن که قبال گفتم به محض ا الید_

 در دلش روشن شده بود گفت:منتظرت بمونم؟ یدیکه نور ام الید

 از اشک شده بود نگاه کرد . زیاش که لبر یدرشت ومشک یرا قاب گرفت وبه چشمها الیبا دستانش صورت د نیارژ

تالش کردم اما نشد دلم مال من شدنت رو  یلیبه خدا به روح پدر ومادرم خ شهیکه حالم بد م الیکارو د نینکن ا_

تو معرفت رو تو عشق  یاز من سر تر یلیتو خ یشدن با تو رو نخواست فکر نکن که کم گذاشت یکینخواست دلم 

 که مقصر نه تو. اقتمیل یمن و دل ب نیا یتموم کرد

 . دیرا بوس نیآرژ یهق هقش اوج گرفت ودستها الید
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 .کنمیباشه قبول م یهرچ نمیکنم که به دلت بش کاریبگو چ_

 گونه اش را پاک کرد. یرو یبا سر انگشتش اشکها نیارژ

رست د یشو داشته باش تیاصال موقع نکهیا ،بدونیخودت بخوا نکهیمقدمه،بدون ا یب ادیب دخودشیعشق با الید_

 ی،اگه بخوا الیبدهکارم د یلیرو سرت،من به مادرت خ بارهیوم انهی یکه تو چتر دار کنهیراعات نممثل بارون که م

 باهات ازدواج کنم. تونمیم نید نیواسه جبران ا

 داشتن! نیخاطر حس د ،بهیگریبا خودش گفت:ازدواج به خاطر د الید

است که هر لحظه ترس از دست دادنش را داشته  نیامابهتر از ا یاز دستش بده کبارهی نکهیدلهره اور است ا چه

 .یباش

 برس. تیتحمل کنم برو به زندگ تونمیمن نم نینه ارژ_

ثل مرز دشمن،م یگلوله به ان سو کیعمد،مثل شل ریمثل قتل غ میکشیرا ناخواسته م یوقتها کسان یادمها بعض ما

ف ان حر دنیاست،چراکه بعد از شن یصادفوت کیحرف،که زجر اورتر از هر نوع قتل وشل کیتصادف،مثل گفتن  کی

 .یدهیذره ذره جان م

 کردیم ییخودنما شیاز پ شیاش پ یعسل یبود چشمها باشدهیز تینها یب یمحل دیدران لباس سف خواهرش

 رهیت یبه رنگ قهوه ا یخواهرش را،خودش هم لباس محل کدانهی ییبایجوالن دادن ز نیوچقدر دوست داشت ا

 شد. یرگید یمیلباس قد دنیمجبور به پوش چارهیاجازه برداشته بود وکاروب یبود وبهبد هم لباس کارو را ب دهیپوش

 یخان بود تمام خان ها وبزرگ ها جمع شده بودند و سنگ تمام گذاشته بود پدر بزرگش برا لینوه اسماع یعروس

 نوه اش.

 .سوزاندشیبود که م الید زیحسرت انگ یتنها نگاه ها شیرامنتظره نبود ب ریواصال غ دیهرمز و خانواده اش را ند عمو

 شتریب  شیهرچه تمام اراسته بود وبا ان ارا ییبایبلندش را به ز یکه موها دیسبز رنگ د یرا درلباس محل الید بهبد

 تر شده بود . یخواستن شیبرا گریاز هر روز د

 شراب رابرداشت. السیگ شدیکه رد م یخدمتکار ینینشسته بود از س نیآرژ کنار

 .دیکش رونیرا ازدستش ب السیکنترلت کرد وگ شهینم گهید یمست بش گهید هیشد وگفت:کاف یعصب نیآرژ
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 به صورتم بزنم. یآب هیگفت:برم  نیاعتراض بلندشد و رو به ارژ بهبدبدون

 باعث شد نیوهم ادنددینشسته بودکه با چشم وا برو او را به هم نشان م ییدخترها انیم الرساندکهیرا به د خودش

 .امدیبه تنش م بیشود که ان لباسها عج یمتوجه حضور بهبد الید

 .نیاریب فیلحظه تشر هی شهیخانم م الید دیببخش_

 دختران اطرافش به دنبال بهبد راه افتاد. نیسنگ ینگاه ها ریز الید

 که از ترس نفسش بند امده بود الیاز اتاقها برد د یکیوبا خود به داخل  دیرا کش الیبه طبقه باال رفت ودست د بهبد

 .شهیم یچ نیدونیم نهیبب یکیاقا بهبد اگه  نیکنیم کاریگفت:چ

گذاشت  شیلبها یولبانش را رو دیو اورا به سمت خودش کش دیراکش الیطاقت نداشت دست د گریکه د بهبد

با دست او را به عقب هل داد وبهبد که تعادل  ینه لذت کردیالکل را حس م یکه تنها بو الیکرد،د دنیوشروع به بوس

 تخت افتاد. ینداشت رو

 . دیکشیلبش م یصورتش محکم دستش را رو شیاعتنا به خراب شدن ارا یوب دیلرزیکه م یدر حال الید

 پسر احمق. یکار رو کرد نیا یتو به چه جرات_

 ناخوداگاه چند قدم عقب رفت. الیبلند شد ود بهبد

 .ینیبیرو نم یکس نیاما تو به جز آرژ رمیوم امیارم چندسال که همش ممن دوست د الید_

 هستم. ینداره که من عاشق ک یبه تو ربط_

 شریشده که تو تحق یشده عاشق همون دختر ساده ا گهید یکیاون عاشق  کنهیبه تو فکرهم نم یاون حت چارهیب_

 .یکرد

 .یدونیرو از کجا م زهایچ نیمتعجب گفت:تو ا الید

 .خوادتیساعت عشق وحالش هم نم هیواسه  یکه حت دونمیوخوب م نمیمن چندسال که با ارژ_

 .کردیم ریحد حق نیاب دهانش را تف کرد به سمت بهبد که دوست داشتن را تا ا الید
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 .یبدان ریاحساس من را حق یکه دوستم ندارد اما حق ندار ییبگو یحق دار تو

 بود. انیلباسش صورتش را پاک کرددر نگاهش ندامت نما نیکه به خودش امده بود با است بهبد

 .دونهیبود که اون تو رو مثل خواهرش م نیمن ،من منظورم ا_

 نیا خواستیتنها برادرش بود ،دلش نم یاز اتاق خارج شد زمان بحث کردن نبود عروس عیدر را باز کرد وسر الید

 خراب کند. شیرا برا زیشب خاطره انگ

را به او داد  نیخان تمام سهم االرث آو لیاسماع دادیبه عروس وداماد م ییایبود وهرکس هدا کیمراسم نزد انیپا

 ییطال سیرا بوسه زد وسرو ختیریکه از صورتش م یواشکها دیخواهرش را بوس یشانینفربود که پ نیآخر نیوآرژ

سرمون بود خودتم کم  هیکرد پدرتم تا بود سا یمادر نوگفت:مادرت برامو دیداد،آوات را به کنار کش هیبه او هد بایز

 ذارمیم زینباشه پا روهمه چ ایبدون اون دن خوامیبه جان خودش که م ادیاگه اشک به چشمش ب یول یاز برادر نبود

 .رسمیوحسابت م

 .دیگذاشت واو را درآغوش کش نیشانه آرژ یدستش را رو آوات

 بشه. سیاگه به جز اشک شوق بزارم چشمهاش خ ستمیمرد ن_

 مردانه. شیقول مردانه آوات، مرد بود وقولها نیراحت شد از ا الشیخ

 روز واسه تو شلغم خانوم. هی شاهللیشانه بهار گذاشت وگفت ا یدستش را رو بهبد

 کیتا دختر بزرگ ازدواج نکرده دختر کوچ میحالم بهم خورد،در ضمن ما رسم دار هیبا اعتراض گفت:اه شلغم چ بهار

 .الستیپس اول نوبت د کنهیازدواج نم

لب  ریز ییرا برگرداند وپر رو شیرو تیبا عصبان الیزد ود یبود نگاه کرد ولبخند ستادهیکه کنار آوات ا الیبه د بهبد

 نثارش کرد.

 .کنمینباش خودم حلش م نه،نگرانی:پس مشکلت ادوگفتیلپ بهار رو کش بهبد

 ؟یکرد دایخوب پ سی:نکنه کدوگفتیخند کاوان

 کرده،باخانواده. لیی،دست نخورده،تحص ایپسر نگو طال بگو با حجب وح یسیکردم اونم چه ک دایداش پاره دا_
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به  یکشیخجالت نم یدیفکر لباس من باش که دزد داکردنیشوهر پ یلباس بهبد رو گرفت وگفت:به جا قهی کارو

 .یکنیم یلباس مردم دست دراز

 ارم؟یدرب نجایبدبخت فقط مشکلم شلوارش هم یبهت گدا دمیم ارمیاصال االن در م_

 .سادهیوا نجایدختر ا یباز شروع کرد^ نیآرژ

خواهر مابشه خسته ست حاال  نیا الیخ یبه آوات بگم امشب رو ب خواستمینگفتم فقط م یزیبه جون داداش چ_

 .شهیم ینخوره پس فردا بخوره چ یفردا کاچ

 ن.انداخت نییسرخ شده وسرشان را پا نیوآو آوات

 .اببندمی یبندیپس کله اش زد وگفت:دهنتو م نیآرژ

 زیوچه غم انگ ندیدخترش رابب گانهی یکه نبود تا عروس یخواهر جوانمرگ یبرا ختندیریاشک م میابراه ییودا انیدا

ز کم ا انیمادرانه اما ناشکر نبود دا یها حتیکند واو سرخ شوداز نص حتشینداشت تا نص یکه مادر نیآو یبود برا

 .شیمادر نداشت برا

اش نگاه کرد اعصابش متشنج شده بود واسترس تمام وجودش را فرا گرفته بود در طول خانه رژه  یصفحه گوش به

بار تماس از او داشت اگر به خاطر  نینداشت دست بردار نبود چند دهیاما فا شکستیرا م شیوانگشتها رفتیم

 اتاق خوابش رفت ودکمه اتصال رازد: هدر خانه را بست وب عیسر دیترسیکردامامیرا خاموش م یمسعود نبود گوش

 .یمزاحمم بش خوامینم گهیاز جونم ،مگه نگفتم د یخوایم یچ_

 ؟یناراحت یاز چ میمر__

 بلند هق هق کرد. یوبا صدا یخوایم میاز جون من وزندگ یگفت:از دست تو و کارهات اخه چ یعصب میمر

دوست  هیشده،به عنوان  یفقط بگو االن چ نمتیبب یایب گمینم گهیشده،اصال د یبگو چ یکنینگرانم م یدار میمر_

 ها؟ میدرد و دل کن یتونیکه م

 وگفت فقط درد ودل؟ دیاش را باال کش ینیاب ب میمر

 .گهید زیچ چیاره فقط دردو دل نه ه_
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 یشده بود از ورشکستگ دایاش پ یروزها در زندگ نیکه ا یوپولدار پیخوشت بهیپسرک غر یگفت برا شیبرا

ار آفرت ک شیمسعود پ نکهیمتنفراست از ا نکهیوا شیهمسرش تا دانستن رابطه اش با آفرت در گذشته و شک ها

 ؟ینماند وسبک شد با تعجب گفت:هنوز هست یحرف گریگفت که د کندانقدریم

 یدردسر یراحت وب یزندگ دیتو با ستیتو واقعا حقت ن میمر دادمیهستم داشتم به حرفهات گوش م زمیاره عز_

 موردنظر تو رو نداره. ییال ها دهیاون ا دونهیمسعود قدر تو رو نم یداشته باش

از من سر تر بود رو  یلیکه خ شییآفرت دختر دا نیمن مسعود رو دوست دارم اونم عاشق من شدوگرنه هم_

 .گرفتیم

 من خودم به شخصه جذبش شدم. یکرد فیدختر تعر نیکه تو از ا ینجوریست،این مونیکه پش یتو مطمن_

 دانمیهم م گفتیبود که م ریبله و خ نیماب یکاش کلمه ا یوندان یجوابش را بدان یوقت شودیسوال چه سخت م کی

 .دانمیهم نم

نگاه عاشق  هیعمر جلو چشمش بوده ونخواستش اما با  کیبهم گفت:اون  یدونیاره اون هنوزم من رو دوست داره م_

 دورت شلوغ؟ نقدریچرا ا یکه در حق مسعود کرده،راست یاون بخاطر کمک شیمن شده االنم اگه پ

 خداحافظ. رون،فعالیبا بچه ها اومدم ب_

را گرفت او داشت چه  شینگذشت که عذاب وجدان جا یمنتظره تعجب کرد اما کم ریغ یخداحافظ نیاز ا میمر

 !کردیم انتی!به مسعودش خکردیم

که  نیمثل دو تا دوست ا شترینه ب نینکردم فقط باهاش حرف زدم هم یخودش گفت:من که کار یدلدار یبرا

 نداره. یمشکل

 نینصفه شب گذشته بود آرژ۳ساعت از امدیم یبودند سوز بد لیها و وسا یصندل یمشغول جمع اور کارگرها

 نیآرژ یشانه ها یو رفتند بهبد کتش را رو دنیراهم روشن کرد وکارگر ها دست از کار کش گارشیس نیپنجم

 انداخت .

 تو. میسرده بهتر بر یلیهواخ_

 تنها باشم. خوامیچند روز مونده به پروژه رو م نیا میبر افتیراه ب گهیساعت د مین_
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 شروع کردن؟ یعنی_

 ؟یبا تعجب گفت چ نیآرژ

 .یبر یخوایراحت شده م التیشروع کردن که تو خ یعنی گمیاشاره کردو گفت:اونا رو م نیباسر به خانه آرژ بهبد

 اخش بلند شد. یزد که صدا شیبه پهلو یضربه محکم نیآرژ

 موندن رو ندارم. نجایحوصله ا میبهبد ادم شو خجالت بکش،اصال بلندشو بر_

 ن؟یارژ یریم یخداحافظ یب_

 .شناسمیدل بکنم تمرکز ندارم واسه کارم خودمو م تونمینم نمیرو که بب نیواو انیبهبد اگه فردا بشه دا_

 گذاشت. نیبازگشت وان را در صندوق عقب ماش نیبا چمدان ارژ قهیبلند شد وبعد از چند دق بهبد

 به عقب برگشت. الید یرا باز کرد که با صدا نیدر ماش نیارژ

 رفت. الیرا بست وبه طرف د در

 ؟یدیشده چرا نخواب یزیچ_

 پاسخگو شدند. شیبزند اشکها یدهانش حرف نکهیقبل از ا الید

 ؟یخدا حافظ یاونم ب یبر یخواستیم_

 گفت:مگه بار اولم؟ الید ییبه اشکها رهیخ نیارژ

بود واسه انجام کارهات  یونقشه ا زیقبال م یگردیبود که دلم خوش باشه برم یاما قبال خونه ا ستینه بار اولت ن_

 .ستین چکدومیباشه اما االن ه یبود که خال یقبال دل

 داشتم واسه ات. یوعذاب چ یندارم اخه من خر بجز بدبخت اقتشیه من لاون اشکهارو المصب بخدا قسم ک زینر_

ه ک یپسرک لجباز نیمهم نبود تنها ا شیشده بود وبه او زل زده بود اصال برا ادهیپ نیکه از ماش دیبهبد را د الید

 مهم بود. شیخودش هم قبول داشت بارها دلش را شکسته برا
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 کیکه  یعسل یها یگذاشت بغضش را قورت داد وزل زد به ان گو قلبش یرا گرفت و رو نیسرد آرژ یها دست

 ییجا نیدرست هم نیشود،آرژیکه م بینص دانستیرا خدا م یکی نیبرادرش شده بود اما ا بیجفتش امشب نص

 .امیفقط بگو م گهیشده صد سال د یبه انتظارت حت مونمیم یایتو فقط بگو م یشنویکه تپش قلبم رو م نجایا

 دیکنم وبه گردن ام ریکلمه را بگو تا زنج نیفقط ا یزمانش رومشخص کن خوادینم گردمیانصاف فقط بگو برم یب

 ببندم. میوارزوها

 مدت نباشم تا حالت خوب بشه. هیکه  رمیم نیبگم اصال واسه هم تونمینم زمیعز شهینم_

 یوداخلش گذاشت یتا کرد راهنتیپ یحال خوب منم البال یچمدانت رو برد ی،وقت ستیحال خوب ن یتو نباش_

 .یوبرد

 برس. تیبه زندگ شه،برویهم یرا قاب گرفت وگفت:خداحافظ برا الید صورت

 ر،دیفرو رفت وگفت:قصد رفتن دار نیدر بافت نرم تن پوش آرژ شیرهاکردوانگشتها نیخودش را در اغوش ارژ الید

 کفن را زودتر. خرد،مومنیمردن م رم،قبلیآغوش بگ

ند ک توانستیاصال چه م کردینم یکار ،امایگرید یمعشوقه اش را برا یخواهش والتماسها دیدیبد که مبه به چارهیب

 مرد خواستن بود نه خواسته شدن. نیاما ارژ دادیم الیرا به د نیرا داشت ارژ شییاگر توانا

خم  شیزانوها یکه رو ییالیشد و در را بست بهبد به سمت د نیداخل ماش عیرا از خودش جدا کرد وسر الید نیارژ

 زانو زد. شیرفت وجلو کردیم هیشده بود وگر

 واسه ات. ارمیتا با جون ب یخوایم یفقط بگو چ ستیاما مهم ن رتمیغ یبشنوه بگه من ب یکس دیشا_

 فقط مراقبش باش. یبرش گردون خوامیرو که رفت روخواستم اما اون نخواست ازت نم یاون_

 .شهینم شیزیاون نره غول چ یشیم ضیلب غر زد هوا سرده مر ریرا بلند کرد وز الیگره خورده د یبا ابرو ها بهبد

 ؟ی،هستیبهبد بگو که مراقبش_

قدرت رو  نینره که شرمنده ام من اگه ا یکه مراقب دلش باشم که واسه کس نیباشم اگه منظورت ا یمراقب چ_

 .یکردیبزنه تو صورتت بگه حداقل مراعات دل من رو م یلیس هیکه االن  گرفتمیدل خودم م یداشتم جلو
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 ! یکن ییگدا یگریکه دوستت دارد دوست داشتن را از د یچشم کس یکه جلو شتریب نیاز ا تیجنا

 شیودستها کردیم یبود که با سرعت رانندگ یخودش هم حالش خوب نبود اما نگران حال بهبد نکهیبا ا نیآرژ

 .دیلرزیم

 .شهیحل م یهمه چ یراحت چند وقت که من نباشم وتو باش التیبهبد تموم شد خ_

 .ختیریشرف م یکه واسه تو ب دمیاشکاشو د یداشتم وقت یچه حال یدونینم نیارژ_

 تف به شرفت؟ یگیافرت رو کرده نم یزدوگفت:بهبد اگه بگم دلم هوا یپوزخند نیارژ

 کنه. داشینگران نباش به افرت گفتم اونم قول داده تا جمعه شب پ_

 .یکن یکار هیمونده اون دختره واسه ام  نمیهم_

 .کنهیم داشیپ یکه ک یدار نیبه ا کاریکردنش چ دایمهم پ_

  زندیدهانش گذاشت وانگار که با خودش حرف م یدستش را مشت کردوجلو نیارژ

 کردم که بره. یشعهور حالم باهاش خوب بود اما کار ین احمق،من ب_

 گرید یکیکه در مورد حال خوبش با  یپسرک نیا یبرا الید ییها هیسکوت کرد به احترام خواهش ها وگر بهبد

 .کردیصحبت م

 .دیکه اورا در مقابلش د دینکش یرا به اتاقش صدا زد وطول مسعود

 .یبش دهید خوادخوبیدلم م انیم یمهم یلیخ یشب جشن شروع پروژه ست ادما فردا

 با تعجب گفت:مگه منم دعوتم. مسعود

دعوت  دیپروژه به نظرت نبا نیتو ا ارمنیو دست یشرکت نیا ییاز کارمندها یکیحالت خوبه مسعود؟تو هم _

 .میریلباس بگ میهم حاضر شو بر ؟حاالیباش

 .ستین دیبه خر یازیلباس دارم،ن_



 آفرت

 
128 

 

ا فرد یتنت کن تیلباس پلو خور که یستیفردا خونه عمو بهروز دعوت ن یمسعود فک کنم اشتباه متوجه شد_

همه مثل من عاشقتن که تو رو تو  یخوب باشه،فکر کرد دظاهرتیبا یبرس ییبه جا یخوایهستن اگه م یمهم یادما

 بپسندن. یهر لباس

 میمر ؟پسیچ یعنیجمله اخرش  نینگاه کرد وباخودش گفت ا گشتیم نشیماش چییکه دنبال سو یبه افرت مسعود

 چه؟

 ارم؟یب میمر تونمیم_

 همه زخم بر جان زدن؟ نیسوال وا کی

ه را خند یواقع یبود معنا دهیمدت از بس به تظا هر خند نیلباشنش نشاند ا یرو ضهینبودن عر یخال یبرا یلبخند

 پاک فراموش کردبود.

 ادیپ یدل خوش هیواسه ات نمونده حداقل  یچیکه ه طیشرا نیداره که تو ا اجیاون همسرت احت یتونیالبته که م_

 کنه.

زبان آفرت در امان بود  هیوکنا شیکه از ن یتنها کس یروز کیندارد  زیچ چیزد به مسعودوگفت که ه شین بازهم

 خودش بود اما حاالچه!

 را به سمت مسعود گرفت . چشییسو افرت

 .امیوم یمهندس قاسم شیپ رمیسر م هیمنم  اریب نگیاز پارک نیتو برو ماش_

 شده بود. شیاش اورده بود و غرق در نقشه رو برو ینیب کیرا تا نزد نکشیبه در زد و وارد اتاق شد ع چندضربه

 دخترم. یاومد_

 امروز برم. نیزد وگفت:راستش اومدم که اجازه بد یلبخند افرت

 افتاده؟ یکجا؟اتفاق_

ا بشه وقدرتمند باشه ،فرد دهیرگ دکه بز نهیبهتون که گفته بودم اون عاشق ا دیبا مسعود برم خر خوامینه ،فقط م_

 حس. نیوقت واسه ادادن ا نیبهتر
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 .ستادیاش را دور زد و مقابل آفرت ا ینقشه کش زیم یقاسم استاد

 همون افرت سابق؟ ی،خوب بود ،دو رو نبود،االن چ رفتیدختر من خطا نم_

 .نیبهش افتخار کن نکهیواسه ا کنهیتالشش رو م شهیکه بوده وباشه هم یآفرت هر چ_

 اش را یشانیپ دییدوست ندارد دروغ بگو یعنی نیکه ا دانستیاش خوب م یرفت از جواب دادن واستاد قاسم طفره

 و بدرقه اش کرد. دیبوس

دختر چقدر او را دوست  نیادکلنش قلبش به تپش افتاد ا دنیکنجکاوانه در داشبورد را باز کرد با د مسعود

 بیچه عج خواستش؟زنهایدختر م نیدلش،پس چرا هنوز ا ینکرد و رفت پ شیرها طیشرا نیداشت؟مگر او در بدتر

 .دییایبه وسط م یدوست داشتن مرد یپا یوقت شوندیم

 شده. نییتع شیکار از پ نیزد به ا یدر داشبورد را بست وافرت لبخند عیدر را باز کرد و مسعود سر آفرت

 !میشد حاال کجا بر رید دیببخش_

 نداره. یگنگ شده بود گفت:فرق یکه کم مسعود

 مگه نه؟ میمن وتو چقدرباهم خاطره فشنگ ندار گمیمسعود م_

 حرف آفرت شوکه اش کرد . نیعطر بودا رانیکه هنوز دهمش درگ مسعود

مسعود را به  شدیمزاحم را داخل شالش برد هرچه را که باعث م یشالش را مرتب کرد وتکه مو نیماش نهیدر ا افرت

 .بردیم نیچند تار مو از ب نیمثل ا دنینب یراحت

 ؟یدونیرو که م نیآفرت من زن دارم واونو دوست دارم ا_

 م،باهمیچقدر باهم تنها نبود یدونیم،میقشنگ ندار یفقط گفتم ما چرا خاطره ها خوامینم یزیمن که چ زمیاره عز_

کس دو ع م،اصالیهم نگفت یاتفاقات روزمره مون برا م،ازیرو بغل نکرد گهید م،همینداشت یواشکی م،قرارینرفت نمایس

وتو  م،منیدونفره مون به خانواده هامون دروغ نگفت یقرارها ی،برا مینگرفت ابونیرو تو خ گهیهم د م،دستینفره ندار

حسرت ها  نیچقدر حسرت دارم،به حرمت ا م،منیوتو حلقه ولباس عروس انتخاب نکرد م،منینرفت دیباهم خر

 ز مال من باش.رو کیبرگردو
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 .ترسمیازت م فهممت،راستشیافرت من نم_

 زد یقهقهه ا آفروت

 !ینصف روز با من باش هی نکهیخواستم جز ا یازمن؟مگه چ_

ا خوب ت یمن بد کردم و تو دار نکهیا ترسم،ازیم یحد هنوزم دوستم دار نیتا ا نکهیاز ا ترسمیمن از با تو بودن نم_

 .یکنیم

کارهارو واسه  نیدرضمن من ا یمن تو رو دوست دارم تو من رو دوست ندار گه،کهید نیمن وتو ا نیخوب فرق ب_

 .کنمیخوب شدن حال خودم م

 لیدنخ تب نیا تایوبا تکرار نها کندیم مینخ را ضخ نینخ نازک است اماهر بار تکرارش ا کیدر ابتدا مانند  یعادت هر

 .چدیپیم به دور فکروعمل ما شهیهم یکه برا شودیم یبه طناب بلند

که مسعود مثل سابق ناز کند واو ناز بخرد مسعود پس بزند واو خواهش  نیبه ا دادیعادت بها م نیداشت به ا وافرت

 .اوردیعاقبت او را از پا در م شیعادت دادن مسعود به خوب بودن ها نیکند ا

دخترساده شد  کیفارِغ شد از آفرت و هدفش تنها  یساعت یبرا دیمسعود پاساژها را دانه به دانه گشت ولباس خر با

 که دوستش داشت . یاز کنار مرد بردیکه لذت م

صحبت  میلبش گذاشت و بامر ینزند انگشت اشاره اش را رو یکه حرف نیمسعود زنگ خورد واو به نشانه ا یگوش

 کرد.

 زمیجانم عز_

 ؟ییسالم مسعود کجا_

 سرکار کجا باشم؟_

 ؟یگردیبرم یحوصله ام سر رفته ک_

 .یکه تنها نباش نایمامان ا شیپ ست،بروباالیفعال معلوم ن_

 باشه پس فعال خدا حافظ_
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 زمیخدا حافظ عز_

 .رفتیشروع پس گرفتن مسعود خوب پبش م یدروغ،برا نیاول دنیزد از شن یلبخند یپنهان آفرت

 ؟یسادیرا واجلوتر از او بود برگشت وگفت:چ یومسعود که کم ستادیا یمغازه ا نیتریو پشت

و من دوستش داشتم  یدیپوشیرو همون که م یخونه قرمز ومشک۴ رهنیپ نیمسعود ا یگفت:وا ادیبا شوق ز آفرت

 .دمیهمون که ازت دزد

 کرد؟یداشت با او چه م کرد؟افرتیخانه مثل بچه ها ذوق م۴راهنیپ کی یبرا کیسر و وضع ش نیدختر با ا نیا

 ؟یاونو تو برداشت_

 یاما حق نداشت یبر یانداخت وگفت:تو حق داشت نییکه زده شده بود سرش را پا یکه تازه متوجه حرف آفرت

 هی راهنیپ هیعطر  یبو هیاز خودش جا بذاره مثل  ییزایچ هی دیبا رهیکه م یادم وقت یخاطراتت رو هم با خودت ببر

 با اونا سر کنه. یستین یکه وقت یکه تنهاش گذاشت یبشه همدم اون نایخاطره خوب ،که ا

را خودش برداشت  یکیکه  یخانه قرمز ومشک۴راهنیبه اضافه دو پ دیمسعود خر یمورد نظرش را برا ییلباسها

از آفرت در را ب دیایب رونیمسعود از اتاق پرو ب نکهیبود قبل از ا دهیاش را نپوش یمیوقت بود لباس خواب قد یلیخ

 بپوش. نمیخانه را به او داد وگفت:ا۴ راهنیکرد وپ

 که اندازه ام نیچرا؟ا نویا_

 .رهیتنت رو بگ یبو خوامیم برمیواسه خودم م نویا دونمیم_

 را گفت ودر اتاق پرو رابست. نیا آفرت

عالقه افرت به خودش  زانیشده بود از م وانهیهم آفرت د دیشا ای شدیم وانهیزل زد داشت د شیروبرو نهیبه ا مسعود

 حد دوست دارد. نیآفرت هنوز هم او را تا ا ییکه بعد از ان جدا دانستیخبر داشت اما نم

 کرد. ادهیبود که مسعود را سر کوچه پ دهیشب رس۱۱به ساعت

روشن  نیزم ریز یطبقه باال خاموش بود اما چراغ ها یشد چراِغها اطیرا به در انداخت و وارد ح دیکل مسعود

 .یچشم انتظار نیا یبود،دلش قنج رفت برا
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ت آفرت گف یبود گفت:مطمن ییو به مسعود که در حال خوردن چا کردیم یبه تک لباس ها را با دقت بررس تک میمر

 ام؟یمنم ب

 .رمیهم م ییمن بدون تو مگه جا زم،اصالیاره عز_

 به افرت ندارم. یمسعود من حس خوب_

 .کنمیم یبگو بهش حسود ینیقربون اون حست برم،راست وحس_

 رو راست بودن مسعودشوکه شد. نیاب دهانش را با سر وصدا قورت داد از ا میمر

 ستیمن ن بیبه چهره اش دادو گفت:اون که رق یسوال کنه،وحالتیحسادت م بشیفقط به رق ؟ادمیچ یعنی_

 هست؟

 ،تویشد ینجوریروزها ا نیچرا ا میگذاشت وگفت:مر زیم یرا رو ییچا یسوال فنجان خال نیجا خورد از ا مسعود

 !یگیم اره؟جوکیمن رو از چنگ تو درب خوادیوم شهیعاشق من م ادیآفرت با اون همه خاطر خواه م یفکر کرد

 دارم که اون منو بخواد. یبدهکارم،آخه من چ یکه فقط به خودش کل یمن

حاضر  یگفت هنوزم دوست دارم حت یوقت زمیریبه پات م امویآفرت گفت تموم دن یدروغش راهم گفت وقت نیدوم

نبود  یطور نیا شناختیکه م یخواست،آفرتیاو راهنوز م یعنیشد سفته ها را هم پاره کند که خودش قبول نکرد 

 بارها دستش را گرفت. مروزاگر از سر هوس نباشد اما ا یبوسه حت کیبه لمس به  دیساده بود و مق

 . دیراگرفت وبه سمت اتاق خواب کش میمر دست

 زد وگفت:تازه امشب شب جمعه ست. یارامشم،لبخند بدجنسمنبع  میبخواب میبر ایب_

 شینداشته باشد که دلش پ یازیکمبود ن خواستیم بردیپناه م میابراز عالقه آفرت به مر نیاز ا ییرها یبرا مسعود

 .افتادیتا در دام هوس نم شدیم ریاش س یاز زن زندگ دیافرت نلغزد با

پدرو مادر به او آرامش  یشانیپ دنیبوس نیوبه تخت خوابش رفت چقدر ا دیخانه را پوش۴ راهنیبازهم پ آفرت

 کند،خوبیشد وبازهم تصور کرد مسعود را،چه م رهیبود،به سقف خ شیدو ستون زندگ نیبند نفس ا دادنفسشیم

که مثل  یچشمش افتاد قطره اشک زقطره اشک سمج ا خرد،بازهمیرا در بغل گرفته وناز م زجانشیمعلوم است عز
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که تن مسعود را لمس کرده بودند  یانگشتان دیگوشه لبش اماده بود،سر انگشتانش را بوس شهیهم نیزخند آرژپو

 .شیمقدس بودند برا

 شیرا نوازش کرد وفکر کرد آفرت هم موها شیموها یبه ارام نیبرهنه مسعود گذاشت وآرژ نهیس یسرش را رو میمر

 میمر یگام برداشت اما وقت شیها یعاشق یرا دوست داشت پابه پا بلند بود اما گفته بود کوتاهش کرده،آفرت یلیخ

رابطه،از  نیقطع ا یداشت برا یادیهم نقش ز شا ییدا یبا خودش که تعارف نداشت ورشکستگ دیدلش لرز دیرا د

 نید؟ایلرز میمر یآفرت بود چرا دلش برا یکرداصال وقت انتیداشت پس چرا خ ادیبه  یآفرت وخانواده اش تنها خوب

دور گردنش  شدیم یعادت خوب بودن داشت طناب نیجواب خوره شده بود وبه جانش افتاده بود وهم یب ییسوالها

 خواست.یانطور که آفرت م

 وبهبد را صدا زد: دیکاناپه محبوبش دراز کش یرو نیآرژ

 ؟یداریبهبد ب_

 .نمیبیم الیتو با د ینه خوابم دارم خواب عروس_

 بهش گفتم. یکه چ یوب مگه دست من ،خودت شاهد بودکنم خ کاریچ گهیلوس نشو د_

 یساگه ک ن؟چراینجوریگفت:چرا دخترها ا نیشد وبه آرژ زیخ میبود ن دهیکاناپه دراز کش نییپا نیزم یکه رو بهبد

مثل تو شده تو هم  یکثافت هیاونوقت اون عاشق  دمیتحملش کنن،من مثل سگ براش جون م توننیرو نخوان نم

 .گهیدختر د هیعاشق 

 روشن کرد. یگاریکرد و س زانیرا از مبل او شیشد وپاها زیخ میهم ن نیارژ

 بدبخت یریمیمصرفت باال رفته م نیارژ_

 بهبد،چرا؟ دمیکشیم گاریاون بود کمتر س یست،وقتیمهم ن_

 .نیا لشیدل کردیارومت م کنه،اونمیارومت م گاریس_

 نیکه ا کردیچرا حس م دانستیانکار ندارد،نم یدرد دارد که جا نشیبود و حال بد هم یدرست وحساب حرفش

 بود. دواریام نقدریبود که ا دهیاز خوش قول بودنش شن یادیز دیاوردشایم شی،فردا آفرتش را برا بیدخترک رق

 .ستین یزیکه چ بیرق رومیاز تو به سراغ هما م یخبر دنیشن یبرا
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 ؟ییمعلوم کجا زنمیدارم باتو حرف م نیآرژ_

 ؟یگفت یزیحواسم نبود چ_

 .مونمیبهادر م شیپ یچند روز هیالمان  رمیگرفتم م طیشب بل۸گفتم من فردا ساعت_

 ؟ی،جا زد هیچ هایبچه باز نیلوس نشو ا_

 شیچند روز پ طمیبل نیا کشمیو کنار نم خوامیخاطرشو م امتیتا ق دونهیهم تو هم خودش م ستین الینه بحث د_

 چند روز استراحت کنم. خوامیگرفتم م

 .یرفتیبعد م یومدیجشن پروژه فرداشب م یذاشتیخوب م_

 رو ندارم. یرسم یمراسمها نیحوصله ا یدونیم ن،خودتیام شما خوش باش کارهیداداش من چ_

عالقه  نیخبر نداشت از ا یارزش داشت اما کس زیاز همه چ شتریب شینشود آفرت برا دهیتا د رفتیم دیبا بهبد

و اگر  دهدیتمام امواتش را به باد م نیکه فردا شب آرژ دانستینگذاشته بود خوب م شیبرادرانه،آفرت کم برا

 یپسرک زورگو و ب نیکندن از ا دل شیچقدر سخت بود برا خوردیم یدست کتک درست وحساب کیکند  شیدایپ

 بود. الید یوآفرت و حت نیفع آرژچند روز نبودن به ن نیاما ا شیمنطق که اوهم کم نگذاشته بود برا

واد س یاو منتظر همان دخترک ب شدینابود م کبارهیبه  شیکه باورها نیآرژ یچقدر سخت بود برا دانستینم بهبد

 به قصد جان. کردیها م یکه چند رنگ بود ودلبر یدر حال کردیم دایوساده بود چگونه او را پ

 بپوشم؟ یلباس محل گمیمسعود م_

 خنده  ریز زد یپوق مسعود

 .یبپوش یلباس رسم دیبا میریکه نم یعروس میمر_

ود آفرت ب ریاصال تقص ردیگیم رادیروزها چقدر مسعود از او ا نیا کردیلب گفت ورفت احساس م ریز یباشه ارام میمر

بود که از  نیشب چه بپوشد تنها راهش ا یبرا دیبا دانستیهم نم یچقدر از ان دخترک متکبر متنفر بود،از طرف

 بدهد. جامکار را ان نیمسعود بخواهد از آفرت بپرسد اما محال بود ا
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 نیمات ومبهوت از ا میشده بود مر رینظ یب یوکراوات مشک دیسف راهنیبا پ یدر ان  کت وشلوار مشک مسعود

 .یدینپوش یگرون نیمون کت وشلوار به ا یواسه عروس یگرون،حت یلیخ نیگفت:مسعود ا قهیسل

 اصرار کردم آفرت قبول نکرد. یهرچ دمیگفت:من نخر کردیکه کراواتش را مرتب م یدر حال مسعود

 زیچه چ دانستیکه م یدخترک شدیتکرار م شیاز زندگ یآفرت که مدام در گوشه ا نیاز ا شدیم وانهیداشت د میمر

 کرد؟یاحساس خطر م دیوجود نبا نی!با ادیایبه شوهرش م

 یموها یرو یدیوشال سف دیاش پوش یدامن بلند مشک یدوز را رو ییبانوار طالرنگ  یمشک یمجلس یمانتو میمر

مبل نشسته بود  یمسعود که اماده رو شد،بهیبا مسعود هماهنگ م ینطوریساده بسته شده اش انداخت حداقل ا

 گفت:چطور شدم؟

صورتش بود  یونامرتب رو ظیغل شیبد نبود اما بازهم همان آرا شیانداخت لباس ها شیبه سرتاپا ینگاه مسعود

 ناراحت شود. میومر دییبگو یزیچ دیترسیم

 چطورشدم؟ ینگفت_

 .شگاهیارا یرفتیم شتیکاش واسه ارا یول یخوب شد_

  دیازنشدن حرص کش ینفس میمر

 اقا نشم. یزیتو برو تنها برو که باعث ابرو ر امیچشه؟اصال من نم شمیمگه ارا_

 چیمن بدون خانومم ه هیچه حرف نیحال نق زدن بود در آغوش گرفت وگفت:ا را که هنوز در میبلند شد ومر مسعود

 .رمیجا نم

 شدیخشک نم شیاش بود تا موها یشگیعادت هم نیگرفت و حوله اش را دور کمرش بست ا یدوش طوالن نیآرژ

 .دیبهبد را د نهیرا به صورتش زد درا ویوافترش ستادیا نهیمقابل آ دیپوشیلباس نم

 ؟یاماده بش یریپس چرا نم یپسر مگه تو پرواز ندار_

 .رمیم گهید قهیچند دق هی رمیم_
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 یسورمه ا راهنیپ ردیبرد تا حالت بگ شیبار دستش را به صورت شانه داخل موها نیرا ژل زد و چند شیموها نیآرژ

 .دیساده ومارک دارش را پوش یبه همراه  کت وشلوار مشک

 ؟یبندیکراوات نم نیآرژ_

 .کنمیم یحوصله شو ندارم احساس خفگ_

 .یشد یزینگاه کرد وگفت:پسر عجب چ نیبه آرژ بهبد

 بودم_

 .گهیآفرت راست م یخوب حاال ول_

 .شدیم زیت شیناخوداگاه گوشها امدیاسم آفرت م تا

 گه؟یم یگفت:چ زدیگردنش م ریکه به ز یادکلنش را برداشت ودرحال نیآرژ

 .یهست یتام هارد هیشب یلیتو خ_

 .دهیباالرفت وسرش را به سمت بهبد چرخاند وگفت:اون منو از کجا د نیآرژ یابروها

روخدا چندتا شماره اضافه  ،تویامشب چه دلها که ببر یاش شد هیشب یلیخ گه،پسریراست م ییخدا یول دونمینم_

 واسه من. ریام بگ

 کار باشه. طیخارج از مح دیبا زهایچ نیغلط ها کردم که امشب بخوام بکنم ا نیوقت کار از ا یخفه شو ،من ک_

 افتاده؟ یشوک زده گفت:اتفاق نیرا درآغوش گرفت آرژ نیآرژ رانهیبلندشد و غافل گ بهبد

 .یجونت رو از دست داد زیسقوط کرد من رو عز مایهواپ دیگفتم شا رمینه داداش دارم م_

 و،موهام خراب شد.در جدا کردن بهبد از خودش داشت گفت:برو کنار لوس نش یکه سع نیآرژ

 خورد ،اعصابتی،اگه ناراحت شد یکه بشه تو داداش من یهر چ نیگفت:آرژ یفاصله گرفت وباحالت جد یکم بهبد

 قهر نکن باشه؟ یبزن ول ینداره اصال خواست بیشد ع

 ؟یشد وونهیبهبد د_
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 گارهمیتو باز نذار س رهنیپ یاون دکمه باال نیرفت ودر را باز کرد قبل از خروجش گفت:آرژ یبه سمت خروج بهبد

 هفته بعد خدا حافظ. ،تایریگینکش بو م

 شده بود. شیزیچ هی نیشانه باال انداخت وگفت ا نیآرژ

رنگ پشت سرش جمع کرد لباس شب  ینقره ا یپروانه ا یا رهیازان را باگ یرا فر درشت کرد وتکه ا شیموها آفرت

که قدش  نیانداخت با ا ینقره ا یشانه برهنه اش شال یورو دیرا پوش ینقرها ییبود با نوارها یبلندش که سرمه ا

در کنار  یطوس یبود استفاده کرد لنزها دهیان چسب شهگو یکه پروانه ا ینقره ا یسانت۳بلند بود اما از کفش پاشنه

که چشمانش  دیکش یکننده کرده بود خط چشم نازک رهیخ شهیاز هم شیصورتش را ب یومشک ینقره ا شیان ارا

فاصله گرفت و  نهییود ر انتها از ا دیلبش کش یاش را رو یبار رژ زرشک نیوچند شدیدرشت تر نشان داده م یکم

نه ان  دیدیم یگریمسعود آفرت د دیامشب با کردیشده بود که فکرش را م یزیکرد بهتر از ان چ یخودرا بررس

ه اش زدچ یشگیوبازهم ازعطر هم دیدپسنیم شتریرا ب دهیالغر وکش کلیه نیساده بود وتپل ا شهیکه هم یدختر

 عطر تعهد داشت. کیخوب بود که به 

 یاش بوسه ا یشانیو هنگام خروج پ دیلباسش پوش یرا رو یسورمه ا ییمادر وخواهرش مانتو یها فیدر مقابل تعر 

 دخترش. ریش نیبه ا کردیکه افتخار م یگرفت از پدر

 یدستانش که از استرس عرق کرده بودند راهم مسعود به خوب یسیدست مسعود را محکم گرفته بود وخ میمر

به استقبالشان امد وان ها را  یزن و مرد حضور داشتند مهندس قاسم۲۰بایوارد سالن که شدند تقر کردیاحساس م

 ییاادمه یاز افرت نبود ول یکرد اما خبریاطرافش رانگاه م کباری قهینشاند مسعود هر چند دق بونیتر کینزد ییجا

در  کیکاره گراف مهیبا مدرک ن کردیوقت فکرش را هم نم چیبود ه دهیکه فقط اسم و رسم شان را شن دیدیرا م

پا گذاشت تا باال برود اما حاال آفرت دست او را گرفته بود وباال  ریاستخدام شود آفرت را ز یشرکت بزرگ نیچن

ار انتظ دیشا شرفتشیپ یشده بود برا ینرده بانوبه جان آفرت افتاده بود وحال آفرت  بودتبر شده  یبرد،روزیم

 داشت چوبه دارش شود.

 یها یزوصندلیشده بودند وم نیبنفش تزئ ییکه با چراغها دیسف ییسالن شده بود به ستونها ییبایمحو ز میمر 

 یکم ساخته شده بود ییبایماکت از ساختمانها که به ز نیوبنفش رنگ که با فاصله کم ازهم قرار داشتند وچند دیسف

که مسخره  دادیبه مسعود حق م کردیبه پوشش افراد حاضر در مراسم نگاه م یقرار داشت وقت بونیانطرف تر از تر

 کرد ودر دلش خدارا شکر کرد. خیتنش  امدیکه با ان لباس م نیاش کند از فکر ا
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 ییسن رفت وبعد از صحبت ها یرو نیآرژ کردندیپرشده بودند وافراد گردامده باهم صحبت م بایها تقر یصندل تمام

 یرا صدا زد که در کت وشلوار طوس یساخت شهرک عل یبرا شیبر صاحب ملک بودن و طرح ونقشه ها یمبن هیاول

نشست که بدون  یکنار مهندس قاسم یندلص یرو نیرا داد و ارژ حاتییادامه توض دیخرینگاه ها م کشیرنگ وش

 قرار داشت. میمسعود ومر زیفاصله کنار م

بودتازه صاحب پروژه هم هست خدا شانس بده هم پول داره هم  پیپسر چقدر خوشت نیارام به مسعود گفت ا میمر

 .افهیق

 .یشروع کرد یدیتو باز دوباره دو تا پولدارد میکرد و گفت:مر یاخم مسعود

 اما از ان دیفهمینم شیاز حرفها یزیکه چ نیسوق داد با ا یسامان یگفت ونگاهش را به سمت مهندس عل یشیا میمر

 رفت وکنار او نشست. نیبه سمت ارژ یتشکر کرد و عل یاز عل یداشت مهندس قاسم یحس خوب شیمکان و ادمها

جا بودن،تک  نیکه ان دخترک ساده را چه به ا گفتیانا با خودش م دادیبا افرت را م دارید یاز صبح دلش لقا نیارژ

 از انها باشد. یکیآفرت  دیکه شا کردیتک خدمتکار ها را نگاه م

 نیرا روشن کرد وچند شگریمرد با تجربه خط و نقشه را صفحه نما نیرا ا یبود که نشناسد مهندس قاسم یکس کم

که خودشون  ینیپروژه بهتر مهندس حس نیادامه ساخت ا یاز نقشه هارا به افراد حاضر نشان داد وگفت:برا ریتصو

رفت ودست آفرت را گرفت  یهات کامل رو براتون بگن وبه سمت در خروج حییوضپروژه هستن ت نیا یطراح اصل

 یشان را؟چه کس نیب یاستاد ودانشجو را؟حس پدر ودختر نیبود که نداند رابطه ا یبرد مگر کس شگریوبه سمت نما

 باشد. دهینشن یافرت را از مهندس قاسم فیبود که تعر

بدون تماشا به افراد حاضر شروع به  رمقدمیوبعد از گفتن سالم وخ دیکش نییارنجش پا یکیشالش را تا نزد افرت

 کرد. حییتوض

نداشت  دهیفا دیایدر ب یدهانش از خشک یتا کم کردیتمام بدنش خشک شده هرچقدر تالش م کردیحس م نیآرژ

اهدافش را  یاسترس چیه یبود که ب رهیخ یدختر یرو شیسالهاست که اب نخورده است چشمها کردیحس م

هم  سخت در تیاز شدت عصبان شیابروها ندیبیخواب م کردینمانده بود حس م یزیچ یوانگیمرز د دادتایم حییضتو

 دستش حس کرد . یرا رو یمهندس قاسم یقابل کنترل شده بود دستها ریشده بود لرزش دستش غ دهیچیپ
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در  نیارژ میشیم چارهیقراردادها فسخ بشه ب نیاگر ا زهیریحرکت اشتباه تمام برنامه هامونو بهم م هیاروم باش پسر،_

رفت افرت با استرس به مهندس  یوبه سمت خروج دیرا عقب کش یبه شدت صندل یمتعجب عل ییبرابر چشمها

 کرد که کارش را ادامه بدهد. دیینگاه کرد واو با سر تا یقاسم

بودوآفرت خوب  دهیرتش کوبصو یپسش زده بود وکم بودنش را تو یشده بود که روز یدختر نیمات ا مسعود

 اورا از پا در سهیمقا ستیکه ن کندیاو خواهد بود وتظاهر م ریتا اخر عمر درگ دانستیمتوجه نگاه مسعود شده بود م

 نخواهد شد. بهرگز خو گریکرده است او د کیقلبش شل یبه کجا دانستیاو م اوردیم

ند ک هیاش را تخل یانرژ یضرب گرفت تا کم زیم یشده بود رو یمعشوقه سابق همسرش عصب نیا یکه از دلبر میمر

 .خوردیحرص م شتریدختر نداشت ب نیرقابت با ا یبرا یزیکه چ نیاز ا

ه از نقش نیرا روشن کرد ودانه به دانه پازل ا گارشیبتواند نفس بکشد س یرا باز کرد تا کم راهنشیدکمه پ نیارژ

 شد، یشده در ذهنش تداع نییتع شیپ

کنه،بهت  داشیقول داده پ ؟آفرتیکرد کاریچ ،بهبدیسواد دهات یدست شما باشه،تو دختر ب امانت نیا انیدا

 هیچ تیحرکات وحالل خواه نیمسافرت ا یریم یدار ده،بهبدینم یسواد یب یحرفهات بو یسواد باش یب خورهینم

 نیا یخان حرف بزن،عل لیببخشمت با اسماع یخوایم ،اگهیتام هارد هیشب گفتیم ست،افرتیکه ن شتریچند روز ب

 .نیسنگ یادیدختر ساده ز هی یعطر برا یبو نیکنه،ایباور نم ینقشه رو من کامل نکردم چرا کس

که  ییگارهایزده بود تعداد س رونیاش ب یشانیکنار پ ییپازلش کامل شد رگها دیگذشته را کنار هم که چ اتفاقات

دختر خوش اب  نیبود نه ا دهیسواد لرز یساده و ب یدختر یسال دلش برا۳۰او بعد از  دانستیروشن کرده بود را نم

کرد تا ن دایافرت را پ نیهم یمدت به دروغ گفته بود برا نیکرده افرت با او چه کرده بود بهبد تمام ا لییولعاب وتحص

 نیبه او داده بود؟قرارشان ا زیکن هیخان  لینبود،اسماع ینیعقب نش یبرا یکه تمام قرار دادها بسته شد وراه یوقت

 نبود.

ود مسع زیرو به رو شد ارام قدم برداشت وبه سمت م نیدست زدن واستقبال حاضر یکه تمام شد با صدا شیصحبتها

 .گمیم کیگفت:خوب بود بهت تبر ظی:با غ میرفت و کنار ان نشست مر

 .یدیاز حرفهام نفهم یزیهرچند تو که چ زمیممنونم عز_

 یبه او بزند اما مسعود تنها سکوت کرد حرف یزد واو با دهان باز به مسعود متوسل شد تا حرف میمر خالص را به ریت

 .گفتن نداشت یبرا
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بود هنوز در شوک بود  دهیشن نیکه تمام موضوع را از دهن ارژ یعل دید نیرا کنار آرژ یخارج شد عل یدر خروج از

 .نیچند لحظه تنها مون بزار شهیاگه امکانش هست م یشد وگفت:مهندس سامان کیافرت به انها نزد

 دیکشیم گاریداده بود وس هیتک نشیکه به ماش نیانداخت ورفت افرت به ارژ نییسرش را پا یحرف چیه یب یعل

 دلتنگش شده بود. دانستیکه امشب سبز شده بودخودش هم خوب م یعسل ییشد به چشمها رهیشدوخ کینزد

 نبود. یا گهیراه د چی،ه خوامیمعذرت م_

 .راحت باشه التیخ کشمینباش عقب نم ؟نگرانیکنیم یمعذرت خواه یداد میوباز یمنو خر فرض کرد نکهیواسه ا_

 ندادم. تیمن باز_

افرت را گرفت وبه شدت به  یبا دستش گلو نیقلقلک دادن اعصاب متشنج شده ارژ یبود برا یکلمه کاف نیهم

 گفت:دختره کثافت من ..... دوباخشمیکوب نیماش

د نفس بکش تواندیگذاشت وبا چشم التماس کرد که نم نیمچ ارژ یشد از گفتن ادامه حرفش،افرت دستش رارو عاجز

شد به  رهیخ نیافتاد وارژ شیشانه ها یزد شال از رو یدیشد یدستش را رها کرد وافرت خم شد وسرفه ها نیارژ

به سراغش امد ارام به سمت افرت  یدلتنگ یبیلمس کرده بود به طور عج ان را یوشفاف افرت که روز دیپوست سف

آفرت گذاشت وبه  یلبها یرا رو شیبه او بدهد لبها یاجازه عکس العمل نکهیرفت وچانه اش را دردست گرفت بدون ا

اده دختر س گریکه د یاز دختر شدیم رابیس دیدادن با یباز نیبه جبران ا یمدت دلتنگ نیبه جبران ا دیشدت بوس

 گذشته نبود.

به  یلیمانع شد از خوردن س نیدست ارژ یدستش را باال برد ول تیبه زور او را از خودش جدا کرد وبا عصبان آفرت

 صورتش.

 ؟منیدلت خواست سرش اورد ییمن اون دختر بدبخت وساده ام که هر بال یتوام ؟فکر کرد ،ها،بایکرد کاریتو چ_

دور  نیوبه سرعت از ارژ یخودت یهوس ها ییکه فقط به فکر ارضا ییجدان داشتم تواحمق رو باش واسه تو عذاب و

 شد.

 دست بکشد. یاز لذت ان بوسه اجبار توانستیبود اما بازهم تم جیو گ یعصبان نکهیا با

که از  یبا شناخت زدیبه بهادر زنگ م شدینم یبود اگر تا فردا خبر جهینت یبار شماره بهبد را گرفت اما بازهم ب نیچند

دوباره اش  دنیاما با د زدیدختر م نیمحکم هم به ا یتو دهن کیو زدیرا م زیهمه چ دیاالن ق دیخودش داشت با
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 نیبار نرفت ا ریرا که عاشق شده است به او گفت اما او ز قتیحق نیا شیوقت پ یلیبهبد خ کردیاحساس آرامش م

باه اشت یبرا یمدت نبودش راه نیعشق؟ا یعنی نیا دییایبه سراغت ب یکرده دلتنگ تیکه رها یکس دنیکه با د

 .گذاشتیدوباره نم

خان زنگ زد وتنها  لیبه اسماع کردیراحت گذشتن از گناه ان دختر را درک نم نقدریا خوردیواکنش به او نم نیا

 شدم. یبه دست اوردنت مجبور به هر کار یجمله بود:من به اون دختر قول دادم،من برا کی دیکه شن یجواب

از پروژه را به انها  ییکه عکس ها دید گرید یوچندتن از مهندس ها یسالن شد او را در کنار مهندس قاسم وارد

 .کردیتوجه بود فقط او را نگاه م یآفرت که به او ب الیخ یوب وستیبه جمعشان پ دادینشان م

 چرا؟ بهیاند وگفت:تا اشنا هست غرنشسته بودند رفت خودش را به او رس یکه زن ومرد جوان یزیبه سمت م آفرت

 .نیهست بهیوسط شما غر نیهام هستن ا لیفام نایبه شانه اش زد وگفت:ا یتنه ا آفرت

 کنار مسعود نشست . شیهم روبرو نینشست وآرژ یصندل یرو آفرت

 ن؟یکنینم یمعرف ینیحس مهندس

 جا خورد. تیمیصم نیومسعود از ا ییپررو نیاز ا آفرت

 شدن. ارمیکه دست یپسر عمه ام هستن با همسرشون که البته چند وقت_

 هست دوباره بگم؟ یاجیکردم احت یمنم که خودم رو اول کار به همه معرف_

 یبه اندازه کاف ستین یازیزد وگفت:نه ن یجذاب نداشت لبخند یادیپسرک ز نیبه ا یاز اول حس خوب مسعود

 .متونیشناخت

من!تا چه  اریاما حاال دست زدیم شیمن،صدا زیعشق من ،مرد من،عز یمن!روز اریدستدلخور شد از لفظ  مسعود

 نزد آفرت سقوط کرده بود؟ گاهشیحد جا نیارزش شده بود،تا ا یاندازه ب

 همراهتون؟ شتونیلوازم ارا شهیگفت:شما خانوم ها هم میخطاب به مر نیآرژ

 همراهمون. شهیهم هایبه مکانش داره اماتو عروس یبه وجد اومده بود گفت:بستگ نیبا آرژ یکه از هم صحبت میمر

 .برهیرژش رو با خودش همه جا م شهیاز اون دخترهاست که هم ینیآها پس مهندس حس_
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 نیمتورم شده بود ومجبور شد چند یکم شیلبها یکه با ان بوسه لعنت نیآرژ میمستق ریسرخ شد از حرف غ آفرت

 لبش بکشد. یبار رژ را رو

 خراب نکن. نیاز ا شتریسوارشو اعصابم رو ب_

 به تو ندارم. یاجیاوردم احت نیمن خودم ماش_

 سم.چندتا سوال بپر هیسر به پسر عمه جانت بزنم تا قبل از رفتن  هیشد وگفت:باشه پس من  ادهیپ نیاز ماش نیآرژ

 رد.ک یسرعت رانندگ نیبا اخر نیار شدوآرژنقطه ضعف آفرت گذاشته بود واو به ناچار سو یدرست دست رو یلعنت

 .یبرگرد یتونیزنگ بزن خونه بگو امشب نم_

 .شنیمامان و بابام نگران م شهینم یمگه الک_

 خونه من نگرانت نشدن؟ یاومد  یچطور وقت_

 .کنهیاون فرق م_

 باشه زنگ نزن من واسه خودت گفتم._

 .ماندیلب نثارش کرد وبا مادرش تماس گرفت وگفت شب را در منزل دوستش روناک م ریز یلعنت آفرت

 .اتویگفت:ب تیدر اپارتمانش را باز کرد و با جد نیآرژ

 خونه؟اونم با اون سابقه درخشانت؟ هیبا تو تنها تو  ؟منیبا خودت کرد یچه فکر_

از  دیگذاشت،ترس را در چشمان افرت د بشیر جکرد ود دیوبه داخل خانه هول دادودر را کل دیدستش را کش نیارژ

 خبر رفته بود. یترسانده بود ب نطوریبار که اورا ا نینداشت اخر یترس خاطره خوب نیا

 مبل انداخت. یرا در اورد و رو کتش

 حرف بزنم. خوامیم کنم،فقطینم ینگران نباش کار_

 شنوم؟یخوب بگو م_



 آفرت

 
143 

 

 سر منم بزار رو پاهات بعد. نیکاناپه بش نیهم یرو ایرو پاک کن بعد ب شتیکه نه تواول برو ارا ینجوریا_

 وقت. هی یرا باال انداخت وگفت:رو دل نکن شیابروها آفرت

 تن پوشش بود گفت:نگران نباش من عادت دارم. دیسف یرا هم در اورده بود وتنها رکاب راهنشیکه حاال پ نیارژ

 ؟یمن دار شیبه ارا کاریچ_

 هیهر چقدر شب یمنم استفاده کن ییاز لباسها یتونیم دهیاون بهم ارامش م خوامیاخه من اون افرت ساده رو م_

 .یایبه چشمم م شتریب یبش یافرت قبل

او که  یچرا مسعود پسش زد؟برا خواست؟پسیهمان دختر ساده رام نیارژ دیکه شن یاز حرف دیته دلش لرز افرت

 شده بود. یکرده بود دچار سر درگم دایحرف پ نیکه نسبت به ا یبود!از حس نکرد وهمانطور ساده ینقش باز

مد ا رونیب یبهداشت سیشست از سرو یگذاشت وصورتش را با اب وصابون حساب فشیلنزک عیرا داخل ما شیلنزها

صدا به سمت اتاق خوابش رفت ودر کمدش را  یاست ب ییکه در اشپزخانه اش مشغول درست کردن چا دیراد نیارژ

برداشت  دیبا اسلش سف یمشک راهنیپ تیکنکاش در نها یان همه لباس شوکه شد بعد از کم دنیباز کرد از د

از اندازه بزرگ بود به ناچار کمر شلوار را تا زد  شیاما مشکل کمر شلوار بود که ب زدیدر تنش زار م راهنیپ دیوپوش

 ان راقفل کرد. پشت سرش رهیوبا گ

 بلند یدر ان لباس با صدا دنشیامد با د رونیگذاشت که آفرت هم از اتاق ب زیم یرو کیرا با ک ییچا وانیل نیارژ

 .دیخند

 .یلباس ها رو هم به ناچار تنم کرد نی،ایخفتم کرد یشب ،نصفیبخند دمیگفت:با تیمعذب شد وبا عصبان آفرت

 کاناپه محبوبش نشاند . یدستش را گرفت ورو نیارژ

 .میدیهمون که باهم خر یبپوش یخوایتاب قرمز دارم م هی پوشه،البتهیدختر لباس منو م هیبار  نیاول

 .زنمیو داد م زارمیدستم رو گوشهام م یحرف بزن گهیکلمه د هی_

 تالش نکن. خودیدختر عادت دارن پس ب یمن به صدا یها هیهمسا_

 بود. دهیند ییپررو نیبه ا یعمرش مرد در
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هم  لشیوسا شتریودو اتاق خواب که ب یمتر۱۲بود با اشپزخانه  یمتر۱۸نگاه کرد که سالن نیآرژ دیبه خانه جد افرت

 اش بود. یمیخانه قد لیهمان وسا

 را روشن کرد. گارشیآفرت گذاشت وس یپا یسرش را رو نیارژ

 .شمیکه خفه م ینجوریا_

 من. یبه جهنم مهم راحت_

 .ییپر رو یلیخ_

 .یکه منو گول زد ییپررو تو_

 .رهیم بتیپروژه تو ج نیاز ا یچه پول یدونیزدم واسه تو که بد نشد م یچه گول_

 ؟یاونم حساب کرد_

 خونه ات؟ یحرفها منو به زور اورد نیواسه ا نیآرژ_

 یداشترو دوست  یکی یگفت یکردیم یکه نقش آفرت ساده و بدبخت رو باز ییمقدمه گفت اون وقت ها یب نیارژ

 اون راست بود؟

 نگاه کرد . نیصورت خودش و آرژ انیم گاریسرش را خم کرد وبه دود س آفرت

 که از اون آفرت درست بود همون حرفها بود. یزیتنها چ_

 کجاست؟ ه؟االنیپسر ک_

 نداره اصال دوست ندارم در موردش حرف بزنم. یبه تو ربط_

 مگه دست خودتت. یغلط کرد_

سوالها رو  نیکردم اونوقت تو ا یکه چرا واسه ات نقش باز یدعوا کن یخوایتو م کردمیمن فکر م نیارژ یوا_

 ؟یپرسیم
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 یچیه نمتیبب گهیبه خودم قول دادم که اگه به بار د نمتیبب خواستمیمعرفت فقط م یاخه دلم تنگت بود تنگ تو ب_

 .ینگم تا دوباره نر

 اخرشم که یدلت خواست گفت یچ ؟هرینگفت یچیه_

 ؟یزد وگفت:اخرش چ یبخندل نیارژ

رو با  نشونیاول یدخترها وقت ستیراحت ن زهایچ نیپسرها راحت اما واسه دخترها ال الخصوص من ا یبرا نیآرژ_

 کاریچ یخواستیم یدونیاون شب م یاز من دار یتو چه انتظار شنیم رشیتجربه کنن تا اخر عمر درگ یکس

 .یباز تکرار کرد ؟امشبمیکن

که  یبود امشب از سر دلتنگ یاون شب از سر مست شه،اتفاقینم دایمثل من پ یبش رمیتا خار عمر درگ خوامیبهتر م_

 باهم تفاوت دارن. یلیدوتا خ نیا

 .یبریسوال م ریمنو ز یحرکات از سمت توباشه تو باورها نیا خوادیرو دوست دارم دلم نم گهید یکیمن  نیآرژ_

 !یخوب یلیخ یحاال فکر کرد بوسمتیام نم گهید هیکه من اروم بشم کاف نیست،همیمهم ن_

 یپس ب دمیکه دوستش دارم شن یال نبودنم رو هم از تو وهم از کس دهی،ایخودتم قبال گفت نویا ستمیمن خوب ن_

 من شو. الیخ

 د.کن یخال چارهیب لتریسر ان ف خواستیتمام حرصش را م ییفشار داد گو یگاریرا در جاس گارشیس لتریف نیارژ

 تو سر هر دومون واسه حرف زدن مون. خاک_

 یاورده بود تا ماجرا نیکه سر نشم یگفت از بال شیبرا نیکرد وآرژ شیزد وشروع به نوازش موها یلبخند آفرت

داشت  یوافرت هم که روز سخت دیرا انقدر گفت که ارام شد وخواب نیآو یخواستن مادرش توسط عمو هرمز وعروس

 .دیداد وخواب هیسرش را به مبل تک

خت شد وبه ت زیخ میبرداشت ون شیبازو یسرش را ازرو میبود تکان داد مر میگاه مر هیرا که تک شیبازو یکم مسعود

 داد . هیتک

 کردم؟ دارتیب خوامی:معذرت ممسعود
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 بودم. داریب_

 چرا؟_

 ال وخوبه؟ دهیا یلیاون که خ یمسعود چرا آفرت رو رد کرد_

 نکهیو بدتر ا ادیسوال مواجه شودخوشش نم نیاول صبح با ا نکهیآفرت بوداز ا ریگکه خودش هنوز هم در مسعود

 سوال بود. نیمجبور به پاسخ ا

 تونهیوقتها نقص ادما م یبعض یکه عاشقش بش شهیتموم باشه باعث نم یکه طرف همه چ نید،ایدلم واسه اش نلرز_

 عاشق همون نقص بشه. یکیباعث بشه 

 ن؟یباهم بود یپس چه جور_

 کردم و ولش کردم. یمن نامرد تشی،در نها نیخوب اون منو خواست منم خوشم اومد هم_

 کنه؟یپس چرا اون داره به تو کمک م_

درامد داشته باشم  هیکه بتونم  نیهم ستیمن مهم ن یبرا دهیجواب سرباال م پرسمیازش که م دونمیخودم هم نم_

 کیخوندم اصالاز الست کیباشه من گراف دیمف تونهیم چقدر واسه من یدونیمعروف م یلیشرکت خ نی،ا هیکاف

 .کردمیبه اجبار اونجا کار م ادیخوشم نم یفروش

 ؟یکنیمسعود گذاشت وگفت:مسعود تو که منو ول نم نهیس یسرش را رو میمر

 نشاند. میتازه رنگ شده مر ییخرمن موها یرو یبوسه ا مسعود

 .کنمیکه زنده ام ولت نم یتا روز _

 بود که یحتما مرگ همان دختر دپسیایدوست داشتنش م یروز هم به آفرت گفته بود که تا روز مرگ پا به پا کی

 بزرگتر بود ودلبرتربود که اورا با خود برد. شیچشمها

که قول داد تا روز مرگ  یمثال دختر دمید یباتریز یوحشتناک کرده اند امامن مرگ را به شکل ها مانیرا برا مرگ

قول را داده بود  نیراکه هم یپسر ایو دمیجذاب وپولدار د یبعد به شکل پسرک یخواهد بود ومن مرگ را کمبا او با
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معنا ندارد؟ان رابد معنا  کیکه مرگ تنها  یدیحاال فهم دمیبود د یاما دست دردست مرگ که دختر لوند ودلبر

 .کردند

 

 ه رفتن به تهران بودند.اماد یمهندس پیهفته از شروع پروژه گذشته بود وحاال اک کی

 .نیباش دیاستاد شما با_

 نیآرژ یستیتوهم تنها ن میهم دار یا گهید یشرکت روبه امان خدا رها کنم ما قرار دادها تونمیآفرت جان من نم_

 یاز پس کاربراومد ییتنها بیمملکت غر یخوب کارشون رو بلدن من به تو اعتماد دارم ،دخترکم تو یلیخ یوعل

 تهران که مملکت خودت.

 .نیاومد کمکم کن شیپ یباشه پس هر وقت مشکل_

 باهاتم. شهیراحت دخترم من هم التیخ_

 !چیمنم که ه ی؟بدهیکارکن نجایا یتونیبا دوتا طرح ساده م یپس فکر کرد یایب یتونینم یچ یعنیمسعود _

 نگران نباش. دمی،هر جور شده پس م یتینگران بده_

 رفت وصورتش را قاب گرفت . به سمت مسعود آفرت

 .یکن شرفتیتو پ خوامیم ؟منیکارکن نجایتو ا خوامیمنو نگاه کن مسعود،به نظرت من واسه خاطر پول م_

 .ترسهیتنهاش بذارم حقم داره م شهینم یراض میمر_

 بود. میزندگ یروزها نیکه زجر اورتر یوقت یرها کرد ییبا خودش گفت پس چطور من را وسط مشکالت تنها آفرت

ات کم  نم،واسهینتونستم به دلت بش یاون نبود تو تنها بود یکه وقت یمن ترسه؟ازیمن م ه؟ازیمشکلش چ_

 مسخره ست. یلیبودم،خ

 .ادیکوتاه نم دمیم حییهر جور واسه اش توض کارکنمیچ یگیم_
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رابطه  هیوم آفرت حس کرد نفرس ی؟گفتیدادیم انتیخ یبو ی؟گفتیشد ؟عاشقشیبا من بود یکه وقت یبهش گفت_

 ست؟

 ؟یکنیپس چرا کمکم م یدونیرو م نایا یترسم،وقتیم میاز مر شتریمن ب یزنیحرف م ینطوریا یآفرت وقت_

 مسعود را گرفت . یدستها افرت

عاشقت  شتریهر چه زمان بگذره ب دونستمیهم ازت ندارم،من نم یتوقع چیچون من دوست داشتم ودارم وه_

 ستمیپانزده ساله ن ایاون دخترچهارده  گهیبزرگ شدم،د گهید شم،منیم

 خوب بهم نگاه کن  کردم،یم یواسه خواستنت هر کار که

 .نیفقط با نبودنت کنار اومدم،هم من

 .یاریرو هم با خودت ب میمر یتونیراحت بشه م التیخ نکهیا واسه

 .یارم؟مطمنیمتعجب گفت:ب مسعود

 .میتو حاال هم برو خونه و چمدونتون رو ببند فردا صبح پرواز دار یمهم راحت__

بار بود که  نیچندم نیهم رد تماس زد ا یچشم ریبه مسعود که در حال لوله کردن چند کاغذبود نگاه کرد وز میمر

 .وونهید یکنیم یکارینوشت:مسعود خونه ست چ شیبرا عیسر گرفتیتماس م

 ؟یچمدونت بست میمر_

 .کنمیاماده م رمیرا محکم گرفته بود گفت:االن م یهر دو دستش گوشکه با  میمر

 شده. شیزیچ هی نیبا خودش گفت:ا مسعود

 الیکه کرد به سراغ د یکار نینگذشته بود اول رانیبود هنوز دوساعت از برگشتش به ا ستادهیا مارستانیدر ب یجلو

 .شیشده بود برا یدرهم چقدر خواستن یواخم ها دیکه با ان روپوش سف دیامد او را از دور د

 سالم_

 خوشحال شدم. یلیسر کارت خ یبرگشت دمیشن یزدلم،وقتیسالم عز_
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 ناراحتش کنم. خواستمینم کردمیکه بود منم کار نم یشغل منو دوست نداشت،تا وقت نیآرژ_

ردن خوب معلوم است استقبال ک نطوریوا دنشید یبرا اقیتنش را درک کرد ان همه عجله واشت یتازه خستگ بهبد

 که سراب بود. یبه رود دنیورس ریدر کو دنیمثل ساعت ها دو ماندیبه جانت م یخستگ

 ؟یکنینم یگفت:معرف الیشد وبا بهبد دست داد وروبه د کیبالبخند به انها نزد دیبا روپوش سف یدختر

 .کردیفقط به اونگاه م الیاما د دییگویچه م ندیچشم دوخته بودتا بب الیبه دهان د بهبد

 زد وگفت:مزاحم هستم. یلبخند بهبد

 پسر چه باحال. نیگفت:ا الیوبه د دیبلند خند یبا صدا دخترک

 گرانیباز هیشب یزیداشت وچ یسبز ودرشت یوچشمها دینگاه کرد پوست سف شیدختر سرخوش روبرو نیبه ا بهبد

 بود. یغرب

 مزاحم شما بشم؟ نیخوایم_

 .شنیجون ناراحت نم الیباال دادو گفت:باعث افتخاره البته اگه درا  شیابروها دخترک

 رفتار بود گفت نه ،نه اصال. نیا یکه هنوز در ناباور الید

 م.هست ایمن رو دنتونیوخوشحالم از د کنمیدستش را به سمت بهبد گرفت وگفت:مجددا سالم م گریبار د دخترک

همراهتون که  تونیاگه گوش ستیو کاغذباهام ن ن،قلمیهست ییایخودتون هم مثل اسمتون رو ییبایچه اسم ز_

 شماره مو بگم.

 .نیوگفت:نه باهام شما شماره تون بگ دیکش رونیاش را از روپوشش ب یگوش یبا خوشحال ایرو

 خودش زد. یتک به گوش کیکرد و رهیوشماره خودش را ذخ دیکش ایرا از دست رو یگوش بهبد

 ماند. الیکرد ورفت اما د یخداحافظ میبر دیشروع شده با فتمونیشگفت که  ایرو قهیاز چند دق بعد

چشم خودم به همکارم شماره  یبعدش جلو یاریدر م یعشق وعاشق یواسه من ادا یای،میکشیخجالت نم_

 واسه ات متاسفم. ؟واقعایدیم
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 دفعاتش را با انگشت دست حساب کرد. شدیم دیبود شا دهیکم از او د یلیخ الیکه د یزیشد چ یعصبان بهبد

 اون دل یفقط دارم پا به پا ستمین رتیغ یمن ب الیتو سخته اما واسه من اسون؟د ؟واسهیکشیتو چرا خجالت نم_

هفته  هی،یزدیزار م نیواسه ارژ یچشم من داشت یاون شب جلو یول یشماره ناراحت شد هی،با  امیتو راه م یلعنت

 یگیم یواسه کس یاونوقت تواز دلتنگ نمیتو رو بب که نجایاومدم ا کراستیاما از فرودگاه  دمیست که خانواده مو ند

 .ادیهم نم ادشیکه اصال تو رو 

 گفت متاسفم. رلبیدل بهبد را شکسته ز یادیچند وقت ز نیکه خودش متوجه شده بود که که ا الید

 خداحافظ. شمیام مزاحمت نم گهینباش ،د_

نکردو قورتش داد مثل تمام  نیاما نفر نیآرژ یبه لبش امد برا نیلبش حس کرد و نفر یقطره اشک را رو نیاول الید

 چند وقتش. نیا یبغض ها

 ودسته چمدان را گرفت وسوار آژانس شد. دیرا بوس مادرش

 ادکلنبه خودش  یوحساب دیپوش یمشک نیوج یبلند ومشک ییهمراه باپالتو یخانه مشک۴با  دیسف راهنیپ نیارژ

 .کردیاستفاده را م تیعطر خوشش امده نها نیوتلخ ا ییمویل یبود افرت ازبو دهیکه فهم یزد از روز

سالم کردن به  یبرا یشدند وچمدانشان را برداشتند قدم ادهیپدرش پ نیکه از ماش دید میمسعود را همراه مر آفرت

 یوبود وکتش رار دهیپوش یاب نیوج یوجودش را تحمل کندمسعودبافت مشک یلحظه ا توانستیان مرد برنداشت نم

 پاشنه بلند بازهم در کنار مسعود کوتاه بود. یبا وجود ان بوتها میدستش گذاشته بود مر

 زد. یکرد وبه سمت انها رفت ولبخند یاز دوستانش معذرت خواه آفرت

 بازم اومد. یافاده ا نیکه فقط مسعود بشنود گفت:ا یطور میمر

شده  ییایتالیا یبه مدل ها هیشب شتریو شال وکاله قرمزش ب یو کاپشن ارتش یساق بلند مشک یبا ان بوتها آفرت

 .میبا مر سهیکردن حرف نداردانهم در مقا شیاعتراف کرد که افرت در ارا شهیمهندس ومسعود مثل هم کیبود تا 

کر ف یاسمش را بپرسد حت خواستینم چوقتیاما ه بردیعطرش لذت م یبا وجود تنفرش نسبت به آفرت از بو میمر

 وحشتناک بود. شیبرا افتدیآفرت ب ادیاو به  یمسعود با استشمام بو نکهیا
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 تماس گرفتن یافرت شد وگفت:مهندس محمد کینزد یمانده بود عل نیشده بود وتنها آرژ لینفره شان تکم۷پیاک

 .رسنیم گهید قهیچند دق

 یبا وجود سرما خواستیفرودگاه رفت دلش استقبال خوب م یه چمدانش را رها کرد وبه سمت وروداراده دست یب

 ان بوسه بازهم صورتش را داغ کرد. یاداوریهوا 

 ؟یمنتظر من بود_

 .یکنیم نیچرا همچ دمیترس یوا_

 را نگاه گذرا انداخت . شیسرتاپا نیآرژ

 کوتاه اما کاله و شال دوست دارم. یلیخ یول ادیبهت م ،کاپشنتمیبپوش نهاروینبود ا یاجی،احتیبلندشد یلیخ_

 به خودم مربوطه. پوشمیم یکه چ نیوا دیشما حق اظهار نظر در مورد من ندار یاوال سالم در ثان_

که  زدیلب غرم ریز دیکشیها م کیسرام یوچمدانش را به شدت رو رفتیکه جلوتر از آفرت راه م یدر حال نیارژ

 نداره. فیصاحب ،جنبه تعر یکر کرده بف دمینشونت م

 .شیروزها نیا ییزور گو یتام هارد نیا جایزد از تعصبات ب یبازهم لبخند آفرت

که خودش  یزیچ یبار حسادت کرد،مسخره بود برا نیاول ینظر داشت و برا ریاز دور تمام حرکات انها را ز مسعود

 .کردیداده بود حسادت م یگریکرده بود وبه د شیرها

 یصندل یپشت سرش  رو میرابست ،مسعود ومر شیداد وچشمها هیتک یشدند افرت سرش را به صندل مایهواپ سوار

 کنار افرت نشست وگفت:بد نگذره. نیزد،آرژیاز ترس مدام حرف م مینشسته بودند ومر

 .یاشتباه نشست تویصندل_

 .رهیتو بگ شیجامو پ خوادیم یک نمیبب یخوب یاه واقعا پس ول کن جا_

 استرس زده را متعجب کرد. مینثارش کرد وسرش را به عقب برگرداند ومر ییپررو رلبیز افرت

 ؟یشیم مایبارت سوارهواپ نیاول_
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 ترس از ارتفاع دارم. ینه،ول_

 خوب به مسعود نگاه کن._

 ؟ییییچ_

 .برهیم نیترس رو از ب دنشیکه دوست داره نگاه کن لذت د یبه کس یترسیم یوقت گمیم_

 را محکم گرفت. میدر هم گره خورد ودست مر شیابروها مسعود

انجام  میهمون کار مر دیگفت:منم ترس از ارتفاع دارم با نیرا دراورد که ارژ شیکمربندش را بست وهندزفر افرت

 بدم؟

 که دوست داشته باشه ستین یکس نجایگفت:نه ،ا نیسرش را به اطراف چرخاند وبه ارژ یکم یجیبه نشانه گ آفرت

 .یریو واسه خودت بم یبهتر کمربندتو ببندتو 

 .گمیهم هست،اما واسه ات نم یا گهیراه د هینه خوب _

 .ستیبسته گفت مهم ن یکرد وبا چشمها یاهنگش را پل افرت

ها متوجه نگاه  یصندل نیدخترک جسور وزبان دراز اما مسعود که از ماب نیشد به ا رهیگردنش را کج کرد وخ نیوارژ

خوش بود که افرت گفته بود که هنوز هم  نیحالش گرفته شده بود اما ته دلش به ا یبه آفرت شد حساب نیارژ رهیخ

 .اوردیبه دست م بخواهدهرچه را  دانستیم شناختیکه افرت را م یدوستش داردوهرکس

ه باهم ب یوعل نیرا انتخاب کردارژ یتیو هرکس سوئ دندیفاصله داشتند رس نیاز زم قهیکه ده دق یها تیسوئ به

 د.را انتخاب کردن ییهم هر کدام جا هیو بق یکنار تیبه سوئ میافرت رفتند ومسعود همراه مر تیمقابل سوئ تیسوئ

 .یجا روببر هیجا باشم تو تنها  هیلندهور تو  یعل نیمن با ا ستیمنصفانه ن نیا_

 رفت . نیبودند به سمت ارژ تییدر سو یومسعود که جلو میدسته چمدانش را رها کرد ودر مقابل مر افرت

 .برهیباشه خوابم نم کمینزد یمن عادت دارم تنها بخوابم اگه کس_

 ها! رهیگیتو رو نم یبد شد کس یلیکه خ نیگفت:ا نیدو قدم برنداشته بود که ارژ افرت
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 برن به جهنم. هینگرفت بق خواستمیکه م یمسعود و گفت اون ییزل زد به چشمها 

 ؟ یپوشیرو واسه خواب م شیز ومشکخونه قرم۴هنوزم لباس _

 شده بود. رهیخ وانهیدختر د نیبار مسعود بود که به ا نیوا

و پسرک زورگ نیا نیارژ دیکش یاز سر اسودگ یشد در را که بست نفس تشیجواب وارد سوئ یزد وب یپوزخند افرت

 .خواستیچه از جانش م

 ییدر دستش گرفت که گو یان را طور دیخانه رس۴ راهنیرا کنار زد تا به ان پ راهنیچمدان را باز کرد وچندپ میمر

 رنقدیتخت نشسته بود پرت کرد وگفت پس بگو اقا چرا ا ینجس است ان را به سمت مسعود که رو یواتیالشه ح

 .پوشنیم یخونه قرمز ومشک۴

 یارد گهید هیکاف میخت برداشت وگفت:مرت نییرا از پا راهنیکالفه شده بود پ میمر ییکه از دست رفتارها مسعود

 نهیکه اون هنوز عاشق س ستیمن ن ریندارم تقص یبهش حس گهیمن د یباور کن یخوایچرا نم یکنیام م وونهید

 چاک من .

را  ییگونه اش پاک کرد وصدبار لعنت فرستاد که چرا جا یقطره اشک گوشه چشمش را قبل از سقوط رو آفرت

از  رساندیصدا را به گوش او م یکه به راحت یواریبا مسعود فاصله داشت د وارید کیانتخاب کرده بود که تنها 

 شیتهوع گرفته بود به ناچار دستها التاز ان دخترک ح ییدلجو یمسعود برا ییقربان صدقه رفتن ها یصدا دنیشن

 سر خورد ونشست. واریگوشش گذاشت وکنار د یرا رو

تهوع و  نیمن  با ا ،حالییگویم یگریکس د یانها را برا گریعاشقانه ات شده است اما تو د ین حرفهاابست دلم

چه کنم!اگر بعدها دوست داشتن ناقص  کنمیهوس م یگرید یعاشقانه ات برا یزمزمه ها دنیکه با شن یاریو

 خودت است. ریدادم تقص لتیتحو

 گرفت. نیرا سمت ارژ ییبنا یایبردگونیطرف وان طرف م نیرا سرش گذاشته بود وباد شالش را به ا یمنیا کاله

 اش واسه تو. هیقسمتش تموم شد بق نیا _

 نگه دار حداقل. نویرا کالفه کرده بود گفت ا نیوارژ شدیاش مدام جمع م یکه به خاطر نازک کالک
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توان سرپا ماندنش نمانده بود خط  گریوطرح بودند د نیزم یررسمهندسها در حال ب گریکه ساعتها بود با د افرت

 .من یبه جا نیکالک گذاشت وگفت:ا یرا برداشت وروTکش

 .دیتو بلند وسف هیچقدر شب یگیوگفت راست م دیخند نیآرژ

روش کار کرد  شهینم نیازا شتریاز مهندسها داد وگفت ب یکیرا به  یمسعود مداد طراح خواستیقدم زدن م دلش

 واسه من. شیباق یدیخوب کش نجاشمیرا ازاو گرفت و گفت :تا ا یمهندس اتابک مداد طراح

به  دیرا که شن شینفسها یبه او برسد آفرت صدا توانستیم دادیسرعت م شیبه پاها یآفرت نگاه کرد اگر کم به

 .یعقب برگشت وگفت:خسته نباش

 .یا مهندس بودسر ده ت یبگم که همزمان رو دیمن با نویا_

 .فیتعر نیزد به ا یلبخند افرت

 رم؟یدستتو بگ میتا برس_

 نیتوجه به پاسخش محکم دستانش را گرفت وا یدردسر ساز بود که آفرت ب یتقاضا نیمردد از جواب به ا مسعود

 دور بماند. نیارژ نیزبیت ینبود که از چشم ها یزیچ

 .کردیم دادیدر صورت تک تک شان ب یاز نقشه ها ناقص بودند وخستگ یلیروز گذشته بود اما هنوز خ۵

 گاه هیمسعود نشست که شانه اش تک یروشن کردند وهمه دور ان جمع شدند وافرت روبرو یها اتش تیاز سوئ خارج

با شعله  امدیان نشست وسواس داشت و راحت کنار نم یتکه چوب انداخت ورو یرو ییمقوا نیشده بود ارژ میمر

گوش افرت  ریکرد ز دایکه پ تفرص دادیرام گرید ییهم جواب مهندسها یروشن کرد وگهگاه یگاریتش سا

خط راست  هی خوادیم خورهیکارها نم نیبه ا شیگروه خون نیا یکرد دایات رو از کجا پ قهیپسر عمه عت نیگفت:ا

 .شهیم نداریدامن چ هیبکشه شب

 حرف بزنه. ینجوریدر مورد مسعود ا یکس خوادیدرست صحبت کن دلم نم_

 که قالت گذاشته. ستیمسعود همون ن نیا_

 حرف راست اما تلخ. نیشوکه شد از ا افرت
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پا گذاشته بود ومسعود را محکم در  ریرا ز اطیاحت شدیساله م۴ یبه بچه ها هیمسعود دلش شب دنیکه با د آفرت

 لیبود حال دل دهیاو را د نیآرژ کردیم یاز دلتنگ ییکه داشت با او زمزمه ها یزمان نکهیآغوش گرفته بود غافل از ا

 موضوع فکر کند. نینداشت که نتواند به ا یریتلخ بود پس تقص شهیالبته او هم دیفهمیرا م نیآرژ یتلخ نیا

 بدم. حییرو توض یزیواسه تو چ نمیبینم یلیدل_

 .افتمیجادوگر شهر اُز م ادیمسخره  شیارا نیبا ا نمیبیخاک توسرش واسه انتخابش هر وقت زنش رو م_

 که مسعود دوستش داره. نیچانه اش شده بود گفت:مهم ا دنیکه شدت سرما باعث لرز افرت

 .شوندیمحو م ارهایداشتن که باشد تمام مع دوست

زشت  ظیغل شیراا نیرا با ا ییبایچرا صورت به ان ز دانستیکرد نم دییرا در دل تا نیحرف ارژ مینگاه به مر با

 او پر رنگ بودن را دوست داشت! دیشا کردیم

 .نیبود وسعود وآفرت وارژ میبود که کم کم همه رفتند وتنها مر۱۲به کینزد ساعت

دهانش گرفت وبا  یروشن کرد ودودش را به صورت افرت فرستاد افرت دستش را جلو یگرید گاریس نیارژ

 چند بار بگم. ادیگفت:نکن بدم م تیعصبان

 شیاز ب شیموضوع ب نیبار مالقات داشته،مسعود از فکر کردن به ا نیبا آفرت چند نیآرژ یعنی نیگفته بود؟ا چندبار

او را در حال خواب هم  یعنی یخوابیپسرک گفته بود با همان لباس م نیاول امدنشان هم ا شد،روزیمتنفر م نیاز آرژ

 است؟ دهید

ان  دنیاز پوش تیان همه اصرار وعصبان جهینت نکهیمسعود کرد واز ا یخانه قرمز ومشک۴ راهنیبه پ ینگاه میمر

شانه مسعود بلند کرد وبه سمت مسعود باال  یکردن عقده دلش بودسرش را از رو ینداشت به دنبال خال یا دهیفا

 گرفت .

 .ادیخوابم م م،منیبر_

 .یخوابیم رید شهیدستش انداخت وگفت:فعال که زوده تو هم یبه ساعت مچ ینگاه مسعود

 نبود نگاه کرد. انیدر چهره اش نما زیچ چیزد و به آفرت که ه یلبخند میمر
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 .میکه بخواب ستیخوب امشب شب جمعه ست قرار ن_

شد  یتنها چند لحظه حس کرد که جسمش ته شترینه ب هیچند ثان یحرف وافرت مرد برا نیخورد از ا کهی مسعود

 شیحرفها کردبایرحمانه رفتار م یزده است.چه ب رونیواز بدنش ب اوردهیتاب ن نیحرف سنگ نیبار ا ریوروانش ز

 معرفت. یو دل سوزاندن ندارد ب گفتن نکهیکه مال تو شد اما ا نمیبیرا داشت ،قبول دارم وم شیقصد سالخ

 یتونیگفت:تو که در طول روز نم میحرف ومسعود متاسف کرد و روبه مر نیخوشحال از ا میحواله مر یپوزخند 

 .یخوریخوبه حداقل شبها به درد م یبه مسعود بکن یکمک

 یریکه با پرتاب ت ستین یافرت دختر ساده وبدبخت دانستیطعنه آفرت مقصر خودش بود که نم نیاز ا میمر سوخت

 .گرداندیوبه طرف باز م کردیچند تکه م ررایشود افرت ت یزخم

را  میرم توانستیداد وتا م حیفرت داشت رفتن را ترجکه از تنها گذاشتن ا یتیوبا نارضا دیرا کش میدست مر مسعود

 مواخذه کرد.

اما من بهش توجه نکردم  ششیچقدر تعارف زد برم پ یاخرشب چارهیب یمیمهندس کر نیکردم هم یعجب اشتباه_

 وقبول نکردم.

 بایرا دوست داشت وتقر نیهاو دوست آفرت بودکه آرژ یشرکت و از همکالس یاز نقشه کش ها یکی یمیکر الیل

 .گرینه کس د خواستیتنها توجه آفرت را م نیاما آرژ دانستندیهمه م

 را گرفت کارش به کجا شیشد وبازهم بغض گلو رهیدستش گذاشت وبه اتش خ یبزند سرش را رو یحرف نکهیا بدون

 .گفتیم شیبا مسعود برا یواز هم خوابگ زدیصورتش زل م یتو میبود،که مر دهیرس

 واسه اش نمونده. یراه جبران چیرو از دست داده که ه یچ فهمهیم یروز هیاحت نباش نار_

فقط  مستین فیمن ضع دهیکه منو عذاب م یزیچ نیست،وایهم ن یراه برگشت یعنی مونهیراه جبران نم یگیم یوقت_

 .دیکه دوستش دارم رو به رخم کش یبا کس یهم خوابگ بمیرق یشکستم وقت یکم

دل  کهنیلبخند بزند با ا یشده کم یکه آفرت حت دییچه بگو دانستیکردن نبود االن نم یکه اصال اهل شوخ نیارژ

 .کردیدخترک را شاد م نیدل ا یبود وکم نجایاز بهبد داشت اما دلش خواست که ا یپر

 .یرو ازدست داد یادیفکر نکن لذت ز  ستیهم ن یاش دهن سوز نیناراحت نباش،همچ_
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 ؟یگیرو م یچمتوجه نشدم _

 .گمیشب جمعه رو م نیهم_

زشت  یلیعادت کرده بود گفت:پسر مجرد بودن وشب جمعه داشتن خ نیرک بودن آرژ نیا یبه ب گریکه د آفرت

 ست؟ین

و بخوابه پس تو ر شتیپ یکس یتونینم یگیم یوقت چارهیکه گند زده بود گفت:خوب حق داشته مسعود ب نیآرژ

 !کاریچ خوادیم

 گفتم. گهید زیچ هیحرف رو عوض نکن من _

 یلبا تو و ؟حقیکن کاریچ یخوای؟میبودم که چ یادیز یمن با دخترها یگیشد وگفت اصال تو راست م یعصب نیآرژ

 .شتریمن زورم ب

قط گفت:من ف رفتیم نیکه پشت به آرژ یشده بود پاک کرد و درحال یبافتش را که خاک نییپا تیبا عصبان آفرت

 نگران نباش. دادمیرو هم که مهم بود تختم راه م یواسه ام مهم بودنه تو،اون یکی

 رفت . تشیرا به شدت داخل آتش انداخت وچند فوش نثار مسعود کرد وبه سمت سوئ گارشیس نیارژ

بسوزه که داغش رو سر  نیهمچ چارهیدختر ب نیمسعود امشب واسه من حال کنه ودل ا نیا ذارمینم نمیگه من آرژ_ا

 کنه. یمن خال

وگفت مهندس  دیکنار کش یکه عل ییبودن تا جا یمشغول طراح یساعت بود که با عل۳به  کیعصربود نزد۴ساعت

 .تونمینم گهیمن د هیواسه امروز کاف

 .امیوم کنمیکار تموم م گهید کمیباشه پس تو برو منم _

کش  از نقشه یکیبه سمت او که در کنار  یبه محض رفتن عل ردیمسعود را دست کم بگ یکس خواستیدلش نم آفرت

 ها بود رفت .

 .رهیم شی،کارهاچه جور پ دیخسته نباش_

 .فهممینم یچیشدم ،ه جیگذاشت وگفت:گ شیشانیکالفه دستش را به پ مسعود
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 کنار دست مسعود کرد. پیپسرک جوان وخوشت ،وروبهیخسته شد یتو فقط کم یچه حرف نیا_

 .دیخسته نباش هیواسه امروز کاف دیبر دیتونیم گهیشما د یعیمهندس شف_

را ازمسعود micronگفت وانهارا تنها گذاشت آفرت خودکار رلبیز یبودخداحافظ یکه به دنبال راه فرار یعیشف

 گرفت.

 . یکرد کاریچ نمیخوب بب_

ن ا یواو با کالفگ رفتیاز صورتش مدام داخل چشمش م ییشدمسعود به آفرت نگاه کرد که طره مو یبررس مشغول

مسعود را  یمزاحم آفرت را داخل شالش جا داد وآفرت دستها یرا برد وموها نداخت،دستشیرا پشت گوشت م

 تمام مشکالت نقشه را حل افتادهین یاتفاق ییوآفرت هم که گو دیدستش را پس کش عیمسعود سر دیگرفت وبوس

 کرد.

 .ینشون بد یخود دیدرست کردم فقط بگو کار خودت بوده با نمیا ایب_

 برسم؟ ییمن به جا یآفرت تو واقعا دوست دار_

برام  یلیخ نکهیواسه ا کنمیوتمام تالش مو م یکن شرفتیدوست داشتم تو پ شهیمن هم خوامیمعلومه که م_

 .یزیعز

 با من دختر! یکنیکارمیچ یرا با دست باال دادوگفت:آفرت دار شیموها مسعود

 حداقل تو باش. شمینم گهیمن که د یدوست دارم تو هم خوشبخت بش ،فقطیچیه_

 روز باتو برم. هیدوست داشتم  شهیمن عاشقش هستم هم ونایکافه و میگردنش را کج کرد وگفت بر_

 حق دستمزد؟ ای یخوایزد وگفت:باج م یمسعود پوزخند_

 یوگفت:تو هرچنبوددستان مسعود را گرفت  امدنیابراز محبت اما آفرت اهل کوتاه ن نیاز ا کردیسواستفاده م بازهم

 با تو. شهیکه حالم خوب م نهیاسمشو بزار مهم ا یخوایم

 .جیاب هو وانیل کیقهوه اسپرسو سفارش دادومسعود  آفرت

 .کنهیجورجاها خوشحالش م نینه ا خورهینه قهوه تلخ م ستیتو ن هیاصال شب میمر_
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که  یخواستیرو م یتو کس یشدیمن بود تو عاشقش نم هیبه پنجره کناردستش نگاه کرد وگفت خوب اگه شب آفرت

 مثل من نباشه.

 وبامن رو راست باش ایب"

 اندازه من دوستت دارد؟! اوهم

 رابزند؟ زیچ دهمهیبه خاطرتوق حاضراست

 وزمان را به خاطر تو به هم بدوزد؟! نیزم ردحاَضراستیگیدلت م یوقت

 او بامن فرق دارد، ییگویم یوقت

 ز،یهاست عز نیهم فرقش

 شومیم ایبه خاطر تو منکر دن من

 مثل من است؟ اوهم

 بهتر ازمادرت.... یدوست داشتنت را بلدبودم حت من

 "دوست داشتنت را ستیکه اومثل توبلد ن یوبدان ینیاز خودت بب ریکنار غ یرا که دوست دار یاست کس وسخت

 .رکردهیگ شتیفک کنم گلوش پ پلکهیدور وبرت م یلیخ نیپسر آرژ نیا_

 بحث عوض کردنش. نیزدبه ا یپوزخند آفرت

 که عاشق بشه،نگرانت کرده؟ ستین یادم نجوریا_

 .یروز ازدواج کن هی دیباالخره توهم با یچه حرف نیکه هول شده بود گفت:نه ا مسعود

 .ستمیبلد ن یمن زنانگ ستمین یمرد چیال ه دهیمن ا کنمیازدواج نم چوقتیمن ه_

 رو دلت مونده. نقدرینبود که ا یمهم زینرفته،چ ادتیحرف  نیتو هنوز ا_
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به  مکلیتا ه کردمیهر روز ورزش م گذاشتم،منیم شیبه نما تیدختر بودنم را برا یکه من با چه ذوق یدانست ینم تو

 ودم،تیپوشیتو م یرا برا میلباسها نیزدم،بهتریعطرم را م نیوبهتر کردمیم شیاز امدنت ارا د،قبلیایچشمت ب

ساخت که  یاز من مرد یتوجه یب نیوا امدمین تبه چشم یکه من چقدر از دختر بودن فاصله گرفتم وقت یدانینم

 .یابی یدر او نم ییاست وتو دخترانه ها تیاالن روبرو

رش را فک کردیجادمیا ییبایز یدر گوشش صدا خوردیم شهیباران که به ش یزده بود ودانه ها هیتک نیماش شهیش به

 ویحال خوش را به تو داده کنار دستت باشدوراد نیدهانت طعم تلخ قهوه اسپرسو بدهد و او که ابکن باران ببارد 

  یگریکس د لیاورا تحو دیبا ستدیکه با یتاکس ااست، ام زیرا پخش کند، چقدر شگفت انگ یسچیطل میاهنگ بگذر

اخر  یرا دربست برا یتاکس نیا شودیفاجعه است،نم نی.....ا ییباران وتنها یوطعم تلخ دهانت و صدا یوتو بمان یبده

 عمر گرفت؟

وارد راهرو که  دندیدویها م تیوبه سمت سوئ دنیخندیشده بود هردو بلند م کیوهوا تار دیباریبه شدت م باران

 انها روبرو شد. سیزده بود وبا چهره خندان وخ هیتک واریبه د میشدند مر

اران بود،ب شانیلبها یدوست دختر سابقش بود،هر دو لبخند روتلفنش را نداده بود ،با  کرد؟جوابیم یفکربد دیبا 

 ست؟ین یکاف نهایا دیباریهم م

 یزیمطلق بود وچ یکیرا به در انداخت تار دیزد وکل یشدند افرت لبخند تییوارد سو میدر راباز کرد وبامر مسعود

 دبرقیشده است ،کل سیهم خ رشیمتوجه شد که تاب ز یکیشده اش را در اورد ودر همان تار سیخ یباران دیدینم

که سرما از  یشده بود برداشت کم سیرا که خ لشگاز گذاشت وشا یاب را رو یکتر عیرا زد و واردآشپزخانه شد سر

ه اش را پر کرد با عجل ییایحس بو مویو عطر تلخ ل گاریس یبهتر هوا را تنفس کردند بو شیها هیبدنش خارج شد ور

شده بود  رهیخ شیبه چشمها نیسالن رفت درست حدس زده بود ارژ یمبل انتها از اشپزخانه خارج شد وبه سمت

وقت است  یلیحدس زد که خ شدیسوخته م مهین یلترهایاز ف دیکشیگارمیانداخته بود وس اپ یرا رو شیوپاها

 منتظرش است.

 ریبه خ دنیرس_

 تو؟ یاومد یتو چه جور_

 خوش گذشت؟_

 نداره. یبه تو ربط_
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 یرا جلو شیوآفرت وحشت زده دستها دیکوب نیزم یکوچک مقابلش را بلند کرد ومحکم رو یا شهیش زیم نیارژ

 . دیکش یفیخف غیافرت گذاشت و آفرت ج یبازو یدستش را رو گاریس نیدهانش گرفته بود ارژ

 .واررچسباندیآفرت را محکم گرفت وبه د یکه عاشق نشده اما حس تملک داشت با دستش گلو دانستیم نیآرژ

 !یدیفهم یواسه خوش گذرون یریبارت باشه با  شوهر مردم م نیاخر_

 گذاشت که تاول زده بود. یسوختگ یرا جدا کرد وانگشتش را رو نیدست ارژ افرت

بلندش که اب از  ییبود ومو ها دهیکه به تنش چسب ییمویوتاپ ل یمشک نیتازه متوجه ظاهر آفرت شد با ج نیارژ

 کرد. بازهم وسوسه اش دیچکینوک انها م

کرد وبه سمت در  شانیحواله هر دو  یلعنت دیرا پشت در شن یمسعود وعل یبه سمت افرت برداشت که صدا یقدم

 راه به افرت گفت:برو تو اتاق. انیرفت وم

ود شده ب نیکه مظطرب بود واز عصر متوجه حال بد آرژ یوعل یکنیم یگفت:تو اونجا چه غلط یبا چهره عصب مسعود

 بود. یچ یصدا شده داداش یگفت:چ

لنگه پا از عصرتا حاال دم در  هیکه  یشکست و خطاب به مسعود گفت:تو بهتر نگران زنت باش وانیل ستین یزیچ_

 منتظر تو بوده حاال هم از جلو چشمام گمشو.

نکرد افرت پشت در  ییاعتنا یعل یمسعود وخواهش ها یمحکم وعربده ها یدر را محکم بست وبه ضربه ها نیارژ

 حالم خوبه فقط برو. ستین یزیبود گفت:چ شیکه در صدا یرفت ومسعود را صدازد با بغض

 همه جا را گرفت به سالن برگشت. کبارهیبه  سکوت

 .نجایاز ا رونیتو هم گمشو ب_

 به تنش گرفت. دهیتاب چسب یدستش را جلو عیوافرت سر دیکش نییدوش افرت را پا یشال رو نیارژ

 پوست سردش یکه رو نیداغ ارژ ییودستها شدیم دهیبوس صانهیحر نیتوسط ارژ شیبار بود که لبها نیسوم نیوا

 و اورا به عقب هول داد . دیکش رونیتاب ب ریرا از ز نینشست با خشونت دست ارژ

 کار رو نکن ها؟مگه نگفتم. نیا گهیمگه نگفتم د یکنیم یچه غلط یکثافت دار_
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 .شدیاراده م یدختر انقدر ب نیکه چرا در برابر ا دیفهم یتمام وجودش را گرفته بود نم ازین نیارژ

 واسه اقا مسعود خوبه واسه مابد؟_

 .سهیاون فاسق واسه ما قد واسه

 زد . نیارژ نهیبا مشت به س افرت

 دست تو هوس باز. ریاون بودم نه ز شیکه االن پ کردمیها رو م نکاریاگه من ا_

 ت افرت را گرفت مچ دس نیارژ

 .کنمیبدبختت م یزنیباهاش الس م نمیبب گهید کباری_

 ؟یپسرم ،دوستی؟نامزدمی؟برادرمی؟پدرمیمن یبه تو چه؟مگه ک_

از او فاصله گرفت و  یخفه کرد کم شیرا در گلو شیوصدا دیافرت را بوس یبازهم به شدت لبها نیارژ

 .شهیات م هیتنب نمی،وایبپر یا گهیبا کس د یچشمم تو رو گرفته حق ندار یفقط تا وقت ستمین چکدومشونیگفت:ه

 .یکنیم نییکه مدت واسه ام تع یا غهیزن ص ایمگه من هرزه ام  یکرد جایتو ب_

 اماده گوشه لبش زد. شهیهم یاز ان پوزخندها یکیبازهم  نیارژ

 موافقم . یبا دوم یرو که نه ول یاول _

 کردیزده به اونگاه م رتیشد وبه افرت که ح ییبه سمت اشپزخانه رفت ومشغول دم کردن چا ییکمال پررو در

 .یکارت اروم کن نیبعدشم من و به جبران ا یگفت:برو لباس ها تو عوض کن سرما نخور

 نیرا با عجله خشک کرد از ا شیوموها دیپوش یبا شلوار کتان مشک یداخل اتاق رفت و بافت بلند زرشک افرت

 داغ نهییلبش در ا یرژ پخش شده رو دنیباشد د یاز دست خودش عصبان شدیباعث م نیبودن در برابر ارژ فیضع

بد  شو یتالف گفتیومدام با خودش م ردرژ پخش شده راپاک ک دیبافتش را دور دهانش کش نیدلش را تازه کرد است

 .نیارژ ارمیسرت درم

 کرد. یگذاشته بود که افرت سرفه ا شیپا یا روسرش ر نیمبل نشسته بود وارژ یبه اجبار رو بازهم
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 وتو. دونمیافرت من م یبه حالت سرما خورده باش یوا_

 .یها من نبوس یمثل وحش یخواستیم_

ا تو ام دمیدختر رو نبوس هیمن تا حاال دوبار  کنهیلبهام هوسش رو م گاریکه بعد از س یهست یآفرت تو تنهادختر_

 .دمیبار بوس۳رو تا االن 

 کجا نصب کنم؟ دیتا مدال افتخار رو با۳ نیا_

 .یگرفت یلبات تا همه بدونن از ک رو

 .خوادیافرت را محکم گرفت وگفت دستت رو تو موهام کن دلم نوازش م ودست

 .کنهیدرد م گارتمیس یولم کن سردم جا_

 .کنمیم یتالف گهیبرام زود باش وگرنه جور د ستیمهم ن_

تو  یکه حروم بازو یکیروشن کرد وگفت اون  یگرید گاریس نیکرد وارژ شیابه ناچار شروع به نوازش موه افرت

 رو حداقل تا اخر بکشم. یکی نیشدا

 من از دستت راحت بشم. یریبم یریبگ هیسرطان ر شاهللیا_

ف شر یپسر ب نینصف شب رفتم در اتاق ا کیکردم  کاریچ شبیمن به خاطرت د یدونیم ییچشم ورو یب یلیخ_

بود خودم بردم  دهیرو پاهام خواب گهیولش کردم که د یداشتم وقت دارنگهشیب۴به بهانه مشکل تو نقشه تا

 گذاشتمش رو تخت اونم واسه خاطر دل شما.

که مثل بچه ها ارام سرش  ییمردقلدر وزورگو یها یباز وانهید نیبه خاطر ا ردیلبخندش را بگ ینتوانست جلو آفرت

 مجبور به ادامه دادن نوازشش بود. شیبا وجود درد بازوپا گذاشت و یرا رو

پس خط قرمزهاتو رد نکن که به نفعت  مونمیکه رو حرفم م یدونیخودتم خوب م گمیبار اخر که بهت م نیآرژ_

 سوال ببره. ریواعتقاداتم رو ز تیهر بار که اقا حسادت کرد شخص تونمیمن نم ستین

 من باشه. بیغلط بکنه که بخواد رق یفقط کس ستمیمن حسود ن_

 .رودیوم کشدیخودش راهش را م نیارژ قتیکه با روشن شدن حق دانستیم آفرت
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 یعنی نیا دیدر را که شن دنیبهم کوب یاتش دلش صدا یشد رو یاب نیوا دیومسعود را شن میمر ادیداد وفر یصدا

که  یبهبد را باز کرد وارام طور امیبود پ لذت بخش شیدر مدت کوتاه هم برا یحت میمسعودرفته ترک کردن مر

 .شد رهیخ نیکرد وبه پالک اهلل گردن آرژ شرا خامو یوگوش یتونینوشت اره م امشینشود در جواب پ داریب نیآرژ

در  شدن ینه زندان خواستیورم کرده بود دلش فقط برگشتن به خانه اش را م شیکرده بود چشمها هیاز بس گر میمر

را که باز کرد دلش انتقام  امیخاموش و روشن شد پ لشیموبا یهمسرش،صفحه گوش یعشق باز دنیخانه و د نیا

 تامل شماره را گرفت وصحبت کرد. یگرفتن از مسعود را خواست وب

 شده یزیحالت خوبه؟چ زمیعز میمر_

 شد اون همه ادعا. یچ یریگیچرا چند وقته سراغمو نم ستیاصال حالم خوب ن_

 نه منو. یخوایکه مسعود رو م یفتخودت گ یخودت خواست_

 .کنهیم تمیاذ_

 .یخوایوبگو طالق م سایتو رو نداره جلوش وا اقتیمن که گفتم اون ل_

 .ستیها هم راحت ن نقدریاخه ا شهیو بابغض گفت نم دیاش را باال کش ینیاب ب میمر

 اونوقت من پشتت هستم. ستیالت ن دهیوبگو که برات کم بگو مرد ا سایسختش نکن واسه خودت جلوش وا میمر_

:به وگفت دیتخت کوب یرا محکم رو یگوش دینشن ییبارشماره بهبد را گرفت وبه جز بوق اشغال صدا نیچند الید

 رو بچسب. ای،همون دختر رو نیکرباس هیجهنم همه تون سروته 

آفرت بدون انکه شام مانده به اتمام برسد  یتا دو روز باق کردنیوقفه تالش م یبود وهمه ب ینقشه بردار نیاخر

به  بیشب بود وغر۱۱ساعت تعجب کرد ساعت یعقربه ها دنیمبل کناردستش افتاد و با د یبخورد خسته رو

با تک تکشان تماس  شدیاش نم وادهخان یفراموش لیدل یخستگ نیبود اما ا ستادهیساعت بود که مدام سرپا ا۵

کرد از خوردن خاطره  دایتخم مرغ پ کیدرست کردن  یبرا یانرژ یاز حال خوبشان خبر دارشد کم یگرفت و وقت

خنده دار بود اما از  دیکردشایمسخره اش م شهیاش بود که مسعود هم یدوران نوجوان یچاق اداورینداشت  یخوب

ستان گفته بودزم شیاز کتابها یکیدرذهنش نقش بست که در  یبوکو فسک ارلزغذا خوردن متنفرشده بود نوشته  چ

امد تا باالخره   شیپ یچهار روز بود لب به غذا نزده بودم فرصت ایشوم سه  سندهینو ورکی ویدر ن کندمیبودجان م
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همه به دهانم مزه نکرده بود.هرتکه از ان وهر  نیا یمن مدتها بود غذا یذرت بو داده بخورم وخدا یبخواهم مقدار

 ام. درون معده افتادیوراست م دمیجویبودانهارا م کیقطعه است کیدانه مثل 

که سروکله دو نفر  زدمیقدم م نطوریبهشت باشم هم یتو نکهی:متشکرم،متشکرم.مثل اگفتیام م معده

که ذرت  یدیراد ارویگفت:ان  یشده؟اول دچهیبزرگ طرف مقابل پرس یگفت:خدا یکیبه ان  شانیکیداشدیپ

از وحشتناک چه  ورشاز خوردن ذرت ها لذت نبردم،به خودم گفتم:منظ گریبود!بعد ازان حرف د خورد،وحشتناکیم

 .کنمیم ریبهشت س یبود،من که تو

 .راندیممنوعه تو را ازبهشت دوست داشتن به جهنم تنفرم بیحرف مثل همان س کی یگاه

 ادیز نقدریبود که چرا ا دهیاز دهان مسعود شن خوردیوپلو را م مهیکه داشت ق یحرف را وقت نیهم قایدق

قمه هر بار که ل یداد که مثل چارلز بو کوفسک ینخورد انقدر به خودش گرسنگ مهیق گریان روز به بعد د ؟اوازیخوریم

 .کردیمعده اش بارها از او تشکرم خوردیم یا

ه ک یحرف مییوبا خود بگو میطرف مقابل بگذار یخود را به جا شترینه ب یتنها لحظه ا میزنیم یحرف یوقت کاش

 میکن یکمتر معذرت خواه یلیخ شودیسوال باعث م نیبه هم ابد؟پاسخی کندیحال دلش را خوب م مییبگو خواهمیم

 .میرابشکن یودل

که  دادیخبر از عادت ماهانه م شناختیدل درد وحشتناک را م نینخورد که دل درد به سراغش امد ا شتریلقمه ب دو

فنجان قهوه گرم در دسترسش بود  کیاما تنها  کردیدردش را ارام م یمادرش با جوشانده و مسکن کم شهیهم

 به شلوارش دیزنگ خانه را شن یکه صدا دنداشت از دل درد حالت تهوع گرفته بو یریبه شوفاژ که تاث دنیوچسب

 خواستیهم نداشت  در دلش از خدا م یبهداشت لیبود که وسا نیبود وفاجعه ا انیخون نما یانداخت لکه ها ینگاه

 یرتصو ژامهیپ یبافت بلندش را رو کردیبود که دوروز بود با خشم نگاهش م یمیاگر مر یباشد حتزن پشت در  کی

وچند نقشه  نیآرژ دنیسرش انداخت ودر راباز کرد اما باد یشال دم دست را هم رو رفتوبه سمت در  دیاش پوش

 .یخوایم یچاورد وگفت: رونیرا ازاو گرفته سرش را از در ب میکه خدا انتقام مر دیدستش فهم

 .دهیرنگت پر نقدریشوک زده گفت:حالت خوبه؟چرا ا دیکه صورت آفرت راد نیآرژ

 .یخوایم ی،چ ستین یزیچ_

 .میدرستش کن یتونینقشه مشکل داشت گفتم اگه م نیا_
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در گذاشت ومانع از بستن شد  نیرا ب شیپا نیمن من کنان گفت باشه واسه فردا وخواست در راببندد که آرژ آفرت

 زد . هیوارتکیبافتش را به هم چسباند وبه د یوبا زور داخل خانه شد آفرت لبه ها

که  یکرد میلباست قا ریز یکرد وگفت چ کیرا بار شیچشمها نینگفتم باشه واسه فردا آرژ ،مگهیخوایم یچ_

 .شیدیسفت چسب ینطوریا

 تنهام بذار. ستین یزیمچاله کرد وگفت:چ شتریخودش را ب آفرت

شلوار  ینکرد لحظه اخر چشمش به لکه خون رو دایپ یزیآفرت را کنار زد وبافتش را باز کرد اما چ یدستها نیآرژ

 ؟یخورد یچ ؟مسکنیندار لهینداشت نگاه کردوگفت:وس ستادنیا ینا گریافتاد و به آفرت که د

 ت.رف یحرف چیه یب نیوآرژ یخواستیرو م نیهم یلعنت رونیبافتش را به هم چسباند وگفت:برو ب یلبه ها آفرت

از دخترها عادت ماهانه شده  یکیببرد که  ییبو یوسواس دارد وقت نیآرژ گفتیافتاد که م نیحرف آو ادیبه  آفرت

ه را برده بود وبازهم ب شیکرد که ابرو نیچند حرف درشت بار آرژ رلبینشود ز کیبه او نزد گفتیم یخجالت چیه یب

 شدنش در ان مچاله شد. فیکث الیخ یسمت مبل رفت وب

 وتحمل ترس دادیدل درد اجازه بلند شدن به او نم دیدر راشن یکه صدا گذشتیم نیاز رفتن آرژ یساعت کی بایتقر

 نیا یدونیمن یسرت دختر ریرا دستش دادوگفت:خ یمشک لونیشد ونا کیبه او نزد دیرا د نیراهم نداشت که آرژ

 . داکنمیداروخانه پ هیگشتم تا تونستم  یکل شهیالزمت م زهایچ

گرفت وبه اتاق رفت در  نیرفته بود بسته را از دست ارژ ادشیشده بود واز خجالت دل دردش  دیکه سرخ وسف آفرت

 یخرگوش یاب دیسف راهنیرا با شلوار وپ شیبود لباسها دهیاندازه خجالت نکش نیبه ا چکسیطول عمرش از ه

 .یشی:بخور خوب مفتمسکن دستش دادوگ کیاب و وانیل کی نیکرد وبه سالن برگشت آرژ ضیتعو

از  رونیشد که ب ینشست ودر دل قربان صدقه دختر نیشدن آفرت چقدر به دل سنگ شده ارژ دیسرخ وسف نیوا

 لب ارام تشکر کرد. ریزبود،مسکن را خورد و یلوس وخجالت یدخترک ییخودش اما در تنها یبود برا یخانه مرد

کنه هزار بار مردم و زنده شدم  کارتیمبل نشست و گفت:خدا بگم چ یآفرت رو یروشن کرد و روبرو یگاریس نیارژ

 .خوامیم یداروخانه گفتم چ یتا به متصد

انداخته بود وبا لبه شالش  نییسرش را پا شدیوبه خجالتش اضافه م شدیکه لحظه به لحظه از درد دلش کم م آفرت

 .کردیم یباز
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آفرت را  یرو نیبحث،تا بحال ا نیاز ا بردیبود لذت م دهیساکت وخجالت زده ند نقدریکه تا بحال افرت را ا نیآرژ

 بود. دهیند

 .یفهمیخوب درد دخترها رو م گهیکه د یوگفت:ماشاهلل از بس دوست دختر داشت اوردیطاقت ن گرید افرت

از بس دوستم داره درد دلم  یگفتیم دیخریرا ازلبش جدا کرد وگفت:اگه اقا مسعود تون واسه ات م گارشیس نیآرژ

 نمک نشناس. نقدریشدم دختر باز اخه ادم ا دیبه من که رس دهیرو فهم

 ؟یبر شهیخوب ممنونم حاال م یلیخ_

نم هاتو تحمل ک یبد خلق تونمیم هیدردت چ دونمیمن م یایبهتر سر کار ن یشیم یعصب یلیافرت از فردا خ گمیم_

 .کننیم نتینفر دوننیکه نم هیبق

 دیهم کوب یدر را محکم رو یعصب نیمبل بلند  کردوارژ یرا گرفت وبه زور او را از رو نیارژ وریپل نیاست افرت

 ورفت.

چه ب کی ینقشه نقاش یاگر به جا شدیاش روبرو م یبا لبخند موذ افتادیم نیسرکار هر بار که چشمش به ارژ فردا

بود  مسعود ینگران نگاه ها نیب نیرا باال ببرد درا شیصدا توانستینم نیاز ترس ارژ گذاشتنیم شیساله هم جلو۷

 در خانه اش. نیشب گذشته آرژ رخشاندارد به خصوص با سابقه د یبا افرت صنم نیآرژ کردیکه فکر م

خودش را به او رساند  نیراه ارژ انیها راه افتاد در م تیوکار را رها کرد وبه سمت سوئ اوردیطاقت ن گرید

 ؟یوگفت:خوب

کنه ن یبریکردن من لذت م تیبدم چرا از اذ یتذکر به کس هیجرات ندارم  یابرومو برد گهیگفت:بسه د یعصب افرت

 !یریانتقام بگ یخوایم

 یسردش در چشم ها یچشمهاهم رفته و یتو یومانع رفتن افرت شد وبازهم با ان اخم ها ستادیا شیجلو نیارژ

 آفرت زل زدوگفت:

  یکنیزنها فرق م یبا باق تو

 ستیارزان ن نگاهت

 مردان است واما یتمام یایرو لبخندت
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 را ندارد! دنشیکس تاب خر چیه

  یانقدر دور دست تو

  دهدیبه خودش اجازه نم یحت یمرد چیه که

 لمس دستانت را درسر بپروراند..... یایرو

 تیبرسر در مرزها یانگشتانت نگار ی رهیدا

 گرفته است، یورود را از هرکس حق

 ستیتو کارگر ن یورود به مرزها یبرا ییزایو چیه

 ستیزنها کم ن یتو با باق فرق

 ستندیکم ن باتریتو ز از

 اما

 !چکسیتو سخت تر ه از

 من،

 بودنت باخته ام.... یافتنیبه اسان نبودن ودست ن دل

بعد از سالها عاشق بودن درست  دیچشیداشت طعم معشوقه بودن را م بشیرا زد ورفت وافرت ماند وحال عج حرفش

 یوحشتناک بود وقت نیدوایچشیبودن را م ریبود وحال داشت طعم س دهیکش یکه مدام گرسنه گ یبه کس هیشب

با  یباشد وکس یدلت ابر یهواوعاشق تو شود، دیایب گرید یرا دارد کس شیوهنوز دلت هوا یهست یعاشق کس

 !شودکردیچه م دییایبه سمتت ب یآفتاب ییهوا

 از یسرسر یاز مسعود را زده بود داخل فرودگاه خداحافظ یدلبر دیق یبودحت یفرار نیاز ان روز از برخوردبا ارژ بعد

 شد وبه خانه برگشت . یسوار تاکس نیهمه کرد وبدون نگاه به مسعود وارژ
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نا و یخستگ ییفرار کرد گو شیبه استقبالش امدندواورا درآغوش گرفتند بازهم خستگ شهیمثل هم پدرومادرش

 .شدیم یفرار زانشیبا در آغوش گرفتن عز یدیام

از خوب بودن کارش راحت شد و  الشیخ دیکش امده اش را د یلبها یگذاشت و وقت یها را مقابل استاد قاسم نقشه

 شد. رایاسطوره را با جان ودل پذ نیا یفهایتعر

هضم نکردم تو  نویواسه من، من ا یواسه ادم تازه کار ادهیچک رقمش ز نیمتعجب به افرت نگاه کرد وگفت:ا مسعود

 ؟یشرکت کرد یداخل ریاز کارم نگذشته منو مد کماهی

که  بمونه ادتیباشه ، ادتیبلند شد وبه سمت مسعود رفت ودستانش را گرفت گفت:امروزت رو  زشیاز پشت م آفرت

هارو ازت  نیارزوت بودمن فقط هم شهیکه هم ییرسوند جا نجایتو رو به ا یکه ک نی،اییواالن کجا یکجا بودقبال 

 .یمن شد تیتو باعث موفق گمیگفتم االنم م خوام،بارهایم

به مسعود زل زد ومسعود هم که  تیبا عصبان نیفاصله گرفت ارژ یدر راباز کرد وآفرت بالفاصله از مسعود کم نیآرژ

 موقع ها باشه. نجوریدر هم رفته بود گفت:فکر کنم در زدن واسه ا شیاخمها

مقابلم باشه رو نابود  یهرچ زنمیوگفت:من دست به زدن ندارم اگه بزنم اروم نم دیکوب زیم ینقشه هارا رو نیآرژ

 .کنمیم

 .یزنیاز دهنت حرف م ادهیوگفت :ز ستادیمقابلش ا مسعود

قرار  شانیهر دو نیافرت ب کنمیوگرنه من به اندازه صحبت م یکیفت:تو کوچمسعود را گرفت وگ راهنیپ قهی نیارژ

 .مسعود تو هم برگرد سر کارت.دونیمحل کار نه چاله م نجایا نیبلند گفت:تمومش کن یگرفت وبا صدا

دو کلوم حرف بزنه واسه من ادم  ستیهنوز بلد ن تیشخص یگفت:پسرب نیهم زد ارژ یرفت ودرا محکم رو مسعود

ر دختر از س هینکنه  گه،خداید شهیم نیبرسه هم ییدختر به جا هیتازه کار بدبخت صدقه سر عالقه  هی یشده وقت

 .دیاسب د یبه جا دیکه االغ رو با رهیبگ میاحساسات تصم

وقت بود  یلیکه خ زدیمحرف  یزی!هه خنده دار بود داشت از چن،احساسیآرژ یالیزد به خوش خ یپوزخند آفرت

 وقت بود که همانند کوزه سخت وتو دار شده بود. یلیخ فیسخت شده بود ان خاک رس نرم ولط
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ها ودل  انتیگناهاش،باهمه خ ی خوام،باهمهیمرد رو م نیزد وگفت:من ا نیآرژ نهیبا انگشت اشاره به س آفرت

 هی،مثل  بخشهیمردش رو م یگناه ها شهیهم شهیکه عاشق م یخوب تو گوشت فرو کن دختر نویشکستن هاش ا

 .کنهیگناه بودن و گناه کار بودنش نداره فقط ازش دفاع م یبه ب یکار مونهیم لیوک

 تنافیباز یتنها راه برا نیا دیعشق را ندارد،شا یستگیکه شا شودیم یعاشق کس شهیانسان چرا هم ستین معلوم

 به یاست،عشق ورز ینوع خودازار نیتر یمیقد نیم،ایکنیم یاست که در ان زندگ ییایدن یتعادل از دست رفته 

 (یالنچفا اناینوع ان.)اور نیتر ست،واحمقانهین یکه قادر به عشق ورز یکس

 .یشیم مونیپش یروز هی_

 چیه یبودن ب روزیپ شهیهم نیبلند شد وازا شیاز جا دنشیدر رابست وبه سمت مسعود رفت مسعود باد بالفاصله

 ؟یگفت:باز که در نزد نیانداخت و با تمسخر به آرژ شیبه گلو یباد یمبارزه ا

 .ستادیمقابلش ا مسعود

و لطمه ر نیچون اون به جبران غرور بر باد رفته اش سخت تر یاماده باش شهیهم دی،بایرو شکست یغرور زن یوقت_

موهاش رو  یکه ترکش کرد یوقت یکنیکه االن از عالقه اش به خودت سوءاستفاده م یدختر نی،هم زنهیبه تو م

 یکه بعد از اون ب یزن شکست خورده ا از دیترس دیکوتاه کرد،با شیپسرونه کرد،همون موقع شر توهم از زندگ

 قدر تمند شد. نقدریتو ا یرتیغ

گفته بود؟با او درد  بهیمرد غر کیرا به  زیاز عالمت سوال ؟آفرت همه چ ییایحرفش را زد ومسعود ماند ودن نیآرژ

 رده بود؟وبازهم ترس بود که به جانش امد اما راه فرار نداشت.دل ک

نگاه  نهییبار بازهم خودش را در ا نیرا خاموش کرد واخر شیمسعود پاسخ نداد گوش یکدام از تماسها چیبه ه میمر

هد در به سوال رضوان جواب بد نکهیبود بدون ا دیکم که از او بع شیوارا یبا شال قهوه ا یسورمه ا ییکرد پالتو

او را با ان ظاهر  شدیخودش باشد مگر م دیکه با درابست وسوار اژانس شد وارد کافه که شد از پشت سر حدس ز

 ونشست. دیراعقب کش ینداد صندل صیتشخ یمتیاراسته و ق

 ؟یخوریم یزد وگفت:چه به موقع چ یلبخند آفرت

 هات چاکلت هی_

 اسپرسو داد. کیهات چاکلت و کیگارسون را صدا زد وسفارش  آفرت
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 و تلخ درست مثل خودش. کیش خورهیهم که م ییزهایچ یبا خودش گفت حت میمر

 یخواب خورهیکه مسعود نفهمه کنجکاو شدم اخه بهت نم یواصرار کرد مینیبب یخوایم یوگفت یاز صبح که زنگ زد_

 ؟یبا من درد و دل کن

رو ثابت  یچ یخوایم تیریباال و مقام مد دادن دستمزد ؟بایدار یفقط بگو چه هدف ستمین ینیاهل مقدمه چ_

 د؟یعشق رو با پول خر شهینم یندونست ؟هنوزیکن

 هشیبا پول نم گهیاز اسپرسو اش را خورد وگفت:هرکس م یکم یرا اورد و آفرت با خونسرد شانیسفارشها گارسون

 .کنمیپول دارم عشق رو حس م نیپول نداشته چون من االن به خاطر هم یحتما به اندازه کاف دیعشق رو خر

از عشقت به شوهرم  یو دار یسادیمن وا یجلو رو یکشیگفت:خجالت نم تیبر خالف افرت با عصبان میمر

دسته دوم بودن مبارزه  گاهیواسه جا یو منو انتخاب کرده اما تو بازهم دار خوادتی!خوبه خودش گفته نمیگیم

 .یکنیم

 شهیمه یعنی؟یچ یعنی یندون دیام شا سمینیزدوگفت:من فم یازهم لبخندبه پا شده بود ب یکه در دلش اتش آفرت

اما  رمیگیموراتا م کویوساش نیمثل الن ارکل ییهامو از زنها دهیوطرفدار حقوق زنها هستم وا دمیحق رو به زنها م

که به هم جنس خودشون رحم  رمیگیرو از زنها م قح نیوا ذارمیپا م ریرو ز دیعقا نیلحظه همه ا نیاالن در ا

 اهایکه باعث خراب شدن رو ییست،من حق رو به زنها گهید یکیبا  دوننیکه م شنیم یو وارد رابطه با مرد کننینم

 هی شهیوم دهیزن بودنش رو از دست م گاهیموقع ست که اون زن جا دم،اونینم شنیهم جنس خودشون م یوزندگ

 .کنمیرو انتخاب م وون،مردهایاز مرد وح تیحما نیب نموخوب م فیکث وونیح

 گرید زیواداب معاشرت وهزاران چ دنیطرز صحبت کردن افرت کم اورده بود درست مثل لباس پوش نیکه از ا میمر

 مسعود با تو رابطه داره. دونستمیکه از او کم داشت گفت:من نم

اون  یدونستینم دین از دروغگوها متنفرم شاوم یگیاش لبه فنجان را دور زد وگفت:دروغ م دهیبا انگشتان کش افرت

 .یکرد انتیبه دست اوردنش به هم جنس خودت خ یست وتو برا گهیدختر د هیکه مسعود با  یدونستیادم منم اما م

 ؟یخوایم میاز جون منو زندگ یخوب حق باتو حاال چ_

 آفرت طرف صحبت باشد وحق با او نباشد؟ شدیم مگر
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 نه،جالبیوقت نخواست منو بب چیاون ه یدادم،تمام کارهام واسه جلب توجه اون بود ول رییمن خودمو واسه اش تغ_

 . ارمینم ادیشدم رو به  یبودم وچ یکه چ نینم،ایبیکه بودم رو نم یاون ادم سابق گهیکه من خودمم د نجاستیا

 .یارهارو بکنک نیتموم شده ا یشروع شده و تو جوون یعشق که از بچگ هیمسخره ست که به خاطر  یلیخ_

 هیبرگول ویخورخه مار یدونی،م شدیدهانش هم تلخ م دیبا شیتلخ بودن حرفها یاز قهوهاش را خورد برا یکم افرت

 ه؟یک

 ؟یپرسیم هیربط چ یب یسوالها نیسرش را تکان دادوگفت ا میمر_

 ایدختر تو محله شون شدبهش گفت  هیسالش بود عاشق ۱۲یبود که وقت یپسر هیبرگول ویمار ،خورخهیشناسینم_

 ادیسراغت ب یعشق تو چه سن نکهیس،ایاول جهان پاپ فرانس شیواون االن کش شمیم شیکش ای کنمیباتو ازدواج م

من به مسعود قول دادم که خوشبختش کنم وبه  یازش مراقبت کن یبتون یکه تا چه سن نهیمهم ا ستیمهم ن

ساده بودم که دلش رو زدم  نقدریا یروز هی کنمیکار رو م نیاالهم  دارم اارزوهاش برسونمش وبه من افتخار کنه ح

 .فرستهیتو رو انتخاب کرد ومنو ول کرد به خودش لعنت م نکهیکه هر لحظه واسه ا دمیرس ییاما حاال به جا

ه بود بست شیکه کمر به تاراج زندگ ییدختر پر ادعا نیسر ا یرا بردارد ورو نشانیب یچوب زیم خواستیدلش م میمر

 بشکند.

سرد شده و دست نخورده هات  وانیکه به ل یدر حال میگذاشت وبلند شد مر زیم یرو یتومن۱۰دو اسکناس آفرت

 .گذرهیم یتو اون سرت چ یشده بود گفت:لعنت رهیچاکلتش خ

 .ستین یا گهید زیچ چیه انتیسرم به جز خ یوگفت:تو دیخند آفرت

 گفتیوم رفتیچکار کند اگر م دیبا دانستیرفت وفکر کرد وفکر کرد نم ادهیبرگشت به خانه را پ ریتمام مس میمر

که صبح با  یکرد؟مسعودیمسعود حرفش را قبول م کندیرا حس م نیدختر قصدش شوم است واو ا نیمسعود ا

 شیاز چک دستمزدش را برا یوعکسگفته بود  شیذوق وشوق برا یشدنش را با کل ریاوتماس گرفته بود وخبر مد

 فرستاده بود.

به زالو  هیدرست شب یناچار نیا کندیذره ذره نابودت م ینداشته باش یدرمانش راه یاما برا یکه درد را بدان نیا

 .مکدیتمام خونت را م

 شه؟ینگاه کردوگفت:به نظرت زنگ بزنم پر رو نم نیمرددبه او الید
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 .یبهش زنگ بزن نکهیبه حال ا یپر رو وا شیوگفت اون در حالت عاد دیخند نیاو

 کنم. کیگذاشت وگفت :پس مرض دارم خودمو کوچ زیم یرا رو یگوش الید

 رت .غرو یپا بذار ریز دیرو که با یزیچ نیاول دیعالقه وسط باشه با یپا یوقت یکنیفکر م ینطوریچرا ا زمینه عز_

نگذاشته عذاب وجدان  شیبرا یبرادرش غرور دانستیاو که نم دیخندیدر دلش م نیآو یالیخوش خ نیبه ا الید

قبل  که شب ینیاز آرژ تیهم عصبان دیاست وشا ییکه اگر بهبد را انتخاب کرده بخاطر ترس از تنها نیگرفته بودازا

 کرده بود و تنها دوکلمه پاسخش بود پیتا شیبا اشک برا شیرا برا شیها یدو صفحه از دلتنگ

 کن. تمامش

گفتن  یاتنها نماندنش بلکه بر یاما نه برا ندشیبب خواهدیکار را بکند تماس گرفت و گفت م نیبابهبد ا توانستینم او

 .قتیحق

و جمع زبونت ر شهیهم نم یبا جارو برق یکرد بهبد گفت:تو جمع که هست یلب سالم ریبلند بهبد شد وز یشاس سوار

 ؟میکجا بر ،حاالیزنیدو کلمه هم به زور حرف م میشیتنها م یکرد اما وقت

 راحت ترم. ینجوریا یکن یحرف بزنم وتو رانندگ نیتو ماش خوادیدلم م_

 درسته؟ یتو چشمام نگاه نکن یزنیحرف م یوقت یخوایکالم بگو م هی_

 دروغ نگم. خوامیچون م قایاره دق_

 .دیتون رو بگ ضیبانو شماهم عرا کنمیباشه پس من فقط به جلو نگاه م_

 گرفت وشروع به حرف زدن کرد. یرا به باز فشیدسته ک الید

 ،ترسوکننیم نیها ادم رو بدب نیاول نیستند،ایقابل بخشش ن یشیبار عاشقشون م نیکه اول یبهبد ادمها یدونیم_

که  بشه،درست گهیرابطه د هیوارد  ترسهیادم م رهیکه م نیاول نیا یبش زاریب یکه از هر رابطه ا کننیم یکنن،کاریم

اعث ب نیر،وایبرگشت پذ یتجربه سرکوب شده به سخت نیکه با اول ییاما اون حس ها ادیه مرابط نیتو ا دیادم جد هی

 .یوابسته بش رید یلیکه خ شهیم
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 اون اهل دونمیم ومدهیدلت ن یپابه پا دونمیچون م دونمیرو مقصر نم نیو آرژ دمیمن حق رو به تو نم الید یدونیم_

 ینخواسته شدنت رو باور نکن یخوایکه تو نم نیا دیخودش رو عقب کش یدونست دوستش دار یوقت ستیتظاهر ن

 یتاالیخ یلیطرفه بود وبس،دخترها خ هی عشق هیفقط  یکه اصال وارد رابطه نشد ییتو یمقصرش تنها  خودت هست

سر نخ  هی شهیکه دوستشون دارن م یجواب سالم از طرف کس هی شهیبه ضررشون تموم م شهیهم نیهستند وا

 یذاریوسر خودت م یبافیکاله که م هیفقط  نیکنن اما ا رشیکه تا بچه دار شدن هم با طرف تعب ایرو هیواسه بافتن 

 .شهیدرست م زیهمه چ ریکردن فاصله بگ یپرداز الیخ نیاز ا یکمفقط  ستیاز عشق ن یخبر

 ث عذابم شده.دونستن باع نیام،همیکنار ب تونمیاما نم دونمیهارو م نیبهبد من همه ا_

و به که تموم روزها ر نیعذاب ا الینم،دیاشکتو بب ادینکن خوشم نم هیدنده را عوض کرد وگفت:صدبار گفتم گر بهبد

 یعنی یدیکه م یزمان نیکنم،همیزمان که بگذره فراموشش م یاصال باخودت بگ ای گردهیکه اون برم یباش دیام نیا

دون خودت رو کم ن نقدریشه،ایانتظار در قالب فرصت م نیمسخره تر نیبه برگشتش،که ا دیفرصت دوباره واسه ام هی

کن که به بودنش دل گرم  تیرو وارد زندگ یعادت رو،کس نی،خودت ترک بده ا یبش یلبخند راض هیسالم و هیکه به 

خودت  یحس رو به خاطر آزاد نی،ایندار یجز فراموش یرحم باش وبهش بگوچاره ا ی،در مقابل احساست ب یبش

 .کنهیازت تشکرم یرحم یب نیبعدها تمام وجودت به خاطر ا عنمببر،مطم نیازب

 هحیوهم احساساتش را جر رتیکه هم غ ییگفت و بهبد تنها گوش داد بدون انکه خسته شود از حرفها الید ساعتها

ش شود دل یگریآفرت د الید خواستیرا خوب بلد بود،دلش نم یبود که رسم عاشق ییاز مردها یکیبهبد  کردیدار م

 حس کم بودن کند. شهیمثل آفرت هم خواستینم

 تیریمد اقتتیگفت:قربونت برم تو ل رفتیکه قربان صدقه اش م یرا باز کرد ومادرش در حال ینیریجعبه ش مسعود

 بود نه ور دست بابات کار کردن.

چقدر خانوم و  نیبب یآفرت رو نگرفت یگذاشت وگفت:مسعود اشتباه کرد زیم یرا رو ییچا ینیس رضوان

 پولدارشده.

 یگوشه اتاقت و هرچ یافرت دوستم داره دختر رو کشوند یدیفهم یخودتو وقت نی؟همیگیم یرضوان جک دار_

 .یدلت خواست بارش کرد

مسعود از  یتهایاز حما دیشنیکه پشت در م ییاز حرفها ختیداد وبازهم اشک ر هیوارتکیسرش را به د میمر

 بود؟ دهید یشوهرش چه خواب یمادرش،آفرت برا یمانیپش
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 .خواستیچشم امدن م خواست،بهیشدن را م دهیو رو کرد دلش د ریرا ز کمدش

مارکداراونا رو بدون مسعود  یبلند ،خونه مستقل ،لباسها یشاس نیتوقعاتم باالبود ماش نقدریبه من که ا لعنت

 .ودشینم تیباعث خوش حال زیچ چیه یدل خوش نداشته باش ی!وقتکاریچ خوامیم

اش  یاب نیشلوارک ج یکرد وان را رو دایورو کرد تا باالخره تاب قرمز رنگ را پ ریکمد وکشوها را ز تمام

چشم  به یمهم نبود دلش فقط کم شینه برا ایشود  بایز نکهی،ا دیکش شیلبها یبار رو نیرا چند دورژقرمزشیپوش

 .خواستیامدن م

 خاموش بود. تی،چرا گوش ییکجا زمیعز میمر_

 .امیتو اتاقم االن م_

 ؟یدیلباس ها رو پوش نیهوا ا نیحالت خوبه؟تو ا میرا برانداز کرد وگفت:مر شیبا تعجب سرتاپا مسعود

 که رنگ قرمز نپوش. ریبگ رادیا شهیهوا رو بهانه نکن مثل هم_

 ؟یبار حال خوب منو بد نکن هیکانتر اشپزخانه زد وگفت:شد  یرا به شدت رو ینیریبشقاب ش مسعود

 مهم بود؟ ششیارا ختنیانهارا حس کرد در ان لحظه بهم ر یسیوبازهم خ دیکش اهشیس یچشمها ریز یدست میمر

 کار کردم که از چشم تو افتادم! یمن چ یکه عاشقش بود ی،زنت رو کس نیمسعود منو بب_

اون  که تو از یکور بشه چشم میمر یرا پاک کرد وگفت:تو عشق من شیبه سمتش رفت و با انگشتش اشکها مسعود

 .یافتیب

بودم که قبول کردم باهات دوست بشم با وجود  یگرفت وگفت:مسعود من دختر بد یدکمه کت مسعود را به باز میمر

 بد نه؟ یلیخ نیوباهات ازدواج کردم ا یهست گهیدختر د هیبا  دونستمیکه م نیا

 .فهممیترست رو نم نیا لیدل یگل من ،تو عشق من یچه حرف نیا_

اش که باه ییهواتو داره؟تو نقدریچرا ا ستیتو سرش،اگه قصدش ضربه زدن به تو ن یینقشه ها هیمن مطمنم آفرت _

 ؟یخوب تا نکرد

 بود؟ دهیبود؟چند بار از خودش پرس دهیسوال را از چند نفرشن نیا
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 را از آغوشش جدا کرد. میمر

که بهم شغل واحترام  دادیهامو نم یکه بده نمیبمن ازار ب خواستیبه من برسونه اگه م تونهیم یآفرت چه ضرر _

وسفته هارو پس  دمیمن نداره اگه وامم جوربشه بهش م هیبر عل یزیکه حقش هست چ ییاون به جز سفته ها دادینم

 .رمیگیم

 ست؟یمشکوک ن یدختر که ترکش کرد هیهمه خوب بودن از  نیدلم ا زیمسعود عز_

اون  یشناسیتو آفرت رو نم برمیوسط منم که دارم سود م نیکنه ا یکار هتونیاون که نم یبر فرض که تو راست بگ_

 .شتریطرفه ست نه ب کیعشق  هیگفت دوست داره فقط  شهیمن رو دوست داشت وم یلیخ

راحت  الشیح  نکهیذهنش ارام شود از ا یکم نکهیا یکرد برا شیمسعود را که حس کرد همراه یلبها یسیخ میمر

 شود که مسعود انوز هم متعلق به اوست.

 تاب را از تنش پاره کرد وبه سمت تخت بردش. مسعود

را از ان توانستیپاره شد خوب م ازیتنها لباس قرمز رنگش به بهانه عشق ون یوقت یعشق باز نیدلزده شد از ا میمر

 ت.!محال اسیو مردت را نفهم یزن باشرا  یرنگ لعنت نینپوش ا گرید یعنیپاره اش کرد  یبکشد وقت رونیتنش ب

 خفه شدم. یبکش گاریکمتر س شهیم نیآرژ_

 .رونیبرو ب یناراحت_

 رون؟یپروژه ام من مهندس ناظرم اونوقت برم ب ریمد ؟منیچ یعنی_

 تون. ریمد دیرفت وکامت تلخ شد اها ببخش ارتیباز دست_

 .دیفهمیم یرا به خوب نیآرژ یکلمه به کلمه حرفها انیزدن م شین تمسخرو

 ؟یخوایم یتو از من چ نیارژ_

 آفرت متوقف شد. یلبها یگرفت ونگاهش رو یرا به لبش برد وبا حرص کام محکم گارشیس نیآرژ

 تو. دنیبوس خوادیکه لبهام م یزیتنها چ گاریگفتم که بعد از س_
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معشوقه ات؟من ونگاه کن  ایمن دوست دخترتم؟ ی،فکر کرد یگیم ازاتیاز ن یمن دار یرو یجلو یکشیخجالت نم_

 یبگم من دارم از چ یچ دونمیتو واقعا نم یازهایواسه رفع ن لهیوس هیام نه  نندهیخوبم نگاه کن من آفرتم من آفر

 .یکنیفکر م یبه چ یتو دار زنمیحرف م

 یرااورا ب دییچگونه به او بگو دانستیخودش اعتراف کرد که در ابراز عالقه اشتباه کرده است نم شیبازهم پ نیآرژ

 .یشوینابود م یریبگ ادیها که تا  نیاول نیاز ا یوا خواهدیم شیزندگ

 نبود. نیمنظورم ا_

دوست  هی تونمیباشم اصال نم یزن زندگ تونمیمن نم نیآرژ ستیباشه واسه ام مهم ن خوادیکه م یمنظورت هرچ_

م خوشم با کار مییبدونم من با تنها خواممیونم دونمینم ییزناشو یاز زن بودن وزندگ یچیدختر ساده ام باشم من ه

که ساعتها تو پاساژها  ستمین یکنم من زن یپزکه پشت اجاق گاز بمونن وساعتها اش ستمین یحالم خوبه ،من زن

سه  نیفقط ا مییوتنها میواسه خودم وزندگ ذارمیاز شوهرم من وقت م یلباس خواب بگردم واسه دلبر هیدنبال 

 من. یایسه ضلع دن نیا شهیمثلث من نم نید اوار یا گهیشخص د چیتا،ه

 ؟یمرد بش هی یزندگ ،زنیمادر بش خوادیپشتت باشه دلت نم یکی خوادیدلت نم یعنی؟یچ یعنی_

 ازدواج کن. خوادیدلت زن وبچه م نقدریاگه ا ؟خوبیگیمن ازازدواج متنفرم اونوقت تو از بچه دارشدن م نیآرژ_

زده از شالش را با دست لمس کرد  رونیب یاز موها یشد وکم کیانداخت وبه آفرت نزد نیزم یرا رو گارشیس نیآرژ

بچه ام  ،تازهیا نهیوک یوحش یادیلجباز و ز کمی ستیدلش باهام صاف ن خوامیکه م یاما اون خوادیوگفت:دلم م

 ه؟یمن چ فیدوست نداره اونوقت تکل

و کنار ت طیکه حاضرن با شرا ییدخترها ستنیکم ن ادیباش که با خواسته هات کنار ب یکیمعلوم دنبال  فتیتکل_

 .انیب

 و الله خوامیو انتقام جو رو م یدختر وحش نیگوش آفرت کرد وگفت:گور پدر اون دخترها من ا کیلبش را نزد نیآرژ

 .دیافرت اورا به هقب هل داد وشالش را جلو کش دیگوش آفرت را بوس

صورت مگر  نیا ریعاشق شده طالب ازدواج باشد درغ دییبگو نکهیخودخواه باشد که بدون ا تواندیم مرد کی چقدر

ت دس لیآفرت را دوست نداشت تنها به دل نیاست؟آرژ شیازهایرفع ن یازدواج برا نیفکر نکرد که ا نیبه ا توانیم

 پر رنگ شده بود. شیبودنش بود که انقدر در زندگ یافتنین
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نکن بد  یبهت گفته بودم که من و عصب یپا گذاشت ریرو ز دمیبازم عقا یط قرمزهاتو رد کردبازهم خ نیآرژ_

 .ینیبیم

نگاه کرد  دندیرقصیم شیکه ترس در چشمها یارام به آفرت یکرد وبا قدمها دیبه سمت در رفت وانرا کل نیآرژ

 .نیبب رو هیبق کممی اقتیل یدل بکن از اون گذشته ات از اون پسر الدنگ ب یآفرت؟لعنت نم؟منیبیوگفت:من بد م

فکر کنم. مگه دوست داشتن دست خود ادم!من  یچیبه ه تونمیحسابها با گذشته ام دارم تا پاک نکنم نم یلیمن خ_

 .نیهم خوامیمسعود رو م

د دخترک بفهمان نیچطور به ا دانستیمکه ن نیذهن اشفته ارژ ختنیبه هم ر یبود برا یجمله کاف کی نیهم دمیشن

 دلش را برده.

 ؟یکن کاریچ یخوایافرت دستش را گرفت وگفت:م دیکه رس یرا باز کرد به چهارم راهنشیدکمه اول پ سه

 بدم. ادتیزن بودن رو  خوامیزد وگفت:م یپوزخند نیآرژ

 دیرزلیم شیکه صدا یحد پست باشد چندقدم به عقب رفت ودر حال نیتا ا نیکه آرژ شدیاشفته شد باورش نم آفرت

 تو اتاق. زنیهمه بر زنمیجلو داد م یایقدم ب هیگفت:

 هر دومون. میشیآفرت به مبل گوشه اتاق اشاره کرد وگفت:به نظرت جا م دیتهد الیخ یب مسعود

 .رونیبروب ییچشم ورو یب یلیخ_

نه  خواستیبا طعم عشق م یبازهم خشونت بازهم ترس از دست دادن،دلش بوسه ا دیرا بوس شیبازهم لبها نیآرژ

 ترس.

فاصله گرفت  یدست هردو مچش را گرفت و کم کیواو با  نیچنگ انداخت به گردن آرژ شیبا ناخنها آفرت

 کاریدت چبا خو یدار دهیو دروغ م یاالن طعم مزخرف رژ و دو رنگ دادیم یو پاک یافرت من مزه سادگ یوگفت:لبها

 .یکنیم

 .یخوایاز جونم م یچ یلعنت رونیبرو ب_

بت صح نیبا آرژ یبه ارام شیآفرت از ترس ابرو دیبلعیتنش را با تمام وجود م یو بو زدیگردنش بوسه م یرو نیآرژ

 .زیشد از همه چ دیبازشد نا ام شیپالتو یشالش از سرش افتاد ودکمه ها یاما وقت کردیم
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آفرت  راهنیدستش که به سمت پ دادیدردناکش ادامه م یمبل انداخت وبه بوسه ها یبا شدت آفرت را رو نیآرژ

 .ختیرفت قطره اشک آفرت از چشمش ر

 .خواستینم نگونهیدختر،اورا ا نیوعجز ا یاش کرد ناتوان اشفته

ها هم مردن بدون باز  وونیاگه به بازشدن کمربند که ح ی؟مرد یبودنت رو نشونم بد ؟مردیکارکنیچ یخوایم_

 کردن کمربند.

 یسر خورد ورو یداد وبه ارام هیرفت و به ان تک واریبه سمت د دیلرزیمبل بلند شد ودر حال که م یاز رو نیآرژ

 نشست. نیزم

 ریز ایدر تمام دن یومردانگ شدیها نابود م یزندگ گرفتیکه اگر انجام م یفرار از کار یبرا خواستیم گاریس بازهم

 .رفتیسوال م

رفت وگفت:تا اخر  نیرا جمع کرد وبست به سمت آرژ شیشد ولباسش را مرتب کرد وبا خشونت موها زیمخین آفرت

مرد بود بدون باز کردن  شهیکه برام پدر بود که بهم نشون داد م یچون قول دادم به اون مرد مونمیپروژه م نیا

 از اتاقم. رونیکمربند حاالهم برو ب

فقط راه وروش به دست  ستمیوگفت:من نامرد ن دیکش نییرا به سمت پا رهیانداخت ودستگ را به در دیکل نیآرژ

 تو گوشت فرو کن. نویا ستمین دنیفرق داره من ادم پا پس کش هیبابق خوامیکه م یزیاوردن چ

دستش گرفت وهزاران لعنت به مسعود فرستاد که دوست داشته شدن را از  انیمبل نشست وسرش را م یرو آفرت

 برده بود که ناز کردن را نشانش نداده بودکه طعم زن بودن را از او گرفته بود. ادشی

 یداشت ،س شیاز ان تصادف ها که ماه ها کما در پ خواستیتصادف م کیودلش  کردیم یبا سرعت رانندگ نیآرژ

 یبه نبودن آفرت به دختر دادینم تیاما حاال دلش رضا یدانست از هر زن ازین یسال دلش را سنگ کرد خودش را ب

دلش ممنوعه ها را خواسته بود خودش را  همکه مردبود باز یدختر امدیبلد نبود عشوه نم یکه به قول خودش دلبر

مثل مادرش حوا که بهشت را فروخت در عوض  اوردیبه دست م دیبا خواستیرا م یزیاگر چ شناختیخوب م

که هنوز به  یدختر فروختیرا در عوض داشتن آفرت م ایدن نیهم پسر همان مادر بود وا ب،اویس کیطعم  دنیچش

 .همکار کیباشد نه  شیزن زندگ خواهدیم لشاو نگفته بود که دوستش دارد که د
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الکل کنار  یبطر ینشست ورو نیزم یکه داشت شد همانجا رو یوسواس الیخ یرا دم در انداخت وب شیپالتو

 .کردیفکر م شیزندگ کردوبهیدود م گاریپشت س گاریدوسیکشیم یدستش خطوط فرض

با  شدیام در فردا خالصه م ندهیاطرافم خوش بود تمام ا یبا همون ادمها کردمیخودم رو م یعاد یداشتم زندگ من

که قول داده بودم  ،منیختیرا بهم ر میها یباتو باشم چرا روزمرگ خواهمیکه تا چند سال بعد راهم م یمن چه کرد

بسوزانم  دیاتشم من با ،منیسوزانیو دلم را م یخودم عهدشکن کرد شیمن را پ ،چرایعاشق نشوم لعنت چوقتیه

 گریلمس د یتداع یبرا شودیم یاقیو هر بار لمست اشت یسوزانیعوض شده وتو م مانیاما چرا جا ینیافریب دیتو با

 .گرید یوگناه

را  نینبود آرژ ینور چیه ونیزیرا چرخاند ودر راباز کرد سالن خانه را دود گرفته بود و بجز اباژور کنار تلو دیکل بهبد

 کرد. دایپ واریگوشه د یکیدر تار

 بمونه. کیچراغ رو روشن نکن بذار تار یعل_

 بهبدم._

انه برق را زد وخ دیبهبد کلبند نبود تلو تلو خوران به سمت بهبد رفت و شیپا یرو یبلند شد از شدت مست نیآرژ

 به چانه اش خورد وبعد هم طعم خون را حس کرد. نیآرژ نیمشت سنگ دییبگو یزیروشن شد تا خواست چ

 .ییباچه رو نجایا یاومد یبا چه جرات کهیمرت_

 خوب بزار حرف بزنم بعد بزن. یزنیچانه اش را در دست گرفت وگفت:مثل خر جفتک م بهبد

 افتاد. نیزم یبه شکمش زد که بهبد رو یمشت نیآرژ

 تنداختمیم میاز زندگ دیبا یوبهم دروغ گفت یهست یپسر استاد قاسم دمیبار که فهم نیبار دومت بود اول نیا_

 .یکرد میرو وارد زندگ گهیزبون نفهم د هینه حاال که  رونیب

ه خاطر ب زنمیکنم اگه نم نتینقش زم تونمیام م اشاره هیکه با  یخورد نقدریکرد وگفت:نامرد ا یاز دل درد ناله ا بهبد

 .یکه پام گذاشت یمعرفت

معرفت وسط  یپا ترسمیبگو م رسهیگفت:بگو زورم نم دیخندیکه م یمبل ولو کرد و در حال یخودش را رو نیآرژ

 با معرفت. قیتف انداخت تو صورت هرچه رف دینکش که با
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 کرد وچند یخال نکیداخل س نیآرژ الیخ یخون بود را ب گریاز اشپزخانه برداشت و اب دهانش که د یدستمال بهبد

 گذاشت. کردیدرد م یادیزخم لبش که ز یبار اب به دهانش زد ودستمال را رو

برم دل از دختر مردم  ییبا چه رو گهیمبل نشست وگفت:دستت بشکنه شامپانزه امروز قرار داشتم د یرو کنارش

 م.ببر

 از خونه ام. رونیروشن کرد و رو به بهبد گفت:گمشو ب شییرا با فندک طال گارشیس نیآرژ

 هیقهوه درست کنم بخور تو هم  هیتو گوش خر خوندن بذار  نیاسیبگم  یبدم هرچند االن  هر چ حییبذار توض_

 .کنمیوپشت سرمم نگاه نم رمیم یاگه قانع نشد کنمیم فیرو تعر زیهمه چ دیکه از سرت پر یمست ریدوش بگ

د بهبد کر دایمبل پ نییکه انرا پا گشتیم گارشیمبل نشست به دنبال س یورو دیچیحوله اش را دور کمرش پ نیارژ

 شروع به خوردن قهوه کرد. یحرف چیماگ قهوه را مقابلش گرفت واو بدون ه

 او را به باد فوش گرفت. توانستیملب تا  ریوز دیبه زخم تازه اش کش یشد و دست لیمتما نیبه سمت آرژ بهبد

 صحبت کردم. الیبا د یکل روزید نیآرژ یدونیم

 !الیموضوع من افرت نه د_

ر دخت نیا نیبشه مثل افرت ،ارژ یکی نکهیاز ا دمیترس یدونیم دمیاون رو وسط کش یخوب بذار تا بگم واسه چ_

 رممیازم نپرس که بم شهیحداقل واسه تو نم شهینم یبه واهلل قسم که افرت زن زندگ ینیبیکه م ستین یزیاون چ

 دیاش دمیترسیم کردیکه م ییوقتها از کارها یروزها رو با افرت گذروندم بعض یلیمن خ گمینم یحرف دلشو به کس

 .یاریبه دستش ب ینداره که تو بخوا یافرت قلب یدیترسیم یمن بود یاما اگه تو هم جا یمسخره ام کن

 ه؟اونیچ کهیگذاشتن واسه اون مرت هیهمه ما نیگذاشت وگفت:اگه احساس نداره پس ا زیم یرا رو یماگ خال نیارژ

 !چیه گهیهاشم که د تی؟حمایمگ یدلبرها رو چ ه؟ها؟اونیقهقهه ها چ

 به هدفش برسه. خوادیفقط م خوادیحال خوش نم گهیقبول دارم که افرت با مسعود حالش خوبه اما افرت د_

 بگو. هیهدف چ نیا یخوب لعنت_

 یخودت کنار بکش یاحساساتت نشد ریدر گ شتریتا ب خوامیازم نخواه من م نویاما ا دمیتو جونم رو بخواه م شهینم_

 .یخوایباشه که تو م یزن تونهیاون نم شناسمیمن تو رو هم به اندازه افرت م
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 .نیمال من بشه هم دیبا یعنی خوامشیم گمیم یبهبد چرت نگو وقت_

 به دست اورد. شهیقرص هم م هیارامش رو با  نیخوب ا دهیو فقط بهت ارامش م یعاشقش نشد یمگه نگفت_

 خوامیتا زن هرزه هست چرا ازدواج کرد من افرت رو م یبگ مونهیم نیمثل ا خورهیهاتت به درد خودت م هیتوج_

رو که  یکسان دمیمن خودم کم ند ستین یکوه ،دم دست هیبلکه محکم مثل  دهیچون نه تنها بهم ارامش م

 .خواستنشیم

 هی تونهینم یاون حت گمیمن م یها ول یناراحت نش ستیبشو ن یافرت زن زندگ گمیرو م نیخوب برادر من منم هم_

ه ک یزیدختر رو نداره چ هیاحساسات وناز  ؟اونیفهمیگرفته م ادیداشته باشه اون مرد بودن رو  ییرابطه ساده زناشو

 اون نداره. یتو طالبش

 کند. یهمراه توانستیبوسه ساده را هم نم کی یکه حت یبودن افرت انهیناش نیهم یبرا مردیم نیارژ

که افرت  ییتو هم با کارها شهیمن مطمنم نظرت عوض م ریبگ میتصم گهیفعال دست نگه دار چند وقت د نیارژ_

 شهیکنترلش کرد م هشیم نکهیازا دی،تردیشیم دیدچار ترد یاون رو مال خودت کن یبخوا نکهیواز ا یترسیم کنهیم

 بود. یعاد یدوباره درستش کرد ومثل دخترها

ا روزه نیا دیساقه بلند پوش یبه همراه بوت ها یزرشک ییرضوان را قرض گرفت و پالتو یکاله وشال سورمه ا میمر

 افرت باشد وتوجه مردان را جلب کند. هیدوست داشت شب بیعج

است به  دهیرس ریکه بازهم او د دیاش فهم یمشک نیماش دنیشد با د ادهیپ نیاز ماش یشگیهمان کافه هم یجلو

ونافذ روبرو  رایگ ییبه صورتش خورد سرش را که بلند کرد با همان چشمها یلیمحض ورودش به کافه گرمامثل س

 وسالم کرد. دیرا عقب کش یلبش امد صندل یرو یشد ونا خوداگاه لبخند

 سالم خانوم خانوما حالتون چطوره؟_

انداخت وگفت:ممنونم من خوبم ظاهرا  نییسرش را پا دیکشیواشنا خجالت م بیپسر غر نیکه هنوز هم از ا میمر

 افتاده. یاتفاق دیستیشما خوب ن

 .ستیکه مهم نبود  ییتصادف جز هینه فقط _
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باز هم نتوانسته بود اسپرسو  نکهیاز ا میگذاشت ورفت ومر زیم یرو یشکالت کیدو قهوه همراه با شکر وک گارسون

افرت چگونه با ان لذت قهوه تلخ و  دانستینم اوردیان مزه تلخ را بخورد وباال ن توانستیبود نم یسفارش دهد عصب

 .خوردیدا غ را م

 ؟یکنیفکر م یبه چ_

 .یچیه_

 ؟یمن منتظرم فکراتو کرد_

 یکه به زود دانستیفکر کرده بود و م شیپچند لحظه  نیاز روز گذشته بعد از رابطه اش با مسعود تا هم میمر

 .خواهدیمحترمانه عذرش  را م یلیمسعود خ

 با مسعود حرف بزنم. دیدارم با اجیبه زمان احت یاره ول_

 .یبهش بگ ینره که چ ادتیندارم فقط  یباشه من حرف_

 ؟یممکن خانواده ام طردم کنن پشتم هست یندارم حت یبانیکه من پشت یدونیم_

 .یخواستگار امیوعده ات تموم شد م یکه طالق گرفت نیمثل کوه پشتتم نگران نباش هم_

افرت  دیدیکه م یزیوارد اتاق که شد متعجب شد از چ دیافرت را شن یصدا نکهیچند بار به در اتاق زد تا ا نیآرژ

 .خواندیم ییالال شیگذاشته بود وبرا شیزانوها یرا رو یبچه ا

 ه؟یبچه ک نیا_

منم  کشنیرو م نیاپارتمان زر یکه با همسرش دارن نقشه ها ییسرد جواب داد:دختر مهندس رضا یلیخ افرت

 من نگهش دارم. یایبودم خواستم تا تو م کاریب

باز شد  کباریخواب الودش  ییچشمها دیاش را بوس یشانیبه سمت افرت رفت وبچه را در آغوش گرفت وپ نیارژ

 ودوباره بسته شد.

 .دنیم یخوب یآفرت من عاشق بچه ام اوممم چه بو یوا_



 آفرت

 
184 

 

راحت اتفاقات چند روز گذشته  نقدریکه ا کردیفکر م کند؟اگریبه گذشته هم فکر م نیبا خودش گفت ا افرت

 .کردیرافراموش نم

 .ارهیخوب ازدواج کن وبه زنت بگو زود واسه ات بچه ب_

ام بچه دوست نداره البته  ندهیگفت:زن ا یان حالت به اراماش کنار گردن دختر بچه بود در هم ینیکه هنوز ب نیارژ

 چندتا بچه رو نداره. تیبدنشم ظرف

ازدواج کن که هم بچه دوست داشته  یبود گفت:خوب با کس دهیفهم یرا به خوب نینگاه وحرف ارژ یکه معن افرت

 .یخوایم یرو داشته باشه هرچند تو دستگاه جوجه کش تشیباشه وهم ظرف

 زد . یدلبخن نیآرژ

 مهم اون نه توله من. نهیبه دلم بش دیبچه مهم مادر بچه اس که با یگور بابا_

 گرفت نیبلند شد وبچه را از ارژ شیاز جا شودیختم نم یخوب یبه جاها نیادامه دادن بحث با ارژ دانستیکه م آفرت

 نقشه ها رو باز کن. گردمیصاحبش بدم تا برم لیتحو نویا رمیوگفت:من م

مرد با  کیبهبد را ، یحرفها یمعن دیفهمی،مسعود با او چه کرده بود حال م یاحساس یهمه ب نیمات ماند از ا نیارژ

 ببرد تا مرز سنگ شدن؟ شیزن را تا کجا پ کی تواندینخواستن م

که  مدا ادشیدر را باز کند  نکهیاتاق افرت را ترک کرد وبه سمت اتاق مسعود رفت قبل از ا یحرف چیه یناهار ب میتا

 در بزند.

 یزد وگفت جناب مهندس ساعت کار یپوزخند نیآرژ دنیکتش بود که با د دنیاتاق شد مسعود در حال پوش وارد

 تموم شده وقت ناهار.

 مرد. گنیوگفت:اخه به تو هم م ستادیا شیبا خشم رو در رو نیارژ

 .دمینشونت م گاهتویاش را گرفت وگفت:درست حرف بزن وگرنه جا قهی مسعود

که ادمها از چشمش افتادن،که  یکرد کاریشعهور چ یمسعود را کنار زد وگفت:دِ  اخه ب ییبه شدت دستها نیآرژ

 یرو با تو دفن کرده،نه اومدن کس زنه،احساساتشیحوصله دوست داشتن نداره،دوست داشته شدن رو پس م گهید
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دوست داشتن  یپرده ها یردپاره ک یزده،چطور خیاز سکوت ،احساساتش  ،پرینه رفتن کنهیخوشحالش م

 دوختش. شهینم ینخ محبت چیواعتمادرو که با ه

 بار ریبار رفتن نبود که اگر بود ز ریکه از جنس خودش بود اما او ادم ز یهااز مرد قتیحق دنیمات شد از شن مسعود

 .رفتیان همه محبت وعالقه آفرت م

ه ب کنهیام م یاش نشست وگفت:من اجبارش کردم؟من گفتم دوستم داشته باشه؟اون اگه واسه من کار یصندل یرو

هم خودت رو خسته  کنه،تویکه حال خوبم حالش رو خوب م ستیدست من ن شهیحال خودش خوب م نکهیخاطر ا

نه  اگرهم چیش اوردن که هبه دست گها کننیتالش م یزیبار واسه داشتن چ هیاونها که فقط  کبار،ازینکن افرت ادم 

 که من نمونه بارزشم.

ه باش ادتیاند فقط امروز رو یوحش یلیعشق وانتقام خ ینره که زنها تو ادتی ریمد یزد وگفت اقا یپوزخند نیارژ_

 اون دختر که تو رو ادم حساب کرده. فیح

 شیبود وبه حرفها ستادهیسعود اهمکارانش پشت در اتاق م گاهیو گاه و ب رهیتمام مدت بدون توجه به نگاه خ آفرت

 ونامرد؟ اقتیل یب نقدریبا خودش گفت:معشوقه هم ا دادیگوش م

 خانواده یاعضا هیکه بق یافرت باور نکرده بود ودر حال یاصل تیبر هو یبهبد را مبن ییخودش هم هنوز حرفها الید

 کندیخاص را انتخاب م یادمها شهیمثل هم نیفکر بود که ارژ نیگونه شوک زده شوند به ا نیا دادیاش هم حق م

 بود. دخاص نخواه نیارژ یبرا چوقتینخواهدواو ه ایاگر نداند و یحت

را داشت  یزندگ نیچن یشهر دعوت کرد و مسعود که ارزو یرستورانها نیاز بهتر یکیناهار به  یرا برا مسعود

گذاشت به بشقاب  زیم یو بشقابش را رواُردو که کنار رفت  زیچگونه احساسا تش را بروز دهد از کنار م دانستینم

 کمه. یلیخ نکهیقدر؟ا نیافرت اشاره کردوگفت:هم

 .یکه نرفته افرت چاق رو دوست نداشت ادتیزد وگفت: یلبخند آفرورت

 .ینرفته تو همون دختر سابق ادتیافرت تو هنوزاون حرف  یوا_

 خبر داشت! یبود اما از اصل ماجرا چه کس نطوریکه ا شه؟ظاهرایدختر بود؟همان دختر ساده و عاشق پ همان

نگاه کرد  خوردیرا م شیبا اشتها غذا ایاز همه دن الیخ یاز مرغ را در دهانش گذاشت وبه مسعود که ب یتکه ا افرت

که او را در کنار  کردیرا تصور م یا ندهیمهم باشد!چرا ا شیانکه برا یب دادیجان م شیمرد روبرو نیا یچرا برا
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در خفا  رتهایچه غ شیروزها نیا ینما یتام هارد سرکندارد وپ ینقش چیاش ه ندهیما حال او در اخودش دارد ا

 .کردیاز او دفاع م یتوقع چیه یافرت که ب یدوست داشتن پنهان نیو چقدر لذت بخش بود ا دادیبه خرج م شیبرا

 ؟یمسعود تودسته چکم دار_

 .یو دسته چک نداشته باش یکاسب باش شهیاز نوشابه اش را خورد وگفت:اره مگه م یکم مسعود

 پس تو با شرکت اهن االت قرارداد ببند وچک خودت روبده. یعال نیخوب ا_

 بکشم؟ یونیلیم۷۰۰من چک یخوایاون وقت تو م ستیتوش ن شتریب ونیلیگرفته افرت!اون حساب ده م تیشوخ_

 تیحساب جار یوقت شهیخوب م یلیت خواسه ا ینجوریبه حسابت ا زنیپول رو بر گمینگران نباش من امروز م_

 .دنیفعال باشه زودتروامتو م

واسه  یکارها دار نیگذاشت وگفت:آفرت با ا شیپا یداد و دستش را رو هیچرم و راحت تک یبه پشت صندل مسعود

 که پدرم نکرد. یکنیواسه ام م ییکارها یتو دار یکنیم یهردومون دشمن تراش

 چیبود در دست گرفت وگفت :نترس تا من هستم ه زیم یدست ازاد مسعود را که رو کیدستش را دراز کرد و آفرت

 قول زنونه. دمیبهت صدمه بزنه بهت قول م تونهینم چکسیوه ستین یدشمن

اما قول نداد که خودش صدمه نزند،قول نداد که از خودش که دشمنش شده بود مراقبت  ماندیهم م شیدادم وپا قول

 زد؟یزدمیهمه کس بود،اما او که صدمه نم شینبود مسعود برا چکسیه چکس،خودشیکند،گفت ه

ته به آفرت وابس شتریکار وسرما شدند وباز هم تا غروب باهم گشتند ومسعود لحظه به لحظه ب الیخ یاز ناهار ب بعد

 شیسااکنار افرت بود احترام،پول،شهرت،جلب توجه، یبار خاص بود وقت نیا یکه فرق داشت با قبل یوابستگ شدیم

 رفتگیجانها م شیکه با بو عیما نیاز ا دیترس دیبود با هکرد ریرا هم اس نیخوش تنش که ارژ یبود و ان بو زیوهمه چ

 .کردیوتصاحب م گرفتیارام ارام جان م یانکه طرف بداند درست مثل گاز گرفت یب

 دییایب کنار میرفتار مر نیبا ا توانستینم گریطول روزش به کامش تلخ شود د یباعث شد تمام خوش میبا مر شیدعوا

بود درست  یفرار امدیکه در کنار او به وجود م یتشنج ونا ارام نینبود اما از ا یهنوز هم عاشقش بود شک نکهیدر ا

 .دادیم هیبرعکس افرت که تنها ارامش ولبخند به او هد
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دارد  میکه به مر یاش شده؟پس حس یمیدلبسته عشق قد د؟اوییگویراست م میواقعا مر دیازخودش پرس مسعود

 خودش! ابهیبه او حق بدهد  دانستیچه؟نم

ناشناخته  نیاز ا دیترس دیشناخت،بایحس تازه به آفرت را نم نیخودش هم ا کردیذهنش مدام به آفرت فکر م در

 شدن.

 نیز بهترا یکیشده بود امروز  بایچقدر با ان لبخند ز دیدست کش یصفحه گوش یعکس نقش بسته آفرت رو به

را که امروز  ییعکسها خواستیبود دلش نم کشیروز خوب شر نیبود وافرت در لحظه به لحظه ا شیزندگ یروزها

کرده بود چقدر احساسش دست خوش  رییچقدر تغ ندیانهارا بب میمر دیترسیم یآفرت گرفته بود پاک کند از طرف

 زد؟دلشیباز هم او را پس م گشتیاگر به گذشته برم نکهیحال خوب با افرت بودن شده بود سردرگم شده بود از ا

 زد. رونیرا برداشت واز خانه ب ورشیپل میتوجه به مر یب خواستیازاد م یهوا

 ستین رید یلیآن روز خ یشو یم مانیپش یروز 

 

 ستین ریقلب من با عشق تو درگ گریکه د یروز

 

 یمرا در قاب عکس ساکت یبوس یروز م آن

 

 ستین ریهم ات بجز تصوچشم مرا س یزنیم زل

 

 مرا یخوان یبا بغض م ایب ییگو یم هیگر با

 

 ستین ریتو زنج ی.. حس من بر پاگرید رستید
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 وُ جنون گاریمرا با طعم س ادی یزن یم پُک

 

 ستین ریکه دامن گ یکه خود گفت یاز آه یسوزیم

 

 یدَو یشعرم م یاشک وُ خون هم پا انیم یروز

 

 ستین ریگیمرا پ گریبه خود د ییگو یدرد م با

 

 ات راهنیشود هم تخت و هم پ یروز تنها م آن

 

 ستین ریدگر تقد کنیام ل یخواه یام م یخواه یم

 

 یُ نوش یبا او بَغل م یرو یاو به خلوت م با

 

 ستین ریشبگ یجز ناله  یآن مستانگ انِیپا

 

 به در آشفته و آشفته تر یکوب یروز م آن

 

 ستین ریتقص یقلب تو ب دهدیعذابت م حسرت
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  ُ یپرس یمرا از کوچه ها م ِینشان یروز

 

 ستین ریافتد به من خودکرده را تدب ینم راهت

در  کردیکه با حوله صورتش را خشک م نیبعدارژ یرا صدا زد کم نیگذاشت وآرژ زیم یرا رو تزایپ یجعبه ها یعل

 نشست. یکنار دستش انداخت ومقابل عل یفلز یصندل یاشپزخانه ظاهرشد حوله را رو

 بهت گفتم؟ یچ دمیبار افرت رو د نیقرارداد واول یامضا یرفتم برا شیواسه پروژه ک یوقت ادتی نیارژ_

 !یشده بود متعجب گفت:که چ دهیمقدمه وسط کش یوب کبارهیبحث که به  نیاز ا نیآرژ

حرف رفتم  یتا پا یکه بگ یم با هرجنس دخترکشورها گشت یلیکردم و خ یمن تهران زندگ نیبهت گفتم ارژ_

،من خر  گهید ییفرق داره با دخترها زشیجنسش،رفتارش،همه چ کنهیدختر فرق م نیا یول چیه گهیرابطه هم که د

باهاش  یخوای،میرو کم کن یخوایمخودت بگو  یچه دردت حاال تو ه دونمیساله ات بودم م نیچند قیرف ستمین

 .گهید یکه جنسش فرق داره با همه عشق ها یفقط عشق،عشق نیا گمیاما من م گهیوهزاران بهانه د یدوست بش

 نیگفت:واسه هم کردیان نگاه م یرنگ یفلفل دلمه ا یکه به تکه ها یمخلوط چشم دوخت ودرحال تزایبه پ نیآرژ

ا که ب ستمین یخواستم من ادمخوبهارو  شهیمن هم دوننیم شناسنمیکه م ییچون فرق داره تو وهمه کسا خوامشیم

اما خوب  ستمیبد روزگار من عشق اولش ن زبوده و ا گهید یکیدختر عاشق  نیدسته دوم بودن ها خوشحال بشم ،ا

کنه رو مثل نقشه هاش منحصر بفرد  یخونه و زندگ بندیمرد رو پا یچه جور نکهیکردن رو ا یبلد راه ورسم عاشق

 شمیمن منکر خواستنش نم شمینشه من عاشقش نم یخال یعشق چیکه دلش پاک نشه و قلبش از ه یبلده وتا وقت

 ادم زاپاس بودن ستمیادم دسته دوم بودن ن گمیفقط م شمیزن خونه ام بشه نم خوامیدوستش دارم و م نکهیمنکر ا

 .ستیوعشق دوم بودن تو مرام من ن

کوتاه جمع را ترک کرد وبه اتاق خوابش رفت  یعذرخواه کیوبا  دیماهه اش را محکم بوس۹گونه خواهر زاده  آفرت

 یاور ادیرا به او  نیاش مانده بود و مدام ارژ ینیبود از سرشب در ب ختهیکباب ر یکه دامادشان رو ییمویل یبو

س ح نینداشت او با مسعود همه حس ها را تجربه کرده بود اما ا یحس نیبحال همچ ،تاییمویتلخ ول یبا ان بو کردیم

اما او  دهدیصداقت وخواستن م یبو دهدیماندن م یبو یکی نیکه ا گفتیحس م نیا دیناشناخته بود شا بیعج
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اش مانده بود چطور  یعشق قبل یکه هنوز خرابه ها یحس تازه را نه دوست داشتن را وقت نینه ا خواستینم

باعث شد  نیارژ ییو خاطرات بوسه ها دیلبش کش یرو یان بنا کند نا خوداگاه دست یرو یدیعشق جد توانستیم

ا بماند وگرنه ب ادشیبود که در  یعیتجربه کرده بود پس طب نیهارا با ارژ نیاز اول یاو بعض زدیاعصابش به هم بر

 یرکه دوستش دا یبا کس را دیهارا با نیا عتایلب وکبود کردن گردن وپوست نبود طب دنیاز بوس یمسعود که خبر

 اما اوکه دوستش نداشت!  یتجربه کن

که از  ییاما ان ته دلش ان جا کردیومادر فرزندانش شود هم نفسش را تنگ م نیهمسر ارژ نکهیتصور ا یحت

 ینیریبود لذت ش یمست یوحت رتیغ ایو تیکه هر بار به خاطر عصبان ییدسترس مسعود خارج بود از ابراز عالقه ها

 داشت. شیبرا

 داشت؟ شیبزرگ را درپ یاپس لرزه ها زلزله  نیا ایا

 بود. نیهم دانستیکه نم یزیتنها چ دیشا دانستیرا خود افرت هم نم نیا

به چک نگاه کرد  یکرد احمد میمسئول فروش شرکت طرف قرارداد تقد یفیچک را امضا کرد وبه شر مسعود

 وگفت:مبلغ که درسته اما صادر کننده اش نا اشناست.

اسم عادت کنه  نیبه ا دیبه بعد چشم هاتون با نیاز ا شهیوصول م دیان نباشزد و جواب داد نگر یلبخند مسعود

مسعود تا روز بعد که  یکرد ول یچک را برداشت وخداحافظ دیبا ترد یاحمد ادیجاها به چشمتون ب یلیچون قرار خ

 یداد بدون او برا حیهم نداد وترج میمر هدل به دل نرم شد یهم نگذاشت وحت یپلک رو یچک وصول شودلحظه ا

 .شدیم زهایاز چ یلیخودش مقدمه خ دنیرفته بود جدا خواب شیکاناپه بخوابد آفرت خوب پ یبار رو نیاول

ضرب  زیم ینخورده بود وبا انگشتانش رو گرید زیچ چیه ییچا کیدر شرکت بود وبه جز ۸صبح ساعت مسعود

 یهگذاشته به ساعت نگا ارشیدر اخت یخوب نیان به اکه به افرت اعتماد کرده وفرصت جبر شدیگرفته بود باورش نم

که گول افرت را خورده به  نیکرد واز ا شترام شیدستها دید۱۰ یدوساعت عقربه را رو نیانداخت وناباور از گذشت ا

 لرزان وحالت تهوع که دران ییزنگ خورد با دستها زیم ینگذشته بودکه تلفن رو قهیفرستاد چند دق یخودش لعنت

پشت خط  یاحمد یگفت:اقا دکهیراشن یمنش یرا برداشت وصدا یلحظه به سراغش امده بود گوش

 لیحوت یرا به منش دیراجمع کرد تا بتواند ان دو کلمه وصل کن نشچگونه صحبت کند تمام توا دانستیهستند،نم

 به سقوطش نمانده بود. یزیهمانند ناقوس مرگ گوشش را پر کرد وچ یاحمد یبدهد صدا
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بنده ناخواسته انجام دادم.مسعود شتابزده گفت  روزیسالم جناب مهندس غرض از مزاحمت رفع سوتفاهم بود که د_

 .زمیکنم و پول رو به حساب بر یدگیرس عتریسر یهرچ دمیبهتون قول م رمیتقص یمن ب دیباور کن یفیجناب شر

گفتم که سو تفاهم بود بنده االن داخل  دیکنیشرمنده م دیمهندس تازه کار گفت:دار نیودر جواب ا دیخند یفیشر

 .خوامیداشتم معذرت م دیدر اعتماد به شما ترد نکهیبانک هستم وچک رو وصول کردم از ا

دروغ  اتشیتمام فرض شدیگفت وتلفن از دستش افتاد باورش نم یکنمیدهانش باز ماند وبالفاصله خواهش م مسعود

باشد حرف آفرت را به خاطر اورد که قول زنانه  الیوهم و خ ید وان همه فکر بد که در مورد آفرت کرده بود همگباش

 داشت خوردیبه بن بست م اتشیهر بار فرض نکهیاز ا دبود،مسعو ستادهیقول زنانه ا نیا یداده بود وچه مردانه پا

 گریچقدر د دیبهتر!با نیپس چرا نزد؟فرصت از ا زندیآفرت به او ضربه م گفتندینم انشیمگر اطراف شدیم وانهید

را ندارد،وبازهم از آفرت خجالت زده شد و از  تشیکه آفرت تنها اورا دوست دارد وقصد اذ شدیتا باورش م گذشتیم

به عالقه پاک آفرت شک نکند  گرید چوقتی،ه چوقتیکه در دلش به او زده بود متاسف بود وقسم خورد ه ییحرفها

 وبه او سوءظن نداشته باشد.

د ضربه ز ییاز جا دیگرفته بود با ادیرا خوب  یذکاوت خودش خوب ترسانده بود، قانون باز نیزد به ا یلبخند افرت

 که طرف مقابل فکرش راهم نکند.

که راحت شد چند  الشیمهندس هستن؟خ دیپرس یبه سمت اتاق آفرت رفت وقبلش از منش یبا خوشحال مسعود

 خانوم مهندس. یزد وگفت:خسته نباش یلبخند دید ینقشه کش زیضربه به در زد و آفرت را پشت م

اما حاال حالم برات مهم شده!در  یرفت شیتا فکر قتل منم پ شیچند لحظه پ نیتا هم دییبگو خواستیدلش م آفرت

 قشه رها کرد وبه سمتش رفت.ن یرا رو روmicronداد وخودکار  لشیتحو یجواب مسعود لبخند

 تر کرد. ضیو لبخندش را عر بردیافرت لذت م یپاشنه کفشها یاز صدا مسعود

 باشه؟ تونهیم یحال خوب چ نیا لیدل_

 روز خوشحالت کنم. هیمنم  شهیم یچ یچند وقت مدام تو خوشحالم کرد نیا__

رد را استشمام ک شیکرد وبا تمام وجود بو کیاش را به گردنش نزد ینیمسعود را باز کرد وب راهنیدکمه پ نیاول افرت

 ریز ینگفت و صورتش را به ارام یزیاما چ شیچندساعت پ نیتا هم شبتید یواسه خوشحال رمیودر ذهنش گفت بم

 افرت حالت خوبه؟ یکنیم کاریخورده بود گفت:چ کهیمسعود که  دیگردن مسعود برد وبوس
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 .کردمیخوب منم داشتم کمکت م یخوشحالم کن یخوایم ینداخت وگفت:مگه نگفترا باال ا شیابروها آفرت

 .یبا من که زن دارم باش یتو حاضر یافرت جد_

از خودش با رژش حک  یمسعود چسباند و نشان راهنیپ قهیرا به  شیبرگشت وارام لبها شیقبل یافرت بازهم سرجا_

 .ستیبرام مهم ن یچیه گهید نیباشم هم شتیپ خوامیتفاوت گفت:من فقط م یکرد وب

 یدختر ییجبران محبتها گرید ییواز سو میبه مر انتیطرف عذاب وجدان وخ کیدر درونش بلوا به پا بود از  مسعود

بستن دهان حس عذاب وجدان  یبرا لیدل نیهم ستادیا یدوست داشتنش م یوبازهم پا خوردیکه هر بار ازاو لطمه م

شال  یدستش را رو کردیعذاب وجدان م لهحوا یخوشش هم گور پدر یبودختر با  نیبود وحس خواستن ا یکاف

که  ییانداخت موها شیسوق داد دست در خرمن موها شیبه سمت شانه ها یرنگ آفرت گذاشت وبه ارام یمشک

 یرو یسابق شده بود،مسعود چانه اش را به ارام یوبلند ییبایبه خاطرش کوتاه شده بودند وامروز به همان ز یروز

 تا از دست ندهد زادیبود ادم امدهیچشمش ن هی ییبایز نیموها بود چرا قبال ا نیدلتنگ ا دچقدریکشیافرت م یموها

 .دهیفهم ستین یوقت شودیهست نفهم م یوقت فهمدیکه نم

 بلند بشن. نقدریوقت کردن ا یک یرو که کوتاه کرد نایا_ 

ساله به سراغش امده بود دستش را دور کمد ۱۵خوشحال بود وحس همان دخترک  تیوضع نیهم که از ا افرت

 ؟یدونستیقانون نم هی نیا شمیم باتریز کنهیمرد ترکم م هیمسعود انداخت وگفت:هر وقت 

کردن  یسخت بود واسه خال یلیخ ییاول جدا یلبش گذاشت وادامه داد:روزها یرا به حالت متفکرانه رو انگشتش

 مکرر باشه. یاون دوش ها لشیفکر کنم دل کردمیم هیگر تونستمیدوش وتا م ریز رفتمیخودم م

شده  رهیدر ان خ نطوریبار که ا نیکه اخر ییشد چشمها رهیخ شیاش جدا کرد و به چشمها نهیسرش را از س مسعود

 شده بود وپر از رمز. شیبود ساده بود وپر ازغم اما حاال ارا

 شدم.  جیآفرت من من اصال گ_

من  یمونینگو فقط بمون ،قول بده که م یچیه سیمسعود گذاشت وگفت:هلب  یانگشت اشاره اش را رو افرت

 شه؟هوم؟یم یبامن باش یکار یساعتها خوامیندارم فقط م یادیخواسته ز

کوچک ورژخورده افرت که  یشده بود به لبها رهیبار خ نیفاصله اش را با صورت افرت به حداکثر رساند وا مسعود

انجام  یچه کار دیبا دانستینم امدیطرز نگاه خوشش نم نیطعمش را بفهمد اما افرت از ا خواستیدلش م بیعج
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 یکه به خاطر ترس کم یافرت ییلبها ودمسعود فقط سکوت کرده وکانون نگاهش شده ب زدیکه م یبدهد وهر حرف

 شیزه بدهد لبهااجا ایدارد او بارها بدون انکه بخواهد  یحس نیچرا همچ دانستیافرت خودش هم نم دیلرزیم

خودش  یاش بود وروز یکه عشق دوران بچگ یشده بود اما حاال در مقابل کس نیارژ دیداغ وشد یبوسه ها یرایپذ

 بوسه دسته دوم را واز سر نیا دییبگو نکهیا خواستیم ادیفر شیلبها ییبود گو دهیترس نقدریا دیدیرا همسرش م

 .نیارژ یدرست مثل بوسه ها یخواسته ا چیه یب خواهمیبوسه عاشقانه م خواهمیهوس را نم

 نیحالت داده وبه سمت در نگاه کنند ارژ رییتغ عیسر شانیباعث شد هر دو یزیافتادن چ یباز شدن در وصدا یصدا

افتاده بود قدرت تکلم را ازدست داده  شیپا نییکه دستش بود پا یبود ونقشه ا ستادهیزده در چهارچوب در ا رتیح

سرش انداخت وبه مسعود که بازهم از در نزدن  یشالش را رو عیآفرت سر خواستیم دنیکش دایبود وتنها دلش فر

 بود نگاه کرد وگفت:برو اتاقت. یعصب نیارژ

 .مونمیم_

 گفتم برو._

 کیودر دیدر را به شدت بهم کوب نیمبهوت زد ورفت ارژ نیبه ارژ یانداخت وتنه ا بشیرا در ج شیدستها مسعود

 انیرنگش نقش بسته بود واز م یعسل یخون در چشم ها یچسباندرگه ها واریحرکت گردن افرت را گرفت وبه د

من هستم  یاونم وقت نجایاونم ا یباز ن،عشقیکردیم یچه غلط نیاش با حرص گفت:داشت دهیبهم چسب یدندانها

شال افتاده  الیخ یخودش جدا کرد و برا گرفت و انرا از  نیکردافرت با هردودست مچ ارژ شتریوفشار دستش را ب

 نداره.وپشت بندش چند سرفه زد . یشدوگفت:به توچه ها!به تو ربط نیزم یرو

مرد زن دار  هیبود که معشوقه  نیاطرافت واسه ا یهمه رد کردن من و مردها نیا اقتتیل یخاک تو اون سر ب_

 .شنیم یعصب قتیحق دنیادم ها باشن نهیهم شهیهم یشدیناراحت م یول یهرزه ا گفتمیم ادتی،یبود

 با خشم نگاهش کرد. آفرت

که دوستش دارم،مردها عاشق  یمعشوقه باشم،معشوقه مرد هی دمیم حیمعشوقه ام ،اصال من ترج هیاره من _

 لمیدر کنار معشوقه هاشون ف شن،مردهاینم خوادیکه دلشون نم یمجبور به انجام کار شن،چونیمعشوقه هاشون م

 معشوقه هاشون ف،مردهاینه از سر تکل ستوعالقه  ازیهم باشه از سر ن یشونن،اگر رابطه ا یخود واقع نکنینم یباز

و زمان  نیحوصله واعصاب نداشت واز زم دیدیبود که تا منو م گهیادم د هیمن همسرش بودم االن  پرستن،اگریرو م

که حالش خوب باشه سراغت  ییازش،وقتها یشنویخوب م یحرفها یمعشوقه باش یاما وقت کردیم تیشکا
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 یدوست داشتن کاف شهیهم یعنی نیمن خوبه،ا شیزنم رو دوست دارم،اما حالش پ نکهیبهم گفت:ا یچ یدونیاد،میم

اعث هستن ب فیهرزه وکث هیبق دیکه تو جامعه از د ییزنها نیها هم ست،معشوقهین یبرتر یبودن به معن ست،اولین

 همسر. هیمعشوقه باشم با حال خوب تا  هیدوست دارم  شن،منیاز مردها م یلیخوب شدن حال خ

 نیبوسه نه به ا هیباور کنم نه به اون حال خراب بعد از  دیتو با یاخه من به چ یسوال برد ریتو ارزش تموم زنها رو ز_

 یکه چقدر قو یکه بهش نشون بد نجایا یمسعود اورد کردمیمرد متاهل من ساده رو باش فکر م هیالس زدن با 

ه اگ یحت یاون رو داشته باش خوادیاورد اماتو فقط دلت میبه دست م ییزهایچه چ کردیکه اگه تو رو انتخاب م یشد

 .خورهیحالم ازت بهم م یبار واسه دلت اونو تو تخت خواب بکشون هیشده 

 هیهر قضکه فقط ظا دانستیرا محق م نیوارژ دانستیکه فقط خودش ناحق بودنش را م ییبار تهمت ها ریکه ز آفرت

 شد. ریسراز شیغرورش شد واشکها الیخ یوب شدیداشت له م ندیبیرا م

 تونمیاما نم رهیم یاهیروزها ازشدت ضعف چشمام س یبعض نیکردم من و بب کاریمن واسه اش چ یدونیم یتو چ_

چون افرت سابق واسه  ارمیوپول در م کنمیبخورم چون مسعود افرت چاق دوست نداره ،شب و روز کار م یزیچ

  دهیشدم حاالکه ا ادشمیمسعود کم بود حاال که ز

که  یخواسته شدنم اونم توسط مسعود پسر نیدست بکشم از ا یخوایشم ودر شان تک پسر عمه زاده ام شدم م ال

 عاشقش بودم. یاز بچگ

ت داشتن یالغر،برا ای یچاقزشت، ای ییبایز ستیمهم ن مونه،براشیکه تو رو دوست داره با تو م یباشه کس ادتی_

 نه،ازکیبا تو بودن و کنار تو بودن همه کار م ینگهداشتنت،برا یکه دستش باشه،برا یوابزار لهیهر وس جنگه،بایم

 .یتو کنارش باش خوادیم تبارش،فقطابرو واع یتش،حتیجونش،مالش،شخص ذاره،ازیم هیما زشیهمه چ

ادم  چیمنفعت و ه ستیتمام و کمال بودن باشه پس عشق ن یبه همه چ یکه اگه عاشق دمیمن خوب فهم دونمیم_

 مثل تو بهم بگن هرزه. ییاگه کسا یحت رمیگیمن حقم رو م امیاما من کنار نم شهیعاشق نم یعاد

ونه تو خ یکه پاتو گذا شت یو لعنت به روز دمتیکه بوس ییکه بهت داشتم لعنت به لحظه ها یاون احساس فیح_

 .میوزندگ

نگفته بود عاشقش شده اما  دیطالبش بود شا یچشم داشت چیه یکه ب یاز شکستن غرور مرد شکستیدلش م افرت

 دینداشت با یال بودنش درست برعکس مسعود اما چاره ا دهیمناسب بودن وا یعنی نیوا خواستیم یزندگ یاو را برا

ضربه  نصورتیا ریمردانه اش بود در غ مادشکستن غرور و اعت یاگر به بها یحت کردیمرد را از خودش دور م نیا
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تازه شکل گرفته در دلش  یحس پس لرزه ها نیا یپا رو دیحفظ خودش هم که بود با یاز او، پس برا دیدیم

 .گذاشتیم

وس ه یکه به جز ارضا ،منیذاریرو م یگفت:منت چ ستادویا نیارژ نهیبه س نهیدست اشکش را پاک کرد وس باپشت

 یادم از خود راض هیزن  شمیزن تو م یبشم فکر کرد یبخوام زن کس یفرض محال اگه روز بر ادینم ادمی یزیاقا چ

 پدرومادر. یوب

 الزم نبود. ینیهمه مقدمه چ نیا نیشکستن تمام وجود ارژ یبود برا یاخرش کاف وجمله

 نینقطه ضعف ارژ یدست رو نکهیشد از ا ریسراز یکج شد ودر دلش حس خوشحال یلیاز خوردن س صورتش

 به شکستنش یوراض دیپرستیکه در دل او را م یمرد یمرد برا نیارژ یبرا گریراحت شد که د الشیگذاشته بود وخ

برو به همون خراب شده خودت  شوبعدش گم  کنمیپروژه تحملت م انیوگفت:تا پا نیزم یتف انداخت رو نینبود ارژ

ا ر شیپالتو عینگاه کند سر نهییانکه خودش را درا یونقشه را برداشت واز اتاق خارج شد افرت شال را چنگ زد و ب

قرض  نفس یدران جعبه بسته کم تواندیکه نشست احساس کرد که م نیماش یصندل یزد رو رونیواز دفتر ب دیپوش

پا  یان گذاشت مسعود با او چه کرده بود که به راحت یگرفت وسرش را رو کمفرمان را مح شیبا دستها ردیبگ

که دور  یبود بد شده بود اما نامرد نشده بود،مرد دهید یکه از بس بد یحس پاک ونو خواسته ،مرد نیا یگذاشت رو

 .دادیم لشیتحو میمستق ریخروار ها خروار محبت غ دادویخرج م رتیغ شیاز چشم خودش برا

 یدر پ یپ یتماسها الیخ یب یرا هم از دسترس خارج کرد وحت شیاتوبوس پارک کرد و گوش ستگاهیرا دم ا نیماش

 مورد شانس کی نیزد به ا یاخر اتوبوس پوزخند یخال یصندل دنیشد وسوار اتوبوس شد باد یبهبد واستاد قاسم

اتوبوس ها  نیبا هم یادیز ییه داد روزهایتک شهینشست وسرش را به ش یصندل ی،رو یروز جهنم نیاورده اش در ا

 ارامش است ،سرت را به یمکان برا نیبزرگش بهتر شهیاخر اتوبوس وش ی،ان صندل گشتیوبرم رفتیبه دانشگاه م

دلت  شودیباعث م نیوهم دهدیکه ازارت م یزهایبه چ یکنیوبه او فکر م یکنیوبه ادمها نگاه م یدهیم هیان تک

و حرص نوش جان  یرا داخل گوشت بگذار تیگوشه اتوبوس را بخواهدهندزفر یصندل نهما یبودن تا اخر عمر رو

تا اخر عمر از  دیبه درد خورد وگرنه با ییجا کیدختر بودن در  ت،باالخرهیبودن ها ت،سادهیبه خاطر حماقتها یکن

فه خ تیجمع انبوهاز  ایو نشستمیبه راننده اتوبوس م کینزد ییوجا شدمیمحروم م یمکان ارامبخش نیداشتن چن

 .شدمیم

 زد وکنارش نشست. یلبخند دنشیبا د روناک

 ؟یریوقت حالت تهوع نگ هی یوباز برگشت یرفت ستگاهیاتوبوس تا ته ا نیبار که با ا نیدم چهارمحاضرم شرط ببن_
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داشت چقدر خوب است ادمها  اجیروزها به او احت نیبه چهره اش نگاه کند ا یانکه حت یروناک را گرفت ب دستان

که خاطرات  ییبردارد هم جنسهابد بودن حالشان با انها قدم  یهمجنس خودشان داشته باشند که پابه پا یکسان

 نینباشد وچقدر خوشبخت بود که ا یدادن حییوضت چیبه ه اجیتو را بشناسد که احت یوطور یبا اوداشته باش یادیز

 را داشت. بایوز یدخترک سبزه رو با چشمان اب

 دونمیگفت:من که نم یرا که حساب کرد با اخم ساختگ طیکرد پول بل ادهیوبه زور از اتوبوس پ دیآفرت را کش دستان

 .سهیخدا به حساب تو بنو یدور تو دادم اگه حق الناس هیمن که فقط پول  یچند دور باهاش زد

 .خوردیومنحصر بفرد روناک نگاه کرد اصال عبور ومرور با اتوبوس به او نم کیش پیزد وبه ت یلبخند آفرت

 ندارم. لیم یزیگذاشت وگفت:من چ زیم یروناک منو را رو نینگاه سنگ ریز آفرت

 بودن. کنواختی نیاز ا ینشد ،خستهیخوب سفارش بد زیچ هی دیخود،بایب_

 .کنواختی یروزها نیحالم خوبه با ا_

 کرده. یکار اقتیل یباز اون ب ،نکنهیچشمات بارون نقدریحالت خوبه و ا_

 برام. زینگو در موردش عز ینجوریا_

 هنکیبدون ا شدیم یساله عصب نیدوست چند نیحال بد ا دنیافتادروناک که با د زیم یاز چشمش رو یاشک قطره

 دادباالخره دختر بود وعالقه اش به شکالت. یشکالت کیبه همراه ک نوینظر آفرت را بپرسد سفارش کاپوچ

 , اتیخاطرات و ذهن رییمغز دائما درحال تغ زمی،عزیحالت بد کن یاوردن اون خاطرات لعنت ادیبا به  یخوایم یتاک_

از  را پس نیآتش یعشق یبده و حت رییتغ یتورو از اون ادم به کل یذهن ریتصو  توونهیمدت از افراد م یطوالن یدور

 ببره. نیکامال سرکوب کرده و از ب ،یدور یمدت

 نیمغز،طرف حساب من دلم ا یگیبازهم مردمک چشمانش را به سمت نگاه روناک سوق داد وگفت:خودتم م آفرت

هاش به حرف گوشیبچه باز هیکنه وقلب مثل  یامرونه تونهیم کتاتوریپدر د هیزتنها مثل ست مغ کارهیوسط مغز چ

 توجه نکنه.

 زد. شیشانیرا که گارسون اورده بود کنار دست آفرت قراردادوبا نگشت به پ کیبشقاب ک روناک

 .یدیازش کار کش یادیبخور ز یزیچ هیپاشو _
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 هینبوده از  کردنیکه اونا فکر م یاون زیهمه چ فهمنیم یوقت کننیبحث رو عوض م شنیقانع م یچرا ادما وقت_

 درست مثل االن تو؟ پرنیم گهیشاخه به شاخه د

 دوستش کرد. نیبهتر نیداد وروناک نگاه نگرانش را حواله صورت غمگ هیتک شیبه صندل آفرت

 وچشمات یزیبهم بر ینجوریاخاطره  هی یاداوریکه با  خوادیدلم نم یتو خوب باش خوامیبرم من م زکم،قربونتیعز_

 باشه؟ یانیپا هی دیباالخره با افته،یاب ب

نه  رهیومنه جل شهینداره ساکن م انیپا زهایچ یگرفت وگفت:روناک بعض یرا به باز کیک یانگشتش کرم کاکائو رو با

 .ستنیعقب،خاطره ها که از الوچه کمتر ن

 یچ شمیداشت به آلوچه ،متوجه نم یگذاشت وگفت:چه ربط زیم یحرف فنجانش را رو نیمتعجب از ا روناک

 خوبه! ،حالتیگیم

 چشماتو ببند._

 .یشد وونهی؟دیچ_

 .کنمیخواهش  م_

 خوب بستم. یلیخ_

 .ارهیولواشک باخودش ب یحق نداشت ترش یدختر چیدوران مدرسه ه ادیم ادتیروناک _

 .ادمهیاره  یوا_

 که منع شده بود. یترش وخوشمزه ا یالوچه ها یاوردیوباخودت م یکردیم میترس اونو قا یبا کل یواشکیاما تو _

 ،چقدر خوشمزه بودن. افتهیبا تصورش دهنم اب م یحت هیآفرت کاف یوا_

الوچه دهنت  هی یاداوریمونده نه ترسش وبا  ادتیزد وادامه داد،تو از اون الوچه فقط طعم خوبش  یپوزخند آفرت

خوب بود به  ییوقتا هیداشت اما  یکه هرچند ترس وناراحت یخاطرات یاور ادیمن با  یاب افتاد اونوقت توقع دار

ادمها حق داد که عزادار خاطرات باشند هرچند تلخ  هب دیبا ستیالوچه کمتر ن هیکه از  افته،خاطراتیچشمام اب ن
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 فتگیه. آفرت درست  مفراموشش کن تونهیوقت  نم چیه گهیباشه د دهیطعمش را چش یادم یبوده باشه چرا که وقت

 الوچه که کمتر نبود. کیکرد ورفت از خاطرات  شیخاطرات مسعود که رها

هم  نیا یدستان آفرت را حس کرد دلش سوخت برا یگونه اش افتاد دستانش که گرما یورو دیاشکش غلط قطره

اده اند همان قدر هم باشد زنها همان قدر که س شیاهایجنس خودش که به جرم زن بودن حق نداشت عزادار مرد رو

 داره. یستگرا به تو نشان بدهد به رفتار خودت ب شیکدام رو نکهیا شوندیخطرناک م

 .قربونت برم یبش یمحکم و قو نقدریا یوقت کرد یوگفت:تو ک دیدستان آفرت رابوس روناک

 .نیهم خوادیدل شکسته م هیحرف و هی خوادیوقت نم_

 شیپ تیبهبد از وضع دیکوب نیزم یرا به شدت رو شهیوش دیالکل را سر کش یبهبد بطر ییتوجه به حرفها یب نیارژ

پاسخ مانده بود واز  یتماس به افرت بازهم ب۳۴اش بود که با وجود یسو حواسش به گوش کیامده کالفه شده بود از

را تنها  نیچکار کند اگر ارژ دیبا دانستیاونمبودکه با حال خرابش مقابلش بود و یمیدوست قد نیا گرید یسو

ب پدرش هم جوا یبه تماسها یافرت حت نکهیوبدتر ا ماندیم نیآرژ شیفکرش پ رفتیوبه دنبال آفرت م گذاشتیم

 .گرددیگم شدن م یبرا ییآفرت  به دنبال جا یعنی نیوا دادینم

 یردا میضرب گرفته بود گفت:مر شیبا پاها تیومسعود که ازشدت عصبان دیکش رونیرا از کمد ب شیلباسها میمر

 دختر. یکنیم یچه غلط

 یواسه افرت خال دونیگفت:دارم م دادیرا در چمدان جا م شیکه لباسها یاشکش شد ودر حال ختنیمانع از ر میمر

نبودم که حاال بخوام شکست رو قبول کنم اون خانوم  بشیزد وادامه داد من اصال رق یوپشت بندش پوزخند کنمیم

 ؟ی،من چ کلیوخوش ه پیمهندس،پولدار،خوش ت

 .یگیم هیچرت وپرتها چ نیا یشد وونهید میمر_

 نکنیقبول نم انتیواطراف یکنیم یپافشار قتیاز بس رو حق کننیشون م وونهید شنینم وونهیمسعود ادمها د_

 مثل من. وونهید هی یشیم

وچمدان را  انداخت نیزم یحرکت تمام لباسها را رو کیبلندشد وبه سمت چمدان رفت و با  یصندل یاز رو مسعود

 را درست گرفت. میگوشه اتاق پرت کرد وچانه مر

 که راحت از دستت بدم. اوردمیراحت به دستت ن یدونیخودت خوب م یکه تو بر رهیمگه مسعود بم_
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 ندشدینم یزود احساسات نقدریکاش زنها ا یاجبار به ماندنش واِ نیخوش شد به ا ادینه ز یفقط کم یدلش کم میمر

 کیاحساساتشان است که با نیخور بودن زنها هم یتو سر لیاز دال یکیاصال  رفتندیپذیشدن را  نم یاحساس نیوا

 از طرف مقابل لیحرف باب م کیست  یکاف داشتندوست  ایندارد ان حس نفرت باشد  یتفاوت ند،یایجمله کوتاه م

اجازه را  نیا میمر مت،امایر تصماجازه داد که احساسات جوالن دهد د دیآتش ،نبا یرو شودیم یاب نیبشنوند وهم

 داد وبازهم زنهارا مظلوم ومردهارامقتدر نشان داد.

عطر تنش را،به سرعت به سمت  یوبو خواستیشد دلش مادرش را م نشیکرد وسوار ماش یاز روناک خداحافظ آفرت

به خانه  دنیخاموش کرد به محض رس ادیز  ییامهایتوجه به تماسها وپ یاش راهم ب یخانه حرکت کرد وگوش

کرد وظرف ساالد را  یشدستیپمادرش  دییبگو یزیکرد وبه سراغ مادرش رفت تا خواست چ ضیرا تعو شیلباسها

 گذاشت. شیجلو

 ساالد رو درست کنم. نیا یچه جور ستمیمامان من حوصله ندارم راستش من اصال بلد ن_

 .ستادیبه کمر مقابل آفرت اگذاشت ودست  نکیبود داخل س دهیکه با ان خورشت را چش یقاشق مادرش

 یسک ینشنوم جلو ستین یزیساالد که چ هی یسازیدختر ماشاهلل هزار ماشاهلل تو برج واپارتمان م یچه حرف نیا_

 .یدار ادیحاال که بدخواه هم ز یرو بگ نایا

وشروع به  دیدستش کش ینشست وظرف ساالد را جلو یصندل یمادرش ورو یهمه سادگ نیزد به ا یلبخند آفرت

ته دلش غنج رفت  یاش خورد احساس زن بودن کرد ودرکمال ناباور ینیکه به ب اریخ یکرد بو ارهایپوست کندن خ

درست  یغذا یبار ک نیاخر امدینم ادشیمحروم کرده بود  ییاز حس زن خانه بودن ،مسعود اورا از چه حسها

وقت  یلیجه نرم کردن با خطکش و مداد بود وخاست،تنها کارش دست وپن دهیراچ یزیم ایدرست کرده و یوحساب

از مردها که چه  یپلو ساده را هم بلد نبود وا کیکه  یطور ردیبگ ادیغذا درست کردن را  خواستیبود که دلش نم

از اندازه مسخره  شیساالد درست کردن ب کیموضوع  دیخودشان بدانند شا نکهبدون ا اورندیبرسر احساسات زنها م

چند قلم مواد  نیکه با هم یطور کندیم جادیکه مرد در دل زنش ا یشوق زندگ زانیم گرددبهیهمه برم نهایباشد اما ا

 دکنیم یوقاط کندیهمه را نامرتب وبزرگ خورد م نصورتیا ریساالد را درست کند در غ نیو اشتها اورتر نیباتریز

 است نه از سر عشق. فیوتنها از سر تکل

 نکهیرا نگرفته بود ا شیلحظه هم خواب سراغ چشمها کیب جداشد شب گذشته از رختخوا شیاالرم گوش یصدا با

قابل هضم نبود اصال اورا نداشت که حاال بخواهد از دستش بدهداما همان چند  شیرا ازدست داده بود برا نیارژ

خود و دییایب یکیبعدش  یزده شو سسالها پ یبود وقت یعیبه دلش نشسته بود خوب طب بیمحبت کوچک هم عج
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نکار ا شودیکه محتاج جنس مخالف باشند نم یاما او آفرت بود متفاوت با زنان لرزدیم شیات را بخواهد دلت برا یواقع

 دیکردن را خوب بلد بود از نظر او مرد با یخوب است اما بدون انها زندگ یجنس مخالف زندگ کیکرد که بدون 

 .کسمحتاج زن باشد نه بالع

 دارد. اجیاحت یکه به مرد یدارد،نه زن اجیاحت به او یباش که مرد یزن

ا هم در ر یکرخت نیا دنیمبل خواب یرو دیانهارا به سمت جلو کش توانستیکه م ییرا باال برد وتا جا شیدستها بهبد

تخت خواب مرتب  دنیرفت با د نیاش کنار زد وبه سمت اتاق خواب آرژ یشانیرا از پ شیداشت با دستش موها یپ

ت که از رف چیبرداشتن سوئ یکانتر بود برا یرو چیرفت اما انجاهم نبود سوئ یبهداشت سیبه سمت سروشده هراسان 

را مرتب باژل به سمت باال داده  شیصبحانه نشسته بود وموها زیپشت م نیزده شده بودآرژ رتیح دیدیکه م یزیچ

 اَشپزخانه را دربر گرفته بود. یادکلنش تمام فضا یبود وبو دهیپوش یاب نیوشلوارج یبود وژاکت زرشک

 .رمیدارم م ؟منیخوریاشاره کردوگفت:نم یلقمه اش را قورت دادوباسر به صندل نیآرژ

 تو سرت؟ ی؟چیتو خوب نیبادستش سرش را خاراند وگفت:آرژ بهبد

،مهم  نیخوشم اومد که نشد فقط هم یدختر هیبشم من از  ایکه تارک دن ستیزد وگفت:قرار ن یپوزخند نیآرژ

 هینبوده واز امروز هم فقط  میبه اسم آفرت تو زندگ یبدم من از امروز کس یمشتر لیتحو دیکه با ییشغلم و نقشه ها

 همکار.

 .یهست ینیب شیقابل پ ریغ یلیبگم،خ یچ_

دختر باشم پوزش رو به خاک  نیمدت با ا هینخوردم فقط دلم خواست  یگرفته پسر من که شکست عشق تیشوخ_

 بمالونم بعدش ولش کنم.

 .خواستیم یزیاز هرچ شتریاو افرت را ب دییبه خودش دروغ بگو توانستیکه نم نینگفت اما ارژ یزیچ بهبد

 ییومسعود به جا زدینم نیبا ارژ یحرف یکار ییمدت به جز صحبتها نیگذشته بود ودر ا نیروز از اول فرورد۱۵ •

رقم اصرار  یوعل کردینقشه ها کار م یگذشته را در تهران رو کماهیتمام  کردیخطابش م زمیزبود که ع دهیرس

که  یداد اما امروز از خبر حیو کار کردن را ترج ییمسافرت کرد وخودش تنها یخانواده اش قبول نکرد وانهارا راه

 خوش به جانش نشست.  شیها یتمام خستگ دیشن
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که در ان از آفرت به عنوان مهندس نمونه وخود  یدعوت نامه را به تک تک افراد شرکت داد جشن یاستاد قاسم •

ر مگ گرفتنیقرار م ریهم مورد تقد نیو ارژ یانتخاب شده بودند ومهندس سامان نیبه عنوان کار افر یمهندس قاسم

قابل درک  شیبود که برا یزیها چتن نیارژ یاما چشم ها ندیوافتخار را در چشمان همکارانش نب رتیبرق ح شدیم

بود  ستادهیا نیبا افتخار مقابل مسعود وارژ نکهیراز ان چشمها را بفهمد اما از حس ا توانستینم چوقتینبود ه

 .شدیخوانده نم فهینبود وضع فیزن ضع کیبه عنوان  نکهیخوشحال بود از ا

 یاز رفتارها شیها یشوخ انیشهر جشن گرفتند و بهبد در م یاز رستورانها یکیدر  یرا با بهبد واستاد قاسم ناهار

 شدیسکوت باعث م نیصحبت نکند وهم گرانیکه در مورد د گفتیبه بهبد نم شهیو افرت بر خالف هم گفتیم نیارژ

 کند. ادیداغش را هم ز ازیپ یبهبد کم

ده را اسو الشیخ نیرانش بود وا کیکتش تا نزد دیاش را پوش یبه مراسم مانده بود کت و شلوار بادمجان چندساعت

لبه دوزش را سرش  یصورتش انجام داد وشال مشک یرو یتیال شیبست وارا یرا محکم دم اسب شیموها کردیم

 شیرا مهمان پوستش کرد به گوشcocoادکلن شهیومثل هم دیاش را هم پوش یمشک یانداخت وکفش پاشنه سه سانت

 یخداحافظ شیبا مادر وخواهر ها دادیم یصفحه نشان از امدن مهندس قاسم ینگاه کرد تک زنگ نقش بسته رو

مبل نشسته بود از خانه خارج شد ودر عقب را باز کرد ونشست بهبد به محض  یکرد وبدون توجه به برادرش که رو

رو به  تو دمیمن به گور بابام خند ،یوگفت:اقا من غلط کردم گفتم تو به چشم من مثل خواهرم دیکش یسوت دنشید

 . دمید یناز یجا

واقعا هم راست  نینشد پیزد وبه استاد همچون کوهش سالم کرد وبه بهبد گفت شماهم کم خوشت یلبخند آفرت

وبهبد هم که اصال جز  دادیبا جذبه نشان م شیاز ب شیوکراوات زرد ب یگفته بود استاد ش دران کت وشلوار مشک

 بود. دهیپوش یاب نیوج یقهوه ا وریبود پلاسپرت زده  پیدعوت شده نبود ت یمهمان ها

رفت وبه را گ شیکه مقابلش به انتظار نشسته بود نگاه کرد وبا لبخند به سمتش رفت وبازو یاستاد قاسم یبازو به

از سالم  یاعتنا بودند وارد سالن شدند به محض ورود با موج یب زدیبهبد که پشت سرشان حرف م یچرت وپرتها

خودشان قرار  یهر کدام سرجا کردیم شستنن یبود وتقاضا بونیکه پشت تر یزن یروبرو شدند با صدا کیوتبر

 دیدرخشیم شیبرا شهیمثل هم دیسف راهنیوپ یدر ان کت وشلوار مشک دیبعد مسعود هم رس قهیگرفتن چند دق

 زد. یبحث مون شد آفرت دستش را فشرد ولبخند میبا مر خوامیارام کنار گوشش گفت معذرت م

مثل  شیحرفها انیکرد ودر م یسن رفت وسخنران یارام رو ییسن فرا خواندند با قدمها یرا به رو یقاسم مهندس

 گشتیم یوعل نیوبه دنبال ارژ چرخاندیبهره نگذاشت اما افرت هنوز هم سرش را به اطراف م یآفرت را ب شهیهم
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سن رفت  یبر خواست ورو شیاز جا عیسرآفرت هول شد و زننیصدات م ییمسعود به شانه اش زد وگفت افرت کجا

 دیکه کنارش بود دوخت وگفت:شا یرا به مهندس قاسم شیقرار گرفت بعد از سالم وتشکر چشمها بونیوپشت تر

اما  ستین یداشتن شک ییاونا هم سهم بسزا نکهیبودن در ا تمیاز پدر ومادرم تشکر کنم وبگم باعث موفق دیاالن با

در  یمهندس قاسم دمیرسیکه االن هستم نم ییتازه کار ونابالغ  اصال به جا ندسمه هیمن  یقاسمبدون مهندس 

آفرت دستانش را گرفت وادامه داد  دیرابوس شیشانیحلقه زده بود به سمتش رفت وپ شیکه اشک در چشمها یحال

 سمتونگاهش را به  عشق بود هیکه منو ساخت  یهم خوردم اما شکست یادیز ییزنم وبه طبع شکستها کیمن 

 یراب ستیمهم ن شیبرا خواهدیرا م یزیزن چ کی یاز استرس عرق کرده بود دوخت وگفت:وقت شیشانیمسعود که پ

 دیفشرد ورو به جمع حاضر کرد وگفت:شا شتریب یرا کم یبپردازد،دستان مهندس قاسم ییبه دست اوردنش چه بها

 مهندس کینه  کنمیزن موفق صحبت م کی نوانبه کارم نداشته باشه اما من امروز به ع یربط زنمیکه م ییحرفها

 یکه منو شکست داد ورفت چه جور یکه عشق دیبا خودتون فکر کن دیمهم زن بودن شا نیب نیکه ا یزیتنها چ

 شده. تمیباعث موفق

باز هم سکوت  یخواهش همان زن قبل به وجود اورد اما با یهمهمه کوتاه نیلب حاضر ریوز یدر گوش یحرفها یصدا

 نیاز وجود همچ کردیزد خوب خودش زن بود وحض م یولبخند نیبرقرار شد و به افرت گفت مهندس  ادامه بد

 .یهمجنس موفق

رهام کرد ورفت  میلحظات زندگ نیپسرعمه ام هستم که در سخت تر ونیمصمم تر از قبل ادامه داد من مد افرت

راحت زل زد  یلیمن عاشق پسر عمه ام بودم که اون منو نخواست خ نیدیخراب کرد اره درست شن اهمویوتمام رو

 فاحشه کی تونهیزن م کی دنیاشتباه محض که مردها انجام م کی نی،وا یستیال من ن دهیچشمام وگفت تو ا یتو

 باشه...

 رباشه....نف هیعمر فقط با  کی تونهیزن م هی...در روز با چند نفر باشه. تونهیزن م هیفرشته باشه..... هی تونهیزن م کی

 نیباشه.....وا تونهیم یزیزن هر چ کیباشه.... بایز یزندگ کیخط ممتد  تونهیزن م هیهفت خط باشه.... تونهیزن م هی

 که طرفش مرد باشه نه نر. نیبوده باشه!!!!مهم ا شیداره که در زندگ یبه مرد یبستگ

 راهنیکه پ دیرا در ته سالن د  نیلحظه آرژ کیبکشد ودر  یباعث شد نفس اسوده ا نیدست زدن ها حاضر یصدا

 ییرا باز گذاشته وپالک اهلل اش خودنما راهنشیدکمه اول پ شهیومثل هم دهیپوش یبا کت اسپرت نسکافه  ا دیسف

داشتند ومسعود از از تمام ماجرا خبر  چونشوکه نشده بودند  یان جمع تنها بهبد ومهندس قاسم انیدر م کردیم

دادند  یو لوح را به مهندس قاسم زهیجز سکوت نداشت جا یوراه دادیرا محکم فشار م یحرص دسته صندل
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قبول کرد وآفرت دو چندان خوشحال شد وبا انگشتش اشک گوشه  لیوخواستند که او به آفرت بدهد واو با کمال م

 شهینم میهست یاحساسات میباش یگفت:ما زنها هر چقدر هم که قو دیخندیمکه  یچشمش را پاک کرد و در حال

 خنده جمع بلندشد. یکرد وصدا شیکار

 خیمن رو سنگ رو  یخواستینشست ومسعود با خشم به او چشم دوخت وگفت:فقط م شیقبل یدر جا آفرت

تحمل کرد  شهیرو م نتایجواب داد خ گذاشتیم شیپا یکه لوحش را رو یبود افرت در حال لمتیهمه اش ف نای!ایکن

 .....کنهیم رانیچه کم داشتم ها ادم رو و نیاصال فراموش کرد اما جواب هر کدام از ا ای

ارزش  یکه منو ب ییبهتر از تو داشتم تو ییمردها دییبه تا ازیو من امشب ن یانصاف نباش تو منو رها کرد یب

 .یدونست

 تو سرت. یکه چه نقشه ا دمیفهمیم دیبا یمن لعنت دونستمیم دیبا_

شد  تمیکه باعث موفق ینشون ندادم فقط از کس هیمن که تو رو به بق شناسهیکه تو رو نم یکس هیچه حرف نیا_

ام مد یگوشه خونه کز کرده بودم ولباسهام از اشپز میمنم االن مثل مر دیشا یکردیتشکر کردم اگه تو منو ول نم

 که تو در حقم یکم یکارها ناینداشتم خواسته ام رو بهت بگم به نظرت احق  شتریب کباری یوسال دادیغذا م یبو

دم ا هیدادند گفت من  سندهینوبل رو به زن نو زهیجا ی،وقت یمن شد تیتو باعث موفق گفتمیم شهیمن هم یکرد

بود اون  تتیموفق یچارلز کجا دنیواز چارلز تشکر کرد ازش پرس دمیرس نجایبودم که حاال به ا یمعتاد والکل

نبودنت  ونیخوب رو مد یروز ها نی،ایبودم رهام کرد درست مثل تو که منو رها کرد ختمعتاد وبدب یگفت:وقت

 هستم.

خوشحال بود از بردن  نیباز هم همان پس لرزه ها به سراغش امد انقدر که از وجود ارژ دیرا که در مقابلش د نیارژ

 .دکریم یانرا در دلش مخف دینبود اما با زهیجا

به  دیاز انها گفت با یکیگفتند و کیتمام شد و چند نفرا از مردها وزنها به سمت افرت رفتند و باز هم به او تبر مراسم

اخ ک رانهیو کیکرده که از  تیرو ترب یدختر ریش نیکه چن یدست مادر دیمثل شما افتخار کرد و بوس ییوجود زنها

 .سازهیم

 رفت وفکر کرد ادهیاز دو ساعت راه بود را پ شتریقبل از تمام شدن مراسم انجا را ترک کرد وتا خود خانه که ب مسعود

 ییآفرت را رها کرد تنها چشمها ینبود وقت یزیرا از دست نداده بود دوساعت افسوس خوردن که چ یزیاو کم چ
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 ییقدرت بود در مقابل چشمها شیشب در چشمهاام ماداشت ا ادیبدهکار را به  یاش در مقابل ان مردها دهیترس

 .کردندیم هیهد یدختر نیکه حسرت وافتخار را به چن یمردان

بهبد شد ودر عقب نشست واز  نیبه ناچار سوار ماش نیتر برود وآرژ عیبه خاطر تماس مادرش مجبور شد سر یعل

جلو نشست وآفرت هم عقب نشست  یاسمامده بود هزار بار خودش را لعنت کرد مهندس ق یعل نیچرا با ماش نکهیا

 .کردمیبه افرت چشم دوخت وگفت:تا حاال داشتم خواستگارهاتو رد م نهییرا روشن کرد ودر ا نیبهبد ماش

 .یمملکت هیافتخار  هیگفت:دختر تو ما ینثارش کرد ومهندس قاسم یمزه ا یب آفرت

لب  ریارام ز نیآفرت را گرفت وافرت که شوک زده شده بود خواست لب باز کند که ارژ ییدستها نیارژ

 .دستت شو الیخ یساکت بمون وب میرسیپس تا م شهینحست رو بشنوم چون حالم بد م یاون صدا خوامیگفت:نم

 د.خودش شده بو هیکه امشب واقعا شب شینوع ابراز محبت تام هارد نیماند از ا رانیباز هم ح آفرت

ظه لح کیوشغل خوبش نبود  یشده بود با افرت و اگر به خاطر بده نیومسعود سر سنگ گذشتیروز از مراسم م سه

آفرت با  کردیاما تا لب تر م ستیربط ن یهم ب ادیز میمر یحرفها کردیبه خصوص که حاال حس م ماندیهم انجا نم

 .کردیم مانشیبزرگ بازهم پش یو قولها زیمحبت ام ییحرفها

رفت وگفت خودم  یبه استراحت داشت به اتاق استاد قاسم اجیاحت اوردیداشت از پا درش م گریماه کار مداوم د دو

 .هیترک رمیواسه بستن قرارداد با عربها م

بره  ییمهندس رضا یوگفت ی!تو که اول قبول نکردیپوشه مقابلش را برداشت وبا تعجب گفت:مطمن یقاسم مسعود

 شده. یحاال چ

اگه اجازه  خوامیاما من م کشهیروز طول م هیبه استراحت دارم بستن قرارداد کمتر از  اجینداره،من احت یخاص لیدل_

 هفته بمونم. هی نیبد

 برو استراحت کن. الیخ یاصال قرارداد رو ب نیبهتر از ا یچ_

 .مشیبدتر اشفته م کنم دایارامش پ نکهیا یوبه جا دهیبودن بهم دست م دهیفا ینه اگه واسه قرار داد نرم حس ب_

دنبالت خودم  ادیب۹بهبد ساعت گمیاالنم برو خونه م یتو بخوا یاز قهوه اش را خورد وگفت:باشه دخترم هر چ یکم

 .رمیگیم ییرو از مهندس رضا طیبل
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 .رمیبا پدرم م افتهیبهبد تو زحمت ب خوادینه نم_

 دنبالت. فرستمیبرو دختر کم تعارف کن شب بهبد م_

 کرد. یمحکم در آغوشش گرفت وخداحافظ آفرت

 خط کش را کنار گذاشت وبهبد را صدا زد. یعل

 .خورهیداره زنگ م تیگوش ییپسر کجا_

که گفت پسرک چندش  نیرا باشلوارش خشک کرد ودر پاسخ ارژ شیامد ودستها رونیب یبهداشت سیاز سرو بهبد

 را جواب داد. شیزبانش را دراز کرد وگوش

 شما. یمن چطور یسالم به ناپدر_

 .ییلوس نشو کجا_

 ام. دهیورپر نیوارژ یعل نیا شیباشم پ یخوایکجا م_

 فرودگاه. یدم خونه آفرت واونو ببر یبر دیبا۹باش اما ساعت یخوایهرجا م_

 متعجب گفت:فرودگاه؟اونم آفرت. بهبد

 تفاوت نشان داد. یحال خودش را ب نیکرد ودر ع زیرا ت شیاسم آفرت گوشها دنیبه محض شن نیارژ

 خسته شده. یلیمدت خ نیا مونهیم یهفته ا هیواسه قرارداد  هیترک رهیاره م_

اعت س هیبرو  یگیماه مثل گاو شخم بزنم واسه ات م هی چارهیمن بگو نه ،من ب یو ناپدر یتو پدر اون گمیاونوقت م_

 دو تا خط دنیجز کش کنهیهم نم یرچکایات عوض بشه برگرد سر کارت اونوقت خانوم که ه هیروح نیتو پارک بش

 .ایبرن سواحل انتال دیبا یواسه رفع خستگ

 دنبالش. یبر۹نره ادتیگوش بدم فقط  اتتیبهبد کار دارم وقت ندارم به چرند_

 .ستمیندم بهبد ن یان ا یتست  د هیمن اگه فردا نرم _
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انگل هم کمتر  هیام از  دهیفا کنمیگفت احساس م یرا خاموش کرد وروبه عل شیگوش دیبوق اشغال را که شن یصدا

 ام. یاما من خنث رسونهیم بیاون حداقل اس

 هی نیزاریشما وخانواده اش م یعنی رتیغ یمبل نشست وگفت:چه ب یماگ قهوهاش را در دست گرفت ورو نیارژ

 .بیکشور غر هیدختر تنها بره 

 به سمت مبل رفت وکنارش نشست . بهبد

 .رهیم یپا مرد واسه خودش حاال هم که واسه خوش گذرون هیتنها رفته دلت خوش افرت نصف کشورها رو _

 ره؟یمسعود هم م_

 .ادیحسادت م یبو یا  یا_

 .دمیپرس ینطوریخفه شو هم_

 .رهیفکر نکنم چون بابا گفت فقط آفرت م_

 .نطوریاز قهوه تلخش را خورد وگفت که ا یکم نیارژ

 حرفش. یکه تووعاجز شد از باق دمیمن فهم هیچ یدونیبه مسعود نگاه کرد وگفت:م یعصب میمر

 ؟یدیفهم ویرا گرفت وگفت:چ شیبه سمتش رفت وشانه ها مسعود

و ت دمیمسعود نگاه کرد وگفت:من فهم ییقدرت تکلمش هم برگشت به چشمها ییدانه اشکش که رها شد گو میمر

 .یتو واسه من کم یستیال من ن دهیمرد ا

حرفها را به آفرت زده بود  نیحرف،سالها قبل خودش درست هم نیا دنیرفت از شن یاهیس شیچشمها مسعود

ان  یوروز یگریبه دست اوردن دختر د یبرا یگفت یبه دختر یکه خودت روز ییحرفها دنیچقدر سخت بود شن

حد ازرده  نیبود تا ا دهیشن راحرف  نیا یآفرت هم وقت یعنیرها کردنت،  یبدهد برا لتیدختر همان حرفها را تحو

 یا بب یگریخودش زده بود حاال د یرا که روز یبود که زمان به عقب برگشته بود وحرف ستادهیا نیزم یشده بود!کجا

 .گفتیبه اوم یرحم
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کرده خودش هم  یحد مسعود را عصبان نیحرف تا ا نیچرا ا دانستینم دیمسعود ترس ییاز حالت چشمها میمر

پا گذاشته اش از او  یبود که ان پسرک تازه به زندگ ییش نبود وحرفهاحرفها حرف دل خود نیقبول داشت که ا

 .دییخواسته بود بگو

که  خواستیوم کردیم هیتنها گر میمر دیرا پاره کرد ودستش را گرفت وبه سمت اتاق خواب کش میتاب تن مر مسعود

بود  دهیرا که مثل گربه ترس میگونه مر یزد اشک رو مهیخ شیتخت انداخت ورو یکند اما مسعود اورا رو شیرها

 یزندگ یمفهیبچه گذاشتم بغلت م هی یقتبودنش کامل مشخص بود کنار گوشش گفت:و یکه عصب یوبا لحن دیبوس

ع از ومان دیرا بوس میمر یلبها انهیو وحش یمردت واسه اش بد اومد ولش کن یکه وقت ستین یراحت نیبه ا ییزناشو

 یابر یبرود تا مزاحمش نباشد تا مانع خواهدیکه م دییداد بزند وبگو استخویکه دلش م یمیشد مر میحرف زدن مر

بود که بر بدنش  یا انهیمثل تاز شدیهر قسمت از بدنش که توسط مسعود لمس م نشود یبه خوشبخت دنشیرس

ن ا یعشق باز کیمتجاوز بدنش را شر کیشد ومثل  یعصب شتریب میهق هق مر یصدا دنیو مسعود با شن خوردیم

 دخترک ناتوان وعاجز کرد.

تا مترجم انرا ترجمه کند ودر  ماندیمنتظر م دیبا گفتیجمله که م کیخسته از جلسه به سمت هتل برگشت  آفرت

بخش  تیساعته سه ساعت طول بکشد اما بازهم جواب رضا کیاو ترجمه کند وجلسه  یانهاراهم برا یمقابل جوابها

 رهاند. یان افرت را از خستگ

ار را که با کش به د شیوموها دیان نقش بسته بود پوش یرو نیکه حروف الت یدیبه همراه تاپ سف یاب نیج کشلوار

 کیوبه سمت ساحل رفت نزد دیتختش را پوش یمانده بود صندل ها یصورتش هنوز باق شیبود رهاکرد ارا ختهیاو

مادرش راهم که مراقب خورد وخوراکت باش  یدرپ یپ یخوردن نهار را نداشت و سفارش ها ییظهر بود اما اشتها

ود ب ینیکیب کیکه تنها پوششان  ییشنها نشست وبه زنها ومردها چشم دوخت زنها یگرفت کنار ساحل رو دهیناد

به حقوق  شیکه زنها ومردها نیومسلمان بودنشان نداشت به نظرش هم نیبه د یشلوارک ،کار کیومردها هم 

اجازه تجاوز به  کلیان دختران برهنه و خوش ه دنیکه با د ییبود مردها یکاف خودش گذاشتندیاحترام م گریکدی

 که بود قبول داشت. ینیمورد را مربوط به هر د نیبود وا شیقابل ستا شیبرا دادندیشان را نم یشخص میحر

 بار تماس گرفت وآفرت ناچار پاسخ داد. نیسوم یبرا بهبد

 .رنیکه االن دارن جلوت رژه م ییکوفتت بشه اون دخترها_

 کنار ساحلم. یبهبد درست حدس زد یوگفت:وا دیخند آفرت
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 .ومدمیمنم باهات م شدیم یچ ینیجلو چشمتو بب یکه نتون ادیبه اندازه بهبد تو گلوت در ب شاهللیکه ا یا_

 .خواستیم ییدلم تنها_

نر خر با خودم  هیو برنزه منم باشم  پک کسیس یبدون سر خر ،پسرها خواستیم یزیبگو دلت ه یینگو تنها_

 .برمینم

 که قطع کنم! یحرفها زنگ زد نیبهبد اگه واسه ا_

 یکدوم بهشت نمیاس تو روشن کن بب یپ یاون ج یذاریاونجا واسه من کالس م یخوب حاال خوبه دو روز نشده رفت_

 .یهست

 شهر رو بلدم. نینگران نباش نقطه به نقطه ا امیکه م ستیبهبد بار اولم ن_

ام من اونوقت باب ارنیسرت ب ییبال هیبعد  زهاشونیاون خونه چ یندونسته بر ترسمیم یگور به گور شده ول دونمیم_

 کنم. یپدر تیواسه اون حرومزاده چشم رنگ کنهیبدبخت رو مجبور م

 .کنمیاالن قطع م یتیشخص یب یلیخ_

جاشم  دنیاس المصب روشن کن من از فهم یپ ین جببرم حداقل او ضیف کمیمن  یریگیکه نم یریتماس تصو_

 ؟یکنیدلم خوش بشه روشن م کمی

 باشه قطع کن که روشن کنم. کنهیتو رو خوشحال م نیاگه ا_

 نگرانتم. نکهیاونجا اونم فقط واسه ا امیم شمیبلند م یآفرت به جون بابام دروغ بگ_

 نیهم دمیاما من اتو دستت نم یرو سر من خراب بش نجایا یایب یتو منتظر بهانه ا دونمیاره جون خودت من که م_

 .رونیب دنتیاز تو استخر هتل کش ینرفته با چه خفت ادمی کنمیحاال روشنش م

تو اب بغلش کردم که از شانس  دمیپر شهیداره غرق م چارهیبابا من فکر کردم اون دختر ب ادتهیخاک عالم تو هنوز _

 .نیدیبدم تو بابا سر رس

 .کننیخاموش م ممیگوش یحرف بزن نیاز ا شتریبود حاال هم قطع کن اگه ب ریخ تتیکه ن دونمیاره م_

 حرومت. یباشه باشه خداحافظ ول_
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کرد که  افتیاز بهبد در یامیرا فعال کرد چند لحظه نگذشته بود که پ شیاس  گوش یپ یزد وج یلبخند آفرت

 .رنیلخت لخت راه م مونهیم ومیاونجا واسه دختر پسرها مثل سوالر یکه رفت ییواسه جا ینیرنبینوشته بود خ

تماس  گریکه خانواده اش تاچند ساعت د دانستیرها کرد م شیانداخت وکنار پا لنتیسا یاش را رو یگوش آفرت

 د.ش رهیخ شیراحت به ساحل روبرو الیبود که با انها صحبت کرده بود پس با خ شیساعت پ مین نیهم نیریگینم

 کردیبا او داشت اما باور نم یفاصله کم نکهیداغ گذاشت با ا یشن ها یرا رو شیرا دراورد وپاها شیکفشها نیژآر

ف طر نیرنگش با هر وزش باد به ا ییبلند وخرما شیو موها دیدرخشیشن م یرو کشیوبار دیسف یخودش باشد پاها

را احساس نکرد  نیحضور آرژ یبود که حت شدهکنارش نشست واو انقدر در گذشته غرق  یبه ارام رفتیوان طرف م

خو نش به جوش امده بود انهم باوجود پوست  دنیاز ان طرز لباس پوش ندیکامل اورابب توانستیم گریکه د نیآرژ

 .شدیداده م باترنشانیز دیوصافش که در برابر نور خورش دیسف

 د ومتعجب شد.تلخ مشامش را پر کرد سرش را به سمت راست برگردان یمویهمان ل یبو

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا_

پروژه کار  هیکه رو  ییبود جواب داد اومدم مسافرت از اونجا رهیوخوش تراش خ بایز یکه هنوزهم به ان پاها نیآرژ

 .میاندازه خسته بش هیکه به  یعیطب میکنیم

مورد اعتماد خط  یادمها ستیاونم از ل دیروشن کنم با مویاس گوش یپ یبهبد چرا اصرار داشت ج دونمیاالن م_

 بزنم.

 نداره. یبه اون ربط_

 .نجایا یهمه کشور چرا اومد نیا گهید ییجا هی ی!اصال تو چرا نرفتیجد_

انها را کنار  یرحم یانداخت واو با ب یصورتش م یرو یرا گاه گاه شیکه موها ینگاه کرد وباد شیبه چشمها نیآرژ

 .زدیم

وبه سر و وضعش اشاره  یکشور تنها باش نیقبول نکرد تو ا رتمیغ یکه همکارمفکر نکن واسه تو اومدم ،از اونجا _

 .دنیطرز لباس پوش نیکرد وگفت به خصوص با ا

 فقط لطف کن دم پر من نباش. یمونیکجا م ای یمونیندارم واسه چند روز م یقانع کننده بود کار لتیدل یلیهههه خ_
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 نیرا بپوشد ارژ شیخم شد صندلها یرا از شن ها پاک کرد و قت نشیاش را چنگ زد وبا دست ج یگوش آفرت

ها وعشوه هات واسه  ینه به اون طرفدار ادیاصال به مزاقم خوش نم نیا یهست یرا گرفت وگفت:دختر مرموز شیبازو

 مراسمت. ییابرو یمسعود نه به اون ب

بگم که من از مسعود تشکر کردم البته  دیودر مورداون شبم با دهیکه عاشقش فرصت دوباره م یزن فقط به مرد هی_

 به روش خودم.

 یشکمش هم نشان از خواهش برا یجدا کرد وبه سمت هتل قدم برداشت صدا نیرا از دست ارژ شیبازو افرت

 یبشقاب پاستا با سس قارچ سفارش داد در ذهنش رفتارها کیوارد رستوران هتل شد ، دادیغذا م یخوردن تکه ا

 نشست. ییرو پربا کمال  نیشد وآرژ دهیمقابلش کش یکه صندل کردیم لیلوتح هیرا تجز نیارژ

 تنها باشم. خوامیگفتم!م یچ یدیمگه نشن_

 ؟یرو دوست دار ییچرا تنها_

تم راح یلیتنهام خ یمن وقت شمیم یحرف دنینه منتظر شن زنمیم ی،نه حرف میخود واقع شمیتنهام م یچون وقت_

 .کنهیکه ارومم م رمیم ییو جاها پوشمی یکه دوست دارم م ییلباسها

 لباسها ست؟ نیا دنیواسه پوش یرو دوست دار ییکه تنها نیمنظورت از ا_

با  ینتویتو م یوقت دونمی،من خودم رو از مردها کمتر نم نیزنها هم هینثارش کرد وگفت:فرق من با بق یپوزخند افرت

مسخره ست که من مراقب باشم که مردها به گناه  یلیخ نیمن چرا نتونم؟ا یبهار لذت ببر یپارچه از هوا کهیدوت

 .افتنین

 .دیوپشت بندش خند یخوندیتو نماز هم م ادمیداشت تا اونجا که  یچه ربط_

 یجور بندگ هی یهر کس خوامیوازش کمک م کنمیازمیخودم رازون ینداره من با خدا زهایچ هیبه بق ینماز من ربط_

 .کنهیم

 ،کهدونمیم نمیتا باهاش کلنجار برن وا گردنیداستان م هیادمها دنبال  شهیکه هم برم،درستهیلذت م ییاز تنها من

 تیگاصول زند یکس زارهیکه نم نهیا شیخوب ییخب تنها ،امایخوشبخت باش ییتنها یکه بخوا هیبلند پرواز یلیخ

 .بندمیپا مییوتنها میرو خراب کنه،من به اصول زندگ
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 شه. کیبهت نزد یکس یادونزاریخوشت ن یکه ازکس نهیقدم ا نیهم اول یینگه داشتن تنها واسه

 (نی)روزبه مع

 

 

 

چنگال را برداشت وچندبار ان را  دادیرا قلقلک م شیخوبش اشتها یگذاشت بو زیم یبشقاب پاستا را رو گارسون

 داخل ظرف چرخاند ودر دهانش گذاشت.

باردوم چنگال را داخل ظرف فرو برد  یافرت برا کردیداده بود وبه او نگاه م هیچانه اش تک ریرا ز شیدستها نیارژ

 ؟یخوریکه حواسش بود که به پاستاهارا به سس آغشته کند گفت:تو نم یودر حال

 کرد. رمیحرفهات س خورمینچ نم_

 وچنگال را داخل دهانش برد. یلیهر جور ما_

 اول گوش بده بعد نظرتو بگو. خوامیازت م یزیچ هیمن  نیبب_

 ؟یآفرت چنگال را کنار بشقاب گذاشت وگفت:چ_

فقط  فکر نکن زهایچ هیکن اصال به مسعود وشرکت وبق یزندگ خوادیکه دلت م یاونجور میینجایهفته که ا نیا ایب_

 فکر کن. یانجام بد ییچه کارها یدوست دار نکهیبه ا

 بود. یقشنگ یشوخ_

 یگذاشتمت کنار تو مثل من دمیرو با مسعود تو اون حالت دبهت ندارم اون روز که تو  یلیتما چیه گهیافرت من د_

و  یه ازادک ییباتو باشم تو تونمیونم میرتیمرد غ هیبگم من  یچه جور امیکه مثل خودم باشه کنار نم یاما من با کس

 .یستین زیچ چیبه ه بندیپا

 بگذرونم؟ خوادیهفته رو باتو اونجور که دلم م هیپس چرا برات مهمه من _
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 نیات خوبه،واسه ا قهیاز پاستارا در دهانش گذاشت وگفت:امم سل یچنگال کنار بشقاب را برداشت وتکه ا نیآرژ

 ومنم قبول کنم. یخواسته تو به من بگ هیکه تو  دمیاجازه رو م نیخودمو دارم در عوض منم بهت ا لیکارم دال

 خورد! من غذا یوسواس داشت پس چطور با چنگال دهن نیبا خودش گفت :ارژ افرت

 .یکنیباشه قبول م یهر خواسته ا ینره که گفت ادتیباشه قبول،_

 کن. یزندگ یحاال هم شروع کن اونجور که دوست دار نیاره سر حرفم هستم واز هم_

 .یپپس یقوط هیبالفاصله گارسون را صدا زد وگفت: آفرت

هر جور دلت  یمگه نگفت هیمتعجب گفت:چ نیوبه آرژ دیسر کش یکرد ونوشابه راهم با بطر یپاستا راخال ظرف

 رفتارکن. خوادیم

 یبه سمت پاساژها نیبرداشت وبا ارژ فیک کینکرد تنها  ضیرا تعو شیهر چقدر اصرار کرد آفرت لباسها نیارژ

 رفتن. کتاشیبش

 ت.سمعرکه  نیاون لباس دکلته بنفش روبب نیارژ یشد وگفت وا جانزدهیکه آفرت ه کردندینگاه م نهایتریو به

 .یبپوش زهایچ نیدوست ندارم از ا خودیداشت گفت:ب یتازگ شیافرت برا دیرفتار جد نیکه هنوز ا نیآرژ

 هوم؟ پوشمیخو ،اصال واسه شوهرم م پوشمیکه تنهام م ییوقتها_

 .دمیخریمنم م یپوشیفقط واسه من م یگفتیخوب حاال شد از اول م_

 کرد یدست شیپ نیخواست لب به اعتراض باز کند که آرژ آفرت

 .میمون باش یهفته خود واقع هی نیا خوادیمن هنوز سر حرفام هستم فقط دلم م ^

 .دهیند یکس ارتایدر ب ادیدر اتاق پرو را باز کرد وگفت :بهت م نیو ارژ دیرا پوش لباس

اس لب نیو تو ابزرگ مغازه ام خودم نهیتو ا رونیب امیب خوامیمن م یاجازه دادم تو در اتاقو باز کن یمن ک یچ یعنی_

 .نمیبب

 .رونیب ایعوض کن ب عیتو اتاق پرو وخودم لباست رو عوض کنم پس سر امیمجبورم نکن ب خودیب_
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به خودش نگاه کرد چندساعت نبود که همان آفرت  نهییلباس شد در ا ضیبست ومشغول تعو ظیدر اتاق را با غ افرت

 نیخسته شده بود از ا گریبودنش د یخود واقع نیا خواستیرا م رییتغ نیدلش ا بیشده بود وعج شیچندسال پ

هفته را  کی نیهر روز ورزش کند وکار پشت کار ،ا نکهیاز چند قاشق غذا نخورد از ا شتریب نکهیبودن از ا یهمه قو

 .امدینم نیکه به زم کرداسمانیم یزندگ دیفقط با

راگرفته بود به سمت اتاقش  نیارژ یبازوها یشب بود که به هتل برگشتن وآفرت از فرط خستگ۱۱به کینزد ساعت

 ؟یرفت ولحظه اخر برگشت وگفت:تو کدوم هتل

 .نجامیبه اتاق روبرو اشاره کرد وگفت ا نیآرژ

تخت رها کرد از شدت  ینثارش کرد و کارت را داخل قفل کرد به محض بستن در خودش را رو یبدجنس آفرت

ه حد خست نیتا ا کردیکه کار م یبه جز زمان یرا نداشت به خاطر نداشت ک شیلباسها ضیتوان تعو یحت یخستگ

 .ودب نیریچه ش یخستگ نیدل خودش کار کرده بود وا یبار تنها برا نیشده باشد ا

 سبز رنگ پارک نشست وسالم کرد. یصندل یرو میمر

 .مینیشما رو بب دیسالم چه عجب شما اجازه داد_

 .یبهم زنگ بزن یحق ندار یترک نکرداگه مسعود رو  یخوب خودت گفت_

که همونطور قبال گفتم مثل  یفرصتم واسه دل خودم نه تو اگه جدا شد نیا دمیمن ده روز بهت فرصت م میمر نیبب_

 یریاز اون خونه م یوروز یدیمنو ازدست م شهیواسه هم ینکبت دل بکن یاز اون زندگ یکوه پشتتم اما اگه نتونست

 .یکه من رو هم نداشته باش

 .یاز ناچار ییایپوش ودن کیخوش ادکلن مرد ش یماند وبو میرازد ورفت ومر شیحرفها

ه ک یکیلباس را نپوشد ان  نیا نکهیدعوا داشت سر ا نیدوساعت با آرژ بایتقر یروز گذشتیروز از اقامتشان م۴

 . نیمواقع هم آرژ شتریوب شدیفق مخودش مو یتر است را انتخاب کند وگاه دهیپوش ایبلند تر است 

را ازادانه رها کرد وبه جز  شیموها نیوبنا به خواسته آرژ دیپوش ییمویتاپ ل کیبه همراه  یلوله تفنگ نیج شلوار

ظاهر  شانیدر هر حالت جلو شدیکه م ییادمها نیبه صورتش نزد چقدر خوب بودن ا یزیچ گریضد افتاب د یکم

 شد.
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دستش را به  کیو ستادیکرد آفرت ا دنیبلند شروع به خند یبا صدا نیچرخاند، آرژ یرا دور تا رود بستن زبانش

 کمر زد.

 ؟یخندیم یبه چ_

که بعد از هر قاشق غذا با دستمال  یخانم مهندس ننیکجان که االن تورو بب شناسنتیکه م ییاون ادمها نکهیبه ا_

 .زنهیم سیاالن مثل گاو ل کردیدهانش را پاک م

 کنم. یزندگ خوادیچند روز اونجور که دلم م نیتو ا یخودت گفت هیچ ،خوبیگاو خودت_

قد  نیفقط ا یال بودن دار دهیواسه ا یخوب ییها سیاش را فشار داد وگفت ک ینیبه سمتش رفت ونوک ب نیآرژ

 .کنهیم جادیبلندت واسه رابطه مشکل ا

ه ک نیانداخت وبه دنبال آرژ نیزم یاش را رو یرا درک کند بستن نیحرف آرژ یمعن دیطول کش هیکه چند ثان آفرت

سر پ کنمیبدبختت م ارمیب رتیکرد وداد زد اگه گ دنیساحل با تمام قدرت در حال فرار بودشروع به دو یشنها یرو

 .تیترب یب

حکم رل کند ومباشد نتوانست خودرا کنت دهیکه ترمزش بر ینیوآفرت که مثل ماش ستادیا یبه صورت ناگهان نیارژ

 نیآرژ یبزرگ وقو یکه کمرش توسط دستها یشنها افتاد وآفرت هم در حال یرو نیبرخورد کرد و آرژ نیبه آرژ

 او افتاد. یاحاطه شده بود رو

کرد و با  کیمانع شد وصورتش را به صورت افرت نزد نیامده خواست که بلند شود اما ارژ شیمعذب از وضع پ آفرت

 رهیخ نیآرژ راهنیبه دکمه پ دیکوبیاش م نهیگوشه لب آفرت راخورد آفرت که قلبش به شدت به س یزبانش بستن

 .ستیبد ن ادمیز نمیبیم کنمیزد وگفت:حاال که حساب م یا انهیلبخند موذ نیشد آرژ

 ست؟یبد ن یارام گفت:چ ییبا صدا کردینگاه نم نیآرژ یکه هنوز هم به چشمها آفرت

 لند تو بغلم.دختر قد ب هی دنیخواب_

لقلک ق هیشب شیآفرت برا یکه ضربه ها نیوآرژ دیکوب نیآرژ نهیقرمز شد وبا مشت به س تیاز شدت عصبان آفرت

 .شدیآفرت م شتریب تیوباعث عصبان دیخندیبلند م یبود با صدا

 به من نگاه کن. الید_
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 .یبشنو دیمهم صدام که با کنمیمن کجا رو نگاه م یدار کاریبهبد تو چ_

 برد وانرا باال اورد. الیچانه د ریدستش را ز بهبد

 هگیکه زبونش م ییزهایبشه تا طرف از چشمهاش بفهمه که چ رهیطرفش خ یبه چشمها دیبا زنهیحرف م یادم وقت_

 .گنیوقت دروغ نم چی،چشمها ه یکیچشمش  یتو ییبا حرفها

 که گمیاهات ازدواج کنم اما دروغ نمودستان بهبد را گرفت وگفت:من قبول کردم ب ختیریمحابا اشک م یب الید

 رو فراموش کردم. نیکامال ارژ

دوست راستشو  هیکه مثل  یبا من راحت نقدریاگه تلخ باشه ومن خوشحالم که تو ا یاز عشق حت یمیصداقت ن_

 .یگفت

 .ینشست رونیتو چرا ب یومدیتخت گذاشت وگفت:پسرم م یرا رو تیشر ینیس انیدا

 خوبه. یلیهواش خ رونیب انیدستت درد نکنه دا_

 ست. خونه نیمرد ا نیآرژ ستین یکه دلم راض ن؟منیبرنگشته عقد کن نیتا آرژ نیخوایهنوز هم م نیدیبه کجا رس_

 را گرفت وبا محبت فشار داد. انیدا یدستها بهبد

 .میکنیاما فردا عقد م گهیواسه ده روز د میذاریرو م یبه نفع همه ست ،عروس نیا نیباور کن_

 دیسرخ وسف شبیتم که د چارهیپدر ب میبزن یما بزرگترها حرف نیذاریکه نم دیبگم شما جوونا از بس عجول یچ_

 تو. یها وحرفها یشده بود از شوخ

عمر مجلس گرم کن مردم  هی یجا ناسالمت هی نمیکه خشک بش رمیم یمگه من چند بار خواستگار انیبابا دا یا_

 .گفتمینم یچیهکه مراسم خودم بود  شبیبودم حاال د

 شربت را به دست بهبد داد. وانیول دیخند انیدا

 .ریخ یهر چ شاهللیبگم مادر ا یچ_

واسه من  نقدریا نیخانومم بگ نیآو نیبشه به ا کیباشه وشر جرات کنه نزد ییبهبد جا شهیمگه م انیدا ریخ_

 یوقت نیبدونه ا دیبا نیکشتمون از بس گفت آرژ دمیخبر م نیبه آرژ زنمیخودم امشب زنگ م ادین یعشوه شتر
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لخ ت نقدرگوشتیکرد که ا قیتزر دبختبه بدن  دختر ب یشرف چ یآوات ب نیا دونمیخوب بود نم یلیدختر بود خ

 شده.

 وگفت خجالت بکش. دیبهبد کوب یبا مشت به بازو دیخندیکه م یرا پاک گرد ودرحال شیاشکها الید

 .یدیوعفت به چشم ند ایگفت پسر تو تا حاالا ح دیخندیم زیهم که ر انیدا

 ده.پشمک ش هیکه شب یریسراغشو از کاوان بگ دیبا نارویوعفت وا ایح نیا شناسمیرو م الیمن فقط د انیواهلل دا_

 

 بلندشد. وانیدر ته ل ین یکه صدا یقطر هاش را خورد طور نیگذاشت وتا اخر موناتیل وانیرا داخل ل ین آفرت

 .موندیم یباق وانیهات تو ل یدنینصف نوش شهیهم ادمی ییتو نیا شهیدختر ،اصال باورم نم یبود یو چافرت ت یوا_

واسه  میمن واقع نیگفت:ا دیخندیکه م یفوت کرد در حال نیگرفت وبه صورت آرژ شیدندانها انیرا م ین آفرت

 .کنمینم یرو ادهیتو خوردن ز نقدریهام ا ییاعتراف کنم که تو تنها دیاما با خوادیدلم تنها بودنو م نیهم

 ؟یایشب که م_

 جذاب تر. ینطوریا میجدا ازهم بر دیبا یدعوت شام تو رو رد کنم ول شهیاره مگه م_

اش  نهیس یورو کردیدور گردنش را احاطه م نیبدون داشتن است شیها قهیکه  دیپوش یبلند قرمز رنگ راهنیپ

کفش  پاشنه بلندش را  خوردیبود واز کنار ساق پا چاک م ینقره ا یطرح ها انشانیچروک خورده بود که م نیچند

ده کر شیارا ملیور یمشک هیسا یکم ارا تنها ب شیاش را در دست گرفت،چشمها یمشک یدست فیاخر ک د،دریپوش

 .ختیطرف صورتش ر کیتابدارش را  یینشانده بود وموها شیلبها یرا رو یبود ودر عوض رژلب قرمز

دران  دیکه افرت را د دیطول نکش ادیچشم دوخت اما انتطارش ز یتمام کرد وبه در ورود نیرا با او مکالمه اش نیآرژ

 ییخترهاد هیکرده بود شب جادیا یکننده ا رهیوبراقش تضاد فوق العاده خ دیشده بود پوست سف بایز تینها یلباس ب

 داشتنش. یبرا کردیرا وسوسه م یهر مرد فشیظر کلیشده بود قد بلند وه ییایاسپان

 وبا لبخند گفت:چطور شدم؟ دیرا عقب کش یصندل آفرت

 .یگفت قابل تحمل شهیم ستیگفت:بد ن کردینگاه م نشیکه هنوز به چهره دلنش نیآرژ
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 یاب نیاش وشلوار ج نهیقسمت س یحک شده رو دیبا مارک سف یسورمه ا راهنینگاه کرد که پ نیبه ارژ آفرت

 هگیکه هم د نیحال خودش را نباخت وگفت:خوبه هم نیبا ا گذاشتینم یگذاشتن باق رادیا یبرا ییروشن واقعا جا

 .ینشونه خوب میکنیرو تحمل م

 وگفت:اره واقعا. دیخند انهیموذ نیآرژ

 .ندیحرفش بب دنیعکس العملش را هنگام شن خواستیشد دلش م رهیخ نیبه صورت ارژ آفرت

 عقد کردن. الیامروز بهبد ود_

 گفتم. کمیزنگ زدم تبر دونمیاره م_

 !نیهم_

 ن؟یهم یچ_

 .یستیکه عاشقت بود ازدواج کرد و تو اصال ناراحت ن یراحت کس نقدربراتیا_

 خوب من که عاشقش نبودم._

 .دوننیو عشق دخترهارو نشونه خوب بودن خودشون م ندازنیکه باد به غبغبه شون م نیاز همه مردها متنفرم از ا_

بود  الید نیا دونمیمن اصال خودم رو خوب نم_مشت شده بود در دست گرفت  زیم یآفرت را که رو یدستها نیآرژ

 ییجا هیبرخورد نکرد و هییقض نیمثل تو با ا الیچرا د کنمیفقط تعجب م دیدیرو خوب م زیکه خوب بود وهمه چ

 کرد. دایرو پ شیزندگ ریمس

 شد. شیبا غذا یگذاشت ورفت آفرت با قاشق مشغول باز زیم یسفارشها را رو گارسون

که معشوقه هامون متفاوت بودن مسعود چندسال بامن بود بامن خاطره ساخت ،باهام خوب  نیا الیمن ود نیفرق ب_

خاطره  ینبود تو بهش قول نداد نطوریا الیاما د خوادیگفت که منو نم میزندگ یروزها نیسخت تر یتو یبود ول

 طرف مون بود. دنمرد ونامرد بو الیتفاوت من ود یسخت ولش نکرد یروزهاتو  ینساخت

 یدیفهم شیچندسال پ یوقت یکنیم هیبهش عشق واحساسات هد یچرا هنوزهم دار یکنیخوب چرا ولش نم_

 .یکشینم یشو نداره چرا دست از اون گذشته لعنت اقتیل
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 دن،عشقید انتیکه دل دادن وخ ییاز گذشته شون دست بکشن ،ادم ها توننیهچ وقت نم ییادمها هی نیآرژ_

 یحد محکم بودن ب نیکه زده شدن از محبت کردن وخوب بودن ،واسه تا ا یدن،کسانید ییاعتنا یوب دنیورز

 .یاریب ادیاحساس شدن الزم که مدام گذشته ات رو به 

فرو بردن بغضش  یبرا کردیان سقوط اشکش را حس ماما افرت که هر لحظه امک خواستیدلش ادامه بحث را م نیآرژ

 از غذا را داخل دهانش گذاشت. یقاشق

 پس لطفا خرابش نکن. دمیفهم ویزندگ یچندروز واقعا معنا نیکنم وا یهفته زندگ هیمن  یتو خواست نیآرژ_

 .یموقع ها عال نیا ؟واسهیخوریوبه آفرت گفت:نم دیاز ان نوش یشراب قرمزش را برداشت وکم السیگ نیآرژ

که چندساعت من رو اروم کنه  نیکنه،ا لیرو بخورم که عقلم رو زا یزیچ دیچرا با کنمیمن اصال الکل مصرف نم_

اعت که چندس یدنینوش هیدارم تا  اجیحل مشکالت به فکر باز واراده احت یکه مشکالتم حل بشه ،برا شهیباعث نم

 که ندونسته انجام دادم. ییبابت کارها وحرفها یشرمندگ ینم وکلمن بمو دیاز سرم پر نکهیسرخوشم کنه وبعد ازا

ه ک کردیبود ودرک م شیبود شعهورش سرجا دهیدختر را و طعم کالم تلخش را بارها چش نیا شناختیم گرید نیآرژ

مسعود بود حتما خودش را  یجا کند،اگریم یتداع شیاش را برا ینامحسوس ان شب و مست یلیآفرت به طور خ

 هیمثل بق توانستیوسرامد،آفرت م ارکه مثل شاه شطرنج بود با اقتد یدختر نیبه خاطر از دست دادن چن کشتیم

 نانهیوحالت خوش ب کردیم یرا بساط هرزگ شیایدامن ح ایو زدیمثال رگش را م  ایکند ینوجوان خودکش یدخترها

که به  یحسرت به دل گذاشتن کسان شدن مثل یمثل ماندن وقو ساختیم دیبود اما او خودش راه جد یاش افسردگ

 سیدخترهارا تند نیا دیکرده بود با شیرها یکه روز یکس ییدر چشمها دامتانتظار شکستش بودن وهمان برق ن

 را. یستادگیشکست و ا گریدیمعن نندیکرد وداخل شهر گذاشت تا مرد وزن بب

 که شروع کرد به خواندن یگوشه سالن برگردند وپسرک جوان وبور انویبه سمت پ شانیباعث شد هر دو انویپ یصدا

 دست افرت را گرفت و وادارش کرد که بلندشود. نی،ارژیاهنگ ترک

 !یشد وونهید یکنیم کاریچ نیارژ_

 ام. وونهید هیمن  یوونگید نیباهات برقصم اگه ا خوادیدلم م_

شروع به  یرا دور کمرش حلقه کرد وبه ارامهم دستش  نیپهنش گذاشت وارژ یشانه ها یدستش را رو آفرت

آفرت باعث شد آفرت  یبه گوش و گلو شیگوش آفرت برد،برخورد نفسها کیرا نزد شیلبها نیکردند ارژ دنیرقص
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وچقدر نا عادالنه  شدناحساس کرد حس زن بودن حس خواسته  دیحس جد کیشانه اش را چنگ بزند در خودش 

 لیچند بوسه تحم نیتنها توسط آرژ شیاما آفرت در طول زندگ دانستیها را متمام نقاط ضعف وقوت زن نیبود آرژ

 شده را تجربه کرده بود.

 !ادیمسعود گفته بود بهت م ،چونیدیبازم قرمز پوش_

 نه ،قرمز رنگ مورد عالقه من._

 حرف بزنم. میخودم تنها با مر خوامیباال من م دیشما بر شهیبرگشت سمت پدر ومادرش وگفت:اگه م مسعود

انداختن محترمانه بلند شد وانها را تا دم در بدرقه کرد وبا خجالت گفت :پدر جون  رونیب نیخجالت زده از ا میمر

 .فهمهینم یچیه گهید شهیم یمسعود عصب دیببخش

 یبرا میبش یواسطه ا میخواستیفقط م نییپا میداره اگه اومد یچه اخالق دونمیمن خودم بزرگش کردم دخترم م_

 فع مشکلتون.ر

 .یواسه ما دور برداشته دختره پاپت نمیکه گفت:ا دیمادر مسعود را شن یدر را که بست صدا میمر

 گرید  ختنشانیشده بود در مقابل فرو ر یداد از بس سد ختنیاجازه فرو ر شیزد و به اشکها هیبه در تک میمر

هم  یسد بشکند مگر غرور نیراحت اجازه داد ا الیاما حاال که تنها خودش بود ومسعود با خ کردیدرد م شیپلکها

 مانده بود.

 ؟یخوایم یبگو چ ینیراست وحس میمر_

 طالق_

 .کنمیقبول م کنهیتو رو خوشحال م نیاگه ا دمیباشه طالقت م_

 .کنهیکار تو رو راحت م کنهیمنو خوشحال نم_

از اسمش تو بند حرمت رو پاره  خورهیداره حالم بهم م گهید  یکالفه شدم تو از بس اسم آفرت رو اورد گهید میمر_

 .میستیهم با یتو رو یباعث شد خودتیتوهمات ب نیبا ا یکرد
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که خطبه طالق خونده بشه تحملم کن  یتا وقت دمیدادخواست م رمیبه سمت اتاق خواب رفت وگفت فردا م میمر

 چون االن اگه برگردم خونه اصال توان جروبحث با خانواده ام رو ندارم.

 یرو کردیاما اصال درد را حس نم دیچکیکرد خون از انگشتانش م شیروبرو واریحواله د یاشفته شد ومشت مسعود

،ترک  دیدیرا به چشم م شیود شدن زندگاش گذاشت ،داشت ناب یشانیپ یاش را رو یودست خون دیمبل دراز کش

 میارامش برابر با از دست دادن مر نیا راگ یحت خواستیفقط ارامش م امدیاز دستش برنم یکردن عشقش را ،اما کار

به آفرت  یکه خودش روز ییخدا بود که دوا نداشت حرف ها ییصدا یکه سرش امده بود همان چوب ب ییباشد بال

 .رحمانهیهمانقدر ب گفتیهارا با او مزده بود حال همسرش همان 

 خوب بود. یلیبرگشت وگفت:ممنون بابت امشب خ نیدر اتاق را باز کند به سمت آرژ نکهیقبل از ا افرت

همون دختر  یشیوتو به محض برگشتنمون م میشب پرواز دار کیچون  یشب وقت دار ۱۲آفرت تو تا فردا ساعت_

 .میامشب رو هم خوش باش اینچسب و مغرور پس ب

 باال انداخت وگفت:چطور؟ شیمتعجب ابروها آفرت

 مپوشیراحتم رو م ییومن لباسها میریگیدوش م هیبعدش هم  میکنیلباسهامون رو عوض م میریهر دومون م نیبب_

 .میزنیپاتو وبا هم حرف م یرو یذاریسرم رو م یبود زمیکه کن ییتو اتاق تو ومثل اون وقتها امیوم

تو تختش  رهیلباس موافقم اما بعدش هر کدوم مون م ضیخسته ام با دوش و تعو یلیمن خ شهیاصال نم یوا_

 خسته ام. یلیمن خ خوابهیوم

 ودر را بست. شتمیپ گهیساعت د میباز کرد وگفت:ن مهیدر اتاقش را تا ن نیارژ

 ییپاشنه بلند خالص کرد وبا صدا ییغرولند کنان در اتاق را باز کرد وبه محض ورود خودش را ازشر ان کفشها آفرت

خسته ام  گمیبلند شروع کرد به حرف زدن با خودش،جنتلمن بودن بخوره توسرت پسرک زورگو نفهم م بایتقر

 یاصال اشتباه کردم رفتم کوفتم شد اله دهیرقصپاشنه ها ن نیبا ا کساعتینفهمه مثل من بدبخت که  دمیبا فهمهینم

 ارامشش. نیراحت بشم خفه ام کرد با ا یریبم

داشت تنها  یبه جنس مخالف نخواه یحس گریباشد چه به تظاهر د یوچه واقع یدهینشان م یخودت را قو شهیهم

بودن  یهمه قو نیا انیمرگ اما درست در م دنیورس انشیپا دیبه ام یکنیرا دنبال م تیروزمره و تکرار یزندگ

که  یاز کس یشویم یوشاک یکنیکه چند بچه دارند غرغر م یکه مثل زنها یشویمتوجه م یسمیفمن یوحرف ها
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 یضربه به ان باز هم کار کند حت نیتمام شد با چند یکه اگر روز یباطر هیدرست شب ختیهمه معادالتت را به هم ر

تازه  یجفت باطر کیو کشندیم رونیرا ب یان ضربه ها باطروبعد اززدن  ندیایها م ی،بعض یمدت کم یشده برا

خنده دار باشد اما کم  دیگردانن،شایرا به تو بازم شیبودن چند سال پ دیمف سوح یوهمان انرژ کنندیم نیگزیجا

 دیبا دییگویوم دهیچسب شانیبزنند که که به زندگ یکه بر سر کس خواهدیم ییکه دلشان غرغرها ییدخترها ستین

 .یشو دیمف یشو ضیتعو

ان نقش بسته بود لبخند زد وگفت:فک کنم اشتباه  یرو یآفرت که پروانه بزرگ یوصورت دیوتاپ سف ژامهیبه پ نیآرژ

وشلوارک خودت  ینگاه به رکاب هیزد وگفت: شیبه بازو یخانوم قرمز پوش قرار گذاشتم آفرت مشت هیشده من با 

 سیآفرت خ ژامهیباعث شد پ شیموها یسی،خ ذاشتآفرت گ یپاها یوسرش را ر نیآرژ ریبگ رادیبنداز بعد از من ا

نگفت  یزیچند روز چ نیبه جبران ا یرا نداشت ول سیلباس خ دنیبچسبد وآفرت تحمل پوش شیشود وبه پا

قطرات اب از نوک  نکهیحاال از ا دشیبا وجود ان وسواس شد نیکرد آرژ نیآرژ سیخ یرا داخل موها شیوانگشتها

د بع یناودون کلبه چوب ریحس بودن ز کردیحس لذت م افتادیصورت وگردنش م یودرست رو دیچکیآفرت م یموها

 از باران.

 نیموهاتم ا یمنحصر بفرد رو حس کردم حت یبو نیشناختمت هم یاز وقت یدیعطر م هی یبو شهیآفرت چرا هم_

 .دهیبورو م

 عطر مورد عالقه ام. زنمیمcoco chanelشهیمن هم_

 تو عادتهات داد. یتنوع هی دیخوبش شد اما به نظرمن با یمنکر بو شهیدرست که نم یدینم رییتغ هیخوب چرا _

 باعث انتخابم نیوهم کنهیم یحکمران شهیکردم چون هم لیرو تحم یمن مشک گهیشانل م لیگابر نیارژ یدونیم_

تو اگه چندسال من رو  نیشون کنن،مثال همرو منحصر به خود ییزهایچ هیجدا شدن  یاز کس یوقت دیشده ادم ها با

 به سمت صاحب اون یگردیناخوداگاه برم یعطر رو استشمام کن نیا یبو یوقت یفراموشم کرده باش یو حت ینینب

ال بدن اص رییانتخاب هاشون رو تغ ایعطرشون رو  کباریادماهر چند وقت  نکهی،ا ینیبیمن رو  م نکهیا الیعطر،به خ

تا در نبودت حسش کنن ودنبال  یبساز یخاطرات هیبق یوبرا یرو مدام تکرار کن زهایچ یبعض دی،با ستیخوب ن

ه ادکلن ک نیبه ا هیکنه درست شب اهیروزگار طرف مقابلت روس دیبا یذاریکه به جا م ییزهاینشونه هات بگردن ،چ

 .یکن لیخاطراتت رو به اون تحم دیتو هم با کنهیم لیرو تحم یرنگ مشک

که اصال حوصله بحث کردن ندارم حاضرم ساعتها باهات حرف بزنم ،بعدشم  یمن یکنیم جیتو ادمو گ دختر یوا_

 هی ات لسوفانهیف یحرفها نیا یمگه دست خودتت دختره پر رو جنبه نداره،حاال به جا یچندسال نباش یکرد خودیب
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 نیم اتوجه کن شیر قابل تحمل حداقل به معنیها چون صدات غ یبخون یفقط شعر با معن رهیشعر بخون تا خوابم بگ

 کنه. تیگوش خراشت کمتر اذ یصدا

ود وپر ب یدستور شیتمام حرفها دییپسرک قلدر وزورگو چه بگو نیبه ا دانستینگفت نم یزیزد وچ یلبخند آفرت

 از تناقض.

م و تا اخر پروژه تحملت همکار هیفقط  یبخونم!اونروز که تو دفتر بهم گفت یگیبده چرا م نقدریخوب اگر صدام ا_

 !یریازم ارامش بگ یتونیم یپس چه جور کنمیم

دختر خوب تا نکن ،اون  نیبا ا گفتمیچند روز مدام م نی،ا گذرمیاز کارها و حرفهات م یراحت نیچرا به ا دونمینم_

 کرد اما  دل که گوش نداره بشنوه. نیدلت رو شکست،بهت توه

 رابست وآفرت شروع به خواندن کرد. شیچشمها نیآرژ

 دختر کوردم من

 هستم،اما سخت هم هستم. سختم،تندخو

 .…ندارم ادهمیرا گرچه دارم،اماصبروحوصله ز یسخت تاب

 تازمیاسب م مثل

 تازمیمانم م یوا نم کنم،امایهم درنگ م یگاه

 ندانم به کجاخوب..... دیشا

 تازمیم اما

 دردم.... دختر

 قهرمانانم دختر

 ابانمیکوه ودشت وب دختر

 منم.....دخترکورد..... نیا
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 رتیپر ازغ یچشمها دختر

 شکنجه ام،دخترظلمم! م،دختریداریاستقامتم،دختر پا دختر

 ...نیریش یتعصب دختر

 ...برق کورد است....زندیکه برق م ستیخودنیب میچشمها

 کورد! یبزرگ برق

که شکستن دلشان،کوچک  دبدانندیهستند وهمه مردها با یدختران جهان قو یوحت نمیدختران سرزم تمام

ه انها ک زندیگوهام اوهیکه بر دهان  شودیم یلیس ندهیما در ا تیجواب نخواهد ماند ،موفق یکردنشان،پس زدنشان ب

 شوندیمادر م یاست که روز ییدخترها نی،ادامه نسلشان وابسته به هم اتشانیاما نطفه ح دانندیم ریدختر را حق

 یتو سر یبرا شوندیم یکه نماد یاز دختران دیچشم پوش دیبا ییگو اتیکل نیدرا کشندیم شانیپا ریت را به زوبهش

تر از ان  حیوق یوحت شوندیونفرسوم رابطه ها م کنندیدخترها،انها که به هم جنسشان رحم نم هیخور شدن بق

است وباعث  یسرخ وخوشمزه بهشت یها بیکه در جعبه س یخراب بیجدا کرد مثل س دیها را با نینفرچهارم،ا

 .شودیها هم م بیس هیبق یخراب

 بگذارد رفت. نشیداشت چمدانش را داخل جعبه عقب ماش یکه سع ینیآرژ  یدسته چمدانم را گرفتم وبه سو 

 .زیممنونم بابت همه چ_

 .نصف شب۴اونم ساعت یخودت برگرد یخوایم یعنی نیرا که جا داد سرش را بلند کردوگفت:ا چمدان

 .رمیفرودگاه م یکردم وگفتم نترس من عادت دارم با تاکس یرتیدوست غ نینثار ا یلبخند

 از دهانم خارج شود دسته چمدان را گرفت ودر جعبه گذاشت. یگریانکه اجازه دهد کالم د یب

رو تو فرودگاه گذاشتم اگه  نیهفته ماش هی یپس واسه چ کنهینبود هواتو داشته باشه اما حاال فرق م یقبال ها کس_

 ییزورگو نیرا مشت کردم از ا میشد دستها نیاعتنا به من سوار ماش یرازد وب ومدم،حرفشیکه با اژانس م یتو نبود

 بودن حرفش. یکیو 

 کهنیبابت ا خوامیگفتم:معذرت م کردیرا نگاه م شیوبه او که روبرو دمیچرخ یصندل یرو میدیخانه که رس کینزد

 .یپدر ومادر یگفتم ب نکهیکردم وا نیتوهاونروز بهت 
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قرمز  یخواب یاز شدت ب شیشد چشمها رهیرا سمت افرت کرد وبعد دوباره به جلو خ شیرو یلحظه ا یبرا نیارژ

 شده بود.

به افرت  یبرگشت۱۲ساعت شبینره که تو د ادتیکنم،یاون حرفت بدجور سوزوندم پس منتظر باش که بد جبران م_

 همون دخترک گوشت تلخ و نچسب.

 داد. هیتک شهیسرش را به ش افرت

 شب فرصت داشت.۱۲که تا ساعت ندرالیس هیدرست شب_

 .دمیم حیترج شویات نامادر هیمن واسه تشب_

 که دوباره برگشتم به همون آفرت به قول خودت نچسب. شهیمربوط به االنم م شینامادر_

 ؟یدار دیگذاشت وگفت:کل نیزم یرا رو مقابل درب خانه چمدان نیآرژ

 . یبر یتونیاما تو م خوابنینم ننیتا منو سالم نب دارنیب نایمامان ا یاوهوم،ول_

 زد. شیچند قدم برنداشته بود که آفرت صدا نیرا در قفل انداخت ارژ دیکل

 نیارژ_

اب   وانیل کیبزنند درست مثل  تیدر طول روز بارها صدا دیشا شودیم بایها چقدر ز یاسمت از دهان بعض دنیشن

همان اب  شیدرست است محتوا شودیطال کوب م وانیاب درون ل هیشب زنندیم تیها که صدا یبعض نی،اما هم یعاد

 تفاوت دارد. ایدن کیاست اما ظاهرش 

 .دیزبانش چرخ یرو هیچ یانکه خودش بخواهد کلمه جانم به جا یبرگشت سمتش وب نیآرژ

 یعسل یها یرا گرفت وزل زد به ان گو شیشد ودستها کشیپس لرزه به دلش افتاد نزدکه باز هم همان  آفرت

 مواقع در هم گره خورده بود. شتریکه ب ییوابروها

از  یکینداشتن ،تو  نهیطعم دختر بودن،ناز کردن،خوش بودن،ک دنیچش ،بابتیهفته زندگ هی نیممنونم بابت ا_

 دوارمیزن بودن را بفهمه،ام یکنارت زن باشه و مزه تک به تک حس ها تونهیدختر م هیکه  یهست ییمردها نیبهتر

 بشه. تیرو داره وارد زندگ یمردونگ نیا اقتیکه ل یکس
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ها تن دیوتمج فیچرا با وجود ان همه تعر دانستیمتوجه نبود آفرت شد نم دیبسته شدن در را که شن یصدا نیآرژ

 به کامش تلخ شود. ینیریماند وباعث شد ان ش ادشیان قسمت اخر جمله اش 

 دینکش یداد،طولیمتفاوت نشان م یهرکدامش واکنشها دنیباز کرد وبا د یرا با خوشحال یسوغات یجعبه ها نیآو

رانه!انگار نه انگار که اورا پس  الیدرک کند اما د توانستیان دوتا را م دیهم د الیود میعکس العمل هارا از مر نیکه ا

 سپرد. یگریزد وبه د

 یکه برا یسوغات نیهم شوند،مثالیکوچک خوشحال م یزهایافرت افتاد ،دخترها چقدر از چ ادیناخوداگاه به  نیآرژ

 قهیچند دق نیباز هم قانع بود به ا الیکرده بود اما د ریذهنش را درگ قهیدق۵اورده بود در طول ان هفت روز فقط الید

از  یافرت که وقت یدن خوشحال کرد مثل ان لبخند واقعخور بمثل ا توانیبودن کوتاه،دخترها را م ادیبه  نیبه ا

به  که یکن یاداوریبهانه کوچک به انها  کیبه  ستیکاف ستیهم سخت ن ادیکرد،شناختن زنها ز فیلباسش تعر

 .کنندیها درست م یاز خاطرات ودلخوش یالبوم یاداوریوانها از همان   یبود ادشانی

 !یاورد هیچ نیوگفت:ا دیادکلنش را بوکش بهبد

دندونشو  شکشیاسب پ یها ول دیبا طعنه گفت:ببخش نیسر افکند اما ارژ الیحرف ود نیاز ا دیلب گز انیدا

 اون چقدر پول خورده. یدونیم شمورنینم

ته هف شاهللیمن عقد کردم وا یدیفهم یکه تو وقت نهی،منظورم ا یستیارزان بخر ن شناسمتیداداش من،م دونمیم_

 .یاوردیفقط لباس خواب م الی،در عوضش واسه من ود یدیخونه بخت چرا ادکلن خر رمیم گهید

چرا حس  دانستیانداخت نم نیینگاه کرد وسرش را پا نیارژ یبه چشم ها یلحظه ا الیخنده همه بلند شد ود یصدا

مها چش نیبود ا ان چشمها غم سابق را ندارند معلوم نبود بهبد چگونه محبت خرج کرده بود که حاصلش شده کردیم

 حسرت نبودند. انیتنها نما گریکه د

شده است چه ساده  مینفر تقس۴انیم ایرو نیداشت اما حاال ا شانیهردو یکه برا ییاهایاز رو دیته دلش لرز الید

بود از جنس آفرت و دسته دوم بودن را  یخسته شده بود از پس زدن او هم دختر گریرا ،اما د شیاهایباخت مرد رو

باشد  دوست داشته نیاو را به اندازه آرژ نکهیگذاشته اش را بچسبد ا یبهتر بود بهبد ،مرد تازه پا به زندگ ستخواینم

 هیاس شهیکمرنگ شود اما هم دیشا رودینم نیاز ب یها دار نیکه به اول یحس چگاهیممکن بود ه ریبه غ هیشب یزیچ

 .ماندیاش م

 کرد. افتیدر نیاز طرف آو یکرد وبالفاصله لگد دییحرف بهبد را تا اوات
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 ریز افتهیامی شهیپاره م ایتنتون بمونه بعدش  قهیدق۱۰پولمو حرام کنم ،اون لباس فوقش  هیخوب گفتم چه کار_

 تخت.

 گفتمیوگرنه م شناسمیخوبه افرت م ینبود ایح یب نقدریلپش زد وگفت:خدا مرگم بده تو که ا یبا دستش رو بهبد

 کرده. تییاون هوا

 !!مگه افرت هم اونجا بود.یباهم گفتن:چ یهمگ

 یکس خواست؟دلشیاتاق مشترک م کیخانه و کیشده بود؟او هم دلش  ییواقعا هوا کردیبه حرف بهبد فکر م نیارژ

 ومنحصر به فرد خودش؟ بیکه ارامش کند انهم با ان روش عج خواستیرا م

حرف اتش به جانش انداخته  نیا شدیم شیخداتا اخر شکرگزار  ردیاشکش را بگ ختنیر یجلو توانستیاگرم الید

 یکه سالها سخت سوختیم نیانرا خاموش کند،حس حسادت به آفرت نداشت دلش از ا توانستیبود وتنها اشک م

 دهیوگنج د دهیاو را برد بازهم مصداق رنج ند یزحمت چیه یب دهیآفرت از گرد راه نرس یماند ول بینص یاما ب دیکش

 تکرار شد. شیبرا

 .کنمیم یدگینشده نگران نباش رس یزیمسعود چ_

برداشت شده ،همه فکر  یچه جور دونمیآفرت باور کن من اصال دست به اون پول نزدم فقط تو حسابم بود نم_

 .یکار من،فقط تو منو باور دار کننیم

 ستم؟ین یتلفن را برداشت وبه مسعود گفت:من کاف یگوش آفرت

 .اوردیب شیرا برا یرسخواست تمام دفاتر حساب یازمنش و

 گهید ونیرو تو پاوه بفروشه ا نشیزم کنمیم یتو دارم بابا رو راض یمن  واسه بده ستین یپول کم ونیلیم۲۰۰آفرت _

 کنم. کاریچ

 .میکنیگفتم که نگران نباش درستش م_

 .دوارمیام_

داده بود وشنبه به محض گرفتن جواب با  یباردار شیطالق داد پنجشنبه ازما یتقاضا میهفته گذشت و مر کی

خاطر  نیبه هم خواستیخوب م یخداحافظ کیرا هم جمع کرده بود،دلش  لشیتمام وسا رفتیمسعود به دادگاه م



 آفرت

 
227 

 

 یاش کند برا یکه همراه کردقبول  لیپسر صاحب شرکت است او با کمال م یمسعود گفت جمعه شب عروس یوقت

ز ا نکهیچه راحت از دستش داده بود با ا شدیمسعود نامحرم م شیبودن،فردا گریکدیشب با هم بودن ومحرم  نیاخر

 یوبه چه اسان دیها کش یمحرم شدنش چه سخت یبرا خواستیته دل هنوز هم عاشقش بود اما دلش ترحم نم

 نامحرم بودن را به دست اورد.

ر طرف ب یلباس محل دیپوش ید بود براافرت که مرد یانتخاب را برا نیبهبد بودند وا یها لیافراد مراسم فام شتریب

صورتش  یرو یبایز یونقره ا یمشک شیبا توجه به لباس ارا شگریباز کرده بود وارا مهین ونیرا شن شیکردموها

را به  شیسرش انداخت خواهرش مانتو  یهم رو یریحروشال  دیدکلته را به همرا کتش پوش راهنیانجام داده بود پ

و وگفت:ت دیلباسش پوش یخانواده رفت افرت مانتو را رو یته تغار نیبار قربان صدقه ا نیچندم یدستش داد وبرا

 خاله. یبا اون پرنسس کوچولو یخوب شد یلیهم خ

به صورتش نگاه کرد  نهییانجام داد در ا یمحو یلیخ شیارا شهیوبر خالف هم دیپوش یکت و دامن زرشک میمر

ده ش ریچقدر د دنیرس گریهم د یبه حرفها ریچه د دیایبه تو نم ظیغل شیارا گفتیکرد که م دییوحرف مسعود را تا

 تفاهم. نیبه ا دنیرس یمسعود ؛برا یحرفها دییتا یبود برا

دل بهبد که تا لحظه اخر به بستنش  یهم برا یکراوات مشک کیو دیپوش دیسف راهنیبا پ یکت وشلوار مشک نیآرژ

و  تخس یپسرها هیشب شدیباعث م شیموها یرامرتب به سمت باال شانه زد کوتاه شیسفارش کرده بود بست موها

 فشن شود.

 گفت:کدومش؟ نیغمگ یرا در دستش گرفت و با صدا یوزرشک یکراوات مشک مسعود

داده  نشان شتریب ینقص که در ان کت وشلوار سورمه ا یوب بایز کلیرا برانداز کرد ان ه کلشیه گریبار د کی میمر

 .یکه بغض کرده بود گفت:زرشک یدرحال شدیم

 هیهمان روز که مسعود گفت  ،کاشیخوب انتقامت رو گرفت یدلش گفت:مبارکت باشه آفرت ،مرد من رو برد در

توان مقابله با تو روندارم اونوقت با مسعود ازدواج  دونستمیوم شناختمتیکهدوستم داره م میزندگ یدختر تو

 .رمیکه حاال بخوام طالق بگ کردمینم

 .امیبعدش م رمیتماس بگ هی دیداخل من  با دیرا به خانواده اش داد وگفت :شما بر هیکارت وهد آفرت

بار تماس گرفته بود اما  نیاز نقشه ها دچار مشکل شده بود واز صبح چند یکیکه تهران بود در  ییرضا مهندس

جه گذر زمان شود بعد از خاتمه تماس متوجه انکه متو یدادنش را نداشت تماس را برقرار کرد وب حییافرت وقت توض
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بود وبا شاخه گل  دیواردسالن شد تمام سالن سف زدرا  موتیشد ور ادهیپ نیمکالمه داشته است از ماش قهیدق ۴۱شد

را خودش به  دهیا نیبودن ا ختهیقرمز ر یامدن عروس وداماد هم برگ ها ریشده بود ودر مس نیرز قرمز تزئ یها

 الیود نیرا داد وبا استقبال آو شنهادیپ نیا یهنوز از دستم ناراحت کنمیفکر م یگفت:اگه نظر ند الید یداد وقت الید

 شد. روروب

 بودند . امدهیعروس و داماد هنوز ن وستیجمع خانواده اش پ به

ه را ب شیصندل میاش نشستند مر ییهمان جا کنار خانوده  دا یوبعد از سالم واحوال پرس دندیومسعود هم رس میمر 

انتقامت رو  م،خوبیریگیطالق م شه،فردایاز فردا مسعود مال تو م یراحت شد گهیکرد وارام گفت:د کیآفرت نزد

 .یگرفت

ه ک خواستمیم یهستم که دسته دوم تو رو ارزو کنم؟من مسعود رو وقت یزد وگفت:به نظرت من کس یپوزخند آفرت

 کار؟یچ خوامینامرد م هی ستیحاال اصال برام مهم ن یناب بود که مرد بود ول

 .یلعنت یخوایم یحرفها شوکه شده بود گفت:پس تو چ نیا دنیکه از شن میمر

 انتقام._

 .یریگیاونو که گفتم فردا م_

 .یدیتو امشب تاوانت رو پس م یمن حاال حاالها با مسعود کار دارم ول_

 .یگیم ی؟چیچه تاوان_

با خانواده اش اشنا شد واز همان  نیجواب نداد آرژ میسوال مر زد وبه یلبخند امدیکه به سمتشان م نیبه آرژ آفرت

 خانواده اش قرار گرفت. دییاول مورد تا قهیچند دق

 کنم. کاریکه ذهنش به شدت اشفته بود به سمت آفرت رفت وگفت:آفرت طرف چکمو برگشت زده چ مسعود

 .کنمیبسپارش به منن حلش م_

 برخاست . شیاز جا دیهم د کینزد نقدریکه ان دورا ا نیآرژ
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ه ک یاما مجبور شدم طرح ستیجا جاش ن نیا دونمیم دیاریب فیلحظه تشر هی شهیم ینیمهندس حس خوامیعذر م_

 .نیاگه شد حلش کن ارمیومشکل داشت رو ب دیزد

 .میبلند شد وگفت:باشه بر ستیدر کار ن ینقشه ا دانستیکه م آفرت

 .یکنیم کاریت وبه پشت سالن برد آفرت وحشت زده گفت:چبه محض خروج از سالن دست آفرت را گرف نیآرژ

ان  یجا گفتیاش نشاند اگر آفرت م یشانیپ یرو یکرد ،بوسه ا کیرا گرفت وبه خودش نزد شیشانه ها نیآرژ

 دروغ گفته بود؟ سوختیبوسه م

نشانده بود وهردو را خوشحال  شیشانیپ یاز محبت رو ینکرده بود وبوسه ا یاشتباه نکهیاو فاصله گرفت از ا از

 تمام وجودش را گرفت. تیکرده بود رضا

منم دلم بخواد کمرنگش کنم تو  یورژ پر رنگ بزن یخوشگل کن نقدریاش را در اورد وگفت:قرار نبود ا یگوش نیآرژ

 . ینشست کهیاون مرت کیتو ج کیچرا ج نمیبب سایوا

ل کارها مجا نیا داد،مگریماندن م یکه بو زدیم ییم حرفهادلشکسته ابراز محبت کرده بود وپشت سره یدخترک به

 داد؟یصحبت به آفرت م

 کرد وبه آفرت داد. میجلو تنظ نیدورب یاش را رو یگوش

 ؟یریعکس بگ یخوای؟میچه کار نیا_

 .میقاب باهم باش هی یکه هر دوتا مون تو رمیعکس بگ هی خوامیاره م_

 زد وعکس را گرفت. نیبه دورب یلبخند آفرت

 نشاند. شیلبها یرو عیسر یوبوسه ا اوردیدلش طاقت ن نیآرژ

 ؟یابراز دلتنگ یهمه عجله برا نیا کردیحرکت همان طور نگاهش م نیاز ا ریمتح آفرت

 رژ دور لبم رو پاک کنم؟ یدار نهییآ_

 .یباز شروع کرد گهید هیکاف_
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اما اون رژ پخش شده دور لب تو که ازقضا دور لب  ستیندارم واسه من مهم ن یمن که مشکل یلیباشه هر جور ما_

 .شهیمثل ست کردن م ییجورا هیمنم مونده 

 رونیرژش را ب فشیومشغول پاک کردن دور لبش شد از ک دیکش رونیب نیگفت ودستمال را ازدست ارژ یلعنت آفرت

 کرد. اش رژ گذاشته بود از خدا تشکر یدست فیدر ک نکهیبازهم از ا دیلبش کش یاورد و رو

 یهایمثل راهبه لباس بپوشم که کبود دیبا کماهیمن تا  یشیم کیخودخواه، تو هر بار به من نزد نقدریاخه مرد هم ا_

 بدنم معلوم نباشه.

 .فهمنیبدنت همه م یبوست کنه از کبود هیبدبخت  یریبیشوهرتو م یآفرت تو ابرو یوا_

 من بسوزه.به خودم مربوطه الزم نکرده دلت واسه شوهر  گهیاون د_

که  کنمیم ینگران نباش من بعد از ازدواج کار یکه من دلم واسه خودم بسوزه،ول یخودخواه نیها!ا یگیراست م_

 .یفکر کنه کتک خورد دیهرکس بدنتو د

 متاسفم برات. ییایح یوب البافیپر رو وخ یلیخ__

اش  و واسه یدار یبدونن چه شوهر جذاب ایودلشون برات بسوزه خوبه  یفکر کنن کتک خورد نکهیکن ا یو خوب ایب_

 بدوزن خوبه؟ سهیک

را به سمت سالن تند کرد در  شیقدمها دادیاجازه م شیکه پاشنه کفش ها ییزد وتا جا نیبه شانه آرژ یتنه ا آفرت

بود  دهینقشه کش شیکه مدتها برا ییان لحظه طال خواستیباشند دلش نم دهینرس الیکه بهبد ود کردیدل خدا خدا م

 را ازدست بدهد.

ماهه ۴که یوهمسرش رفت ناز یاستاد قاسم یوبه سو دیکش ینفس اسوده ا دیاز عروس و داماد راکه د یخال گاهیجا

گفت واز ته دلش خواستار خوشبخت  کیتبر وایبه اوو ه دادیباردار بود صورتش ورم کرده بود واو را چاق تر نشان م

رفت  کیشوکه شد ونزد یکنار استاد قاسم کان پسر دنیکه از د زدیحرف م یشد،با ناز زشیدو عز نیشدن ا

 ؟ییوانگشت اشاره اش را سمت او گرفت وگفت:بهادر تو

 .یکردم،که منو نشناس رییهمه تغ نیانگشت اشاره اش را دردست گرفت وگفت:ا بهادر

 .یشد کلیخوش ه نقدریا یچه جور ینبود لویک۵۰یرفت یتو وقت_
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افرت را محکم در دست گرفت و روبه پدرومادرش  یودستها یوز هم همون آفرت سابقزد وگفت:هن یا بهبدقهقهه

 .باتریز نیفرستادیکه برام م ییآفرت از عکسها نیگفت:نگفته بود

ا ب یکه درحال دیرا د نیکرد به عقب که برگشت آرژ دایپ یکه خواست تشکر کند کمرش سوزش بد نیهم افرت

 او را چنگ گرفته بود. یپهلو گرشیبا دست د دادیبهادر دست م

 تو ینجوریاون دست وانگشت تو روا گهیبار د کیبا حرص گفت: یارام ول یلیگوش افرت برد وخ کیرا نزد لبش

 چه برسه به نقشه. یباهاشون بکش ینقاش هی ینتون یکه زنده ا یتا روز کنمیم یکار نمیدستش بب

 نیا ردزکیعز شیاز قبل برا شیکه انها را ب یزیگله کردند ،چ شییوفا یمحکم در آغوشش گرفتند و از ب نیواو انیدا

 داده است نکردند. بیانها را فر نکهیبه ا یاشاره ا چیبود که ه

قلبش  دادیخبر از ورود عروس و داماد م دنیکل کش یخانواده اش رفت هنوزننشسته بود که صدا گاهیبه سمت جا 

دلش به چرخش روزگار  یکم شدیبود که باعث م یلحظه ا دنیوهر لحظه منتظر رس دیکوبیاش به شدت م نهیدر س

 خوش شود.

وارد  الی.بهبد دست دردست ددیدیرا نم یوجز او کس کردیتوجه م میهم به او ملحق شد اما افرت تنها به مر نیآرژ

 صورت شیل قرمز وان اراودسته گ شدیم دهیکش نیزم یکه دنباله اش رو یبا لباس عروس دکلته ا الیسالن شد د

برق  یاز خوشحال شیو کراوات قرمزجذاب شده بود و چشمها یفوق العاده شده بود، بهبد هم با ان کت وشلوار مشک

 .زدیم

 یرفت وبرا جیداماد سرش گ یچهره  دنیبا د میاطرافشان خلوت شد مر دندیشان که رس گاهیجا یکینزد به

ت راهم از دس یان مقدار انرژ شدیلبخند آفرت باعث م ندیبیخواب م کردیگرفت ،حس م زیدستش را لبه م افتادنین

کنار عروسش نشسته  یداماد گاهیدر جا نکه اال یخورده بود از کس یبدهد آفرت با او چه کرده بود!تمام مدت باز

زن شوهر  کیعاشق  دیمهم چرا با تیباال وشخص یپسر با ان طبقه اجتماع نیکه نفهمد ابود چرا انقدر احمق بود 

را چنگ  یزیکه روم میخوبه؟مر زم،حالتیشده عز یکج کرد و با ناز گفت:چ میدار بشود.آفرت سرش را به سمت مر

 کیفقط نفرسوم  زم،منیاوه عز_.                                               یاشغال هی،تو ،تویکثافت یلیلب گفت:خ ریزده بود ز

دوستش داشتم درست  یخودم تو رو با کس ،منیبال رو سر من اورد نیرابطه بودن رو نشونت دادم،تو هم درست هم

 شد. کینزد وشده بود به ا میکه متوجه حال مر نی.ارژدمید گاهیتو همون جا

 حالتون خوبه؟             _
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 .نی،مسعود رو صدا بزن دنیهوا کم دارم واسه نفس کش_

 یخوبم؟یشده مر یچ_

 نفس بکشم. تونمینم رونیمنو ببر ب_

 .یگفت:خدا ازت نگذره،بدبختم کرد گذشتیکه از کنار افرت م یگاهش شد وقت هیدستش را گرفت وتک مسعود

 زد و اورا بدرقه کرد با خودش گفت مانده به بدبخت شدنتون. یلبخند افرت

 .ایلحظه ب هیافرت _

 اتفاقات. دنیاز د برمیدارم لذت م تونمینم_

 وبهبد حالش بد شد. الیکه بااومدن د چارهیبا اون دختر ب یکرد کاریچ_

 که به تو مربوط باشه. ستین یزیچ_

 .دیکش رونیب تیجمع انیبه سمت بهبد رفت واو را از م نیآرژ

 .نیکرد کاریتو با افرت چ_

 .یچیه_

 .دیعرق کرده بهبد کش یشانیبه پ یدست نیارژ

 حالش بد دنتیکه باد یبازن مسعود دار یچه صنم ،تویکنیمثل سگ از ترس تشنج م یو دار ینکرد یغلط چیه_

 شد.

 .ستیتو مربوط ن ا،بهیکوتاه ب کنمیخواهش م نیارژ_

 .پرسمیم الیباشه پس من از د_

 را گرفت. رفتیم الیرا که داشت به سمت د نیکالفه شانه ارژ بهبد

 .کننیهمه نگامون م نجایا میبا هم حرف بزن رونیب می،بریزاریلعنت بهت که دست رو نقطه ضعف ادم م_
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 داخل. میحالت اگه خوبه که بر میمر_

 برم خونه ام. خوامیفقط م مینه مسعود برگرد_

که  یشده با کار ختهیاب ر نیبا ا کردیرا هم بسته بود،چه م شیچمدانها ی!حتکردیاش؟ان را که فردا ترک م خانه

خودش هم که شده  یدلدار یچه؟برا گفتیم یزیمشب داماد شده بود اگه بهبد چکه ا یپشتوانه ا دیکرده بود به ام

را ازپا  گریزن د کی تواندیزن م کیده بود که فقط یفهم شه،خوبیحد پست نم نیتا ا کنهیکار رو نم نیگفت افرت ا

 .ستیگریزن زن د کیدشمن  نیسخت تر اوردیدرب

 .میگردیساعت تحمل کن برم میدفعه مجلس رو ترک کنم ن هیکه  شهیگرفته!من ابرو دارم نم تیشوخ_

سر افرت اورده  شیسرش امد که خودش چندسال پ ییگفتن نداشت بال یبرا یبزند اما حرف ادیفر خواستیم دلش

 نا عادالنه بود. نینکرد ا یباز شیبود اما او با ابرو

 به ذاتت. ،تفیپست یلیبهبد خ_

 .الیواسه به دست اوردن د دمینکش یکم بدبختنگو من  یزیچ کنمی،خواهش م نیارژ_

 .یبود الیشرف اون شوهر داشت،تو نامزد د یب_

 نرفتم. شتریدست دادن ب هینکردم فقط در حد  یاشتباه چیکه ه خورمیقسم م الیبه جون د خورمیقسم م_

 عاقبت اون دختر شه،بهیم یچ یدونیبفهمه م الیاگه بعدها د انتیکار خ نیا نیکرد کاریبهبد شما دوتا چ یوا یوا_

 آفرت ارزشش رو داشت؟ یعنی؟یفکر کرد

 نیپاگذاشتم،اگه به گذشته برگردم بازم واسه اش هم ریداشت،برادر من داشت که واسه اش خط قرمزهامو ز_

 .کنمیکارهارو م

 .یبهش نه بگ یتونیداره که نم یزن چ هیشرف مگه  یاش را گرفت وگفت:ب قهی نیارژ

 نگاه کرد. نیارژ نیمگخش ییبه چشمها بهبد
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 یلوکه ج یشه،دختریتو نم یدختر زن زندگ نیکه ا یوبه دلت بفهمون یولش کن یکه تو جرات نداشت یزیهمون چ_

س ح دی،شایبه آفرت ودلت نه بگ ینتونست یاما تو بازم ولش نکرد گذروندیچشم خودت با عشق سابقش خوش م

 .یکیبود که طرف مون  نیمهم ا ابودن  را داشتم ام قیهامون متفاوت باشه تو حس عشق و من خواهر بودن،رف

 .خورهیحالم ازتون بهم م_

 اش را که نامرتب شده بود مرتب کرد. قهی بهبد

 زش.ا ترسمیکه م کنهیم ییوقتها کارها یخطرناک گفتم بعض ،گفتمیشناسیبهت گفتم،نگفتم؟آفرت رو نم_

لرزان دست  ییبا دستها میمر کردندیم یشب گذشته بود وتک تک مهمانها از عروس وداماد خداحافظ مهیاز ن ساعت

 .نیبهبد را در دست گرفت وگفت:خوشبخت بش

فم و شر نیبشنودگفت:منو ببخش،حاللم کن،من ب میکه فقط مر یانداخت وارام طور نییخجالت زده سرش راپا بهبد

 آفرت اونو انتخاب کردم.

افرت هنوز  ؟دلیبا پشت دست اشک صورتش راپاک کرد وگفت:ادامه داره؟قرار به مسعود وخاتواده اش بگ میمر

 خنک نشده؟

من وتو  نیب مونهیراز م هی نیوا دمیراه نم میرو تو زندگ یودروغ انتیخ چیو ه شمینه ،اصال من از امشب متاهل م_

 نگه. یزیت هم چآفر دمیقول م یحت

 نامرد ،منم متاهل بودم._

 ؟یکنیم هیشده چرا گر یرا گرفت وگفت:چ میدست مر مسعود

 افتادم. مونیشب عروس ادی_

 وسکوت کرد. دیکش یاه مسعود

 .ایرو بده به برادرت تو با من ب چیبه سمت افرت رفت وگفت:سوئ نیارژ

 گرفته؟ تیشوخ_

 بدم. حییرو بهشون توض زیبرم وهمه چ ای یایم_
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 به سمت پدرش رفت. آفرت

 .نیاومده شما برگرد شیکار مهم پ هیبرم دفتر  دیبابا من با_

 .میایباهات ب ریام ایمن  یخوایشده؟م یزیچ_

 .نینباش دنگرانیبدم شما بر لشیتحو دینقشه ست مشکل داره فردا صبح زودهم با هی ستین ینه ،مشکل خاص_

 لبش امد. یرو یلبخند میحال مر یاور ادیه از ب نیتوجه به چهره درهم ارژ یب آفرت

 .یخندیم یحاال هم دار یرو بدبخت کرد ،دختریطونیتو ش_

 پس تهمت نزن. یدونینم یزیتو چ_

کارتون وجود نداره شما  نیواسه ا یقانع کننده ا لیدل چیه میبگو ماهم بدون یدونیم ویخوب شما که همه چ_

 ؟یهست یآفرت تو ک نیسوال برد ریرو ز تیانسان

اگه غرورشون  یکه دوستش دارن جونشون هم فدا کنن ول یکس یبرا یروز دیشا ،اونهایبشناس یتونیزنها رو نم_

 زن اورده. هیرو که سر  ییطرفشون هم تجربه کن بال نکهیواسه ا گذرنیبشکنه از جونشون م

 بشناسمت. یمن چه جور یاخه لعنتد  یپا گذاشت ریرو ز دمیتمام عقا یختیآفرت تو ،تو تمام معادالت منو بهم ر_

 

 یمراسمها یدوستها،نقاب حجاب تو نیزن خوشبخت ب هیدارن،نقاب  یادیز یشناخت،زنها نقابها شهیزنهارو نم_

زن  هیمردونه،نقاب  یبحث ها نیب استمداریزن س هی گرده،نقابیپاساژها رو م یزن باکالس وقت هی ،نقابیمذهب

 یورژلب قرمز تو دهیخط چشم کش یابا نقاب چشم ه یکشه،زنیم گاریکافه نشسته وس یشکست خورده که گوشه 

کنن،حس کم بودن نداشته باشن،از  تینقاب به صورت ندارن که احساس امن یهوس باز،زنها تنها وقت یمردها الیخ

 نیبه نظرت ا یدیبار من رو بدون نقاب د نیکه دوستش دارن نترسن،وتو چند یشون به کس ینشون دادن خود واقع

 ؟یشناسیمن رو نم یگیم ؟هنوزیچ یعنی

 .یستین یزن زندگ ،توی،تو وحشتناک گفتیبهبد راست م_
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 یزیچ یبال رو سر من اورد کس نیمسعود ا یبدونم چرا وقت خوامیم یول شنومیحرفها رو م نیکه ا ستیبار ن نیاول_

 نیست،ایکجا رفته،بگه االن وقت رفتن ن رتتیکه غ ومدیادم به اصطالح خودتون مرد جلوش در ن هینگفت؟چرا 

 دل تو. یدختردلش پ نینامرد ا گهگوشش بزنه وب یمحکم تو یلیس هیداره، اجیبه تو احت فیدختر ضع

 تدانسیاو که نم دادینگرفت خوب به او حق م یکرد اما جواب نیبه ارژ یلب ریز یشد وخداحافظ ادهیپ نیاز ماش افرت

 .اوردیزن م کیهم جنسش چه به روز 

رفته است به محض ورودش  شیکه نقشه اش درست پ دیدم در مجتمع فهم یاگاه نیماش دنیشرکت شد با د وارد

ه ک شیسرکارتون نما دیبلند گفت:بر یکه اطراف مسعود جمع شده بودند با صدا دیبه داخل دفتر کارمندها را د

 .ستین

 نشسته بود. یصندل یهم رو یداده بودند و مهندس قاسم هیوارتکیبه د یوعل نیارژ

 به سمت مسعود رفت. 

 .نمکیبگو،بگو که من پولها رو برنداشتم بگو که چک رو پاس م ایجناب سروان خودشون اومدن،آفرت ب دینیبب_

که دلش را شکسته بود  یسر مرد ییکه باز قرار است چه بال ندیافرت دوخت ومنتظر شد بب یچشم به لبها نیارژ

 .اوردیب

ام  گهید کسالیمن تا  دهیه سمت افرت برگشت وگفت:خانوم مهندس حرفتون واسه من سند،شما بگو که مب طلبکار

 .رمیگیشو نم یپ

 کارها نبود. نیبه ا یاجیجناب سروان من که گفتم احت دیدیگفت:د یبا خوشحال مسعود

 ارکیهمه پول چ نیتو با ا ،اصالیبد یخوایاز کجا م یتومنم به خودم بدهکار صدی،تو س دمینم ینیتضم چیمن ه_

 .یکرد

من اون پول رو  یدونیتو که م یگیم یدار یناباورانه به افرت چشم دوخت و من من کنان گفت:افرت چ مسعود

 .یمن داد یها یبرنداشتم،اون سفته ها روهم که خودت بابت بده

بخره خودش بشه طرفت بهتر  متیق ریچک رو ز ادیب یزنیکنم چرا به پدرت زنگ نم یکار تونمیبه هر حال من نم_

 ست؟ین
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چرا ان مقام واحترام را به مسعود داد او را تا  دانستیحاال م دییچه بگو دانستیاست نم دهیخواب کردیحس م نیارژ

 بخورد. نیتا زم دیاسمان باال برد و نرده بان را کش

من به خاطرت امروز قرار  یشتدوستم دا یروز هیانصافانه تو  یقدر ب نیالمصب ا ؟دیریگیانتقام م یآفرت دار_

 طالق بدم. خواستمیرو به خاطر تو م میدادگاه داشتم مر

من و خانواده ام رو  یرفته وقت ادتی،یکه ولم کرد یکنیم دایپ ییمنو همون جا یکرد ،فکریداشت یچه انتظار_

با لگد  یو نصفه شب دیخر متیق ریپدرت چک هارو ز ی،انصافت کجا رفت وقت یقلچماق ول کرد یاون مردها شیپ

ه ک ییزهایکه چ نهیبه خاطر ا یخوایرو نم میمر ،اگهینکرد یکار چیواسه پول،تو به خاطر من ه زدیبه در خونه مون م

راحت همون اول از  یلیخ تونستمیاون فقط ناز وعشوه ،من م یدادم ول تیمن بهت دادم اون نداد من پول دادم موفق

که  یبدون یرو از دست داد یکه چ یبفهم یما خواستم طعم با من بودن رو بچشخودم اقدام کنم ا یسفته ها قیطر

 ساده نبودم ،کم نبودم فقط عاشق بودم. بودمارزش ن یمن ب

 .میخوب حاال که خانوم مهندس قبولت نداره پس تمومه ،بر_

 هم به دنبالش. یبه اتاقش رفت ومهندس قاسم افرت

 تیهدف خوب واسه زندگ هیبهتر دنبال  یدیرس یخواستیکه م یزیبه چ ه،باالخریکن یراحت زندگ گهید دوارمیام_

 خودمون. نیارژ نیمثال هم یبگرد

 اش نشست. یصندل یزد ورو یپوزخند آفرت

 بشه؟ کیبه من نزد کنهیجرات م یمرد گهیاستاد به نظر تون د_

بازنده  شهیکه زنها هم یواسه زنها،تو نشون داد ییالگو هیمرد باشه،تو  یلیخ دیکه قدر تو رو بدونه با یکس_

 .ستنین فیستن،ضعین

 بلند شد وبه سمتش رفت ومحکم درآغوشش گرفت. آفرت

 اومد. یاز دستم بر نم یکار جیمن ه نیاگه شما وبهبد نبود_

 میدختر خوب،اگه ما نبود هیچه حرف نیوگفت:ا دیآفرت کش یموها یدستش را به حالت نوازش رو یقاسم مهندس

 .میتو بود یها گریما فقط باز یکار گردان خوب بود هیتو  یکردیم دایپ گهیراه د هیتو 
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 افتاد. یکت مهندس قاسم یاز چشمش رو یوقطره اشک دیشانه اش را بوس آفرت

 امده به ناچار تلفنش را جواب داد. شیومسعود کالفه از اوضاع پ زدیمدام زنگ م میمر

 دادگاه. امیب تونمیمن امروز نم یواسه جدا شدن از من ،بهتر برگرد یعجله دار نقدریا م،چرایمر یخوایم یچ_

 .میجدا بش میتونیزنگ زدم ما نم گهیمسئله د هینه مسعود من واسه _

ماندن  یبرا نیبهتر از ا یخوشحال بود وچه بهانه ا شیمعجزه رخ داده در زندگ نیچقدر از ا میمر دانستیخدام فقط

 که دوستش داشت. یمرد یبرا دنیوجنگ

 .گهیروز د هیبمونه واسه  شهیکه خودم گفتم امروز نم نویا_

 من حامله ام._

 ؟یستی!!!!تو حالت خوبه؟مگه تو دادگاه ن یچ_

 .یتوخوشحال نشد نکهیاما مثل ا دمیفهم رمیرو واسه دادگاه بگ شیرفتم جواب ازما_

 زمیارام شد ،نه عز یرا هم دارد دلش کم میومر شودیپدرم نکهیکرد  ا دایپ یبیخبرحس عج نیا دنیباشن مسعود

 .یاگاه نیایوبا بابا ب نیرو بردار نیافتادم سند زم یاما تو بد مخمصه ا یمن از خدامه که تو مادر بچه ام باش

 کنارش نشست. یصندل یرو میمر

 مون کنه. کاریچ خوادیها تموم بشه،افرت م یبدبخت نیقرار ا یک_

 جا ضربه بخورم آفرت درست مثل من جبران کرد. نیاز ا کردمیشدم،فکرشم نم جیدونم،گینم_

 هایتمام ان شکها وتهمت ها به خاطر ان پسرک جذاب وس یدانستیدر دلش گفت:مثل تو نه بدتر ازتو،کاش م میمر

 .مماندیم ییرواخر با چه  رمیمعجزه نبود من مجبور بودم طالق بگ نیکرد واگر ا مانیبود که افرت وارد زندگ یپوش

را  یبه خانه مادرش ان را ادامه داد وگوش دنیناروا نثار افرت کرد وبه محض رس یبه خانه پدرش حرف ها دنیرس تا

 به برادرش گفت. خواستیبرداشت وهرچه که دلش م

 خور کردن ،افرت من مثل برگ گل بود. زیرو چ ،تویبود کرد یچه کار نیمادر ا_
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 .کنهینم یکار نیتر من که همچافرت بابا بگو که دروغ،دخ_

 دهید شانیدر چشمها یمبل نشسته بودند وبرق خوشحال یانداخت به برادر وخواهرش که ساکت رو ینگاه آفرت

 را خوشحال کرده. یخدا رو شکر کرد که حداقل به جز خودش چند نفر شدیم

 رو کردم که حقشون بود. یمن کار__

صدا به اتاقش رفت ودر را بست  یکرد اما آفرت ب جادیدر خانه ا یپدرش که به صورتش خورد همهمه ا یلیس یصدا

 تدانسیکرده بود اما نم ینیب شیروزها را پ نیاز پدرش کتک نخورده بود که صدقه سر مسعود ان راهم تجربه کرد ،ا

 نیا یدر نقشه اش نبود تام هارد ییجا نیارژ وددلش را به درد اورده ب نیوطردشدنش توسط ارژ یتوجه یچرا ب

شد وحاال افرت مانده بود وحس  یباز نیداشته باشد وارد ا یانتقامش نقش یویناخواسته بدون انکه در سنار گریباز

تر از حسش به  یقو یزلزله شده بود وحس یکرده بود وحت دایکه  بعد از مسعود نسبت به او پ یدل یپس لرزه ها

 که عاشقش بود. یمسعود زمان

بار به  نیاخر یوبرا دیمادرش رابوس انیگر یرفت،چشمهایصبح بود خانواده اش هرچقدر اصرار کردند نپذ۸ساعت

داده بود نگاه کرد،چمدانش را داخل صندوق عقب گذاشت ودستان مادرش را  هیتک یپدرش که ساکت به پشت

 دردست گرفت.

 .زنمیمرتب هم زنگ م زهیکه ارامش خونه بهم نر رمیفقط چندروز م رمینم ییقربونت برم من که جا_

ح تا صب یکه بهت زد از ناراحت یلینزنه خودش به خاطر س یبابات حرف گهیکه د دمیمن قول م یریکجا م زمادریعز_

 .دینخواب

 .گردمیوچند روزه برم رمیم ستمین ریقربونت برم من اصال ازش دلگ_

 .یریخونه تو کجا م نیا_

 .گردمیو زود برم رمیخونه تو و باباست نه من،م نیو نشنوم احرف نی،ا سسسیه_

را  خبر امدن مسعود یکه منش دینکش یشد وقت به اجرا گذاشتنش بود طول رهینشست وبه سفته ها خ زشیم پشت

 داد.

 سالم چه خبر؟_



 آفرت

 
240 

 

 .یستین شناختمیکه م یتو اون افرت یلعنت پاشهیآفرت ،داره خونواده ام از هم م_

 ؟یخواست یخواستیتو اون افرت نم ستمیخوب معلومه که ن_

 به سرت اومده اون دختر ساده کجاست؟ ینه خونواده ام،چ ریوجدان، تو ازمن انتقام بگ یب_

 بود رفت. ستادهیبرخاست وبه سمت مسعود که وسط اتاق ا شیاز جا افرت

 یطنت،وقتیبا ش رند،نگاهشانیگیپوشند،ساده م یساده ان،ساده م یلیمسعود دخترها با عشق اولشون خ یدونیم_

 اشویند ،اگریکن تشیاذ ،اگریبد بشیفر ،اگری....اگر ترکش کنزنندامایصدات م زنه،مدامیچشماشون برق م خندنیم

س با عک ی...نگاهشون توپوشنیم یپر زرق وبرق تر ی...لباسهاکننیم شیتر ارا ظیکم کم غل ینیبیم یزیبهم بر

 گذرندیم قیعشق عم کی زنن،ازیپوزخند م ستن،تلخین یقیحق گهی.....خنده هاشم دنیغرور دوخته شده به دورب

رو قهرمان  یمرد معمول چیپسندن،هیرو نم یمردمعمول چیه گهیره،دیگیکس چشم شون رو نم چیه یسادگ گهیود

 ،مردیشونه باش دچهارینتت،بایتا قهرمان بب یقهرمان باش دیندارن...با ییایرو یمرد چیه یبرا گهیکنن،دیفرض نم

 تی.... ودر نهایباش

 به جزقلب.....! بندندیدل م یزیهر چ به

 !!!جزعشق

غرورش له  یوقت یدختر چیساده نگه داشت...چون ه دیفقط با عشق اولشون ساده هستن،ساده ها رو با دخترها

 .خوادیرو هم نم عشق خودش یحت گهیشه،دیهرگز عاشق نم گهید شهیم

کنم که جبران بشه؟که ازم  کاریوگفت:چ دیلب خشک شده اش کش یزبانش را رو سیخ یبا چشمها مسعود

 قبول کردم. یخواست یمدت که هرچ نیا ؟منیبگذر

 برگشت. شیزد وبه سر جا یپوزخند آفرت

 یخوایم نکهیوا یدر کنارشون از منم استفاده کرد یدیمن به ارزوهات رس شیتو پ ینکرد یتو واسه من کار_

رت بال که س نیببر،احساساتم رو بهم برگردون،به همه بگو که ا ادمی!باشه جبران کن،همه خاطراتت رو از یجبران کن

 اومد حقت بود بگو...
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ا به ر شیب حرفهاخو دیرا د نیرفت وقت رفتن ارژ رونیاز اتاق ب یوبا ناراحت هیوگفت:کاف دیحرفش پر انیم مسعود

 شیست که رها یافرت همان دختر کردیاما او فکر م دیترس دیشکست خورده با یداشت او گفته بود که از زنها ادی

 شده بود. یهم گرگ هکرد بر شیدایپ یگله گرگ رها کرد وقت انیکرده او بره را م

 .شنیخوشحال م یلی،بهادرو مادرش هم خ یخونه من اتاق بهبد خال میبر ایافرت ب_

 هتل نیسرگرم باشم به خاطر هم خوامیدفتر بمونم و رو نقشه ها کار کنم م نیتو هم خوادیاستاد اما دلم م یمرس_

 هم نرفتم.

 تنها ول کنم به امون خدا. نجایتو رو ا تونمیاخه بهبد هم رفته ماه عسل من نم_

 .زنمیکردم حتما زنگ مشد واحساس خطر  یزی،اگه چ کنمیدرها رو قفل م دینگران نباش_

ما ا خواستیافرت را نم گرید نکهیوبا ا دیشنیرا م شانیبود اما حرفها لشیکه به ظاهر در حال جمع کردن وسا نیارژ

 که تنها بماند. دادیاجازه نم رتشیغ

 بهشتیارد یبرق ها را خاموش کرد وبه سمت اتاق کارش رفت ساعت از سه نصفه شب گذشته بود ودلش هوا آفرت

شد که درست مقابل  نیارژ نیکرد ناگهان متوجه ماش شیها هیپنجره را باز کرد وهوا را وارد ر خواستیه را مما

دلش  دادیم نیدر ماش دنشیاز خواب شانبود ن دهیچسب شهیکه به ش نیارژ یپنجره اتاقش پارک شده بود وپاها

مردانه بازهم بعد از چندسال داشت عشق را تجربه  یمحبت ها نیاز ا یرکیز ریز یتوجه ها نیاز ا رفتیمالش م

هم مسعود  نیکه ارژ دیترسیشده بود اما م دایپ نیبه ارژ شیحس ها یبرا ییبود جا یحال که قلبش خال کردیم

 اشتباه کردن نداشت. یبرا یفرصت گریعشق را تجربه کرد وچندسال تاوان داد د کباریباشد او  یگرید

دخترک تعرض  نیبه جسم ا یتا کس دادیم ینگهبان نیوهرشب ارژ گدشتیر مروز از ماندنش در دفت سه

 وقت بود مورد تجاوز قرار گرفته بود. یلینکند،روحش که خ

دوست را هنوز  نیرا کنار پنجره رها کرد خدا روشاکر بود که حداقل ا یصحبت با روناک گوش یبعد از ساعت آفرت

 . نشستیدرد ودلش م یوشبها هم پا زدیکه روزها به او سر م یداشت دختر

 یامده بود وخبر باردارشدنش را داده بود و کل میمر شیقهوه را برداشت وبه سمت پنجره رفت چندساعت پ ماگ

انداخت وبازهم  رونیاو را ازاتاق ب شیتوجه به عجز وناله ها یخواهش والتماس کرده بود که از گناهانشان بگذرد واو ب

را از او گرفته بود وحاال هم نطفه همان  م،مردشیمر دیبخشیچطور م دیرا به جان خر نیارژنگاه متعجب  یشرمندگ
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بچه مانع طالقشان شد  نیاما ا خواستیمسعود را م ییرا نکرده بود او تنها شینجایفکر ا پروراندیمرد را در دل م

 یداشت اما او به جا یکه فرزند مسعود در ان جا یبه داشتن شکم برامده ا کردیفکر م ندهیخودش هم ان وقتها به ا

 او شد. یها انتیتنها ابستن خ نیریش یایرو نیا

 .کردیکه غرق در خواب بود نگاه م الیرا در دستش جا به جا کرد وبه چهره د یگوش بهبد

 گهیمن د ام بود اما فهیچون وظ ذارمیباهات اومدم منت نم یشو من تا هر جا که خواست میمر الیخ یآفرت ب_

 ادم متعهدم. هیازدواج کردم و 

 خودت برس. یبه زندگ کنمیفراموش نم یهم که اومد نجایمحبت برادرانه ات ،تا ا نیبهم از ا دهیکم نرس_

 رهیخواسته دلش رو بگ ییجلو تونهیکس نم چیرو بخواد ه یمرد زن هی دم،اگهیرو خوب فهم یزیچ هیآفرت من _

بود که تو رو  یمسعود یبود اما مقصر اصل ریتقص یب میمر گمیکنارمه، من نم الی،نمونه اش خود من که االن د

خاطر کم شدن عذاب وجدان منم که شده  بهتقاص کارشو پس داده ، میرو انتخاب کرد به نظرم مر مینخواست و مر

 شو. میمر یابرو الیخ یب

 .گمینم یاز رابطه تون به کس یزیباشه چ کنهیکار ارومت م نیبهبد اگه ا_

بهبد را به خاطر  ینبود که خوشبخت یادم کندیراز رابرمال نم نیا الیکه افرت به خاطر د دانستیخوب م بهبد

 خودش به خطر بندازد. یخودخواه

ا اما ب کردیضربه اماده م نیاخر یسپرده بود وخودش را برا لیناهار بود که از دفترش خارج شد سفته ها رابه وک وقت

مرد را ازدست  کینامرد  کیانتقام از  یحس کرد که بازنده شده است او برا بایترک بلوند وزبا ان دخ نیآرژ دنید

به او  نیدختر هم حالش را بدتر کرد درست است که آرژ نیاش کرده بود وامدن ا یعصب نیارژ یتوجه یب نیداد ا

دختر را  کیدل  نهایومحبت خرج کرده بود اگر ا رتیغ شیبود وبرا دهیبار اورا بوس نینداشت اما چند یتعهد

به اتاقش پناه  نیوپر ازسکوت ارژ نینگاه سنگ ریخوردن غذا شد وبازهم ز الیخ یب لرزاندیم زینلرزاند پس چه چ

 برد.

هول شد  نیرفت چند ضربه به در زد وآرژ نیارژ نیرفت وبه سمت ماش نییشب بود از پله ها پا۱ساعت نگاه کرد به

هر ز یخوایم یگره خورده گفت:چ یشد وبا ابرو ها ادهیپ نیاز ماش ختیر نیکه کنارش بود کف ماش ییتزایپوجعبه 

 .یترکم کرد
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 .یکشیمنو م کیکش یکه نصف شب یخوایم ی!تو بگو چخوامیم یمن!من چ_

 که مدتها بود به او نزده بود. یافرت داد،پوزخند لیهمان پوزخند اماده گوشه لبش را تحو بازهم

 وقت شب خودم رو به خاطرش از تخت نرمم محروم کنم. نیکه ا یستین یتو کس یخودتو دسته باال گرفت یلیخ_

 کی یازهایدختر بلوند ودلبر هم هست که درست بر عکس من خوب ن هینبود تو اون تخت  ادمی یگیم ،راستیجد_

 .فهمهیمرد روم

 به سمت دفتر رفت. نیه به آرژتوج یکه دستش رو شده بود آفرت را صدا زد اما او ب نیآرژ

در گذاشت وبه داخل هول  انیرا م شیافرت در را ببندد پا نکهیرا زد وبه دنبالش رفت قبل از ا نیبه ناچار قفل ماش 

 داد.

 .ستین لهیکه طو نجایواش،ای_

 مثل تو. وونیح هی یپس چرا شده محل زندگ ستین لهیاگه طو_

 چسباند. واریرا گرفت واو را به د شیدستها نیوآرژ یلیزدن س یدستش را باال برد برا افرت

 .یولم کن یتونیتو چرا نم وونمیاصال من ح یخوایاز جونم م یولم کن چ_

 .یکه منتظر جوابم نموند نهیدنبالت اومدم واسه ا ینیبیم ،اگهیفکر رو با خودت کن نیباعث شده که ا یمن؟چ_

 .یابترس بر جانش نشسته بود گفت:چه جو گریکه د آفرت

 .یدونیواونو هرزه م یکنیم نیام بشه توه ندهیهمسر ا خوادیکه م یبه دختر یبه چه جرات_

 .خوردیواو مدام اب داغ م کردیدرد م شیکه تا چند روز گلو ییاز همان ها خواستیدلش زار زدن م افرت

 باشه. تونهیم یباهاش رفتار کنه چ ینجوریا بهیمرد غر هیکه اجازه بده  ی!دختر هیپس چ ستیاگه هرزه ن_

 شده؟ تیصورت افرت را کنار زدوگفت:حسود یافتاده رو یطره مو نیارژ

 که حسادت کنم. ادیازت خوشم م یلیباش خ الیخ نیهه به هم_
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تخت خوابم  یتا تو ی،وقت دمتیبوس ی،وقتیپاهات گذاشت یسرم رو رو یوقت یکرد یباهام زندگ یمگه تو وقت_

 .میتو رو هم هرزه بدون دیبا میقضاوت کن ینجوری؟خوب اگه ا یداشت یبا من نسبت یاومد

 رو از سر هوس نکردم. یکار چیخفه شو من ه یخفه شو لعنت_

 .یاز بودنم خوشحال شد ه،چقدریسفر ترک ادتی یکردیبازم منو ول نم کردمیم تتیهر بار که اذ یپس واسه چ_

 یزیاما چ ردیاگر از عشق ان مرد شده بم یابراز عالقه نکند حت یت به مردوق چیه گریقسم خورده بود که د آفرت

 را بروز ندهد. شیبروز ندهد ،قربان صدقه اش نرود،حسادت ها

 .یگینم یزیوچ یچرا الل شد_

 .ستادیرا رها کرد وپشت به اوا شیدستها نیاز چشمش افتاد وارژ یاشک قطره

 یگذری،تو از خطا ها نم ترسمیاما م دادینم یکه قبال دوست نداشتم وحضورت بهم دلگرم گمیافرت نم یدونیم_

 یکه دوستش داشت یکس تیبه اذ یراض یبود ،اگهینبود یعاشق واقع هیاما تو  یتو حق رو به خودت بد دیشا

 هیاشون بود ،من پ ریداشتن بهشت ز هزن رو ندارن که اگ کیآفرت مردها با زنها فرق دارن اونا گذشت  یشدینم

از  میزندگ کیسوتفاهم هست واگه قرار باشه زنم شر شهینباشه اما هم انتیتو مرام من خ دیشا ستمیادمم کامل ن

صال ما ا رهیبار زور نم ریکه ز یدختر هیوتو  یادم کله خر وعصب هیکنم من  یباهاش زندگ تونمیخطا هام نگذره من نم

 شکست. نیدوم شمیاما من واسه تو م یتجربه من بود نیاول وت میخوریبه هم نم

 نتیهرشب پشت پنجره اتاقم تو ماش یکنیم خودیب میخوایرا پاک کرد وگفت:اگه نم شیباپشت دست اشکها آفرت

 .یکبریهمون دختر ا اقتتیاصال تو ل یخوابیم

 نیبزرگتر کیکوچ هیهد هی ایو یمعذرت خواه هیبا  شهیدختر به درد من نخوره اما م ،اونیتو راست بگ دیشا_

 وشم،تیمنم به سرنوشت مسعود دچار م ؟حتمایچ شهیم تیعاشق یادعا نقدریکه ا ییتو یاشتباهم روببخشه ،ول

مردهارو  بود تو یکاف شیواسه نابود ودنتب یافتنیغرورت ودست ن نیتت،ایموفق نیهم یانتقام نداشت نیبه ا یازین

 هر روز واسه مردن سهیمقا نیوهم کننیم سهیبشه با عشق اولشون مقا شونیکه وارد زندگ یاونا هرکس یشناسینم

 دنیازدواج کرد که با وجود فهم یبود اما حاال خوشحال که تو رو انتخاب نکرد خوشحال که با دختر یمسعود کاف

 گذشت. اهشبازهم از اشتب انتشیخ

 رد.ک یمنو واسه بهادر خواستگار یاستاد قاسم روزیارزش نشدم د یمن ب_
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که پدرش اسطوره افرت بود.،اما  یبهادر دیجنگیبا بهادر م دیحاال با دانستیرا مسعود م بشیکه تنها رق نیارژ

 .خواستیرفته بودرا م هیکه به ترک یبودنش وزمان زیخشم او افرت زمان کن نیبا ا نهیک نیآفرت را با با ا خواستینم

 مرد پس باهاش ازدواج کن. هی دهیکنه نشون م یکه حاضر شده با وجود شناختنت با تو زندگ نیهم_

را گفت؟خوب او مرد بود ومردهارا  قتیحق نکهیبه ا شینگاه کرد به حرفها نیارژ یخال یساعتها به جا آفرت

اما حاال کارش به کجا  دیافریوگذشت م یبود نه نابودگر او مهربان نندهیبا مسعودش چه کرد او افر شناخت،اویم

 بود. دهیرس

 میوصبح زود هم شاک یتو سرت چرا سفته هارو پاره کرد یمتعجب به افرت نگاه کرد وگفت:باز چه نقشه ا مسعود

 داده. تیرفته ورضا

 پدر شدنت مبارک. یراست یتو ازاد ستین ینقشه ا چیوگفت:ه دیدستش را به گونه مسعود کش افرت

 .یبگذر تیبده ونیلیم۵۰۰واز یعوض بش نقدریشبه ا کیباعث شده که تو  یام نکن چ وونهیافرت د_

 شهیمعشوقه اش رو ناراحت کنه اما من تو رو رنجودم باورم نم دیعاشق بودم وعاشق نبا هیکه  دمیفهم شبیمن د_

 چطور تونستم.

 باور کنم؟_

 باور نکردن؟ یهم هست برا یزیمگه چ_

 گریکدی مهین یدنشان،براسهم هم نبو نیا یکردند برا هیگر ریدل س کیاورا در آغوش گرفت وهر دو  مسعود

 .ستنیهم ن شیرا پ شانیریپ یسالها نکهیا ینبودنشان،برا

 ودستانش را گرفت. دیآفرت را بوس یشانیپ مسعود

مثل من واسه  یادم عوض هیکه بعد از رفتن  یعمرم باهاش اشنا شدم تنها دختر یکه تو یبود یدختر نیتو بهتر_

 خودش مرد شد.

چشمم  یراهتو کج کن خودتو وزنت جلو یدیمنو د ابونمیخ یاگه تو یبرو،حت شهیمسعود برو واسه هم_

 سهیمرد برو ،چون بعد از رفتنت ادمها رو با تومقا هیباشکوه برو مثل  یبر یکس یقرار از زندگ یکه وقت نین،واینباش

 .یهاش باش سهیواسه مقا یخوب ییبزار الگو کنهیم
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 جبران هست؟ واسه یشه؟راهیآفرت ببخشم وفراموش کن م_

 از  بغض نشده بود گفت: یکه هنوز خال یبا صدا آفرت

 رو از انسان گرفت وگفت: یرو هدر داد وخوشبخت یعمر شهیم ره،مگهیگینم مریباشه دل الزا ادتی_

 "کنمیجبران م"

 زد!!! وندیغرور له شده اش رو پ"دیببخش"کلمه کیخرد کردوبا  گرانید یرو جلو یغرور کس شهیم مگه

 .شهیاروم نم"دیببخش"با گفتن کلمه  یکشوند یرانیبه آشوب و و نیرو که با توه یکس تیوشخص غرور

 شکست.... گهیشکست،د یوقت رهیگینم مریکه دل الزا یبدون دیبا

 

کجا،اگر به عقب  یکی نیکجا وا شیپرا از افسوس رفت ،ان رفتن قبل یوچهره ا انیگر یبا چشم ها مسعود

انرا  یاست وقت یسم شانیمردها حرفها ندیبب نطوریکه حاال اورا ا کردیوقت به افرت ابراز عالقه نم چیه گشتیبرم

پس چرا انقدر  خواهدینم یزندگ یافرت را برا دانستیکه م دهند،اویبدون انکه بدانند انرا به خورد زنها م زنندیم

مان  یها در جوان نیحال ما مردها که چه نفربه  یدل ان دخترک ساده را شکست وا ،یخوشگذران ینامرد شد که برا

ود زن ب کیبود، نندهیافر کینبود او واقعا  فیاو ضع گفتیافرت درست م میدهیوچندسال بعد تاوانش را م میخریم

 .فهینه ضع

 بگم یزیچ هی خوامیم نیالو آرژ_

 اونقدر مهم باشه که ارزش جدا کردن من رو از تختم ونامزدم داشته باشه. دوارمیام_

را قطع کرد بازهم تکرارشد  یبه نامزدت برس وگوش ستیبغض کرده گفت:نه مهم ن یلرزان وصدا یبا دستها افرت

روزها  نیچقدر اتوان شکستن نداشت  گریکه طرفش نامرد نبود د نباریکه کم نبود ا نباریبازهم پس زده شد اما چرا ا

ناراحت نباش به جهنم بهترشو واسه ات  دییکه بگو بود دادکجایحق را به افرت م شهیکه هم یبهبد را کم داشت مرد

 ودشیبعدش وحشتناک م ییعشق دو طرفه باشد جدا یبار واقعا عاشق شده وقت نیکه ا دانستیم کنم،خوبیم دایپ

بغض کند او  تیبرا رومیم ییگویم یکه وقت خواهدیرام یان مرداما دلش شوندیمغرورم یهمه دخترها عاشق مرد ها

 بخورد. شیسوراخ دوبار ن کیبود وحاضر نبود از  دهیرا چش ورزخم غر کباری
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او که  یحداقل برا ستیافرت انقدرهاهم سخت ن نکهیزد از ا یانداخت ولبخند یاش نگاه یبه تخت خال نیآرژ

 یدوست معمول کیکه فقط  یبا چند کلمه حرف و حسادت به دختر شیروزها نیاست دخترک مغرور وسرد ا نطوریا

را  ایزن دن نیوفداکار تر نیتر رشک دلب یب گفتیاز عشق م شیشبه چقدر عوض شده بود اگر برا کیبود  شیبرا

را  شیارهایکدام از مع چیشود که ه یحد دلباخته دختر نیتا ا یکه روز کردیوقت فکرش را نم چیشد،هیصاحب م

کار نکردن زن بود  شیارهایاز مع یکی یبه مهارت آفرت افتخار کند روز شدیشغلش که باعث م نیت مثل همنداش

و عشق را چه باهم  ست،عقلیعشق ن نصورتیا ریرا بهم بزند در غ تیارهایکه مع یزیاست چ نیوعشق درست هم

 .یونشدن یمنطق ریقدر غ نیردهمیاسمان را در آغوش بگ نیزم نکهیبودن مثل ا

وتنها با مردن بود که به  خواستیدلش ارامش م کردیم یسرعت رانندگ نیپدال گذاشت وبا آخر یرا رو شیپاها

کند او که در  یخوشبخت یارزو شیوبرا ندیرا هم با چشم خودش بب نیداماد شدن ارژ توانستیاو نم اوردیدستش م

کنار  یکی نینداشتن ا شهیاش چگونه با هم یتنگرفع دل یبرا دیدیرا م یتام هارد یها لمیف انهیبار مخف نیروز چند

 گفتیپل ساخت حال م شودیم واریکه باور داشت از د یندارد کس یراه گریبار احساس کرد که د نیاول یبرا امدیم

شک تمام راه ها را امتحان کرده است  یب شودیدمیخسته و نا ام یزن یوقت ستین یواقعا راه یعنی نیوا ستیچاره ن

 .رودیکه همان اول راه جا بزند زن تا اخرش م ستین یاست،زن دهیرس جهیتن نیتا به ا

 شد وتلفن را جواب داد. راهنشیاتو کردن پ الیخ یب گرفتیبار تماس م نیدوم یناشناس بود وبرا شماره

 بله_

 د؟یشناسیرو م ینیشما خانوم آفرت حس رمیگیتماس م مارستانیسالم من از ب_

 شده. یزیشد وبا استرس گفت :بله،چ شتریبود به جانش افتاده بود ب یکه چند ساعت یا دلشوره

 .دیتر خودتون رو برسون عیسر یداشتن هر چ یدیبار با شما تماس گرفتن تصادف شد نیاخر شونیا_

کم کند به  شیاز حساب مجازاتها دیخدا با ایکه در ان دن ییروزها یجهنم ییسه روز از روزها گذشتیروز م سه

برادر ودامادشان هم  کردندینشسته بودند و دعا م یصندل یداده بود ومادر آفرت به همراه خواهرش رو هیتک وارید

مادر افرت نگاه کرد متوجه شباهتش به او شد  رهدقت به چه ختند،بایرینشسته بودند وارام اشک م کهایسرام یرو

 د؟یرسیسن م نیبه ا شود؟اصالیم نیریقدر ش نیسن برسد هم نیآفرت هم اگر به ا یعنی

 .ینخورد یوحساب زدرستیوچ ییقهوه رو بخور سه روز سرپا نیا ایب
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 .شمیبشه نابود م شیزیکارو اگه اون چ تونمینم_

 نداشت. دیدیم ریوشکست ناپذ یاو را قو شهیکه هم یدل پسر نیتسک یبرا یزیرا فشرد وچ نیشانه ارژ کارو

 ییهمانند دا کرددرستیاز عذاب وجدانش کم نم یزیهم چ شیاشکها ختنیبود ور ستادهیانطرف تر ا یکم مسعود

 فرزند خلف بود. شیکه برا یبار دل دخترکش را شکسته بود دختر نیاش که اخر

 بودند. نویبه افرت مد یقیپر کرده بودند که به طر یرا کسان مارستانیسالن ب بایهم حضور داشتند وتقر نیواو انیدا

مشغول به کار شده بود با عجله خودش را به دراتاق افرت رساند وبه  مارستانیبود در همان ب یکه چند روز بهادر

 رو بگم. قتینگفته مجبور شدم حق یزیبرگشته به ما هم چ شبیپدرش گفت:بهبد د

 یردخت دادیخون م شیکه از خونش نبود اما برا یدختر یبود برا رشدهیازقبل پ شتریسه روز را ب نیا یقاسم استاد

 االن ترک خورده بود. رینظ یمجسمه ب نیکه خودش تراشش داده بود وا یکه دست راستش بود سنگ

 .میکن کاریبهادر ،چ دمیترسیم نیاز هم_

 خودشون رو کنترل کنن. یبگ هیفقط بهتر به بق_

 دیگفت جواب ند یزیهر چ کنمیوسط سالن قرار گرفت وگفت:بهبد خبر دارشده تو راه ،خواهش م یقاسم مهندس

 من. یبرا نطوریبود،هم زیعز یلیبهبد خ یافرت برا

حس پدرانه داشتند  یحداقل هرکدام به نوع ستندیرا گرفت وهردو با هم گر یافرت دستان مهندس قاسم پدر

 .کردندیرا درک م گریوخوب همد

 رفت. نیبه کنار ارژ مسعود

 ؟یدوستش دار_

 .ستیبه تو مربوط ن_

 براش خوب نبودم چندساعت قبل از تصادف بهم زنگ زد. چوقتیه نکهیا کنهیداره خفه ام م یچ یدونیم_

حرف صورتش را سمتش چرخاند وبا چهره درهم  نیا دنیبه حرف زدن با مسعود نداشت با شن یلیکه تما نیآرژ

 گفت:چرا زنگ زد؟
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 شتریرو پس گرفت،اشک اجازه نداد مسعود ب تشیزنگ زد برم دفترش منم رفتم ،سفته ها رو پاره کرد وشکا_

 .ختیصدا اشک ر یدهانش گذاشت وباز هم ب یصحبت کند دستش را رو

 کردیکه فکر م یبود دختر دهیدست کش زیافرت به خاطر او از همه چ شدیتا شد باورش نم شیزانو یرو نیآرژ

افتاد که به او زنگ زد اما  ادشیه بود کرد یزن فداکار ریش کینمانده درست مثل  ادشیاز زن بودن وگذشت  یزیچ

چرا همان اول صبح به او نگفته بود که دلش  نکهیشد از ا مانیبار پش نیهزارم یرفتار کرد وبرا تیبا خر شهیمثل هم

 .یعمر زندگ کی یان هم برا خواهدشیبند دلش شده وم

با خودش  دیکه خبر تصادف را شن ینداشت لحظه ا یحس چیبرداشت وصورت مسعود را پاک کرد ه یدستمال میمر

 کرده بود. دایهم جا پ یحس یدر کنار ان ب یمانیگفت:حقش بود اما االن پش

 سرعتش را کم کرد. یکم تیجمع دنیکه نفس کم اورده بود با د الیود دیدویبه سرعت م بهبد

 با صورت برافروخته به سمت پدرش رفت. بهبد

 شده؟ شیزیشده بابا؟افرت چ یچ_

 بهادر که گفت فقط پاش شکسته. نه پسرم_

 .نمشیبب خوامیپاش شکسته و شما چشماتون کاسه خون شده!اصال کجاست م_

 دستش را گرفت. بهادر

 .شینیبب یتونیفعال نم شهینم_

 نیا ایشده  یچ یگیگفت:م تیشده اش با عصبان دیکل یدندانها انیبرادرش را گرفت و م قهیبار  نیاول یبرا

 سرت خراب کنم. یرو رو مارستانیب

 بهبد اروم باش خوب! نیبب_

 خودم بفهمم ای یگیم_

 بود. دهیترمز بر نشیبه سرش خورده تو کماست  ماش یضربه بد_
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 کابوس کردیحس م کردیرا بدتر م تشیخانواده افرت هم وضع ونیش ینشست وصدا نینفس کم اورد کف زم بهبد

 گذاشته بود فقط چند روز. شیچند روز تنها بود  یاو دختر قو خوردیم نیمگر آفرت هم زم ندیبیم

ت به سم هیافتاد بق نیزم یبود رو رشدهیکه غافل گ نیزد ارژ نیبه صورت ارژ یبلندشد ومحکم مشت شیسر جا از

 بود. مارستانیتخت ب ینداشت منبع ارامشش رو دهیدر ارام کردنش داشتن اما فا یبهبد هجوم بردن وسع

 نکرد. یدفاع چیزد واو ه یگریپاک کرد وبهبد مشت د نشیاش را با است ینیخون ب نیارژ

 .یکنیم کاریچ یبس کن بهبد دار_

 در مورد دخترت. میزنیدر مورد افرت حرف م میرو بس کنم بابا ،دار یچ_

گاه ن شیکه با خشم به چشمها یگرفت وبلندشد بهبد باز هم به سمتش هجوم برد ودر حال واریدستش را به د نیارژ

ومثل  یدقبول نکر یول شهیتو نم ینشو مگه نگفتم اون زن زندگ کیمگه نگفتم به افرت نزد یزدلعنت دایفر کردیم

اون تحمل  دیکش یافرت چ یدیشرف تو مگه ند ید اخه ب یاون خواستن از سر غرور شکسته ات موند ینامردها پا

به  ی!فقط چند روز نبودم اون امانت من بود،تف به ذات هرچقیرف گنیرو نداشت به تو هم م گهیشکست د هی

 شون خودمنم. نیاصطالح مرد که اول

اش را هم پاک نکرد تنها دوست داشت بهبد باز هم بزند  ینیخون ب گرید یانداخته بود وحت نییسرش را پا نیارژ

 .افتدیب مارستانیتخت ب یانقدر بزند که او هم رو

 صورتش. یبه سمت او رفت واب دهانش را تف کرد تو چشمش به مسعود افتاد بهبد

 .نمتیبب خوامینم رونینامردکثافت گمشو ب یاومد ییتو با چه رو_

 رفتند. مارستانیب اطیومسعود به سمت ح نیعوض شدن حال بهبد ارژ یبرا

که  بود نیا دانستندیکه م یزی،تنها چ یشان در اگاه گرید یبود وپا مارستانیب شانیپا کیوبهبد هرکدام  نیآرژ

ه ک اورندیاز مسعود به عمل ب یاساس ییدرخفا بازجو شانیباعث شد هردو نیکرده اند وهم یرا دستکار نیترمز ماش

 بود. جهینت یباز هم ب

د به در اتاق افرت بروند بهب توانستندیکم م یلیومسعود خ نینکرد آرژ یرییگذشت وحال افرت تغ گریهفته د کی

 هنوز هم داغ بود.
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 دروغ بگم. تونمینم شهینم نی:ارژبهادر

 به حرفام گوش بده. دیاون با دمیبهت قول م کنمیبهادر من خوبش م نیبب_

 .شهیچقدر بد م یدونی؟م یاگه بفهمن دروغ گفتم چ_

 مطمئن باش. فهمهینم یکس_

بداند به مالقات افرت  یکه فکرش را کرده بود نقشه اش جواب داد وبهادر توانست شبها بدون انکه کس همانطور

 برود.

را بلند کرد وکنار تخت گذاشت ومثل  یرا گرفت صندل شیگلو ینیان همه دستگاه بغض سنگ دنیاتاق شد با د وارد

 ودر دستش گرفت. دیشب گذشته دستان آفرت را بوس۱۰

ودن رو من طعم زن ب مثل یفکرشو بکن با مرد یریبم یحق ندار یکه زنم نشد یتا وقت یبدون نویآفرت بهتر ا نیبب_

 .ییداخ میادیاما من هنوز سر حرفم هستم من واسه تو ز فتهیخودش یباز شروع کرد یگفتیم یتونستیاگه م یبچش

طبع شوخ  یکاش کم یکه ا کردیفکر م نیبه ا دایحرف نزده بود جد نقدریدر طول عمرش ا زدیحرف م یزیهر چ از

 د.بهبد را داشت تا حداقل حوصله آفرت را سر نبر

مزاحمش را پاک کرد وبه صورت کبود  یتخت رفت اشکها یلرزان به سو یرا رها کرد وبا پاها میدست مر مسعود

 آفرت نگاه کرد.

مثل من رو چه به دوست داشتن  یاقتیل یبودم اخه ادم ب فیکم بودم ،ضع نکهیآفرت من شرمنده ام شرمنده ا_

 ده،بهبدیتخت خواب یکه رو یدختر نیونترس نه ا یهمون دختر قو خوامیمثل تو،من آفرت گذشته رو م یدختر

،فقط زنده بمون نه واسه خاطر من  یشدینم تیبه خاطر من اذ نقدریاگه نبودم که تو ا رتمیغ یمن ب گهیراست م

 اقتیکه ل یخرج داد پسر یو مردونگ رتیو واسه ات غ سادهیاتاق وا نیکه چند روز پشت در ا یواسه اون پسر

 رو خوب بلده. یرو داره ورسم عاشق عشق

 نشست. میکنار مر یصندل یرو الید

مرد ازنبودنش خون بشه من وسط ماه عسل شوهرم کشوندم  نیکنه که دل چند یدختر بتونه کار هی شهیباورم نم_

 خوبه. یلیدختر خ نیدلشوره که البته حقم داشت ا هیواسه  رانیا
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را گرفته بود وگفته بود اگر آفرت  شیجلو مارستانیب اطیح یبهبد را داشت که تو ییهنوز دلهره حرفها  میمر

 .ییابرو یبا ب گذاردیوخودش را زنده م کندیم میتیو توله اش را  دهدیرا به باد م شیشود زندگ شیزیچ

دختر  اون دنیهامون بخصوص من به نفس کش یلیخ یچون زندگ خوامیمن فقط از خدا زنده بودنش رو م یدونیم_

 بند.

 رفت. نشیبازهم مثل هر شب به بال نیروز هم گذشت وارژ۱۵

 .یکنیتحمل م یخودت چه جور چیمن که ه یدادیعطر م یبو شهیوهم یبود زیتم یلیدختر تو که خ یوا_

شکم آفرت  ینشست وسرش را رو شیقبل یافرت زد وبعد از باز کردن پنجره بازهم سر جا یشانیبه پ یا بوسه

 گذاشت.

که  یبود یکنند تو از اون دخترها ریکه اخرش رو به خواستن تعب رنینخواستن م یافرت مردها تا پا یدونیم

 یلیخ یمرد باش هی نیاول نکهیا دیبار واسه تو دلم لرز نی،من اول دنیکش یداشتنت سخت بود ومن هم عاشق سخت

ضع و نیاالن ا کردمیپا واون پا نم نیا توگفتن حسم به  یقدم هیمن اگه تو  ستیبودن خوب ن یمنطق شهیخوبه هم

 ومن درست همون یشدیمعصوم م یلیخ ییوقتها هیاما  یقبول کن دیبا گهید نویمون نبود تو نگاهت بدجنس بودا

با  مطمئن بشم ممیبود که از تصم نیدنبالت بخاطر ا هیاگه اومدم ترک کردمیولت نم چوقتیموقع عاشقت شدم من ه

 هیبهم ثابت بشه اومدم واونجا  نکهیواسه ا یستین یگیکه م یادم نیتو ا دونستمیم اشتمکه از ادمها د یشناخت

 ال. دهیوا طونیدختر ش هی دمید بایدختر ساده وز

 دختره کثافت. یکرد ی:تو چه غلطنیآرژ

 .خواستیم یدخترهارو فقط واسه خوشگذرون شناسمیکه من م ینیههه خندا دار ،آرژ_

ه بشه تک به تک اون خونواد شیزیاگه آفرت چ یدیکارتو پس م نیتقاص ا کنمیم اهیس تویشرف زندگ یخفه شو ب_

 .کنمیکه م یدونیم زنمیم شیرو زنده زنده ات

 .هیواسه من کاف یدست بد کردازیو حال دلت رو خوب م یروکه دوستش داشت   یکه دختر نیهم ست،یمهم ن_

روزها چند تکه شده  نیافتاد درست مثل قلبش که ا ییوهرتکه اش جا دیکوب نیزم یرا رو یبا خشم گوش نیآرژ

 بود.
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 یاز ان جا شتریاما مهم دلش بود که ب سوختیپدرش بد جور م یلیس یگونه اش گذاشت جا یدستش را رو کاوان

 .سوختیم یلیس

 کردم. تیترب یپسر نیبر من که همچ یبر من ،وا یوا_

 بابا من...__

 .گرید یلیهم س وباز

 یدادم تو ب ادیابرو کردن دختر مردم رو  یبه تو ب ی،من ک ینگو فقط خفه شو تو تاوان کدوم گناه من بود یچیه_

 .خورهیداره حالم ازت بهم م یهم اومد نیوتو مراسم عقد ارژ یدونستیشرف م

 .ختیپدرش افتاد واشک ر یبه پا کاوان

 که چقدر دوستش دارم. دمیمن االن فهم ستینهم حالم خوش  کنم،خودمیبخدا جبران م دیغلط کردم بابا،ببخش_

ف خل شهیکه هم ی،پسر رشیرا از دستان پسرش جدا کرد وبا انزجار به او چشم دوخت به پسر ساکت وسربه ز شیپا

 ان دختر یمهم نباشد که چه بر سر زندگ شیرا انجام بدهد و اصال برا انتیخ نیچه باعث شده بود که ا نیبود ومت

 امده.

ه گنا نیخون که تو بعد از ا نیاورد اما من دلم از ا لیواسه اش هزار دل شهیم یگناه رو کرد نیا نکهیکاوان،ا یدونیم_

 .یخوشحال بود یکه انجام داد یکار نیتو از ا یعنی نیوا یبزرگ حس ندامت نداشت انتیوخ

 لرزان گفت: ییوبا صدا ستادیبلند شد وپشت به پدرش ا کاوان

 نیآرژ خواستمیبگم چون نم نویا دمیمامان که خوشحال نبودم من دوستش داشتم اما ترس به جون خودت به جون_

هم بهم پشت  اشی،بهم پشت نکن که خدا ودن دمیهمون کار رو انجام م دیشما بگ یرو از دست بدم االنم هر چ

 . کننیم

نفس که دستان  یدم یبرا دادیدستانش داشت جان م ریکه ز کردینگاه م نیبه خون نشسته به نشم یچشمها با

 .شدیمانعش م نیارژ

 دختره کثافت. کشمتیم_
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 خشک شد. شیچند لحظه سر جا یصحنه مقابلش برا دنیساختمان باز شد وکاوان با د در

 جدا کند. نیرا رها کند وباالخره توانست اورا از نشم نیکه نشم کردیرا گرفته بود وخواهش م نیارژ یدستها

 کبود شده بود. شیبود ولبها افتاده نیزم یرو نینشم

 لنگه پدرش. یکی نمیا کشمیم زویهمه چ یدختره ب نیولم کن کاوان من ا_

 را گرفت واورا وادار کرد به او نگاه کند. یعصبان نیشانه ارژ کاوان

 من. ریهمه اش تقص ستین یکاره ا نیداداش نشم نیآرژ_

 ستتوانیم گریکه د نیشد نشم جادیا نیونشم نیدر چشمان ارژ یاز ناباور یاعتماد و انبوه ختنیفرو ر هیشب یزیچ

 که از او تنفر داشت چشم دوخت. یبکشد با تعجب به دهان کاوان به مرد ینفس راحت

 ،حالت خوبه پسر. یگیم ی:چنیآرژ

 اره داداشم حالم خوب خوب._

در  یحت ندیبیکابوس م کردیحس م دکریکرده بود را باور نم دییتا نیکه کاوان زده بود ونشم ییهنوز حرفها نیارژ

ن دو ا انیبه عشق م یدر سن نوجوان یکه ان دوست شدیدو فکر نکرده بود باورش نم نیاش هم به رابطه ا لهیکنج مخ

 کاوان باز کند. یآغوشش را به رو هبر سر نکرد دیچادر سف نیبرود که نشم شیپ ییبکشد وتا جا

 گفت: ینشسته بود با شرمندگ نیکنار دست نشم نیمبل از ارژ کیکه با فاصله  کاوان

بال رو سرش اوردم اون منو واقعا دوست داشت  نیکه ا نیاز نشم میشرمندگ شترینگاهت کنم  وب کشمیخجالت م_

 دوست داشتن. نیامامن پشت پا زدم به ا

 که من قاتل بشم. یکرد یخفه شو تو کار یداد زد خفه شو لعنت تیبا عصبان نینشم

 .نیبرافراشتن اتش دل ارژ یبود برا یکلمه کاف کی نیهم

 .کنمیم اهیرو س تونیبا هردو تونم ،به روح پدرو مادرم اگه آفرت خوب نشه زندگ_

 داداش من.. نیبب_
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 .ستمیشرف من داداش تو ن یخفه شو ب_

به سمت کاوان برگشت وگفت:خدا لعنتت کنه من دوست داشتم،عاشقت بودم  زدیبلند زار م یکه با صدا نینشم

ه انتقام ک دیسرم اورد من از اون روز تا حاال فقط به ام ییچه بال ستمیمن دختر ن دیپدرم روز عقد فهم یوقت یدونیم

چقدر  یرد که تو اوردرو سرم او ییتو بود اومد همون بال قیکه از تبار خانواده شما بود ورف یمرد نیزنده ام ،آرژ

 دق روبروت بودم. نهییو تااخر عمر مثل ا گرفتیدوست داشتم که اون مراسم سر م

 راه افتاد. مارستانیزد وبه سمت ب رونیاز ساختمان ب یحرف چیه یکه سرش در حال انفجاربود ب نیآرژ

وناتوانش را در دست  فین ظرکاوان دستا کردیم نیواو را نفر زدیکاوان م نهیمشت شده به س ییبا دستها نینشم

 .دیگرفت وبوس

 ازت متنفرم کاوان از همه تون متنفرم._

 یچه حس ستیهست واسه جبران ،مهم ن یراه هی یعنی یکه حس تنفر داشته باش نیمتنفرباش هم زمیباشه عز_

مهم اون فکر کردن تو،متنفر  ستیتنفر مهم ن ایعشق باشه  یاز رو نکهیا ه،یکاف یکنیکه به من فکر م نیهم یدار

 تفاوت نباش. یباش اما ب

اتفاقات بود از  نیکه خودش مسبب همه ا یکاوان گذاشت وزار زد وکمک خواست از مرد نهیس یسرش را رو نینشم

 کاوان. یبه محاالت بود برا هیشب یزیچ نیوا خواستیآفرت را م یاو سالمت

خسته شد دلش  گریع به حرف زدن کرد انقدر گفت که دحس آفرت را در دست گرفت و شرو یسرد وب دستان

 ماجرا نبوده است. نیدلش ارام شود که تنها مقصر ا یکم خواستیهم م دیرا بداند شا زیآفرت همه چ خواستیم

 شانه اش گذاشت وگفت:چطوره؟ یدست رو روناک

 مثل سابق._

 .کنهیبودن و خواستن رو حس م نیکه آفرت ا دونمیمعجزه آفرت بشه من م تونهیبودنت م نیرهاش نکن که هم_

 از دست زهامویعز شهیمن هم رمیمیبشه م شیزیلب گفت:روناک دعا کن برگرده اگه چ ریافرت نگاه کرد وارام ز به

 از دست بدم. تونمینم گهیرو د یکی نیدادم مادرم،پدرم،پدر بزرگم اما ا

 .یوبمون یاگه مرد باش یدیر ازدست نمبا نیقطره اشک سمج گوشه چشمش را رها کردوگفت:ا روناک
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ود ب دهیموضوع را فهم نیکه ا شدیم یکه از اتاق آفرت خارج شد چند شب دیرا د نیسالن بود ارژ یکه در انتها بهبد

 ستیخوب ن دنیفهم شهیهم یبهتر که نفهم باش زانتیخوب شدن حال عز یبرا یگاه زدیم یاما خودش را به نفهم

 وگذشت. دینفهم دیبا یگاه

که دلش را شکست اما االن  یخواهر ینکرد برا یبرادر شیکه برا یخواهر یباز هم به سجده رفت وزار زد برا ریام

سجاده به خواب رفته بود به چهره اش که نگاه کرد حس کرد  یبه جز دعا کردن،مادرش رو امدیاز دستش بر نم یکار

که پشتش شکسته بود،از  یداده بود وپدر ترا از دسحق داشت او مرد خانه اش  رشده،مادرشیسال پ نیچند

 حال را داشتند؟ نیآفرت بود خانواده اش هم یاگر او جا دیخودش پرس

با  شده یحت کردیم قیبرادر ناال نیا یسالمت یبرا یبود هرکار مارستانیتخت ب ینه،اگر افرت سالم بود واو رو اما

 یشدن وبه دست اوردن،دخترها را چه به نتوانستن،ب روزیاز جنس پ یاو آفرت بود دختر کردیهم مذاکره م لیعزرائ

 شک انها مصداق خواستن و توانستن هستند.

 .یافتیاز پا م ینجوریبخور ا یزیچ هی:مسعود میمر

 ندارم . لیم_

 .شهیکه حال آفرت خوب نم ینجوریا_

زجر بکشم اونقدر که تاوان تموم  میلحظه به لحظه زندگ خوادیدلم م ادیخوشم م کشمیزجر م نکهیاز ا میمر یدونیم_

آفرت ،حاًضرم برگردم زندون و اون  یجز سالمت خوامیاز خدا نم یچیکه در حق آفرت کردم وبدم من ه یها یبد

 انتقامش رو تا ته خط ببره اما فقط باشه.

 نیبد باشد اما تنها باشدهم اهدخویکه نباشد دلت م یاما وقت یکنیانقدر خوب است که فکر نبودنش را نم یگاه

 بودن وازار رساندن قابل تحمل تر از نبودن است.

 مگه نه؟ شهی:بابا خوب مبهبد

 بادها بلرزه. نیکه با ا ستین  یدی،ب یبابا ،دختر من قو زیعز شهیمعلومه که خوب م_

 شانه پدرش گذاشت وبا بغض ادامه داد: یسرش را رو بهبد

 سخته. یلیخ ستیکه ن یی،روزها شمیم وونهیبشه د شیزیبابا اگه چ_



 آفرت

 
257 

 

افرت بود نگاه کرد  تیکه حاصل ذهن و خالق ییبه اشک نشسته اش به نقشه ها ییسکوت کرد و با چشمها پدرش

 نشسته بودند. یبه سوگوار شیگمان تمام آجرها هم برا یب

با  یرا زده بود تا بحال کلمه ا نیارژ که  یبرگشت از روز مارستانیمادر آفرت را به خانه رساند وخودش بازبه ب بهبد

نشسته است به چهره اش که دقت کرد متوجه صورت  مارستانیب یصندل یکه رو دیرا د نیاو صحبت نکرده بود ،آرژ

حال وروزش دلش  نیا دنیاست اما با د دهید ینطوریا را نیارژ یک امدینم ادشیواصالح نکرده اش شد  ختهیبهم ر

 یگذشت وبه اتاق آفرت رفت رو نیآفرت به غم نشسته است،از کنار ارژ یبرا یمرد نیکه هنوز چن شدینرم م

 داغ نشاند ودستانش را در دست گرفت. یبوسه ا شیشانیپ

 دیانداختم اما با رونیب مارستانیکه امروز مسعود را با اون حالش از ب یقربونت برم حتما از دستم ناراحت یچطور_

 کرد. یدب یلیاون در حقت خ یبهم حق بد

 بهبد فرستاد ونزد بهادر رفت. یبرا یلب لعنت ریز نیآرژ

 مگه بهبد نرفته بود چرا برگشت؟_

 .گردهیوبرم مونهیعصر به بابا گفت تا غروب م دونمیرو بست وگفت:چه م مارهایاز ب یکیپرونده  بهادر

 آفرت. شیپ رمیکه من شبها م دهیفهم_

 .ومدیکنار نم یسادگ نیبه ا دونستینگفتم،بهبد اگه م یچیمتعجب گفت:نه ،اصال من که ه بهادر

 یوقت گه،ادمهاینم یزیداره چ اجیزده چون حس کرده افرت به من احت تیداداش من ،اما خودش رو به خر دونهیم_

 .شنیخر م یلیخ ادیوسط ب زشونیعز یپا

 .است نه او نیالن منتظر ارژکه افرت ا دانستیرفت م یپاک کردو به سمت در خروج نشیرا با است شیاشکها بهبد

اسه و ارمیب تارمیگ شدیکه نم فیح کنهیخوشحالت م دنشیکه شن یزیچ هیواسه ات اوردم  یچ نیآفرت خانوم بب_

 پا شعر واسه خودش. هی نمیات شعر بخونم اما ا

کرد  یاحساس راحت یان انداخت وقت یرا رو شیرا طبق معمول کنار تخت افرت گذاشت و پتو یدوصندل نیارژ

 اورده بود کرد. شیکه برا یدستان آفرت را در دست گرفت وشروع به خواندن متن

 ....نامندیم"زن" تورا
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 ونه ناتوان، یفیاست،تو نه ضغ رینفس گ تشیکه جذاب یمضمون

 پسندد.... یتورا بدون خشونت وزور بازو م دگارتیکه آفر چرا

 روح توست... ست،قدرتیقدرت تو ن ختنیر اشک

 .....یدهیاشک روحت را جال م ،بایرا به خواسته ات جلب کن یتا توجه یزیرینم اشک

 ....ستیگوش دادن ن یقیبلند حرف زدن وموس یباصدا یزندگ جانیتو سرد وساکت است چرا که شور وه یب خانه

 تو نهفته است.... یصدا یخدا در جادو طلبدکهیرا م یارامش بخش ییترنم الال یزندگ

 ...یریگیکه معنا م ستیتنها با ازدواج کردن ومادر شدن ن تو

 ....یمعنا دار ییبه تنها تو

لبخند و یکنیواژه سر بلند م نیتر از قبل،از پشت هم یبخواند،باز هم قو فهیتو را ضع یفرهنگ غلط وکوتاه نظر اگر

 ....یزنیم

 است.... دهیآفر"زن"که خداوند تو را چرا

 ..!...ستیتو کاف یبرا نیوهم

ه ک شدیباورش م یچه کس دیبا سر انگشتانش ان را پاک کرد وبوس نیوارژ ختیاز چشمان آفرت فرو ر یاشک قطره

را زن است او نکهیزن بودنش شعر بخواند واز ا یو برا ندیبنش یدختر نیبر بال یان مرد زورگو ومرد ساالر روز نیآرژ

را  شیجا یردودخواهیرا بگ شیجا تیببرد،وعقالن نیکه جهالت را از ب یباشد عشق یعشق واقع نیهم دیشا دیبستا

را  یجهالت وکوته فکر نیچن نیکه ا ستندین امبرانیکمتر از پ یزنان نیچن یما شدن بدهد به راست یبه تالش برا

 .اموزندیقضاوت کردن را به مردها م یبرندوعقالنیم نیازب

 شناختیخودش را م کردیآفرت دعا م یسالمت یروزها برا نیذاشت اچادر نمازش را تا کردو گوشه تختش گ نینشم

عشقش و تمام  نیانهم درست االن که کاوان ،اول شدیجانش م یعذاب وجدان بال امدیسر ان دخترک م ییاگر بال

 وحس یینزند ان تنها یکار احمقانه ا نیتا او دست به چن امدیکاش کاوان زودتر م یبه او بازگشته بود ا شیزندگ

بود که در جانش روانه بود وخدا را به  یقبل از امدن کاوان بود بعداز امدنش فقط حس زندگ انهیبد وانتقام جو یها
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دختر جان  نیکه با خوب شدنش  چند یکه داشت قسم دادکه جان ببخشد به ان دخترک یودلخوش دیحس ام نیهم

 .گرفتندیم یزندگ یدوباره برا

 محکم نشاند. ینها بوسه اا یرا گرفت ورو الید دستان

 شرمنده ات شدم که به واهلل قسم نقشه ها داشتم برات._

دوست داشتنش در دلش  یتارها کردیروزها حس م نیکه ا یمرد یشانه اش گذاشت شانه ها یسرش را رو الید

 شده. دهیتن

 بشه.دلت خوش باشه که حال منم خوش  خوامیواسم جبران کن م یمهم خوب شدن آفرت،بعدش حساب_

 که نفست باشه. یکند هستم تاوقت یاور ادیاورد تا به او الیبه دستان د یفشار

 نبود من االن تو مراسم پاگشا بودم. دهیبر سیدختر گ نینوکرتم به موال اگه ا_

 ارزش داشت. شیبرا ییایهر چند به ظاهر دن کردیم یحال خرابش شوخ نیکه با ا نیزد هم یلبخند محو الید

چقدر از ان صدا متنفربود از  دادیفاجعه م کیپزشکان وپرستاران خبر از  عیبوق ممتد دستگاه ورفت وامد سر یصدا

که بود خودش را به در اتاق  یتمام سالن را پر کرده بود به هر جان کندن ونشانیناله وش یکه صدا یتیجمع انیم

 دییات یحرف را علم پزشک نیا زدیکه قلبش نم خوردحاضر بود قسم ب ستادیان صحنه قلبش ا دنیافرت رساند از د

  هانیا انشیاطراف ونیخاموش ،ش یصورت افرتش ودستگاه ها یرو دی.مالفحه سفکردیم دییاحساسش تا کرداماینم

لرزان و دهان باز به سمت تخت رفت  یکرده است با پاها اهیبود که چندوقت است روزش را س ینشان از فاجعه ا

 شیپ ایودن دینفهم یزیچ گریکبود وخشک شده د یوانرا کنار زد آفرت بود با ان لبها دیکش فحهمال یدستش را رو

نها نخواستند ا گرید یبه جهنم که مردها دییچقدر دوستش داردبگو دییانکه بگو یچشمانش تارشد از دستش داد ب

 بودند نگفت او رفت. اقتیل یب

 یخفه کرده ام من هرچه را که دوست داشتم برا میلوگ انیمن دلخور مباش که دوست داشتنت را در م ازدست

ر بهت یاما باش مییکه نگو نیبه خودت هم نگفتم،ا یاز دست دادم،به من حق بده که دوست داشتنت را حت شهیهم

 .یاما نباش مییبگو نکهیاست از ا

 دهیا در شیکابوس زندگ نیوحشتناک تر دیلرزیتمام تنش عرق کرده بود ودستانش م دیواز خواب پر دیکش یادیفر

بلند  یبار نفس ها نیچند رفتندیوم گذاشتندیم شیبود که هرشب مادر وپدرش تنها ییبدتر از کابوسها یبود حت
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 ستادنیسر پا ا یبرا یانرژ ینداشت کم یاستم نکهیاش نگاه کرد از ا یاش نفس کم داشت به صفحه گوش هیر دیکش

رد ک دنید را تا انتها باز کرد اب که به بدنش خورد تمام تنش شروع به لرزکرد خودش را به حمام رساند واب سر دایپ

به ناچار اب  افتندیب رونیکه هر لحظه امکان داشت تک به تک از دهانش ب دندیکوبیهم م یچنان رو شیودندانها

بار گرفت ،اما او  نیگرفت حوله را دور کمرش بست وشماره روناک را چند یا قهیکرد و دوش چند دق زگرم را هم با

 مارستانیصبح از ب۶تلخ اماده کرد ساعت یقهوها وانیسردرد ل نیکم شدن ا یوبرا دیرا پوش شیپاسخ نداد لباسها

 نیمسکن خورد وسوار ماش کیبه همراه  اقهوه ر دیخوابیکاش نم یساعت توانسته بود بخوابد که ا۲برگشته بود تنها

ر بود و فک دهیاست به ناچار شماره اش را گرفت دلشوره امان دلش را بر مارستانیکه صبح ها بهبد ب دانستیشد م

 که جوابش را بدهد. خواستیمهم نبود تنها از خدا م شیبهبد اصال برا تیکردن به عصبان

 بوق که خورد بهبد پاسخ داد. نیبود وچهارم مارستانیب کینزد

شو جلو ایب رهیم شهیواسه هم رهین آفرت داره مخودت رو برسو یلعنت یرفت یکثافت کدوم گور ییکجا نیعلو ارژ_

 .ایتو روخدا ب ریبگ

 رفت. مارستانیگاز گذاشت وبه سمت ب یرا رو شیتوجه به اطرافش پا یاز دستش افتاد ب یگوش

 بود. ختهیذهن دکتر را بهم ر ماریخانواده ب یدستگاه شوک را اماده کرد صدا پرستار

 شیرو شیخوابش هر لحظه پ هیرساند همه انجا بودند درست شب مارستانیبه سرعت خودش را به سالن ب نیارژ

بار شوک زد  نیسوم یپرستار وارد اتاق شد دکتر برا یتوجه به صدا یبود ب دهیبود که در خواب د یتکرار لحظات

و نر سوزونمیرو م ایودن شمیم شیات یمن ،نفس من نرو که اگه بر یزد دوستت دارم آفرت،زندگ ادیفر نیوآرژ

 سال نرو.۳۰بعد از دهیرس یزندگ دیوام یدختر،دلخوش

را بشنوم مطمئن  تیست اگر در لحظه مرگ صدا ییشنوا رود،حسیم نیکه با مرگ انسان ازب یحس نیآخر ندیگویم

 باش باز خواهم گشت.

 روز بعد۱۰

 حالم بهم خورد. یکنیم کاریبهبد چ_

 .زنهیروز داره واسه اش له له م۴۰ چارهیالبید شهیمن چندشت م دنیاز بوس دهیدخترک ورپر یخون به جگر بش_
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مسعود هم بود اما انکه دلش  یبود حت انینما شانیلبها یخانواده وهمکارانش در اتاق بودند ولبخند رو تمام

 نبود. خواستیم

 .ستشیارام کنار گوشش گفت:نگرد بدبخت ن بهبد

 به جهنم. ستیهم که ن یهستن اون خوامیکه م ییواسه خودت کسا یگیم یرفت به بهبد وگفت:چ یغره ا چشم

 به جهنم ها! یخودتم کم مونده بر_

که مسعود چند قدم با او فاصله داشت اما  یدر حال دیطلبیرا م نیارژ دنیاز مرگ برگشته بود ودلش د شدینم باورش

 به حضورش نداشت. یحس چیاو ه

 ه؟یچ نیکنار دستش را برداشت وگفت:ا کتاب

 .خوندیکتاب رو اقا بهبد واسه ات اورده بود شبها م نیقربونت بشه ا مادر

 را باال داد. شیابروها

 ؟یخوندیبهبد تو کتاب دختر خوب رو واسه من م_

دختر خوب بود فکر کردم دچار  شهیچطور م یو بدون یادم بش کمیحداقل  یوقت خوب شد هیگفتم اگه  گهیاره د_

 که نشد. فیح یو ازدست دادوحافظه ات ر یشد یفراموش

که از محبت  یزیقبر را لمس کرد تنها چ ینوشته رو شهیقبر پدرومادرش را با گالب شست ومثل هم نیآرژ

 شده بود لمس اسمشان بود. بشیپدرومادر نص

 گوشه قبر نشست وارام گفت:خدا رحمتشون کنه. نینشم

 !یاومد ییچه رو ؟بایکنیم کاریچ نجایا_

 از اشتباهم. یبهبد اومدم ازت بخوام که بگذر_

 هه خنده دار بود._

 خنده دار نبود ! یمن رو به خاطر گناه پدرم مجازات کرد نکهیا_
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 .دونمیخوب م نویقصدت انتقام از کاوان بود ا یتو اگه حاضر به ازدواج با من شد_

 داخت.ان یگالب را همان حوال شهیش یعصب نیکرد وآرژ هیشروع به گر نینشم

 .رهیآفرت بگ دیرو با یینها میاما تصم کنمینم یبه خاطر کاوان من کار_

 زد. شیصدا نیشد چند قدم نرفته بود که نشم بلند

عشق بود که دامن  هیبگو که داغ  دیسرم اورد ییحتما بگو کاوان و خودت چه بال یرو گفت هییواسه اش قض یوقت_

 .فهمهیم یهم جنسش چ فهمهیزن خوب م هیاون هم گرفت 

زه پا تا یشده بود که افرت در خانه اش بود ،دلخوش ییروزها هیروزها شب نیبرودکه ا ییبودبه جا دهیوقتش رس گرید

به هر چه که عادت  گشت؟لعنتیبه خانه برم دیرا داشته باشد به چه ام یدلخوش نیبود قبل از انکه ا شیبه زندگ

بد،عادت کردن خودش به  ایخوب باشد  تیبستگندارد دل یکندتفاوتیرا به خودش وابسته م تیوزندگ شودیم

 بد است. ییتنها

 رونیهمه را از اتاق ب میمستق ریبهبد خوشحال شد که به طور غ یپر رو باز نیوچقدر از ا کردیبه شدت درد م سرش

 .کردیکرد با وجود مسکن پرستار بازهم سرش درد م

 خوب حال خانوم شجاع ما چطوره؟_

 .ستمیخوب ن بهادر اصال یوا_

 .یحالت رو گفت تیبار واقع نیواسه اول_

 که از ترحم وتاسف متنفرم. یدونیزد وگفت:م یلبخند افرت

دوست دارن  نقدریهستن که ا تیزندگ یتو ییکه ادمها یخوشبخت یلیافرت را در دست گرفت وگفت:خ دستان

 دوستش داشته باشن. یحد مرد واقع نیرو که تا ا ییزنها شناسمینم

ان به نظرم  یکه هستن واقع ییکردم درسته که اطرافم خلوت تر شد اما اونا نشیاطرافم رو گز یبهادر من ادمها_

 .یادم تقلب نیبهتر از چند یچند تاادم اصل داشته باش

 .دمیکه چقدر واسه ات زحمت کش یمنو فراموش نکن ،پسیاوه چه حرف خوب__
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 ها رو فراموش کنم؟ یها وبد یهستم که خوب یبه نظرت من ادم_

 .یباالتر راحت باش ارمیمقاومت کرد وگفت:تخت رو م یالگو نیدوستانه نثارا یلبخند بهادر

 .کنهیم شتریحالت سر درد مو ب نیباال ا اریب کمی شهیاره اگه زحمت نم_

 بود که تنها چند بند انگشت با یشان به گونه ا تیتخت را فشار داد وتخت شروع به باال امدن کرد موقع یشاس بهادر

 شده بودند. رهیهم خ یوان دو تنها به چشمها شدیفاصله هم کمتر م امدیصورت افرت فاصله داشت وتخت که باال م

 .یوقت مثل منگنه سرشو به پاش نچسبون هیبه پا _

 هول کردند وبهادر از تخت فاصله گرفت. نیارژ یصدا دنیوآفرت با شن بهادر

 سر درد داشت. کردمیم میشتم تخت افرت رو تنظ،دا یاه اومد_

 دمیکه د یبود ییکسا نیچشمامو باز کردم تو جز اول یوقت یحت یهوامو داشت یلیچند وقت خ نی:بهادر واقعا اآفرت

 واسه ات دردسر بشم. خوامینم یبه کارت برس یواقعا ممنونم بهتره بر تیهمراه نیاز ا

ه اصال نبود یعنیبودند؟چون ان لحظه نبود  نیظاهر ب شهیه حس کرد زنها همافرت را کلمه به کلم یها کهیت نیارژ

 .یاگر تمام عمر بوده باش ی،حتیوقت نبود چیه یعنی ینباش خواهندیاست؟در منطق زنان اگر ان زمان که م

 کردورفت. یخداحافظ  نیو ارژ زنمیدست افرت را فشرد وگفت باز هم بهت سر م گریبار د بهادر

 .دیرسیم ژنیوکمبود اکس یبودم کار به خفه گ دهیرس رید یزیخجالت هم خوب چ_

 !بوسنیم یپر بود گفت:مگه همه مثل تو وحش نیکه دلش از دست ارژ آفرت

مهم نبود  شیبرا زیچ چیه امدیم انیبه م شیها یدلبستگ یپا یکه وقت ینیارژ رتیغ یگذاشته بود رو دست

مشت شده با خودش زمزمه  ییگردنش باد کرده بود وچشمانش باز هم به رنگ سبز در امده بود با دستها ییرگها

چشم  یب نیواسه ا یدینکش یسختگردنت کم  افتهیخونش م شیاگه بزن ستیحالش خوب ن نیکرد،اروم باش پسر ا

 ورو.

 واسه خودت؟ یگیم یدار یچ_

 ست؟ین یوحش یگیکه م دتیگفت:چندبار بوس شدیم کیکه به تخت نزد یدر حال یبا لحن عصب نیارژ
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 اتیچرند نیا یدار یحالم رو بپرس نکهیا یمرگ رفتم و برگشتم وتو به جا یمن تا پا یشورش رو در اورد گهیتو د_

 ؟یگیرو م

و دوباره خودم  ارمیحالتو جا م گردونمتیبرم ایشده از اون دن یغلط اضافه کن یبخوا شهیسرم نم زهایچ نیمن ا_

 .کشمتیم

 واز شدت سردرد حالت تهوع داشت. زدیبه شدت م شیشانیسرش گذاشت نبض کنار پ یدستش را رو آفرت

 .ستیحالم خوب ن یبر شهیم_

 گذاشت. شیشانیپ یدستش را رو یتخت نشست وبا نگران یکه متوجه حال افرت شده بود رو نیارژ

 .سازهیعاشقانه مبده واسه من صحنه  یزیچ یقرص هی نکهیا یپسر لندهور به جا_

 را پس زد. نیکه بغض کرده بود دست ارژ یدوخت ودر حال نیچشم به آرژ 

 باشه؟ دیکه با یبه جز اون دمیچشمامو باز کردم همه رو د یوقت ؟چرایچرا کنارم نبود_

 باشه. یخواستیمسعود بود همون که م_

 . نمیتو رو بب خواستمیمن امروز م یازت متنفرم از تو لعنت_

 با حرص ادامه داد. کردیفرو م نیرا در دست ارژ شیکه ناخنها یشد ودر حال ریاز چشمانش سراز اشک

امروز زل زدم به اون شکم برامده اش  شدمیم ریس ایاز دن کردمینگاه م میکه هر بار به اون حلقه دست مر یکس من

به  یم قابل هضم نبود اما واقعا حساما اصال برام مهم نبود واسه خودم ه کردیکه بچه مسعود داشت درونش رشد م

 بود. یتفاوتیحس ب  عیمسعود نداشتم نه دوست داشتن ونه تنفر تنها 

بود واالن به ثمر  ختهیدل خشک شده ر نیا یکه پا یاز اب احساس دهیاحساس به ثمر رس نیاز ا دیدلش لرز نیارژ

 .دادیتازه م یبود وخبر از نوبرانه ها دهیرس

اون  یوقت یدونیتنهات بزارم تو نم شهیاومدم مگه م یمن هرشب رو باتو سر کردم در طول روز به خاطر بهبد نم_

 دایاتاق با مرگ جدل کردم ونذاشتم ب نیصاف شد من تا کجا رفتم من جهنم رو تجربه کردم من دم در ا یخط لعنت

 تو.
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 شکستم! یه جورچ یدید کردمیقدرت م یکه همش ادعا ی،من فمیمن ضع نیارژ_

ت به دس یبرا دنیاشک را پاک کردوبا دستش چانه افرت را گرفت وگفت:من عاشق جنگ یسر انگشتانش دانه ها با

 بزار برات بجنگم. دهند،پسیراحت از دست م اورندیرو که راحت به دست م ییزهایاوردنم،مردها چ

 دعوت کرد. شیرا به هم اغوش نیزد وبا دستش ارژ یلبخند افرت

قفل  یبرا رفتیتخت جا داد وآفرت را در آغوش گرفت وآفرت هنوز هم دلش غنج م یرا رو کلشینصف ه نیارژ

 .ندیان را در ان حالت بب یکس خواستیدلش نم نیکردن در اتاق که آرژ

را  یکارها قاعده پزشک یبود ورفته بود بعض دهیکه پر کش یگور پدر سر درد کردیم یباز نیسر انگشتان دست ارژ با

ا ب یندارد درست مثل االن که مرد یکه کل کل کردن فشار خون باال واعصاب خراب در پ شهیهم بردیسوال م ریهم ز

 .کردیکل کل م جنگدیم شیبرا ایبا تمام دن نکهیاو سر ا

 !!!!! نیارژ_

 جان دلم._

 به جان پاسخ دهد.و شیاست که به اسم بخوان نیریرا، چقدر ش دهیکرد ان صورت رنگ ورو پر نییتز یلبخند

پوست کلفت شدم که  نقدریمن ا ستین نطوریمن به خاطر تو ناراحت شدم و تصادف کردم ها!اصال هم ا یفکر نکن_

 الم. دهیمن هنوزم ا کنهیناراحتم نم یمرد چیرفتن ه

ناز کردن دروغ گفت واسمش را  یکه برا خوردیبر م ایدن یبه گردن بسته شود،به کجا شدیکه گردنبند نم دروغ

 ندارد. یگناه چیباور کن ه خواهدیم دنیگذاشت دروغ دلم ناز کش

 .نیریدروغ ش نیزد به ا یسر آفرت گذاشته بود لبخند یکه چانه اش را رو نیآرژ

رو  ییزنها ست،مردهاین یمرد چیال ه دهیپوست کلفت شدن ا نکهیا دمیرو خوب فهم یزیچ هیمن  نیارژ یدونیم _

که از شدت کار زمخت وزبر  ییشده والک زده دارند،نه دستها کوریمان یو ناخنها دیسف یدوست دارندکه دست ها

که  ییکه ازادانه رها شده نه زنها شدند فیبلند ولط ییبا موها ییعاشق زنها خیشده است،مردها در طول تار

 شانیایپرداز است ودن الیازاد وخ ییتا مزاحم کارشان نشود،معشوقه مردها زنها کنندیم زیرا حلق او شانیموها

و اخبار مختلف از گوشه جهان  نندینشیشان م یدموکراس یبحث ها یرا که پا یرنگ است،انها زنان یصورت شهیهم
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 مد روز صحبت نیودر مورد اخر زندیخاله زنک م یاست که حرفها ییانها زنها حیپسندند،ترجینم کنندیم لیرا تحل

ق رو که عاش ییزنها ستند،مردهایمردم ن یاعتنا به صحبت ها وقضاوت ها یب ییبا زنها یقادر به زندگ کنند،مردهایم

 یباشند اما در دلشان ب اشتهبه ظاهر قبول د دیباران قدم زدن را شا ریفصل وز نیدر ا یوانگیهستند ود زییپا

در  نابت یبه دلنوشته ها وشعرها گذرانند،انهایکه مرد شده اند وقت نم ییبا زنها کنند،مردهاینثارشان م یبندوبار

 دیبا یمردشده،شاعر شده،موفق وقو یگاز است کار دارند،زنها یندارند بلکه به انچه درون قابلمه ورو یطول روز کار

عاشق  یم مردزن را که احساسش را کشته است،دوست دارد، کدا کی یشوند اخر چه مرد تشان خوشبخ ییبا تنها

 شدن . یمنظورم قو ستیالبته منظورمن از مردشدن نر شدن ن بخشدیم یزن قاتل شده است؟که به سخت کی

 .یخوندیم میدرس چگونه مردها را بشناس یداشت ایاون دن یبود هوشیمدت که ب نیا نکهیمثل ا_

 شهیاالن بهش اضافه کن که هم نیام هم گهید یکی ادتهیاگه تو  ستین ادمیچند بار گفتم ازت متنفرم  نکهیا نیآرژ_

 به حس شاعرانه ام. یزنیلگد م

شاخه به ان  نیکه مدام از ا د،شمایزنها گفت شما که دوست داشتن را بلد نیبه ا دیکردم اما به نظرم با یشوخ_

 یب یناما زما دیکه االن سخت شد ییکند،شمایخوشحالتان نم گرید یمردها دیوتمج فیتعر د،شماکهیپریشاخه نم

 :دیدعا کن کیکردند،تنها  د،ترکتانیدید یناسپاس یروز ،اگریچشم داشت چیه یب دیکردیتوقع محبت خرج م

 انتقام است. نیدعا خودش بهتر کی نیاجابت هم دییایکه بر سرت اورد به سرش ب انچه

شد من نبودم به هدفت  یباز با لحن خواب الود گفت:پروژه چ مهیکه چشمانش گرم شده بود وپلکش ن آفرت

 !یدیرس

داره تا به  ازیزن با نگرش ن هیمرد با هدف،به  هیگفت: یبود به ارام دهیآفرت را کامال فهم یکه خواب الودگ نیارژ

 برسن. خوانیکه م یهرچ

بسته اضافه کرد فکرش را بکن آغوشت  یبه ان چشم ها یپاسخ لبخند نیهم افتاد وبه خواب رفت هم یرو پلکش

 دنیکه سالها خواب یتا حد دیسالها خواب توانیها م نیصورت باشد،با ا یعاشقانه باشد،لبخند رو یحرف هاباشد ،

 سوال برد. ریاصحاب کهف را ز

از االنت که مدام  نمیکوفت کنم  ا یقاشق کاچ هی یکه نزاشت میکنه اون از تازه دوماد کارتیدختر خدا بگم چ یا_

 من شروع شد. یها یدوباره بدبخت یکه به کار افتاد نیواهلل رو تخت بودنت بهتر بود هم یزنیغر م
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 .یکنیغرغر م نقدریهمش چند تا نقشه ست مگه از در خونه تا اتاق من چقدر راهه که ا یزنیبهبد چقدر غر م یوا_

ر ه دمیکش یخواب یمدت ب نیمن از بس ا ینمک نشناس نقدریکه ا رهیتو عجوزه رو بگ خوادیبر پدر اون که م یا_

 یبعد ازدواج اما تو کوفتم کرد یتو سرم بود واسه روزها ییچه نقشه ها شهیکمبود خوابم جبران نم خوابمیم یچ

بران ج فتیتو موزمار بودم االن دوش شیپ مارستانیعوض اون شبها که ب یبگ الیبه د دیشد با نطوریاصال حاال که ا

 کنه.

 .الیبه د چارهی،ب یرو خورد ایزد وگفت:تو ح شیشده بود با مشت به بازو یچشمانش جارکه از خنده اشک از  آفرت

 خوبه! دمیحرکت عاشقانه ازش ند هیها که بعد از چندوقت هنوز  یدلشم بخواد پس نه مثل بعض_

 .یستیول کن ن ینچسبون نیباز هم شروع کرد تو تا منو به ارژ_

 در رفته خودت منظورم بهادر بود. لینباشه به جون از دست عزرائ الیبه جون د_

 نگفت. یزیقرمز شده بود سکوت کرد وچ شیبحث لپها نیکه از مطرح شدن دوباره ا آفرت

 یبار بکشش مگه چ هی نیا یخجالت رو قورت داد شهیهم میدیشما رو د دنیو خجالت کش میجوووون نمرد یا_

 !شهیم

 را برش داد وبه سمت افرت هول داد. کیبا چاقو ک مسعود

 خوبه؟ ؟حالتیدرد ندار_

 .کنهیم تیاذ یاره خوبم فقط پام کم_

 .ستین یزیاش چ هیمعجزه ست بق یکه زنده موند نیهم_

 .یدیبه بعد اونجا کارتو ادامه م نیانتقالت دادم تهران از ا_

 دور. یلیحرف گفت:چرا تهران خ نیمتعجب از ا مسعود

به  هیخوب درست شب یبا بو اهیقهوه خوب بود تلخ وس نیاز ان خورد چقدر ا یقهوه اش را برداشت وکم افرت

 .یکه به خواب حماقت نرو شوندیوباعث م کنندیشان را پنهان نم تیکه لحن شان تلخ است اما واقع ییادمها
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نت اگه ز خوامیذهنم اشفته بشه،نم دمتید یاتفاق ییجا یاگه روز خوادیشروع کنم دلم نم دیجد یزندگ هی خوامیم_

 ییارو که با کس  یا ندهیا خوادیاما دلم نم میگذشته باهم داشت هیما  افتهیتا چند روز خوره بشه وبه جونت ب دیمنو د

که  یواسه ما مهم نباشه اما کسان دیشا نمیروبب گهیپارک هم د ای ربازا یاخر هفته ها تو نکهیخراب کنم،ا میدار گهید

 برو. شهیهم یپس لطفا برو برا شهیکنارمونن کل اون اخر هفته زهرمارشون م

 شهر برم. نیکه از ا یکارم ازم بخوا نیبدون ا یتونیتو م یدیشغل خوب رو م هی شنهادیچرا بهم پ_

 یدیمکه بهش  یپول نیا افتهیم ادشیکه ازت پول بخواد  یت،زمانیبشم تو لحظه به لحظه زندگ یاداوری خوامیم _

 یاکاره نیا یبرا یکه اگه من نبودم تو پول افتهیم ادشی یکنیم زشیکادو سوپرا هیبا  یصدقه سر من بوده،وقت

دادم  که من بهت یبازم هر دوتون به شغل یا کارهیبابا تو چ پرسهیبچه ات م یسالها بعد وقت ی،حتینداشت کیرمانت

ه ک کنمیم یاور ادیبه تو وزنت  میمستق ریحضور خواهم داشت و به طور غ تیمن تو لحظه لحظه زندگ یکنیفکر م

 .مونمیدلت م یکه تا ابد رو شمیداغ م هی نکهیدر اطرافشان حضور دارد ومهمتر از همه ا یقدرتمند ییچه زنها

 نیاما ا انداختیمکاش او را به زندان  یکافه او را از بهت در اورد وتازه متوجه رفتن آفرت شد ا یدر چوب زیاو یصدا

 ریزندان آفرت بود که جسم ازاد اما روانش اس نیبود بهتر از ا ریکه در ان جسمش اس یزندان اوردیبال را سرش نم

 .شدیسرش اوار م یبودوهر لحظه خاطرات رو

 دختر عروست بشه؟ نیا یخوایتو م میابراه یگیم یمعلومه چ_

 .یوقته شده خبر ندار یلیخ_

 خان نبود سقوط کرده بود. میسست شد واگر ابراه شیحرف پاها نیا دنیشن با

 .رهیگیاهش دامن مون رو م یگفتیکاوان بد باهاش تا کرده م یگفتیکه م یهمون دختر نیپس ا_

 .میکه ساز مخالفت بزن میدیازش ند یاره خودشه کاوانم دوستش داره ما هم بد_

از  خبر یماه هاست که ب ییبگو توانستیبود چطور م ینشکستن دل یکه تمام عمرش در پ یبه همسر گفتیم چه

 .کشدیانتظار کاوان را م گریکرده و دوچشم در شهر د یکاوان خواستگار یانها دختر برادرش را برا

 نفر باعث کی ییاجابت دعا شودیم یگریکس د یادم باعث ناراحت کی  یبوده است که خوشحال نیقانون ا شهیهم

با هم هستند درست مثل  شهیدوقاعده هم نیا شودیم یگرید یمراسم عزا یکی یعروسومراسم  شودیم یگریکفر د

خدا  نیخواسته، ا کیبکن دو بنده و اانتخاب شود فکرش ر یبه خدا حق داد که دچار سردرگم دیبا یشب وروز،گاه
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دوست داشته شده  شتریوان کس که ب شودیاجابت م یب شیانکه عاشق تر است دعا کندیرا مجبور به انتخاب م

دارد چرا که خدا از خواسته او هنگام  یبه خواسته دل طرفت بستگ تیبه نظرمن اجابت دعا شودیاست انتخاب م

 .کندینم یانتخاب چشم پوش

که اصال  کیوکالس بایز ییشهر با فضا یجا نیدر بهتر یمتر۲۰۰ یبار پا به خانه بهبد گذاشته بود اپارتمان نیاول یبرا

 بود. الید قهیبه طور حتم سل خوردیبد نمبه قهیبه سل

ود ب نیکه خانه آرژ یدر مدت کردینگاه م الیبه د شدیرنگ که مشرف به آآشپزخانه م ییوطال یچوب ییمبلها یرو

 یساالد رو لیبه وسا یهم دست یوگاه کردیرا چک م شیکه استرس داشت ومدام غذا یبود زن دهیند نگونهیرا ا الید

 شدن چه سخت بود. ردم کیزن خانه  کردیوهم زمان به اطرافش هم توجه م دیکشیم زیم

دادن شربت به  یاجازه نداد وخودش برا الیگرفت وبه دست آفرت داد اما د الیاب پرتقال را از دست د وانیل بهبد

سر  د وتنها ازغرض بو یب  الیکار د نیکه ا دانستندیکدام نم چیسکوت ه نیقدم شد بهبد اخم کرد و آرژ شیپ نیآرژ

 عادت.

د تو هم باش نیماش کیبرخورد با  یقدم کیبد است که اگر طرفت در  شیگذشته ات را بدانند انجا انتیاطراف نکهیا

 .یریمیم یمراقب باش دار ییو بگو یبزن شیصدا یتوانینم انتیاطراف تیاز ترس سو ن

داد  یگذاشت و خودش را در آغوش بهبد اخم کرده جا زیم یرا رو ینیکه متوجه جو حاکم شده بود س الید

 یو گذشته برام ب کنمیم یتو االن زندگ گهیزن خوشبختم که د هیاومده من  شیاگه سوتفاهم پ دیوگفت:ببخش

 .ستمیکس حساس ن چیخاطر که به ه نیبه هم تیاهم

زنش خوشبخت است  شنودیکه م یبود مرد یمردش کاف یباز شدن ان اخمها یبرا نیزن خوشبخت،خوب هم گفت

از محبت کرده است که دلش به گناه نلغزد  زیکم وکسر نگذاشته و انقدر اورا لبر زیچ چیکه ه شودیراحت م الشیخ

احساس را با او تجربه کرده است اما  نیکرد هر چه باشد او اول یچشم پوش شودیادم که نم کی ییها نیخوب از اول

 ان احساس را با چه کس کامل کند مهم است. نکهیا

 داخل بشقابش گذاشت  زیم یرو ینوع غذا۴از  الیبه خاطر دل د آفرت

 .دندیخندیوآفرت م الیدرون بشقاب د یاستفاده کرده بودند به غذا سیبشقاب از د یکه به جا نیآرژ بهبدو

 .میستین ختیر یمثل شما که گنده وب کهیما خانوما معده مون کوچ هی:خوب چآفرت
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 نیدارم آرژ یکلیپک وه کسیچه س گهیبپرس برات م الیاز د یخوایم دهیدختر مرگ د اتوی ختمیر یبرو بابا من ب_

 .دهیمن لخت ند امرزیهم که فقط ننه خدا ب

 بود نبود؟ نیریخجالتها هم ش نیزنانه،ا یخجالتها نیانداخت وآفرت لبخند زد به ا نییشرم زده سرش را پا الید

پدرمون رو در اورد همش  مارستانیمدت ب نیگفت:بخور داداش که ا کردیساالد تعارف م نیکه به آرژ یدر حال بهبد

 .ستیبز ماری/چون صبح شداو مرد وبستیگر ماریهمه شب بر سر ب یکه گفته بودشخص افتادمیم یشعر سعد ادی

تصور  چکدامیرا ه یمش وشادبا ان ارا ینیشب نش نیوقت چن چیه دیخنده جمع سالن را پر کرد شا یصدا

که دوست داشت در  یباشد ومرد یا بهیخودش در کنار غر شدیوقت باورش نم چیکه ه ییالینمونه اش د کردندینم

 کند. یوجود بخندد واحساس خوشبخت نیا گر،باید یا بهیکنار غر

 ان را به من پس داد. بهیغر کیاشنا از من گرفت و کیرا  یخوشبخت

 .رسونمتیکانتر برداشت وگفت:خودم م یرا از رو چشیسوئ بهبد

 سگ؟ نقدریاسپرتش بود سرش را به سمت باال گرفت و خطاب به بهبد گفت:ا یکه در حال بستن بند کفشها نیارژ

 .کنمیرفت االن درستش م ادمیجون داداش _

 یلیشرمنده خواهر من خگفت: دیکشیم یتصنع ازهیکه خم یگرفت وبه آفرت داد در حال الیآفرت را از دست د فیک

 برو. نیبا آرژ شهیخسته ام اگه م

عصر دم شرکت چند بار  ادیزنگ بزن اژانس ب رتیبا غ یکه از نقشه شان خبر دار شده بود گفت:الزم نکرده اقا افرت

 .یقبول نکرد ارمیب نیگفتم بزار ماش

 .یبر نیو با آرژ یداداشتم که شهر ستان بهتر طاقچه باال نذار میندار نیشده من وآرژ یخوب حاال مگه چ_

داداش وبه سرعت  کنمیشانه اش زد وگفت:جبران م یرو نیکرد وبه سمت اسانسور رفت ارژ یرو بوس الیبا د آفرت

 خودش را به در اسانسور رساند.

 ادیگفتم که خوابم م یدروغ هیکن من را باالداد وگفت:فکر خام ن شیابرو یتا کی الیلب د یلبخند رو دنیبا د بهبد

 .یکن یشونه خال تیهمسردار فیبار وظ ریکه شما از ز شهینم نیبر ا لیدل نیا
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 .یهست یچه ادم گهیلبخند زده بود متعجب گفت واقعا که تو د الیود نیکه به رفتار آرژ الید

 داخل خانه شد و بهبد هم پشت سرش راه افتاد. الید

 .ستمیمن اصال خسته ن ادیخوابم م یوفکر کن یوقت خجالت نکش هی گمیگفتم ،م یمگه چ_

 .ستادیدست به کمر مقابلش ا الید

وردن مگه تخمه خ شنیاست یپل یباز دونمیشده من نم ومیاستاد هیشب ونیزینگاه به خونه بنداز جلو تلو هیبهبد _

 جهینت نیاز نشون دادن ا ونیزیه صفحه تلوروبرد یکه باز شهی،تازه آقا خوشحالم م۱۵در برابر ۱۷ جهیداره اونم با نت

 .دیکشیخجالت م

فکر کن که من دو بار  نیتازه تو به ا میخوردیگول م هی شدیهر کدوم مون حواسمون پرت شما م میکن کاریخوب چ_

بار پرت شما خانوم  ۱۷شده من  دهیبار حواسش پرت اون آفرت ورپر ۱۵حواسم پرت تو شده اون  نیاز آرژ شتریب

 خانوما.

 نقدریا اه ییسوفسطا هیمن خسته ام درست شب ایبهبد نه تو رو خدا کوتاه ب یبهبد گفت:وا لیدل نیمتعجب از ا الید

 . یسیرو پات وا یتونیم یتو اصالچه جور تییهمه فعال نیبا ا دونمیمن نم شهیکه ادم قانع م یاریمسخره م لیدل

 رفت. یبهداشت سیسمت سرو دوبهیکش رونیرا از تنش ب راهنشیپ بهبد

 .میشیخسته نم نیپامون هواست واسه هم هیتو خوابم  یبه لک لک حت رسهیما  نژادمون م زمیعز_

 به نشانه تاسف تکان داد. یرا جمع کرد وسر زیم یرو ییبا خنده ظرفها الید

 .رمیبا اژانس م گمیم ستین تیچرا حال_

 .ارمتیخودم ب ایباال  یایم رمزایمگه من م خودیب_

م سوار بش خوادیدلم نم ستیزور که ن یکنیم دیمنو تهد ینجوریا یکه دار ییپررو یلیخ ارمتیخودم ب یچ یعنی_

 .یبکن یتونینم یکار چیتو هم ه

 وبه سمت آفرت رفت. دیهم کوب یرا محکم رو نیدر ماش نیارژ

 .یانجام بد یاگه کار اشتباه نیبه حالت آرژ یوا_
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 یبه بچه ها هیوشال وکفش بنفش اورا شب دیسف یافرت را نگاه کرد مانتو یسرتاپا انهیبا ان لبخند موز نیارژ

 تخس وجذاب کرده بود. یرستانیدب

 شانه آفرت گذاشت . یرا رو دستش

 .یترسیم یاز چ_

 .رنیآفرت وترس محال کنار هم قرار بگ_

 تا حاال تجربه اش نکردم. یش چه طعموگفت:به نظرت رژ بنف دیبه چانه اش کش یدست نیارژ

 .یکنیدرد اورت م یهر بار منو مجبور به تحمل اون بوسه ها یبا چه جرات یگستاخ یلیخ_

 کرد وخودش هم سوارشد. نیبلند آفرت اورا سوار ماش یتوجه به تالش و صدا یدستش را گرفت وب نیآرژ

 .یبارم شده درست بامن رفتار کن هی یتونینم ؟چرایچ یعنیکارها  نیا_

 .یهست یاخه تو ادم غلط شهینم_

 درست برعکس من که مجبورم تحملت کنم. یتحملم کن یستیمجبور ن_

 به نهیشده بود که دست به س یآفرت یباعث در هم رفتن اخمها نیوهم کردیم یبا حداکثر سرعت رانندگ نیآرژ

 .کردیداده بود وبه جلو نگاه م هیتک یصندل

 .یستیتوام کر که ن گه؟بایم یهبد چب_

 من از کجا بدونم. یتو بابهبد حرف زد_

 کرده. یاز من خواستگار زتونیعز یمهندس قاسم یعنی!یجد_

 دختر ازادم. هیمنم  رهیدر مورد من بگ یمیداره هرتصم اریاون اخت گرفتیاز تو اجازه م دی،نکنه با هیچ_

 ،مگهیپسر مهندس قاسم نکهیباشه فرنگ رفته ست جذاب وپولدارم که هست مهم تر ا یپس خوشت اومده هرچ_

 .خوادیم یچ نهایا شترازیدختر ب هی
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 خواهد،دلشیدلش طعم گس دوست داشته شدن م خواهدیدختر دلش عشق م گفتیوم زدیم ادیفر خواستیم دلش

 .خواهدیشده م لیتحم یاز محبتها

 ه شناختم.ک ییکه باشه بهتر از مردها یهرچ_

 .شهیکفش منم نم یوگفت:اون خاک رو دیرا سمت آفرت چرخ سرش

 کرد. شهیرا سمت ش شیزد ورو یپوزخند افرت

 فرض کنه. تیاهم یطرفم من رو ب زنمیحرف م یوقت ادیکه بدم م یدونینگاهم کن م زنمیباهات حرف م یوقت_

 حق دلخور شدنم ندارم. یاما من حت یکنیکه تو هر جور دلت بخواد با من رفتار م شهیم یچه جور_

 .یستیچون مهم ن_

 شم. ادهیپ خوامیدار م نگه

 شد به بهادر جون تون حرف زدم بهتون برخورد. یچ_

تا کلمه که ۱۰برخورد که از ،بهمیریگیمن رو دست کم م یرا باال برد وگفت:اره بهم برخورد که انتخاب ها شیصدا

تموم  یپروژه لعنت نیکه ا کنمیم یتحملت کنم دارم لحظه شمار دیمن باو ستمیبرات مهم ن یگیتاشون م۹تو یگیم

 بشه.

 بود اعصابش کم کم رو به فوران بود. دهیحد خودش را صبور ند نیکه تا ا نیآرژ

 کن. رونیعرضه رو هم از سرت ب یپسر ب نیفکر ا یتحمل کن یکه هست مجبور نیهم_

 و قصد تعرض به بدنم رو ... بوسهیمنو نم انهینبود چون وحش ادمیعرضه ست؟اها  یچرا ب_

 ادیزنگاه کرد و یعصبان نیخفه شد ناباور با ارژ شیحرفش در گلو یشد باق دهیکه به دهانش کوب نیدست ارژ پشت

 شد. نیکه طعم خون را در دهانش حس کردو چانه اش سنگ دیطول نکش

حاال از  یتو اون کارهارو انجام داد یکرد کارو نیا یتو دهن من به چه حق یبزن یجرات کرد یکثافت چه جور_

 کردم. یمن با اون کابوسها زندگ خورهیبهت برم دنشیشن
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در را  رهیاز پنجره انداخت ودستگ رونیچند برگ دستمال برداست ودستش داد اما افرت دستمالها را به ب نیارژ

 بود. دهیفا یان را قفل کرده بود وتالشش ب نیارژ دیکش

 .شهیتحملت کنم حضورت باعث حالت تهوعم م تونمیلحظه هم نم هی گهیرو د یدر لعنت نیباز کن ا_

 آفرت،آفرت منو نگاه کن._

 اسم منو نبرنامرد._

 .یکنیاعصابم رو خراب م یباز دار_

شناسامه  یکنیم یکه امر ونه یبا من دار یاصال تو چه نسبت یخوایاز جونم م یشه،چیخراب تر هم م نیمگه از ا_

 نوبر. یاقا باالسر قاطو یخال

 شیشانیپارک کرد وآفرت را که در حال کلنجار با در بود به زور به سمت خودش برگرداند وپ ابانیرا گوشه خ نیماش

را بست وارام  شیتند افرت حالش را دگرگون کرده بود چشمها ینفسها یآفرت چسباندصدا یشانیرا به پ

 .کنمیگفت:پرش م

 رو؟ یلب زد چ شدیم یگذاشته بود ومانع از هر حرکت ریحالش تاث یرو طیکه جو ان مح آفرت

 شناسامه ات رو._

 زل زد. نیبود به ارژ دهیفاصله گرفت وناباور از ان چه شن نیاز ارژ یکم افرت

 آفرت من دوست دارم._

از  شده را نیدو کلمه نفر نیقبالهم ا کردیاش تالش م نهیزدن از س رونیب یوبرا گرفتیاش جا نم نهیدر س قلبش

بار است صداقت وعشق را درکالم مرد مقابلش حس  نیبود اما حاضر بود قسم بخوردکه اول دهیشن یگرید یمردها

 .کندیم

 امشب با گفتنش سبک شد. دییحرف را به او بگو نیا خواستیکه مدتها بود م نیآرژ

 ابون؟یوسط خ ن؟حاال؟یارژ یگیم یچ یفهمیم_
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 مییبگو خواادیاما من دلم م ییاالن که نه وقتش است نه جا نیمثل هم شناسدیداشتن که جا ومکان نم دوست

 دوستت دارم.

 شهیم از تو اما چه شتریب اقتمیاز تو بهترم ول یلیکه من خ دونمیدستمال خون گوشه لب افرت را پاک کرد وگفت:م با

 .یتو صاحبش بش خوادیصاحب من م یدل ب نیکرد ا

به  مستین یمن زن زندگ یدونیوقت،من که نگفتم دوست دارم،در ضمن تو که م هی یاعتماد بنفس خفه نش نیبا ا_

 پا مردم. هیقول خودت 

 سرت است. یزن باال کی هیهنوز هم سا ی،ول یا ستادهیخودت ا یپا یمرد رو کیمثل  نکهیبا وجود ا_

 یدستش را دراز کرد وجعبه ا یدوصندل انیاز م نیگرفت آرژ یرا به باز فشیکه سر درگم شده بود دسته ک آفرت

 آفرت گذاشت. یپا یبراداشت ورو

 واسه تو._

به دور از چشم همه داخل  نیبودکه ارژ یهمان تاپ قرمز رنگ شدیبدون حرف روبان جعبه را باز کرد باورش نم آفرت

 بود. دهیپاساژ خر

 .یتشکر کن هی دیبهت دادم به نظرت نبا یخوشگل نیکادو به ا هیدوست دارم بهت گفتم، هی_

 بد کرد. یلیحالمو خ یکه زد یتو دهن نیا یخوشگله،ول یلیخ یمرس_

بود اما خودش  نشیکه اول یبار بود عاشق شده بود مرد نیتفاوت بود به ابراز احساس ان مرد مغرور که اول یب چه

 افرت نبود. نیاول

 هراس داشته باشد. یکه از دلداگ ستیفاجعه زن عمق

 زد. شیاز پشت سر صدا نیرا داخل قفل انداخت که ارژ دیشد وکل ادهیپ نیاز ماش آفرت

 شهیکردم چه م یرو ادهیز دونمیم ینداد یجواب چیبهم برخورد که ه یلیبرام مهم نبود در واقع خ گمیآفرت نم_

هرچند تو به جز  ستمین یمن ادم صبور یزود بهم جواب بد خوامیاما م شمیقابل کنترل م ریغ تیعصبان یکرد تو

 .یندار یا گهید نهیبول کردن گزق
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 .شودیکه اخرش به گفتن دوستت دارم به من ختم م یتیعصبان یبرا رمیمیم من

چه بر سر ان  دیبلند کش یکه دور شد نفس نیماش یصدا زدیشد قلبش هنوز هم تند م اطیرا باز کرد وارد ح در

 امده بود. یاحساس سنگ

ر خب ینشست که منش یصندل ینقشه را رها کرد ورو شدیبازهم جبران چند وقت نبودنش نم کردیتالش م هرچقدر

 امدن مهمانش را داد.

 سالم،حالت خوبه؟_

 ؟یکنیفکر م یتو چ_

 و یزن هیبگم،تو  دیرو هم من با ییزهایچ هیرو برات گفته اما  زیهمه چ نیکه ارژ دونمیم یحق دار یبگ یتو هرچ__

من هنوز عزادار اعتماد بر  ادیبه سرت م یچ زنهیو اون پشت پا م یذاریمرد م هی یمت رو پاتما یوقت یفهمیخوب م

چون تو هم مثل من  یبه من حق بد دیرو با من کرد تو با ارشد واون ک دایهم پ نیباد رفته ام بودم که سروکله ارژ

 حس رو. نیا یتجربه کرد

 .دمیبار هم تو روند هی یبودم من حت کارهیوسط چ نیمن ا_

تشنه با اون بود بود تو تاوان دوست داشتن  نیکه ارژ یبود یماجرا اما تنها دختر نیوسط ا ینبود یتو کاره ا_

 .یرو داد نیآرژ

 دییبگو یاجازه صاحبت شده باشد،وبا قلدر یب نکهی،ایزیعز شیهمه بدانند چقدر برا نکهیبود ا یحس خوب چقدر

 .یمرا انتخاب کن دیبا

 .ی،چرا اون رو زجر نداد یچرا از کاوان انتقام نگرفت_

احساس و مغرور  یبود که توانسته بود به دل ان پسرک ب یاتاق وظاهر دختر یفضا ریکه نگاهش در گ نینشم

به فرد تمام کننده عالقه  ستیکه تموم کننده اون رابطه ن یرابطه ،فرد کی انیگفت:بعد از پا ندیوخودخواه بنش

 از زمان رابطه. شتریب یحت یا کنه،عالقهیم دایپ یشتریب

 خودش بود. هیشب یکه کم یبا دختر یتیاز هم صحب بردیچقدر لذت م افرت
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ل تو مث یی،زنهایعشق وانتقامت موند یوپا یکه داشت یبهادر بلکه به خاطر جسارت ای نینه بخاطر ارژ بخشمتیم_

 فرصت گرانیادامه به دوست داشتن مردشان از د یبرا که ییجامعه باشند نه زندان،زنها یتو دیبا ترسندیکه نم

 .طلبندیم

ها،از اهوخانوم هاحرف  نیها،از پرو نیمیکه نامشان معادل معجزه است،من از فروغ ها ،س زنمیحرف م یاز زنان من

 اند،ونشان دادند باالتر ازمعجزه است. ستادهینبودند از انها که چو کوه ا"ترس"داریکه خر ییانها یتمام زنم،ازیم

 گفت: دیبرخاست ،دم در اتاق که رس شیجا از

کارت به  نیشده،با ا شیمثل تو وارد زندگ یکه دختر نیخوش بحال آرژ کنمیوقت فراموش نم چیلطف تو ه نیا_

ا ب انشیاطرافنسبت به اون ادم و یلیعاشق که بشه خ زادیست،ادمیطرفه ن کیکه عالقه اش  یثابت کرد نیارژ

 شدم. دهیعشق بخش هی یونیبا پادر م شه،منیگذشت م

 مامانتم که هست. میفرستاد یکار نکن اون خدمتکار واسه چ ادیبابا ز یناز_

 نمونده. شتریروز ب۹ خوابمیوم خورمیبابا،نگران نباش همش م تیقربون اون مهربون_

لحن صحبت مردها منحصر به  نینبودا یپشت خط است اصال کار سخت یچه کس نکهیا صیاتاق شد تشخ وارد

 دخترشان بود.

 کنار افرت نشست. افتی انیکه پا تماس

 دلشوره واسترس دارم. یلیخ_

 .رهیم شیخوب پ زیمن مطمئنم که همه چ نیرا در دست گرفت وگفت:نگران نباش دستانش

 .شهیدو برابر م میهرچند بعدش نگران میچند روزهم بگذره راحت بش نیدخترم کاش ا دوارمیام_

 هست. ن،حواستونیشد ریپ یعنی نیپدر بزگ که بش_

 متیتصم یکرد کاریدخترم ،زودبگوچ یکی نیکه از بابت اون دخترم راحت شد حاال نوبت ا المیخ ارزه،یبه لذتش م_

 ؟یرو گرفت

 دنده ست . هیو یرتیزورگو و غ یلیاستاد خ_



 آفرت

 
278 

 

 .هیعال نکهیا_

 ن؟یدیدختر م یادم نیوا استاد شما به همچ_

 زن نداشته باشه که دوست داشتنش باد هواست. هیرفتارهارو نسبت به  نیمرد ا هیاره چرا که نه،اگه _

 زن خوب هینتونم  نکهیاز ا ترسمیکنار اومدم م مییکه چند سال با تنها دیدونیم دیشناسیاستاد من رو خوب م_

بگذرم نمونه اش  یکه از اشتباهات به راحت ستمین یز تمام گذشته من خبرداره،من زنا نیکه ارژ یباشم،اونم وقت

 .دمیبخشیکه اگر من بودم هرگز کاوان رو نم نینشم نیهم

 ؟یستیخوشحال ن یو کنار اومد یدیبخش نکهیاز ا_

 کنمیبهتر به اطرافم توجه م دید هیرها شدم واالن با نهیاز بند ک ییجورا هیگفت خوشحالم اما سبک شدم ، شهینم_

 محسوب بشه. یحس خودش خوشحال نیهم دیشا دونمینم

 یژگیو نیوا دونهیم یتو وجودت نباشه،ناز کردن و رام کردن کردن مردها رو هر زن یو زنونگ یزن باش شهیمگه م_

 روش هاست. نیهمه زنهاست تنها تفاوت ب نیمشترک ب ییجورا هی، یانتساب شتریب

 کنهیحس کم بودن م شهیهم شهیبار پس زده م نیواسه اول یزن وقت هی یول کنمیم دییحرفتون رو تا نیاستاد من ا_

 نیزن ها تنها به ا اقت،امایل یمواقع طرف مقابل تو که ب شتریدر ب شدمیاگر کامل بودم ترک نم گهیوبا خودش م

 تموم کننده رابطه ست. یکه چه کس دندیم تیموضوع اهم

 از ارامش شد. زیگرفت وآفرت لبر یآفرت را به باز یشانیپ یرو ختهیر یموها یقاسم مهندس

تو رو ندارم،چه  اقتیمن ل نکهیبه دروغ گفتن،ا کننیرابطه رو تموم کنن شروع م کی خوانیم یدخترم مردها وقت_

که خودت هم باورت  نجاستیبندد،ایدروغ م تیبه ناف ا ییوکمبودها یزن من بودن رو ندار یها یژگیتو و دونمیم

 قتیبه نام توهم حق یدچار حالت یرو بدون قتیاگر خودت حق ی،حتیدروغ رو پشت سرهم بشنو کیکه  یشه،وقتیم

 .یفرض کرد قتیحق کیوبه عنوان  یکه اون دروغ رو باور کرد یشیم

 نیبه من کمک کرد یلیباشه شما خ کنهیبه زنها نگاه م دید نیکه با ا یا دهیمرد فهم یهر زن یزندگ یکاش تو یا_

 یال نباش دهیا یخوایکه تو م یمرد یبرا دیشا دهیال آفر دهیدرک برسم که خداوند همه زنها رو ا نیباعث شد به ا

 بود. یخواه یا گهیال مرد د دهیاما قطعا انتخاب و ا
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 نیا شهیبه پسر خودش اشاره نکرد هم یمکالماتش لحظه ا نیدر ب یپدر خوانده را که حت نیدوست داشت ا چقدر

 باشد. انیخواسته خودش در م یبدون انکه پا کردیم حتیگونه بودنص

 تر. نییمانتو رو بکش پا نیآفرت اون است_

 کردن. یگونه طراح نیمن عادت کردم به ا کنهیم اهشیس یکه،مداد طراح شهینم نیوا آرژ_

 .کننیتوجه م یا گهید زیقلم دستت به چ یاطرافت به جا یمردها نیا ستین شه،حواستیم اهیبه جهنم که س_

رو هم تموم کنم تا  یچند تا طراح نیا دیکار دارم با ینگرش اونا رو عوض کنم االنم کل تونمیکه نم ست،منیمهم ن_

 چند وقت بشه. نیجبران ا

و انتخاب  شیخواسته ها یکه پا یسپرده است دختر یدختر لجباز و خودرا نیدل به چن شدیهم باورش نم هنوز

ا ت یکه باش یدختر نیمصمم بودن،فکرش را بکن انتخاب چن نیا یبرا رفتیمصمم بود اما ته دلش غنج م شیها

 کند.یات م مهیدوست داشتنت ب شهیو باهم یراحت از بودنش دار الیخ هیاخرعمر 

ز ا یکه نفس یکرد ودر حال لیم تکمنقشه را ه نیاخر ییگذاشت افرت با مهندس رضا زیم یبهبد فنجان قهوه را رو

 به سمت بهبد رفت. دیکشیم یسر اسودگ

 قهوه واسه خانوم مهندس. هی نمیخوب ا_

 داشتم. اجیممنونم واقعا بهش احت یوا_

 رو ندونم. ازهاتین شهیمگه م یدار اریاخت_

 شما تموم یفکرها نیشد ا یاش به افرت گفت:چ یپشت در شده بود با خباثت باطن نیکه متوجه حضور آرژ بهبد

 تموم شد فکر کردن تو تموم نشد. ازهامیدو ماه بعد از ازدواجم ن ازمینشد من که مملو از ن

 .یبزن یدو کلوم حرف درست وحساب شهیبهبد م_

 الیخ یبلوند رو ب یها یبهادر بخت برگشته اون چشم اب نیکه ا یدار یتو چ دونمیتر اخه من نم یحساب نیاز ا_

 .یکه به اندازه قابلمه تفلون نچسب ییتو دهیشده تو رو چسب

 از قهوه اش را خورد ولبخند زد. یمین
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 .دنیکه واسه ام صف کش یاز هم جنس هات بپرس دیبا نویا_

 یپشت هیشب یدختر تو عمرت دوبار اون کمر رو قر نداد یهست یا تهیکه تو چه عفر دوننیخوب از بس نفهمن نم_

 شده از بس قر تو کمرت خشک شده.

 .خوادیم زهایچ نیاون که منو واسه ا اهینباشه صدسال س خوامیم_

 یحاال بعض یتو ذات هر دختر  نیمن ا زیهستن عز یافاده ا نقدریکه ا ییزنها نیاز ا ادیدلت خوش توهم،بدم م_

 .زارنیهاشون طاقچه باال م

 ،من از همان نسل تافته جدا بافته ام. ستمین یتکرا یمن از تبار دخترها_

ه تافت نیا دیطلبیم شیاز پ شیحرف ها دلش پ نیا دنیبود وبا شن ستادهیا یمحکم مرد یاجر یها واریان د پشت

 جدا بافته را.

 .یزدیقلمبه سلمبه نم یاز ابن حرف ها یدیکشیمالقه م دنینقشه کش یاگه دوبار به جا دهید ده،مرگیبر سیگ_

 زد. یندانست جلو رفت وچند بار به در چوب زیرا جا ستادنیگوش ا نیاز ا شیب نیارژ

 ونمدیفکر کرده نم سادهیپسر لندهور پشت در گوش وا یدیجهنم نخر شیواسه خودت ات نیاز ا شتریتو تا ب ایب_

 .ینور یزندون شده بود از ب هیگنده ات پشت در افتاده بود اتاق شب کلیه نیا هی،سا

 من. چارهیاز دست تو،اون دختر خاله ب کشهیم ی،چ یباز شروع کرد_

 کشهیبچه دوساله مدام م ریدختر خاله شما که من ومثل دوندون گ نیکشه؟ایست؟اون از دست من م چارهیاون ب_

 کم کردم. لویک۱۰چارهی،من ب

 نشست وبه افرت نگاه کرد. شانیروبرو نیبزند ارژ یحرف نکهیکه بخندد تا ا دادیم حیترج شهیمثل هم افرت

 عاشقت شدم خوب شد؟ ایو.....ب یدیحرف زدن نخند،اما بازم خند انیصد بار گفتم م_

بود که اگر تمام عمرت هم  ییحرفها از همان ها نیو حرف زدن،ا دنیخند انیشد م جیکش امده اش گ ییلبها آفرت

 .یکردینم دایپ شیبرا یجواب یکردیتالش م
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مناسب من  ییآخر وابراز عالقه کنه بعدش اتفاق ها میبزنه به س ینطوریا نیارژ ی،وقت میخو یلیانگار اوضاع خ_

 منتظرمه. شهیتموم م فتشیاالن ش الیافته بهتر من برم د ینم

جمع سه نفره؛من ،تو وحرف  نیابراز عالقه تنها گذاشت چه لذت بخش بود ا کیمرد و کیرفت وافرت را با  بهبد

 دوست داشتنت.

 ؟یبگ یخواینم یزیچ_

 مثال؟ یچ_

 چند روز منتظر جوابم. یبهم نگفت یچیمن بهت گفتم دوست دارم اما تو هنوزم ه_

 .رسهیبه نظر نم یمن واقع یابراز عالقه ات و قصد ازدواجت برا نیکه از تو دارم ،ا یمن با شناخت نیآرژ_

 دییگویسپر کرده وم نهیبود وحال س دهیاز او ند یزیوازار وتهمت چ تیکه به جز اذ یبه آفرت،دختر دادیم حق

 دوستش دارد.

 ستمین یاما مرد شناسمیسرت با هم جنس خودت بودم شما رو مثل کف دست م یآفرت من به اندازه موها نیبب_

که با دوتا  ستمیساله ن۱۷مقدس،من جوون  یلیخواستن از ته دل نباشه پا جلو بزارم واسه من ازدواج خ یکه تا پا

 ازدواج بردارم. یبوسه ازت هوا

 ومشغول مرتب کردن سر و وضعش شد. ستادیا نهییبلند شد ومقابل ا شیاز سر جا آفرت

 ام دارم. گهید نهیگز هیکه من  یدونیتو م_

نکن تا آخر هفته سر  یباهات حرف زدم هوا برت داشت کار یبگو ندارم دو کلوم درست ومنطق یجنبه ندار گمیم_

 سفره عقد بشونمت.

 نگاه کرد. کردیرا روشن م گارشیکه س نیبه ارژ نهییاز ا آفرت

 زورگو بودنت. نیهم ستیکه هنوزم دلم باهات جور ن یلیاز دال یکی_

 .دیکش یبلند نیبرخورد از ترس ه نیارژ نهیسمت عقب که برگشت صورتش با س به

 یکنیم کاریچ نجایم،ایترسوند_
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 یچشم داشت چیه یب یکه روز یدخترک نیا یچقدر دلش تنگ بود برا دیچانه افرت کش یاشاره اش را رو انگشت

مثل مرد خانه شدن،حس  ییکرده بود حس ها داریسال خفته اش را ب نیچند ییروزها حس ها نیا کردویارامش م

 زن موفق در کنارش. کیشدن تختش با او،حس بودن  کیشر

 .یومدیارم شده با دلم راه نب هیکه  ییمعرفت رو کرده،تو یتو ب یافرت دلم بدجور هوا_

 بستن نفسش. یبرا شدیم یسد گفتیم نیکه ارژ یمعذب شده بود وهر کلمه ا یکیهمه نزد نیا از

همه  نیا یبرا یلیدل نکهیتر ا کنه،ومهمیفکر م یچ نهیبب یاگه کس میتو محل کارمون شه،ماینم ینجوریا نیارژ_

 وجود نداره. یکینزد

را  زیهمه چ دانستیم لیدل یآفرت ب یبا ان همه احساس به اونگاه کرده بود ول یبه عقب برداشت وقت یقدم نیآرژ

 بوسه از ان لبها؟ کیداشت  یچه لذت

 شهیمثل هم دانستیداد خودش م هیتک واریرفت آفرت به د رونیبرداشت واز اتاق ب زیم یرا از رو گارشیس جعبه

س پاپ نیهم مهیتمام و کمال بود نه ناقص و نصف ون یکند او از جنس خواستن ها یکار توانستیگند زده است اما نم

 محسوب یمثبت ازیوخودش امت گذاردیم رامبه احساسش احت یعنیخواسته دلش  یو پاگذاشتن رو نیارژ دنیکش

 .شدیم

 دعوت بود. نیخبر از ا یب نیرفتند و تنها ارژ الیبه و انیهفته همه به دعوت دا اخر

تا نصف  نیساختمان خونش به جوش امده بود شب گذشته او رونیب یتخت کارو جابه جاشد از سرو صدا یور نیارژ

راه  انیرفت در م اطیشد وبا چهره بر افروخته به سمت ح راهنیپ دنیپوش الیخ یشب او را به حرف گرفته بود ب

 .دیکش ادیفر

 تا صبح.... شبید یدونیچه خبر مغزم رفت مگه نم نجایا انیدا_

دوستش روناک هم  یحرفش در دهانش ماند بهبد وخانواده اش ،آفرت و خانواده اش وحت یجمع حاضر باق دنید با

 .خوامیانداخت وارام گفت:معذرت م نییدر مرامش نبود به تظاهر سرش را پا دنیخجالت کش نکهیانجا بود با ا

 یکی نیبه اوزد وروبه جمع گفت:شرمنده ا یتشر یو رکاب با ان شلوارک نیآرژ دنیبود با د دهیکه تازه رس انیدا

 .دیینجایشما ا دونستیدونه خل وچل من نم
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 از یکم خواستیاما دلش م دادیم تیان چشم ها تنها به نگاه افرت وخانواده اش اهم نیسمت اتاقش راه افتاد در ب به

 خواستن پا پس بکشد. نیا

کوتاه بود  شیکه سقف ارزوها یدو خواهر وبرادر شده بود برادر نیا انیکه حرف زد متوجه تفاوت بزرگ م ریام با

 بود. شیکه اسمان سقف ارزوها یوخواهر

بود جز  دهیازصبح که او را د دادیرا قلقلک م رتشیغ شتریب یاز دلبر یجلو باز جدا ییبا ان تاپ بنفش و مانتو آفرت

 نیال ترک صحبت با اوبود اما حاضر بود قسم بخورد که ادر ح ییجور ها کیبا او حرف نزده بود  یهمان سالم کلمه ا

وخودش  کردیها بهبد بود که مجلس را گرم م یمهمان در شهیهم سخت تر بود هم گاریاز ترک س یترک هم صحبت

ناه پ گارشیهم بود باز هم به س ادیز شیبرا ریبا ام ینداشت تنها چند کلمه صحبت کار یبه حرف زدن با کس یلیم

 رفت. شانیرفتند او هم به طبع از انها به سو اطیا که به حبرد جوانه

 کردیهم که م یهرکار دیفهمینگاه ها را م نیا یوکاوان خوب معن دیدزدیم نیمدام نگاهش را ازارژ نینشم_

را فراموش کند وتنها خودش مقصر بود انقدر در گفتن  نیبا ارژ نینشم یخاطرات ان چند وقت نامزد توانستینم

 کرد. خوشدل  نیآرژ یبه دوست داشته شدن تظاهر نیدوستت دارم تعلل کرد که نشم

 ها. یرد نش نجایکه دستت از ا یچا ینیوقت با اون س هی:ار بهبد

 .ستیچرا دادش بهبد دستم که چالق ن_

 .یبنداز یوله  بشه منم تا چندماه از هم اغوش الید یرو پاانگشت شصت پات بره  ترسمینه دستت که سالم م_

 بهبد. یگرفت از بازو یشگونین الیخنده جمع خفه شد ود یصدا انیاعتراض بهار م 

کنه چند  کاریچ چارهیب نیبهادر وکارو هم پپه ان اما ارژ نیا میکار هارو من وکاوان  واوات زن دار نیمن ا زینکن عز_

 خاموش کنه. خوادیم یعطشش رو ک نیدوست دخترهم نداشته ا یماه

خاطرات ان بوسه ها وهم  شانیشدند در ذهن هردو رهیهم خ یسوق داده شد به آفرت وهردو به چشم ها نیارژ نگاه

 شد. یها تداع یآغوش

اال ه بود وجز شانه ببار تذکر به افرت داد نیروشن کرد چند یگرید گاریبازهم نگاهش به لباس افرت افتاد وس نیارژ

 نشده بود. دشیعا یزیدخترک خودسر چ نیانداختن ا



 آفرت

 
284 

 

 .میآفرت قدم بزن_

 شده بود. رهیچشم به دهان افرت خ نیچند

 .میچرا که نه،بر_

 را کم داشت افرت با بهادر قدم بزند وحرف عاشقانه ردوبدل کند. نیهم

 بهبد را دراورد. یروشن کردنش صدا گاریپشت س گاریس

 هیخوب بلند شو برو  یدیم رونیمثل دودکش فقط دود ب یکنیم یدینه کارمف یزنیم یاش من نه حرفخوب داد_

 .یخفه مون کرد گهید یجا

محبت ها را  نیکرد،ا رونیان دوب بیبداند اورا به حواله تعق یانکه کس یدوست از جنس برادر را ،ب نیا شناختیم

 کرد؟یجبران م یروز دینبا

 باشه. یشکل نیدوست دارم خونه ام ا یلیمن خ ییبایز اطیچه ح_

 .دیبه تنه درخت کش یخانه بود دست نیکه در حال مرور خاطراتش در ا افرت

 رو داشتم. ییجا نیمن تجربه بودن تو همچ یقشنگ یجا یلیاره خ_

 م؟ینیبش_

 .مینیاره بش_

بالغ  یوهر دو به اندازه کاف یهست انیباهات صحبت کنم که خودت کامال در جر یزیراجع به چ خوامیآفرت م_

 .میهم برخورد کن یو منطق میکه عاقالنه جواب بد میهست

 نیشانه اش را هم مثل خاطراتش با ارژ یرو ختهیر یبود دوخت وموها نیمامن ارژ یکه روز یرا به ساختمان نگاهش

 پشت سرش انداخت.

 ه ات بدهکارم.به تموم خانواد ییجورا هی ونمیبه پدرت وبهبد مد یلیبهادر من خ_
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 تو رو دیمنم که ق نیباشه ا یبده نیبه خاطر صاف کردن ا یدرصد احتمال بدم که جوابت مثبت باشه ول هیاگه _

 .رنمیم

بدهند  تیات باشند که تنها به دوست داشتنت اهم یدر حوال ییمردها نیچن یوقت شودیزن خوب م کیحال  چقدر

 منت وتوقع. چیه یب یگرید زیچ چینه ه

راس نگاهش  ریصورت بهادر در ت مرخیپنهان کرد ،ن یبه صندل کیان دو خودش را پشت درخت نزد دنیبا د نیارژ

 .دیرسیبود که به گوشش م شانیبود اما مهم صدا

 .تیادم خوش قلب و با شخص هی یهست یهر دختر ییایمرد رو ییجورا هی، یهست یخوب یلیبهادر تو مرد خ_

 فیکه تعر یشود،زمانینه ختم م کیبه  تیها در نها ینیمقدمه چ نیکه ا نستدایخوب م دهیسرد وگرم چش بهادر

فرت ا یلبها یکه کمرت را خم نکند انگشتش را رو یمنتظر ان جمله اخرشان باش دیبا یدیشن انتیازاطراف دیوتمج

 گذاشت.

 .دونمیشو م هینگو بق یچیه سیه_

 یرا رو شیان دو اضافه شده بود به تنه درخت چنگ زدودندانها یضربان قلبش هم به صدا یصدا گریکه د نیارژ

 هم فشرد.

 متونیگوشش گفت:ببخش منو،من نم ریاشک در چشمانش حلقه زده بود ،بهادر رامحکم درآغوش گرفت وارام ز افرت

 کنم. یبدون عشق زندگ

سال دلش را قفل ۳۰چه شود  که ماندینبود م زیبودنش جا گریتند به سمت عمارت راه افتاد د یبا قدمها نیارژ

توجه به صدازدن کارو وبهبد به سمت اتاقش  یباره به سان تبر ان هارا در هم شکست ب کیکرد اما افرت به  ریوزنج

 الکل. یهم کم دیشا گاریودود س خواستیم ییلباسش شد دلش تنها ضیرفت ومشغول تعو

بد  حالش نقدریپسر ا نیشد که ا یلب گفت:چ ریگرفت واو ارام ز یجمع حاضر کنار بهبد جا نینگاه سنگ ریز افرت

 .یکه خودت اومد ششیبرم پ خواستمیشد م

 بود؟ سادهیباز هم فالگوش وا_

 .یخوایداداش بدبخت من م نیاز جون ا یچ دهیاخه دختر مرگ د دیشنیم دیکه نبا دیرو شن یمهم؟چ_
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 .دید راهنشیپ یستن دکمه هارا در حال ب نیانکه در بزند وارد اتاق شد وارژ یب

 ؟یخوایم یچ_

 شد. کیرابست وبه او نزد در

 دلت؟ دنیگاهت؟لرزیگاه وب رتیبود خواستن ودوست داشتنت؟غ نیهم_

 گمی،نم خوامیواسه اون که م مونمیراهم بست وگفت:من ادم خواستنم تا آخرش م راهنشیدکمه پ نیآخر نیارژ

م کن لیکه تحم ستمین یاما ادم دمیاون دختر هارو م یها نیدارم تقاص نفر دمیداشتم نه،شا یگذشته پاک وسالم

 تخت و کی،مادر بچه ات بشه،شر بشههمسرت  دی،شایچ یعنیزن دوستت نداشته باشه  هی یوقت دونمیمن خوب م

ه تن بده ک یبا زن امیکنار ب تونمیفاجعه،نم یعنیمرد  هیواسه  نیوا شهیوقت قلبش واسه تو نم چیبشه اما ه تیزندگ

که تو رو نخواد مثل  یهر روز ترس از دست دادن وترک کردنت رو داشته باشم نگه داشتن زن خوامیاما دل نده،نم

و دردش امون ت یاما با هر حرکت مونهیم یجاش خال یدونیچون م رونیب یبنداز یبکن خوادیدلت نم مونهیدندون لق م

 .امیبدون درد کنار م یخال یجا هیوبا  نرویب ندازمیم کنمیم دارمیمن نگه نم یول برهیم

 .نیسمت در اتاق رفت وقبل از رفتن گفت:خوشبخت بش به

 برخورد کند به طرز نگونهیا یتنها حق گفتن بله را دار گفتیکه م یزورگو وخودخواه کس نیکه آرژ شدینم باورش

 یااما پ کردیبودنت م یلحظه تالشش را برا نیکه تا اخر ی،مرد یمرد نیلذت بخش بود کشف چن شیبرا یجنون اور

 .کندیم تیرها ایبدون دروغ ور یحرف چیه ینخواستن که وسط باشد ب

 نیماش شهیوکارو خسته از زدن به ش ردیرا بگ شیفرمان که نشست بهبد هرچقدر تالش کرد نتوانست جلو پشت

ه از دست بدهد هرکه را که به او دلخوش قرار بود ک یکه آفرت را ازدست داده بود تاک شدیباورش نم دیعقب کش

 ییکرد وخودش را به مامن تنها یپاره شود با تمام سرعت رانندگ شیکه گلو ادیانقدر ز خواستیم ادیبود،دلش فر

 اش رساند.

 ام؟یباهات ب یخواینم یافرت مطمن_

 رنگ به روش نمونده. نینگران بشن او خوامینم هیبق شیپ نینه خودم تنها برم بهتر تو اوات هم بر_

اومده هر دوتون  شیپ یمشکل هیواسه ساختمون ها  گمیهم م هیباشه برو مواظب خودت واون بچه ننه باش،به بق_

 .نیکه بر نیمجبور شد
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 .یکه هست یمرس_

 دستش را تکان داد وآفرت به سمت کرمانشاه به راه افتاد. بهبد

 گاریبود س دهیفا یاما بازهم ب دیکش رونیپوشش را از تنش ب ریوز راهنیخوردن الکل تمام بدنش داغ شده بود پ با

اب رفت چشمانش رابست  ریرا رها کرد وبه سمت حمام رفت دوش اب سرد را باز کرد وبا همان شلوار ز مهینصفه ون

 .چوقتیقرار شده بود؟ه یب نگونهیا یدختر یبرا ی،لرز به جانش افتاده بود لرز نبود آفرت ،ک

 یکیروشن بود وخانه در تار گاریسوخته س لتریقفل انداخت وارد سالن شد تنها اباژور گوش سالن وفرا داخل  دیکل

 تادهسیاب ا ریبا شلوار وباال تنه برهنه ز نینگاهش به سمت حمام رفت آرژ دیاب را که شن یمطلق فرو رفته بود صدا

 به سمتش رفت. اراممبل گذاشت وارام  یرا رو فشیبود وچشمانش بسته بود ک

 ؟یبازالکل خورد_

 را باز کرد. شیچشمها یناباور با

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا_

 چه سرد. یرا بدهد گفت:وا نیانکه جواب سوال ارژ یرا داخل اب جمع شده حمام گذاشت وب شیپا افرت

 مقابلش کرد. ستادنیمچ دستش را گرفت واو را وادار به ا نیارژ

 روشن فکر. یلیخ دمیشا شهیرو بفهمه؟برات بد م هییات قض ندهیوهر اش یترسی؟نمیخوایم یگفتم چ_

 کرد من دوستش دارم. شهیهم اخموو کوته فکر اما چه م یلیخ ستیامممم روشن فکر که اصال ن_

 ؟یگیبه من م یدار نارویبه جهنم ،چرا ا_

 .میزنیحرف م رونیب ایب شهیسردم م خورهیاب به بدنم که م نیآرژ_

اب برد وآفرت در آغوشش فرو رفت واز  ریحرکت اورا هم ز کیاز حواسش هنوز هم مختل بود با  یمیکه ن نیآرژ

 به شانه اش چنگ زد. ژنیوکمبود اکس جانیه

 بود مردم. یچه کار نیا یوا_
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 شدندینم زیسر حلق او رهیمدت ها بود ازاد بودند وبا ان گ گریکه د ییوخرمن موها دیشالش را از سرش کش نیارژ

 فرو برد. شید،سرش را داخل موهاش سیخ

 بغلت کنم . یبش کهیوزن اون مرت یبر شهیواسه هم نکهیقبل از ا شهیده،میم یخوب یچه بو_

 نیزن شوهر دار چشم داشته باشم ا هیکه به  ستمین یادامه داد من ادم کردیبا خودش صحبت م ییکه گو نیآرژ

 بغلت کنم. کمی یممنوع بش نکهیپس بزار قبل از ا ستیها تو مرام من ن یکثافت کار

را قاب  نیداخل ظرف اب جوش است با دستانش صورت ارژ کردیبر عکس احساس م کردیاب را حس نم یسرد گرید

به کمرش چنگ زد وبا  نیشده بود ارژ سیافرت خ ییوتمام لباسها دیچکیم شانیگرفت واب از صورت هر دو

 اه کرد.در هم گره خورده به ان چشمان جسور نگ ییابروها

 شینبود که نفهمد افرت همراه جیانقدرها گ نیدو طرفه بود،ارژ یتفاوت که حاصل حس نیبا ا گرید یبوسه ا بازهم

 کرده است.

 ارومت کرده؟ نقدریا یچ_

 زن رو اروم کنه. هی تونهیم یبه جز عشق چ_

رت صو یکه ان لبخند که امروز رو کردیاعتراف م دیقهوه را به سمتش گرفت با وانیرا به تن کرد ول نیآرژ یلباسها

 را داشت. یدختر بود ارزش ان همه سخت نیا

 شانه اش گذاشت. ینشست وسرش را رو نیآرژ کنار

 ؟یاز ک_

 ؟یچ_

 .یعاشقم شد یاز ک_

 .گرید نیریلبخند ش کیهم  باز
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عاشقت بشه من دوست داشتن  یمرد واقع هی شهیبه ظاهر کلفت بودنم م یبا ساده بودن و حت دمیکه فهم یاز وقت_

 نیباالتر از ا تونهیم یتجربه کردم اما عاشق بودن وحس خواسته شدن رو باتو تجربه کردم چ یا گهیرو با مرد د

 احساس باشه.

 هردوتون روبکشم. خواستمیم یآفرت اون لحظه که بهادر رو بغل کرد یوا_

 جنگجو بودن مردش. نیا یبرا رفتیغنج م دلش

 

 الیکه د شدمیم یرتیدغیشدن باشه من با یرتیاگه قرار بر غ ؟تازهیبهم دار ییحس ها هی یدیفهم یتو از ک_

 .کردنیبه تو نگاه م نیونشم

نکن من  ست،فراموشین یاروم کردن کار کم یمن عصب یارومم کرد یقصد چیبار بدون ه نیاول یکه برا یوقت_

 که منو بخوان. ییدخترها ستنیالم کم ن دهیا یلیخ

 سرش زد و حصار آغوشش را تنگتر کرد. یرو یبوسه ا نیآرژ

 آفرتم_

 جان_

 .یخوش اومد میبه زندگ_

 

 گفت. کیوتبر دیگونه اش را بوس یبا خوشحال استاد

 .دیرو شما به من داد یخوشبخت نیاستاد ا_

 ؟یترسیم یاز چ نمیبیچشمهات ترس هم م یتو ینکردم همه شون کار خودت،من کنار اون برق خوشحال یمن کار_

 حرف زده باشد. یانکه کلمه ا یدستش رو شده بود ب بازهم

 .امیبودن برن یاز پس زن زندگ نکهیاز ا ترسمیم_
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 رو بلد یکردن ودلبر ر،نازیبگ ادیزن بودن رو  ،خوبیبش شیعمر زن زندگ کی ستیقرار ن ر،مگهیبگ ادیخوب _

 تنها دختر گهیکه د یبدون دی،بایریبگ ادیدیخوبه،اما حاال با یلیخ یاداها انجام نداد نیکه تابحال از ا نیشو،از ا

هم خوب  یلیخ یبود یقو نجایتا ا نکهیاج دارن،ایوگذشت احت یبه دلسوز ،مردهایمردم هست هی ،زنیستیپدرت ن

 ادیگاه باشه،اولش سخته،اما کم کم  هیکه دوست داره تک یواسه مرد یبش فیهم ضع یوقتشه کم گهیبود اما د

هم که  یشه،وقتیازتو دلزده م شه،مردتیم کنواختی تیزندگ دهیبه چندسال نکش یرینگ ادیرو اگه  ی،دلبریریگیم

 .ینکرد یبود دلبر یکه چرا تا توان یخوریرو م روزها نیحسرت ا یشد ریپ

 

 روناک گوشش را پر کرد. یخوشحال یتماس صدا یزد وبه محض برقرار ینام روناک لبخند دنیباد

 کارو االن بهم زنگ زد واسه شام دعوتم کرد. یدرست گفت زمیعز یوا_

 .دیفهمینگاه هر مرد را م یمعنا یراه شده بود و به راحت نیکار ا کهنه

 

 

 

 کیشودازدواج که تنها شر کیهرچه را که دارد با آفرت شر خواستیاتاق کارشان را مشترک کرد دلش م نیآرژ

 شد. کیشر دیکامل شدن با یاست برا زیها وهمه چ یدر غم ها وشاد ستیشدن در تخت ن

 خوشحال روناک گوشش را پر کرد. یتماس صدا یزد به محض برقرار یلبخند اریاخت ینام روناک ب دنید با

 امروز کارو زنگ زد واسه شام قرار گذاشت. یافرت جون راست گفت یوا_

 نبود. یوجه کار سخت چیبه ه شیمرد برا کینگاه  دنیراه بود و فهم نیکار ا کهنه

را  ایرد دنم نیبهتر کردیم یچشم پوش گاهشیگاه وب یطنتهایواگر از ش گذشتیم نیمشترکش با ارژ یاز زندگ کماهی

مسعود را که  گرید شدیم ریساله وبهانه گ۷یاو پسر بچه ا یمغرور بود اما برا نیهمه همان ارژ یبرا دیداشت شا

 یسک یدوباره است  وقت دارید یفراموش یبرا لهیسو نیبهتر یبه او نداشت گاه یوحس دیلرزیاصال دلش نم دیدیم

 که از یشویمتوجه م ینیبیاز دوست داشتن او را م ریبه غ یدیباد یاست اما وقت نیاز نظر تو بهتر یرا دوست دار
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اکنون  شدیطرد نم یندارد،اگر روز یکه دوستش داشت یبه ان ادم یشباهت چیفاصله دارد وه یلیاش خ یخود واقع

 بهتر را به دست اوردم. نی،او را از دست دادم در عوض ا ستیاز دست دادن بد ن شهینداشت،همعشق را  نیا

 رقص ؟اهانیریبگ ادی یخوب امشب قرار بود چ_

 .ادینصف کارمو اوردم خونه به خاطر اقا از سرتم ز نکهیبرو بابا هم_

 .ستادنیدست آفرت را گرفتت و وادارش کرد به ا نیارژ

 تیشکا مریاصال فردا م یهست یتو چه جور زن یکه دل منو ببر یریبگ ادیرقص  دیبا یدونینم یآفرت تو دلبر نیبب_

 .کنمیم

 .یاها اونوقت به چه جرم_

 .نیعدم تمک_

 نیتمک شهیشما که ماشاهلل هم یکشی،تو واقعا خجالت نم نمتیبب نیرا باال انداخت وگفت:ارژ شیابروها آفرت

 .یخوایم

 روابط اشنات کنم. نیکه با ا دینره چقدر طول کش ادتیتو هم  یول یکنیم نیقبول دارم که تمک ونینه خوب ا_

 .گهید ییاش زد وگفت:پر رو نهیبه س یمشت افرت

 .ستین میحرف ها حال نیزود باش تکونش بده من ا_

 .بردندیان اتش لذت م یواز گرما دندیافریتنها م سوزاندیاز جنس آتش ،نم یومرد نشیاز جنس افر یزن

واژه سر بلند  نیتر از قبل،از پشت هم یبخواند،باز هم قو فهیتو را ضع یاگر فرهنگ غلط وکوتاه نظر"

 ....یزنیم ،ولبخندیکنیم

 ست. یتو کاف یبرا نیوهماست..... دهیآفر "زن"که خداوند تو را چرا

 ۹۶آذر

 گانیرا سارا



 آفرت

 
292 

 

 

 

  

  

 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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