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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

 خالصه     

 

شدن    دهیبا دزد یول کندیم  یزندگ شیکابوس ها  ان ی انتقام از گذشته م یدالرام در پ
 ده یزخم د یخودش و خواهرانش توسط پسران

 ...شوندیم  لی تبد  قتی کابوس ها به حق تمام 

 ی تراژد  ز،یگانجان ی: عاشقانه، هژانر

 ف ی : آروشا سسندهینو

 

 

 

 

 

http://www.romankade.com/
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 :دیمراجعه کن  ریز  جیها به پ تیعکس شخص دنید یبرا 

@aroosha.seif.roman 

 

  ینجوریشد که ا یاصال چ  دم؟یرس نجا یشد که من به ا یچ یشده از خودت بپرس  
   دمی مدت بارها از خودم پرس  نیشد؟...تو ا 

که اگر   یبه اون روز. روز  گردهیبر م یاتفاق ها افتاد؟ چرا من؟ چرا ما؟ همه چ  ن یا  چرا
 که االن هست   ینجوریا  یچینبود ه

 که اگر نبود...  یقشنگ تر بود، روز  یکه اگر نبود همه چ یروز  شد،ینم

 

 _دالرام_    

که اروم   یبرف یو زل زدم به دونه ها  دمیچیدور خودم پ شتریبرنگم رو  یمشک  ژاکت
 روز ها   نی. انشستیم شهیش یاروم رو 

که از   هیزیدستم که تنها چ یعکس تو  نی. به عشق، به اکنمیفکر م شهیاز هم شتریب
 که  نی مامان و بابام دارم، به عشقشون، به ا 

نور عشق به  ییا یسازمان ماف کی   یتو  یکیاون همه تار  نیدو نفر ب شهیم  یچجور
 قلبشون بتابه و انقدر مجنون هم بشن که پا 

حاصل عشق دو نفر    یداره وقت یفرار کنن. چه حس انهیتمام قانون ها و مخف یرو  بزارن
 بشه سه تا دختر که هر کدوم شباهت به 

شبه با کشته شدن   کیعاشقانه و شاد   یداره دوازده سال زندگ یدارن؟ چه حس شونیکی
 دو مجنون عاشق تموم بشه؟ اصال   نیا

 داره؟  یتو راه عشق چه حس  مردن
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  یلبخند مهربونش رو رو  شهیرو شونم از فکر درومدم، آرام مثل هم یبا نشستن دست 
 لبش داشت.  

 ناهار. ای_ب

خونه شروع کرد به زنگ  یمیگفتم و از جام بلند شدم که همون موقع تلفن قد  ی "باشه"ا
 دختر ها که  نیخوردن. شوکه نگاهم رو ب

مادر و پدرمون افتاد فرار    یکه برا یتر از من بودن چرخوندم. بعد از اتفاقات  متعجب
   نیا ی از سکنه و ط یکلبه خال ن یبه ا میکرد

کوتاه برش داشتم و   یتلفن بخواد زنگ بخوره. با مکث نیسال سابقه نداشته که ا  ده
 هل   ییگفتم که صدا  یسی به انگل ی"بله" سوال

 .دی چیگوشم پ یتو  یبه فارس  یاز مرد زده

 _الو...الو شما؟ 

 تر گفتم:  متعجب

 .دی_من دالرامم...شما به من زنگ زد 

.  میوقت ندار  یلکننده اس و   جیبگم گ خوامیکه م ییزا یچ دونمیم نی...ببزمی_دالرام؟ عز 
 یول   یشناسیمن عموتم، ناصر. تو منو نم

دارن  گم، یم  یچ نیمدت حواسم بهتون بوده. االن با دقت گوش کن بب ن یا  یط من
 ذهنت نگه دار و   ی رمزو تو نیسراغم، ا  انیم

چوب   ق،یاز شقا  یدشت ینگو. باال  یطیشرا  چی تحت ه  شیشناسی که نم یچکسیه به
 شب، هفده،  کی  یکیبلوط سوخته، به تار 

 َلپ...   ینشونه جا نا یده. تمام ا  هجده،
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  یریاز پشت خط اومد و بعد هم درگ یبلند  یکه حرفش رو ادامه بده صدا نی از ا  قبل
 .دیلرز یتنم داشت م  دنشونیکه از شن ییها

 . دی...فرار کندی_دالرام...از اون خونه بر

  یکیو درجا تلفن رو قطع کردم. اشک هام    دنینه هام پر که اومد شو یکیشل یبا صدا  و
 ر یگونه هام سراز   یرو  یگریپس از د

 و مغزم از شدت شوک و وحشت قفل کرده بود.   شدنیم

 شده دالرام؟  یبود؟ چ ی_ک

 برگشتم سمتشون.  یبه سخت دیلرز یکه م یتن با

 _ع...عمو بود.

 موندن بهم. آرام زمزمه کرد:   رهی خورده خ کهی  هردو

 ؟ یی _ عمو؟ چه عمو

  نی نشد حرفش کامل بشه و بگه ا یرمز گفت، ول هی. گفت اسمش ناصره، دونمی_ن...نم
 ی ری درگ یکل ی. بعدم صداهیچ یبرا 

 .نی ...همکیو شل اومد

 ؟ ی _چه رمز

 اش کردم. بودم رمز رو مرور کردم و آروم زمزمه  نیبه زم رهی که خ یدرحال

شب، هفده، هجده، ده. واقعا   ک ی  یکیچوب بلوط سوخته، به تار ق،یاز شقا  یتدش ی _باال
 ندارن... اصال   ی معن  جیمن ه یبرا 

  نارویبخواد زنگ بزنه و ا  میدی ازش نشن  یزیوقت چ  چیکه ه ییعمو  ه ی  هویچرا   فهممینم
 بگه.
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 کرد و با ترس گفت:  یمکث  آرام

 رمز اومدن سراغش و...کشتنش؟  نیبه خاطر ا یعنی_به نظرت...

 . دی...شادونمی_نم

   ان؟ ی...سراغ ما هم ممیدونی _االن که ما رمزو م

چهره   نیاز سرم رد شد و تازه ذهنم به کار افتاد. ناباور نگاهم رو ب یبرق انگار
 زدم. یگردوندم و نفس نفس اشونده یترس

 . دی_اون آقاهه...عمو، اونم گفت فرار کن

  یزمزمه کرد که با آشفتگ ییخدا ایفرو برد و   شی مشک  یموها   یدستش رو تو آرامش
 سمت اتاقمون رفتم.

 . میبر  دیبا د،یرو جمع کن الی _و...وسا

 _اخه کجا؟ 

 .دونم ی...نمدونمی_نم

 م،یکن  کاری قراره چ  دونستمیکوله هامون و واقعا نم یتو  ختمیر یتند لباس ها رو م تند
 اون  م،یشد  یی چه ماجرا ریدرگ دمیفهمینم یحت

بودم. لباس ها رو که جمع کردم، لباس هامون   جیتر از کلمه گ  جیگ یواقع  یبه معنا  لحظه
 . بند کفشم رو بستم که میرو عوض کرد

 ناباور موندم.  یکوپتریهل  یحس صدا با

 _چخبره؟ 

 از کوله ها رو مثل آرام و آرامش گذاشتم پشتم و دستشون رو گرفتم.  یکی درجا

 . دی فقط بدو  د،ی _بدو
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از ترس، از استرس، از  دم، ی دویوقفه م یپاهام جمع شده بود و ب یجونم تو تمام 
 موهامون   رونیب می. از کلبه که اومد وحشت 

 یکه با ب یشناور شده بود. به خاطر آفتاب کردی م جادیا  کوپتریکه هل یموج باد   توسط
 تونستم ینم کردیچشم هام رو آزرده م یرحم

  ومدنی م  نی مخصوص پا  یکه از نردبون طناب  یپوش اهی اما مردان س نمیبب یاد یز  زیچ
 نشه. رو به دختر ها   ده ینبود که د یزیچ

شته بود که با  نگذ دنمونی از دو یلیاما هنوز خ می تپه ها بر  نی زدم تا به سمت پا غیج
 .ستادمی و درجا ا دی آرام برق از سرم پر غیج

من    ونِ یمحکم آراِم گر  شدینم دهیکه چهره اش به خاطر ماسک د ییاز اون آدم ها یکی
 رو از پشت گرفته بود. درجا آرامش رو  

 زدم: غیج هیپشت خودم و با گر  فرستادم

 . میخبر ندار یچی_ولش کن...تورو خدا، ما از ه

 بود با دستش به من اشاره کرد. دهیکه آرام رو چسب یدرحال

 .اوردم یسر خواهرت ن  ییتا بال   نجایا  ای_ب

که خانوادم   انی از همون باند ی عنیچخبره؟    ایرفت. خدا جی حرف زدنش سرم گ  یفارس از 
   یهمه سال چ  نیرو کشتن؟ بعد ا

 اش رشته افکارم پاره شد.داد دوباره  یما؟ با صدااز جون   خوانیم

فرار خودتون   یکنم، پس به جا یخال نیتو مغز ا  ر یت  هیکه  ستیمن اصال سخت ن  ی_برا 
 جلو.   دیایب

 محکم بغلش کردم.   ی لحظه ا  یرو سمت آرامش چرخوندم و برا ونمیگر  نگاه

 از رمز نگو باشه؟   یچی_ه
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  گرفتمیکه دست هام رو باال م یزمزمه کرد که ازش جدا شدم و درحال یباشه ا  یسخت به
 شونه به شونه آرامش به سمتشون  

گردن   ی رو تو  یهم زمان سرنگ دی و تا دستشون بهمون رس دینکش ی. به لحظه ا رفتم
 ی زی هامون فرو کردن که از درد آخ ر

سر و    نیشد و باز ترس نشون بدم تنم لمس  یاکشنیکه بخوام ر ن ی. قبل از اگفتم
 اطراف از هوش رفتم... یصداها 

  یبود که رو یکه مواجه شدم مرد یزیچ  نیرو به زور باز کردم. با اول  نمیسنگ یها  چشم
   گاریس  ظینشسته بود و دود غل یصندل

صورتش رو گرفته بود. تالش کردم خودم رو تکون بدم اما دست و پاهام به   یجلو
 بسته شده بودن.   یصندل

 .یشد  داریره ب_پس باالخ

زد کنار و اومد سمتم که تازه تونستم   کردیم  شتریرو که حالت تهووم رو ب گارهایس دود
 و چشم  ی اقهوه  ی. موها نمیاش رو ببچهره 

  نی که با اون پوت ی. در حالخوردیبود که به چشم م یزیچ نی هم رنگ موهاش اول ی ها
   رفتیراه م میدور صندل شیچرم ی ها

 کرد به حرف زدن.  شروع

 ه؟ ی_لپ تاپ کجاست و رمزش چ

 گفتم: کردمیکه با نگاهم دنبالش م  یحال در

 _کدوم رمز؟  

داد که بند دلم پاره شد.  ه یتک میبرداشت سمتم و دستش رو به دسته صندل زیخ هوی
 فاصله صورت هامون انقدر کم بود که نفس 
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 . کردمیپوست سردم حس م یرو رو  ش ی گرم عصبان ی ها

 بهت گفت. کهیکه اون مرت یرمز _همون

  کیشل  یکه اصال بخواد حرف بزنه صدا نینگفت، قبل از ا یزیبه ما زنگ زد چ ی_وقت
 اومد.

و    یصندل  یرو دسته ها  دیمحکم کوب هویشده بود بهم که  رهی خ تیبا جد  یجور نیهم
 با داد کلماتش رو ادا کرد   یهم زمان جور

 باعث شد از ترس بپرم. که

 من خرم؟   ی_فکر کرد 

 که تو وجودم شعله ور شده بود سرتقانه جواب دادم: یتیعصبان با

 .یمفهم ین دونمویکه مفهوم نم یفکر کنم نفهم ی_خر که نه ول

خورده برگشتم  کهیکوتاه  یو با مکث  دیطرف صورتم برق از سرم پر هیسوختن   با
 د رو  سمتش. باز هم صداش رو انداخته بو

 : زدی و داد م سرش

 شو.شو خفه_خفه

 مثل خودش داد زدم:  یول دیلرز یاز بغض م ام چونه

 .یروان  هی... یضیمر هیشو، تو  _خودت خفه 

 لبش نشوند و خفه گفت:  یرو رو یترسناک  پوزخند

 . فتیدر ن ضی مر یِ روان هی_پس با  

 ....رونیهم از اتاق رفت ب بعد
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 _آرامش_        

 

  شتریب یچ ی که متوجه شدم بسته بودن دست و پام بود و ه یزیچ ن ی شدنم اول داریب با
 عذابم   تونستیبند شدن نم کجایاز 

 زدم: غیبه خودم دادم و ج ی. تکونبده

 . دیو نشون بد ها خودتون ی...عوضی...آهاست؟یجا ن  نی ا  یکس ی_ه

شدم و داد  ری اما دوباره ش دمیگنده بک اولش واقعا ترس هیباز شدن در و وارد شدن   با
 . دمیبلندم رو به رخش کش ی ها

 بابا.  ی...انیگرفت ری ...مگه اسدی_بازم کن

 . ارمیدهنش کم مونده بود باال ب یشد. از بو کی سمتم و بهم نزد اومد

  یتونیم   ای  میو ما هم بازت کن  هیرمز چ یبگ یتون ی. میچند تا انتخاب دار  زمی _خب عز
 احتماال  ی...اونجور یمهربون تر باش  کمی

 . میایبدون گفتن رمز هم با هم کنار ب میتون یم

خودش فکر کرده؟ با تموم    شیپ یچ نی شدم. ا رهیگشاد شده بهش خ یچشم ها  با
 که تو وجودم بود تو صورتش تف کردم   یحرص

 بلند تر داد زدم:  و

 کنم. یرو تو سرت خورد م یصندل  نیفه شو منحرف...هم_خ

 اومد. رونیصدا از ب هی  هویاومد سمتم و دستش رو اورد باال بزنتم که    تیعصبان با

قراره کتک   یاخالق گندش به اندازه کاف نیبا ا  نی . اشهیشر م شی _جک ولش کن بزن
 بخوره. 
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 حرف هام انداختم باال.  نیابروم رو ب هی  یسرتق با

 . ایمن ن  کی گوش کن و اصال نزد قتیبه حرف رف نی_اره افر

 وار گرفت سمتم.  دیرو تهد  انگشتش

 . رمی گی_من حال تورو م

 حرص لب هام رو جمع کردم. با

 صبرانه منتظرم.  ی_ب

کماکان بسته بودن دست و پام   یآور ادی . با رونیرو با خشم ازم گرفت و رفت ب نگاهش
 و    دنیشروع کردم به داد کش دوباره

 دادن خودم.  تکون

 زشت؟ بازم کن...اه...  یلویبی س  یری کجا م ی_ه 

 نداشت... یبه صدام توجه یکس نباریبود و ا  دهیفا یب  یول

 

 _آرام_        

 

قد بلند و   یدهن بسته  در حال دست و پا زدن بودم که باالخره در باز شد و شخص با
 ی با ب یکلیه

 وارد اتاق شد.  یحوصلگ

دارم نه اعصابش رو. پس خودت با زبون خوش بگو رمز   ینیمن نه وقت مقدمه چ نی_بب
 و وقت  هیچ

 .ر ی رو هم نگ هیبق
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ابروش رو   ه یسر و صدا دراوردم و با چشم و ابرو به دهنم اشاره زدم. پسره متعجب   کمی
 انداخت باال.

 ؟ ی اریدر م هیحرکات چ نی _ا

 تو هم. د یاخماش رو کش  تیبا عصبان نباریبا چشم به دهنم اشاره کردم که ا  دوباره

 ؟ ینکنه الل ؟یکنیزر زر م ی_چ

دم رو تکون دادم و دو مرتبه به دهنم اشاره کردم که تازه متوجه منظورم  حرص خو با
 شد.

 _اها دهنت بستست.

مقدمه چسب رو کند که احساس کردم کل پوستم کنده شد. از درد با   یسمتم و ب اومد
 کردم که یجمع شده خنده کوتاه یصورت

 . دیبه رخ کش شتریشدنش عضالت ترسناکش رو ب نهیدست به س با

 لپ تاپم.   یرمز و جا دنیمنتظر شن یحرف بزن  یتونی که م _حاال 

 زدم.  یدرونم لبخند  دهیتوجه به حال ترس یب شهیرو اوردم باال و مثل هم سرم

 _کدوم رمز؟ 

رمز و   ه ی_خودتو نزن به اون راه،  اون مرده قبل از کشتن خودش مطمئنن به شماها 
 . می لپ تاپ داده. ما دنبال اونا  یجا

  دمیرس جهی نت ن یاز قبل به ا شتریماتم برد و ب  یاجمله "کشتن خودش" لحظه دنیشن از 
 که ما   هیز یمهم تر از چ یلیرمز خ نیکه ا

 شونه هام رو انداختم باال.  زشی نگاه ت ری فرار از ز   ی. برام یکرد یتصورم
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لپ تاپ    ایاز اون رمز   یز یه من چچون متاسفان نی _پس به دنبالش بودن ادامه بد
 .دونمینم

 موند بهم.  رهیهم فشار داد و خ  یحرص فکش رو رو با

 _نخند.

 زور لب هام رو جمع کردم. به

 که.  خندمی_من نم 

دستم که بسته شده بود به دسته  یهامچ   یهاش رو انداخت رو وزن دست   تیعصبان با
 و تو اون فاصله کم داد زد:   یصندل

 ؟ ی خند ی_چرا م

 دوختم. ش یعصبان ینگاهم رو تو چشم ها  شدمیکه داشتم از خنده منفجر م  یحال در

 ...یشیم یعصبان ی_اخه وقت

 خنده و دوباره ادامه دادم:  ر یز  زدم

 . یشیبامزه م یلی_خ

داد زدنش  داشت کل اتاق رو   یشد به جونش چون صدا یش ی آت دنمیخند انگار
 . لرزوندیم

   ؟یکنی _منو مسخره م

 حرص دادنش حفظ کردم.  یام رو کماکان برا  خنده

 کردم. فی_تعر 

 _ببند دهنتو.  
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رو به سمت راست پرت کرد که اون سمت صورتم به همراه   میبا دادش صندل همراه
 برخورد کرد و مو   نی ام محکم با زمگونه

لب هام   نیاز ب  یکیصورتم پخش شدن. آخ کوچ  یسرکشانه تو م یفرفر ینارنج ی ها
   یفکم رو از درد رو  یه ا خارج شد و لحظ

حرف ها بود واسه حرص دادنش دوباره   نیاز ا  شتریدردم ب نکهی فشوردم اما با ا هم
   زدی. اون کماکان داد مدنی شروع کردم به خند

 .نداختمی رو به جونش م یداغ تر ش یهام آتمن هم فقط با خنده  و

 رو اعصابم.  یریم ی_نخند...دار

 رو اعصابت اونوقت؟  رمیدارم م  یبسته ام...چجور یبا دست و پا  نی پا نی_من که ا 

 داره.  یمسخره کردن من چه عواقب کنمی م تی _حال

گرفت و دوباره به حالت اول برگردوندتم، جلوم نشست و شروع کرد به باز   میصندل از 
 کردن دست و پام. تا اومدم به خاطر نبود 

. کمربندش رو  نیو محکم پرتم کرد رو زم نفس راحت بکشم از بازوم گرفتتم هیها  طناب
 که   یلحظه از فکر  هیکه باز کرد واسه 

کار رو باهام   نیتنهام، چرا ا  نجای. من ادیو رنگم پر   دمیذهنم شکل گرفت به خودم لرز  تو
 نکنه؟ اصال چرا نتونه؟ اما با فرود  

حال شدم. از ته قلبم خوش   د یاون درد شد  نیبدنم ب یضربه کمربندش رو  نیاول اومدن 
 که حداقل چشمش خشم و   نیخوش حال از ا 

تن و بدن   یتمام کمربندش رو رو  یرحم ی. با برهیبگ خواستیرو نامردانه نم انتقامش
 وقفه   یو من ب  اوردیفرود م فمیظر

 . دمیخندیسرکوب کردن دردم و حرص دادن اون م یبرا 
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 بهت گفت؟   یلپ تاپ چ  یراجب جا کهیاون مرت ه؟یچ ی_اون رمز لعنت

 .شیشدم به نگاه عصب رهی و خ دمیدرد خند با

 ؟ یاز خودش بپرس  یری_چرا نم

 .کشمی...من تورو مکشمتی_م

  دمی. انقدر زد و من خنددمیاز دردم خند  یها ادیبه اندازه تمام فر  دم،یزد و من خند اون
 کنار.از درد   دیکش یکه خودش از خستگ 

اما خم به ابرو    گشتی برم ی و به سخت  رفتیم ی و نفسم هر از چندگاه  مردمی م داشتم
 به   یو خستگ  تی. با همون عصباناوردمین

 . دیرسی به گوشم م یفیمکالمه ضع یاما صدا  دم یدینم یز یدر رفت. چ سمت 

 تو؟   یکرد  کاریچ ؟ی شد وونهی د ری _آرو

 بفر...   ن یواسه ا یزیچ یکوفت  یدکتر هی_بگو  

 از ادامه حرف هاشون متوجه نشدم...  یزی هم چ یبا افتادن پلکام رو  و

                                 

 _آرامش_        

 

 ... یبیزشت...س  یلو یبیس  ن؟یمنو باز کن نی خواینم ی_ه

اش بود وارد اتاق شد و از  که اسمش واقعا برازنده  یزشت یبلو یبا ضرب باز شد و س در
 همون جلو در صداش رو برد باال.

 ؟ یکنیزر زر م ی_ها؟ چته ه
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از جونمون   یچ ستیخب، اصال معلوم ن نیبازم کن ؟یفهمی_خسته شدم بابا مگه نم
 . دیخوایم

 و کبود بکنن.  اهیخواهرت س یکیتوام مثل اون   دمیم یزر زر کن گهید  کمی نی_بب

 موندم بهش.  رهیکردم و خ یخورده مکث کهیحرفش   اب

 _کدوم خواهرم؟ ها؟...با توام. 

 از سر لذت زد.  ی کرده لبخند دایباشه نقطه ضعف من رو پ دهیکه فهم انگار

 .هیکه اتاق بغل  هی_همون مو نارنج

با شدت خودشون رو   نیشدم بهش اما درجا خشم و آدرنال رهیشوکه خ هیچند ثان واسه
 کردن.  وارد بدنم

 ن؟ یکرد  کاری... با خواهرم چکشمی...تک تکتون رو مکشمتونیم یعوض ی_پستفطرت ها

 . دادمیو خودم رو تکون م  زدمیها داد م وونهید  مثل

 .نجایا  کشونهی بازش کن. االن کل عمارتو م وی روان نی_جک ا

تکون داد. رفت پشت سرم و بازم کرد که درجا حمله   یهمون جک هل زده سر  ای  مرده
 مشت   هی  ادیکردم سمتش و تا به خودش ب

 از پشت گرفتتم.  ش یتو صورتش که رفق خوابوندم

 _ولم کن...ولم کن کثافت. 

 . دیبه گوشه لبش کش یحرص دست با

 که اون دهنت بسته بشه. کردمیم یکه اجازه ندارم بزنمت وگرنه کار فی...حفی _ح

 . شرفی...بیبکن یتونینم یغلط چی_ه

 _من تورو...
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 . میبر  ای_ولش کن ب

از اتاق رفتن   امیو تا به خودم ب نی بهم انداخت و محکم پرتم کرد رو زم ینفرت نگاه با
 حجوم بردم   نی. هل زده و خشمگرونیب

 در و با مشت و لگد افتادم به جونش. سمت 

 رو باز کن...بازش کن.  یدر لعنت نیکنم...با توام، ا ت یدر رو باز کن تا حال ی_جرعت دار

  دونمی. نمنی ولو شدم رو زم  واری به د هیتک یکه با خستگ دمیزدم و به در کوب غیج انقدر
  یزی اتاق که چ  یموندم به فضا رهیچقدر خ

د اتاق  با ظرف غذا وار ینبود، که خدمتکار کیحموم کوچ  ییدستشو هیتخت و   هی جز
 شد.

 غذاتو بخور. ری_بگ

 حوصله نگاه ازش گرفتم.  یب

 . خورمی_نم

 _گفتم بخور. 

. از هلش  دشیلباس فرم سف  ی رو ختیظرف که کل سوپ داغ ر ریزدم ز  تیبا عصبان هوی
 زنان از اتاق رفت   غیهمون جور ج

ال خورد. شوکه رفتم   میزانوم بزارم که چشمم به در ن ی. خواستم دوباره سرم رو رو رونیب
 از نگهبان ها هم نبود.  ی طرفش، خبر

 .میرفتم سمت اتاق بغل  یو فور  رونی از اتاق اومدم ب اطیاحت با

 _ارام؟ 

 حالش که بلند شد انگار به قلبم چنگ انداختن.  یب یصدا 
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 _هووم؟ 

 قربونت بشم؟  ی_خوب

 _درد دارم. 

 مطمئن باش.  ونریب ارمتی_از اونجا م

 ؟ یفرار کرد  یچجور ؟یکنی م کاریچ رونی _تو ب

 _خدمتکار درو باز گذاشت. 

  کردیم ییروش خودنما  یاز کبود  یکیرو که حاال رد نبستا کوچ فشیاز دست ظر  کمی  ارام
 . با اخم و  رونی در اورد ب ریاز ز 

 لبم رو گاز گرفتم و دستم رو اروم گذاشتم رو دستش. بغض

 .نتتیبب یه کس_برو ارامش...ممکن

 .گردم ی _باشه اما بر م

اومدم و خواستم به راهم   نی از راه پله ها پا اطیهم اروم از در فاصله گرفتم. با احت بعد
 خدمتکار درجا  هی دنیادامه بدم که با د 

بودم به در تا  دهیاتاق انداختم. چسب  نیبغل دستم شدم و خودم رو تو اول یراهرو  وارد 
 نه اما با   ای خدمتکاره تو راهروئه  نمیبب

  رهیگشاد شده خ یکه درست از پشت سرم اومد با شوک و چشم ها  ییصدا دنیشن
 موندم به در. اروم اروم با ترس برگشتم عقب و  

حوله دور کمرشه؟ با چشم   هی چرا فقط   نی مرد رو به روم خشک شده موندم. ا  دنید از 
 و  که گشاد شده مونده بود انگشتم ر ییها

 سمتش گرفتم. دواریتهد
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 . کنمی_دستت بهم بخوره جلو چشم هات خوردش م

  یکج کرد که موها  یدست هاش رو گرفت باال و سرش رو کم میشوک به حالت تسل با
 .ختنی صورتش ر  یتو  کمی شی مشک سیخ

پسر   هیکه اومده تو اتاق  یتو ذهنم نبود...کس یکه من کال قصد بد   نهیا  تشی _آم...واقع
 ...نه من. ییبدون لباس تو

 به سمتش برداشتم. یقدم یو نگران  تیبا مظلوم نیهم ینبود برا  یحاضر جواب وقت

  یخوا یخواهرامو نجات بدم...اگرم نم  دیبرم، من با  نجایکمکم کن از ا  کنمی_خواهش م
 نزن  یحداقل حرف یکمک کن

 کنم.  یخودم فکر تا

  اروی نی نه از ا  دم،یکش یکه پوف کالفه ا کردیبهم نگاه م تی جدبا   یجور نیهم پسره 
 . برگشتم برم  رسهیبه ما نم یریخوشگله خ

 .ستادمیبا حرفش ا  که

 _واستا...واستا.

 برگشتم سمتش.  یکالفگ با

   ه؟ی_چ

 . کنمی_کمکت م

 بهش زدم.  یکم تر اشاره ا  یزدم و با نگران یکم رنگ لبخند

 .یبجنب شمی_ممنون م

 ببرمت. ییجا تونمی_با حوله که نم 

 _خب پس لباستو عوض کن.   
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  نیاعصاب خورد کن تر  ی و استرس یبحران طی شرا  نی ا  یمن اونم تو ی زد که برا یپوزخند
 صحنه ممکن بود. 

 به نام لباس وجود داره. یزیچ دونستمیوگرنه من اصال نم یممنون که گفت یلی_خ

 که صدام نره پچ پچ کردم: نی از ترس اتو هم و  دمی اخم هام رو کش  تیعصبان با

 بکنم. یغلط هیبرم خودم  یکمک کن یخوا یبابا اگه نم ی_ا 

 بهم انداخت. ن ی از باال تا پا  یهاش رو درشت کرد و نگاه چشم

 . خب روتو بکن اونور لباس بپوشم.ی_دختر تو چقدر بداخالق

.از بازوم  دیرو پوش  لباس هاش  قهیحرص برگشتم پشت بهش تا باالخره بعد از چند دق با
 شروع کرد به   لکسیر یلیگرفتتم و خ

 زمزمه کردم:   یرفتن که حرص راه

 ؟ ی سر راهمون سبز بشه چ یکیتر برو اگه  واش ی  کمی_

 .شهینم یزی_نترس چ

و دنبال    چرخوندمیداشت م  ییطال دیکه ست سف ینگاهم رو دور عمارت بزرگ سرگردون
 چیدر پ چیپ یراهرو ها  یپسره تو 

 :دمیرنگ که شوکه پرس یمشک یبه در مید یرس نباریراه رفتن ا   ی. بعد از کلرفتمیم

 کجاست؟  نجای_ا

برگشتم سمتش و انگار تازه   تینگفت و به جاش در زد. دوباره با عصبان یزی چ یول
 .افتادی داشت مغزم به کار م

 .نمی کجاست؟اصال ولم کن بب نجای_با توام ا 
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بازوم   ی که رو  یکردم به تکون دادن خودم تا بازوم رو از دستش آزاد کنم. فشار شروع
 پارادوکس  لکسشیبا چهره ر  آوردی م

 رو داشت.  یبیعج

 وول نخور. خودی_ب

  یصندل  یبود که رو  یکه چشمم خورد مرد یزی چ نیرو باز کرد و بردتم تو اتاق. اول در
 ی نشسته بود و تعجب تو شی چرم

از  یکی پرتم کرد بغل  لکسیر یلیبود. پسره خ دایهاش هو  گاردی خودش و باد چهره
   یها که اون هم درجا با دست ها گاردیباد

نشسته بود نگاه متعجبش رو از من   زی که پشت م ی. مرد دیاش بازوم رو چسب گنده
 گرفت و به اون پسره دوخت.

 چخبره؟  نجایا  ن؟ی_شرو 

 . کردی_داشت فرار م

 ؟ ی _چجور

 . دونمی_نم

خوابوندم تو گوش   دهیکش هی   انی به خودشون ب هیبرداشتم سمتش و تا بق زی خحرص  با
 ها   گاردیکه درجا باد نی پسره شرو نیا

 زدم:  غیج کردمی که تقال م ی. سرتقانه درحالگرفتنم

  نویا کشمت ی...منمیبب نی ...ولم کنید یم میفرار یگفت ،یکنیکمکم م ی_کثافت تو گفت
 .نیمطمئن باش...ولم کن

برداشت سمتم و محکم مچ دستم رو تو دستش گرفت و فشار داد که آخ   زیخ نیشرو 
 توجه  یلب هام خارج شد. ب نیاز ب یفیضع
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 دردم با حرص لب زد: به

 ؟ ی دی...فهمکنمیدستتو خورد م یکن یغلط  نی همچ  گهی_بار د

من بودم که با    نباریهم فشار دادم و ا  یفکم رو رو  شتریدستم ب یدادش و فشار رو  از 
 .کردمی حرص لب باز م

 _برو به جهنم.

که گرفته بودتم  یگاردیقفل شده دستم رو پرت کرد که چند قدم همراه با باد یفک با
 عقب رفتم. نگاهش رو ازم گرفت و دوخت به  

 مرده.   همون

 کوروش.  رمی _من م

 ختره چموش باشه. د نیبه بعد حواست به ا نی. از ا نی _برو پسر آفر

 . ی_اک 

  کردم،یم  هیلحظه نگاه سرشار از نفرتم رو بهش هد نی که تا آخر ینی رفتن شرو رونیب با
 بودم اسمش کوروشه  دمیکه فهم  یمرد

  یبود نشست رو  نیزم یرو گاهه یپاش به عنوان تک کی که   یجاش بلند شد و درحال از 
 . زیم

.  نیبمون نجا یا  نی که تو و خواهرات اصال دوست ندار دونمیدخترِ خوب من کامال م نی_بب
   ستی رفتنتون هم اصال سخت ن دیکل

 و لپ تاپ کجاست.  هیرمز چ دیبگ هیکاف فقط

  شیبلند مشک مهی ن یموها دنیبه کش لیتما  بیشدم بهش و عج  رهیحرص و نفرت خ با
 داشتم. 
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 .می دونینم یچی_ما ه

 تکون داد. یسر  لکسیر

  ستین ی...باشه مشکل دیبهتون خوش گذشته و قصد رفتن ندار نجایکه ا  نی_پس مثل ا 
 . دشیببر

هاش به سمت در  گارد ینگاهم کم نشده بود، باد ی از نفرت تو   یاکه کماکان زره   یحال در
 لحظه نگاه از چشم    نیبردنم. تا آخر 

سرشار از نفرت من و آرامش   یانرژ   نیشد ب یدر سپر تینگرفتم تا در نها  لکسشیر ی ها
 به راهروئه بلند   مید یرس یاون. وقت

 سمت اتاق دخترها و داد زدم:  دمیو دو ارو ی  یپا  نیزدم ب یحرکت ناگهان کی تو   باال

 اگه بفهمن رمز... دیکه شد رمزو نگ ی_هر چ

سرشار از درد  یمرده رو دهنم نشست که گازش گرفتم و مجبور شد دوباره با آخ  دست
 ولم کنه. 

 .دینگ یزی...چُکشنیهر سه تامونو م هی _اگه بفهمن رمز چ

  نی. آخرن یزد تو گوشم که با درد پرت شدم رو زم برداشت سمتم و محکم  ز یخ مرده
 آرامش گفتن دخترها بود و   دمیکه شن ییصدا 

 اطرافم رو گرفت...ِ  یمطلق  یکیسرم تار  ین یسنگ نیهم ب بعد

    

 _آرام_       
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دوخته   وار ی د یو حفاظ دار رو  کی بودم و نگاهم رو به پنجره کوچ ده یدراز کش نیزم رو
  شد ینم دهید وش ی جا که و نیبودم. از ا 

قفل بلند   یتو  دیچرخش کل یرفت و آمد نبود. صدا  یباغ سر سبز و ب هیجز   یزی چ یول
 اتاق    یشد که سرم رو سمت در چوب

  واریبه د  هیزدم و سر جام تک یدو روز لبخند   یکی  نیمثل ا  ری آرو  دنی. با دبرگردوندم 
 نشستم. 

 ؟ ی سر در اورد  نجایشده از ا  ی_ به به اقا...چ

 .خوردیمواضحانه به چشم   تشی نبود اما جد  یعصب

 کتک آدمت نکرده.  نکهی_مثل ا 

 ابروم رو انداختم باال. کی  حاضرجوابانه

 .شنیفرشته ها که ادم نم زم ی_ اوممم عز 

 : دیهم فشورد و غر   یحرص فکش رو رو با

 . زمی_به من نگو عز 

 .زمیعز  گمیبهت نم  گهید زمی_ باشه عز 

  زیاسمم رو صدا کرد که ر نباریکه حرصشون گرفته با غرش ا یبداخالق یبچه ها  مثل
 سرم    ی. با حرص اومد سمتم و باالدمیخند

 بود.  شهیدرشتش ترسناک تر از هم  کلیقد بلند و ه هیزاو  نیا  ی . توستادی ا

   ؟ی گیرو نم ی _چرا اون رمز لعنت

 .دونمی_چون نم

 ت.  و جلوم نشس  دیبلند و حالت دارش کش مهین ی دست تو موها  هی
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زبونتون حرف   ریاماده ان تا با شکنجه از ز  ستادنیا  رونیکه اون ب  یی_ گوش کن. ادما
 بکشن. مطمئن باش شکنجشون هم مثل  

 .  یاونقدر راحت بخند یکه من بهت زدم و تونست  ستین یکتک

 صورتش و زمزمه کردم:  یوجب ک یاوردم   ت یرو با جد  صورتم

هم  دونستمیاگر م  یشکنجه. َو در ضمن حت ر یچه ز  نجا،یچه ا دونم،ینم یزی_من چ 
 از   یچون فقط کافه اون رمز لعنت گفتمینم

 . کنن  یتو سرمون خال ری ت هی  یکیتا  رون یب ادیب دهنمون 

لحظه نگاهش ُسر خورد رو لب هام و   کی شده بود  رهیحرف بهم خ یب ینطوریهم
 دوباره برگشت سمت چشم هام. 

 مطمئن باش.  نوینه، ابز یبیبه شماها آس  ستی قرار ن ی_ کس

 بودم که از جاش بلند شد.  شیاقهوه  یبه چشم ها  رهیمسخ شده خ  نجوریهم

رمزو   کی اس که فقط چند تا جمله  نجایرفتنت از ا دیباشه کل ادتی _ در هر صورت 
 . سازهیم

نگاه به مچش کرد و بعد   کی که مچ دستش رو گرفتم. اول  رونیاز اتاق  بره ب  خواست
 نگاه به من.   هیهم 

 نم؟یخواهرامو بب  شهی_م

 گه؟ ی _امر د

 . نیهم نمش،یبب خوامی_ لطفا...امشب تولد دالرامه. فقط م

 شد بهم.  رهیزد و مغرورانه از باال خ یپوزخند

 ؟ ی کرده مظلوم شد  ری_حاال که کارت گ
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 گرفته جواب دادم:  یحال با

 .ینداز یم کهی چرا تنده  یاجازه بد  یخوا ی_خب نم

برنزه اش گرفت.   یدست ها   نیدفعه اون مچ دستم رو ب نیکه ا نمی دوباره بش خواستم
 بود. یتفاوت رنگ پوستمون تضاد جالب

 _شرط داره. 

 ؟ ی _چه شرط

 به چشم هام جواب داد: رهی کرد و خ یمکث

حال بخند بزار   نی با ا یول   ارهی چون حرصمو در م رهی_خنده هات معموال رو مخم م
   یعمارت لعنت نی نفر تو ا  کی حداقل  

 . بخنده

 وونهید ر ی از اون آرو ی. امروز خبررونی حرف از اتاق رفت ب یهم مچم رو ول کرد و ب بعد
 پسر   کی نبود و جاش رو به 

 داده بود. نیغمگ

  یخدمتکار با همون لباس ها  هیشدم که در باز شد و  رهیدوباره به پنجره خ نجوریهم 
 وارد اتاق شد.  شیشگیهم یمشک دیسف

 ببرمت اتاق خواهرت.  ای_ب

  یجیکه با گ میاز اتاق خارج شد گهی زدم و از جام بلند شدم. با هم د ی زده لبخند  جانیه
 که توش    یبلند ینگاهم رو دور راهرو 

ارامش و   دنی. با دمیشد ی ا  گهی بهم داد که وارد اتاق د یکیگردوندم. هل کوچ میبود
  ی تو دیشد که جوش ی اشک یدالرام دلتنگ
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 لرزون لب زدم:   ییهام. با بغض و صدا چشم

 _ تولدت مبارک. 

  میخودشون رو پرت کردن تو بغلم. دستشون رو کبود یی پر بغض کردن و دوتا یا  خنده
 انقدر   یول  ومدیبود و از درد نفسم باال نم

براشون تنگ شده بود که محکم تر به خودم فشوردمشون. دالرام با بغض خودش رو   دلم
 تن و صورت    دنیازم جدا کرد اما با د 

 اخم هاش رفت تو هم.  کبودم

 ه؟ یچه وضع  نیشده؟ ا  ی_چ

 . ستین یچی_ ه

 بهم انداخت.  نی نگاه از باال تا پا هیبا اخم  ارامش

 .  هیکبود یکل تنت جا  ؟ی چیه یگی م  نیبه ا  ؟ی چی_ه

 نذاشتم حرفش رو ادامه بده و گفتم:  یکالفگ با

 مثال امشب تولد دالرامه ها.  د،یرو ول کن نای_ا

 رنگ بود.  رهیت  یکه تنها پوششش موکت ن ی زم یرو  مینشست

 .شه یامشب براورده م یکه بکن ییهر ارزو   یول  می_ شمع ندار

هامون بود بست و بعد  مشترک چهره  رنگش رو که تنها نقطه ی قهوه ا یچشم ها  دالرام
  یدوباره باز کرد. با مهربون هیاز چند ثان

فشورد. لحظه قشنگ   فشی ظر یدست ها  یو دست هامون رو تو  دیرو بوس دوتامون
 آرامش  زدهجان یه  یخواهرانمون با تکون ها 
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به حرف   جانی سمتش که با همون ه  میو برگشت می . متعجب نگاه از هم گرفترفت  نیب از 
 ومد.ا

. منم مخش رو کار گرفتم تا  ارهی رو برام فرستادن تا برام غذا ب گهیخدمتکار د هی روز ی_د
   نیا  نکهیبهم بگه. مثل ا  نجایراجب ا

هاش سه   ن ی کوروش. اما جانش دم،یداره که البته اونو خودمم د یاصل  سیرئ هی  سازمان
 .  نیو شرو  ری تا برادرن. آروان ، آرو

ادم کشتن براش مثل سوسک کشتنه. البته    ترسن،یآروانو همه مثل سگ ازش م خصوصا
 رو   یوحشتناک  ت ی حساس هی  گنیم

چند سال   یباورتون نشه ول د ی. شاکننی صداش م  یهمه آر نیهم  یداره برا  اسمش
 ازدواج    ییماجرا  هیدختره به خاطر   هیبا  شیپ

 .کشهیاروان هم درجا دختره رو م .کنهیروز اروان رو به اسم صدا م  هیدختره ام  کنه،یم

 دهنم گذاشتم که ادامه داد: یشوک دستم رو رو  با

  ییو دارو  یی ا یمیو تو کار مواد ش  هیمی. اون نخبه شکشهیمعموال شخصا ادم نم  ری_اما ارو 
 کردن و کشتنه. مگر   هوشیب یبرا 

خوابوندم تو گوشش   یکیهم که من  ن یرو بکشه. شرو یمجبور بشه با اسلحه کس  نکهیا
 کار  نی تو ا  کهیمرت یعن یکال تو کار هکه. 

 .خداست

 مشغول گفت:  یبا ذهن دالرام

هم   یاون نهیتو گوشش شرو  ی که تو زد  ی. اگر اونادیم  شیپ یسوال منطق  هی_خب االن 
 پس.. رهیارو   کردیم   ییکه از ارام بازجو

 ما چرخوند.   نیکرد و با ترس نگاهش رو ب یمکث



 نگاه تو سیرنو یز 

29 
 

 منه؟   ییل بازجو_اروان مسئو

تو هم و اروم لب   دیاتاق رو گرفت. آرامش اخم هاش رو کش ینیسکوت سنگ قهیدق چند
 زد:

 . کنمیزنده زنده خاکش م ارهیسرت ب  یی_اگر بال

 گفتم: یسوال  یرو گرفتم و با اخم ساعدش

خدمتکار   ه ی شهیاخه مگه م ؟ی باشه چ عهیشا هیکشتن نامزدش فقط   ی ماجرا  نی_اگر ا 
 انقدر اطالعات داشته باشه؟ 

 برگشت سمتم.  یشاک  آرامش

.  کردهیکار م نجا ی. بعدشم زنه مادرش هم ا تهیهمش واقع عه؟ یارام؟ کدوم شا ی_خل شد 
 . دونستنیرو م زیهمه چ

 دالرام هم دو به شک زمزمه کرد:  نباریا

 ...ی_ول

 در و حرف نگهبان حرفش نصفه موند.  ییهو یباز شدن   با

 ومه._وقت تم

 ساز بود از جاش بلند شد. اوقات براش دردسر  شتر یکه ب یبا سرتق شه یمثل هم  آرامش

   د؟یزاریکه وقت م هیوقت تمومه، مگه مالقات زندان و یچ ی_چ

 رفت.   یحوصله چشم غره ا یآرامش اشنا بود ب یبا کارها  یکه انگار نگهبانه

 متون؟ یبه زور ببر ا ی  نیا ی_ خودتون م

 ؟؟ ی ما رو به زور ببر یبخوا  یباش یسگ ک  میشو با هم بر ادهی_هوو پ

 بازوش رو گرفتم. اروم 
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 . اسده یفا یب ی_ ارامش ول کن لجباز 

 ..ی_ول

 دست دوتامون رو گرفت و محکم گفت:  دالرام

 بهتره.  ینجوریبچه ها ا د ی_بر

واسه  که دالرام دم گوشمون زد  یاما با حرف  میرو بغل کرد گهیهم د  یبا ناراحت ییتا  سه
 سرجامون. میشوکه خشک شد  هیچند ثان

اگر موفق به فرار   یبگم ول سی شما رو به پل یتالش کنم فرار کنم و جا خوامی_امشب م
 نشم مجبورم اعتصاب کنم. اونا براشون  

 زنده موندن ما مهم تره. یز یهرچ از 

از نگهبان ها    یکی لهیموندم بهش که دستم به وس رهیباور ازش فاصله گرفتم و خ نا
 حرکت نگاهش کردم.    یشد.اولش فقط ب دهیکش

  یارامش تو   یو داد ها  غیج  یصدا    یول دمیشنی م یعنی. دمیشنیاطرافم رو نم یصداها 
 و واضح نبود. تو سکوت   شدیگوشم اکو م

ه اکو و اسلوموشن  انگار از اون خلس هویاما    زدمیبه دالرام دست نگهبان رو پس م  رهیخ
 شروع کردم به   غیدر اومدم و با ج

 . کردیپر از اشک نگاهمون م یو پا زدن اما دالرام تو سکوت با چشم ها   دست

 . د ی...ولم کندی_ولم کن

در رو قفل کرد و   امیزدن هام انداختتم تو اتاقم و تا به خودم ب غیتوجه به ج یب نگهبانه
 ترس و استرس تنها    ایدن کی من رو با 

 ...گذاشت
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 _دالرام_         

 

 یتون یدادن با جمله" تو م ی. دلگرم رونیاز رفتن دخترا با بغض نفسم رو فرستادم ب بعد
 بود که از دستم بر   یتنها کاردالرام"  

به  م یگشتیو بعدش بر م  فتمین ریبکشم که گ قینقشه دق هیبود  ی. فقط کافومدیم
 . از شدت استرس حالت تهوو داشتم  مونیعاد یِ زندگ

 یهفته چند بار کی   نی. تو ادادیحس مرگ رو بهم م  فتمیآروان ب ریکه گ نی تصور ا و
 اندازه  اومده بود سراغم و به   ییبازجو  یبرا 

  یآرامش ازش وحشت یتا قبل از حرف ها یبودم ول  دهیضرب دستش رو چش یکاف
 چه قاتل   ریگ فهمم ینداشتم اما االن تازه دارم م

افتادم. با تکون دادن سرم فکر ترسناک آروان رو از ذهنم خارج کردم و برگشتم   یروان
 سراغ نقشم... 

 

 شب   مهیسه ن    

 

  کی . تو دمیچیرو توش پ وانیرو برداشتم و ل ییدستشو  یو زرد رنگ تو   کیکوچ حوله
 که   ییحرکت محکم زدمش لبه روشو 

  ی. برا رونیاومدم ب  ییرو برداشتم و از دستشو  شهیش کهیت هیسر و صدا شکست.  یب
   دمیکش قینفس عم هیدادن به خودم  یدلگرم



 نگاه تو سیرنو یز 

32 
 

. درد و  دمیبعد از مچم کش کمی تا  دیلرز یرو از کف دستم که م شهیش  زیدرجا قسمت ت و
 ام رو تو هم جمع  چهره  دشیسوزش شد

دارن من رو   نیکه از دورب دونستمیب هام خارج شد. مل نیبلند از ب یو ناله ا کرد
   نی هم یتو برا   ادیو االناست که نگهبان ب ننیبیم

دستم نگه داشتم و پشت به در منتظر نشستم. همون جور   یکیرو با اون  شهیش کهیت
 بعد نگهبان در رو  هیچند ثان زدمیکه حدس م

 ضرب باز کرد.  با

 تو؟   یکرد  ی_چه غلط

افتاد   یرو فرو کردم تو شکمش که با داد بلند شهی ام نشست درجا شکه رو شونه  دستش
 نفس نفس   ی. از ترس جورنیرو زم

که بلند شدم تا به   نی. همدمی رو دو یطوالن ریمس  هی  شیپ کمی نی که انگار هم زدمیم
 سمت در بدوام انگشت هاش دور مچ پام  

 .نیافتادم زم یفیضع غیشدن و با ج دهیچیپ

 . ی_دختره عوض

 شو کثافت._خفه

و دستش از دور مچ پام شل    دیکش یرو زدم تو دستش که داد بلند تر شهیحرص ش با
  دمی از اتاق دو   یشتریبا سرعت ب نباریشد. ا

کرد و محکم پرت شدم رو   ریکه از هل پام گ  کردمی م ی. داشتم پله ها رو تند تند طرونیب
   یاز ته دل یها. آخ آروم ول کی سرام

 نینبود و هم  نی طبقه پا  ی. از شانسم کسن ی رو زم دم یو مشتم رو از درد کوب گفتم
 که  یتوجه به دردم و بدن ی باعث شد دوباره ب
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  کی به  دمیدامه بدم. از عمارت که خارج شدم تازه رسا دنمی به دو د یلرز یزور ضعف م از 
 لب    ریز  یبزرگ. لعنت یلیباغ خ

از عمارت فاصله   یلیهنوز خ  یادامه دادم ول رم یکردم و کورمال کورمال به مس زمزمه
   ن یپارس چند دنینگرفته بودم که با شن

شد و سرعت   شتریپاهام ب یجون تو  نیبزرگ بند دلم پاره شد. در اثر ترشح آدرنال سگ
   یلیکه خ یرو باالتر برد جور دنمی دو

افتادن اشک تو چشمام جمع    ری . از ترس سگ ها و گیدر خروج ی ها  کی نزد دمیرس زود
 شده بود. سرم رو برگردوندم عقب که  

نه اونقدر کم که   یکم بود ول یل یم با در خ. فاصلدمی کش یغیفاصله کم سگ ها ج دنید با
   ی. برارنمی سگ ها نتونن بگ

تو   زشونیت ی بار نگاهم رو به پشت سرم دوختم و آماده بودم تا دندون ها نیآخر
 لحظه بازوم توسط    نیاخر  هوی پوستم فرو بره که 

مثل حفاظ جلوم قرار گرفت. با   یو شخص واری شدم تو د دهیشد و کوب دهیکش یکس
 سرم رو اوردم باال که با آروان رو به    وحشت

  گهیگرم و پر سرعتمون به صورت هم د یشدم. فاصلمون انقدر کم بود که نفس ها  رو
 سگ ها   دنی. با حس چرخکردیبرخورد م

 رو تو مشتم فشوردم.  رهنشیو ورمون ناخداگاه دستم رو گذاشتم رو بازوش و پ دور

 .  رنی_تکون نخور، منو که بو کنن م 

. دست  شدیم  کی به من نزد شتریاون هم ب دنیچرخیدورش م شتریچقدر سگ ها ب هر
  نی گذاشته بود و هم  وارید  یهاش رو رو

بگم که متوجه نگاه   یزی. سرم رو اوردم باال تا چکردیرو کم تر از حد نرمال م فاصلمون
 شدم. ناخداگاه حرفم رو   اشره یخ
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نفس هامون   یحت م،یزد ینم یرنگش. حرف یقهوه ا یشدم به چشم ها  رهیخ و  خوردم
 هم تو قفسه  مون اروم گرفته بود. فقط زل 

  ینگاه شدنیسگ ها که دور و دور تر م  یقدم ها  یصدا  دنی. با شنگه یبهم د میبود  زده
 به دور و ور انداختم. تا اومدم نفس  

لحظه   کی . تو  واریتو د  دتمی سمت خودش و دوباره کوب  دتمیبکشم از بازوم کش یراحت
 داد بلندش رفت.  ینفسم از درد و صدا 

   ؟ی _فرار از دست من؟ ها؟ به چه جرعت

 کرده سرم رو اوردم باال.  بغض

 _بزارم برم...تورو خدا.

چرخوند و بر خالف تصورم با   می اشک  یچشم ها  نی قرمز از خشمش رو سرگردون ب  نگاه
 زد. ی پوزخند یرحم یب

ام خراب  ساله  نی به خاطر شما سه تا جوجه نقشه چند زارمی م ی. فکر کرد ی_ کور خوند
 بشه؟  

 فوران کرد.  غیو ج  هیروم همراه با گر  یفشار ها  تمام 

 .نینقشه، رمز، نقشه، رمز. دست از سرما بردار  ی...هگهی _بسه د

 خانوم کوچولو.  م یکار دار ی_هنوز کل

 چشم هاش چرخوندم.   نیحرص نگاهم ر و ب با

تا از   کنمیمطمئن باش اونقدر شانسم رو امتحان م یول یانداخت رمیدفعه که گ نی _ا
 فرار کنم. نجایا

 .نی پرتم کرد رو زم نباریشد. از بازوم گرفت و ا  وونهیکه د  دی نرس هیثان به
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 . کنمی_ آدمت م

رو  دنمی شروع کرد به کش یرحم  یدستش دور موهام چنگ شد و با ب امی به خودم ب تا
 تا ولم   زدمیدست و پا م غی. با درد و جنیزم

و   سوختی موهام رو ول کرد. تمام سرم م مید یعمارت که رس یورود ی. به پله هاکنه
 بود. تا خواستم از  فیقابل توص  ریدردش غ

کردن و   هیزدن و گر  غیجز ج ی. کاردستش در برم بلندم کرد و گذاشتتم رو کولِش ریز 
 .  ومدیدست و پا زدن از دستم بر نم

و   دیچ یهام تو سالن پ هی گر نیب دمشونیدیکه نم  ییپر سرعت کسا  یقدم ها یصدا 
 ما متوقف شد.  کی نزد

   ؟ی کرد داشی_ پ

 _ آره 

 بلند شد.  یا  گهیشخص د یصدا  نباریا

 کرده.  ی_نگهبان رو زخم

 با حرص رون پام رو تو دستش فشار داد. آروان

 _زندست؟ 

 _آره. 

 .دیدهنشو ببند یجوری_ 

. نمیام رو هم بب  گهیاون دو نفر د یخنث افهیتونستم ق نباریبه راهش ادامه داد و ا دوباره
 عمارت قلب  همشون   نیانگار تو ا 
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بدنم هم از   منکر درد  ی. آخ نگفتم ولنیشده بود. بردتم تو اتاق و انداختتم رو زم سنگ
  وونهی. مثل د شدمیخوردن نم ن یهمه زم  نیا

تو موهاش. با درد به  دیکشیدست م۱و کالفه   رفت یور اتاق به اونورش راه م  نیاز ا  ها
 پشت سرم از جام بلند   واری کمک د

 .دی رسی لبش تازه داشت به گوشم م ر ی ز  یحرف ها شدم،

 _ فرار از دست من...

 صداش رو بلند تر کرد.   نباریا

 _فرار از دست من.

ببر   هیکنم همراه با داد بلندش درست مثل   لیتحل  هیرفتار هاش رو تجز یبخوام معنا  تا
 برداشت سمتم و دوباره جمله  ز یخ یوحش

بازوهاش گذاشتم تا دورش کنم   ی. با ترس دست هام رو رواز دست من" رو داد زد  “فرار
 اسمش رو که   غیو ناخداگاه از هل با ج

از دهنم درومده چشم هام گشاد   یچ دمیمرگ رو برام داشت به زبون آوردم. تا فهم حکم
 دهنم گذاشتم. شوکه  ی شد و دستم رو رو

  ی . به معناشدیو هر لحظه صورتش قرمز تر و رگ هاش برجسته تر م کردینگاه م بهم
 . فتادمیکلمه داشتم از ترس پس م یواقع

 دهنم برداشتم. یدستم رو آروم از رو  دی لرز یکه تمام تنم م یدرحال

 _من...من.. 

بغل دستم.  نهیتو ا دیو مشتش رو کوب دیداد بلند کش هیخواستم حرفم رو ادامه بدم   تا
   رهیو با شوک خ  دمیکش یک ی کوچ غیاز ترس ج

 .دیکش یدر کار نبود و فقط داشت عربده م ی داد  گهیقرمزش. د   یبه چشم ها شدم
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 ...ستی _اسم من آروان ن 

رو به رو دوباره حرفش   واریسمت د  کرد یکه پرتش م یرو گرفت تو دستش و درحال نهیآ
 رو با عربده تکرار کرد.

چهره ترسناکش روح از تنم جدا   دن یدرجا برگشت سمتم. از د واریتو د نهیپرت شدن ا  با
 د به سمتم اومدن  که شروع کر  نیشد. هم

 من هم جهت مخالفش پا به فرار گذاشتم.    دنیداد کش و

 .ی...حق نداریاریاسمو به زبون ب نی ا  ی_حق ندار

که رو به روش قرار   نیسمتش خودش. هم دتمیشد و کش دهیچیدور موهام پ دستش
  یلیدوتا س  یقابل باور ر یگرفتم با سرعت غ

  دیکشی. تمام مغزم از درد سوت منیرو زم که پرت شدم یخوابوند تو گوشم، جور محکم
 توان ناله کردن از درد رو   یو حت

 .دمی مچ دستش رو چسب  هی. دستش که دور گردنم قفل شد با وحشت و گرنداشتم

 ...نفس.. تونمی...نمی_ت...تورو خدا...نم 

 .یریم ی ...توام میری می_م

دست و پا بزنم. از ته مونده جونم استفاده کردم و با زانو   تونستم یفقط م یژنیاکس یب از 
 پاش زدم که با داد دستش  نیبه ب یلگد 

 گردنم شل شد.  دور

 _کثاافت.

لحظه ام مکث   ک ی  ی. حتکردمیسرفه م  هیو با گر  دمیکشیبلند و پر صدا م یها  نفس
   هی. با گر رونیب دمی نکردم و از اتاق دو 
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 : زدمیفقط داد م سرگردون

 ...کمک.نی و خدا کمکم کن_تور 

 _چخبر شده؟ 

 دمی مکث دو   یپله ها بود ب نی هم پا شیپ قهی چند دق نیکه هم ی پسر دنید با
 سمتش. 

 _دالراام.

 و پشت پسره پناه گرفتم.   دمیکش یکیکوچ غیو ج  دی که آروان زد شونه هام پر یداد از 

 منو بکشه. خوادی_تورو خدا کمکم کن...م

  دایاش رو پکه ُطعمه  یمن مثل ببر  دنی و با د رون یها از اتاق اومد ب وونهیمثل د   اروان
 کرده حجوم اورد سمتم که همون موقع  

 از اون پسرا از پشت گرفتتش.  گهید یکی

 . رهیبم د یبا ی...اون لعنتری _ولم کن...ولم کن آرو

که پشتش پناه گرفته بودم    یکه پسر  واریعقب عقب رفتم و کز کردم گوشه د هیگر  با
 سمتم و بلندم کرد. دی دو

 ببرمت اتاقت، بجنب. ای_ب

. من که وارد اتاق شدم در رو از پشت قفل  دمی لرزون پشت سرش دو   یدست و پا  با
 بند  د یکشی که آروان م ییداد ها  یکرد. صدا

  هیپناه تو خودم جمع شدم و بلند بلند گر یبچه ب  هی. مثل  لرزوندیوجودم رو م بند
  چیه می و تو زندگ  کردی. همه جام درد مکردمیم

 نکرده بودم...  یکس یو ب ییانقدر احساس تنها وقت
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 _آروان_                         

 

  وانهیاتاقم دور شدم. دست خودم نبود و د رو با داد هل دادم و ازشون به مقصد ری آرو
  ز یو با داد همه چ رفتمی وار تو اتاق راه م

  یتمام وجودم رو گرفته بود. با نفس نفس رفتم جلو  تی . حرص و عصبانکردمیپرت م رو
 شده   رهیکه به خودم خ یو درحال نهیا

 دادم زدم:  بودم

 . ستمی_من آروان ن

ام شروع کرد  ام، چونهمغز خسته   یجون گرفتن تو تو درونم تکون خورد، خاطره ها   یزیچ
 و با بغض لب زدم:  دنیبه لرز 

 . ستی ...اسم من آروان نست ی _اسمم آروان ن

اونا هزار بار تو   یبا صدا  می. اسم لعنتنی بهش نشستم رو زم هیو تک وار ی سمت د  برگشتم
 و با داد   دمی . گوشم رو چسبچدی پیسرم م

 زدم.  واریسرم رو پشت هم به د پس

...آروان هم شما ها رو کشت. آروان خوب  نشی_به من نگو آروان، آروان مرد. شماها کشت
   لشیبود، مهربون بود .شماها تبد 

 . آروان مرده...آروان مرده. ستمی شما کثافت ها...من آروان ن وال،یبه ه نی کرد

رو به روم زل زده   واریکه به د یلو درحا نی هام آروم اروم از گوش هام اومد پا دست
 رفت.  لیبودم صدام هم تحل 
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 _آروان مرده...آروان مرده. 

که ساعت ها ورزش   یام مثل کسو چشم هام رو بستم. قفسه   رونیرو فرستادم ب  نفسم
 . با شدیم  نی کرده بود تند تند باال و پا

  یفیدست ظر یِ د خون. رستادمی ا  نهیآ یاز جام بلند شدم و دوباره رو به رو   واری د کمک
 افتاده بود. دختره   دمیبلوز مردونه سف  یرو

اگه   ؟یکشته بودمش چ ایلیسر خودش اورده. اگه مثل س  ییچه بال ست یمعلوم ن  احمق
 نفسم رو   ؟ی چ کردیبه موقع از دستم فرار نم

  ی . جعبه هادمیام کششده   شونیپر ی موها یو دستم رو با حرص ال   رونی ب فرستادم
 کمد برداشتم.  یرو از تو  هیاول  یکمک ها

و وارد   رونیتوجه بهش از اتاق اومدم ب یدور زخم مشتم خشک شده بودن. ب یها  خون
 تا   ریو آرو   نیطبقه باال شدم که شرو 

 با هل به سمتم اومدن.  دنمید

 ؟ ی ری_کجا م

 ندارم.  ش ی_کار

 جعبه گذاشت.  رهیدستگ یدستش رو رو نیشرو 

 .رمی_بزار من م

 عقب. دمیحرص جعبه رو کش با

 ندارم. شی_گفتم کار 

سر   ری با حرف آرو یشدن بهم. با چشم غره نگاهم رو ازشون گرفتم ول رهیبه شک خ دو
 .ستادمیجام ا 
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 _داداش؟ 

داداش گفتنشون. برگشتم   یبرا  رفتی و هفت سال سن هنوز هم دلم ضعف م ست یب با
   یکه تو  ییروان یِ سمتش و با تمام خستگ

 گفتم که سمتم اومد و محکم بغلم کرد. یوجودم بود "جانم"  

   گه؟ی د یدونی. مم یشتیپ شهی_ما هم

بار قفل در   نیلبم نشست و سرم رو تکون دادم. دوباره برگشتم و ا  یرو  یخسته ا  لبخند
 اتاقش رو باز کردم...

 

 _دالرام_    

 

 قامت آروان وحشت زده نشستم تو جام.   دنی باز شدن در و د با

 ندارم. تی _کار

توجه به  یکه ب رهیحرف اومد سمتم و رو به روم نشست. خواست دستم رو بگ یب
   دمشیسوزش دستم مشتش کردم و با ترس کش

 .عقب

 .یتتو داغون کرد دس  ی_ لج نکن...زد

 گفت:  یشتریب دیبا تاک  نباریموندم. ا ره یقرمزش خ  یحرف با اخم و ترس به چشم ها  یب

 ندارم. تی _ گفتم کار

  دنیسمت خودش و مشتم رو باز کرد. با د دتشیدستم رو شل کردم که کش ناخداگاه
 دستم اخم هاش رفت تو هم.  تیوضع
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جا به جا    کمیبه روز دستش آورده.  یبه تمام معنا... نگاه کن چ وونهید  هی. یا  وونهی_د
 . یممکن بود رگتو بزن یزده بود 

 گفتم.  یرو دستم صورتم از سوزشش تو هم جمع شد و آخ بلند خت یرو که ر  نیبتاد

 .یاریسر خودت ن ییبال  نیهمچ یریگیم   ادی یدرد بکش ینجور یبار ا  هی ی_وقت

پرستار حرفه   هیرد به پانسمان کردن زخمم. درست مثل  رو برداشت و آروم شروع ک  باند
 کار رو   نی ا  فی آروم و ظر یا

  یروش خشک شده بودن ول یکار نگاهم به دستش افتاد که خون ها  نی. بدادیم انجام 
 . درسته آدم قهی معلوم بود زخمش نسبتا عم

دستم ول نکرد.   تیوضع  نیمنو با ا   یو حقشه که برام مهم نباشه ول  ستین یخوب
 خواست از جاش بلند بشه که مچ دستش رو  

. اطراف رو  کردم یو نگاهم به دستش بود اما نگاه متعجبش رو حس م ن ی . سرم پاگرفتم
 کردم و با انبر   یضد عفون  یبا اسپر

رو که برداشتم   نیمونده کردم. بتاد  یباق زیر شهی شروع به دراوردن چند تا ش مخصوص
 سرم رو اوردم باال. 

 _ممکنه بسوزه.

و آروم    نی نگفت، فقط زل زده بود تو چشم هام. دوباره سرم رو انداختم پا یزیچ
 اخم هاش هم    یرو دستش. حت ختمیرو ر نیبتاد

االن رو زخمش  شدیخودم هم باورم نم یاروم نشسته بود که حت یهم نرفت و جور  تو
 ده بود بهم. دور  زدم، فقط زل ز  نیبتاد

  دهیچیرو پانسمان کردم و خواستم دستم رو بکشم که دستش دور مچ سالمم پ دستش
   میسمت خودش. صورتم تو ن  دتمیشد و کش
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و متعجب من اون با آرامش نگاهش رو    دهیصورتش بود و بر خالف چهره ترس هیوجب
 .  چرخوندیصورتم م ی تک تک اجزا  یرو

 زمزمه آرومش سکوت رو شکست.  نیهمون ه در

که زخم   ی...من عادت به توجه و محبت ندارم. عادت به کسی_به من محبت نکن لعنت
 هام رو درمان کنه ندارم...

 آروم تر زمزمه کرد:  نباریا

 که آرومم کنه ندارم.  ی_عادت به کس

سته  اش چشم هام ناخداگاه بنشون بدم با بوسه  یکه بتونم عکس العمل نیقبل از ا  و
  یو من از شوک حت دیبوس یشدن. خاص م

رسوند چشم هام هم ناخداگاه باز   انیاش رو که به پاهم نداشتم. بوسه  یهمراه توان
 شدن و تو چشم هاش قفل موندن. چند 

حرف بعد از برداشتن جعبه از اتاق رفت    یکه گذشت نگاهش رو ازم گرفت و ب یا  هیثان
 قلبم که   ی. شوکه دستم رو رو رونیب

اروم تر شدن   یگذاشتم و چشم هام رو برا  دیکوبی گنجشک خودش رو به قفسهم م مثل
 نفس هام بستم...

 

 دو روز بعد                                                       

 

 _آرام_    

 



 نگاه تو سیرنو یز 

44 
 

که متوجه شدم نتونسته فرار کنه من هم   یاعتصاب کنه. شب ییبزارم دالرام تنها نتونستم
   یاعتصابم رو شروع کردم. چاره ا 

 . رونیب میجهنم بر نیهم از ا  یبا همکار دیبا  ست،ین

غذا رو گذاشت و بعد هم  ی نینگاهم رو برگردوندم. خدمتکار س یچشم ری در ز  یصدا با
   کیرفت. ساعت ها گذشت و از تار 

هوا معلوم بود شب شده و اومدن دوباره خدمتکار هم نشون دهنده وقت شام   شدن
 بود.

   ن؟یخوریچرا شما سه تا غذاتون رو نم ؟ یچ یعنی_

 یبهتره بگم جون یعنیروم.  رنگ رو به دیسف واریموندم به د  رهینگفتم، فقط خ یزیچ
 حرف زدن نداشتم. دو روز غذا   یبرا 

و رفت   دی کرده بود. خدمتکار در رو بهم کوب جمیو گ  فیکه داشتم ضع یو کم خون  نخوردن
 نگذشته بود که   یا قه ی اما هنوز چند دق

شدم و لبخند  ریانداختم که متوجه آرو  یدر باز شد. باز هم از گوشه چشم نگاه دوباره
   یلب ها  یرو رو   یجون یگ و بکمرن

 ام نشوندم.شده  خشک

 ورا.  نی...از ا ری_به به آقا آرو 

 رنگ و روت شده مثل گچ.  ؟ی دو روزه غذا نخورد یچ یعنی ه؟یچ  ایمسخره باز  نی _ا

 _من خوبم.

 .یبخور یزیچ هی  دیکامال واضحه...پاشو، پاشو با  نم،یبی_اره دارم م

 رو با اخم پس زدم. اوردی رو که داشت سمت بازوم م دستش
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 .خورم ینم یچی ه میبر دیکه نزار   ی_تا وقت

 شونه هام رو پروند.  شهیبلندش مثل هم  داد

 .یکنی_غلط م

 اخم روم رو ازش برگردوندم. با

 .خورمینم یزی_من چ

 باز بتوپه بهم که تلفنش زنگ خورد. شروع کرد به صحبت کردن و بعد از چند خواست
 تلفن رو قطع کرد.  یبا کالفگ هیثان

 نباشه. یبه حالت اگر ظرف غذات خال ی. وا گردمی_دوباره بر م

  نیدادم همون جا رو زم حیحال بودم که فقط ترج   ی. انقدر برونیهم از اتاق رفت ب بعد
 چشم هام رو ببندم و بخوابم...

  

 _آرامش_     

 

  ه؟یمعده چ ه؟یچ ی...اصال گرسنگستی...من گشنم نستی...من گشنم نستیگشنم ن من
 که گوشه اتاق   هیخداا غذا همون یا  ه؟یغذا چ

مرد  و نا  ن یبا باز شدن در منفور تر  دمی. تو ذهنم کماکان مبجنگزنهی بهم چشمک م داره
 اومد داخل. نیشرو  یعنی  ایآدم دن نی تر

 ؟ یکنیم یچه غلط  نجایا  ی_نصف شب

 .ی_وحش

 .  کردمیکال عوض م ستویف زدمی که حال ندارم وگرنه م فی...حفی _ح
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 هنوز. ی_جوجه ا 

 . هیکاف ی_تو خروس

  تیبا جد هیخنده بسنده کرد و بعد از چند ثان  هیکه معلوم بود کم اورده به  ییاونجا از 
 نشست جلوم. 

حداقل قبل   ای پس ب یریمی م  گهیکه کمه کم تا دو روز د دهیزردت نشون م افهی_خب ق
 کنار.  میمردنت کُدورت ها رو بزار 

 خنده. ریکج و کوله بهش نگاه کردم که زد ز  افهیق با

   ؟ی خندیتو انقدر م ید. اصال واسه چخودتو نگاه کن بعد بخن نهی_مسخره...پاشو برو تو ا 

 کنار.   یگذاشت  یدیکه تو کال خنده رو بوس یلی_ به همون دل

 هام رو گنده کردم و ابرو هام رو انداختم باال.  چشم

 دنم؟ یواسه نخند  رمیاز شما اجازه بگ  دی_با

 دستش رو گرفت سمتم.  نباریو ا دیخند  دوباره

 صلح؟ -

دستم رو تو دستش  ی با لبخند کم رنگ هیفکر کردن دراوردم و بعد از چند ثان  ی ادا
 گذاشتم.

 .زننی آرامش خانوم دارن به ما لبخند م ،ی_اوو چه افتخار

 .رونیب دم یلبخندم رو خوردم و با اخم دستم رو از دستش کش درجا

 پرو نشو. -

 گرفت باال. میتسل یدستش رو به معنا شدی که از لبش پاک نم  یهمون خنده ا   با

 باشه باشه نزن ما رو. -
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  تیاش رو خورد و دستش رو با جدخنده  هوی که  کردیجور با خنده بهم نگاه م نیهم
 گذاشت رو بازوم.

 _ غذاتو بخور. 

 . خورمینم یچی نرم ه نجای_تا از ا

 .یعوض کنلپ تاپ   یها رو با گفتن اون رمز و جا یلیخ یزندگ ی تونی _ آرامش تو م

 ؟ یچ یعنی_

 . رونی فرستاد ب قیرو عم نفسش

 _غذات رو بخور و درست فکر کن و رمزو بگو. 

 . شیمشک یاخم زل زدم به چشم ها  با

 .خورمیم  یینه غذا گم یرو م ینه رمز مینر  نجای_تا از ا

 کارات فق... نی_با ا 

 اومد حرفش نصفه موند. رونیکه از ب یداد یصدا با

 _دکترو خبر کن...بجنب.

درجا از جاش بلند   نی سمت در. شرو  میبه هم و برگشت میشد  رهیاولش شوکه خ هردو
 که بخوام   نیو قبل از ا   رونیب دی شد و دو

 رو در. دنیشروع کردم به کوب غیبرسم در رو بست و قفل کرد که با ج بهش

 شده؟؟؟  یشده؟ چ ی...چرونیب امی ب دیتورو خدا بزار -

. با  دهینرس  ی صدام هم به گوش کس یو معلوم بود حت ومدی همهمه م  یفقط صدا  رونیب
   ینشستم و دستم رو رو واری به د هیتک هیگر

 فشوردم... دهنم



 نگاه تو سیرنو یز 

48 
 

 _آرام_          

 

از   یبود. با کالفگ میلعنت یضعفم به خاطر کم خون ن یشده بودم و ا  جی گ گهیضعف د از 
 که قدم اول رو  نیجام بلند شدم اما هم

. به خاطر افتادنم دستم  نی رفت و محکم پرت شدم رو زم یاهیچشم هام س برداشتم
   یبد یخورد به ظرف غذا و اون هم با صدا 

سرم    تونستمینم یمن حت یول زدیو شکست که درجا در اتاق باز شد. نگهبانه داد م  افتاد
 رو بلند کنم.

 _آقا رو صدا کن. 

 . دیچیاتاق پ یتو فضا  ر یآرو  یصدا   فتهیکه چشم هام رو هم ب نی از ا  قبل

 _آرام...آرام چشم هات رو باز کن. 

که  یشدم بهش. با هل نگاهش رو ازم گرفت و رو به شخص رهیو منگ خ جیگ
 داد زد:  دمشیدینم

 _دکترو خبر کن...بجنب.

 دستم رو اوردم باال و گذاشتم رو بازوش.  یجون یب با

 . ری_آر...آرو

 اصال نترس. ست،ین یز یچ ست،ین یزی_چ

 _خوا...هرام. 

 .دیموهام کش  یرو رو  دستش
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_خواهرات حالشون خوبه...خوبن. تو فقط چشم هاتو نبند باشه؟ باشه ارام؟ اصال دکترو  
 .مارستانیب برمت ی ول کن االن م

 . دمیجون چسب یبلندم کنه که دستش رو ب خواست

 ...اونا...برن.دی_بزار...

 . اری... باشه باشه تو فقط دووم بدیبر میزاری_م

 خسته و بغض دار زمزمه کردم: ییصدا با

 ام. _خسته 

 ام گذاشت و تو بغلش بلندم کرد.دستش رو دور شونه  یکیزانوم و اون  ریدستش رو ز  هی

 ...  یانجام بد  دیکارا هست که با یلیهنوز زوده. هنوز خ ه؟ی چ ی_نه نه، خستگ

اطرافم   ییبه روشنا ی کیتار تیتا در نها  دیچیو پ دی چی. انقدر پدیچیپیسرم م  ی تو صداش
 غلبه کرد...

رو تو   ی حس خوب د یلغزیکه رو پوستم م یسرد  میآروم چشم هام رو باز کردم. نس آروم
   یفضا  دنی. با دکرد یم  قیوجودم تزر

متعجب سرم رو دور تا دورش چرخوندم. انقدر همه جا سر سبز و روشن بود که   دورم
 . شروع کردم به راه  شدیآدم باورش نم

 .دیرقصی که تنم بود همراه با باد م  یدیسف  رهنی . پدنیخنده دور خودم چرخ و با رفتن

 _آرام؟ 

به من با   یاد یتعجب برگشتم سمت صدا که با بابام رو به رو شدم. تو فاصله نسبتا ز  با
 بود. از ذوق   ستادهیا  نشیهمون لبخند دلنش

 حبس موند.  نفسم
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 _بابا...پس مامان کو؟ 

 شد بهم.  رهیخ  یلبخند مهربون با

 . مشی نیبیخونه و م م یری م یا ی...اگه تو بزمیعز  ادی _ م

. اونا هم مثل بابا  دیچیآرامش و دالرام تو فضا پ  یکه اومدم بدوَام سمتش صدا نیهم
 شده   رهیازم دور بودن. دالرام با غم بهم خ

 .بود

 _آرام برگرد.  

 بابا گفت:  دوباره

 مامان و بابا؟   ش یپ یای ب یخوا ی_آرامم؟ نم

برم.   دیبابام...آره با شیبرم پ د ی. با چرخوندمی م نشونیاسترس و سرگردون نگاهم رو ب با
 . دم ی با لبخند برگشتم و به سمت بابا دو

 نتونست من رو از رفتن باز داره.   زدیآرامش هم که اسمم رو صدا م یها غیج یحت

شد   دهیون لحظه بازوم از پشت کشبه بابا دستم رو سمتش دراز کردم که هم  دنمیرس با
 درومدم. لبخند آرامش  ر یو رخ به رخ آرو 

صورتم رو در نظر    یکه همه اجزا یبود. دستش رو اورد باال و درحال ب یبرام عج بخشش
 موهام رو داد پشت گوشم.   گذروندیم

 لبم نشوندم. یرو رو  یز یام طنتیش لبخند

 .رمیباالخره دارم م ید ی_د

دستم رو تو دستش   هیو  دی شد. کمرم رو کش رهی نگفت و باز هم با لبخند بهم خ یزیچ
 و   دمی بهش. متعجب خند  دمیگرفت که چسب
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 :گفتم

 ؟ یکنیم  کاری_چ

 . میبرقص میخوا ی_م

حرکت    نیو در ه می د یخندیدور دستم رو گرفت و چرخوندتم. دوتامون م هی و
   . بردتم باال و شروع کرد به چرخوندنم ومید یرقصیم

که رو به روش   نی بشن. آوردتم پا یهام قاط غیج یشد خنده هام ال به ال باعث
   میشد  رهی. کم کم خنده هامون محو شد و خستادمی ا

که   ن ی. قبل از اهوا شناور بود  یمن تو  ینارنج یبلندش مثل موها  کم ی یهم. موها  به
 اش  نشون بدم بوسه  ی بتونم عکس العمل

حالت دارش   یموها   یناخداگاه دست هام تو  یمعمول ول   ریبود و غ  بیکرد. عج امشوکه 
 کردم. بوق   یفرو رفتن و باهاش همراه

 جدا بشم.  ری باعث شد متعجب از ارو دیچیجنگل پ یکه تو فضا  یممتدد 

 چ... یصدا  نی _ا

اش رو  که بوسه  ن یحرفم رو ادامه بدم و دوباره صورتش رو اورد سمتم اما هم نذاشت
 جنگل عوض شد.   یا آغاز کرد، فض

از ماسک   یول  دمشونیدیآدم بودن که تار م یبودم و باال سرم کل  دهیمن دراز کش  انگار
 داد که دکترن.   صیتشخ  شدیهاشون م

  ری ارو دنیکه در حال بوس  یچشم هام بسته شد و فضا برگشت به جنگل و من  دوباره
 همراه با صداها و    نجوریمسئله هم نیبودم و ا 

کرده   رییدفعه که برگشتم تو جنگل فضا تغ  نیسرم ادامه داشت. ا یمختلف تو  خاطرات
   ریآرو  گهی بود و د  کی بود، همه جا تار
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 . دمیچرخیسرگردون دور خودم م غی و با ج  زدمینفس نفس م دهی. ترسنبود

 ...ری ...آروری _آرو

 بلند بود چشم هام رو باز کردم.  یکه مثل نفس ی( مانند هی ) با

 _برگشت...برگشت. 

  ریبعد دستم اس  هیرو صدا کردم که چند ثان ری آرو  شدیم دهیکه به زور شن  یآروم یصدا با
 دستش شد. 

 تموم شد.  گهی...تموم شد، دنجامی_من ا

 _آرامش...دالرام.

 همه حالشون خوبه. تو نگران نباش.  -

 هم فشوردم...  یروم چشم هام رو روشدم و اروم ا  رهیبه سقف خ یخستگ با

 

 چند ساعت بعد       

 

          

شد  کمی که نزد  نی بود چشم هام برق زدن. هم بش یکه تو ج شیپرستار و گوش دنید با
  بش یرو از ج یتا ُسرمم رو چک کنه گوش

لرزونم رفتم تو   یبا دست ها  رونیپتو. پاش رو که از در گذاشت ب ر یو گذاشتم ز  گرفتم
  س یو شماره پل  یقسمت تماس اضطرار

رو    یاومد تو که با هل گوش ری که تماس رو بر قرار کنم آرو  نیقبل از ا یگرفتم ول رو
 سمتم و باال اومد   لکسی پتوم. ر ریگذاشتم ز 
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که دستش رو گرفت سمتم و با چشم اشاره   میبهم زل زد یا  هیچند ثان هی. ستادیا  سرم
 کرد به کف دستش.

 .ی_گوش

 ؟ ی_ک...کدوم گوش

 رو بده بهم.  یبزارم، گوش یادگاریبهونه نده دستم که رو بدنت   زمی _عز

ابروش   کی   دیاک کف دستش. با ت دم یپتو دراوردم و کوب ریرو از ز  یبه حرص گوش ختهیآم
 رو انداخت باال. 

 کارات بردار.  نی_دست از ا 

حرف   یهم ب  ری لب گفتم که همون پرستاره با ظرف غذا وارد اتاق شد. آرو  ری ز  ییبابا برو
 رو گرفت سمتش.  یگوش

 حواست رو جمع کن.   شتری_دفعه بعد ب

 اقا.  دی_ب...ببخش

 . یبر یتونی _م

 هل داد سمتم. زیم  یغذا رو از رو  ریرفتنش ارو  با

 _زود باش غذاتو بخور.

 توجه به حرفش روم رو برگردوندم.  یب

 . خورمی نم یچیه میبر  دیزار ی _نه. قبال هم گفتم تا مطمئن نشم م

 . دیاز دادش شونه هام پر میماه و ن کی   نیا  یبار هزارم تو  یبرا 

 _َاه بسه. 

 رد. صداش رو آروم تر ک  دیاخم آلودم رو که د  چهره
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 رو بخور.  یکوفت  یفقط اون غذا دیبر می_باشه، قراره بزار

 ؟ یچ  یاگه دروغ گفت ؟ ی چ نی_اگه نذاشت

 .گمی _من...من دروغ نم

 رو گرفتم سمتش.  کم یکوچ  انگشت

 _قول؟  

نگاه به انگشتم کرد و دوباره نگاهش رو برگردوند سمت من   هیگشاد شده  یچشم ها  با
 کرد.  ی و اروم تک خنده ا 

   ؟ی _بچه شد

 وار حرفم رو تکرار کردم.   دییتاک 

 _قول؟ 

 _ از دست تو.

 .دی چیهم انگشتش رو دور انگشتم پ بعد

 _...قول. 

ذت  قاشق رو که گذاشتم دهنم از ل نیسمتم. اول  دمیلبخند زدم و با ذوق غذا رو کش هی
 ظرف و    کی زود  یلیچشم هام بسته شدن. خ

 من که کال کم غذا بودم شوکه کننده بود. یغذا رو تا اخرش خوردم. برا  مین

 بود. دهیانقدر بهم نچسب یی. تا االن غذا شیاخ  ی_وا

 _نوش جونت. 

 دراورد. بشی رو از ج یجاش بلند شد و چشم بند از 
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 عمارت. میگرد ی_ بر م

 تخت بلند بشم...  یه چشم بند رو برام بست و کمک کرد از رو سرم رو تکون دادم ک اروم 

       

 _دالرام_          

 

که آرام   دادیجواب درست نم هیکس بهم   چیو ه د یجوشیو سرکه م ری مثل س دلم
 کجاست. 

کردم    یباز شدن در درجا حجوم بردم سمت آروان و تمام حرصم رو با داد زدن خال با
 سرش.

 ن؟ یکرد  کارشی_خواهرم کجاست؟ چ

 _داد نزن.

 _هرکا...

 نشستن دستش رو دهنم حرفم نصفه موند.  با

  نی به خاطر گفتن ا یولحرف نزن... آرام حالش کامال خوبه  قهیفقط دو دق قه،ی_دو دق
 . دیبر  نجایقراره از ا نجا،یا  ومدمین

 حرص دستش رو از رو دهنم پس زدم. با

 د؟ یما رو بفرست  دیخوا یم یتو سرتونه؟ کدوم گور ی چه نقشه ا  نباری_ا

 _خونتون. 

 شدم. رهی خورده بهش خ کهی

   ؟ یچ یعنی_
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الزم   نی از ا  شتریب .دیگفتی م دیرو بدون یلپ تاپ  یجا ایمدت اگر قرار بود رمز   نی _ا
 . مینگهتون دار نجایا  ستین

 دهنم گذاشتم و دوباره برداشتم. یدستم رو رو جانیه با

 ؟ یکنی م ی_شوخ

 ابروش رو انداخت باال.   هی مغرورانه

   م؟یکن یشوخ  ادی_به مام م

 . دمیها خند  وونهید  مثل

 .دونم ی...نمدونمی_نم

 نشون نداد. یعکس العمل  یول  دیخندیچشم هاش م  نکهیا با

   م؟یستادی چرا ا گهید  می_بر

جلوم و باعث شد برم تو بغلش. خواستم   دیکه خودش رو کش رونی از در برم ب خواستم
 خودم رو بکشم عقب که دستش رو دور 

 حلقه کرد.   کمرم

 چشم هات رو ببندم.  دی_با

 زودتر رفتنم بکن. یالزمه برا  ی _باشه باشه هرکار

محکم تر    نباریکه ا  رونیبند رو دور چشمم بست. خواستم باز بزنمش کنار تا برم ب چشم
 رو به  یچسبوندتم به خودش و بوسه ا 

 یشوک، لذت و حت  ،یج یگ د،یچرخیتو درونم م یمختلف یکرد. حس ها  هیهد بهم
   انیبه پا  نهیاش رو با طمان. بوسهی...دلتنگدیشا

 و زمزمه کرد:   رسوند
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 . میبر  میتونی _حاال م

. بازوم رو تو دستش گرفت و از اتاق  کردمیهام رو از خجالت حس م شدن گونه داغ
 خارجم کرد. 

 جا پله هست.  نی ا  ایب واشی _

پله چندم بودم   دونمیگذاشتم اما نم  شیبعد ی پله و بعد هم رو پله ها نی اول یرو رو  پام
 ادنم قبل از افت  یخورد ول یکه پام سکندر

 نگهم داشت.  یبا "عه" بلند  آروان

 . شهینم ینجوری_ا

 من...  ری _مگه تقص

 باسنم. یزد رو  یکه شاک  دمیبلند کش  غیج هیاش رفتنم رو هوا و فرود اومدنم رو شونه  با

 ...چخبرته؟ کر شدم. سی_ه

 منو.  ی_خب...ترسوند 

ون اومد و پشت    هیدر  یصدا   هی. بعد از چند ثاندم یکش  یقیآزاد نفس عم یحس هوا  با
 چند   هیبند اون هم آروان گذاشتتم داخل. 

 مکث کرد و بعد هم در بسته شد.  یا  هیثان

 _دال؟ 

بگم  یز ی که بخوام چ ن یآرامش ذوق زده برگشتم سمتش اما قبل از ا یصدا   دنیشن با
 وسط حرفم. دیراننده پر 

 . دیاری_چشم بند هاتون رو در ن



 نگاه تو سیرنو یز 

58 
 

جور نشسته   نیرمال آرام و آرامش رو بغل کردم. هملب گفتم و کورمال کو  ری ز  ییبابا برو
 حرکت کرد.   نیکه باالخره ماش میبود

 گفتم:  یآروم یصدا با

 . میراننده خالص بش نی از دست ا دی اعتماد ندارم. با  نای_من اصال به ا 

 کرد و به همراهش گفت:  دی هم حرفم رو تا  آرام

 . نی_اروم چشم بند هاتون رو باز کن

  یارام و ارامش دوباره محکم بغلشون کردم اما وقت برا دن یبرداشتن چشم بندم و د  با
 نبود. با همون پچ پچ  نی از ا   شتریکارا ب نیا

  نیپشت سر راننده و قبل از ا  می. طبق نقشمون من و آرامش رفتمید یکش یعیسر  نقشه
 نداختم دور  که متوجه بشه من چشم بندم رو ا

که با داد دستش از فرمون ول شد. هم زمان آرام هم از اون ور   دمیو محکم کش  گردنش
 فرمون رو گرفت و آرامش هم به قسمت 

ترمز    یبشه. ارام به سخت هوشیوارد کرد و باعث شد ب یگردن مرده ضربه ا  حساس
 بعد هم  ن،ی گرفت و مرده رو انداخت پا

که راننده زده بود راه رو ادامه   یابی  ری برنامه مس  یونشست پشت فرمون و از ر  خودش
   یو وقت  دیطول کش یساعت  کیداد. 

. با  میبه راهمون ادامه داد  ادهی رو زد کنار و بعد هم پ نی ماش میکلبه بود ی ها کی نزد
  م یو رفت  دمیخونمون با ذوق خند دنید

کنار   ،ییسه تا م،ی نجایکه ا  میبود نیمهم ا یو خاک گرفته بود ول ختهی . همه جا بهم ر تو
 تو   دمشونیکش یهم. با بغض و دلتنگ

 . بغلم
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 .میتو خونمون هست گهی_حاال د

شوکه   دیآب گرم به پوستم رس یحموم. وقت میرفت یو بعد هم نوبت م یرو جمع کرد خونه
 ماه   کی   نیشدم به دوش. تو کل ا  رهیشده خ

دوش موندم و بعد   ریز  یساعت  کی .  میری بار اجازه داده بودن دوش بگ ک ی  یهفته ا   فقط
   یو جام سوت ل  وریپل هیاز درومدنم  

  کرد یکه با لبخند اطراف رو نگاه م یو کنار دخترا نشستم تو حال. آرامش در حال  دمیپوش
 گفت:

 تموم شد؟   ی_واقعا همه چ

 آرامش و آرام... ن یام و گوش سپردم به مکالمه بچونه  ری رو گذاشتم ز  دستم

 .گهی _آره د

 ؟ ی که عمو گفت چ ی _ پس اون رمز

 _ به ما چه.

 .هیحرف  نمی_ا

من    یمدت ول  نیها بحث رو عوض کردن و شروع کردن به حرف زدن راجب ا اون
 رفتم تو فکر اون  نیبه زم  رهیناخداگاه خ

که  ین شب، شماره تلف کی   یکیچوب بلوط سوخته، به تار ق،یاز شقا یدشت ی. باال رمز
 انگار   هویخونه داشت... ن یعمومون از ا

که ما توش   هی جا قایدق نجا،یا  قیمغزم رادار هاش فعال شدن. تنها دشت شقا   تازه
 جنس کلبه...جنس کلبه ام همون   م،یکنیم یزندگ

 شبه؟  ک ی یکی کجا به تار  یاس ولبلوط سوخته  چوب
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 شبه؟   کی  یکیخونه به تار نیا  ی_به نظرتون کجا 

 و آرامش متعجب برگشتن سمتم.   آرام

 _ها؟ 

 باشه.  کی تار یل یخ یلیکه خ یی_جا

 ؟ یچ یعنی_

و عمو   گشتی که سازمان دنبالش م یزیفکر کنم چ یول ادی مسخره به نظر ب د یشا دینی_بب
 .  نجاستیهم  قای بهمون گفت دق

 و تو جاش جا به جا شد. رونیاش رو فرستاد بنفس حبس شده  آرامش

 _چطور ممکنه؟ 

 . دونمی _خودمم نم

 کرد و گفت:  زیچشم هاش رو ر آرام

وقت نداره...   چیه ینور چیکه ه ییجا یعنیخونه   کی قسمت  نیتر   کی_خب تار 
 مثل...مثل...

 .دیتو جاش پر  جانیتو ذهنش اومده باشه با ه یز یانگار چ هوی

 . نیزم ری_مثل ز 

  نیزم ریو در ز  میاز جامون بلند شد   ییرو لبم شکل گرفت. سه تا یآروم لبخند بزرگ  آروم
 بود و پله هاش رو به   ن یزم یکه رو

. نی پا می رفت  یکی  یکیو  می. چراغ قوه ها رو از آرامش گرفت میرو باز کرد  شدیباز م نی پا
   نجایکه ا  یبار نی اخر  دونمینم یحت
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  هویادامه دادم که   رمی طرف و من هم به مس هیبوده. دخترا هر کدوم رفتن   یک  میاومد
   ریشدم که گوشه انبار ز  یزیمتوجه چ

  دم یرو کش  سهی . با اخم اروم اروم رفتم سمتش و درجا کخوردیتکون م یمشک  سهیک  کی
 بدو  یرنگ یکه موش چاق و طوس

که   ییمقوا  یسمت جعبه ها و رفتم  رون یازم دور شد. با خنده نفسم رو فرستادم ب بدو
 رو باز کردم که ی کنارم بودن. در اول

با دست تند تند  کردم،یکه سرفه م یهوا شد. در حال  یخاک تو یبلند شدن کل  باعث
 . سرفه ام کردمیخاک ها رو از خودم دور م

جعبه رو برداشتم روش رو پاک   یخاک گرفته تو  یاز قاب عکس ها  یکیتموم شد   که
 که یکردم که تازه واضح شد و باعث شد  

  دی چطور ممکنه؟ اصال چرا با یبشم بهش. عکس ما همراه مامان و بابام، ول  رهی خ خورده
 کلبه باشه؟ بعد از   نیا  نیرزمیز  ی تو

همراه با خونمون و مامان و بابام سوخته   کردمی هم که فکر م  یا گهی د لی وسا  یکل اون
 کردم. اشک   دایجعبه پ ین رو از توبود

  نیرو با دست پس زدم و اخر شدنیگونه ام روونه م یرو  یگر یپس از د یکیرو که   هام
 ته جعبه رو هم دراوردم. دوتا  لی وسا

عروس    شناختم،ی که توشون فقط مامان و بابام رو م کی کوچ بایبدون قاب و تقر  عکس
 بودن.  ن یدورب رهیهم با لبخند خ یداماد 

"هزار و نهصد و نود و دو" نوشته شده   خی پشتش فقط تار  یرو به برگردوندم ول عکس
 رو برداشتم. باز هم   یبود. عکس بعد

با   نباریبود اما ا  یعکس بودن و عروس هم همون عروس عکس قبل  یو بابام تو مامان
 باال اومده    یناراحت و شکم یچهره ا
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" هزار و نهصد و  خی روش تار  نباری. با اخم عکس رو برگردوندم که اگه یداماد د کی کنار
 عکس رو   نی نود و سه" بود. اخر

که چشم هاش رو بسته   ینوزاد بامزه ا  ،یدوتا عکس قبل یدستم گرفتم و گذاشتم رو  هم
 دن یبود. عکس رو برگردوندم که از د

خود اروان   یعنیو سه"  هزار و نهصد و نود  –شد. "آروان  یپشتش چهره ام سوال نوشته
 عکس   یخبر داره که پدرش مرد تو 

  یبا صدا  ؟یچ یعنی  ست؟ی ن یکیبا پدر آروان  نیو شرو  ری پدر آرو یعنی ست؟ین دوم
 .د یآرامش ناخداگاه شونه هام از ترس پر 

 . نجاستیلپ تاپ ا  هیکردم... دای_پ

 و رفتم سمت دخترا.  بمیسه عکس رو گذاشتم تو ج هر

 کار کنه. دوارمیام -

 سرم رو تکون دادم. اروم 

 .  نطوری_اره منم هم

  دنیاما با د  میبه شارژ و روشنش کرد میو درجا لپ تاپ رو زد رونیب  میاومد  ن یزم ریز  از 
   زونیدرخواست رمز ورود لبمون او 

 .شد

 . میما که رمز ندار  م؟یکن کاری_حاال چ

 نگه داشت.دستش رو طرف صورتش  ارام

بوده   یزیچ  یعدد  یهمون عمو رمز ایاون مرده    یاون حرف ها   یتو دی_امکان نداره با 
 باشه.
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 شوکه صاف نشست.  هوی ارامش

 ازده؟ ی_آره اره بود، هجده..هفده...

 _امتحان کن.

 رو زد که ِارور داد.  رمز

 .ستین نی _ا

 ساعد آرامش.  یمشغول دستش رو گذاشت رو  یبا فکر ارام

مثل هجده،   یزی چ هیروز تولد خودمون،  خی تار ن ی ع یزیچ هیرمزش روند تر بود،  ی_ول
 هفده، ده. 

  جانیقفل باز شد. با ه هیکه ارام گفته بود رو زد و بعد از چند ثان یتند تند رمز  ارامش
 با شکسته شدن   یول می دیکش ینفس راحت

لبمون محو شد و بند دلم پاره شد. دود  یتو خونه لبخند از رو  یزیها و افتادن چ شهیش
 کل خونه رو برداشت به سرفه    یدیشد

به مبل   هیمجبور شدم تک  تی درنها ی. تلو تلو خوران از جام بلند شدم ولانداختتمون
 همراه با  یاد یز  ی. ادم ها نیرو زم نمیبش

ع کرد دور خودش  شرو  یج یبا گ شونیکیمخصوص وارد خونه شدن که   یها   ماسک
   یاشون دستش رو رو گه ید یکی.  دنیچرخ

 طرف گذاشت.  شونه

 ؟ ی شده آر ی_چ

 درد چشمم رو بستم. آروان دروغگو، پس نقشه خودتون بود.  با

 داد زد:  کردیکه شوکه اطراف رو نگاه م یدر حال آروان



 نگاه تو سیرنو یز 

64 
 

 امکان نداره...امکان نداره.  شه،ی_نم

  اه ی و س  نیهمراه شد با افتادنم رو زم تی و در نها دی چیتو گوشم پ شتری و ب  شتریب صداش
 شدن اطرافم... 

  

 

 _آرامش_       

 

 یجی با گ دادمیرو ماساژ م جگاهمیکه گ ینی اروم چشم هام رو باز کردم و در ه  آروم
 که   یاتاق  یآشنا یفضا دنینشستم تو جام. با د

بودم شوکه از جام بلند شدم. امکان نداره...امکان نداره. با وحشت دور خودم   توش 
   ای. انگار منتظر بودم که آرام  دمیچرخیم

  کی . تو می کابوس بود و ما هنوز تو خونمون هیکنن و بگن که فقط  دارمیاز خواب ب دالرام
 حرکت موندم و   یلحظه سرجام ب

  کی ستریه  یها  غیو شروع کردم به ج  دمی جنون گرفته سرم رو چسب ه یبعدش مثل  درجا
  وونهی . مثل دلی و پرت کردن وسا دنیکش

و   دمی رو چسب وارید  یرو  کی و بار  کی پنجره کوچ یفلز یها  لهیرفتم رو تخت و م ها
   کی ری ستی ه یها  غیشروع کردم با همون ج

 یخشم ب نی شرو دنی. با دنی م پااز پشت گرفتتم و آوردت یکی هو یکه  دنشیکش به
 سر تا سر وجودم رو گرفت و باعث شد با    یانیپا

 بکشم: غیبزنمش و داد ج حرص

 د؟ یزاریچرا راحتمون نم د؟یخوا یاز جونمون م یچ گهی_لعنت به همتون. د
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 لحظه آروم باش.  هی_

 صورتش داد زدم:  یوجب  کیرو گرفتم تو مشتم و درست تو   اشقه یحرص   با

 .تونمیبرم، نم نجا یاز ا  دیمن با  ؟یفهم یجا برم، م نیاز ا  دیمن با  نی_شرو 

 رفتن.   لیشروع کرد آروم آروم به تحل میو انرژ  صدام

 .تونمیواقعا نم گهی...دتونمی نم گهی_د

بودم پاهام شروع کرد به شل شدن و خودش هم    دهیاش رو چسب قهی که   نیهمون ه در
 موضوع شد چون که تو   نی انگار متوجه ا

 .نی محکم نگهم داشت و هم زمان با من نشست رو زم بغلش

 .ادیآروم باش بزار نفست باال ب  قهی دق هی_

 بازوم  بود. یجون زدم به دستش که رو  یب

 نشم...ازت متنفرم...از همتون متنفرم... داریجهنم ب  نیا  یتو  گهی _کاش نفسم بره د

 

 _آرام_         

 

 رو در و داد زدم:   دمیکوب  تیعصبان با

  گمیکه م ییها زیپس خوب به چ ،یشنو یحرف هام رو م یدار دونمیرستگار م ری _آرو
   یکردم تو مرد  یگوش کن. من فکر م

نامرد دروغگو که به قولش عمل نکرد. اگه انقدر مرد   هی ،یینامرد به تمام معنا  هی  تو یول
 واسه    یکه به قولت عمل کن ینبود

 نامرِد پست؟  یواسه چ ؟ی دل منو خوش کرد  ی واسه چ ؟ی اصال قول داد  یچ
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 ساکت اتاق.   یتو فضا دیچیآرومش پ یهاش به سمت در اتاق اومد و بعد هم صدا قدم

 _متاسفم.

 رو در.   دمیکوب غیو ج  تیقدم هاش از اتاق دور و دور تر شدن که دوباره با عصبان  نباریا

 . ی...قول داد یعوض ی...قول داد ی. تو قول داد یلعنت   یتنها بزار نجایمنو ا   یتونی _نرو، نم

تو قفل اومد. با فکر   دیچرخش کل یصدا   هویکه   نیبغض و چونه لرزون نشستم رو زم با
 از جام بلند شدم   نیخشمگ رهی آروکه  نیا

 که وارد اتاق شد خشمم جاش رو به تعجب داد.  ییفرد نا آشنا دنیبا د اما

 کجاست؟  ری _آرو

 زد و سالم داد که دوباره با حرص سوالم رو تکرار کردم.  یلبخند  لکسیر

 کجاست؟   ری _گفتم ارو

 هووم؟   م،ی بش یبزار ما بهم معرف یرفت ول ری _آرو

 اخم کمرنگ نگاهش کردم.  هیحرف با  یب

 _من کوروشم.

  نجا؟ی بانده، چرا اومده ا س یکه رئ نی اسم کوروش رادار هام فعال شدن. ا دنیشن با
 لب    ریتر و جوون تر از سنش بود. ز   پیخوشت

 :گفتم

 _منم آر...

 . دونمی. اسمتو می_آرام

 به خاطر آروم بودنش زمزمه کردم:  ناخداگاه
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 برم. نجایاز ا  خوامی_م

 _چرا؟ 

 چشم هام و لحنم. یزود حرص لونه کرد تو  یلیخ

بخوام   دیچرا با ام،یجا زندان نی من ا  ؟یپرسیم یسوال  نی چرا؟ چطور همچ یگی_واقعا م
 بمونم؟ 

 .ینباش یزندان نجایا  گهی د یتونی _خب م

 ابروم رو انداختم باال. هی

 ؟ یچ یعنی_

تخت نشسته بودم. آروم جلوم   ی که رو یبرداشت و اومد سمت من  واریرو از د اشهیتک
 سردم    یپاهاش نشست و دست ها  یرو

 کرد و گفت:  یتو دستش گرفت. تک خنده ا  رو

 .دنی_دست هات چقدر سرد و سف

 .نی رو انداختم پا سرم

 .هی_به خاطر کم خون

و پوستشون مثل تو انقدر قشنگ و   رنیبگ یها آرزوشونه کم خون یلی_پس فکر کنم خ
 باشه. یبلور

 خودش. یدستش سرم رو اروم اورد باال رو به رو  یکینگفتم که با اون   یزیچ

بودنت، خنده هات.   یتو شدم، قدرتمند بودنت، قو  فتهیجا ش نیکه آوردنتون ا  ی_از زمان
 به ملکه ذهنم،  یشد  لیچند ماه تبد  نیتو ا 

 خودم، ملکه عمارتم.  یو بشه ملکه واقع  رونیب ارمشی از ذهنم ب خوادی که دلم م یا  ملکه
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که به  یزد و با مهربون یرو دوختم بهش. لبخند نگران میاشک ی چشم ها  یجیگ با
 ِفَرم رو پشت   ینارنج ی موها ومدی ظاهرش نم

 زد. گوشم

تا فکر هات رو   دمیبهت زمان م ،یبگ ی زیفعال چ ستین یاز ی و ن یشد  جیاالن گ دونمی_م
 . یجمع و جور کن

با   ری قدم رو بر نداشته بود که در با شتاب باز شد. آرو  نیجاش بلند شد اما هنوز اول از 
 بود و به من  ستادهی نفس نفس جلو در ا

نگاهش   هی رو به راهه. بعد از چند ثان یمطمئن بشه همه چ  خواستی انگار م کرد،یم  نگاه
 دوخت به کوروش. رو از من گرفت و 

 ؟ یکنی م کاریچ نجا ی_کوروش؟...تو ا 

 . به حرفام خوب فکر کن آرام. رمی م گهی سر به آرام بزنم...من د  هی_اومده بودم 

 درجا اومد سمت من.  ر یکه آرو  رونیهم از در رفت ب  بعد

 بهت گفت؟  یچ نجا؟یداشت ا  کاری_کوروش چ

 نداره.  یربط چ ی_به تو ه

 هم نگذشته بود که حجوم اورد سمت من و از بازوم بلندم کرد.  هیاز حرفم چند ثان هنوز 

 بهت گفت؟   ینکن آرام، مثل آدم بگو چ وونمی_د

  یشوکه نگاهش کنم. حت تونستمیکه فقط م زدیچنان داد م  مون یوجب میاون فاصله ن تو
 تر    یهم عصبان  دمشی که د  یبار نیاز اول

 . ستادمیدر برابر داد زدن هاش ا  تیر کردم و با عصبانخودم رو جمع و جو کمی. بود

 .گمی به توئه پست نم یچی_من ه
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 . یگیم یفس کتک بخور  هی_

رو   یبهم بزن یتونستیکه م یضربه ا  نیچون بدتر  ترسمیتو نم یاز کتکا   گهی_بزن...من د
 حس کردم. به دروغ قول دادنت صد  

 درد داشت.  یزنی که حرفشو م یکتک برابر

خشمش برگشت سر   شی دوباره آت ینگاهم کرد ول یبا بهت و ناراحت هیچند ثان یبرا 
 جاش. 

 بهت گفت.  یکه کوروش چ  نهی. االن بحث راجب ا میزنیمسئله بعدا حرف م  نی_راجب ا 

 هم فشردم.  یحرص فکم رو رو  با

 _برو به جهنم.

طرف    کی  امیخودم بسمت خودش و تا به  د ی خواستم برگردم بازوم رو محکم کش تا
 . با بهت نیصورتم سوخت و پرت شدم رو زم

ام  . چونهنش یکه دستم رو صورتم بود نگاهم رو دوختم به صورت خشمگ یدرد در حال و
 و با همون حال رو    دیاز بغض لرز 

 داد زدم:  بهش

 .یدرمان بش دیدکتر احمق، با  یبر دی تو با ؟یگرفت  ادی فقط زدنو  ی از مردونگ  شرفی_ب

 .یاز جات بلند بش یکه نتون زنمت یجا انقدر م نی هم یدا قسم آرام اگر حرف نزن_به خ

  نجا یبه ا ی ک ؟ی روز افتاد نیبه ا یبودن. آرام تو ک ریگونه ام سراز   یپروا رو یهام ب  اشک
 هم    ریآرو  یحت ؟ی کن هیکه گر  یدیرس

 . با بغض گفتم: کردیشوک به اشک هام نگاه م با

 عمارتش. یتو  شش یبرم...برم پ نجایاز ا تونمی _گفت اگر بخوام م
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مکث    یا هی . چند ثاندیموهاش کش یو دستش رو ال   واری تو د دیحرص مشتش رو کوب با
 . ختیبرگشت سمتم که قلبم ر هویکرد و  

  نیو ا نمشیباال که بتونم بب رم ی مجبور بودم سرم رو بگ  نیهنوز نشسته بودم رو زم چون 
 .کرد یترسناک ترش م

 ؟ ی گفت ی _تو چ

 .دنینگاهش کردم که از دادش شونه هام پر رهی حرف خ یب

 .گم یم  یگفت ی _تو چ

 زدم:  غیج ک ی ستری و ه  هیگر ریزدم ز  یفشار عصب از 

 راحت شد؟ دست از سرم بردار.  التینگفتم. خ یچیه ،یچی_ه

 _آرام اگه دروغ گفته با... 

 وسط حرفش.  دمی پر غیحرص با ج از 

 .ستم ی _من مثل تو ن

ام نشست  کردن. دستش که رو شونه هیرو گذاشتم رو پام و شروع کردم بلند بلند گر  سرم
 پس زدم.  تیبا عصبان

 وقت.  چیبه من دست نزن...ه گهی_د

  دیبا ای دیدونست ی . چون رمز رو ممینداشت ن یجز ا  یچاره ا  چی_آرام به خودت قسم که ه
 . ما  نجایا  میگردوندیبرتون م ای  متونی کشتیم

 . دهیدستور اخرو کوروش م یول میا یهمه کاره به نظر ب دیشا

توجه بهش    ی. بدادیمنطق م ینداشتم. حرف هاش بدجور بو  یجواب  یعنینگفتم،  یزیچ
 و نگاهم رو   دمیرفتم رو تخت دراز کش
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هاش عبور   نرده ی که نور افتاب با زور خودش رو از ال یآهن کیبه پنجره کوچ دوختم
 و   دی چیموهام پ ی. دستش که ال به الدادیم

 نشستن باعث شد چشم هام هم بسته بشن.  میشونیپ یهاش که رو  لب

  هی  دیکه به نفع تو بود رو انجام دادم. راجب کوروش هم با یبدون که من تنها راه نوی_ا
  یاون وقت  م،یبکش ینقشه درست و حساب

 . کنهیولش نم گهی رو بخواد د یدختر

خودم حس کردم تا   یرو رو رشینگاه خ یا هی نگفتم. چند ثان یزی هم سرکشانه چ باز 
 داد و قفل شدن   یکیکوچ یتخت صدا  نکهیا

 نشون از رفتنش بود...  در

 

 

 دو روز بعد

 

 _دالرام_       

 

اومد و فقط و فقط با سکوت من مواجه  ی. آروان چند بارگذرهی م نجای از بودنم ا  یروز  دو
   یول  دونمیعوض شده، نم یشد. انگار

شوکه شده   یچ دن یاون روز تو خونه ما از د دونمیهنوز هم نم یآروم شده. حت یجوری
 شدم به  رهی و خ واریدادم به د  هیبود. تک
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  هیبال هام رو باز کنم پر بکشم برم   تونستمیپرنده بودم، م هیرو به روم. کاش  پنجره
   یاهی همه دروغ و راز و س نی دور از ا ییجا

 .  یانسانم، تا ابد زندان کی ...فیح  یول

 سخت نبود.   هیکه ک نیبرنگشتم. حدس ا  یباز شدن در حت یصدا با

 _غذات رو اوردم.

 من.  یشگیباز هم سکوت هم  و

   ؟یبگ  یزی چ یخوای_نم

که روش پاهام رو تو   یبه تخت هیتک ن،یپشت به من رو زم دیاز من نشن یزیچ  یوقت
 بغلم جمع کرده بودم نشست.

برات بگم، از   یاز همه چ خوامیحرف بزنم، م خوامیمن م یزنی_باشه حاال که تو حرف نم
 تا االن   چکسیکه به ه ییزا یچ

جا هم آشنا شدن و   نیهم  کردن،یسازمان کار م ن یتو هم ی...خونوادم از جووننگفتم
   ایسال من به دن  کیازدواج کردن. بعد از 

از محبت وجود نداشت، فقط خشم و قتل و نفرت    یزیچ چ ی. تو خونواده ما هاومدم
 محبت   یوقت از خونوادم حرف ها  چیبود. ه

  ی. خونوادم آدما نیچه شرو  ر،ی ن، چه آروچه م م، یدیکدوممون نشن  چیه  دم،ینشن زیآم 
 نبودن و انگار از کتک زدن ما   ینرمال

که   یوقت نگاه سرشار از نفرت مامانم موقع چیاز همه من. دالرام...ه شتر یب بردن،یم  لذت
 با کمربند و بابام هم ما مشت و لگد  

نه به اندازه من.   یول  زدنیم زدن،ی رو نم ری و آرو  نیشرو  گمی...نمرهینم ادمیرو   زدتمیم
 کتک   یبود جلو  یمواقع هرجور   شتریب
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 ...گرفتمی رو م خوردنشون

 . دیاما صداش به گوشم رس دمشیزد که ند یتلخ پوزخند

و   ر ی بزارم آرو شدیاصال مگه م  ره،ی کتک خوردن منو بگ یکس نبود جلو چیه ی_ول 
 خودشونو بندازن جلو. از   نیشرو 

کنن   رمیتحق ایقرار بود داد بزنن سرم   ای  کردن یم ممتنفرم چون هر موقع اونا صدا  اسمم
 کتک بخورم. هر چقدر بزرگ تر   ای

از اونا، سازمان،    خورد،یبهم م یو حالم از همه چ  شدمیروح تر م یسرد تر و ب  شدمیم
 که دوستشون  یی. تنها آدم هایهمه چ

تکرار شد   یشگ یهم  یشب اتفاق ها کی بودن. هفده سالم بود که  نی و شرو  ریآرو  داشتم
   یمن اون آروان کوچولو   گهید  یول

لحظه بود،   کی شد،  یاون موقع چ  دونمینبودم، قدرت داشتم. راستش خودمم نم فیضع
 رو    یبه خودم اومدم هردوشون خون یوقت

نفس از نفرتش به من   نیافتاده بودن. بابام درجا مرده بود اما مامانم...هه تا آخر نیزم
 وقت    چ ین و ه. من کشتمشوگفتیو بابام م

 واقعا چرا از من متنفر بودن.  دمینفهم

 درآورد.  بشیعکس از ج  کی

واسه   کنه،ی که کوروش فکر م  ییاما نه واسه همکار می_به دست کوروش وارد سازمان شد 
   یسازمان لعنت  نیا ی انتقام، واسه نابود 

ره واسه  ن ادمی عکس هر روز باهامه تا   نی. اگهی د یها  یلیمن و خ یگند زد به زندگ که
 نره چرا انتقام   ادمی تا  نجام،یکه االن ا هیچ

 . رمی گیم
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  یو از طرف  سوختی که برگرده سمتم گذاشت جلوم. دلم براش م  نیرو بدون ا  عکس
 که مادر و پدرش رو کشته   نیتصور ا 

که تو عکس بودن اخم   یزن و مرد دنیبا د یبود. عکس رو گرفتم تو دستم ول ترسناک 
 هام رفت تو هم. 

 .  ستیکه پدرت ن نیا  ی_ول

 تعجب برگشت سمتم. با

 ؟ ی_ چ

 _صبر کن. 

بزرگ جام سوتم دراوردم و   بیج یبرداشته بودم رو از تو  نیزم ری که از ز  ییها عکس
 دادنش. حی شروع کردم به توض

اقا سال هزار و نهصد و نود و دو ازدواج کرده   ن یمادر تو با ا   دهیعکس نشون م نی _ا
 که مال هزار و نهصد و  ی عکس بعد یول

  یاقا که تو تو  یکی ن یو سه شکم مادرت حداقل هفت، هشتم ماهه اس اما داره با ا نود
 . عکس کنهیازدواج م یعکس نشونش داد 

مسئله   م یبگ ای  میهم حساب کن یتوام مال هزار و نهصد و نود و سه، هر جور ینوزاد
 شد که  نی منکر ا شهیبوده باز هم نم انتیخ

  نی هست  یبیمثل س  ست،یتو ن هیشب تی همون پدر واقع ای  یداماد اول نی ا  یها یجوون
 که از وسط نصف شده.

 موند به عکس ها.   رهیلرزون خ یبا دست ها  حاتمیاز توض بعد

 مرد کوروشه.  نی بابامه...ا یگیکه تو م ی مرد  نی...انی _ا
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. دوباره نگاهش رو برگردوند سمت عکس  کردمی ر من بودم که شوکه بهش نگاه مبا نیا
  نی که از چشمش پا  یها و با قطره اشک

 بند دلم پاره شد. ختیر

 ؟ی_آ...آر

من   شهیمن باشه، نم  یخون اون تو رگ ها شهیاون پدر من باشه، نم  شهی...نمشهی_نم
 یاون باشم. من رستگارم...من کمال  هیشب

 .ستمین

 رو دوخت بهم.  شیمشک  یِ اشک یرو بلند کرد و چشم ها  سرش

و   ری رستگارم، بگو آرو هیخوابه، بگو من هنوز هم  هی_بگو اشتباهه دالرام، بگو همش 
 هستن...تورو خدا   من  یبرادرا  نیشرو 

 . بگو

وونه شد که به کل دروغ و  انقدر غصه تو دلم ر شی حجم از درموندگ  نیا  دنید با
 بردم. آروان رستگار، سنگ   ادی رو از  شی نامرد

صورتش رو   ی. با شوک و ناراحتکنهیم  هیمن داره گر  یجا رو به رو نی ا  ایآدم دن نیتر  دل
 رو   شیشونیتو دستم گرفتم و پ

 .دمیبوس

 _آروم باش...آروم.

 بغض لب زد:  با

 نهی...واسه همنهیپدرمه؟ هم دمیرو کش شیکه نقشه نابود یآروم باشم؟...کس ی_چطور
 که مامان و بابام ازم متنفر بودن، چون من  
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 بودن.  زاری ازم ب امی کوروش کمال پسر

ازشون گرفته بودم از    نجایبغض دفترچه خاطراتم و خودکار کنارش رو که هردوش رو ا  با
 و آروان رو جاش   نی تخت انداختم پا

 تو بغلم.  دمشیمکث محکم کش  یتخت نشست و ب باال که رو دمیکش

 ...آروم.ی_آروم باش آر

 : دینال کردیکه دلم رو اب م یا  هیگر  با

 از...از...  خوامیباشم، نم یآر خوامینم میبار تو زندگ نی اول یبرا  ستم،ین یآر گهی_د

هنوز هم گفتن اسمش براش سخته.   دادینشون م نیشد و ا  شتریدستش دورم ب  فشار
   یداد فشوردیکه من رو تو بغلش م  یدر حال

پر   ی موها  یدستم رو ال  یام فشار داد. با نگران رو به شونه  شیشونی و پ دیگلو کش ی تو
 و زمزمه کردم: دمیکش  شیپشت قهوه ا 

 . ستین یزیچ ست،ین یزیچ ش،یی _ه

 ادامه داد: هیهم با گر  باز 

  هیمن هنوزم   رم،ی از...آروان رستگار بودن فاصله بگ  خوامینم گهی_دالرام د 
 باشم. خوامیرستگارم...م

  نیو از ته دل تر  نی بلند تر نی . ا کردیم  هیمن رو تو بغلش گرفته بود و بلند بلند گر محکم
 بودم،   دهیبود که تا به االن شن یا  هیگر

.  کردیم یرو االن خال  شیزندگ  یوقفه، انگار داشت عقده و بغض تمام سال ها یو ب بلند
  ی ول  رونیب دیخودش رو از بغلم کش هوی

 رو کم نکرد. فاصله
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 مگه نه؟  ستم،یبه خدا مثل کوروش ن ی هستم، ول یآدم بد دونمی...مدونمی_ م

 چسبوندم. شیشونیرو به پ میشونیپ

که   یزیوقته از چ  یلیفقط خ  یهست یتو آدم خوش قلب ،یستی_معلومه که تو مثل اون ن
 کن   دایخودتو پ ،یفاصله گرفت یواقعا هست

 ...آروان.یآر

پام گذاشت. شده بود   ینگاهم کرد و بعدم آروم آروم سرش رو رو  رهی خ یا  هیچند ثان هی
 از   تونهیم یپسر بچِه کوچولو...ک هیمثل  

  یواقعا ک ره،یبه دل بگ یا  نهیبه محبت داره ک از یکه انقدر ن  ییپسر بچِه تنها هی
 ....تونه؟یم

          

 _آرام_       

 

به کوروش بگم نه   یچجور نکهیراجب ا یفکر چی ه یول  دادمیاسترس پام رو تکون م با
 . مگه عقلم رو از دست ومدی تو ذهنم نم

معلوم سر دسته خالفکار    ازم بزرگ تره و از قرار یسال  ستی که دست کم ب یکه با ادم دادم
 سقف؟    ک ی  ریهاست بخوام برم ز 

  هی تونهیهم م یبه همون راحت  کشهیم  ای  کنهیکه انقدر راحت ادم ها  رو قاچاق م یآدم
 سر   یفکر لرز  نی . با اارهیسر من ب ییبال

از جام بلند شدم    دهی تو قفل که اومد ترس دیکل دن یچرخ  یسر وجودم رو گرفت. صدا تا
 .دمی نفس راحت کش هی  ری ارو دنیاز د  یول

 ؟ ی_خوب
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 _نه نگرانم. 

 .نی_بش

 من نشست.   یرو اورد و رو به رو یهم صندل ری نشستم رو تخت و آرو دوباره

 بهت بگم.  یزیچ  هی خوامی_آرام...م

   ؟ی_چ

ص  گفت تنها راه خال   شهیم یول  ستین یراحت زیبهت بدم چ خوامیکه م یشنهادیپ نی_بب
 شدنت از کوروشه.

شدم بهش تا حرفش رو ادامه بده. دست هاش رو تو هم قالب کرد و   رهی حرف خ یب
 دوباره سرش رو برگردوند سمت من. 

 ؟ یفهمی_کوروش فقط دنبال دختراست، منظورم رو که از دختر م

 رو با شک تکون دادم.  سرم

 ....  نهیمنظورم ا   یعنیدرسته؟  ی_توام دختر

 اره تکون دادم. ی خجالت سرم رو به معنا با

  یمهمه کس  یلی. اون براش خکنهیموضوع فکر م  نیبه ا  یزیکوروش بعد از هر چ نی_بب
 نباشه   یکه دوستش داره قبال با کس

دالرام هم    ایبود سراغ آرامش    ینجوریتو گرفته، نه اگر ا یپ یکه بگم چون دختر نینه ا 
 .از تو خوشش اومده  رفتیم

 .گذرهیازت م  یاگر  نباش...اما

 پس .. میبهش بگ  میتونی _خب...اره م

 . ستین یراحت نی_به هم
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 ؟ یچ یعنی_

بهش   دیرو قبول کنه، با یزیتو چ  ایبر اساس حرف ما   ادی . اون نمیشناسی_تو کوروشو نم
 ثابت بشه.

 . میاز دروغ گفتن ندار ریبه غ یا  گهی_خب راه د 

 راه هست. هی_چرا 

 ؟ ی _چه راه

  یرو خال خی سطل آب  ه یکه زد حس کردم   ی نگاهم کرد و با حرف رهی خ یا  هیثان چند
 کردن روم. 

 تو باشه... ی...اسم من رو یدختز نباش گهید نکهی_ ا 

  کیداد بکشم. تمام حرصم رو با   خواستیقطره اشک، دلم م ن یقطره اشک، دوم نیاول
 کردم. صدام   یچک تو صورتش خال

 بمونم.باعث نشد ساکت  یول د یلرز یم

انگار تو فقط به فکر ِ    یول  یکمکم کن یخوایفکر کردم واقعا م ،ی_من فکر کردم تو آدم
 .یخودت

 از کنارش رد بشم که از جاش بلند شد و محکم من رو برگردوند سمت خودش. خواستم

به  یاز یدورم هست ن ادی _چرت و پرت نگو آرام. من اگر فقط به فکر خودم باشم دختر ز 
 بفهم که نویتو ندارم پس ا 

 گفتم چون تنها راهمون بود. نویا  ستم،یسوء استفاده ن دنبال

که هم زمان   دیبخواد بگه بغضم ترک یزیکه چ  نیچونه لرزون زل زدم بهش. قبل از ا  با
   هی. بلند بلند مثل  نیباهاش نشستم رو زم
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 .کردمی م هیپناه گر  یب ادم

 باشه. د یام هست، با گهی راه د هی_

 دستم رو گرفت.  یبه روم نشست و با مهربون رو

 دادم؟ یبود من انجامش نم یا  گهیاگر راه د   ی_فکر کرد 

 .کنمیکارو نم نی _من ا

 . یریرو بگ متی که تصم دمیبهت وقت م تونمی. تا فردا ممی_آرام وقت ندار 

و از   رونی هم نفسش رو فوت کرد ب ر یکردن ادامه دادم. ارو  هینگفتم و فقط به گر یزیچ
   چیکار کنم؟ چرا ه  یاتاق رفت. اخه چ

کار رو بکنم.  نی ابرم در برابر نجات از کوروش؟ محاله ا رسه؟یبه ذهنم نم یا  گهی د راه
 کردم که از   هیو گر  الی انقدر فکر و خ

شدم   اری موهام کم کم هوش  یرو  یهمونجا رو تخت خوابم برد...با حس نوازش یخستگ
 که توان باز کردن  ومدیاما انقدر خوابم م

حدس زد   شد یکه م  یهام رو نداشتم. فقط تونستم بچرخم و سرم رو تو بغل کس چشم
   بهیعطر غر  یبا بو   یفرو ببرم ول رهی آرو

  دمیکار باز شدن. با هل خودم رو کشچشم هام به صورت خود دی چیپ مینیکه تو ب یا
 که کوروش   واری به د دمیچسب ده یعقب و ترس

 کرد.  نی آروم باش دست هاش رو اروم باال و پا یمعنا به

که   یبود دهیانقدر قشنگ خواب یخواستم بترسونمت ول ینم دی_آروم باش آرام...ببخش
 نتونستم نوازشت نکنم.

 . دمیسردم رو به صورتم کش  یو دست ها  رونیرو فرستادم ب  نفسم
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 ؟ ی_فکر هاتو کرد 

 _م...من...

 رو با آرامش رو صورتم گذاشت.  دستش

  خوامیخوب فکر کن چون م گمی بهت م زمی عز نیبکش...بب قیچند تا نفس عم هی_آروم...
 جواب آره رو از خودت بشنوم،  

 باشه. والیه  هیاز من    خوام تو ذهنت ینه و مجبور بشم به زور ببرمت، نم یبگ خوامینم

. کنهینم  جادی ا  یریینه گفتنم تغ فهموندیموندم. پس داشت بهم م ره یبغض بهش خ با
 و باعث   دیبوس قیرو عم میشونی سمتم خم شد و پ

 ببنده. خی کل وجودم   شد

 دنبالت... امی ب ندهیچند روز آ نیا  یکه تو  کنمیاماده م   زوی _همه چ

 .نی پا دیرو از بازوم تا سر انگشت هام نوازش وار کش دستش

 .یصبرانه منتظرم که مال من بش ی_ب

از عکس العملم   شتریب یرو انداخت به جونم، وحشت  یاندازه ا  یوحشت ب حرفش
 .ری نسبت به حرف آرو

 .زمی_فعال عز 

  تمیذ چرا انقدر ا ایدستم فشوردم. خدا یو صورتم رو تو   هیگر  ریرفتنش درجا زدم ز  با
 بد و بدتر   نیب یکنیچرا مجبورم م ؟یکنیم

  هیکیدست هام بلند کردم و نگاهم رو دوختم به تار یرو انتخاب کنم؟ سرم رو از تو  یکی
  یِ به زندگ  یادی شباهت ز  بیشب که عج

 از جام بلند شدم و در رو زدم که نگهبان بازش کرد.   یداشت. با همون درموندگ االنم
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 ه؟ ی_چ

 گفتم:   دهیبر  دهیبر

 .نمیبب رویآرو  خوامی_م

 .ای_ب

. عمارته انقدر بزرگ بود که حس  رونی که از بازوم گرفته بودتم از اتاق بردتم ب  یحال در
   ی. از پله هایشی توش گم م ی کردیم

 . ستادیرو زد و ا  شی کی. نگهبانه یدر چوب یسر کی به  مید یکه رس نی پا میرفت شیمرمر 

 تو. ای_ب

غرق بود که  خوندیکه م یانقدر تو کتاب ری فرستادتم تو و دوباره در رو بست. آرو نگهبان
 متوجه اومدن من نشده بود. 

 _کارتو بگ...

من با ترس از تخت دو نفره    یو صورت اشک دهیرنگ پر  دن یرو اورد باال که با د سرش
 بود بلند شد.  دهیکه روش دراز کش  یا

 شده؟  ی_آرام چ

گلوم از دهنم  یکلمه ام به خاطر بغض تو  کی   کردمیحرف بزنم، حس م  تونستمینم
 محکم خودم رو   یپناه ی. از بادینم رونیب

بود   ستادهی کردن. اولش شوکه سر جاش ا  هیتو بغلش و شروع کردم بلند بلند گر انداختم
 اونم محکم تر من رو   ه یاما بعد از چند ثان

  ی و بدون لحظه ا دادمیو دستم فشار مخودش فشورد. از پشت بلوزش رو محکم ت به
 نشدم، هنوز دلم پر  ی. خال زدمی مکث زار م
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مونده بود خودم رو از    امه یکه از گر یانفس بکشم. با سکسکه  تونستمی حداقل م ی ول بود
 که سرم  ی. در حالرونی ب دمیبغلش کش

 بود آروم گفتم: نی پا

  ییجورا ی   یازش خالص بشم ول تونمینه م هیبا  کردمیکوروش اومد...فکر م  شیپ کمی_
 بگم نه هم به زور   یکرد که حت دیتهد

 . برتمیم

چشم   بی دوباره از چشم هام رها شد. عج یسمج یقطر اشک هیرو آوردم باال که  سرم
 . دنیاز بار  شدنیخسته نم دایهام جد 

 ...من...من...ارمی طاقت ب  تونمیباهاش برم، نم خوامی_نم

 که رو لبم نشست حرفم نصفه موند.  دستش

 .دونمی_م

 بغض لب زدم:  با

 برام نمونده. ی_چاره ا 

  رونی. از درون گرم بودم و از بدیبوس قیرو عم می شونیتر کرد و پ کی رو بهم نزد خودش
 بدنم هنوز سرد. لب هاش رو که از 

از گنجشک وحشت زده   ه یبرداشت چشم هام رو باز  کردم. قلبم مثل   میشونیپ یرو
 . دیکوبی ور و اون ور م  نیقفس خودش رو به ا

.  داشتی لحظه ام دست از سرم بر نم کی ...اما اشک  جانیه یترس، از استرس و حت از 
 نگاهش آروم و با مکث سر خورد سمت 

شرتش رو   یکه ت ن یبردتم رو تخت و خودش  هم بعد از ا نیهام و . در همون ه لب
 دراورد  
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برنزهش گذاشتم که   یِ عضالن  یبازوها  یزد. ناخداگاه کف دست هام رو رو  مهیخ روم
   فمیظر  یزد و دست ها  یلبخند اروم

 اش گرفت.مردونه   یدست ها نیب رو

 ؟ ی_چرا انقدر سرد 

 و استرسمه. ی _ به خاطر کم خون

 باشه؟  ستین دنی واسه ترس  یچی_ه

چشم    یرو تو راش یو نگاه گرم و گ  دیدست هام رو بوس یسرم رو تکون دادم که رو  اروم 
 هام دوخت. 

 .کنمیکوچولوتو گرم م ی دست ها ن ی_خودم ا

افتاد،   فتادیم د یکه نبا  یاش شدم. اتفاقبوسه  ریاس امیکه به خودم ب ن ی باز هم قبل از ا و
 . االن که به  فتادی م د یهم با دیشا  ای

  یخبر گهی نبود. د شهیهم ری اون آرو  ریاون شب آرو  شم،یمتعجب م کنم یشب فکر م اون
 و بداخالق   یاز اون مرد خشن و عصب

هام و پس زدن هام مدارا کرد،   یتاب یکه با تمام ب ی. آدمدمیدیرو م ید یآدم جد نبود،
   ومدیکه با صبر و حوصله باهام راه م یآدم

ُبت    هیت بودم اون آرومم کرد، انگار من بُ  دمیکردم و ترس هینشم، هرجا گر تی اذ  تا
 درد   کمیها بازم    ن یپرست. با تمام ا

که برامون    یخبر از سرنوشت یمکث ب  یخسته بودم، انقدر خسته که ب شتریب یول داشتم
 نوشته شده بود تو آغوشش خوابم برد... 

  ی. با کالفگزدی آروم چشم هام رو باز کردم، آفتاب با شدت خودش رو به چشم هام م آروم
   هویدستم رو گذاشتم جلو صورتم که  
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 .نمیشدن و تازه تونستم اطرافم رو بب دهیها کش  پرده

 رفته بود پرده رو بکشم. ادمی  دی_ببخش

 اش کماکان بدون لباس. شلوارک پاش بود و باال تنه کی برگشت سمتش، فقط   نگاهم

 .ارنیبرات صبحونه و مسکن ب گمی _االن م

هام شروع کردن به سوختن و   نوسیکردم؟ س کاریچ مالفه...من نیمسکن؟ ا  صبحونه؟
 کم کم اشک راهش رو به صورتم  

 اومد سمتم و دستش رو گذاشت رو صورتم. یبا نگران یفور ر یکرد. آرو  باز 

   ؟یدرد دار زم؟ی_جونم عز 

داشتم؟ آره، از هر جهت، دلم، کمرم، مغزم، قلبم، همه وجودم درد بود. با بغض لب   درد
 زدم: 

 کردم؟   کاری_من چ

 تو بغلش. دتمینگاهم کرد و کش نیغمگ

 . یکرد  هیگر یبه اندازه کاف شبیبسه، د  هیگر  گهید سیی _ه

 . کردمیاول با آرامش و دالرام مشورت م  دی_اشتباه کردم...با

 دست هاش گرفت.  نیرو ب ونمیصورت گر   دوباره

اما االن وقت   ید یو ترس ینگران  دونمی. میذهنتو جمع و جور کن یتالش کن   دی_آرام با
 باشه؟   ستین ختنیبهم ر

داره.   از یبهش ن دهیآدم ترس هی که   یزیهمون چ قای و آرامش داشت، دق  نانیاطم  نگاهش
 اروم سرم رو تکون دادم که با لبخند  

 . دیرو بوس میشونیپ
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 ؟ یریدوش بگ هی یخوا ی_م

دور   شتریتخت رو ب  یرنگ نازک رو دیسف  یتکون دادم و پتو دی تا  یرو به معنا  سرم
  ر ی و از جام بلند شدم. آرو دم یچیخودم پ

بهم بود دستش رو دراز کرد سمتم تا با گرفتن بازوم   رهیخ یکه کماکان با نگران یدرحال
 کمکم کنه بدون نگاه کردن بهش دستم رو  

  یگرفتم. شت مشک شیحموم رو پ ری جلوش نگه داشتم و خودم مس  ستادنی ا  یمعنا به
 بود.  ریبودن دلگ بایز  نی حموم در ع  ییطال

رو شستم و با سشوار خشکش   موی که لباس  خصوص نیگرفتم و  بعد از ا  یتند دوش تند
 که برام   یرنگ کوتاه دیکردم، حوله سف

 از جاش بلند شد. یبا نگران ردن ی. تا از حموم اومدم بدمیچیبود رو دور خودم پ گذاشته

   ؟ی_ خوب

 تکون دادم. دی تا یهم سرم رو به معنا باز 

 برم اتاقم.  خوامی_م

 _بزار اول موهاتو خشک کنم. 

 _ن...

ام و نشوندتم رو  که بتونم حرفم رو کامل کنم دستش رو گذاشت رو شونه  نی از ا  قبل
 گرمش   یدست ها  ی. جانهیا  یجلو یصندل

 .زی م یصبحانه رو گذاشت رو  ینی. از پشت سر سکردیپوست سردم زوق زوق م یرو

 .کنمیمنم موهاتو خشک م ی_ تا تو صبحونتو بخور

 .خوامی...فقط قرص مسکن مخورمی_نم
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 . ستیاز قرص ن ی_تا صبحونت تموم نشه خبر

خودش رو   یول دهیرو د امافهیق دونستم یکه م نی نگاه کردم. با ا  نهیا  یبهش از تو  یشاک 
 زد به اون راه و سشوار رو روشن کرد.  

  تونمی کنارم باشه نم یکس  یتنها بخورم، کال وقت ومدینمدلم  یگرفتم ول  یکیکوچ لقمه
 بخورم. لقمه رو  یزیبدون اون شخص چ 

 باال سمت دهنش که با تعجب اول به لقمه و بعد به من نگاه کرد.  گرفتم

 دستم خشک شد. گهی _بخور د

 . خورمیندارم، من صبح صبحونه فقط دوتا شکالت م لی _م

 .رهینم نی _بخور وگرنه از گلوم پا

راحت شروع به خوردن کردم.    الیتک خنده خوشگل کرد و لقمه رو خورد، من هم با خ هی
 لقمه ام   هیو   خوردم یلقمه خودم م هی

 تا باالخره هم صبحونه هم خشک شدن موهام تموم شدن. دادم یم  ری ارو به

 ؟ یبهم مسکن بد شهی_م

 _ اره. 

حرف لباس هام که حاال   یب  ر یاب خوردمش. آرو   وانیل  هیمسکن داد که درجا با  هی بهم
 فقط   نشیتا شده بود رو سمتم گرفت که ب

 بود.  دیجد دی بلوز مردونه سف هی

کردم که   دایبلوزو پ نیفقط هم گهید ،یبپوش ی دوباره لباس تکرار  ینخوا  دی_گفتم شا 
 و   شهیوقت پ یلیبهت بخوره. مال خ دیشا

 نوئه.  نیهم  یموقع ام اندازم نشد برا  همون
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زد و پشت بهم رو تخت   یلب کردم. لبخند   ری ز  یها رو ازش گرفتم و تشکر لباس
 نشست. 

 انداختم.  ینگاه هی یچشم ر یز  دینگاهت نکنم...البته شا دمی_قول م

 بود. بیامروز برام خاص و عج  ریآرو  نیخنده، ا  ری زدم ز  اروم 

 اصال کال برگردم نگاهت کنم؟   یخوا  یکه خوشت اومد، م نی_عه مثل ا 

 حرف اروم اروم سرشو برگردوند که زدم رو بازوش.  نیبعد از ا  و

 .نمینکن، برگرد بب طنتی_ش

دستش رو چشمش   هیکه  یدر حال  ری . آرودمیرو از دورم باز کردم و لباسم رو پوش حوله
 بود برگشت سمتم و بلوز رو از  

. با دیچیپ مینیب یعطرش تو  یرو بستم بو  بلوز  یکه دکمه ها  نیتخت داد بهم. هم یرو
  یق ی لذت چشم هام رو بستم و نفس عم

عطر   یگفت آدم ها رو از رو   شهیو م  دمیم تیاهم  یلیعطر خ یبه بو شهی. همدمیکش
 از   کننیکه استفاده م یعطر  ای خود تنشون 

و با خجالت   رونی دورم از فکر اومدم ب یفضا  یاداوری. با  کنمیم ییشناسا  یتیشخص نظر
 بلوز رو تا آرنجم زدم باال و   یها   نیآست

بگم که چشمم به مالفه عوض شده   یزی. خواستم چدمیرو پوش می چسب مشک شلوار
 تو گلوم،   نهیخورد و باعث شد دوباره بغض بش

 که اشتباه کرده باشم.  نیبودم از ا  نگران

 _تموم شد؟ 

 _اره برگرد. 
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 سر تا پام رو برانداز کرد و کم کم لبخند مهمون لب هاش شد.  یا هیچند ثان برگشتنش با

 ه؟ ی_چ

انگار سرنوشت   یول کهی بودم که چرا کوچ یبلوزو سفارش دادگ عصبان نیبار که ا  نی_اول
   هی یروز  ه ی  دونستی از اول م

 . ادیبهش ب امیلیلباسو بپوشه و خ  نیکوچولو قراره ا خانوم

 . دلم بال زدن و گونه هام رنگ گرفتن  یها  پروانه

 بر... گهی _امم...ب...بهتره د

که خودش هم   یتو بغلش، جور دتم یکه بتونم حرفم رو ادامه بدم محکم کش نی از ا  قبل
 به پشت افتاد رو تخت. با تعجب به چهره  

 و تازه بود. شوکه گفتم:   بیبرام عج یلی خ گهید ری آرو نینگاه کردم. ا طونشیش

 ...ولم کن. ر؟ی _آرو

 _نچ.

 .رسهی _االن کوروش م

 نترس. ادی_هنوز نم

من سرم رو گذاشت تو اغوشش  و محکم تو بغلش   یتوجه به غر غر ها یهم ب بعد
 انگار نه  خوردمیقفلم کرد. هر چقدر وول م

 . انگار

 . یکرد ی بغل ُخر ُخر م نیکه خوب تو هم شبی_انقدر وول نخور بچه. مگه جات بده؟ د

گشاد شده نشستم رو شکمش و شروع کردم مشت زدن   یحرفش با چشم ها  نی ا با
 که اون دردش    نیا  یبهش . به جا
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 و من دردم گرفته بود.   دیخندیم ادیب

 . کنمی_من ُخر ُخر نم

 خنده گفت: با

 _آره کامال واضحه.

اسمش رو صدا   غیخوک دراورد که با ج یُخر ُخر صدا  یدراوردن ادا  یهم به معنا  بعد
 حکم تر زدمش که خنده هاش  زدم. م

که مچ هام   یاز مچ هام گرفت و انداختتم رو تخت و در حال  هویبلند تر شدن.  سرکشانه
 تخت با دستش نگه داشته بود  یرو رو 

 زد.  مهیخ روم

 . رهی گی دست هات درد م وونه،ی _نزن منو د

 شدم. رهیبهش خ  دهی ورچ لب

 . کنمی_من ُخر ُخر نم

 _باشه...قبول. 

که کم کم خنده هامون   میدی خندیجور م نیخنده. هم ریاز شد که بلند زد ز ب شمین درجا
 شدم بهش. اروم   رهیلبخند خ  هیمحو شد و با  

 زدم:  لب

 .شمی_دارم کم کم نگران م

 _چرا؟ 

که   یری انگار اون آرو ،یکنیم یشوخ  ،یکنیم طنتیش ،یخند ی. میعوض شد یلی_چون خ
 .یستین یقبال بود 
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 نداشتم.  دنیواسه خند  یلیدل دیقبال فرق داشت...شا نکهی ا  یبرا  دی _ خب شا

   ؟ی دار لی _االن فرق کرده؟...االن دل

 داد.  یدوتا چشم هام باز  نیرو ب نگاهش

 .ییکه تو  یلیمحکم، دل  لیدارم، دل لی ام فرق کرده. االن دل  یلی_فرق کرده، خ

  زیچ هی. هم سردم بود هم گرمم، ختیتو دلم فرو ر یزی چ کی حرفش حس کردم  نی ا با
 . قلبم  فیقابل توص  ری و غ بی غر بیعج

. خودش رو بهم رونیکردم االنه که  بزنه ب یکه حس م زد یتند تند و بلند بلند م انقدر
 .  دیبوس قیرو عم میشونیچسبوند و پ

تکون خوردن.   ز یر زی بود شونه هاش شروع کرد به ر میشونیجور که لب هاش رو پ نیهم
 جب چشم هام رو باز کردم، اولش  با تع

 اش چشم هام گرد شدن.چهره قرمز از خنده   دنیبا د  یول کنهیم  هیداره گر د یکردم شا فکر

 .یکه کم مونده دور از جون سکته کن  زنهیآروم باش، قلبت انقدر تند م کمی_دختر  

 اش.گونه هام هم رنگ گوجه شدن. با حرص زدم رو شونه  کردمی خجالت حس م از 

 .یکنی که انقدر منو مسخره م یادب یب یلی_خ

 . یشیبامزه تر م  یلیخ یخوریحرص م  یخدا وقت ی_وا

نفر از   هی  یتق تق در بلند شد و پشت بندش هم صدا  یبگم صدا  یزیخواستم چ تا
 پشت در.

 _آقا کوروش تو باغ هستن.

لبش پاک شد.   یهم به کل از رو  ریحرفش درجا رنگم شد مثل گچ و لبخند آرو  نی ا با
 زدمش کنار و از جام بلند شدم و   یفور
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  یحرص  یشد و صدا  دهیبه سمت در اتاقش که بازوم وسط راه کش دن ی کردم دو شروع
 .دی چیتو گوشم پ ری آرو

 .تتی وضع نی _ ندو با ا

 .ادی رو خدا ولم کن االن کوروش متو ری _آرو

 بکش.  قیچند تا نفس عم  هیو خب اروم باش،  یلی_خ

به آروم شدنم کمک   یکمیکه  دمیکش قیچند تا نفس عم  میکردیکه بهم نگاه م  یحال در
 تو اتاق من که نشستم  م یرفت ییکرد. دوتا

 . سرم رو گرفتم باال و زمزمه کردم:ستاد ی هم باال سرم ا  ریتختم و آرو  یرو

 .ترسمی_من م

  دنیبگه  در توسط کوروش باز شد. با د یزیکه چ نیبهم زد اما قبل از ا یآروم لبخند
 متعجب گفت:  ری آرو

 ؟ یینجا یتوام ا  ری_عه آرو 

 _سالم. 

 لبخند جواب سالمش رو داد و برگشت سمت من.  با

  یزیچ هیاز   خوامیفقط قبلش م شهیاومدنت اماده م  یتا شب برا یهمه چ   زمی _خب عز
 تو.  ایب  الیمطمئن بشم...ال

که   ری شدم به آرو رهیوارد اتاق شد. با ترس خ ی زن با لباس پرستار هیبعد  هیثان چند
 آروم باش رو هم  یچشم هاش رو به معنا

 . کوروش خطاب به اون خانومه گفت: گذاشت

 کارت تموم شد صدامون کن.  رونی ب میری _ما م
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 _باشه.

کرد و ناچار با  یناراحت ی از رو   یدوختم که اخم ریبغض و ترس نگاهم رو به آرو  با
 رفت. اصال دوست   رونی کوروش از اتاق ب

دوست ندارم بهش فکر کنم. انقدر اون   یبود حرف بزنم، حت یکه چجور ن یراجب ا ندارم
 وقفه اشک   یلحظه داغون بودم که ب

 به حال خودم.   تمخیر یم

صورت    دنیبا د  ری اومدن داخل. آرو ری بلند کوروش رو صدا کرد که با آرو یبا صدا  الیال
   یفکش رو رو  امه یقرمز شده از گر 

 فشورد و دستش رو مشت کرد. هم

 . ستی_باکره ن

 اش رو با شوک دوخت بهش. گشاد شده  یکوروش چشم ها  ال،یحرف ال  نی ا با

 _چ...چطور ممکنه؟ 

  یبا قدم ها  ری که آرو دیاش کشاز پشت بسته شده   یدست تو موها هی یبا کالفگ و
 محکم رفت سمتش.

 _کوروش آرام زن م...

 وسط حرفش.  دیکه بتونه حرفش رو کامل کنه کوروش پر  نی از ا  قبل

  وام خیکه نم  یفکر کنم، تو انقدر برام مهم یبه گذشته کس خوامیبارو نم کی  نی_نه...ا
   ندهیفقط به ا خوامیات بدونم، مراجب گذشته 

 فقط من و تو.  م،ی که من و تو یا  ندهیکنم، آ فکر

 . دیرو بوس میشونیپ
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 .زمیدنبالت عز  امی اماده شد م  ی_شب که همه چ

  رهیاز اتاق خارج شدن. کماکان ناباور خ الیو با ال   دیمِن شوکه رو بوس  یموها یرو  نباریا
 رو به روم و به    ی گچ واری بودم به د

از شوک نفسم خودش رو  حبس کرده   دم؟یکشی ...اصال نفس مومدی نفسم باال م یسخت
   دی با هل دو یفور ریبود. ارو 

 بهم داد. یو تکون  سمتم

 _آرام؟ آرام نفس بکش...آرام.

کرد و شروع کردم به نفس نفس   دا یپ انیهام جر  هیبا داد بلندش هوا دوباره تو ر انگار
 از اشک   زی لبر یک و چشم ها زدن. با شو

که   یبلند  غیسمتش و اولش آروم هلش دادم، دفعه دوم محکم تر و با ج  برگشتم
 .دنیام رو بهش کوب یدر پ یپ یشروع کردم مشت ها  دمیکش

فقط به   هینه؟ توام مثل بق  یکرده بود یکی_کثافت...کثافت پست، با کوروش دست به 
   موزیشرف همه چ یب ،یخودت  بود یفکر خوش

 . یگرفت ازم

 لحظه آروم باش.  هی_

 سرم رو گرفتم باال.  غیحرص و ج با

 ...بسه. تونمینم گهی بسه، د گهیبدون د یشنو ی_خدا...خدا اگه صدامو م

فقط واسه    یوونگی شده بودم؟ نه نه د وونهید ن،ی بود و نبود رو پرت کردم رو زم یچ هر
 لحظه اش بود، جنون گرفته بودم و   هی

 کهیت  کی چشمم به  هویسمتم.  ادی ب کردیهم جرعت نم ری آرو ی. حتزدمیم  غیج فقط
 شکستن هام به  لی وسا ن یخورد که ب شهیش
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از   ری انگار ارو یمکث نکردم که بهش فکر کنم، درجا برداشتمش ول یاومده بود. حت وجود
 تر بود، چون تا بردمش    عیمن سر 

که از درد  یسمتم و محکم مچم رو تو دستش گرفت و فشار داد جور  دی م دورگ سمت 
   غیو ج  هیاز دستم ول شد. با گر شهیش

  ری مچم هم اس یکیاون    یدستم مچم رو ازاد کنم ول یکیاون   لهیبه وس کردمیم  تالش
 شد.  ریدست ارو 

 . یلعنت  ریآروم بگ قهیدق هی_بسه...

  رهیشوکه خ هیتو صورتم زد فقط واسه چند ثان ریکه آرو  ی داد...نه داد نه، با عربده ا با
 اون ارام   گهیبار د نی ا  یموندم بهش ول

رو از   کمیستریه  یها غیدوباره ج نی هم یاخر، برا   مینبودم، زده بوده بودم به س شهیهم
 سر گرفتم. 

تم که شدم زن  تو، آروم گرفتم که  شد، آروم گرف  ینجوری...آروم گرفتم که ارمیگی_آروم نم
 شدم عروسک شما ها.

 زدن آورد باال و داد زد: ی رو به معنا  دستش

 .یحرف بزن یکه جون نداشته باش زنمتیآرام...به خودت قسم انقدر م زنمتی_م

 مثل من کتک خو...  ی_بزن...حق آدم بدبخت

 . دیلرز ی رو محکم گذاشت رو دهنم. تمام تنش از حرص م دستش

ساکت شو فقط ساکت شو. اخه احمق من اگه به فکر سوء استفاده بودم    سی...هسی_ه
   خواستیدلم م یکه همون اول هر کار

سگ   نیکارم باهات تموم شد ع یمن اگه به فکر سوء استفاده بودم وقت کردم،یم  باهات
 تو . چرا خودرون یب کردم یپرتت م
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االن   یبار به تو دروغ گفتم اونم به خاطر خودت بود. فکر کرد  هیمن   ؟یبه نفهم یزنیم
 شوکه نشدم؟ ها؟  یحالم خوبه؟ فکر کرد 

 . نیدستش رو پس زدم و دو زانو نشستم رو زم هیگر  با

 تورو خدا کمکم کن. ری _آرو

 .دیموهام رو بوس   یتو بغلش و رو دتمیکش

 .کنمیالزم باشه م که  ی...هر کارزمی_ آروم باش عز 

تو مغزم    دم،ی فهمیکردم، اصال انگار گذر زمان رو نم هیچند ساعت تو بغلش گر  دونمینم
 فقط سکوت بود...سکوت...

 ... سکوت

  دونمی. اصال نم شدیدالرام و آرامش و پسر ها دعوا م نیبار بود که ب نی چندم دونمینم
 کوروش رو بهشون   یماجرا   ریآرو یکِ 

آروان بود تو   شنهادیکه بر اساس پ ری فقط جمله آرو گفتن،یم یچ دونم ینم یحت گفت،
 کوروش، به  شیپ یبر د ی: "بادیچی پیسرم م

که  هیتنها راه  نینوک انگشتش بهت بخوره، ا   ینزارم حت دمیجاسوس، قول م عنوان
 هم   ینجوریا م،یکوروشو نابود کن میتونیم

 ..." میرسی هم ما به هدفمون م د،یری گیانتقام مادر و پدرتونو م  شماها

  ری ام رو به آروو خسته   ج یصورتم سرم رو اوردم باال و نگاه گ  یرو یبا نشستن دست 
 نگران دوختم.

 گم؟ یم یچ  یشنو ی_آرام؟...م

قطره اشک سمج از گوشه چشمم  ک ی د،ی تا ی زمان با تکون دادن سرم به معنا هم
 . ختیر نی پا
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 ؟ ی دکارو انجام ب نیا  یخوا یم  ی_مطمئن

 برام نمونده بود. یتکون دادم، مطمئن بودم چون چاره ا  دی تا یسرم رو به معنا  بازم

 .می رو بگ زای چ یسر هی تا بهت   ای_ پس ب

لبخند آروم   هی. کردنیبهم نگاه م یروح از جام بلند شدم. دالرام و آرامش با نگران یب
 بهشون زدم، البته اگه بشه اسمش رو لبخند 

هم رو    نیبود و شرو  ستادهیهم پشت سرم ا  ر یآروان، آرو  یه رو. نشستم رو بگذاشت
 کس  چیها. هنوز ه  وتری کامپ یجلو یصندل

آروان برگشتم   یاومده بود خبر نداشت. با صدا   شیپ ریمن و آرو   نیکه ب  یرابطه ا از 
 رو گرفت سمتم. زیشنود ر کی سمتش که 

اصال   اس،ه یبق یبرا دنیقابل د ری نسخشه و غ نی تر   دیتو گوشت، جد میزاریم  نویا  نی_بب
 چون ضد آبه.  یاری درش ب ستیالزم ن

 بگردم؟  یدنبال چ  دی با قا ی_دق

که  هیاون گاوصندوق پر از مدارک  یگاوصندوقه، تو  هیکوروش  یاتاق شخص  یتو نی_بب
 به کل کوروشو نابود بکنه،   تونهیم

 یتونی تو قطعا م یاز خودش اجازه نداره بره ول  ریبه غ چکسیه ش یاتاق شخص ی تو
 آرام.  یمواظب باش  یلیخ دیفقط با

 ؟ یبشه چ کی اگه کوروش خواست به من نزد   یدرست ول یکه گفت یینا ی_خب همه ا 

  دهیچرخ  نیکه روش نشسته بودم به دست شرو یوتریچرخدار مخصوص کامپ یصندل
 شد سمتش.

 وسط. ادی _اون موقع کار من و آدمامون م

 ؟ ی _چطور
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 . ینیبی_االن م

 هاش رو زد که چند تا صفحه روشن شد.  وتریکامپ یکی دکمه

  یسر هیعمارتش رو هک کنم، از اون ور هم   یها  ن یتونستم دورب یبدبخت ی_با کل
 نگهبان جاسوس از طرف ما اون جا هست  

 .کننیخارج بشه به تو کمک م یتیاز حالت امن   تیدرصد موقع کی اگر  که

چون کوروش کم تحمل تر از    خوره یباشه که همون روز اول نقشتون بهن م ینجوری_اگر ا 
 حرف هاست.  نیا

 رو چرخوند سمت خودش.   میصندل  ری آرو نباریا

کوروش االن در حال خوردن ماده   یمیش ی_فکر اونجاش رو هم کردم. به لطف راهکار ها 
 قلبش به  ضربان   شهیکه باعث م هیا

هر گونه  فته یاتفاق ب ن یهم که ا  یبزنه. وقت فیسکته خف هیباال بره و   یعیطب ری غ صورت
 ضربان   ادیکه باعث باال رفتن ز  یجانیه

که ما کمه کم   شهی م ینجوریتو بشه، ا کی نزد  تونهی نم جهیبشه براش ممنوعه در نت قلبش
 .می فتیجلو م چیپنج ه

 زمزمه کرد:  وترهای که زل زده بود به کامپ یدر حال آرامش

 . رهیبگم مو ال درز نقشتون نم دی_متاسفانه با 

 رو داد جلو.  اشنهی مغرورانه س  نیشرو 

 . گهید مینی_ما ا 

  یبده آروان دستش رو رو نیجواب دندون شکن به شرو هیکه آرامش بخواد   نی از ا  قبل
 بازوم گذاشت و گفت: 
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  ستیعمارت آزادن و قرار ن ن یا  یاش، از االن به بعد تو _ نگران آرامش و دالرام هم نب 
 باشن. یزندان

 برگشت سمتم. یجد ن یشرو هویلب تشکر کردم که   ریزدم و ز  یکم رنگ لبخند

 . مارستانیخودش تا االن منتقل شده ب ان،یکوروش دارن م ی_آدما 

 کردم که آروان برگشت سمتم.  هینگاه به بق هیترس  با

 .یبر دیبا  گهی_د

دست هاش    نیدالرام و آرامش رو تو بغلم فشوردم که دالرام با بغض صورتم رو ب یفور
 گرفت. 

حاال که انتخاب خودتم هست پس مواظب باش و   یول ی_من هنوزم مخالفم که بر
   یانتقام مامان و بابا رو از کوروِش عوض

 .ریبگ

 .رمیگی...مرمی گی_م

دادم.   شی شونیپ یرو  یا بوسه هیو جواب دوست دارم آرامش رو با   دم یرو بوس اشگونه
 که ازم   ریارو  ز یاخطار ام  یبا صدا

برگشتم اتاق خودم. لباس هام   ری عجله کنم از دختر ها جدا شدم و با ارو خواستیم
   شرتی نداشت پس فقط چکمه و سو یمشکل

بهمون بدن رو   میسته بود از پسر ها خوا نجایکه ا  یو دفترچه خاطرات  دمیرو پوش میمشک
 اومد    ریگذاشتم. آرو  یکیکوله کوچ ی تو

و آروم بغلم کرد که چشم هام رو بستم و من هم خودم رو تو بغلش فشوردم. بعد    سمتم
 از خودش فاصلم داد و   کمی  هیاز چند ثان

 دست هاش گرفت. نیرو ب صورتم



 نگاه تو سیرنو یز 

100 
 

 _ مواظب خودت باش.

 لبخند کم رنگ زدم. هی

 _نگران نباش 

 ؟ ی نر یخوا ی_م

 .انیاالن م ری برم...برو ارو دی_نه با

وسط راه برگشت و تا به   هویلب زد باشه. خواست به سمت در بره که   یاروم  یصدا با
 . دتم یبوس امیخودم ب

اش رو  کردم. بوسه  یصورتش گذاشتم و باهاش همراه یهم با بغض دستم رو رو  خودم
 رسوند که زمزمه   انیپا  یوتاهبا بوسه ک 

 : کردم

 . ری_ برو آرو 

 نیشد ب یدر فاصله ا تیکه دستم تو دستش بود عقب عقب رفت تا در نها   یحال در
 از رفتن  یا  هیدست و نگاهمون. هنوز چند ثان

 کوروش اومدن تو اتاق. ینگذشته بود که آدم ها  ری ارو

 _ خانوم آقا پشت خط هستن. 

 .دی چیکوروش تو گوشم پ فیخش دار و ضع یکه صدا رو از مرده گرفتم  یگوش

خوشگلت   ی صبح که چشم ها   یباشم ول شتیپ تونمیامشب نم ضمی مر   کمیمن    زمی _عز
 باال سرتم. یرو باز کن

 _ب...باشه.

 خدافظ.  زم،ی عز نمتیبیبرو، فردا م ونی آقا نی_با ا 
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 _خدافظ. 

که شروع    نی. ماشرونیب میکه قطع شد گرفتمش سمت مرده و باهم از اتاق اومد یگوش
 از    کهیت کی به حرکت کرد حس کردم 

گونه ام   یکنده شد و موند تو عمارت پشت سرم. قطره اشکم آروم خودش رو رو  وجودم
  یبعض کرد،یم تم ی اذ  ریرها کرد. آرو 

 شهیحال هم   نیانگار با ا  یول نمیخواهرام رو اجازه نداشتم بب اد،ی هم ز  یلیخ اوقات
 بودن چون االن با   یحام کی همشون برام مثل 

کل وجودم   یلرز بد   امیبر ب تی مسئول نی تنها از پس ا  دیبا نکهیکردن به نبودشون و ا فکر
   دم،ینفهم ری از مس  یزی. چرهیگی رو م

 شدیبزرگ و با شکوه. نه نم یلیعمارت خ هیبه  می بود دهیبه خودم اومدم رس یوقت  فقط
 قصر   هیشک  یب نجایبهش گفت عمارت، ا 

از رنگ  ی بزرگ با مخلوط ییرایپذ  هیبود.  رونشیبا شکوه تر از ب یداخل خونه حت  بود،
  شی سلطنت  یکه مبل ها  ییو طال   یشمی

  یمردونه ا   لی وسا  دنیاتاق رو باز کردن اما با د کی ها در   گارد یترش کرده بود. باد قشنگ
   زی م یزنونه رو  لی که در کنار وسا 

 هم رفت. یشده بود اخم هام تو  ندهیچ

 کجاست؟  نجای_ا

 _اتاق شما و آقا. 

 . خوامیاتاق جدا م کی _من  

 .میرو اماده کن نجایخانوم آقا دستور دادن ا شهی_ نم

 اتاق.  نی تو ا رمی _من نم
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 لحظه... کی _

رو داد به من که   یصحبت کرد و بعد گوش  یا هی چند ثان هیرو دراورد.   شیهم گوش بعد
 تو گوشم. دی چیکوروش پ یصدا 

 زم؟ ی شده عز ی_چ

 _کوروش؟ 

 _قربون کوروش گفتنت بشم، جونم؟ 

 برم.  زارنیاما نم  خوام،یاتاق جدا م  هی_من  

   ومد؟ یاتاق جدا چرا؟ از اتاقمون خوشت ن  زمی _عز

اتاق جدا داشته باشم تا با خودم    هیفعال  خوام یم  یقشنگه ول یلی_چرا خوشم اومد، خ
 لطفا.  ام،یکنار ب

 .رونیرو فرستاد ب  نفسش

 .گهی اتاق د هیببرن   ندنویکه چ ییال یوسا  گمی_باشه...باشه خانومم، م

 _ واقعا ممنونم.

 . زمیعز  کنمی_خواهش م

  م یصحبت کردن و بعدش شروع کرد  یا  هقیچند دق هی.  گاردهی رو گرفتم سمت باد یگوش
 .گهی اتاق د هیبه  م ید یبه حرکت تا رس

 . کنهیمنتقل م  نجایهاتون رو از اتاق آقا به ا  لی خانوم، خدمتکار وسا  دی _بفرما

  یا روزه یبا ست ف یاتاق سلطنت  هیاندازه قشنگ بود.   یرو برام باز کرد. اتاقش ب در
 ماتم برده   دنشیاز د هی. واسه چند ثانییطال
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حواسم برگشت سر   دیچیهدست تو گوشم پ قی که از طر  ریآرو  یحرص یکه با صدا  بود
 جاش. 

 تو اتاق؟  یبر شهی_م

 تخت انداختم... یرفتم داخل و بعد از تشکر ازشون در رو بستم و خودم رو رو  یفور

  

 _آرامش_      

 

 که دستم رو مشت کرده بودم گفتم:  یحرص در حال با

اش رو ِبَکَنم بدم سگا  کله خوادیدلم م زمیعز  گهی به آرام م ینجوریا  ی وقت  یوا   ی_ وا
 بخورن.

 ساعدم گذاشت.  یدستش رو رو  دالرام

 آروم باش. کمی _آرامش 

 .شمی اروم نم ینجوریمن ا شهی_نه...نم

 آروان که چشم هاش گشاد شد. تو فاصله کم برگشتم سمت  یناگهان یلیخ

 د؟ یجا سالن ورزش دار  ن ی_شما ا

  نی بود انگشتش رو به سمت پا رهیگشاد شده بهم خ یکه با همون چشم ها  ینیه در
 گرفت و هم زمان گفت:

 . نی _طبقه پا

 خوبه ممنون. یلی_خ
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کماکان شوکه   افهیو دالرام و ق  نیدر حال منفجر شدن شرو  افهیتوجه به ق یهم ب بعد
 . موهام رو محکم رونیآروان از اتاق اومدم ب

باشگاه   هیکردم. از   دایباالخره سالن ورزش رو پ قهیبستم و بعد از چند دق ی اسب دم
   سهیک  دنیمعروف هم پر امکانات تر بود. با د

وقفه   یو دستکش ها رو دستم کردم، ب  دمی دو یچشم هام چراغ بارون شد. فور   بوکس
  کم یحرصم  دیتا شا   زدمیم  مشت و لگد

ها   نیاگه همه ا  ،یمشت بعد  ؟ی چ فتهیآرام ب یبرا   یمشت زدم، اگه اتفاق  هیبشه.  یخال
  یاگه اون کوروش عوض  ؟ینقشه باشه چ

  کردمیکه دستکش ها رو پرت م یآرام دست...فکرم رو نتونستم ادامه بدم و در حال به
 زدم: غیج

 _نه نه نه. 

. نگاهم رو دور سالن  دمیکش قیحرص صورتم رو تو دستم گرفتم و چند تا نفس عم با
   نهیچرخوندم که چشمم به باند گوشه آ

هاپ    پی ه کی معجزه کنه. رفتم سراغش و روشنش کردم که موز   تونهی رقص م خورد،
 دو، سه   د،یچیسالن پ  یفضا یتو  یتوپ

کاش   م؟یبود دهیقت بود باهم نرقصشد، چند و شتریآرام ب یبرا  میو دلتنگ  دمیرقص یدور
 بود. انقدر تو فکر بودم که   نجایاالن ا

  اینشده بودم، خدا girls like youو شروع شدن اهنگ   یتموم شدن اهنگ قبل متوجه
 آشفته   نیواقعا؟ وسط ا  یشکنجم بد  یخوایم

رفتم   یبشه؟ با نفس نفس و کالفگ یدوستش داره پل یلیکه ارام خ  یاهنگ  دیبا بازار
 دور  یدست  هو یسمتش تا خاموشش کنم که 
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  ارمی شد، با ترس برگشتم عقب و خواستم مشتم رو تو صورت  طرف فرود ب دهیچیپ کمرم
 رو به رو   نیکه با چهره خندون شرو 

 .شدم

 .یرقص بلد نمی_برقص بب

 هیه از پشت بهش تکک یاز ذهنم شست. در حال  کبارهیرو   یهمه افکار منف  لبخندش
 داده بودم و سرم رو برگردنده بودم سمتش با  

هم    یکه تموم شد با نفس نفس رو به رو ی... وقتدنیبه رقص میاهنگ شروع کرد  تمیر
 هر   یعرق از سر و رو  م،یقرار گرفت

. دوباره لبخند  میجدا بش گهی از هم د  میحاضر نبود  یو گرممون بود ول ختیر یم  دومون
 لبش گذاشت و صورتش   یجذابش رو رو

 کرد.  ک ی به صورتم نزد  رو

 )اشاره به متن اهنگ(   پرنیمثل من م  ییمثل تو با پسر ها ییدختر ها  زمی_آره عز 

به شکم   یمشت محکم ادیکردم تا به خودش ب   زی و چشم هام رو ر  دمیخند طنتیش با
 خم شد.  ی زدم که با اخ بلند شیعضالت

 با خنده ابرو هام رو انداختم باال. سرتقانه

 پرن؟ یمثل تو م  ییمثل من با پسر ها  ییدختر ها ی_هنوزم مطمئن

 .دیخند یطان یبهم انداخت و ش ینیسرش رو اورد باال و نگاه خشمگ یگرگ وحش هی  مثل

 کوچولو. ی_گور خودتو کند 

دومون رو  هر  یبلند  غیج یکه بخوام در برم صدا  نی جاش جست زد سمتم و قبل از ا از 
 سر جامون خشک کرد...
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 _دالرام_          

 

ام قصد نداشت چشم از صفحه  هیثان  کی ی بود، حت بی برام عج ری آرو یها ینگران
 برداره و از گوش کردن به شنود  وتریکامپ

چشم هاش و   یبکشه. نگاهم رو دوختم به آروان که ساعدش رو گذاشته بود رو  دست
 . با  واریداده بود به د هیسرش رو تک

بلند عمارت برم طبقه   یتا از پله ها   رونیاز جام بلند شدم و از اتاق اومدم ب یکالفگ
 براش   یاگه اتفاق رفت،ی. کاش آرام نم نی پا

  میخوردن پام در اثر حواس پرت چیپ یی هویخودم رو ببخشم؟ با   یمن چجور فتهیب
 . از درد نی و محکم افتادم زم دم یکش یبلند یغیج

آروان که اسمم   یداد ها  یحبس شده بود. درجا در اتاق طبقه باال باز شد و صدا نفسم
 . دیچیتو راه پله پ زدیم ی رو صدا

ور سالن بود و نگاهش رو دور و   ستادهیو اسلحه به دست سر پله ها ا  ینگران با
 پله ها    نی هنوز متوجه من پا یول چرخوندیم

 وسط حرفش.   دمی بود. خواست دوباره اسمم رو صدا بزنه که پر نشده

 .نجامی_ا

  عیسر  یلی خ اشده یکش یسمتم، به خاطر قد بلند و پاها  دی صدام درجا برگشت و دو با
 نشست جلوم. یکرد و فور  یپله ها رو ط

 شد؟  ی_چ

 _از پله ها افتادم. 
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 کنه؟ی_کدوم پات درد م

 چپم.  یسر اشاره زدم به پا با

 _دستتو بردار.

مچم   کمی دستم گذاشت.  یقبل   یگرمش رو جا ی رو از پام جدا کردم که دست ها دستم
 رو تکون داد که از درد صورتم تو هم جمع  

 .شد

 . دهیفقط ضرب د ستین یزی_چ

 نگران ارامش برگشتم سمتش. یصدا با

 شده؟  ی_دالرام؟ چ

 از پله ها افتادم.  ستین یزی_چ

دست   یندارم رو  یوزن چیکه انگار ه یگردن و زانوم انداخت و جور ر یدستش رو ز  آروان
 هاش بلندم کرد. تند تند از پله ها باال  

به   یبود ولاتاق شد و گذاشتتم رو تخت. اتاقش بزرگ   هیوارد  هیو بعد از چند ثان رفت
 به نظر   ری دلگ شیمشک یخاطر ست طوس

  نجا یبود معلوم بود ا  نیشرو  ریکه توش عکس سه نفره آروان و آرو  ی. از قاب عکس ومدیم
 اتاق آروانه. اسلحه اش رو از پشت  

  هیاول یکمدش جعبه کمک ها  ی کنار تخت گذاشت و از تو یکشو  یبرداشت و تو کمرش
 رو دراورد. پام رو آروم گرفت تو  

افتادم که دستم رو برام   یاون شب  ادی. دنشیچی شروع کرد به پ یو با باند کش  دستش
 پانسمان کرد، اون بوسه، اون چشم ها. آروم  
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سرش رو اورد باال زل زد تو چشم هام،  هو یرو سمتش برگردوندم، اونم تو فکر بود.  نگاهم
 انگار داشت با نگاهش بهم 

. ناخداگاه نگاهم رو دوختم به لب هاش  کنهیکه اونم داره به اون شب فکر م فهموندیم
 درجا با خجالت روم رو برگردوندم و  یول

  رهیزد که شوکه خ مهیخم شد سمتم و روم خ یناگهان  یلیتو جام که خ نمیبش خواستم
 شدم بهش.

 ؟ ی کنیم کاری_چ...چ

 کردم. یکی که لرز کوچ دیبه صورتم کش سرش رو برد سمت گوشم، از عمد صورتش رو  آروم

 ؟ ی کرد یبه اون شب فکر م ی_توام داشت

 _ن...نه کدوم شب؟ 

 ؟ ی نشده بود رهیبه لبم خ ی بگ یخوا یم یعنی_

 _....نه 

 لبم آورد.  یوجب کم یهاش رو تو  لب

 من ببوسمت؟  یخوا یتو نم یعنی  نی_پس ا 

 . خوامی_نه...خب معلومه...نم

 مثال لمست کنم ا ی_

 مثال بو بکشمت...  ا ی_

 _بس کن. 

 ؟ ی ریجلوم رو بگ یتونی _م
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. هر  دنمیشروع کرد به بوس  هویرفته دوباره لب زدم "بسه" که  لیتحل  یبغض و صدا با
 پسش بزنم   کردم یچقدر تالش م

. آروان  هیگر ریانقدر ترس وارد بدنم شد که ناخداگاه زدم ز  قهیچند دق  ینداشت. تو  دهیفا
 با شوک سرش رو اورد  هویکرد و  مکث 

 : دمینال هی. اسمم رو صدا زد که با گرباال

 _ تورو خدا ولم کن. 

 .یبش  تیاذ  کردمی...فکر نمنیکنم،هم یباهات شوخ خواستمی_من فقط...من فقط م

بسته    یصدا   هیخودم جمع شدم. بعد از چند ثان یتو هیاز روم بلند شد که با گر  درجا
 من بلند تر شد،  ی ها هی شدن در اومد و گر

. چطور تونستم از اروان بترسم؟  دمیتازه به خودم اومده باشم از رفتارم خجالت کش انگار
 بهم دست   خوادیچطور تونستم فکر کنم م

 کنه، لعنت به من...لعنت... یدراز 

 

 _آرام_ 

 

کر   یصورتم حس کردم و از اون ور هم صدا داد ها   یرو رو ینوازش یداریخواب و ب نیب
 . انگار  دیچیپیتو گوشم م ری کننده آرو

 مغزم شروع کرد به استارت زدن که تونستم حرف هاش رو بفهمم.  تازه

 . یشو...کورش باال سرته لعنت داری_آرام ب

 نشستم تو جام.  ی( بلند هییبا ) که مغزم شروع به کار کرد و دینرس هیبه ثان و
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 نترس.  زمیآروم...آروم عز سی_ه

تو   دیو من رو کش دیشده بودم که اومد سمتم و کنارم دراز کش رهیبا شوک بهش خ فقط
 بغلش.

 بترسونمت. خواستمیخوشگلم نم دی_ببخش

زمزمه   رمیفاصله بگ کردمی و تالش م  ذاشتمیتنش م یکت طوس یکه دستم رو رو یدرحال
 کردم: 

 . ستین ی_نه...نه مشکل

 ؟ ی_اتاقت رو دوست دار

 _اوهوم. 

 _خوبه.

  دم یکش شتریصورتش رو سمتم آورد که ترس نشست تو دلم و خودم رو با بغض ب  آروم
 عقب.

 _نه نه نه...االن نه. 

 بازو هام گذاشت.  یکرد و دست هاش رو رو  یاخم ینگران با

 کنم. تتیاذ   ایونمت  بترس  خواستمی... متاسفم نمزمی_نلرز عز 

لبخند مهربون زد و از جاش بلند شد و دستش رو به    هیموندم بهش که  رهیبغض خ با
 سمتم دراز کرد. 

 جا که حالت رو خوب کنه.  هیببرمت   خوامی_م

 _کجا؟ 

 .ینیبی_خودت م
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قطره اشکم رو پاک کردم که لبخندش مهربون تر شد. دستم رو تو دستش گذاشتم و   آروم
 بلند شدم، بعد هم دست تو دست از اتاق  

  ریآرو  یحرص یصدا   دنیچی. با پبود اهیباغ سر سبز و پر از گل و گ ی. فضا رونی ب میاومد
 .دی گوشم شونه هام پر ی تو

 ؟ یچرا دستش رو گرفت قای_االن دق

  ی. با نشستن دست ها یلرزونینکنه که انقدر تن و بدن من رو م کارتیخدا بگم چ اخ
 چشم هام از فکر  یکوروش از پشت رو 

 شدم. خارج 

 . یفتیخب اروم راه برو که ن یلی_خ

 که زمزمه کرد:  میراه رفت قهی چند دق هیمواظبت و کمک خودش   با

 ؟ ی _خب آماده ا 

 _اوهووم. 

اما بعد   دمی د یچشم هام برداشت، اولش به خاطر نور افتاب درست نم یو از رو ر  دستش
 دورم شوکه  یفضا  دنیاز د  هیاز چند ثان

بزرگ پر    یلیخ یلیخ یِ ا شهی اتاقک ش یبا بهشت نداشت، همه جا  ی شک فرق ی. بشدم
 جور دور   نیبود. شوکه هم اهیاز گل و گ

 به کوروش.  دمیکه رس دمیچرخی م خودم

 محشره.  نجا یا  ی...وا نجای_ا

 ؟ ی_دوستش دار

 .یلی_خ
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 پر از احساس نگاهش رو اطراف اتاقک چرخوند. ییچشم ها  با

 دوست دارم.   نجارویا  یلی_منم خ

پرواز کرد و اومد سمت کوروش که با ترس خودم رو   یزیچ هی  هویبگم که  یزیچ خواستم
 عقب. سرم رو آوردم باال و با   دمیکش

 خوشگل مواجه شدم.  یلیخ یلیقرمز سبز خ یطوط هی

 اقا خوشگله ام اسمش رافاعله.  نی _ا

 کردم. ام رو حفظ به سمتشون برداشتم اما کماکان محتاطانه فاصله  یلبخند قدم با

 _سالم خوشگله.

 خنده.   ری صداش که جواب سالمم رو داد زدم ز   دنیشن با

 رو دستم. ای _رافاعل ب

 . دیدستش من رو به سمت جلو کش یکیرو دست کوروش، اون هم با اون   دیپر  رافاعل

 نازش کن.  ای_ب

 چشم هام از ترس گرد شدن.  درجا

 .رهیگی _نه نه نه گازم م

رو هم که رافاعل روش بود اورد   یتو بغلش، دست دی و از پشت من رو کش د یخند آروم
 .دمیبهش چسب شتری جلوم که با ترس ب

 . رهیگی_نترس قربونت برم، گاز نم

رو از دور کمرم برداشت و دستم رو گرفت و آروم آروم برد سمت رافاعل که از  دستش
 رخم رو چسبوندم به  میترس ناخداگاه ن
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سر    یو دستم رو نوازش وار رو  دیموهام رو بوس  ی. با خنده رو شینسبتا عضالن   یبازو
  یی که به طرز معجزه اسا دیکش ش یطوط

  دمیگازم نگرفت. آروم سرم رو برگردوندم سمتش که د  هیو طوط فتادی برام ن یاتفاق چیه
 اروم رو دست کوروش نشسته و   یلیخ

  ی. کوروش دستم رو ول کرد که خودم به نوازش کردن سر کوچولو کنمیدارم نازش م منم
 نرم رافاعل ادامه دادم.

 گازت نگرفت؟  ید ی_د

 لب زدم "اره".   جانیه با

 م؟ یرو گُل ها کار کن م یبر ی_ دوست دار

 .یلی_اره اره خ

 و برگشت سمتم. نی رو گذاشت پا  رافاعل

 ؟ ی ها رو دوست دار  نی از ا  یکی_کدوم  

مختلف که توشون تنها رز و   ی پر بود از گل ها یواقع   یدور و ور انداختم. به معنا ینگاه
 فکر  ی. کمشناختمی رو م نایو م  دهیارک

 که رو به روم بود گرفتم. یو انگشت اشاره ام رو سمت رز قرمز  مکرد

 _اون رز قرمزه. 

 . مشی بزار گهی گلدون د هی یدوباره تو  ای_پس ب

 _باشه.

  ومدی . به نظر نممیو ساعت ها خودمون رو با گُل ها سرگرم کرد ن ی زم یرو  مینشست
  یظرافت کار نیخشن کوروش به ا  هیروح
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. چند دادیم حیو راجب هر سوالم با حوصله توض  دیخندیبخوره. کنار من بلند بلند م ها
   گهی د یداد ول ریگ  یحرص  ریارو  یبار

قشنگ گل خونه،  یلیخ  یجا  کی  یرو  مینشد. گلدون رو گذاشت یازش خبر بعدش
 برداشت و اسم  یمشک کی ماژ   هیکوروش 

حرفش   لشیا زنگ خوردن موبا بگه که ب یزیگلدون نوشت. خواست چ یرو رو  هردومون
 صحبت کرد   یا  قهینصفه موند، چند دق 

 بعد از قطع کردن برگشت سمتم.  و

 .زم ی برم عز دی_من با

 اتاقم.  رمیم  گهی_باشه منم د 

دست هاش   نیو صورتم رو ب  دیبوس یو طوالن قی رو عم میشونیلبخند مهربون زد و پ هی
 گرفت. 

 دوست دارم. یلی_خ

 . رونیدر جوابش زدم و همراهش از گلخونه اومدم ب یلبخند کم رنگ 

 .زمی_مواظب خودت باش عز 

 . نطوری_توام هم

دالرام،   یگرفتم. دلتنگ بودم، برا  شیباغ تا خونه رو پ ریدست تکون دادم و مس براش
 ماجرا ها  ن یکاش ا ر،ی آرو یآرامش و حت

 تموم بشه...کاش... زودتر

 

 _آروان_       
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هالوژن   کی کوچ یبود و فقط چراغ ها  کیعمارت رو باز کردم و وارد شدم. همه جا تار  در
 رو روشن گذاشته بودن. از پله ها  

تو دستش که   یماگ مشک  هیبا   ری ها زدم، آرو  وتریسر به اتاق کامپ  هیباال و اول   اومدم
 اس  توش قهوه  یحدس زد محتوا   شدیم

 .توریشده بود به مان رهیخ

 ؟ ی د ی_نخواب

 . برهی_نه خوابم نم

 داد.  هیاش گذاشتم که پس سرش رو بهم تکشونه  یباال سرش و دستم رو رو  رفتم

 استراحت کن.   کمی_

 _باشه.

برادر   هیکه  یعشقرو که خاص حالت گرفته بود با تمام   شی انسبتا بلند قهوه  یموها   یرو
 هاش داشته باشه  به برادر   تونهیم

  یول ره یگی هر روز دوش م بایتقر دونستمیکه م نیکردم و با ا  ی. لبخند به لب مکثدمیبوس
 کردنش گفتم: ت یاذ  یبرا 

 . یجنازه گرفت یحموم هم برو، بو هی  ی_خواست

 مشت زد تو بازوم. هیخنده برگشت سمتم و   با

 حموم بودم.  روز ید  ی_عوض

  نیرو سمتم پرت کنه که درجا در رو بستم و با خنده به سمت اتاق شرو  یزی چ خواست
 بود. دهیرو باز خواب شهیرفتم که مثل هم
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کار فرشته هاس.   کردی اون هم فکر م دم،یکشینصف شب ها روش پتو م میکه بود بچه
 لبخند زدم و پتو رو  هیاون دوران   ادیبه 

. هنوز هم از نظر من همون پسر بچه  دمیرو بوس ش یشونیپ شهیو مثل هم  دمیکش روش
   ی به موها ومدی که بدش م طونهیتخس و ش

سر هم به ارامش غرق در خواب زدم.    هیو   رونیدست بزنن.  از اتاقش اومدم ب شیمشک
 اتاق دالرام که  ره ی دستم نشست رو دستگ

وارد  که   نیمحکم رفتم سمت اتاق خودم. هم  یشدم و با قدم ها   مونیراه پش وسط
 رو تختم شدم و   ده یشدم متوجه دالرام خواب

چهره   دنیکوتاه آروم رفتم باال سرش و از د یموندم سر جام. بعد از مکث  متعجب
 ابرو   نی نشست ب یخواب اخم یمعصومش تو 

صورتش   یکه من انقدر نسبت بهت کشش دارم؟ خواستم دستم رو رو  یدار ی. تو چهام
   یبزارم که وسط راه مشتش کردم و ب

  تیکه در نها دم یو کنارش دراز کش  نی. دوبازه برگشتم اتاق شرورونیاز اتاق اومدم ب مکث
 مختلف خوابم  ی فکر ها یبعد از کل

 ...برد

زدم. همونجور خواب آلود از  یچشم هام رو باز کردم و غر  یدیشد  یاحساس تشنگ با
 آب  کمی  خچالیو از تو   رونیاتاق اومدم ب

اتاقم خشک   ی از تو یفیضع یکه خواستم برم تو اتاق با حس ناله ها  نی. همخوردم
 درنگ   یبه ته راهرو موندم. ب رهی شده و خ

دالرام که تو خواب به خودش    دنیبا د  یسمت اتاق و درش رو با ضرب باز کردم ول رفتم
 و معلوم بود که داره خواب بد    دیچیپیم
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رنگم نشستم و   ی. کنارش رو تخت طوسرونیفرستادم ب ینفسم رو از سر آسودگ نهیبیم
   هویشروع کردم اروم به تکون دادنش که  

کردم و محکم   یناراحت یاخم از رو هیو خودش رو انداخت تو بغلم.   دیبلند کش غیج هی
 به خودم چسبوندمش و آروم کنارش دراز 

 .دمیکش

 خواب بود. هی ست،ین یزی چ سی_ه

 _نرو...تنهام نزار.

 . نجامیهم شتم،ی_من پ

دختر   کی . درست مثل کردمی رو نوازش م کشیو کمر بار  یبلند قهوه ا  یوقفه موها یب
 که خودش رو تو آغوش پدرش   یبچه ا

دست هام   ن یب فشیچقدر تو بغلم بود که کم کم بدن ظر  دونمیکرده شده بود. نم رها
 شل شد. آروم گذاشتمش رو تخت و با مکث  

. هنوز چشم هام گرم نشده بودن که دستش دورم  دمیاما پشت بهش دراز کش کنارش
 حلقه شد و باعث شد چشم هام اتومات باز 

 زمزمه کرد:  یآروم و خواب آلود  ی. با صدابشن

 _ممنون. 

 ؟ ی چ ی_...برا

 ... یهست نکهیا  ی_برا 

به   یبود کس یدل من رو لرزوند. از ک یچجور دی نفهم یزود خوابش برد ول یلیخ دوباره
 ازم تشکر نکرده بود؟   یخاطر کار
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رو لبم   یهستم ازم تشکر کنه؟ لبخند بزرگ  نکهیفقط واسه ا یتا به حال شده بود کس  اصال
 جا گرفت. برگشتم سمتش و جسم خوابش  

از قبل    شتریب گذره یدختر؟ هر لحظه که م یکرد کاری محکم تو بغلم فشردم. تو با من چ رو
   گذرهی..هر لحظه که مشمیم  وونتید

 .....شمیاز قبل....عاشقت م شتریب

 ماه بعد  دو              

 آرام                 

 

 کنهیرو رفع م  میدلتنگ کمیکه  یزی. تنها چیپر از دلتنگ  یدو ماه گذره،ی م یماه دو
  ر ی عطر آرو یکه کماکان بو  یبلوزشه، بلوز 

کماکان تو اتاق   یخوب شده ول یلیام با کوروش خ. رابطهکنمی و هر روز بوش م روشه
 . مثل من از شعر و  میخوابیجدا م ی ها

کتاب ها رو   ینجوریباهم ا ادی ز  نیبه خاطر هم ادیخوشش م  ی فارس یها   داستان
 من رو فقط به خاطر    کردمیفکر م ل ی. اوا میخونیم

و    ستین  ینجوریا  یارحجم از راه اومدنش باهام انگ  نی با ا یول خوادیم  یخوشگذرون
 . برام درست  قتهیحق زدیکه ازش حرف م یحس

 ازش بدجور متنفره.    ریکه ارو  یدوست کی دوسته،  کی   مثل

 در اتاقم از فکر درومدم.  یصدا با

 .دی _بفرما

 شاد و شنگول اومد تو.  افهیاروم باز شد و کوروش با ق در
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 _سالم پرنسس. 

 لبخند اروم زدم.  هی

 _سالم. 

 .دیرو بوس میشونیاومد سمتم و پ شهیهم مثل

 م؟ینیبب  لمیف ی_دوست دار

 . مینی_امم...باشه بب

 . می_پس بزن بر 

مخصوصش با کوسن    یچرم ی . مبل ها نمایاتاق س  میو رفت  رونیب میاز اتاق اومد  ییدوتا 
 شده بودن و   نی تزئ یکرم رنگ ی ها

وسط   زی . مکرد یم  لیتکم یواقع  ینما یس  هی یرو برا  زی همه چ وارید  یبزرگ رو  توریمان
 پر شده بود از ظرف   ییبا یاتاق به ز 

 . یخوراک  ی ها

 م؟ ینیبب یلمی_چه ف

 تو بگو. دونمی_امم....خب نم

 حال و هوامون عوض بشه.   کممی می نیطنز بب  گمی_من م

 _باشه.

  کیکه   یبود جور یواقعا عال لمشیکنار هم. ف میخنده دار گذاشت و نشست لمیف هی
 اوقات   ی. بعضومدیلحظه ام خنده هامون بند نم

. خوشبختانه  میکرد یپرت م  ینوجوون بهم پاپ کورن و خوراک  ی مثل دختر پسر ها هم
 خودم رو به   تونستمی نبود و من م ری آرو
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از وقت گذروندن با کوروش خوشم  نکهیهم منکر ا  یتر کنم، از طرف  کیام نزد  نقشه
 من   یدوست زندگ نی اون اول شدم،ینم ومدیم

 . با صداش از فکر خارج شدم و برگشتم سمتش. بود

 _بله.

 تموم شد. لمیف زم؟ی عز  یی_کجا

رفته  ی. من از کشدیداشت پخش م یانیپا تراژی که ت توریبرگشتم سمت مان متعجب
 بودم تو فکر؟  

 لحظه حواسم پرت شد.   کی...دی_ببخش

 روز صبح رفتم دکتر. ام   یام آخرش مهم نبود...راست یلینداره، خ یبی_ع

 گفت؟  ی_خب چ

 کامال خوب شدم. گهی _گفت د

باهم   یبرا یتی محدود گهیبود که د نیا  ی حرفش به معنا  نیا  خت،یحرفش دلم ر  نی ا با
 بودنمون نداره.

 . زمیتوئه عز یمعرف  شیاصل لی البته دل  رم،یبگ  یمهمون هی  خوامیمناسبت م  نی_به هم

زدم که کوروش اومد سمتم و من رو چسبوند به خودش. تا خواستم   یلبخند  یسخت به
 کرد.  رمیاش غافلگبکنم بوسه  یاعتراض

من همونجور خشک شده مونده بودم. از  یبود ول  دنیبا آرامش مشغول بوس اون
 که به کمرم وارد کردم معلوم بود  یفشار

لوز مردونه  ب ی. دستم نشست روومدهی به مذاقش خوش ن یلینکردن من خ یهمراه
 جلوم رو   یو تا خواستم پسش بزنم فکر   دشیسف
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فکر من هم به   نیبهم اعتماد کنه، با ا شتریتا ب کردمیرفتار م استیبا س دی. با گرفت
 کردم. حالم داشت بهم  شیهمراه یسخت

  یاستفراغ تو  هیبغض مثل  کردمیجسم. حس م نیکارم از ا   نیاز خودم، از ا خورد،یم
 . دادیحالت تهوو م گلوم جمع شده و بهم

ام اومد  که دستش رو لباسم نشست حس کردم کل معده  ن یهم یرو مبل ول خوابوندتم
 تو    دمی هلش دادم و دو یتو دهنم. فور

جا باال  کیتا باالخره تونستم اون حجم از بغض و دروغ و نفرت رو   ییدستشو 
 سبک شده بودم و آزاد.   کردمی.حس مارمیب

وقفه عق   یاما من ب دیپرسیحالم رو م  یکه با نگران دیچیپیتو گوشم م نیشرو  یصدا 
 در   یو کوروش هم از اون ور رو   زدمیم

 یق ی که حالم بهتر شد چند مشت اب سرد به صورتم زدم و نفس عم کمی.  دیکوبیم
 .دمیکش

 _خوبم.

حال   ی ش شد. قفل در رو باز کردم و بو کورو  ن ی"خوبم" گفتنم باعث آروم گرفتن شرو
 که کوروش درجا گرفتتم تو  رونی اومدم ب

 .بغلش

 حالت خوبه؟   زم؟ی شده عز ی_چ

 مسموم شدم.  دیچم شد، شا هوی  دونمی_نم

 .ادیدکتر ب زنمی_زنگ م

 .شمیدراز بکشم بهتر م کمی_نه نه خوبم، 

 ؟ ی _مطمئن
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 _اوهوم. 

 تا اتاقت ببرمت.  ای_پس ب

باال   میعمارت رفت یِ بلند و مرمر یکه از بازوم تو بغلش نگهم داشته بود از پله ها  یدرحال
 که گذاشتتم رو    میو  وارد اتاقم شد

 .دیبوس قیرو عم میشونیو پ تخت

 . هی_زود خوب شو...فردا شب مهم

و   دمیه وار کشنفس کالف هیدر  ینگفتم. با صدا   یزیرو برگردوندم سمت پنجره و چ روم
  ه یجام تکون خوردم، بعد از چند ثان ی تو

براش   یلی رو برداشتم و دوباره خودم رو انداختم رو تخت. دلم خ ری کمدم بلوز آرو یتو  از 
 که  ی. درحالیلیخ یلیتنگ شده بود، خ

  ،ی. هزارتا حس مختلف تو دلم بود، دلتنگهیگر ریبدون کنترل زدم ز  کردمیرو بو م بلوزش
   شیرس، عشق...حداقل خوبترس، است

 ...ندازهیکه از االن دلم رو به تالطم م یی...فردا نمشیبیکه فردا م نهیا

 

 آرامش       

 

بودن به  دهیام که ماتم گرفته چسب هیسر رفته بود، بق یلیخ یلیخ گهی ام د حوصله
 که مثل بچه ها بپر بپر   یها. در حال   وتریکامپ

 شد بهم.  رهیو در رو باز کردم که حوله به کمر شوکه خ  نیرفتم سمت اتاق شرو کردمیم

 ؟ یزنی _واقعا چرا در نم
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که چهار تا   یندار یزیبعدش هم چ گه،ید  دمتی بار با حوله د هی_اوو خب حاال قبالنم 
 . هیگوشت و چرب

 .دیبه رخم کشغرور عضالتش رو منقبض کرد و  با

   ؟ی گوشت و چرب یگی م نای_به ا

که بخوام محوش بشم نگاهم رو ازش گرفتم و دوباره بپر بپر کنان رفتم   نی از ا  قبل
 سمتش.

 ؟ ی کردیم کاریچ ؟ی کرد یم کاری چ  ؟یکرد یم  کاری_چ

 گرد شده برگشت سمتم. ی با چشم ها  یشاک 

 مغزم رفت. ری نفس بگ هی  ی_وااا 

 . گهی_خب بگو د 

 . کردمیبالماسکه امشب اماده م یمهمون ی_داشتم لباسامو برا 

   ؟ی_کدوم مهمون

 کوروش.   ی_مهمون

 گفتم.  ی( بلندهی ) جانیه با

 آرامم هست؟  یعنی_

 _معلومه. 

 براش.  ترکهیتورو خدا تورو خدا، دلم داره م ام،ی_منم ب

 ؟ ی چ میدرصد لو بر  ک یاگه   یول زننیدرسته که همه ماسک م  ؟ی شد وونهی_د

 . میر ی_لو نم
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 .کنهی اگه من قبول کنم آروان قبول نم  ی_حت

 کنم. ش یراض رمی _پس م

 پشت سرم. دنی و دو دنیسمت در اتاقش که با هل شروع کرد لباس پوش دمی دو

 .گمی_آرامش...آرامش صبر کن...صبر کن م 

صحنه رو به روم چشم هام    دنی توجه به حرفش در اتاق اروان رو باز کردم که از د یب
 پشت به   کیش یلی گشاد شد. دالرام خ

داده بود   هیکه سرش رو بدن  اروان تک یاون نشسته بود و در حال یپاها  نیب آروان
 که البته به لطف در  خوندنیباهم کتاب م

 . آروان که به خودش اومد با حرص داد زد:خت یکال بهم ر  لشونیکردن من استا باز 

 _در بزن.

 ؟ یزنی _عه خب چرا داد م

به صورتش   یشد و فقط با حرص دست مونیبهم بگه اما وسط راه پش یزی چ خواست
 رو   دمیو پر دمی زدم و دو ی. لبخند پهندیکش

 . تختش

 .امی_منم م

 _کجا؟ 

 امشب.  ی_مهمون

با   نیکه شرو   نینگاهش رو چرخوند سمت شرو هوی  یشد ول رهیمتعجب بهم خ آروان
 هل گفت: 

 بده.  ریگ کردمی_به خدا فکر نم
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  یکه جا خال ن یبرداشت و پرت کرد سمت شرو ن یزم یبا حرص کفشش رو از رو آروان
   نشونیداد. دالرام با اخم نگاهش رو ب

 و بدل کرد. رد

 ؟ ی_کدوم مهمون

 تند تند گفتم: برگشتم سمتش و  یفور

 گرفته که ارامم هست.  یمهمون  هی_کوروش  

 صداش کرد.   یبرگشت سمت آروان و سوال دالرام

 بهت بگم. خواستمی_م

 .میا ی_مام م

 " گفت و ادامه داد: ی حرف دالرام اروان کالفه "نوچ نی ا با

 آراسته شد.  زیگل بود به سبزه ن یچی_ه

 برگشت سمتش.  یآروان هم جد  حرفش رو تکرار کرد که دی دوباره با تاک  دالرام

 . نیایجا نم  چی_شماها ه

 _آروان. 

 _دالرام. 

 . نیشدن بازوم برگشتم سمت شرو دهیکش با

 ؟ یکش یدستمو م یواسه چ  نمی_ولم کن بب

 خراب کار. نمیحرف نزن بب   سی_ه

 اتاقش رو باز کرد و بردتم داخل. در
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 .امی ب خوامیخراب کارم؟ خب م ی_واسه چ

 . یچینگو ه یچی_ه

 ...خوای_من م

تو بغلش و خودش رو انداخت رو تخت که باعث شد حرفم نصفه بمونه.  دتمیکش  ییهوی
 شدم اما به خودم   رهیاولش شوکه بهش خ

 اومدم شروع کردم به زدنش تا ولم کنه.  که

 .نمی_ولم کن...ولم کن بب 

 انقدر وول نخور. سیی _ه

 .  گهی _خب ولم کن د

 . خوامی_نم

 . نی _شرو

 .گهیبخواب د ری _زهرمار بگ

 ادب.  ی_ب

 خنده اش بلند شد...  یکه صدا  دمیهم با حرص سرم رو تو اغوشش  محکمش کوب بعد

 

         

    

 دالرام                             
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 .یببر  دیبا  _منم

 گفت:  کشوندتمیکه از بازوم آروم به سمت تخت م یتوجه به حرفم در حال یب

 . میدیراجبش، االن به کتاب خوندنمون ادامه م  میزنی_بعدا حرف م

 .رونی ب دمیرو با ضرب از دستش کش  بازوم

 . میزنیاالن راجبش حرف م ستیدر کار ن ی_بعدن

از همشون زدم پاشدم اومدم   خته،یکار رو سرم ر  یمن االن کالفه ام، کل زم،ی_دالرام، عز 
   یآروم بشم، پس به جا  قهی دو دق شتیپ

 مثل اسمت دل آشفته منو آروم کن. ،یشدنم بش یعصب یبرا  ل ی دل هیکه توام   نیا

 و داد زدم:  نیرو زم دمیحرص پام رو کوب با

 نه؟  ای  ی بری...منو امشب مخوامی_نم

 ن هم از کوره در رفت و با داد "نه" گفت.آروا  نباریا

 . رمی _پس من م

که قدم هام به عقب برگشت. چشم هاش رو   دیکه خواستم برم بازوم رو آروم کش  نیهم
  قی عم یبسته بود و با حرص نفس ها 

چشم هام که اشک   یچشم هاش رو باز کرد و نگاهش رو تو  هی. بعد از چند ثاندیکشیم
 دوخت.  دی جوشیتوشون م

 . برمتی_باشه...م

 لبم. ینشست رو  یلبخند بزرگ  جانیه با

 ذوق زده نشو، شرط داره.  ی_فور

 ؟ ی _چه شرط
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نکته ها رو   نی . سه، ایشی. دو، از من دور نمیاریعنوان ماسکت رو در نم  چیبه ه ک،ی _
 .ید یم حی هم به آرامش توض

 _باشه باشه قبوله. 

 کار هارو انجام ن... نیاز ا  یکی  خوادی ط دلم م_دالرام فق

 .هی برام کاف نمشیکه از دور هم بب نیهم کنم، ی_نه نه نه به خدا به همش عمل م

مو   نی تو بغلش و سرش رو ب دتمیکش یبه اروم هو یشد بهم و  رهی خ یا  هیچند ثان هی
 هام فرو برد. 

 . شمیم وونهی واقعا د یروز نباش  هی...اگه شمیم  وونهی د رم،ینگو م گهی_د

 .شتمی پ شهی_هستم، هم

 و ادامه دادم:  دمیرو بوس  لوپش

ترس و   چی بدون ه م،یکن دایرو پ یآروم یزندگ هیماجرا ها،    نی_کاش زود تر تموم بشه ا
 . یاسترس

همون جا هم ازدواج   ا،یهم در  نشی ارتفاع، پا  یخونه من، رو  می ر ی. مادی _اون روز م
 قد به  میقد و ن ی بچه ها یو کل میکنیم

 .میار یم ایدن

 اش. و زدم به شونه دم یخند اروم 

 .وونهی_د

 بم و قشنگش زمزمه کرد:   یو با همون صدا   نی رو برد پا سرش

 توام...فقط تو... وونه یام...د وونهی_د
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 آرام          

 

  یگوجه ا  ی به طرز ماهرانه اما کامال ساده ا  مینارنج یشدم. مو ها رهی خ نهیخودم تو آ  به
   کسی جمع شده بود. ماسکم رو که م

  دونمیصورتم بستم. نم  یبرداشتم و رو  زی م یبود از رو  ییلباسم و طال   یا  روزهیف رنگ
 کدوم   چیه  یدوره زمونه وقت نیا  ی تو

 . هیماسک زدن چ  گهید میستین مونیواقع خود

 زم؟ ی _عز

  کی لبخندش ناخداگاه من هم لبخند زدم.   دنیکوروش برگشتم سمتش و از د یصدا با
   یفتگیبهم انداخت و با ش   نی نگاه از باال تا پا

 دور آروم چرخوندتم.  ک یکه دستم رو گرفته بود    یحال در

 .یپرنسس شد  کی _درست مثل 

 _ممنون. 

 و بازوش رو سمتم گرفت. دیخند

 بانو؟  دید ی_افتخار م

از پله ها   ییخجالت دستم رو دور بازوش حلقه کردم و باهاش هم قدم شدم.  دوتا  با
 بود که   نی ا  یو من تمام حواسم پ نی پا میاومد

دور و   یبودن. اصال حواسم به فضا ومدهیاما انگار هنوز ن نمیرو بب ریبتونم آرو  دیشا
 به  جانی اطرافم نبود. کوروش من رو با ه
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اونم به اندازه   یعنیمن فقط نگاهم رو دوخته بودم به در، و   کردیم   یها معرف مهمون
   کنه؟یمن دلش تنگ شده؟ اصال به من فکر م 

هم از استرس و   دیشا  ای  رمی باعث شده بود حالت تهوو بگ گاریو صدا ها و دود س  سر
 کوروش نگاهم  ی. با صدا ری آرو دنی هل د

 دوختم بهش.  رو

 دلم؟  زیعز  ی_خوب

 _اره اره. 

 .یخوشگل شد  یلیخ یلی_خ

کج شده بود.  کمیلبخند کامل برگشتم سمتش. کرواتش که هم رنگ لباس من بود  با
 کردم و صافش کردم.  یتک خنده ا 

 که حواست به کرواتت باشه.  نیالبته به شرط ا  یشد پی خوشت یلی_توام خ

 .دیو دستم رو بوس  دیخند اونم

 . گهی_خانومم حواسش هست د

کرواتش برداشتم.  یلبم پاک شد و دستم رو از رو  یاز رو کلمه خانومم لبخند   دنیشن با
 نه من خانوم کوروش نبودم، من فقط  

عقب که  دمیبودم، جسمم به نامش بود و حاال...قلبم. درجا خودم رو کش ری آرو خانوم
 .کردیم  یمتعجب اخم

 شد؟  ی_چ

 رفت.  جی سرم گ هوی ...هویفقط   یچی_ه

 ؟ ی استراحت کن کمی  یخوا ی_م
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 _نه ن...

صورتش بست، دختر   یآروان حرفم نصفه موند. وارد که شد ماسکش رو رو  دنید با
 جز   یکس یقهوه ا  ی مو ها نی با ا شیکنار

بغل کردنشون. پشت بندش   یبرا  دی کشیکه چقدر دلم پر م یباشه. وا  تونهینم دالرام
 و آرامش هم وارد شدن، چقدر امشب   نیشرو 

نفسم حبس شده   ریآرو  دنید  جانیندم به در، از همو  رهی تر شدن. با ذوق خ  خوشگل
 نفسم رو فرستادم   دنشیبود. با د

بدم خودشه.  صی تشخ تونستمی با اون ماسک هم م یو قلبم به تالطم افتاد. حت رونیب
 دست دختر   دنیکه اومدم لبخند بزنم با د نیهم

  دنیو اون ور چرخوند و با د  نوریدستش بود خشکم زد. سرش رو ا  یکه تو  ییآشنا نا
 شد بهم.  ره یحرف فقط خ  یمن اون هم ب

مشت   ه یبود؟ همه اون توجه ها همش  یالک  یشکست، خورد شد، پس همه چ قلبم
 آرام احمق، باز  یدروغ بود. باز هم گول خورد 

اش مهمم، لعنت به من.  بر  کردمی. مِن خر رو بگو فکر میدروغ هاش رو باور کرد  هم
 رفت  ییخوش اومد گو  یکوروش که برا

  دنیبرگشتم تا برم اتاقم که صدام کرد. با درد چشم هام رو که آماده بار یفور سمتشون
 بودن بستم و سر جام موندم.

 زم؟ ی _عز

 لبم نشوندم و برگشتم سمتش.   یرو یلبخند مصنوع هی

 _جانم؟ 

 . میخوش اومد بگ نایبه آروانن ای_ب
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 باهاش به سمتشون همراه شدم.  مآرو

 . یشناسی_خب آروان رو که م 

 اش رو سمت دالرام گرفت.   اشاره

 هستن.  ای هم دوست دخترش آناستاز  شونی_ ا 

 و آرامش گرفت:   نیاشاره اش رو سمت شرو  نباریا

 و دوست دخترش مارتا.   نی_شرو 

 و اون دختره گرفت.  ری دستش رو سمت آرو تی در نها و

 . یو دوست دخترش سوف ری هم که اقا آرو نی _ا

کوتاه دست آرامش و دالرام   یلحظه ا   یدلتنگ یبه همشون دست دادم و با کل یکی یکی
  یهم با  نار یرو فشوردم. اون دختره سوف

گذاشتم.    ریدست گرم آرو  یدست سردم رو تو تی حال بهم زن بهم دست داد. در نها  یا
   کی که   میشده بود رهی هم خ حرف به یب

اون شکارش    یکه فقط چشم ها  یافتاد. اشک نی مالحظانه از چشمم پا  یاشک ب  قطره
 عقب و اشکم  دمیدستم رو کش یکرد. فور

. دالرام لبخند  زمی بهش بندازم رفتم سمت م ینگاه  نکهیپاک کردم، بعد هم بدون ا رو
 لبش نشوند. هر   یآرامش بخشش رو رو

دور   یدادم که دست لشیلبخند تحو هیشب یزیام رو از هم باز کردم و چبود لب ه یجور
 کمرم حلقه شد. 

 خواد؟ ینم یز ی_عشق کوروش چ

 ممنون.   زمی _نه عز
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 ها.  یشی م  فیضع یدار ؟یخور ینم یزی_چرا چ

 . رمی و حالت تهوو بگ  زهی دوباره معدم بهم بر ترسمی _م

 . ادیزنگ بزنم دکتر ب دی واقعا با گهی _فردا د

 . دمیخند اروم 

 _حاال تا فردا.

 همه زوج ها دست تو دست رفتن وسط.   دیچیسالن پ  یکه تو یاهنگ آروم با

 م؟ ی_مام بر

 خسته ام. یلیمن خ  ؟یکن یدفعه رو چشم پوش ن یا  شهی_م

 .دی موهام رو بوس  یرو

 . یاخر شب خسته باش  یبرا  خوام ی _باشه خوشگلم، نم

اگه کوروش واقعا   ؟ینشه چ ی چشم هاش، اگر امشب نقشه ام عمل ی ترس زل زدم تو  با
  قینفس عم هیبه خواسته اش برسه...

که  یت ی . برگشتم سمت جمعرونیب ختم یذهنم رو ر یمنف یو به زور فکر ها  دمیکش
 صحنه رو به روم   دنیاما با د  دنیرقصیداشتن م

  یبرا یتراژد  انیپا  هیمثل   ن ی هم..َو ا دنیوسو دختره در حال ب ری دلم پاره شد. آرو بند
 درجا  ری قلب عاشق و احمق من بود. آرو 

رو   تیمکث جمع  یبگه که نگاهش به من خورد.ب یزی رو هل داد و خواست چ دختره
 باال و وارد  دمی کنار زدم و از پله هام دو

رفتم تو  که بدون روشن کردن برق درجا  کردمیم  یاتاق شدم. انقدر احساس خفگ نیاول
 نگاه   یجیتراس. دور و ورم رو با گ
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  ی افتاد که االن چ انی مکث کردم، انگار تازه مغزم به جر  هوی.  زدمیو نفس نفس م  کردمیم
 و اشک    دیو درجا بغضم ترک  دمید

پهلوم نشست با   یکه از پشت رو  ییام ازاد کردن. با دست ها گونه یخودشون رو رو  هام
 هل اشک هام رو از ترس کوروش پس  

اون    یکه هنوز رو یعطر شهی بو رو نشناسم؟ مگه م نی ا  شهیعطر...مگه م نیا  ی...ولزدم
 که بهم داده بود هست رو   ی دیبلوز سف

 نشناسم؟  

 ؟   ی_ناراحت شد 

 که برگردم سمتش جواب دادم:   نیحرص اشک هام رو پس زدم و بدون ا با

 .گهی د ید یت بشم؟ دوست دخترتو بوس_نه چرا ناراح

 که کوروش بهم شک نکنه.   امی دختر ب هی. مجبور شدم با  دیاون بوس دمشی _من نبوس

 حرص برگشتم سمتش و اروم هلش دادم. با

 ام؟  ی ها؟ به من چه؟ مگه من ک  ؟ید یم حیبهم توض  ی_واسه چ

 برم که دوباره  محکم بغلم کرد و  زمزمه وار گفت:  خواستم

 .ی_تو زن من

  تیبا عصبان ؟ یزن من گفتی و حاال م  دادیم  یوجودم رو گرفت. باز  یانیپا یب خشم
 بار شروع کردم به  نیدوباره هلش دادم و ا

 زدن.  داد

 وقت هم نبودم، نخواهمم بود.  جیه  ستم،ی_من زن تو ن
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که از درد نفسم رفت. با حرص   واری تو د دتمیو کوب  دیکش خواستم برم محکم بازوم رو تا
 :دی اروم غر   ییاما صدا

 آره؟ چشمت به کوروش خورده هوا برت داشته؟   یستی...که زن من نیشد  ری ش ه؟ی_چ

کار   انتیخ یباشه مثل توئه عوض  یدرسته چون کوروش هرچ یگیکه م ینی_آره آره اصال ا 
 ...ستین

 زدم:  غیتند تند ج یزدن آورد باال که فور  ی رو به معنا  دستش

 .یستیجز زدن و دروغ گفتن بلد ن یا  گهی فقط بزن، کار د  شهی_بزن...مثل هم

 هم مثل من صداش رو برد باال.  اون

 . زارمیزنده ات نم  رونی ب یای ب نجایآرام...از ا ارم ی_من پدرِ پدر سگ تو رو در م

 . یبکن یتونینم یغلط چی_ه

  یجا  ی بهت زده دستم رو رو نی زم یطرف صورتم و پرت شدنم رو  کیسوختن   با
 گذاشتم. اشده یکش

 بکنم؟ ها؟   تونمینم  یغلط چی_من ه

 آروان بغض کرده برگشتم سمتش.  یصدا با

 ر؟ ی آرو یکن یم  یکار دار ی_چ

تو بغلش که   دیهم نشست کنارم و من رو کش ن یو شرو  ری سمت آرو   دی درجا دو آروان
 که   یدر حال نی. شرو هیگر  ر یدرجا زدم ز 

 .ری نگاه بهم کرد و با داد برگشت سمت آرو هیبغلش بودم  تو

که زورتو به رخش  یاورد ر ی گ واری رو گوشه د چارهیچه مرگته؟ دختره ب یروان شعوری_ب
 ؟ یبکش
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من زبون   یبرا  یچک کمشه...عوض نیکرده. ا  یچه غلط دونهی_اون خودش خوب م
 دراورده.

 اد زد:د ری مثل ارو آروان

 _بس کن. 

برداشت سمتم که آروان درجا   زیخ هویاما  دیدست به صورتش کش هی یبا کالفگ ری آرو
 که تالش   یدر حال ری . آرودتشیچسب

  شتریب هیسمتم گرفت که با گر  دواریآروان رو پسش بزنه انگشت اشاره اش رو تهد کردیم
 . دمیچسب نی به شرو

  یاومد  یبره واسه چه کار  ادتی  خوادیدلم م ،یدست از پا خطا کن خوادی_آرام فقط دلم م
 ...نجایا

 رو بلند تر کرد : صداش

اون موقع به مرگ خودت قسم که از جونم  یرو بکن یبکن دیکه نبا ی غلط خوادی_دلم م
 انقدر   زنمت،یانقدر م یبرام مهم تر

 . یبش یبود ی که زندان یهمون عمارت  ریگ نی که تا اخر عمرت زم زنمتیم

 ام بلند تر شد.  هیگر   یکه صدا رونی هم درجا با آروان از تراس رفت ب بعد

 ...اروم باش. زمی اروم عز سیی _ه

 .کشمینم گهی _خسته شدم د

 .دی موهام رو بوس  یرو

  نیاخالقش هم  ری. آروشهیتموم م یباالخره همه چ شه،ی. تموم مدونمی...مدونمی_م
 جز عشق  یچیباور کن ه یول هیعصب ه،یجور
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 مد... نی ا  ست،یدلش ن تو

  دنیاما با د   کردیکه نگاه م ییمتعجب برگشتم سمت جا  شی هو یساکت شدن  با
 همون اتاق من   ای  ییاتاق رو به رو   یکوروش که تو 

 از جام بلند شدم.   یشوکه و فور بود

 .گردهی_حتما دنبالم م

 خواستم برم مچ دستم رو گرفت و برگردوندتم سمت خودش. تا

 .فهمهیم یبر ینجوری_ا

زده بود.  ری که آرو  یکرد سمت می صورتم بود تنظ یاز موهام رو که جلو   ینازک کهیهم ت بعد
 آروم و کوتاه بغلش کردم.

 _ازت ممنونم. 

 چشمک زد.   هی

 نکردم...برو.  ی_کار

صحنه  رو به روم خشکم زد. کوروش رفته بود باال سر    دنیکه برگشتم برم با د نیهم
 هم داشت با تعجب به بلوز   قای کمدم و دق

چشم هام    یاشک تو ی. فوریآرام، بدبخت شد  ی. بدبخت شد کردی نگاه م ر یآرو  مردونه
 به  یچم شده بود که تا تق  دونمینم د،یجوش

 .ومدیاشکم در م خوردیم  یتوق

 شد؟   یچ_آرام؟ 

 شد.  ری گونه ام سراز  ی اشک از چشمم رو  کی که هم زمان   نی سمت شرو  برگشتم

 _بدبخت شدم. 
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 چ.... یعنی_

باز رو کامال باز   میسمت اتاقم و در ن دمی که بزارم حرفش رو ادامه بده دو نی از ا  قبل
 کردم که کوروش برگشت سمتم. 

 ؟ ی _ارامم؟ کجا بود

 .دمیستش کشاسترس رفتم سمتش و بلوز رو از د با

 .امینتونستم تا اتاق خودم ب گهیحالم بد شد د هو ی_ت...تو اتاق مهمون بودم. 

 االن؟    یبهتر ؟ی_چرا منو صدا نکرد 

 .زمی_خوبم عز 

 ه؟ یبلوز مال ک نی _ا

 م...مال آرامشه.  ن؟ی _ا

 . دهیعطر مردونه م ی_اخه بو 

 تو فکر رفته بود ادامه داد: قیکه عم یدرحال

 _عطرش هم آشناس.

 واسه همون برات آشناس.   دیشا کرد،ی_ آرامش عطر مردونه استفاده م

 .نی پا می ...بردیشا  دونمی_نم

. با لبخند برگشت سمتم و نگاه  دمیبره سمت پله ها که بازوش رو آروم کش خواست
 رو بهم دوخت. شی سوال

 _جونم.

 .میکه فقط خودم و خودت باش  ییجا هی  میبر خوادیخسته شدم، دلم م ی_از مهمون
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 حرفم لبخندش مهربون تر شد. نی ا با

با آروان و بچه ها   نی سر برم پا هی  یشیدلم. فقط اگر ناراحت نم زیعز یتو بخوا   ی_هرچ
 . رنیدارن م نکهیکنم، مثل ا  یخداحافظ

 .زمی_باشه عز 

 .امی_خب پس تو برو تو اتاق من تا ب

 _نه اتاق تو نه.

 _پس کجا؟ 

 رفتم سمتش و دست هام رو  دور گردنش گذاشتم.  آروم

 نرفته باشه. چکسیاز خودت ه  ریکه غ ییجا  هیخاص،   یجا  هی_

 و زمزمه کرد:  کمی رو اورد  نزد سرش

 اتاق کارم؟   میبر ی_دوست دار

 دراورد و سمتم گرفت.  بشیرو از ج یدیکل  سرم رو تکون دادم که ییلبخند دلربا  با

 . امی_برو تا من ب

 . دنیکه شروع کرد به خند دمیاش رو بوسرو ازش گرفتم و گونه  دیزده کل ذوق

 . طونکی_برو ش

  یچشمک بهش زدم و بعد از رفتنش من هم به سمت اتاق کارش راه افتادم که صدا  هی
  ی تو  یهدست مخف  ی تو ری آرو یعصبان

 .دیچیپ گوشم

 تو؟ ها؟   یکنی م یدار یه غلط_چ
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 نداره.  یربط چ ی_به تو ه

 ربط ندا... یبه من ربط داره چ یباال بهت بفهمونم چ امیب یخوا ی_م

 آروان بلند شد:  یکه حرفش کامل بشه صدا  نی از ا  قبل

   ه؟ی...آرام جان موضوع چتی وضع ن یتو ا کننیعه، نشستن دعوا م نمی_ بده من بب

 رو تموم کنم. ینقشه لعنت نی امشب ا خوامی_م

 . رینگ میبدون برنامه تصم تیعصبان یاز رو  ؟ ی_خوب راجبش فکر کرد 

 . کنمیم کاریدارم چ دونمی_نه خوب م

 نباش.  یچ ی_ما حواسمون بهت هست، نگران ه

 باره فروکش کرد و بغض جاش رو گرفت. با همون بغض زمزمه کردم:  کی   تمیعصبان تمام 

 با دالرام و ارامش حرف بزنم؟  شهی_م

 _آره آره حتما. 

 .ستادمیو ا   واری زدم به د  هیدالرام تو گوشم همون جا بازوم رو تک یصدا   دنیچیپ با

 _ آرامم؟ 

 نه؟   گهید دیدونیدوستون دارم، م یلی_ خ

 قربونت بشم. ،یخواهر می _ما هم دوست دار

 آرامش اومد:  یصدا  نباریا

 . میدار مانیعشقم، ما بهت ا  یشیکه موفق م میدونی_م

 از بغض تو هم جمع شد.   صورتم

 .میخونه، منتظرت ای_زود ب
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 رو قورت دادم. نمیبغض سنگ یرو تکون دادم و به سخت سرم

 وروش برگرده. برم االناس که ک دیبا  گهی...دامی زود م یلی_خ

دارو   یکه از تو یقرص خواب آور یازشون وارد اتاق کوروش شدم و فور یاز خدافظ بعد
   لهیوس هیهاش برداشته بودم رو با  

 وان ی دوتا ل یکه حل شد تو  کمی. شیدنینوش  شهیتو ش ختمیپودر کردم و ر  سفت
   وانیکه هم زمان در باز شد. با لبخند ل ختمشیر

. من هم دم  دی رو سر کش وانشی بهم زد و درجا ل  یرو گرفتم سمتش. لبخند  شیدنینوش
 خوردن   یفقط ادا  یی جورایلبم نگه داشتم و  

  یول دادم یبود که بهش م یوانیل  نیچندم  دونمیکه شک نکنه. خودم هم نم دراوردم
 رو   یبعد  وانی کامال خمار شده بود. ل گهید

 شده بود جواب داد: دهیکه شل و کش ییو صدا  یجیگرفتم سمتش که با گ 

 .ادین ادم یاز امشب    یزیبشم که فردا چ جیانقدر گ خوامی_اومم عمرم بسه...نم

 . رونیفرستادم ب نیرو سنگ نفسم

 نگران نباش.  شه،یوقت فراموش نم  چی_امشب ه

 . نی رو اورد پا وانی رو دادم بهش. هنوز نصفش رو هم نخورده بود که با خنده ل وانی ل و

 . میکن یباز  ای_ب

 . دمیهم خند  من

 ؟ ی_چه باز 

 _اومم تو بگو. 
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که طرف مقابلش   یاون کار  دیافتاد با یسرش به هرک میچرخونیرو م یبطر کی _خب 
 رو انجام بده...خوبه؟   گهیم

 _قبوله. 

گرد   زی خورد. در جا گذاشتمش رو م یبطر کیرو دور اتاق چرخوندم که چشمم به  نگاهم
 و چرخوندمش که سرش به    نمونیب

  دهیکش  یو با همون صدا  د یهم فشوردم. خند  یافتاد و با حرص چشم هام رو رو  من
 لب زد: 

 _بگو عاشقتم.

 : دمیهم فشوردم و غر یرو رو  فکم

 _عاشقتم. 

 نه، داد بزن. ینجوری_ا

با   ی. به سختشمیکه رومه دارم له م یاز فشار کردم یو حس م دیلرز یام از بغض م چونه
 لرزون داد زدم:  ییصدا 

 _عاشقتم. 

 _بلندتر، بلند تر. 

 زدم:  غیج  کی ستری و ه  زیم ی رو دمیبلندش دست هام رو محکم کوب یاز صدا  ناخداگاه

 _عاشقتم، عاشقتم، عاشقتم. 

چرا؟   شد؟ی . چرا امشب تموم نمدنیلرز   هیوند و شونه هام از گر م  نی همونجور پا سرم
 که  زدی دست م دن یخند نیکوروش در ه
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که   ی. سر بطردیچرخیدور من م ایانگار دن زدیکه م  یدور هیرو چرخوندم.هر   ی بطر دوباره
 از   یبه کوروش افتاد باالخره نفس

 خمارش رو دوخت بهم.  یزد و چشم ها  ی.کورش لبخند دم یکش یسر آسودگ 

 . زمی _بگو عز

 _اوممم رمز اون گاوصندوقو بهم بگو.

 . دیخند ُشل

 وروجک؟  کاریچ  یخوا ی_رمز اونو م

 تر شدم.  کی با  ناز  بهش نزد کردمیکه اشک هام رو پاک م یدرحال

 .یکه رمزش رو بگ نیبه شرط ا   هیدور باز  نیاخر   نیا  گه،ی_بگو د 

 .دیخند بازهم

 .ادیب ادمی_صبر کن  

بود، نکنه خوابش   زیم  یمچ دستش که رو یزمان با حرفش سرش رو گذاشت رو  هم
 از  شتر یآرومش که هر لحظه ب یببره؟ صدا 

 :دیچی اتاق پ یفضا  ی تو  رفتیم  لی لیتح قبل

 و چهار...هفتاد و چهار...نهصد و هشتاد و چهار  ستی_اممم ب

  یو نا باور  یاز شل شدن بدنش معلوم شد که خوابش برده. با خوش حال تی در نها و
 که گفته بود  ی رفتم سمت گاوصندوق و رمز

 زدم که... رو

 

 دالرام           
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. با  ت؟یموقع نی تو ا هیچ گهی د یآخه باز  تور،یبه صفحه مان م یشده بود رهیاسترس خ با
 و افتادنش به دالرام شوکه  یبطر دنیچرخ

 لب زمزمه کرد. ر یز  یدهنم گذاشتم و آروان هم لعنت یرو رو  دستم

 قتم._بگو عاش

  غیاش و جنکرد و مجبورش کرد داد بزنه. با درخواست دوباره  یآرام کوروش رو راض غرش
 گلوم   یآرام بغض نشست تو  ی ها

"عاشقتم" از    نیخواهر کوچولومه. هنوز سوم  یکه رو یدلم شکست از حس فشار و
 با داد از   ری بود که آرو ومدهین رونیدهنش ب

 . لی وسا هیو بعد هم  بق   واریرو پرت کرد تو د وانشی بلند شد و ل جاش

 _بسه، بسه. 

 با حرص مثل خودش داد زد:  آروان

 آروم باش.  ی_لعنت

مشتش فشورد. با    یاش رو تو   قهیگرگ گرسنه حمله کرد سمت آروان و   کی مثل  ری آرو
  یترس خواستم برم سمتشون که با حرف 

 .دی چسب نی با داد زد پاهام به زم ریآرو که

آروم   ی عاشقتم، چجور زنهی م غیج ستیکه تو حال خودش ن یاره به آدم _زن من د
 باشم؟  

 که با همون شوک به حرف اومد آرامش بود. یکس  نی اتاق رو گرفت. اول  ینیسنگ سکوت 

 _...زنت؟
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 :نی بعد از اون شرو و

 ر؟ یآرو  یچ یعنی_

و فقط با خشم دست هاش رو مشت کرده بود. آرامش با    گفتی نم یچی ه ریآرو  اما
 شوک رفت سمتش و آروم هلش داد.

 ؟ ی کرد  کاری _تو چ

 بار محکم تر هلش داد و داد زد:  نیمواجه شد ا ری با سکوت آرو یوقت

   ؟یبه خواهر من دست زد  ی_تو به چه حق

فقط با خشم چشم هاش رو بسته بود و من هم   ریاما آرو   دادیرو هل م ری آرو آرامش
 بودم بهشون.   رهیکماکان شوکه خ

 کثافت؟   ی_به خواهرم دست زد

 فوران کرد و داد زنان رفت سمت آرامش.  ریآرو  هوی و

 ؟ یدی_اره اره...من بهش دست زدم، آرام زنمه...زن منه فهم

  می. تو زندگشهیم باز مپرده گوشم واقعا داره از ه کردم یکه حس م  زدی بلند داد م انقدر
   یبودم. حت دهیند یرو انقدر عصبان چکسیه

االن وحشت زده   دیترس یو نم   اوردیکم نم چکسیوقت در برابر ه چ یکه ه یآرامش
 .واری بود به د دهیچسب

 نداره.  یکس ربط چیکه آرام زن منه به ه نی _ا

که اگر آرامش   واری رو پرت کرد سمت د وتریکامپ بوردیک گفتیکه کلمه "نداره" رو م  یحال در
 قطعا   دادی نم ی جا خال غیبا ج
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و خواستم سمت آرامش برم که    دمیکش یغی. از ترس جموندینم یاز صورتش باق یزیچ
 با   ری آروان محکم نگهم داشت. دوباره آرو

 . ستادی آرامش ا  ی جلو نی بار شرو  نیُتن صدا قدم برداشت سمت آرامش که ا  همون

 بهت بفهمونم؟  گهیجور د کی  ا ی  یدی_فهم

 .یبش کی به آرامش نزد یبسه...حق ندار ری _آرو

 بزنه.  خوادیکه م وی_اونم حق نداره هر زر

روشن کرد و گذاشت گوشه لبش.   یگاری س دیلرز یم   تیکه از عصبان ییهمون دست ها  با
 رو   ده یآروان رو پس زدم و آرامش ترس

نصفه  گار ی و س  دیدست به صورتش کش هی ری تو بغل خودم. آرو دمی کش ن یبغل شرو از 
 خاموش کرد و   یگاری جا س یاش رو تو

که رمز رو زد قبل   نی گاوصندوق اما هم ی. آرام  و نشسته بود جلو توریسمت مان برگشت 
 که   ن یاز ا

خاموش شدن و بعد  یکی یکی هامون    وتری نه کامپ  ایدرش باز شده   می متوجه بش  میبخوا
 آرامش رو به  دهیاز اون هم برق رفت. ترس

  دهیازش د  یچیاطراف که ه ی گرد شده نگاهم رو رو  یچسبوندم و با چشم ها خودم
   یگردوندم. آروان و بعد از اون صدا شدینم

 : دیچیاتاق پ  کیتار  یفضا  یتو  هیبق

 _چخبره؟ 

 رو راه بنداز. یلعنت وتری کامپ نی ا  نی_شرو 

عکس اسکلت روش    کیکه حاال   وتریحرف فقط زل زده بود به صفحه کامپ یب ن یشرو اما
 رو صدا   نی. متعجب شرو شدیم  دهید
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 که آرامش به سمتش رفت.  زدم

 شده؟  یچ  نی_شرو 

 اب داد:لب با ترس جو   ری ز  توری که زل زده بود به مان  یحال در

 _اومدن سراغم.

 اش گرفت و برگردوند سمت خودش.رو از شونه ن یشرو آروان

 مثل آدم حرف بزن.  ؟ یچ یعنی_

 ؟ ید یراجب سازمان )  ( شن یزی_چ

 _آره معلومه.

 کردن. دامیپ یچجور دونمیهک کرده بودم، به خدا نم ستمشونوی_من...من س

  یهک کرد  یرو واسه سرگرم کنهیخودش هک م زویکه همه چ یسازمان ستمی_تو س
 احمق؟ عقل...

 کوتاه داد زد: یبا شوک برگشت سمت پنجره و بعد از مکث هوی

 . نیرو زم دی_بخواب

و شکستن پنجره ها کل اتاق رو   کی شل یصدا  ن یرو زم میکه خودمون رو انداخت نیهم
 من و آرامش   ی ها غیج ن ی نفس ب هیگرفت. 

  میحرکت موند  یب یا  هیها قطع شد. چند ثان کی شل یصدا   هویاما   کردنیم یانداز  ریت
 که آروان آروم آروم از جاش بلند شد و  

  ریاسلحه ام برداشت. پشت بندش آرو  گهیکشو دو تا د  هی  یاش رو دراورد و از تو   اسلحه
 هم بلند شدن و اسلحه اشون   ن یو شرو

 دراوردن.  رو
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 _چخبر شده؟ 

 . دیام کشگونه  یدستش رو رو مت یبا مال  آروان

 طور.  ن ی. آرامش توام همریاسلحه رو بگ  نیفقط ا  ست،ین یزی چ سی_ه

بود و فقط   کی . همه جا تاررونیب میو با مراقبت از اتاق اومد   میاسلحه رو گرفت دوتامون
 به خاطر نور ماه و عادت کردن چشم  

 خوند. چر نمون ینگاهش رو ب ر ی . آرومیراحت راه بر  میتونستی م هامون

 گه؟ ی د  دیکار با اسلحه بلد م،یجدا بش دی_با

 _آره. 

و وارد باغ شدم.   رونیجهت. من هم از عمارت اومدم ب کی اسلحه به دست رفت  یک هر
   ینگاهم رو دور و ور چرخوندم و وقت

  رمی تصو قی از طر هویکه  شدمی رفتم پشت عمارت. داشتم از کنار استخر رد م دمیند یزیچ
 اب افتاده بود متوجه شدم   یکه رو

که وحشت زده اومدم برگردم محکم هلم داد تو اب و تا بخوام   نیپشت سرمه. هم یکس
   ینشون بدم دستش رو  یعکس العمل

  ییاما صدا   زدمیآب دست و پا م ریز  غیاستخر نگهم داشت. با ج  ینشست و تو امشونه
 و زورم هم به اون ادم   رفتینم رونیازم ب

  ر یبه درد اومده بود. مردن ز   امنه یو قفسه س  اوردمی کم  داشتم نفس کم م. کم دیرسینم
 ترسناک بود،  یلی خ ،ییتنها یآب، تو 

  تی. حرکاتم آروم و آروم و آروم تر شدن تا در نهامیبچگ یتر از تمام ترس ها  ترسناک 
 که   یحس از بدنم رفت. در حال گهید
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اب   ی افتادن دو نفر تو  یاومد و بعد از اون هم صدا  یکیشل یبودم ُمردم صدا  مطمئن
 . رونیب  دتمیاز اب کش  شونیکیبلند شد و 

  یپشت سرهم ینفس بکشم اما انگار راه گلوم کامل بسته بود. فشار ها  خواستیم دلم
 و بعد از اون هم  شدی به قفسهام وارد م

راه   ژنیکرد تا باالخره اکس دای کار ادامه پ نی. انقدر ا دیچی پیپر ابم م هی ر یبا فشار تو  هوا
   یخودش رو باز کرد و با سرفه در حال

با نفس نفس دستش   ریچشم هام رو باز کردم. آرو گردوندمیاستخر رو بر م ی آب ها که
 دوتا کتفم زد. نیرو ب

 _خوبه...نفس بکش، نفس بکش.

  یالح  یاستخر حالم کم کم سر جاش اومد و با ب  یبعد از برگردوندن آب ها  باالخره
 برگشتم سمتش. 

 . یدی _ازت ممنونم، به موقع رس

 داخل، نامردا فرار کردن.  مینکردم. پاشو برگرد ی_ کار

بود دستش رو دور کمرم حلقه کرد.  ستادهیکه بغل دستم ا   یرو تنم کرد و در حال کتش
 کردن   هیبا تک یپاهام ُشل بودن و به سخت

 .رفتمیراه م بهش

 ؟ ی_خوب

 .سوزهیم  یلی_گلوم خ

 .یشی_کم کم بهتر م

 دست اسلحه اش رو دراورد.  کی با  می دیعمارت که رس به
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 مرده هلم داد اسلحه ام هم باهام افتاد تو آب.  ی_وقت

 نداره مال من هست.  یبی_ع

هم کماکان با مواظبت حواسش به اطراف بود.   ر ی و آرو میرفتیراه م ی کیآروم تو تار آروم
 م  کلنجار رفتن با خود هیبعد از چند ثان

 ذهنم بود رو به زبون اوردم.  یکه تو  یفکر باالخره

 ر؟ ی _آرو

 _جانم.

 تو و آرام... یعنی_تو به آرام...

 وسط حرفم. دیپر  یجد

هم نبود. چاره    یخودش بود اما زور لی به م گمینکردم، نم  ی_نه...من بهش دست دراز 
 هم اون...هم من.  م،ینداشت یا  گهید

 ؟ ی_...دوستش دار

 حرفم دست از راه رفتن برداشت و برگشت سمتم.  نی ا با

حاضرم   دنشیلحظه د  کی انقدر دلم براش تنگ شده که واسه  دونمی ...فقط مدونمی_نم
 رو بزنم. ینقشه کوفت  نی ا دیق

فاصله گرفتم و به راه رفتنم ادامه دادم که اون هم به راه افتاد و خودش رو بهم  ازش
 لبم نشست.   یرو یم یرسوند. لبخند مال 

 .ی_پس دوستش دار 

  کردی صدامون م  یکی یکیآروان که  ی. با صدانی نگفت و سرش رو انداخت پا یزیچ
 با   ری نگاهم رو دور راهرو چرخوندم. آرو
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  دمی دو  سمی خ یتوجه به لباس ها یاروان ب دنیگفت که با د  ی"می نجایبلند "ا یصدا 
 اخ   یسمتش و خودم رو انداختم تو بغلش. صدا 

 باعث شد هل زده ازش جدا بشم. آرومش 

 شده؟  ی_چ

 .زمیعز ستین یزی_چ

 اومد سمتش. یبا نگران ری آرو

 خورده؟  ری _تو دستت ت

 گشاد شده نگاهم رو دوباره سمتش برگردوندم.  یحرفش من هم با چشم ها  نی ا با

 _آره آروان؟ 

 . دهیخراش قی عم کمی_...نه فقط 

 پانسمان بشه. دی...بامیبر  ای_ب

"  خوامی"نم گفتی که م نی داد شرو یو ارامش کجان صدا   نیکه خواستم بگم شرو  نیهم
 که   یبه سمت یبلند شد. آروان با اخم نگاه

 اومده بود انداخت.  صدا

 _چخبره؟ 

 ...میاومده بود و وارد شد نیشرو   یکه صدا  یسمت اتاق  میدی دو یفور
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 قبل_  ی_کم     

 

 _آرامش_         

 

از در فاصله نگرفته بودم که از   یاز اتاق ها شدم اما هنوز چند قدم یکی اسلحه وارد  با
 سرم قرار گرفت.  یاسلحه رو  کی پشت 

 _از جات تکون نخور.

تو   ادیکه طرف به خودش ب ن یگرفتم باال و قبل از ا  میتسل  یدستم رو به معنا اطیاحت با
  یاسلحه اش جا خال  ی حرکت از جلو   کی

عقب عقب رفت. خواستم دوباره بزنمش   یبا داد بلند و محکم زدم تو گردنش که دادم
 که با باال اومدن سرش شوکه سر جام  

 .موندم

 ن؟ ی_شرو 

 ناقص شدم...آخخ. ی_واا 

 . نمتی_بب

تراس پشت سرم رو   شهیبا ضرب ش یکیگردنش گذاشتم  یکه دستم رو رو نیهم
 شکست و وارد اتاق شد. تا اومدم برگردم از مو  

بزنه که محکم با پا زدم تو صورتش و   مهی. خواست روم خنی رو زمو پرتم کرد  دیکش هام
 هم که چکمه هام تهش    ییاز اونجا
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مشت خوابوند   کی پرت شد عقب. تا خواستم اسلحه ام رو بردارم   ارویمحکم بود   یلیخ
 گفتم و   یتو صورتم که از درد آخ بلند

دستم چشم هام گشاد شد و   یخوِن رو  دنی. از ددمیدست به گوشه لبم کش کی  شوکه
 با شوک لب زدم: 

 _ خون؟ 

 نمیانگشتم و چهره خشمگ   یخون رو  نیهم شوکه از رفتار من نگاهش رو ب خودش
 غی. با تمام وجود تو صورتش ج چرخوندیم

 : زدم

 . یعوض  کشمتی_م

.  گرفتمیگازش م  ای  زدمش یم  ایروش و ِد بزن.  دمیپر  غیحمله کردم سمتش و با ج درجا
   کلیسرش با اون ه  ری ام خ  کهیاون مرت

حساسش و    یزدم جا کدونهی . قشنگ خون جلو چشم هام رو گرفته بود.  زدیم  غیج فقط
   دمیگنده اش رو کش کل یکشون کشون ه

هلش دادم که از    ادیسر پاش کردم و تا به خودش ب  یبلند غیتراس. همراه با ج سمت 
 س  با نف هیچند ثان کی باال پرت شد تو استخر. 

برگشتم   ن ی شرو یاداوریبا   هویشدم که   رهیاز بزن بزن هام به رو به رو خ یتند ناش ی ها
 "  هیی"  هی تشیوضع  دنیتو اتاق. از د

سمتش. سر و صورتش داغون شده بود و همش    دمی ام و دوگفتم و زدم رو گونه  یبلند
 بود. یخون و کبود

 ؟ یخوب نیشرو  ن؟ی_شرو 

 _آخ دستم...دستم.
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  هیبهش دادم که از داد بلندش معلوم شد  کی تکون کوچ هیسمت دستش و    برگشتم
 . ستیساده ن  یدگیضرب د

 _در رفته دستت. 

 .ی_واا 

   ؟یدرد دار یلی_خ

 ". یلیکه صورتش جمع شده بود جواب داد "خ  یحال در

 . زمیمن برات عز  رمی_بم

 شد بهم.   رهیخ یطونیبرگشت و با لبخند ش شهیصورتش به حالت هم  هویحرفم  نی ا با

 ؟ ی گفت ی_چ

 .یچی_اممم...ه

 .یگفت یزی چ هی_چرا تو 

   ؟ی_مگه تو درد نداشت 

 اصال مثل مسکن اثر کرد.  یکه گفت یاون جمله ا گهی_نه د

 دستتو جا بندازم.  دی_پرو نباش، بحثو هم عوض نکن. با 

 . دیحرفم درجا رنگش پر  نی ا با

 ...نه. _نه

 .یبمون یتونیبا دست در رفته که نم هی_عه نه چ

 . تونمی _م

 دستتو جا بندازم. دیبا  گهیچرت نگو د  نی_شرو 
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 داد زد:  سرتقانه

 . خوامی_نم

 _ع...

شوکه   نی شرو  دنیسمت در. دالرام از د  میرو صدا کرد برگشت نیآروان که شرو  یصدا با
 سر جاش موند. 

 ؟ یشد یشکل نی تو چرا ا هی _

 . نهیهالوو می گر ستین یچی_ه

 حرص زدم تو شکمش. با

 نه؟  ارهیدر ب یمسخره باز   دیمغزت با  ی_در هر حالت

 خنده و درد لب زد:  با

 نگفتم. یزی_من که چ

 . هیچشم غره بهش رفتم و برگشتم سمت بق هی

 دستشو جا بندازم. زارهی_نم

 . دیکش سشیخ  یموها   نیدست ب  کی  یبا کالفگ ری آرو

 به ارام فکر کن. ،یراه بنداز  یتونی رو فقط تو م یلعنت  یها وتری اون کامپ  نی_شرو 

 چشم هاش رو بست.  زد یکه نفس نفس م یدر حال یحرص نیشرو 

 ،باشه...جا بندازش....باشه_هوف.

 دستم گرفتم که صورتش از درد تو هم جمع شد.  ی رو اروم تو  دستش

 ؟ ی_چرا اون سازمانو هک کرد 
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 _خر...

عمارت   ی قسم بخورم ستون ها  تونمی که م یجا انداختن دستش حرفش رو با داد بلند با
 رو لرزوند ادامه داد. رنگ و روش زرد  

. دستش رو با دقت بستم و  کردی م ییخودنما  شی شونیپ یعرق رو یبود و دونه ها  شده
 کمک کردم تا از جاش بلند بشه.

 راه بندازم.ها رو   وتریکامپ دیبا  ست،ی _وقت واسه تلف کردن ن

تند تند و با    نیشدم. شرو رهی لبم برگشت و با افتخار بهش خ  یحرفش لبخند رو نی ا با
 مختلف   یها   زیم  زیرمز و چ یدست کل کی

روشن و وصل شد   وتری اما باالخره کامپ  اوردیجز خودش سر ازش درنم چکسیکه ه زد یم
 از آرام نبود.   یخبر  یها ول نیبه دورب

 داد زد:  یبا خوش حال ری بگم آرو ی زیکه چ نی از ا  قبل

 _در گاوصندوق بازه، مدارکو برداشته.

 .میهم رو بغل کرد   یحرفش همه با خوش خال نی ا با

 برن دنبالش.  کوپتریبا هل دمی_االن به بچه ها خبر م

و قطع و وصل شده   فیضع  یاز هدفون ها صدا   هویرو بدم که   نیجواب شرو  خواستم
 آرام اومد.

 . _ب...بچه...ها..

 راه رفته رو برگشت و درجا هدفون رو برداشت. نیشرو 

 ؟ یشنو ی _آرام صدامو م

 .فی...ضعی...لی...خی_آر...ول
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 ؟ ی _مدارکو برداشت

 _آره...

متوجه   فرستم،یم کوپتر ی_دمت گرم قهرمان...برو پشت بوم، منم االن بچه ها رو با هل
   ؟یشد

 _آره...فع...ال... 

 

 

 

 

 _دالرام_           

 

 دستتو چک کنم. میبر  ای_ب

 حواست به ارام باشه.  دیاالن با  ست،ین یاز ی_ن

  شیپ خواستیتوش بودن انداختم، معلومه که دلم م هیکه بق یکیرو به اتاق کوچ نگاهم
  از یبه من ن شتریآروان ب یخواهرم باشم ول

 و دوباره برگشتم سمتش.  دمیکش قینفس عم کی . داشت

 . رمی گیدوباره آرام بعدا خبر م تیاز وضع  زم،ی عز  می_بر

 ...ی_ول

 . می_بر
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  تیانگار تازه متوجه وضع دنمیتخت. با د یسمت اتاقش و نشوندمش رو   بردمش
 خنده. ریو خنده دارم شد که زد ز  سیخ

 ؟ ی شد  ینجوری_چرا ا 

 و گفتم:  مدیهم خند  من

 .می_بهتره اصال وارد بحثش نش

 . یصندل  یرو از دورم برداشتم و گذاشتم رو ری آرو کت

 لباست رو عوض کن. ،یخوریسرما م سی خ یلباسا   نی_با ا 

 _دستت واجب تره. 

 _عوض کن دالرام.

 شدم. رهیبهش خ یشاک  یا  هیچند ثان  کی

 . امی _از دست تو...باشه پس االن م

 .دیکه دستم رو کش رونیاز اتاق برم ب خواستم

 _کجا؟ 

 .گهی اتاقم لباسمو عوض کنم د  رمی _م

 _من گفتم برو اتاقت؟  

 لباسمو عوض کنم؟  یپس چجور  زمی _عز

 من بردار.  یرهنا ی_خب از پ

 _اخه...

 .نمیبدو بب ؟ ی د یحرف گوش نم  دایجد  ی_دقت کرد 
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برگشتم سمتش و زدم   بازوم که با اخم یهم هلم داد سمت کمدش و اروم زد رو بعد
 دستش.  یرو

 ؟   یدست بزن شد   دایجد  ی_دقت کرد 

 انداخت. نی و ابرو هاش رو باال و پا  دیخند طنتیش با

 .یلی_آره خ

 _پرو. 

  ی از بلوز مردونه ها یکیمختلف بود و   ی سمت کمد بزرگش که پر از لباس ها رفتم
 رو برداشتم. شیمشک

 ها. یکنی_نگاه نم

 _چشم.

شدم، رنگ و روش   رهیچشمش. با لبخند بهش خ یهم کف دستش رو گذاشت رو  بعد
 به   یبود و معلوم بود درد داره ول دهیپر

قد و باالش بشم. ناخداگاه از حرف خودم چشم هام   نی ا  ی. فداارهی خودش نم یرو
   یخنده، پاک خل شد  ریگشاد شد و اروم زدم ز 

و   دمیه تنم رو خشک کردم. بلوزش رو پوشرو دراوردم و با حول سمیخ  ی. لباس ها دالرام
   هویکه   بستمیداشتم دکمه هاش رو م

 شده بهم.  رهیبا لبخند خ  دمید

 . یپسره کثافت قرار بود نگام نکن هی _

 کور بشم تا تورو نگاهت نکنم. نکهی_مگر ا
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رو پاره کردم.   شرتشیت یچی تخت و با ق  یلب گفتم. نشستم رو  ریز  ی "خدا نکنه"ا  آروم
 زدن و ضد   هیبخ نی در ه شهیمثل هم

جعبه،   یالتکسم رو دراوردم و گذاشتم رو ی. دستکش ها اوردیکردن خم به ابرو ن یعفون
 خواستم از جام بلند بشم که چشمم به  

پوستش   یرو  شهیکه معلوم بود از زمان بچگ یمختلف   یخراش ها   یخورد. جا  بدنش
 سر انگشتم رو   ی. با ناراحتکردیم  ییخودنما

. سرم رو اوردم باال،  دیمحکم مچ دستم رو چسب هویکه  دمیاز خراش ها کش یکی  یرو
   رمیبود. بم  یو چهره اش عصب  نی سرش پا

حلقه شده بود    فمی. دستش رو که با قدرت دور مچ ظریدیکش یبرات که انقدر سخت من
 که کم کم از دور مچم شل   دمیبوس یطوالن

شکمش نشستم.   ی. آروم خوابوندمش رو تخت و پاهام رو دو طرفش گذاشتم و روشد
 تک تک زخم هاش رو   یوقفه رو  یب

دست   نی اوقات هم ب یو بعض  کردیفقط تو سکوت نوازش م گفتی نم یچیه دم،یبوس
    فشردمی مردونه اش م ی ها

و سرش رو   دمیآروم و اروم تر شدن. کنارش دراز کش شیتند و عصب ینفس ها  باالخره
 بازوم گذاشتم که دست هاش با   یرو

 دورم حلقه شدن. قدرت

 . ی_خوبه که هست

 . دمی پر پشتش رو بوس یمو ها   یرو

 .ی_خوبه که توام هست 

 چشم هام دوخت.  یاز اشکش رو تو  زیلبر  یها  چشم
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 .شمی م  وونهیها...د ی_نر

از هم    ومدی م رونیبچه ها که از ب یبا سر و صدا  هی چند ثاناما بعد از  دمش یبغض بوس با
 ...میجدا شد  گهید

 

 قبل_  ی_کم     

 

 _آرام_         

 

شد. درجا  یچشم هام نور افشان ی قسم بخورم تو تونمیباز شدن در گاوصندوق م با
   دمی گاوصندوق کش  یمدارک ها رو رو از تو

آروان. کمبود زمان   یپاکت افتاد جلوم. روش نوشته شده بود برا  کی  هویکه  رونیب
 و در  رهیرو بگ میکنجکاو  ینتونست جلو 

  نویا ی پاکت رو باز کردم  و شروع کردم بهخوندنش..."آروان پسرم، االن که دار تینها
  دونمینم یچند سالته، حت دونمینم یخونیم

. سال ها  یرو بفهم  تی زندگ یها  تی که واقع یکجام، فقط مطمئنم اونقدر بزرگ شد من
 ساله بودم   ستیدختر ب  کی فقط   یقبل وقت

  ی رو پا  نیو مِن احمق ا   کردیبهم توجه م یلیخ  شهیپدرت کوروش شدم، اون هم عاشق
 عشق و دوست داشتنش نسبت به خودم  

مهم تر بود، در  یزی که من بزرگ شده بودم پاک بودن از هر چ ی. تو خانواده ا ذاشتمیم
 نتونست   یجور چ یکوروش ه جهینت
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اون هم قبول کرد   یبی. شرط من فقط ازدواج بود. به طرز عجمیبکنه که باهم  باش میراض
 . حاال  میو ما با هم عقد کرد 

  هویانگار   یاون درومده بود ول  ریبه تسخ زمیمال اون بودم، روحم، جسمم، همه چ گهید
   یاون رو  یبرگشت. تازه زندگ زیهمه چ

عوض بشه،  زیممکنه همه چ  یوسط خوشبخت دمیرو بهم نشون داد، تازه فهم اهشیس
 وقت دوستم نداشته، فقط   چی کوروش ه دمیفهم

و منگ بر    جیبود و بعد هم گ رونی بوده، تشنه داشتن من . از صبح تا آخر شب ب تشنه
   یتو  شهی خونه. هم گشتیم

 یلیپر بود. ازش متنفر شده بودم، خ گهید یو عطر دختر ها  یدنیگند نوش یبو  خونمون
 تو رو حامله شدم.   نکهی. تا ا ادیز  یلیخ

راحت گرفتتم به باد  یلیاون خ  یول دنمیگنج ی تو پوست خودم نم یاز خوش حال من
 . من عاشق تو بودم  خوادیکتک و گفت بچه نم

هفت ماهه   بایها ساختم. تقر یکه شد تو رو نگه داشتم و با همه بدبخت یهرجور و
 دختر   کی دست  شهی روز مثل هم ک یکه   یبود

کتکم زد و بدون   یتوجه به حامله بودنم کل یاعتراض کردم ب یگرفت و آورد خونه. وقت رو
   دیسرد و بارون شد یفکر به هوا 

که از سرما بازو هام رو   یبارون در حال ری. از همون لحظه که ز رونی از خونه ب انداختتم 
 تا برسم به  زدمی بغل کرده بودم و قدم م

  یشد، از همون لحظه به بعد متنفر شدم از اون عوضعوض  یمامان بابام، همه چ خونه
 و تو .

خارج از  ی تو یخانوادم اون ها هم کتک و سرکوفت زدن بهم. زندگ ش یبرگشتم پ یوقت
 همون   ی. فردا دهیبا افکار پوس یکشور ول
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  ماری ب کیبودمش.   ده یبار هم ند کی  یکه حت یسفره عقد با مرد  یهم نشوندنم پا  روز 
 جز عذاب دادن من   یکه اون هم کار یروان

مثل   یروان ماریب ک یکرد به   لم یمتنفر و تبد  شتری و ب  شتریفشار ها ب نینبود. همه ا  بلد
 که حاصل    ییبچه ها  ن،یو شرو   ریپدر آرو

به من بودن. خنده داره که شوهر ادم به   یاون عوض  یها یگر یو وحش  یدراز  دست
 در   دونمیکنه، نه؟ م یزنش دست دراز 

. یاونه، اون کوروش عوض ر ی ها تقص نیباور کن همه ا  یول ادیز  یلیبد کردم، خ حقتون
 ها   زی چ یلیخ کردی نم یاگه اون نامرد 

 آروانم، انتقام هممون رو."   ری فرق داشت. انتقاممون رو ازش بگ االن

بشم به رو به روم، مغزم داشت از هم جدا   رهیتموم شدن نامه فقط تونستم شوکه خ با
 پسر ها خودشون خبر   ؟ی چ یعنی. شدیم

رو از ذهنم پاک کردم و درجا مدارک رو   یمنف  ینبود زمان فکر ها  یآور ادیبا   دارن؟
 ام اما  همراه با پاکت نامه گذاشتم تو کوله 

 داد،یم رو نمجواب یکس کردمیم  یگافصندوق رو برداشتم.هرکار ی از رفتن اسلحه تو  قبل
 انگار ارتباط به کل قطع شده بود. چند 

ارتباط   یمتوجه برقرار یفیضع  یسر و صدا   دنیچی بودم که با پ ستادهی معطل ا  یا  قهیدق
 به سمت پشت   یشدم. طبق گفتشون فور

از پشت سرم   ییبردارم صدا  یکه خواستم قدم  نی موندم. هم لکوپتر یرفتم و منتظر ه  بوم
 بشم.باعث شد سر جام خشک 

 _ از جات تکون نخور.

بودن و اسلحه   ستادهی دور تر از من ا کم یشوک برگشتم عقب. دو تا از نگهبان ها  با
 هاشون هم به طرفم. آروم آروم دستم رو  
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که از اتاق کوروش   یکه بخوان متوجه بشن اسلحه ا نیپشتم و قبل از ا  بیج یتو   بردم
   یبرداشته بودم رو گرفتم سمتشون که جد 

 اسلحه رو تو دستشون فشوردن.  تر

 .میکنیم  کی_اسلحه اتو بنداز وگرنه شل

 .دیبکن دیتونینم یغلط چی_ ه

 ....دو...سه..کی...میکنیم ک یوگرنه شل یرو بنداز  یتا اون کوفت یوقت دار  هی_ سه ثان

برام مثل اخر   نی بهم کنه و ا ی کمک تونست یقطعا نم ی ا  حرفه  یادما  ن یکردنم به ا  کیشل
   کشونیخط بود. بغض کرده منتظر شل

 که با داد کوروش خشکم زد.  بودم

 ...دینکن کی_شل

 زده اسلحه ام رو گذاشتم رو سرم و شروع کردم به عقب عقب رفتن.  وحشت

 .کشمی خودمو م خورمیجا برن وگرنه قسم م ن ی_کوروش بگو از ا

 _باشه باشه آروم باش...آروم.

  رهیبرن. افرادش اول نا مطمئن خ نجایسمت اون دو نفر و با داد گفت که از ا  برگشت 
 موندن بهش که با داد دوباره اش درجا  

 . رفتن

 .می تر بزار حرف بزن نوری ا  ای. بیشیلبه م کی نزد یدار یلیجا خطرناکه، خ نی _آرام ا

 زدم:  غیبغض ج با

 برم.  نجایاز ا خوامی_من فقط م

 داد زد:  تیبار کوروش هم از کوره در رفت و با عصبان نیا
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 برات کم گذاشتم؟ مگه من چمه؟ ها؟    ی_چرا؟ مگه من چ

رو   یمثل آروان بزار  یکی خوامیمثل مادر آروان، نم یکیمثل زنت،   ی کیبشم   خوامی_نم
   یدستمال پرتم کن هیدستم و مثل 

 .رونیب

با استرس نگاهم رو به عقب   شه یم کی که معلوم بود داره نزد  کوپتر یهل  یدا ص  دنیشن با
 برگردوندم و دوباره برگشتم سمت  

 . کوروش

  یباز  وونهید  ؟یفهمیمن جوون بودم، اون دوران فرق داشت. من عاشقتم چرا نم  ی_لعنت
   یزیهر چ  یآرام، اصال گور بابا اریدر ن

امشب رو    یندارم، تمام اتفاق ها تی . فقط برگرد...به خدا کاریاز گاوصندوق برداشت که
 فقط برگرد... م،یکنیهم فراموش م

که به راه انداخته بود باعث   یو باد کوپتریبلند هل یشدم. صدا ره یبغض بهش خ با
 صدا به صدا نرسه. با همون بغض لب    شدیم

سمت لبه پشت بوم. صد    دمی اش دواسلحه "متاسفم" و درجا بعد از پرت کردن  زدم
 افتادنم بهتر از چند درصد احتمال    ریدرصد گ

 بود.  دنیبلند هم قابل شن  یصدا   نیا  یال به ال ی داد بلند کوروش حت یبود. صدا مردنم

 _آرام...نه... 

رو که از  یلحظه لبه نردبون طناب نی و درست تو آخر دم یکه بهم برسه پر  نیقبل از ا  و
 کرده بودن رو   زونیبرام او  کوپتریهل

دستم رو محکم تر کنم.  یتالش کردم جا  غی. با جخوردیدستم داشت سر م یول گرفتم
 بودن با سرعت   کوپتریهل  یهم که تو  یافراد 
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  دستم از طناب ول شد و هوی که   دمیرسی باال. داشتم به هلکوپتر م دنی کشیرو م نردبون
 از  یک یمن   غیج نیلحظه ب  نیدرست تو اخر

به داخلش چند تا نفس   دنمیداخل. با رس  دتمیدستم رو گرفت و کش  کوپتریهل یتو   افراد
 کف   یحرکت رو  یو ب  دمیکش قیعم

دوختم، کوروش   رونیتو جام نشستم و نگاهم رو به ب هیموندم. بعد از چند ثان کوپتریهل
   رهیبود و با بغض بهم خ نیدو زانو رو زم

ام رو نمناک کرد و  گونه  یمدتمون قطره اشک سمج نی تمام خاطرات ا ادی بود. به  شده
 دور و دور تر شد. نا باورانه   کوپتریهل

. تموم شد، باالخره  دیدرخشی پام م ریکه ز  یشدم به شهر رهی اش و خزدم به بدنه  هیتک
 تموم شد...

بغلش  ی سمت آرامش و خودم رو تو  دمی مکث دو یوارد شدنم به داخل عمارت ب با
 از پشت سر بغلم کرد که از  یانداختم. شخص

  امیام از بغلشون ب هیثان  کی  خواستیدلم نم یموهاش معلوم بود دالرامه. حت عطر
   نیمثل تمام اون شب ها ا  دمیترسی م رون،یب

 .دی ام رو بوسباز هم خواب باشه. دالرام با بغض گونه  لحظه

شک   یکه ب یاون قاتل عوض ه یفقط کاف م،یری گیم  میکار انتقام خانوادمونو هم دار  نی_با ا 
 . بعدش میکوروش بود رو هم بکش

 انتقام.  نیا  ریاز زنج میازاد بش  میتونی م گهید

بوده   یآدم بخشنده ا شهی. دالرام همدمیاش رو بوسبغض سرم رو تکون دادم و گونه با
 تا االن قسم  میکه بچه بود یاز زمان  یول

دو   دی. شادهیگرفتن انتقام مادر و پدرمون انجام م یکه الزم باشه برا  یکه هر کار خورد
 کرد که  شیقسم راض نی هم هم شیماه پ



 نگاه تو سیرنو یز 

167 
 

 برم عمارت کوروش. آروان که با لبخند اومد سمتم از فکر درومدم. من

 _آرام مدارک. 

در کوله ام رو باز کردم. نامه که به چشمم خورد  مدارک از دختر ها جدا شدم و  یادآوری با
   یندادنش دو دل شدم ول ایاز دادن  

رو متوجه بشن. مدارک رو بدون نامه دادم به آروان   یزی چ نیوقتش نبود که همچ  االن
 خورد که با   یری که تازه نگاهم به آرو

بودم، انقدر که اون نگاه و لبخندش   ریشده بود. ازش دلگ رهیبهم خ ی و نگاه دلتنگ لبخند
 هم نتونست باعث بشه نگاهم رو ازش 

 اومد سمتمون.  بستی که با عجله کوله اش رو م یدر حال نی. شرو رمینگ

 . میبر  دیبا  گهی د دی_زود باش

 پسر ها چرخوند.  نینگاهش رو ب  تی با عصبان آرامش

 _کجا؟  

خارج از   میبر  دیبا  نی هم یده برا سر ما بو رینقشه ها ز  نی که ا دونهی_کوروش هنوز نم
 و از    میبود تیشهر تا فکر کنه مامور

  گهیباند د کی که انگار از  کنن یم یباز  لمیف یجور ی. نگهبان ها هم میخبر ندار  شماها
 دادن. یو شما رو فرار  نجایاومده بودن ا

 رفتم سمت آروان.  ت یبا عصبان 

 جا بود.  نیاز خواهرام دور بشم، قرار ما تا هم  تونمی من نم گهی _بسه د

 . کننیم داتون یپ مینکن یاگر همکار ست،ین ن یجز ا  ی_آرام جان چاره ا 

 . دمیدست تو موهام کش هی  یکالفگ با
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 .نی_بجنب

 دوباره دختر ها رو بغل کردم. تابیو ب محکم

 . دیمواظب باش  نمتون،یبی_زود م

 طور.  نی_توام هم

رفت. دالرام هم خواست بره   ن یشرو  نیو سمت ماش دی ام رو بوسموه  یبا ناراحت آرامش
 سمت آروان که وسط راه دستش رو  

 و نامه رو سمتش گرفتم.  گرفتم

 ه؟ یچ نی _ا

بخونه. دست خودت باشه هر وقت صالح   نویاالن وقتش نباشه ا  دی_مال آروانه، گفتم شا
 نامه رو بهش بده. یدید

 .زم ی عز  ی_باشه...مرس

  میاومد  نگیاز پارک  یهمگ ت یشدم تا در نها  ریآرو  نیو سوار ماش دمیاش رو بوس گونه
  شیرو در پ یمختلف  یها  ریو مس رونیب

گرگ و   یدادم و نگاهم رو به هوا  هیتک یصندل  یسرم رو به پشت  ی. با خستگمیگرفت
   یدوختم تا کم کم در اثر گرما  رونی ب شیم

 هم افتاد...  یمدت چشم هام رو نی ا  یو خستگ یبخار

 

 _آرامش_      

 

 .مید ی_خب خب رس
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داخلش شوکه شدم، اگه بگم انگار   دنیحرفش در خونه رو باز کرد که از د  نیاز ا بعد
 بود دروغ نگفتم. همه جا پر از   دهیبمب ترک

ده نگاهم رو اروم اروم برگردوندم گشاد ش یغذا بود. با چشم ها   یو ظرف ها  لباس
 که   نیا  ینگاهم به جا  دنی . با دنیسمت شرو

 زد . ی لبخند دستپاچه ا یبکشه فور خجالت

 .دهیانقدر ترک نیجا واسه هم ن یا  ومدمی وقته ن یل ی...من خزهی_امم چ

 تاسف تکون دادم و رفتم داخل.  یرو از رو  سرم

 . یلیخ  ،یشلخته ا  یلی_خ

 .گنی م نویهم شهیهم هم  ری_آروان و آرو 

 . نیشرو  ی_ حق دارن، تو واقعا شلخته ا 

که دور تا دور خونه افتاده بود   ییسبد برداشتم و همه لباس ها  کی جمع شده  افهیق با
 توش.   ختمیرو ر

 رو بنداز دور. یکه توش غذا لمبود  ییظرفا   نم،یبب نینش ی_ه

 _عه من دستم چالق شده. 

کردم خسته   یرانندگ نجایدوما هم که منم تا ا  ،یدار  گهی دست سالم د کی_اوال که هنوز  
 به اون در. نی شدم، ا

 نگاهم کرد و با غر غر از جاش بلند شد. سیپوکر فِ  یا  هیچند ثان هی

 _پووف باشه...باشه.

وقتمون رو    یساعت ک یدسته ظرف ها رو جمع کردن. خونه حدود   کی هم شروع کرد   بعد
   یگرفت و واقعا خسته کننده بود ول
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رو مبل که نگاهش رو دور تا   م یهم زمان ولو شد  یهمه جا برق افتاد. با خستگ  عوضش
 ی ا دور خونه چرخوند که تازه ست قهوه 

 . خورد یگرمش به چشم م یمشک

 بودم.  دهی ند زیامو انقدر تمتا به حال خونه  خورمی_قسم م

دوتا   زی م ری خم شد و از ز  هو یکه  میسر جامون موند   یا  هینچند ثا  کی  دم،یخند آروم
 باکس دراورد.  کسیدسته ا 

 ؟ ی زنی_م

 ؟ یکن یباز  یخوایم  یدستت چجور نی_تو با ا 

 . زمیکنه عز یباز   تونهی دسته ام م کی  یحرفه ا   کنی_ باز 

 بابا. مونی _اوهو نکش

 چشم غره دسته رو ازش گرفتم. کی هم همراه با  بعد

 بزارم؟  ی_چ

 _فوتبال. 

 به چشم.  ی_ا 

شده بود به  رهیخ یشاک  ی ا  افهی هم با ق  نیاول با افتخار تمام من بردم و شرو  دست
 .دمیکه با خنده لپش رو کش ونی تلوز 

 .یی_اومم...غصه نخور عمو 

 . گهیدور د  هی_

داشت به  شتریب نی شرو شتگذی هر چقدر که زمان م یول م یرو شروع کرد یباز  دوباره
 که   یی. از اون جا رفتیسمت برنده شدن م 
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که برگشت سمتم   نیاسمش رو صدا کردم، هم یفکر با جر زن یداشتم ب ی باختن آلرژ به
   ری هم ز  نی در همون ه دمش،یدرجا بوس

با حرکت بوسه من   یحرکت مونده بود ول یبود. اولش شوکه و ب یحواسم به باز  یچشم
 مو    نیدسته رو ول کرد و دستش رو ب

شروع کردم   غیدروازه. ازش جدا شدم و با ج یفرو برد. برو ، برو، برو و تو  میمشک ی ها
 .دنیپر نی به باال و پا

 .نی اقا شرو  ی_گل...گل...گل شد بازم باخت

اش   افهیشده بود بهم اما کم کم ق رهیفقط با شوک خ نیو شرو  کردمی م غیج غیج من
   کی سمتم.   دی دو امیشد و تا به خودم ب ثیخب

 دست از پشت گرفتتم.  کی با  یو پا به فرار گذاشتم اما فور  دمیبنفش کش غیج

 حاال. یعجله؟ بود  نیتوله سگ، کجا با ا  نمی_واستا بب

 .نمی_عه ولم کن...ولم کن بب

 به خودش گرفت.  یو بانمک  زیام طنتیش افهیخنده، ق با

 کرده. ی_ول کنم به لب هات اتصال

 عق زدن دراوردم. یادا  یچندش با

 . ی...عق حالمو بهم زدیی_ا

خوشگل رو   یقربون صدقه خنده هاش و چال ها   یواشکی و من تو دلم  دیبلند خند بلند
 اش رفتم.گونه

 ؟ ی بوسیمردمو م   یقراره بباز   یوقت  شهی_ تو هم

 _اگه مجبور بشم اره.
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کار احمقانه   نیبرادر ها انگار به ا  نیکمرم .  کال ا   ی اخم کرد و با حرص زد رو یفور
 عادت داشتن.

 .یمنو ببوس  یتو فقط حق دار ،ی_غلط کرد 

 ؟ ی هست  ی_چرا؟ مگه تو ک

 .دی خند طنتیبا ش باز 

 .گهی کرده د  یام که ول کنش به لب هات اتصال یبابا... من همون ی_ ا 

 کرد... هیرو بهم هد یابوسه  طونیبا همون لبخند ش  و

 

 _دالرام_              

 

بزرگ که   یال یو  هیبود،  یخوشگل یلیخ یلیشدم. خونه خ ادهیپ نیاز ماش   دنمونیرس با
 هم   نشی صخره ساخته شده بود و پا  یرو

به  یصاف و قشنگ  یصخره گود یوسط ها   بایبود که البته تقر  ا یدر یاد یارتفاع نسبتا ز  با
   شدیراحت م یلیوجود اومده بود که خ

وارد   ییدار از خونه تا اون قسمت داشت. دوتا  چ یپ ریمس  هینفر رو اونجا جا داد و  صد
 که باز هم مثل اتاق آروان   میخونه شد

 .داشت  یمشک  یست طوس  هیعمارت،  ی تو

 هام رو کجا بزارم؟    لی_وسا 

 _اتاق من. 

 ...ی_ول
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 و اما نداره.  ی ول نم،ی_بدو بدو بب

تخت. خواستم   ینشست رو  یطبقه باال و با خستگ یهم هلم داد سمت اتاق ها  بعد
 و   دی که دستم رو کش نمیهام رو بچ لی وسا

بلند شدن هلش   یبازوش گذاشتم و آروم برا   یپاش. با خنده دستم رو رو یرو  نشوندتم
 دادم.

 .نمیبچ الموی وسا  خوامی_آروان م

 تر گرفتتم.  محکم

 .میاستراحت کن کمی  ایاالن ب اده،یز  لتی_وقت واسه وسا 

تو   دیبه تاج تخت نشست و من هم  کش هیبگم تک یزی که بزاره چ نیهم بدون ا  بعد
 رو به روم. واریشدم به د رهیدادم و خ هیبغلش. با ارامش سرم رو بهش تک

 .شدیتموم م ی_باالخره داره همه چ

 زمزمه کرد.  ی"اوهوم"  دیبوسیموهام بود و م ن یکه سرش ب یدر حال آروان

 آروان؟  شهی م ی_االن چ

 اخرش رو زد و سرش رو برگردوند. بوسه

ما سه تا برداشته بشه، بعد از اون مدارکو    یتا شک ها از رو میمدت صبر کن  کی   دی_با
 م که  به دوتا از دوست ها  دمیم

 .کننیم  ری ان، اونا هم با توجه به مدارک کوروش و تمام نوچه هاشو دستگ سیپل

 برگردوندم سمتش.  یترس سرم رو به سخت با

 ؟ ی _پس شماها چ

 زد.  عیبوسه سر  کیموند و    رهیبهم خ  یا  هیثان چند
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چون همه اش راجب کوروشه،   ستیبه ضرر ما ن ی زیکه ارام اورد چ یمدارک  نیا  ی_تو 
 هم که راجب ما بودو   یمدارک هیبق

راه   نیا ی اره خب تو  م،یباند شد نی . ما از اولش فقط به قصد انتقام وارد امیبرد  نیب از 
 . اولش میبکن میکار ها مجبور شد یلیخ

االن   ،یفرق کرده، االن تو هست میزندگ گهیاالن د  ی کنم ول یمنم خودمو معرف خواستمیم 
 بمونم. دی باشم...با دیبا  گهید

 که ادامه داد:  دمیاش رو بوسچونه   ریلبخند اروم زدم و ز   کی

  نی جا، اون قسمت پا نی . همیعروس  یسراغ لباس عروس و کار ها میر ی_بعدش م
 بچه هامون  م،یریگیم  مونویصخره عروس

 .میکنی جا بزرگ م نیهم هم رو

 شه؟ یواقعا م یعنی_

 ممکنه.  یهمه چ میکه من و تو باهم  ی_تا وقت

و از   رونیب دیو بعد من رو از بغلش کش دیتو همون حالت دراز کش یا  هیچند ثان  کی
 جاش بلند شد. 

 . میبخواب گهی که د  ارمی _برم اب ب

 .امی_منم م

 بخواب.  ری بگ ارم،یبرم از اشپزخونه اب ب خوام ی م  زمیعز یا ی_کجا ب

که ارام داده بود از جام   ینامه ا یآور ادی. با  رونی و از اتاق رفت ب دی و بوسموهام ر  یرو
 بر داشتمش.   فمیک  یبلند شدم و از تو 

مرد به  کی اروان. با خوندش بغض تمام گلوم رو گرفت.   ینوشته شده بود برا روش
 زن رو   ک ی یزندگ تونهیم  یسادگ نیهم
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آروان، آروان...آروان مثل کوروش   یسرنوشت مادرش، برا   یبکنه. دلم سوخت برا  عوض
 روز اون   کیاگه...اگه   یول  ستین

اون   ؟یبچه بزاره بره چ  کی اگه اون هم من رو با    ؟ی با من بکنه چ یکار نی هم همچ 
 قدم   یبکنم؟ با حس صدا  دیبا  کاری موقع چ

 که در باز شد. فمیک ی درجا با ترس نامه رو گذاشتم تو  هاش 

   ؟ یپاشد  _عه چرا

 لباسم رو عوض کنم.  خواستمی...می...مزهی_چ

و پشت   دمیزانوم بود رو پوش  یخواب که تا رو  رهنی پ کیهم برگشتم سمت کمد و   بعد
 . دمیبه آروان گوشه تخت دراز کش

 شده؟  یزی _دالرام چ

 _نه.

از  ی رو خاموش کرد و  محکم بغلم کرد که چشم هام بسته شدن و قطره اشک برق 
  ت ی و در نها مینیتخون باس یچشمم رو 

تورو خدا  ایخدا  ارم،یدووم نم رم،یمی مرد م ن یمن بدون ا   ای. خدادیبالشت چک یرو
 نره...ولم نکنه. 

 دلم.  زیشده...بگو عز  یزی چ هی_پس 

 اروم گفتم:   ییبغض و صدا با

 اروان. ترسمی _م

 قربونت بشم؟   ی_از چ
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 یباز  هیبا کوروش فقط   تی هم مثل دوست نا یاگه ا   ؟یچ یبر یولم کن  یروز  هی_اگه  
 من    یو بر  یاگه منو ول کن  ؟یباشه چ

 .تونمیباشم...نم تونمیمنم نم  یکنم؟ اگه قرار باشه تو نباش کاریچ

 جونمو بزارم و برم؟ اصال کجا برم؟     تونمی مگه م ه؟یچه فکر نی _دالرامم...ا

 کردن.  هیصورتم و شروع کردم بلند بلند گر   یهام رو گذاشتم رو دست

 .دونم ی...نمدونمی_نم

 . ایحبس دن  نیتر  بای سمت خودش و محکم تو بغلش حبسم کرد، ز   برگردوندتم

 چت شد؟  هوینکن نفس آروان...اخه تو  هی_گر

آغوشش حل کردم. انقدر نوازشم کرد و  صحبت کرد تا   ینگفتم و فقط خودم رو تو  یزیچ
 نفس نفس   هام فقط  هیاز گر

 تو بغلش خوابم برد... تی موند و در نها  زشیر  یها زدن

  یو خواستم آروان رو بغل کنم که دستم با جا  دمیآروم چرخ یدار یخواب و ب نیب 
 مواجه شد. متعجب چشم هام رو باز    شیخال

  یدرومد تازه متوجه آروان  دنی. هوا کامال روشن شده بود. چشم هام که از تار د کردم
 تخت که   اون لبه  یت به من رو شدم که پش

 خودش بود نشسته بود. سمت 

 _آروان؟ 

دستش بود خون   ینامه که تو  دنیبا د  ینداد بهم. متعجب از جام بلند شدم ول یجواب
 بست. سرش رو اورد باال و   خی رگ هام  ی تو

 قرمزش رو بهم دوخت.  یها  چشم
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 ش؟ یاز کجا اورد ه؟یچ نی _ا

 _آروان... 

 .دنیدادش شونه هام پر از 

 _سوال منو جواب بده.

  تیحس کردم موقع شبی د یبهت بدمش ول  خواستمیکرد. به خدا م داش ی_آ...آرام پ
 . ستیخوندنش ن یبرا  یخوب

 هیمن شب  ی آرام...تو فکر کرد یتو به من شک کرد  ؟یختیبهم ر شبید  نی_واسه ا 
 کوروشم...

 بغض و هل رفتم سمتش. با

 بده.  لحظه گوش  کی_نه نه 

که   رونی که بزاره حرفم رو ادامه بدم از سر راهش زدتم کنار و از اتاق رفت ب نی ا  بدون
 .دمی پشت سرش دو یفور

 .کنمی ...خواهش مستای_آروان وا 

 .ای...دنبالم نای_ن

که وقتم تلف نشه بدون   نی ا  ی. برا رونیو از در رفت ب  دیتند کفش هاش رو پوش تند
 لحظه از   کی  یو برا  رونیب دمی کفش دو

کماکان به رفتن دنبال آروان ادامه   یول  دمیپاهام بود به خودم لرز   ریکه ز  یبرف یسرما 
 پام   یحس شدگ یدر اثر ب  هویدادم که 

درجا  غمیج  یصدا   دنی. آروان با شننیزم یافتادم رو  یکوتاه غیبهم خورد و با ج تعادلم
 سمتم.  دی هل زده برگشت و دو
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 _دالرام...

 ترس جلوم زانو زد. با

 پاشو ببرمت داخل.  ا،یدنبالم ن گمیاخه مگه نم  ؟یشد ی...چنمتی_دالرام بب

 دستش رو نگه داشتم.  هیگر  با

آروان...به خدا  خوامی. من معذرت میری داخل تو م م یاگه برگرد ستا،ی لحظه وا کی _نه 
 .ختمیلحظه بهم ر  کی فقط  شبید

 _دالرام بزار ببرمت تو خونه...سرده. 

 دستش رو محکم تر فشوردم. هیگر  با

 ؟ ی ری_نم

 چسبوند.   میشونیرو به پ شی شونیپ هیبهم انداخت و بعد از چند ثان  یبغض کرده ا  نگاه

 شدم.  یلحظه عصبان هی دیعمرم...ببخش رمینم رم،ی_نم

زانوم گذاشت و برتم   ریدستش رو ز  کی  هام رو دور گردنش حلق کردم که اون هم دست
 داخل. همه تنم از سرما درد گرفته بود  

 تنم کرد.   یلباس خونه پشم ه یگذاشتتم رو تخت و  ی. فوردیلرز یم و

 مارستان؟ یببرمت ب یخوایم  ده؟ید  بی_پات اس

 خوبم. ستین یزی_نه چ

 منو.   ی_ترسوند 

 .نی رو انداختم پا سرم

 _متاسفم.
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تو بغلش که صورتم   دیدورم و من رو کش دیچیتخت رو پ یرو  ی جاش بلند شد و پتو از 
 رو برگردندم سمتش.

 ؟ ی_ازم ناراحت

شد. دالرام    نیها برام سنگ قتی حق  نیا یلیلحظه خ  کی فقط  دونمی. من...نمزمی _نه عز
 اگر کوروش  دیمامانم دوستم داشته، شا

  شیچند وقت پ نیکه هم یاگه پدر  یحت ای منم فرق داشت  یاالن زندگ کردینم ینامرد 
 بود بازم  یپدر خوندمه ادم خوب دمیفهم

 رو عوض کنه. زای چ یلیخ تونستیم

 .ادیاز دست من و تو بر نم  یکار زم،یعز شهی نوشته م یجور کی  ی_سرنوشت هرک

 _...اره.

 .مینکن  یاز هم مخف زوی چ چیه  گهید میبه بعد قول بد نی_از ا 

 خنده.  ریمکث کرد و بعد اروم زد ز  هیچند ثان  کی

 از دفترچه خاطراتمون.   ری_ البته به غ

 تکون دادم.  دییتاک  یو سرم رو به معنا   دمیهم خند  من

 یلیخ یروز  هی م،یسی نو یتامون خاطراتمونو م شی خوش حالم که هر ش یلیخ ی_اره...ول
 بچه هامون ،  یبرا  شن،یارزشمند م

 خودمون.  یهامون، حت نوه

 . قای_دق

 نگاه ممکن رو بهش دوختم.  نیلبخند عاشقانه تر  با

 _دوست دارم.
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 . دیبوس قیرو عم میشونیپ

 ...میزندگ شتری_من ب

 

 _چند ساعت قبل_ 

 

 _آرام_        

 

چشم هام به صورت   هویصورتم   یرو یگرم یو نفس ها   نیماش ستادن ی احساس ا با
   کی  ی تو ری باز شدن که با آرو کیاتومات

 کم رو به رو شدم.  یلیخ فاصله

 بغلت کنم ببرمت تو خونه. خواستمی_م

 شدم. ادهیپ نیتوجه به حرفش اروم زدمش کنار و از ماش یب

 _در بازه برو تو.

دهنم. درجا  یرفتم احساس کردم کل معدم اومد تو یکه به سمت در ورود نیهم
 بود   اطیکه گوشه ح ی سمت سطل زباله ا دمی دو

جز زردآب نبود. اون حجم از استرس و خصوصا    یچیه  ین ولشروع کردم به باال اورد و
 دلم رو بدجور بهم   کوپتریپرواز با هل

 پسش زدم.  یام که حرصگذاشت رو شونه  یدستش رو با نگران ریبود. آرو  ختهیر

 _به من دست نزن. 

 .ستینکن حالت خوب ن ی_ارام لجباز 
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 _من حالم کامال خوبه.

قدم رو بر نداشته بودم که بازوم از پشت   ن یهم رفتم داخل خونه اما هنوز اول بعد
 درومدم.  ریشد و رخ به رخ آرو  ده یکش

 ؟ یباشم تو عصبان یکه من ازت عصبان نی _چه مرگته؟ ها؟ عوض ا

 .دمیکوتاه دستم رو به صورتم کش  ،یکالفگ با

 یبه خوب میکن یهم زندگ  با میکه مجبور یمدت هی  نی_فقط دست از سرم بردار بزار ا 
 تموم بشه.

 تر کرد. کی رو با حرص به صورتم نزد صورتش

  تیدر نها  یهم بکن یو هر کار یتو زن من زم،یعز  میمدت باهم باش هیفقط   ستی_قرار ن
 .می ا  گهیما مال هم د 

  هیچند ثان هی.  رونیاز خونه رفت ب  تیبهت زده من با عصبان افهیتوجه به ق یهم ب بعد
 کم کم  یول ستادمی شوکه وسط خونه ا یا

ها رو پرت کردم   لی وسا غیوجودم روشن شدن و با حرص و ج یخشم تو  یها شعله
 .نیزم یرو

 .رم یجا م نی_من از ا 

. مگه  رونیاومدم ب  یفور ری آرو  نی ماش  دنیانداختم و با ند نگیبه پارک یپنجره نگاه از 
  یجا زندگ  کی  دتمیکه دزد یاحمقم با ادم

ور به اون ور جنگل    نیسرگردون از ا  گهیبعد د هی  ییجا  هیفرار کنم. از  تونمیم  یوقت کنم
 سرما داشت زره زره وجودم   رفتم،یم

هام و تلو تلو خوردن هام    دنیتار د نیحال شده بودم. ب یو از ضعف ب سوزوندی م رو
 رو   یلحظه کلبه چوب  نیاخر  ی درست تو
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  هوشیشروع کرد به کج شدن و بعد هم ب نیزم هویکه انگار   دمیرسی. داشتم بهش مدمید
   ی ... آروم آروم چشم هایکی شدم و تار

. اصال من کجام؟ مگه  نمیباعث شده بود نتونم تو جام بش جهی رو باز کردم. سرگ نمیسنگ
 که   نینشده بودم؟ با فکر ا  هوشیتو جنگل ب

 کرده با شوک و نفس نفس نشستم تو جام. دامیپ ری ارو

 روم باش دختر...اروم. _ا

 از ترسم کم تر شد. کمیکه کنارم بود   یریپ بایخانوم تقر  دنید با

 _من کجام؟ 

 .یبود هوشیب م،یکرد  داتیخونه پ کی_نزد 

 _ازتون ممنونم. 

 بهم زد.  یمرده که معلوم بود شوهر خانومه هست وارد اتاق شد و لبخند مهربون  کی

 ؟ ی کردیم کاریوقت شب تو جنگل چ  نی_دخترم ا 

شد   ینجوریبود، منم ازش فرار کردم و ا  دهینفر منو دزد کی د،یکمکم کن کنمی_خواهش م
 که تو جنگل سرگردون موندم. 

 و خانومه ام دوباره برگشت سمتم. نرو ی که اومد مرده از اتاق رفت ب ییبا صدا 

   م؟یخبر بد  سی_به پل

 د؟ یجا تلفن دار   نی _اره...اره شما ا

 . زمی_اره عز 

رو گرفتم که بعد از  سیدراورد و داد بهم. درجا شماره پل یگوش کی  بشیهم از ج بعد
 تلفن   یتو  یمردونه ا   یصدا   هیچند ثان
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فرد رو به روم و   دنیبزنم با د یکه خواستم دهنم رو باز کنم تا حرف نی اما هم دیچیپ
 رو اروم   یناخداگاه گوش زشیام  دینگاه تهد 

 و قطعش کردم.   نی اوردم پا اروم 

 . دیکرد دایممنون که همسرم رو پ یلیخ یلی_ خ

 د؟ یخانوم هست نی_شما شوهر ا 

 _بله.

 و از جام بلند شدم.  دیدرجا ترک بغضم

 بود.  دهیمنو دزد  نیا  گهی _دروغ م

 سمتم داد زد:  تیعصبان با

 .گهی _بسه د

 گفت:  یاروم یبا صدا  نباریبرگشت سمت مرده و ا  دوباره

که با  یروان یماریب کی)  هیزوفرن یهمسر من دچار اسک  خوامی_من واقعا ازتون معذرت م
 و کاهش   یرعاد ی رفتار و گفتار غ

تو   ییها   زیاوقات به کل چ یبعض نی هم ی( برا شودی م  انینما  تی درک واقع ییتوانا 
 . ستنین یکه واقع  ادی ذهنش م

 داد زدم:  هیشوک و گر  با

 ؟ یگی_چرا چرت و پرت م 

 . ری رفت سمت ارو خانومه

 همسر شما هستن؟  شون یکه ثابت کنه ا   دیدار  ی_شما مدرک

 _بله البته. 
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تر شدم. دست    کیمن هم بهشون نزد   کردمیکه اشک هام رو پاک م یتعجب در حال با
 پالتوش و دو تا شناسنامه  بیکرد تو ج

 . دراورد

هم  نی نوشته شده و ا نجایاسم آرام ا  دینی بیشناسنامه منه، همون جور که م نی _ا
 شناسنامه آرامه که اسم من توشه. 

  نیبه ا یمن ک شم،یم  وونهی دارم د ایخدا  ؟یچ  یعنیشده زل زده بودم بهشون.  خشک
 ادم بله گفتم که اسمم تو شناسنامشه؟ 

 . میکنیرفع زحمت م گهی_ما د

 .رفتم پشت سر زنه هیسمتم که با گر   ادیب خواست

 .ام ی جا نم چی_من ه

 .م یزنیباهم حرف م نیتو ماش میبر ای_خانومم زشته، ب

 .دیحرفم رو باور کن گه،ی_به خدا داره دروغ م

بازوم. خواستم پسش بزنم که سرش رو   دنیه کشحرص اومد سمتم و شروع کرد ب با
 که زمزمه کرد   یسمت گوشم و با حرف دیکش

 حبس شد.  نفسم

 .کنمیم یگلوله تو سر هر کدومشون خال  هی ن،یماش  یتو  یا یاالن مثل ادم ن نی_اگه هم

 شدم.  رهیحرص و بغض بهش خ با

 _کثافت پست. 

 گفت:  یبلند  یو با صدا  کردیم یکه باز  یرفت تو نقش  دوباره

 . گهیزشته، بس کن د زمی _عز
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شده   ره یبهم خ یدلسوزانه ا  یدستم. زنه و مرده با نگاه دنیهم شروع کرد به کش باز 
 ازشون تشکر کرد و من رو  ری بودن. ارو

گاز و شروع به حرکت   یجلو و درجا پاش رو گذاشت رو یصندل یانداخت رو   ییجورای
   یکرد. با کف دستش محکم زد رو

 دادش شونه هام رو از ترس پروند. یصدا  شهی و مثل هم فرمون 

آرام. داشتم در برابرت کوتاه   ارم ی...من پدر تو رو در میکنی_که از دست من فرار م
 . اخه تو یبدجور خراب کرد  یول ومدم یم

که باالخره فکر فرار به سرت   فهممینم من یفکر کرد  ؟ی چونیمنو بپ  یتونی م یکرد  فکر
   یاون شناسنامه ها رو دوران  زنه؟یم

  یکه بتمرگ ییحرفا  نیتو احمق تر از ا  دونستم ی گرفتم چون م یعمارت کوروش بود که
 سر جات.

 بودم به رو به روم تند تند گفتم: رهیکه خ یشدم و در حال  نهیدست به س یسرتق با

کار    نیو انقدر به ا کنمیفرار م ادی ب شیپ تشینکردم، دوباره ام موقع ی اشتباه چی_من ه
 تا از دست تو خالص بشم. دمیادامه م

 تر از قبل داد زد: نیخشمگ

تو انبار کاه من بازم   یسوزنم باش  هیتو  گم،یم یچ  نی تو. خوب گوش کن بب یکنی_غلط م
 پس به فکر   کنم،یم داتیپ

 شدن از من نباش.  خالص

. بدنم داغ نی رو دادم پا شهیش رونی ب یبرف یتوجه به هوا  ینزدم و به جاش ب یحرف
 و   ه،یهمه حرص و گر  نی شده  بود از ا

 ...کردیهوا حالم رو بهتر م یخنک
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 _دالرام_             

 

 ؟ ی_دالرام حاضر

 . می_اره اره بر

مبل نشسته بود و تا من رو    ی. رو  یبرف باز  می کردم تا بر یامروز اروان رو راض  باالخره
 باز شروع کرد به  دید

 زدن.  غر

 کار ها نکردم.  نی بار هم از ا کی می_بابا من تو کل زندگ 

 . یریگی م ادی نداره  یبی_ ع

  جانیتو برف ها. از ه  دمی رفتنمون از خونه با ذوق دو رونیو با ب دمیرو کش دستش
  کسیم  دم،یچرخیو دور خودم م دمیخندیم

رو به وجود آورده بود.  بایز  ی نقاش کی برف  یِ دیبا سف اشره ی جنگل و اون سبز ت یرنگ
 گوله برف درست کردم و پرت    کی

 سمت اروان و از همون فاصله نسبتا دورمون داد زدم:   کردم

 _ زود باش اروان...توام گوله برف درست کن.

که در اثر برخوردش با   یگوله برف درست کرد و محکم پرت کردم سمتم جور کی خنده  با
 .نی صورتم افتادم زم

 دالرام.  ی_واا 
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  یرفت و ِپق نیاز ب اش ده یام چهره ترس افهیق دنیو درد نشستم تو جام که با د یجیگ با
 بار انقدر بلند و   نیاول یخنده. برا  ریزد ز 

شد و من مات خنده هاش لبخند به لب   یکه از چشم هاش اشک جار دیخند یطوالن
 مرد چرا به   نی شده بودم بهش. اخه ا رهیخ

 انقدر قشنگ بخنده؟   ونهت یم طان یش کی مگه    طان؟یش گهیم  خودش

 ؟ ی_خوب

 .دمی خودش خند مثل

 بود. ی_ضربه خوب

 بلندم کرد. د یکشیکه دستم رو م یو در حال دیحرفم دوباره خند نی ا با

 .دی_ببخش

 نداره. یبی_ع

   م؟یکن  کاری چ گهی_خبب د

  کیکه تو ذهنم اومد  یبا فکر  هویشدم به باال سرم.  رهیفکر کردن دراوردم و خ ی ادا
 زدم و آروان رو هل دادم که با  ثیلبخند خب

 اونور ترش.  کم یبرف ها، بعد هم خودم رو انداختم  ی که خنده افتاد رو  

 ؟ یکن یم  کاریچ وونهی_د

 .میفرشته درست کن ای_ب

 .  یبچه ا یلی_به خدا تو خ

 _عه کودک درونم فعاله. 
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رو   میدیبه پشت دراز کش  دنیخند نیدر هتکون داد.  دی خنده سرش رو به نشونه تا با
 به دست و پا زدن و   میبرف ها و شروع کرد 

خوشگل درست شده   یلیفرشته خ کی من  ی. برا میاز جامون بلند شد   هیاز چند ثان بعد
 شکل   کی اروان...اصال کال    یبرا  ی بود ول

 .نی به زم دیتخس پاش رو کوب یبود. ُبق کرده مثل پسر بچه ها  بیو غر بیعج

 ...ادیدر م یطان یش کنمیم  یبابا اصال من هر کار ی_ا 

برف ها. دستکش قرمز رنگم رو دراوردم و با  یطرحش رو  یخنده نشستم جلو با
 هاش رو   رادیاستفاده از انگشتم تک تک ا 

 فرشته.  کی هیکردم که تازه شد شب درست

 از مال منم قشنگ تر شد.  ؟ید ی_د

گرم و    یدست ها  نیجلوم زانو زد و دستم رو که بر اثر سرما قرمز شده بود ب لبخند با
 مردونش گرفت و شروع کرد به "ها"  

چشم هام    یسرش رو اورد باال و نگاهش رو تو  هی تا دستم گرم بشه. بعد از چند ثان  کردن
 دوخت. 

 ؟ یدونیم وی ز یچ هی_

 و؟ ی_چ

دست ها   نی. ا یمواظبت کن  یلیازشون خ  دیخاص ان، با یلیدست ها خ نیکه ا  نی _ا
 رو عوض کنن. ایدن هی   توننی اگر بخوان م

 اش. گونه یدستش دراوردم و گذاشتم رو  یرو از تو  دستم

 گه ید کنمیعوض م اموی_منم دارم دن
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. دی رو بوس میشونیپ قی مونده بهم و بعد هم عم  رهیخ یا هیحرفم چند ثان نی ا با
 ر گرفت لبخندم  صورتش که دوباره رو به روم قرا

اخم کم رنگ کرد و    کی  هویکه   میشده بود رهیجور بهم خ نیپر رنگ تر کردم. هم رو
 دستش رو سمت موهام که که پشت گوشم  

 بودم دراز کرد. زده

 ه؟ یچ نی _ا

 ؟ ی_چ

 شدم بهش. رهیکه از اونجا دراورد متعجب خ یحلقه ا  دنید با

 .ادی داره ازش صدا م نمی...عه واستا ببنی _ا

 تعجب و اخم انگشتر رو برد سمت گوشش.  با

 .زنهی _ داره حرف م

 اروان؟  یچ یعنی_

 گه؟ یم  یچ یدونیم  گه،ید زنهی _حرف م

 _قطعا نه.

 شد بهم. رهیبا لبخند خ هویو    نی گوشش اورد پا کی از نزد ی جد یلیرو خ حلقه

   ؟ی کنیبا آروان ازدواج م گهی_م

دهنم که بغض تو گلوم نشست، قلبم توان تحمل    یگذاشتم رو شوک و خنده دستم رو با
 لحظه رو نداشت. نی ا  ییبا یو ز  جانیه

 _آروان...

 ها. ی_نگفت
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 . وونهی د کنمی_معلومه که ازدواج م

حلقه رو دستم کرد که با   هی. بعد از چند ثاندتمیبوس یتک خنده کرد و طوالن کی ذوق  با
 و خنده خودم رو انداختم   غیج

 رو برف ها. میولو شد  ییبغلش و دوتا تو

 _دوست دارم، دوست دارم، عااشقتم. 

 ...شتریب یلیخ یلیخانومم...من خ شتری_من ب

 

 _آرام_            

 

 اتاق.  ینشستم رو تخت دو نفره تو  یکالفگ با

 شدن. میخسته شدم از قا  ن؟ید ینم لی _پس چرا مدارک رو تحو

 نمونده.  یزیچ گهید  یول  ستنی_هنوز کامل ن

 زود تر برم.  خوامی_فقط م

 _کجا؟ 

 : دمیغر  یحرص 

 ارامش داشته باشم.  کمیکه   یی_هر جا

 .یری که من برم توام همون جا م یی_هر جا

 . ستادمی از جام بلند شدم و رخ به رخش ا  تیعصبان با

 . میبا هم ندار ینسبت چی_من و تو ه
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 .گه ی نم نوی_جسمت ا 

 توام برات مهم نباشه. گه،ی م یجسمم چ ستیمن مهم ن  ی_برا 

 .یکنیم  میعصب ی_دار

 . کنمینم ی_من کار

. سرم  واریبه د دمی ناخداگاه من هم چسب پشت سرم که واریتو د  دیمشتش رو کوب محکم
 داد زد:

 .یکنیم  میعصب ی_دار

  یبگم که بو یزی. خواستم چواری د یبه اون سمتم رو  دیمشتش رو هم کوب  یکیاون   و
  ی تو  د یچیتنش پ یعطرش به همراه بو 

که انگار متعلق به تنش  یی. بوستادی لحظه زمان به کل از حرکت ا کی   ی. انگار برا مینیب
 بار   نیا  یدوست داشتم ول شهی بود رو هم

که ناخداگاه مثل مسخ شده ها دست   یبرام ده برابر قبل شده بود، جور شی نیدلنش انگار
 هام رو دور گردنش حلقه کردم و سرم  

 چیشوکه شده بود چون ه  می هویرفتار  رییاز تغ   ریبغلش فرو بردم. انگار ارو  یتو  رو
 . دلتنگ بودم، دلتنگ  کردیمن یحرکت

ترسناک حجوم اورده بودن تو دلم. با   یدلتنگ خودش، انگار همه حس ها  خواهرام،
 بغض لب زدم: 

 _بغلم کن.

و خوابوندتم رو    فمیدور تن ظر دیچیتازه از شوک خارج شد و دست هاش رو با قدرت پ 
 رو دراوردم، دلم   شرتشیتخت. ت
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 ینی. در هکردمیهام پر م هیر یعطرش رو تو  یبو صانهیفقط تنش باشه و حر  خواستیم
 شده   دهیچیکه دست هاش محکم دور پ

 کرد.  میفر نارنج  یموها دنیشروع به نوازش و بوس بود

   ؟یانقدر اروم باش شه یهم  شهیم ی_چ

تا کم کم   دمیرو بوس شیحرف فقط چشم هام رو بستم و سر شونه محکم و عضالن یب
 خواب مهمون چشم هام شد... 

شدم. انقدر حس   داریسرخ کرده از خواب ب ین یبزمیاحساس خواستن وحشتناک س با
 نتونستم بخوابم و   گهیبود که د ادیخواستنم ز 

هر   یاشپزخونه ول  یخواب کوتاه ساتنم رفتم تو   رهنی پ یربدوشامم رو دنیاز پوش بعد
 کنم. با لب و لوچه   دایچقدر گشتم نتونستم پ

پهلو اون پهلو   نی هر چقدر ا یول دمیدراز کش یی رایمبل ِکرِم رنگ پذ   یرفتم رو  زونیاو 
  ین یبزمی دلم س یشدم خوابم نبرد. به قدر

خونه   یتو   دیچیکه پ ریارو  ی داد ها  یبا صدا  هوی. ومدی که اشکم داشت درم خواستیم
 شوکه نشستم تو جام.

 . کشمتیدفعه م نی...به خدا اکشمتی_آرام...آرام، م

همون طور که با داد خطاب به خودش حرف   ری حرف بزنم. ارو تونستمینم یشوک حت از 
 رفت سمت در و خواست بره   زد یم

برگشت سمتم و اخم   دیکه تازه به خودم اومدم و صداش زدم. تا صدام رو شن رونیب
 تو هم.  دی کش شتریهاش رو ب

   ؟ی _کجا بود 

 جا. نی_هم
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 که نشسته بودم انداخت. یمبل  یو خودش رو رو  رونیفرستاد ب یرو با اسودگ  نفسش

 ؟ یشد داری...چرا بیمنو، فکر کردم رفت  ی_ترسوند 

 سرخ شده کردم.  ینیبزمی_هوس س

 _االن؟! 

 _اره. 

   ؟ی_خب چرا درست نکرد 

 نکردم .  دایپ ینیبزمی_س

دستش گرفت و دنبال   ی و از جاش بلند شد، بعد هم دست من رو تو  د یخند آروم
 . دیخودش کش

 _کجا؟ 

 سرخ کنم.  ینیبزمیس یجناب عال یبرا  می_بر

اپن، بعد هم خودش   ز یم ی وارد شدنمون به اشپزخونه بلندم کرد و نشوندتم رو با
 مشغول انجام کار ها شد.

 ؟ ی خوا ی_کمک نم

 _نه.

شده بودم. باالخره بعد از   رهی و من هم با لبخند بهش خ ددایتند کار ها رو انجام م تند
 اماده    ینیبزمیظرف پر از س کی ساعت  مین

لحظه چشم   کی  یحمله کردم سمتش و شروع کردم به خوردن. برا   ی. من که فورشد
 بستم،   ش یهام رو از شدت خوش مزگ
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اروم و موشکفانه بهم   ریآرو  دمیعمرم بود. چشم هام رو باز کردم که د ینیبزمیس  نیبهتر
   ینیبزمیس  ی. چنگالم رو تو کنهینگاه م

 گرفتم. ری زدم و سمت ارو ها

 _توام بخور.

 . رمی _تو بخور من س

 . رهینم نی که تنها از گلوم پا  یدونیم گه،ی _ بخور د

چنگال رو خورد که من هم با   ی رو  یها  ینیبزمیس  کردیجور که موشکفانه نگاهم م همون
 راحت به غذام ادامه دادم و تا ته   الیخ

 رو خوردم. ظرف

 خوش مزه بود.  یلیدستت درد نکنه، خ شیی _اخ

 .زم ی_نوش جونت عز 

   .دیدستم رو کش ریو خواستم بشورمشون که ارو  نکیس یلبخند ظرف ها رو گذاشتم تو  با

 . میبخواب ایاالن ب م،یشوری_صبح م

 _باشه.

ربدوشامم رو دراوردم و   ی. فورمیاشپزخونه وارد اتاق شد  یاز خاموش کردن برق ها بعد
 با   دیکه سرم به بالشت رس نیهم

شونه هام و مو هام چشم هام رو باز کردم.  یرو  یخوابم برد... با احساس نوازش ارامش
   امنه یقفسه س دنیبه خاطر رو شکم خواب

تخت   یکه کنارم رو  یریخوابالودم نگاهم رو دوختم به ارو  یگرفته بود. با چشم ها  درد
 ام بود.  رهیخ ینشسته بود و با نگاه خاص
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 ؟ یشد  داری_چرا ب

 _خوابم نبرد نتونستم بخوابم.

 ؟ یداریب شبهی_از د

 .کنهی مطمئن ترمون م نیچک کردم، صبح رفتم داروخونه...ا  نترنتیا ی ...ارام عالئمتو تو _

   ه؟ی_کدوم عالئم؟ منظورت چ

  دنیبا د یرو گذاشت جلوم. با تعجب تو جام نشستم و بازش کردم ول یکیکوچ جعبه
 که توش بود حس کردم هم زمان  یزیچ

کردن. چرا تا االن خودم دقت نکرده بودم؟ اصال   یو داغ رو روم خال خی سطل اب    کی
 نشده بودم؟   انهی چند وقت بود عادت ماه

 م،ی هوی  یکردن ها  اریگاهم، و یگاه و ب یماه، دو ماه، حالت تهوو و باال اوردن ها   کی
  نی کوچولو باال اومدن شکمم، همه ا   کی

با فکر کردن بهش لرز  که من حامله ام. نیا  زد،ی م ادی ذهنم فر یتو  ی رو زیچ هیفقط   ها
 سر تا سر وجودم رو گرفت.    یوحشتناک 

 . خوامیرو نم  نیو من ا  کنهی رو محکم م ری من و ارو نیب ریبچه زنج نیا شه،ی...نه نمنه

چک رو انداختم رو تخت و از جام بلند  یبیلرزون ب  یبا دست ها  یها  وونهیمثل د  
 کرده   خی و تنم    دیلرز یام از بغض مشدم. چونه 

به سمتم   کردیم ن ی که دست هاش رو باال و پا  ینیاروم باش در ه  یبه معنا  ری . آروبود
 اومد.

 لحظه اروم باش.  کی _ارام 

 نشو. کی _به من نزد
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 . زدمیلب با خودم حرف م   ریو ز  رفتمیور به اون ور اتاق م  نیوحشت و بغض از ا با

 . ونر یمنجالب خودمو بکشم ب نی از ا دی بندازمش...با دی_با

 و با بغض لب زدم:   ریبرگشتم سمت ارو  درجا

 نه؟  مشینداز ی_م

 . مینداز یبچه رو م نی نه ا  یری م یی_معلومه کنه نه. نه تو جا 

 بود داد زدم: دهیکه ترک میتوجه به بغض یاخرو ب   میزدم به س گه یحرفش د  نی ا با

 برم.  دیجهنم خالص بشم، من با  نیاز ا  دی من با ؟یفهمی م مشیبنداز  دی_با

 داد زد:  تیخودم با عصبان  مثل

 .یکنی _تو غلط م

  یچ میاومد  ایبشه من؟ بشه تو؟ ما به دن ؟یکه چ ادیب ای. به دنیکنی م ی_غلطو تو دار
 که اونم بشه؟ پدرش قاتل، مادرش   میشد

 هر روز جنگ، هر روز دعوا.  افسرده،

 .یاری ب ایبچه رو به دن نی ا  دیکه باشه با  امی هر گند   مونی_زندگ

 . ارمینم ای_به دن

 . یکنیجا م ی_ب

 وار گرفت سمتم.  دیرو تهد  انگشتش

 کنمیم  یکار کنم،یم اهیروزگارتو س یمو از سر بچه ام کم کن  کی_آرام...به خدا قسم  
   یگیکه بهش م ییروزا  نیحسرت هم

 نکن.  وونمیبه حرفم عمل کنم پس د تونمی بخوام م یدونی. میبخور جهنمو
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  یکه ارنجش رو رو  یموندم. نشست رو تخت و در حال  رهیو حرص بهش خ هیگر  با
   یزانوهاش گذاشته بود صورتش رو تو 

که تو ذهنم اومد ناخداگاه   یگرفت. کالفه نگاهم رو دور اتاق چرخوندم اما با فکر  دستش
   کی شدن. فکرش اندازه   ز یچشم هام ر

و درجا    رونیبار. نفسم رو فرستادم ب کی   ونیبار ش کی از ذهنم گذشت، مرگ   هیثان  صدم
 سمت در و تا   دمی دو  قینفس عم کی با 

در رو روش قفل کردم. از داد و مشت محکمش به در شونه هام   اد یبه خودش ب ری ارو
 .دنیپر

 ...درو باز کن. ه؟یها چ یمسخره باز   نیا  نی _آرام ا

 در. یرو  دمیمن هم کوب  ومدیکه بند نم یا  هیهمون گر  با

 . کنمیم دایپ یراه هیپس خودم   یکنی_اگه تو کمکم نم

 رو. یدر کوفت  نی_باز کن ا 

 گفت:  یاروم تر  یبار با صدا نیمکث کرد و ا  هیچند ثان  کی

 . میدرو باز کن بزار حرف بزن نیا  زم،ی خب، باشه، باشه عز یلی_خ

 نمونده.  گفتن یبرا  یحرف گهی د  م،ی_حرفامونو زد

 .دمیهمونه، قول م  یکه تو بگ یدرو باز کن، هر چ  نی _نه نه گوش کن...ا

 : دمیحرص غر با

 رستگار.  ری ارو خورمیگولتو نم گهی_د

تو اون اتاق   ادیکه بشه ز  ستی ن یادم دونستم ی. م دنی هم درجا شروع کردم به دو بعد
  رهنیتوجه به برف و پ ینگهش داشت. ب
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  یکه تو  ری داد ارو ی. با صدادمی دویحس شده بودن فقط م یکه ب ییو پا ها  خوابم
 و اسمم رو صدا زد از هل   د یچیجنگل پ یفضا

 ادامه دادم.  دنمی دوباره بدون فکر به درد زانو هام به دو یول  نیزم خوردم

جا رو مثل کف دستم بلدم پس   نی. من ا یاز دست من فرار کن یتونیکه نم  یدونی_آرام م
 برگرد.  مثل بچه ادم

از نبودش پشت سرم    یوقفه. با ترس پشت سرم رو نگاه کردم، وقت  یب دم،ی دویم  فقط
 مطمئن شدم دوباره نگاهم رو به رو به رو  

وحشت زده سرم رو اوردم باال که    ی. فوریکیکه همون موقع محکم خوردم به  برگردوندم
 رو به رو شدم. با خشم   ریبا ارو 

 و داد زد:   دیرو سمت خودش کش بازوم

 بار دوم.  ی_فرار از دست من...برا 

 خودم رو بکشم عقب. کردمی و التماس تالش م هیگر  با

 تورو خدا بزار برم. ،ی_بزار برم لعنت

  کی زارم ی بست ارام. شده ببندمت، شده دست و پاتو بشکنم نم ر یبه زنج دی_تورو با 
 .یقدمم از من دور بش 

  یبا مقاومت ها  ری . کل مسدنمیهام شروع کرد به کش هیو گر  غیتوجه به ج یهم ب بعد
 شد. به   یط ریارو  ی ها   ییمن و زورگو

 ... یصندل ی نشست رو یپرتم کرد رو تخت و با کالفگ میدیکه رس خونه

 

 ماه بعد_   کی _  
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مجبور   یبرا   ریآرو  یمن و داد ها   یها هیکه فقط پر بود از گر  یماه کی ماه گذشت،   کی
 کردنم به غذا خوردن و حرف زدن. 

  یبچه ا ی. به طرز وحشتناکخوامیم یچ  خوادیدلم م یبه منه، چ یچهار چشم  حواسش
 . پرستهیرو م ومدهین ایکه هنوز به دن

چهار   ی شکم برامده ام گذاشتم. اخرا یاز فکر درومدم و دستم رو رو  یبا احساس درد بد  
 درد ه  نیاوقات ا یبودم و بعض  یماهگ

رو   یسخت یکه دوران حاملگ ام ی به حساب م یی. جزو زن هاشدنیبرام طاقت فرسا م  ا
 بر نگشتم  یحت ری دارن. با وارد شدن ارو

  رهیبودنش خ یهوا در اثر ابر  یشیگرگ و م  یروح تو یجور بکنم فقط همون  نگاهش
 رو به روم.  نهیموندم به ا 

 بهش؟  یکه از صبح تا شب زل زد ینیبیم نهیاون آ   یتو  ی_چ

 توجه به دردم به زور زمزمه کردم:  یب

افتادن   داریجور ب نیهم ،یباش  دهیو وسط زمستون نخواب  ی...انگار درخت باشیچی_ه
  ینیتک تک برگ هات رو بب

 . یاز برگت و بازم سکوت کن یخال  یبه شاخه ها  یزل بزن ،یدم نزن و

شد. پشت دستش   رهیحرفش رو خورد و با اخم بهم خ  هویبگه که  یز یخواست چ دلخور
 صورتم گذاشت. یرو رو 

   ؟ی ...آرام تو درد داریعرق سرد هم کرد  ده،ی_رنگت پر

 . دیلبم چک یاز چشمم سر خورد و رو   یسمجحرفش قطره اشک   نی ا با
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تا   یبهم بگ  دیندارم دورت بگردم، با  بیمن که علم غ  ؟یکه درد دار  یگی_اخه چرا نم
   اده؟یز  یلی. خیبفهمم درد دار

 نه تکون دادم.  یرو به معنا  سرم

 . یشیدراز بکش بهتر م کمیپاشو  ه،یع یدرد طب هی_نترس 

 . دمیبازوم گرفتتم تا بلندم که که با بغض اروم بازوم رو پس کش ریز  از 

کنم برات که  کاریقربونت بشم؟ خب حرف بزن، چ یکنیچرا بغض م ه؟یخدا...چ ی_ا 
 رو.  یبغض و سکوت لعنت نیا  یتموم کن

 همون بغض لب زدم:  با

 . دونمی_نم

و لرزونم  پاهاش جلوم نشست. دست سرد  یو رو  دیمو هاش کش یدست تو  کی کالفه  
 . دیدستش و بوس ی رو گرفت تو

  تیمامور  هی برم   دیمن با نی...ببستیاالن وقت جا زدن ن ،یباش یقو   د ی_آرامم تو االن با
 ...کیکوچ

 حرفش بند دلم پاره شد.  نی ا با

 _ک...کجا؟ 

رو برم اما قول   تی مامور  نیا د یکه کوروش شک نکنه با   نیا  یبرا  ست،ی ن یزی_نترس چ
 تا شب برگردم.  دمیم

بهم دست   ذاشتمینم یحت  ای  زدمیباهاش حرف نم دیشا کردم،یم یمحل   یبهش ب دیشا
 تحمل کنم. تونستمینبودش رو نم یبزنه ول

  ینه ب ،ینه بغض کن  ،یکن هینه گر گهیدختر خوب د هیکه برگردم مثل   یتا موقع خوامی_م
   ی. غذات هم به موقع بخوریکن یتاب
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 باشه؟   ،یبخواب و

بوسه اش   ی. . تو دیرو بوس م یشونیپ یباشه تکون دادم که طوالن یسرم رو به معنا   آروم
 دردم هم  یبود که باعث شد حت یمسکن

  نیازم جدا شد و با لبخند سمت در اتاق رفت که تو اخر هی. بعد از چند ثانرهیبگ اروم 
 . دمیلحظه از جام پر 

 . ری _آرو

 مکث کرد و اروم برگشت سمتم.   کی

 ر؟ ی_جان ارو 

 _مواظب خودت باش.

 لب هاش نشست.   یرو ی و لبخند  دنیچشم هاش درخش خاک 

 طور.  نی_توام هم

بشه  نیکه سوار ماش نیشدم، قبل از ا  رهی. از پنجره بهش خرونیبعد هم از اتاق رفت ب و
 برگشت سمتم و دست تکون داد. با  

که   یگرفته بودم، استرس ی. استرس بددمیدراز کش ییرایپذ  یتومبل   یکالفه رو رفتنش
 بود...بچه ام؟   ختهیبچه ام رو هم بهم ر 

  کیمن مادر شدم... ای وجودم رو گرفت. خدا  یمدت احساس مادرانه ا  نیا  یبار تو  نیاول
 شکمم گذاشتم  یمادر. اروم دستم رو رو

قفل چشم   یتو   دیهام کم کم خوابم برد...با احساس چرخش کل الیهمه فکر و خ  نیب و
 هام رو درجا باز کردم و اتومات با ترس 

روشن کرده   کمیشده بود و فقط هالوژن ها فضا رو   کی مبل. هوا کامال تار  یرو  نشستم
   ری آرو دنیبودن. برگشتم سمت در که با د
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 .دمینفس راحت کش کی

 _آ...آرام... 

اسمش رو   غی. با جنیزم ی جون افتاد رو  یدستش از در ول شد و ب امی به خودم ب تا
 سمتش و نشستم   دمی صدا زدم و درجا دو 

 .کنارش

 چت ش... ری...آرور؟ی _آرو

 پهلوش بود شوکه حرفم نصفه موند.  یکه رو  شی دست خون دنید با

 ر؟ ی شده ارو یخدا... چ ا ی_

 _چا...چاقو خوردم. 

 امبوالنس .  میزنگ بزن دی_با

 . هیگر ریبلند بشم که نگهم داشت و باعث شد ناخداگاه بزنم ز  خواستم

 ولم کن بزار به اورژانس زنگ بزنم. ار،یدر ن ی_تورو خدا مسخره باز 

 .بمهی...تو جمی...زنگ بزن به...آر...آروان، گوشخوادی_ن...نم

  حیبهش توض یچ ادینم ادمی  یرو دراوردم و شماره اروان رو گرفتم. حت شی گوش یفور
  اد ی متوجه شدم داره م  یدادم، فقط وقت

زخمش  ی رو رو یزی رو تو بغلم گرفتم. حوله تم ری جون ارو  یرو قطع کردم و تن ب یگوش
 گلو   یتو  یفشار دادم که داد خفه ا

 ام انداخت.  دهینگاهش رو به چهره ترس زدی که نفس نفس م ی. در حالدیکش

 _آرامم نترس...آروم باش. 

 رو نوازش کردم. اشده یصورت رنگ پر هیگر  با
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 . اریبه خودت فشار ن زمی_حرف نزن عز 

 دست سرد و لرزونش دستم رو گرفت. با

 .گهی د یدونی_دو...دوست دارم...م

 .دمیهمون دستش رو بوس هیگر  با

م دوست دارم.  کردم، به خدا من یمحل ی_منم دوست دارم عشقم. غلط کردم انقدر بهت ب
 لحظه  کی  دم یاصال تو خوب شو، قول م

 ازت جدا نشم.   ام

  تونه یباز هم نم ادیب عی بکنم؟ آروان هر چقدر هم سر  کاریچ ای . خدادیجون خند یو ب  آروم
 از جام بلند شدم و    یزود برسه. فور

  یام حتشده  فی ضع هیروح نی در اوردم. با ا یکمد جلو یرو از تو هیاول  ی کمک ها جعبه
 که بتونم انجامش بدم.   ستمی طمئن نم

 زخمش بردارم که نگهم داشت.  یدستش رو به همراه حوله از رو  خواستم

 ...تو حالت...ممکنه بد بشه.ادی_نه...بزار اروان ب

زخم و اون حجم از خون سرم   دنیاز د ی لحظه ا  یتر دستش رو پس زدم. برا  مصمم
 و با  دمیکش قیرفت. چند تا نفس عم جیگ

زدن رو   هی زدم. قبال ها بخ ری به ارو یحس  یامپول ب  کی کردم و  یفضا رو ضدعفون یاسپر
   دواریگرفته بودم و ام ادی از دالرام 

 هیخوب تونستم بخ یلیطور هم شد و خ نیباشه. خوشبختانه هم ادم ی هنوز هم  بودم
 بود.  نی پا یلیفشارش خ یاش رو بزنم ول

 ؟ ی شنوی...صدام رو م ر؟ی _آرو
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 گفت.  ی "هوم"  یحال یب با

 نجا؟ یا  یُسُرم داشته باش یکنی_فکر م

کردم و با برداشتن ُسُرم   دایداد رو پ حیکه توض ییتکون داد. جا دی تا  یرو به معنا  سرش
 .ششیبرگشتم پ

 . زمیعز یپاش  دیجان با  ری _آرو

 . تونمی_ن...نم

 کوچولو تالش کن.  کیقربونت بشم،  یتونی _م

جون    یاز جاش بلند شد. حت  زشیر ی بازوش رو گرفتم و با کمک من و ناله ها ریز 
  یبه سخت  سته،ی پا هاش وا ینداشت رو 

کنار تختش نشستم   یصندل یرو تخت و ُسُرم رو به دستش وصل کردم. رو  خوابوندمش
 و    دمیدستش رو با بغض بوس  یو رو 

با تکون خوردن پلک   کردم؟یم  کاری من چ شدیم  شی زی گونه ام. اگه چ یرو  گذاشتمش
 شدم که باالخره   رهیزده بهش خ جانیهاش ه

 اسمم رو صدا زد.  یحال  یچشم هاش رو باز کرد و با ب  کی ناله کوچ کی  با

 . نجامیجون دلم؟ من ا زم؟ی_جونم عز 

 زد.  یجون  یلبخند ب دنمید با

 .یقهرمان و شجاع   یمامان کوچولو  هیتو  کنم،ی_بهت افتخار م

شکم   یو دستش رو رو  ختیر نی از چشمم پا ییکه قطره اشک کوچولو  دم یخند اروم 
 ام گذاشتم. برامده 

 . یو قدرتمند  یمهربون و قو  یلیخ ی لیپدر خ هی_توَام   
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 . ییام، آرامش و قدرت من تو   یمنم قو  یکه تو باش  ی_ تا وقت

خونه  یفضا یتو   زدنیرو صدا مداد بچه ها که اسممون  یبگم که صدا  یزیچ خواستم
 که بچه ها   رونی. از اتاق اومدم بدیچیپ

 بازوم گذاشت. یدستش رو رو  یحجوم اوردن سمتم. اروان درجا با آشفتگ یفور

 کو؟  ری _آرام آرو

 _تو اتاقه.

به  یتو اتاق و دالرام و آرامش هم من رو بغل کردن. با دل تنگ دنی دو  نیو شرو  آروان
 خودم فشوردمشون و عطرشون رو نفس 

 دلم.  یتو  ریمثل تبر افتاده بود به جون درخت پ  یمدت دلتنگ نی . ادمیکش

 ؟ ی_تو خوب

 _آره...آره.

 بهم انداخت.  نی از باال تا پا  یآرامش با تعجب از من جدا شد و نگاه هوی

 آرام... هیینقدر چاق ش..._تو چرا ا

 رو زدم پشت گوشم. مینارنج یخجالت موها  با

 _آره، من...من حامله ام. 

 شوکه لب زد: دالرام

 _چند ماهته؟ 

 .چهار ماه  کی فکر کنم نزد دونم،ی_نم

دست به   کی   یحال و آرامش هم با کالفگ ینفره تو  ک یشوکه نشست رو مبل   دالرام
 سرمون   نیشرو  ی. با صدا دیصورتش کش
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 سمتش.  میبرگردوند رو

 زده؟   هیبراش بخ ی_ک

 _من. 

 و برام دست زد. دیخند

 .یرو نکرده بود  یپا دکتر هیتو که  زادی_بابا دست مر 

 . نی و سرم رو انداختم پا  دمیخند آروم

 .ادیآرام ب  دی، داداشم کشت خودشو از بس گفت بگ ای _پاشو ب

زدم و سمت اتاق رفتم که دخترا هم پشت سرم وارد شدن. آروم کنار   ی خجالت لبخند با
   یتخت نشستم که با خستگ یرو  ری آرو

  طنتینگاه ش نیبغلم گذاشت. در حال نوازش موهاش بودم که شرو  یرو تو  سرش
 بهم انداخت.  یزیام

 ارام تپل شده.  نی ساخته ها، همچ نجایا  یماشاال آب و هوا  گم ی_م

 کرد.  دی اهم حرفش رو ت آروان

 ها. یگی_اره راست م

 و آروان انداخت.   نیشرو  نیب ینگاه شاک  کی  ارامش

ماجرا رو متوجه  نیمغزتونو کار بنداز  ی ها یَنمه اون گوگول  کی_برادران رستگار اگه 
 . نیشیم

 کرد. یاخم سوال آروان

 _ کدوم ماجرا؟ 

 .شیشونیبا خنده زد رو پ دالرام
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 مرد.  ایزن بود  یل یل پرسهی_اوو تازه م

دهنش  یدستش رو رو جانیچون با شوک و ه دیماجرا رو فهم  نیتازه شرو  انگار
 گذاشت.

 د؟؟ یکنیم یشوخ  دینه دار  یوا   ی_وا

 گشاد شده دوباره نگاهم کرد و زمزمه کرد:  یبا چشم ها  آروان

 ؟ ی_آرام تو...تو حامله ا 

و شروع کرد    دیداد بلند کش کی  نی تکون دادم که شرو دی تا ی خجالت سرم رو به معنا با
 . دنیپر نی باال و پا

 .شمیدارم عمو م  شم،یخداا...دارم عمو م ی_ا 

دستش فرار کنم بغلم کرد   ریو تا اومدم از ز  دمیکش غیسمت من که از ترس ج  دی دو هوی
 و شروع کرد به چرخوندنم.

 .نی_قربون سه تاتون بشم که منو عمو کرد 

 اش. زدم به شونه غیخنده و ج با

 .نی بزارتم پا نی_شرو 

و   دیچیپ مینیب یعطر تلخش تو  یتو بغلش که تازه بو  دتمیو دوباره کش  نی پا گذاشتتم
 ...ییباعث شد عق زنان بدوَام سمت دستشو 

 

 _آرامش_        
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گفت و با ذوق دستش   یوا  کی   نیشرو  ییکه ارام حالش بد شد و رفت دستشو نیهم
 دهنش گذاشت. یرو رو 

 من عموشم عکس العمل نشون داد.   دی_به خدا فهم

 .نی زد پس کله شرو کدونهیبا خنده   اروان

 نکن رو خودت.  یرو خال  تیر کوفت_ صدبار گفتم اون عط

 .میشی عمو م می_بابا دار 

 رو بغل کرد. ر یتکون داد و ارو   نی از تاسف به شرو  یبا خنده سر آروان

 _مبارکه دادش.

 . زمی عز ی_مرس

 دست هاش رو تو هوا تکون داد.  جانیبا ه نیشرو 

 . رهیگی م ام هی_ من داره گر 

 ام رو تو هم جمع کردم و برگشتم سمتش. افهیق

 .دهی_بچه ند

 .رونیاومد ب  ییجوابم رو بده که آرام از دستشو خواست

عطرت داره دل و   ی. بو ریبگ ر ی از ارو یزیچ یبلوز   هیخدا لعنتت نکنه   نی_آخ مردم...شرو 
 .چونهی پیرودمو تو هم م

 به چشم.  ی_ا 

بلوز مردونه اش رو باز  ی کمه هابرداشت. داشت د شرتی ت کی و   ریسمت کمد ارو  رفت
   دمشیکه از گوشش گرفتم و کش کردیم

 . رونیاتاق ب از 
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 لباس عوض کن.   گهیاتاق د  هی برو   ا،یح  یب ی_او

 ان.اتاق  ی تو   هیرفت بق ادمیاصال از ذوق   ی_واا 

 . رو به دالرام گفتم: هیبق شیتکون دادم و برگشتم پ  یتاسف سر  یرو از 

 م؟ یمونی_شب م

 _اره. 

 وقته. رید یلیخ م،ی بخواب دی_پس پاش

 اشاره کرد و گفت: رونی به ب ارام

 . دیبردار د ی_دوتا اتاق هست، هر کدوم رو که دوست داشت

 ارام گذاشت.  یبازو  یدستش رو رو یبا مهربون آروان

 .ریفعال شب بخ د،ی. شما ها راحت باشیخانوم ی_ مرس

دو  یبا تخت  کی اتاق متوسط ش هیبود.   نیکه شرو  یگفتن رفتم اتاق ریاز شب بخ بعد
 که آرام   یی. لباس هاینفره به رنگ گلبه

بند   کیاز  قهی . هنوز سه دقنی کنار شرو  دمیو دراز کش  دمیتخت رو پوش یبود رو  گذاشته
 حرف زدنش نگذشته بود که به خواب  

 فرو رفتم... یقیعم

   اد؟یداره م ی_ک

 برگشت سمتم.  ری آرو

 .میحرف بزن  تی راجب مدارک و مامور میخوا ی ان، م  سیما. پل  ی_ دو تا از دوست ها

 _آها. 
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دختر و پسر وارد خونه شدن و اروان هر   کیکه  میزنگ در از جامون بلند شد  یصدا با
 دو رو بغل کرد.

بودم که    ری انقدر درگ  یکه واسه روشا افتاد متاسفم ول  یجان واقعا به خاطر اتفاق کای_را
 بهتون زنگ  همه مدت  نی نتونستم بعد ا

  دیتونیلندن م  یکیتار یرو بعد از منتشر شدن روز ها کایو را   نیرات ی )داستان زندگ بزنم
 .( دیبخون

 اروان.   یبا لبخند زد به بازو کا یرا

 .میحرف ها رو ندار  نینداره، ما که ا  یبی_ع

 گذاشت. کایشونه را  یهم با لبخند دستش رو کوتاه رو  نیشرو 

 سر کارت.  یکه برگشت م یخوش حال یلی_خ

 هیبا بق کیزد و لبخندش رو پر رنگ تر کرد. بعد از سالم و عل یچشمک بامزه ا کا یرا
   یبه من. با لبخند دستم رو تو  دنیرس

 گذاشتم.  دستش

 . نیهم همسرم رات  شونیهستم و ا  کای من را  زمی_سالم عز 

 _خوشبختم من هم ارامشم.

که  نی . همارمیب ییرفتم اشپزخونه چا همه نشستن کنار هم، من هم  ییاز اشنا بعد
   یدراوردم صدا نتیکاب ی فنجون ها رو از تو 

دستم افتاد و درجا  یکه فنجون تو  د یتنم لرز   یسر تا سر خونه رو گرفت. جور کیشل
 و    نیزم یزانو زدم رو  غی. با جشکست 

رفتم.  ییرایو چهار دست و پا به سمت پذ  دهیکوتاه ترس یرو گرفتم. بعد از مکث سرم
 سرم رو با ترس دور و ور چرخوندم که  
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  نیگرفته بود و شرو  نیشدم که اسلحه اش رو سمت شرو  یپوش اهیمتوجه مرد س  هوی
 بود. درست   یا  گهی د یهم حواسش به جا 

و درست   ن یسمت شرو  دمی مال خودم نبودن. دو   گهیشد، انگار پا هام د هیچند ثان ی تو
 مبِل پشت   یکه هلش دادم و افتاد رو  یمانز 

بلند شد. با شوک زل زده  گهی د کی شل یصدا نی چند نی ب یدیجد ک ی شل یصدا  سرش
 بهم اما کم کم پاهام از درد شل شدن و   میبود

که  یگرفتتم و با وحشت اسمم رو صدا کرد. در حال  نیشرو  فتمیکه خواستم ب  نیهم
 اسمش رو زمزمه کردم که با    زدمینفس نفس م

 لب زد:  بغض

 . میری . االن ممارستانی ب رسونمتیم   ست،ین یزیدردونم، چ ستین یزی_چ

 .دمیکه گفت رو شن ییوا یصدا  یول دمشید یرو صدا زد. نم نیداد اسم رات با

 . مارستانیب میبر دی ... بامارستانیبرسونمش ب دیبا نی_رات

 .دمی پوششتون م نی_باشه باشه من تا ماش

بلند  ی قدم ها نیتنم کردم. ب  یاز درد وحشتناک تو  یتو بغلش که ناله ا  دتمیکش نیشرو 
 کم کم حالت تهوو و ضعف از درد   نیشرو 

نفس نفس زدن هام، تنم شروع کرد به سبک شدن تا   نیکردم و ب یسراغم. سرفه ا  اومد
   ن،یشرو  یصدا کردن ها  نیب تیدر نها

 ...دمینفهم یزیچ  گهیاطرافم رو گرفت و د قیعم یاهیس

 ؟ یر ی م یدار نی پا یسرتو انداخت  ینجوریکجا هم  نی_ شرو 

 اّه دختر هم انقدر پر حرف. ا ی_بابا ب
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 ادب.  ی_ ب

و بهم تنه زد، با  د یکه آروم خند میرفتی جور م نی تادم. همُبق کرده کنارش راه اف  افهیق با
 اخم برگشتم سمتش.

 _چته؟ 

 . دارمی _نازتم خر

 ام گرفته بود اما با زور لب هام رو جمع کردم.که خنده  نی ا با

 . االی نم،یخنده ات اومد...بخند بب نی_بب

خنده. اون هم  ریو زدم ز   ارمیکه اخر هم نتونستم طاقت ب کردیبامزه صحبت م انقدر
 تو بغلش. دتمیو کش دیخند

 .ادیبهت نم دیسف  رهنی پ نی_اصال ا 

 انداختم. شیمشک  پینگاه به ت هی

 .ادینم  اهی _به توام اصال س

 بپوشم.  اه ی _خب پس باعث نشو که س

 به تو دارم؟  کاری_من چ

 . گهید ی_دار

سر سبز و پر از گل و   یلیپرتگاه خ کی به  دنمونیباز جوابش رو بدم که با رس خواستم
 قاصدک خشکم زد و برگشتم سمت  

 . نیشرو 

 کجاست؟   نجای_ا

 _آوردمت وسط بهشت...
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 .نجا یقشنگه ا  یلی_خ

 برگشت سمتم.  جانیبا ه هوی

 . میبپر  ای_ب

 ن؟ ی شرو ی شد وونهی_د

 ؟ یپریبا من م ای  یمونی_بدو انتخاب کن...م 

 _خطرناکه.

 . رمی _پس من م

 خواست بره دستش رو گرفتم.  تا

 .م یپر ی_باشه...باشه م

 غی. همراه جمیدیسمت پرتگاه و پر  میدی دو، سه " گفت و با داد دو ک،ی "  جانیه با
 و درست لحظه    میزدیزدن توهوا دست و پا م

رو از   یچشم هام رو باز کردم. دکتر دستگاه  غیبا ج نیبه زم میدیرس یم  میکه داشت یا
 برداشت و شروع کرد تند  نمیقفسه س  یرو

  یزل زده بودم بهش که دوباره پلک هام رو  یو منگ   یجیگفتن. با گ  ییها زیچ کی  تند
 هم افتاد...

 دستش گرفت. یدستم رو تو  یاز ناراحت یبا اخم ناش  نیشرو 

 م.شد وونهی د یبود هوشیسه روز که ب نی _ تو ا

  ییدلبرانه روش خودنما شی مشک  شیصورتش گذاشتم که ته ر  یلبخند دستم رو رو با
 .کردیم

 . زمی_ االن خوبم عز



 نگاه تو سیرنو یز 

214 
 

 . دیرو کش نیشرو  ی اومد سمتمون و با حرص بازو  دالرام

 اش کنه. نهیبزار دکتر معا  ری فاصله بگ  قهیدو دق نی_ شرو

 _باشه بابا باشه.

در هم و   یدستم ازم فاصله گرفت که دکتر با اخم ها  دنیو بعد از بوس د یخند آروم
   یپرونده به دست وارد اتاق شد. ارام با نگران

 :گفت

 اومده؟   شی پ ی_مشکل

 مشغول زمزمه کرد:   یهم با فکر  دکتر

 باشه. ومدهین شیپ یکه مشکل  دوارمی_ام

حرف   یدلم. ب یتو  نهیلبم پاک بشه و استرس بش  یبود تا لبخند از رو  یحرف کاف  نیهم
  یول  دی خودکار تو دستش رو کف پام کش

 گشاد شده لب زدم:  یحس نکردم. شوکه و با چشم ها یچیه

 .کنمی_حسش...حسش نم

سر تا سر   یمار افع  هی. وحشت مثل یچیباز هم ه یول دیرو تا باال تر هم کش خودکار
   هیگر  ریوجودم رو گرفته بود. درجا زدم ز 

 رو بهش داد زدم:  و

 کنم؟ یحس نم  یچی...چرا هدیبگ ی زیچ هی_

 اومد سمتم. آروان

 _آرامش جان اروم باش. 

 سرم اومده. ییچه بال   دیاروم باشم، فقط بگ  خوامی_نم
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به  یستون فقراتتون برخورد کرده بوده و باعث شده که کم  کی _خانوم بزرگمهر گلوله نزد
 بزنه. ما گلوله   بی ستون فقراتتون اس

 به زمان داره.  از ی اما بهبودتون ن  میدراورد رو

 _نه...نه. 

پر بغض   یام نشست و بعد هم صدا شونه  یرو  یصورتم رو گرفتم، دست گرم هیگر  با
 . دستش رو  زدیکه اسمم رو صدا م نیشرو 

 : دمیکش غیپس زدم و ج هیگر  با

 . دی...بررونیب دیبر  د،ی_ فقط تنهام بزار 

 هام هم بلند و بلند تر شدن...   هیگر  یبسته شدن در صدا  یبر قرار شد و با صدا  یسکوت

 

 ***************** 

 

رو تو سر خودم   یلعنت لچریو  نیا  خواستیدلم م م،یخارج شد مارستانیاز ب  لچریو  با
 خورد کنم.

 ومدن؟ ی_بچه ها چرا ن

. آروان و  ششیکه آرام رو به خاطر بچه ممنوع الخروج کرده خودش هم مونده پ ری _آرو
 من   گهی د کی دالرام هم موندن تو تراف

 . انین گفتم

 _آها. 

 جلو.  یصندل  یبغلم کرد و گذاشتتم رو  نیبه ماش دنمونیرس با
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 بدجور دلتنگت بوده. چند روز   نیکه خونه ا  می_خب بر

چشم هام رو بستم و   ی. با کالفگنیشرو  یرو نداشتم، حت یچیحال و حوصله ه  اصال
 دادم. هیبخار گرفته تک شهیسرم رو به ش

 یلیخ یلیهاشون خ یمثل تو داشته که بعض  ییها، دکتر گفت مورداا  ی_اصال نگران نباش
 زود خوب شدن.

 عمره.  هیروزش مثل   کی من هر   ی_برا 

 بدون که من تا اخرش باهاتم. نو یاما ا دونمیم  زم،یعز  دونمی_م

 _نباش.

 ؟ یچ یعنی_

 برگشتم سمتش و داد زدم:  تیعصبان با

  شی ببر د ی تا توالت تو با یآدم فلج که حت هیبا  تو یزندگ زارم ی_نباش، تا اخرش نباش. نم
 .نای...ببرتم خونه آروانیهدر بد

 _چرت نگو آرامش.

 _ببرتم. 

 فرمون.  یرو  دنیبلندش شروع کرد کوب یهمراه با داد ها  هوی

 _خفه شو...فقط خفه شو.

سه تا    نی . حقا که ادمیبه خودم لرز  نیشرو  یچهره عصب   دنیبار از د نیاول  یمن برا  و
 اژدها   کی درست مثل   ت یبرادر تو عصبان

ا باالخره  دوختم ت رونی. با حرص روم رو ازش برگردوندم و نگاهم رو دوباره به بشدنیم
 دوباره گذاشتتم   نی خونه. شرو  میدیرس
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 بردتم تو خونه. نباریچرخدار و ا یصندل رو

 _مگه نگفتم ببرتم خونه آروان؟ 

که خوب   ی برو اما تا وقت یخوا یهر جا که م ی...هر وقت خوب شدبرمتی_منم نگفتم م
 ازم.  یدور بش زارمی نم نچمیا  هی ینشد

 لب زدم:  یبغض و خستگ با

 ؟ یکنی کارا رو م نی_چرا ا 

 دست هاش گرفت.  یبغض نشست جلو پام و دست هام رو تو  با

نشدم که االن   کلتیاس. من عاشق جسم و ه_چون عاشقتم، چون جونم به جونت بسته 
 ولت کنم...  تتی به خاطر وضع

 قلبم گذاشت و ادامه داد: یرو رو  دستش

 یحرف  یبر ی..اگه بخوا شدم. اتیشدم، عاشق سرتق نجاستیکه ا ینی_من عاشق ا 
 زور بگم  ریمثل آرو  ستمیمن بلد ن ست،ین

 .ینجوری برو، نه االن، نه ا یخوب شد  ی وقت  یول

 شم؟ ی_خوب م

 _شک نکن. 

 کرد و گفت: یطونیخنده ش هیاز چند ثان بعد

 حالت عوض بشه؟  میباکس بزن کسیا  هی_حاال 

 .دمیهم آروم خند  من

 .می_بزن

 ...میکرد  یخنده باز  یباکس و ساعت ها با کل کسیا  یپا  مینشست یی دوتا شهیهم مثل
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 هفته بعد _     کی _    

 

وقت خوب    چیه ستیقرار ن یجد ی . انگار جدروز یهفته گذشت و من کالفه تر از د  کی
 هفته پا   کی  نیا  یتو  ن ی شرو چارهیبشم. ب

  ییبه سمت دستشو یاز اون کمک بخوام؟ با کالفگ تونمیم  یتا ک یول   پام کمکم کرده به
   لچرمیو  یرفتم. دست هام رو گذاشتم رو

دستم در رفت و محکم  خوردم   ریاز ز   لچریو یرو توالت فرنگ نمیکه اومدم بش ن یهم اما
 گوش خراشم سر تا   غیج ی. صدا نیزم

. هنوز چند  هیگر  ر یکه درجا زدم ز  کردمیبودن م فی فضا رو گرفت. انقدر احساس ضع سر
   نیشرو  یام نگذشته بود که صدا  هیثان

لحظه مکث کرد اما درجا  کی   یبرا دنمیبلند شد. با د زدیبا داد اسمم رو صدا م که
 سمتم. دی دو

 ؟ ی دید  بیدرد گرفته؟ آس  تی جا ؟یکنیم  هیچرا گر زم؟ی_جانم عز 

 .تونمی...نمکشمینم گهید  ن،ی_خسته ام شرو 

 . دیموهام رو بوس  یتو بغلش و رو  دتمیکش یفور نیشرو 

 تالش کن.  گهی د کمی اما  یخسته شد  دونمیبه خدا م دونم،یخوشگلم، م دونم،ی  یکی_

 .خوام ی...نمخوامی_نم

 .رونیبردتم ب ییو از دستشو  ی لعنت لچریاون و  یجاش بلند شد و من هم گذاشت رو  از 

 خوشگل خانم. میندار  خوامی_نم
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 ؟ یکن یکارو م نی_چرا ا 

 ؟ ی _چه کار

 .یکنیترحم م ی_دار

 ام نگذشته بود دوباره بغض کردم.   هیاز بند اومدن گر هیکه هنوز چند ثان نی ا با

 . رمیادامه بده بزار منم به درد خودم بم تی_تنهام بزار، برو...برو به زندگ

 من عاشقتم.  ست؟یترحم ن  نایا یفهم ی_آرامش چرا نم

 زدم:  داد

 تو...  سوزه،ی چون من فلجم دلت م ه،یهمه از سر دلسوز   نایا  ،یستی_ن

رو پرت کرد   زیم  لی و همه وسا دیداد بلند کش کی که حرفم رو ادامه بدم  نی از ا  قبل
 . دیکه حرف تو دهنم ماس نی پا

 یفهمیرم؟ چرا نمدوست دا  ینیبی. چرا نمگهیترحم، بسه د گهیم یه  گه،یم  ی_بسه، ه
 عاشقتم؟ آخه احمق من اگه عاشقت نبودم که 

 کنم.   یتا ازت خواستگار گرفتم یرو نم یحلقه کوفت  نیا

  ینشست رو ی". اخم کرد و با ناراحت؟ ی گرد شده زمزمه کردم "چ یی با چشم ها ناباور
 مبل. متعجب رفتم سمتش و به جعبه  

 که تو دستش بود چشم دوختم. یقرمز  یمکعب 

اومد. از   شیماجرا ها پ ن یکنم که ا  یاتفاقات ازت خواستگار نیقبل از ا  خواستمی_م
 بود، تو منو   یاولش هم فکر احمقانه ا

 ماجراها هم همش بهونه اس... نی. ا یخوا ینم

 جاش بلند شد و ادامه داد:  از 
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 خونه آروان.  برمتیکنم، حاضر شو...م تتیاذ نیاز ا   شتریب خوامی_نم

  یبرنگشت نگاهم کنه و ب یسمت اتاقش راه افتاد که با بغض صداش زدم اما حت به
 توجه بهم از پله ها رفت باال. قلبم داشت  

  تیذهن  نیبزارم با ا تونمیپاشم...نم دیبا  ای . خداشکافتیرو م امنهیعشق س زِ یت یچاقو  با
  ی راجبم بمونه. با حرص تالش کردم رو 

باز هم نشد. اول   ینشد. دوباره امتحان کردم ول یتا بلند بشم ول ارمیفشار ب پاهام 
 بلند  کمی لب زمزمه کردم، دوباره    ریاسمش رو ز 

 یبه پاهام آوردم که باالخره به سخت یشتریهمراه با داد بلندم فشار ب  تیو در نها  تر
 دادم با هل   دنیاز شن  نی. شروستمی تونستم وا

 موند بهم.   رهیبودم متعجب خ  ستادهیمن که ا  دنیسر پله ها که با د اومد

 _آرامش...

 بودم با بغض لب زدم:  ستادهی و لرزونم  ا فی ضع یپاها یکه رو   یحال در

 _تنهام نزار.

 بهم بغلم کرد.  دیو تا رس دیو  بغض  دار خند اروم 

 .یبرراه  یتونست ،یستادیپاهات ا  ی _تو رو

و محکم تر بغلش کردم. عرق سرد کرده بودم و هنوز درد داشتم    دمیهم با ذوق خند  من
 اروم از بغلمش اومدم   ه یاما بعد از چند ثان

 و دست هام رو پشت گردنش گذاشتم. رونیب

من و دعوا هام،   ی ها یبداخالق  نی تمام ا دنیها، بعد از د یسخت ن ی_بعد از تموم ا
 اون حلقه رو تو دستم   خوادیهنوزم دلت م
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 ؟ینیبب

 چشم هام تابوند. یو دوباره شب نگاهش رو تو   دیرو بوس میشونیپ قیعم

 ؟ یحلقه رو تو دستت نگه دار  نیتا اخر عمر ا  ی حاضر  ؟ی. تو چیاز هر موقع   شتری_ب

 .یاز هر موقع   شتری_ب

 .دیکرد و بعد دستم رو بوسدر اورد دستم  بشیلبخند حلقه رو از ج با

 _دوست دارم.

 .زمیدوست دارم عز _منم 

.  میبه خودمون اومد  لش یموبا یکه با بلند شدن صدا  م یتمام عشق بهم زل زده بود با
   یو با لبخند گوش ییرا یرفت سمت پذ نیشرو 

لب هام پاک   یجواب داد اما با رفته رفته کمرنگ شدن لبخندش لبخند من هم از رو  رو
 شد. با استرس برگشت سمت من و  

  کی نکه یداشت، اون هم ا  یمعن  کی من فقط  ینگاه برا  نیرو دوخت بهم. ا نگاهش
 دالرام افتاده. درجا از   ای آرام  یبرا  یاتفاق

  یچشم ها یو شوک جعبه حلقه از تو دستم ول شد و اشک خودش رو تو   ترس
 و   بیبخش غر  یجا کرد. انگار شاد  امده یترس

 ما شده بود... یاز زندگ یابیکم

 

 قبل_  ی_کم        

 

 _آروان_           
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  دنیهمه مدت با شن  نیبعد ا یحت شهی دالرام رو صدا کردم و مثل هم یبلند  یصدا با
   رییضربان قلبم تغ تمی"جانم" گفتنش ر  یصدا 

 . لبخند به لب برگشتم سمتش و گفتم:کرد

 . انیدارن م کا یو را   نی_رات

 شده؟  یزی_چرا؟ چ

 رو دور کمرش حلقه کردم.  دستم

 _تموم شد. 

 ؟ یچ یعنی_

 . میکرد دای مدارک هم پ هی_بق

بغلم که محکم به  دیزنان پر   غیدهنش گذاشت و ج یشوک و ذوق دستش رو رو با
 نفس هام   یخودم فشوردمش و عطرش رو تو

  یخونه و وارد شدن افراد  ی ها شهیبگم که با شکسته شدن ش یزی کردم. خواستم چ پر
 به داخل بنده دلم پاره شد. درجا با هل از 

  یهوشیب ری نشون بدم بازوم در اثر ت یکه بتونم عکس العمل  نیجدا شدم و قبل از ا دالرام
 زود  یلیبود که خ ی سوخت و انقدر قو 

 داد زدم:  فشوردم یبازوم م یکه دستم رو رو یرو شل کرد. درحال بدنم

 _دالرام...فرار کن.

در همون   ن، یزم یدو زانو افتادم رو  جهی. از سرگکردیم  هیو گر  زدی م اسمم رو صدا غیج با
   یبا دست ها  کردمیهم تالش م نیه
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و از اون ور هم   دتمیاز پشت چسب یکی  هوی  یشده ام دالرام رو هلش بدم که بره ول شل
 جون دست و پا   یدالرام رو گرفتن. ب

دالرام که ازم کمک   ی ها هیو گر غیکه گرفته بودتم ازاد کنم. ج یتا خودم رو از کس زدمیم
  ش یداشت همه وجودم رو ات خواستیم

 گرفته داد زدم: ییو صدا   یحال ی. با بزدیم

 شرف بزار بره...بزار بره کثافت.  ی_ ولش کن ب

که از پشت گرفته   یدالرام و دور کردنش از من که نفسم رفت. کس دنیکرد به کش شروع
   یناغافل به شکم پرتم کرد رو بودتم 

 کردم. درجا اومدم به کمک دست هام بلند بشم که باز افتادم. یفیکه ناله ضع نیزم

 _آروان...

 دراز کردم. کردیم  هیو گر دیکشیم غیج دهی بغض دستم رو سمت دالرام که ترس با

 _دالرام...

  یآور ادی فرو رفتم...آروم آروم چشم هام رو باز کردم.با  یکیتار  یبا شل شدن بدنم تو  و
 کرده   قیبهم تزر  نی دالرام انگار آدرنال

و دستم رو با   گفتمی" میلب "وا  ر یکه ز  یبه سرعت از جام بلند شدم. در حال باشن،
 موهام گذاشته بودم دور خودم    یتو  یکالفگ

که عاشقشم االن   یدختر دونمیکه نم نیکه افتاده، از ا  ی بودم، از اتفاقات جیگ دم،یچرخیم
   یکه رو  یبزرگ ادداشتی  دنیکجاست. با د

تا زنت رو بهت بدم".   اریسمتش. روش نوشته بود "مدارک رو ب  دمی بود دو نهیا
 برم   دی . بازیم ی رو دمیمشتم رو کوب میخشمگ
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  نیشدم. با اخر نیو مدارک رو برداشتم و سوار ماش  چی برم. درجا سو دیبا  دنبالش،
 زنگ   می. تا گوشروندمی سرعت تو جاده م

 داد زنان جواب دادم.  دم،یو شماره کوروش رو د  خورد

 ؟ یدالرامو گرفت  یچ یتو مشکلت با منه، برا  ی_کثافت عوض

با هم گپ    میمن و عروسم دار  ه؟یچ ی برا تیهمه عصبان نی _ به به پسر جاسوس من، ا
 .میزنیم

زنده  یمو از سر دالرام کم بکن  هیتوام نه اون عروس تو.  نه من پسر ی_خفه شو عوض
 که خودت به راه   یشیزنده اتو تو ات

 . سوزونمیم  یانداخت

 .ری_مدارکو بده، زنتو بگ 

 نداشته باش.  یفقط باهاش کار  ارمشونی...مارمی _م

 نفسم  حبس شد. ومد ی دالرام که از اون ور م غیج یصدا با

 مدارک رو ن...  ا،ی_آروان ن

رو پرت کردم و   یرو گرفت. گوش یگوش یزده اسمش رو صدا زدم که بوق ممتدد هل
 عمارت  ری به مس یشتریآشفته با سرعت ب

توجه به  یمن ب یزنگ زدن ول میبارها و بارها به گوش هیو بق نیادامه دادم. رات کوروش
 ازم   ای . خداروندمیفقط م یهمه چ

  ریشدم و مس ادهی پ نیدرجا از ماش دنمی. با رسای خدا شمیم وونهید رش، ی ازم نگ  رش،ینگ
   دنی . با د دمی نفس دو  کی باغ تا خونه رو 

 بسته بودن آشفته و داغون سر جام موندم. یکه دست هاش رو به صندل یدالرام
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 _آروان...

 که نکردن؟   تتیقربونت بشم؟ اذ   ی_جان آروان؟ خوب

 _ن...

 کوروش مانع ادامه حرفش شد. ورود

 رو به من بده.  یامانت هیاقا اروان قرار بود   یول  شمیم الو ترکوندنتون ممزاح دی_ببخش

 _اول دست و پاشو باز کن .

سمتم همون   ادی تا خواست ب یاز ادم هاش اشاره زد که دالرام رو باز کردن ول یکی به
 مدارک    فیمرده نگهش داشت. با حرص ک

 پرت کردم سمت کوروش.  رو

 .میمدارک، حاال بزار بر   نمی_ا

 . رهینم رونیدر ب نی از ا  چکسی_آ آ ه

 گفتم: ناباور

 .یتو قول داده بود  ؟ یچ یعنی_

 پسرم... ی_اوپس، رو دست خورد 

که اومدم جست بزنم سمتش سه تا   نیاما هم دمیکش یزده باشن، داد بلند شمیآت انگار
 گنده بک گرفتنم. 

 ؟ یخوا یجونمون م از   یچ گهید ،یتو که مدارکو گرفت وونی _ح

  زاتیمرگه، اول مرگ عز انتیجواب خ ،یدونیمتنفرم اروان. قانونو که م  انتی_من از خ
 بعد هم مرگ خودت.
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توجه   یب  یاما اون عوض زدمی واقعا از ته وجودم عربده م گهی رفتنش سمت دالرام د با
 دالرام   میشونیپ یاش رو رو بهم اسلحه 

که دالرام با بغض و   دیرفتن. ضامن رو کش یاه یچشم هام س یکه لحظه ا  گذاشت
 کوروش   یچشم ها   یحرص نگاهش رو تو

 . دوخت

نه؟ فقط چون باهم ازدواج کرده   یخودت کشت ی با دست ها  یطور  نی_خونوادمم هم
 بودن کثافت؟  

 زد.  یقهقه ا کوروش

 ...زی_اشتباه نکن عز 

  یو برا  دیچیعمارت پ ی تو  کی لش نیچند  یکه حرفش رو ادامه بده صدا نی از ا  قبل
 که من رو   ی.  سه تا ادمدی تنم لرز  یالحظه 

که شوکه برگشتم عقب و با همه بچه ها به اضافه  نیبودن پرت شدن رو زم دهیچسب
 و   دمی کش یرو به رو شدم. نفس کای و را نیرات

که اسلحه اش رو سمت کوروش   یدر حال نیهم گذاشتم. رات یرو  یهام رو لحظه ا چشم
 نشونه گرفته بود داد زد:

 .سهی تحت محاصره پل نجای_اسلحه اتو بنداز کوروش، ا 

دست هاش گرفت و اسلحه رو هم نشونه گرفت سمت   نیبا حرص دالرام رو  ب کوروش
 ما که با ترس از جام بلند شدم.

   نی پا دیار یپس بهتره شما ها اسلحه َاتونو ب کشمشی_ م

 گفت:  ری آرو

 بدبخت تر نکن. نی_خودت رو از ا 
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 ادامه داد:  کایرا  و

 ور.  نی _دالرامو بفرست ا

داد  چرخوندی ما م نیکه نگاهش رو تند تند ب یکرد و در حال  یکیریست ی خنده ه کوروش
 زد:

 . رمی نم یبدون قربان ی اخر خطم ول گهیمن د ن،ی_کور خوند 

که   نیسمتشون. هم دمی داد دواش رو گذاشت رو سر دالرام و که وحشت زده با   اسلحه
 ارام و    ییهویاومد ماشه رو بکشه ورود  

 "صبر کن" از حرکت باز داشتش...  گفتیکه م  غشیج یصدا 

 

 _آرام_       

 

که  ییتعجب کردن. آروم از بچه ها جلو تر رفتم و با صدا دنمی از د هیو بق کوروش
 زمزمه کردم:  د یلرز یم

 .ری_کوروش بزار دالرام بره، به جاش منو بگ 

 رو بهم داد زد:  تی درجا با عصبان ری ارو

 _آرام برگرد عقب. 

 قدم جلو تر رفتم که کوروش مسخ شده زمزمه کرد:   کی توجه بهش  یب

 ؟ یمونی _اگه ولش کنم م

 ب زدم: بغض ل  با

 .مونمی به خدا م مونم،ی_م
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 .گمیور بهت م   نیا  ایام نکن ب وونهی_ آرام د 

قرمز شده بود دوختم و باز برگشتم سمت   تی که از عصبان ر یبغض نگاهم رو به آرو با
 کوروش.

 _ولش کن. 

شده بود بهم دست هاش رو از دور دالرام باز کرد.   رهی خ جانیکه با بغض و ه ینیه در
 و خودش رو تو بغل    دی دالرام درجا دو

بود که   دهی انداخت. کوروش دستش رو به سمتم دراز کرد اما هنوز دستم بهش نرس  اروان
 هردومون رو سر جامون   کی شل یصدا 

 به هم خشک کرد.   رهیخ

 _کوروش...

 _آرام...

  زدیکه نفس نفس م یسمتش. در حال دمی که وحشت زده دو نیزم  یدرجا افتاد رو  و
 پسر ها که   دنیحرف بزنه. با د  کردیتالش م

  یبرگشتم سمتشون و جلو  یبه دست اومدن باال سرش بغض کرده و عصب اسلحه
 لب زد:   نیکوروش نشستم. شرو

 _ برو اونور ارام. 

   د؟یخوایم یجون چ یتن ب نیازش؟ ها؟ از ا گهید دی خوا یم ی...چرمی_نم

 نگاهش رو دوخت بهم. تیبا عصبان ری آرو

 شکل ممکن. نی به بدتر رهیبم دی_ اون با

 ... خانوادمو کشته  دونمیکه م  نیبا ا  یاون، حت یحت  ره،یتنها بم ستی حقش ن چکسی_ه
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 _ارام...

 اروان رو قطع کردم و داد زدم:   حرف

 .دی...بر دی_بر

  ریارو   یتوجه به داد ها یرو هم به زور دور کردن. ب ری دادم اروم اروم عقب رفتن و ارو  با
   دونمیم  ای برگشتم سمت کوروش. خدا

  ده،یرو ند دمیکه من ازش د یمهربون  یاون رو   چکسیه  یازش متنفر باشم ول  دیبا
 ادم نبوده.   نیا  شی دوست زندگ نیاول  چکسیه

 _آر...آرام؟ 

 _جانم.

 _برام...داس...تان بگو.

 . دمیکش قینفس عم  کیبهش   رهیبغض اشک هام رو پاک کردم و خ با

ملک جوان   یخود، گفت ا  تی شب روا  مونیکینبود. شهرزاد در هزار و  یکیبود،  یکی_
   یبخت، اکنون که احوال تو دگرگون

و نوبه   راسته،یو پ  یآسوده باش که سبک بار شد ینائل شد  یو به درک رنج آدم افتی
 قرار و آرامش تو است و موئد خواب  

 تو باشد. یداریاز دست رفته ب  یها  ای همان رو دیکه شا  ییطال یخواب ها  ،یابد

 جون لب زد: یبهم، بغض دار و ب رهیخ 

 _دو...دوست دارم. 

دستم بود شوکه اروم صداش زدم   یپام و شل شدن دستش که تو  یافتادن سرش رو  با
  ه یبا گر  دینداد. بغضم که ترک یجواب یول
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  انیخاطرات َو پا انیمن و کوروش بود، پا  یتراژد انیپا  نیرو گرفتم رو به باال. و ا  سرم
 . درجا  مید یکشیکه براش نفس م یانتقام

بهم انداخت   ی بلندم کردن. آروان نگاه یبازو هام رو گرفتن و به سخت  ری و دالرام ز   آرامش
 و زمزمه کرد: 

 . میرو بسوزون نجایا  میخوا ی_م

  ییاز گالون ها رو برداشتم و تنها یکی فندک و  ک ی باشه تکون دادم.  یرو به معنا  سرم
 رافاعل با   دنیسمت گلخونه رفتم. از د

دستم که اروم سرش رو نوازش کردم و در همون   ی. نشست رو دمیبغض خند  همون
 .رونیاومدم ب نیه

 _خدافظ رافاعل. 

کردم و   نی فرستادمش باال که پرواز کرد و دور و دور تر شد. گلخونه رو آغشته به بنز و
 دستم رو روشن   یتو یو پیفندک ز 

 . کردم

 _خدافظ کوروش... 

شد. با بغض به  شیتمام گلخونه غرق در آت  هیچند ثان یفندک رو پرت کردم که ط و
   رهی خ میکه با هم درست کرده بود یگلدون

و با بچه ها   رونی ام بود رو پس زدم و از اونجا اومدم بکه رو گونه  ی. اشک سمج موندم
 ه حرکت کرد  ک نیشدم. ماش نیسوار ماش

اون همه فشار   نیشدم. ب شی به عمارت غرق در ات رهیعقب خ شهیبرگشتم و از ش  اروم 
   ری . دست ارو کردمیم ی احساس سبک  یول
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. تموم شد، دیدستم رو بوس یبهم انداخت و رو  یتو دستم گرفتم که نگاه مهربون و
 تموم شد... یباالخره همه چ

 

 _ پنج ماه بعد_  

 

 _دالرام_  

 

تنم نشسته   یتو  ییبایشدم. لباس عروسم به ز  رهیخ نهیا  یلبخند به خودم و اروان تو  با
 بودم    شیچسب تور  نیبود و من عاشق آست

دامن سبک و بلندش رو در نظر  شهیبرابر کرده بود.البته نم نیلباس رو چند  ییبایز  که
 نگرفت. 

 .ی_مثل فرشته ها شد 

 و دستم رو دور گردنش انداختم.  دمیخند

 طور.  نی_توام هم

 و بازوش رو سمتم گرفت.  دیخند مردونه

 عروس خانوم؟   می_بر

 رو دور بازوش حلقه کردم و با عشق لب زدم:  دستم

 آقا داماد. می_بر

که حاال روش با گل   یو از همون راه مخصوص  رونیب میتو دست از خونه اومد  دست
 صخره   یشده بود به قسمت وسط نی تز
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  شتری ب م،ینداشت یادیشروع کردن به دست زدن. مهمون ز  دنمونیبا د هی. بقمیرفت
 آروان بودن. آرام با اون شکم  یدوست ها 

.  دادیبا اخم بهش تذکر م یهم ه ری و ارو  دیپر یم ن ی با ذوق باال و پا ش ی نه ماهگ کی نزد
 هنوز ارام رو بزرگ   ر،یارو   چارهیب

ته دلم   نا یاومدن آرو ایرو هم بزرگ کنه. با فکر به زودتر به دن گهیدختر د کی  دی با نکرده
 ضعف رفت. محکم بچه ها رو بغل  

 با خنده زد رو بازوم. کایکه را کردم

 مرغا.  یقاط  یفت_توام که ر

 .  دیام رو بوستکون دادم که گونه  یخنده سر با

 . نجامیشما دوتا ا  یعروس  یخوش حالم که امروز برا  یلی_خ

مهمون ها همراه اروان   هی کردم. بعد از گپ و گفتگو با بق یبهش زدم و تشکر یلبخند
   یو من هم فور یصندل   یرو  مینشست

رو   میشونی اخرش بود رو دراوردم. آروان با خنده پ یبرگه ها  گهیخاطراتم رو که د دفترچه
 . دیبوس

 ؟ یکن یولش نم نجامی_ا

 . سمیلحظه به لحظه امروزو بنو  خوادی_نه دلم م

رو با عشق و حوصله نوشتم  مینشسته بود   یصندل یلحظه که رو  نی صبح تا هم از 
 دفتر رو بستم.   ت یودرنها

 م؟ یبرقص می_پاش

 سردمه.  کمی ارم،یشقم برم اول شنلمو ب_ ع
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 خب. ارمی من م نی_بش

 .رمیخودم م زمی _نه عز

رو باال رفتم و خواستم وارد خونه بشم که  ر ی. مسدمش یشدم سمتش و با عشق بوس خم
 لبه    یها کی پاکت نزد کی متوجه 

که داخلش  ییها   زیچ دنی با د  یپرتگاه شدم. متعجب رفتم سمتش و بازش کردم ول 
 بود نفسم  حبس شد. پر از مدارک  

 که قاتل خونوادم... نیاون هم ا  زد،یرو داد م  زی چ کی که فقط  ی...مدارکبود

 ؟ ی کنیم کاری _خانومم؟ اونجا چ

ن هم شوکه فقط تونست  رو دوختم بهش که او  می شوک سرم رو اوردم باال و نگاه اشک با
 لب بزنه:

 شده؟   ی_چ

 بزنم:   غیگلوم بشکنه و ناباور ج  یبود تا بغض خفه کننده تو یجمله کاف نیهم

مگه   ی تو...توِا عوض ؟یهمه مدت بهم دروغ بگ  نیا  یچطور تونست ؟ی_چطور تونست
  دم یکه کش ینفس هیمن هر   یدونستینم

من فکر کنم   یو بزار ینگ یچی ه یطور تونستانتقام گرفتن از قاتل خونوادم بوده؟ چ یبرا 
 کوروش خودش اونا رو کشته؟  

 بهم کرد.  یااشاره  دهیپر یبا رنگ هیکرد و بعد از چند ثان یمکث

 . دمی م حیتوض  زوی ور از لبه پرتگاه. به خدا همه چ  نیا ای...بای _دالرام ب

وقت به خاطر ازدواجشون نمردن، اونارو به   چی...خونواده من ه ؟یدی م  حیتوض وی_چ
 که داشتن به دستور    یخاطر مدارک
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 . ی...توِا کثافت هم به اندازه کوروش مقصریکشت کوروش

  یهست یتو ک دمیکه فهم ی. زماندمی ترس یبگم ول خواستمی _مجبور بودم...به خدا م
 وقت بود عاشقت شده بودم. همون   یلیخ گهید

اون روز بود که  متون،یدوباره کلبه و برد  میشدن لپ تاپ اومد  دا یکه بعد از پ یروز 
 ...به خدا دی اونا یها دخترا شما  دمیفهم

 . یبر دمیبگم دالرام، ترس دمیترس

  یپست یلیوجودم بود فقط تونستم از ته دل بگم "خ یکه تو  یتمام خشم و غم  با
 ." بغض کرده دستش رو سمتم  یپست یلیآروان...خ

 کرد و زمزمه کرد:  دراز 

 . کنمی دالرام، به خدا دارم سکته م نجایا  ای_ب

 بودن.  رهی هم شوکه به ما خ ری و آرو کایسمتش. را دینگاهم چرخ نیرات یصدا با

 _ آروان؟ دالرام؟...چخبره؟  

 . هیگر   ریکه عروسکش رو ازش گرفتن زد ز  ده یبچه ترس کیبلند بلند مثل   آروان

 . زویهمه چ دمی م حیور، به خودش قسم توض  نیا  ادیب دیشما ها بهش بگ نی_رات

 زدم:  غیحرفش ج نی و حرص از ا  هیگر  با

  یخوا یم  نویا  هیچ د،یآروان؟ شما ها قاتل خونوادم یبد حیتوض یخوا ی م  وی_ِد اخه چ
    ؟یبد  حیتوض

به عقب رفت. پس اون   یهم فشورد و قدم  یحرفم چشم هاش رو رو  دنیبا شن ری آرو
 و   دونست یم دونست،ی بود، م دهیهم فهم
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آروان،  ی ها  هیگر   دنیمن رو خودخواهانه به خودش متصل نگه داشته بود. با د خواهر
   ی کیستری خودم خنده ه یها   هیگر نیب

 باال سرم دوختم. یکردم و نگاهم رو به آسموِن ابر 

هم  اش ه یگر دنیبا د یمن عاشق قاتل خونوادمم...انقدر دوستش دارم که حت  ای _خدا
 من قول دادم، به خودم   یول  کشمی دارم زجر م

به خودم قول   رم،ی ادامه دادم تا انتقام خانوادمو بگ  موی دادم. من دوازده ساِل زندگ قول
 کنم و    دا یکه شده اون قاتلو پ یدادم هر جور

 که به جون ما انداختو به جون خودش بندازم...  یشیآت

  یشل شده ام رو لحظه ا  یدوختم به آروان و دست ها  نباریاز اشکم رو ا   زینگاه لبر 
 سمتش گرفتم.  

 عشقمو بکشم؟    یتو رو بکشم؟ چجور  یمن چجور ی_ول

 غلط کردم...   نور،یا ا ی_دالرام تورو خدا ب

که مثل مواد مذاب   یقلب یرو  دمیو کوب  هیگر ریم ز بلند تر و دردناک تر از قبل زد  دوباره
 .  سوزوندیداشت م

 آرواِن رستگار...بدجور.  یرو بد شکست  نجای_ا

دستم فشوردم. همون   یجعبه بود رو برداشتم و تو  یکه تو  یاسلحه ا هیهمون گر  با
 که باهاش مادر و پدرم رو کشت،   یاسلحه ا

رو با  یبلند مدت میتصم یکوتاه بود ول دیکه شا یکردم، مکث یهمونه... مکث  درست
 خودش به همراه داشت. سرم رو اوردم باال و  

 بهش زدم.   یبغض لبخند کم رنگ با
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  رمی اونقدر عاشقت باشم که نتونم بکشمت و انتقام بگ دیآروان؟ شا  هیچ یدونی_م
 ازت انتقام   تونمی ...با کشتن خودم که میول

 نه؟...  رم،یبگ

 

 کل_   ی_دانا    

  

را همچو   شی هاکند، دالرام دست  لیتحل هیدالرام را تجز یاز آن که آروان حرف ها   قبل
 آماده پرواز از هم باز کرد و   یافرشته 

 رها کرد. نیآسمان و زم انیرا به پشت در م خودش

  یول دی ترس سمت پرتگاه دو  یش بود برد اعماق وجود از د یکه ناش یبا داد بلند  آروان
 قبل از آن که او هم خودش را پرت کند  

 از پشت نگهش داشت.  نیرات

  کی بار نگاهش را به آروان دوخت و شناور در هوا به سر خودش شل  نیاخر   یدالرام برا 
   شهیهم یرا برا  ش یهاکرد و چشم 

 .  بست

شناور شده در   یهاخاک یو ال به ال  دیکوبیم  نیرا بر زم شی هابا داد دست  تابانهیب آروان
 را پس بزند.  نیرات کردی هوا  تالش م

  چارهی. ب دیپر ش یآرام از جا یاور  ادیبا   یبود ول دهیهم با شوک سرش را چسب ری آرو 
 آرام...با شوک همان اخر پله ها خشکش 

 آمده نداشت. از آنچه که بر سرشان  یبود و هنوز درک  زده
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 :  دیپرسیکه عاجزانه از او م دیحال دخترک را در اغوش کش  یمحکم تن ب ری آرو

 خواهرم کو؟   ری ...آروری _آرو

 آروم...آروم باش.   ش،یی _ه

 ... ری _آرو

 آورد. دل اسمان را هم به لرزه در شیها  غیج و

 خواهرم کو؟   ری _آرو

 افتاد...  نی دو زانو بر زم ری ها همراه آرو ه یو گر   غیهمان ج با

  

                            

 

 

  -آرام -                                        

   

 متن اول داستان  فلش بک به                           

 

 ینجوریشد که ا  یاصال چ  دم؟یرس نجایشد که من به ا یچ یاز خودت بپرس  شده
   دمی مدت بارها از خودم پرس  نیشد؟...تو ا 

که اگر   یبه اون روز. روز  گردهیبر م یاتفاق ها افتاد؟ چرا من؟ چرا ما؟ همه چ  ن یا  چرا
 که االن هست   ینجوریا  یچینبود ه
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که اگر نبود... خواهرم االن زنده   یقشنگ تر بود، روز  ینبود همه چکه اگر  یروز  شد،ینم
 ( کی فصل   انیبود...)ادامه دارد...پا

 

 : دیمراجعه کن  ریز  جیها  به پ تیشخص حاتیعکس و توض دنید یبرا 

@aroosha.seif.roman 
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