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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

  

 سالم...   

 جبرانش کنم.   ی بعد  ی ک تو کارا دوارم یداره ام  یبگم رمان اولم هست و اشکاالت خواستمی م نکهیاول ا

 ❤��د یبا صبرتون کمکم کن دوارمیخوبش برسه پس ام  یداره تا بخواد ب جاها ینیمقدمه چ   کمیاولش  یرمان هر

 ...د یهدر نداده باش  دو یزاریک م ی و وقت  د یلذت ببر دوارمیاخرم ام در

 

 ❣مقدمه 

 

و عشق و   یو مهربان  یرحم ی رحم پا نزاشته بود، راست و دروغ و ب یب  ی ایدن ن یهنوز بشر تو ا یوقت  م،یقد  ی روز تو زمان ها هی

طرف   یکه هر کار بندند یو شرط م  دنیم قتی شجاعت حق یباز شنهادیراست و دروغ پ  نکه یبودند.تا ا یحماقت با هم در حال باز 

  ی با تمام سنگ دل یرحم ی . برسهیم یو مهربان  یرحم ی دور نوبت به ب ن ی. اولنند یشیهم م یمقابل خواست انجام بدن. همه روبرو 

 . دفعه بعد نوبت راست و دروغه.. کنهیجونش رو تقاضا م

 .موننیدور عشق و حماقت م نی. آخرکنهیراست رو طلب م نیو زر  ر یحر یدروغ همه لباسا 

 : گهیم حماقت

http://www.romankade.com/
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 . یبرقص خی ی باهام رو د یبا -

 و...   خورهیعشق سر م ی. ناگهان پاشنیبا حماقت مشغول رقص م خی ی و رو  شهیبلند م باش یز ی با چهره  عشق

 عشق رو تنها نزاره.  چوقت یه بنده یزخمه. حماقت ناراحت از کارش همونجا  عهد م یخوشکلش االن پر از جا صورت

که االن همه دروغ رو مشکل کاراشون    نهی. واسه همیرحم  یاز ب ز یوجود نداره و همه جا لبر ی که االن مهربون  نهیهم واسه

هم که   ی و وقت  ننیبیزشت و ترسناک م که داخل زمان ما همه عشق رو نهی. بخاطر همکننیو قشنگ و آراسته تصورش م  ننیبیم

 چون حماقت با وفاست و هنوز که هنوزه عشق رو تنها نذاشته... شهیم  شروعحماقتاشون  کنن،ی رو درک م  شیتازه ذات اصل

 

 بازم  یاَهههههههه....... بازم بدبخت  -

 بازم خورد شدن.   ری مشکالت بازم درد بازم تحق 

  یسنگ  هی االن  ن یطوره هم نیکار کنم. اصال حاال که ا ی تو بگو من چ ای. خداکردمینم کارو نیهم ا مردمیمجبور نبودم م  اگه

 بود من کردم.  ی چه غلط نیراحت شم، آخه ا رم یوسط بم نیاز آسمون بفرست من هم یزیچ

اومد که دو متر که چه عرض   یفوق وحشتناک ی صدا هویکه   دادمیو زمان فحش م ن یجور تند تند به خودم و زم نیهم داشتم

 کنم، چهار متر پرت شدم هوا...

 گفتم سنگ خدا نگفتم که...  ذاره، یشد، اصال غلط کردم، عذابم واسه ما کالس م داش یاز کجا پ گهیبارون مسخره د نیبابا ا یا

 

 

بود   دهیکه روم آب پاش  ینینگاه کردم اه اه چندش. ماش  کلم یشدن منم همانا. به ه کسانیهمانا و با گل   نیماش  راژ یو یصدا

. چشمام برق زد.  دش یکش  یهم نم نییبود و المصب پا یاش دود  شهی بهش زل زدم. ش  تیبرگشت جلو پام زد رو ترمز با عصبان

 .  یییییییسانتافه باشه اونم مشک د یاغلط نکنم ب یگریج نیچه ماش  ییییییییوووو

 

  ی وقت یببرمش ول  نیکرده بودم از ب یسع  ی لیشهر بود و خ نییپا یمحله ها جه ی که نت ی به خودم اومدم و بازم اون لحن الت هوی

 بلند شد:  چارمیبه حالت داد از حنجره ب کرد یفوران م  شدمیم یعصبان
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 . کهیمرد ستم یرو، مگه با تو ن نتیمارک ماش  ی دود  نکیاون ع نیی بکش پا ارووو یاوووووووو  -

 

 .. ععععیخوبه دختر پشت رل باشه چ ضا حاال

 حدس بزنم که صورتم قرمز قرمز شده.  تونستمیدرهم برهمم نکردم و همونطور با خشم به روبه روم نگاه کردم.م ی ب فکرا یتوجه

 دوباره داد زدم:  ن ینداشتم واسه هم زی شروع به برانداز کردنم کرد اصال حوصله آنال لکس یو ر نییپا د ی رو کش شه یش  کسیا شخص

 

 . ید یرو به گند کش کلمیکل ه   نیبب ارو، یکن   ش یرو درو تیچشا باباقور -

 

 دوباره ادامه بدم که پسره پوزخند زد و گفت:  خواستم

 

  یدو هزار نم  کلتیکل ه ی هم بش یشکل  نیا نکهیبل از ابهت گل بپاشه.تو ق ی نیماش  نیاز خدات هم باشه که همچن د یهه..با -

 .د یارز

 

. د یرو گرفت و دوباره رو من بدبخت آب پاش  نشیلبخند کج لج درار زد و گاز ماش   هی نگاه کردم.  شیمغرور قهوه ا یچشما به

دختره سوسول    هی چندش  یبار صدا نی که ا  کردمینگاه م شیخال یبه جا می شیآت یبود. داشتم با چشما ی اعصابم بد خط خط

 اومد.

 

 ؟؟ ی. شماره بدم خانوم خوامتیهم م ت یگل کلیه  نیبا هم گریقصه نخور ج -
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  هی که پسره!  نیگشاد پسرم!! به پشت سرم برگشتم.عهههه ا یلباسا  نیحرفا؟؟ نکنه فک کرده با ا نیکردم. دختر و ا تعجب

 پوزخند زدم بهش:

 

 .. یییعهه الکتم که با رژت ست نکرد ون؟؟ری ب یتنها اومد  ی از مامات اجازه گرفت -

 

 دلم ادامه دادم:   تو

 کلفت تره فک کنم باس برم اقاشون شم.  نیابرو ها من از ا اه

 شدم، رو کردم طرفش و دوباره گفتم:   مونیپش ی رومو کردم اونور ول 

 

 برسون.. ی غیسالم منم به خواهرا برادرا جوجه ها ت یراست -

 

که    یمامان نیاون ماش  فیح اقت یل ی اخمام باز رفت تو هم. پسره ب شعوری اون پسره ب یاداور یدم که با حرکت کر  ی روزیلبخند پ با

  شیکهنه سه چهار سال پ یلباسا  نیا گهینگاه به خودم انداختم و پوزخند زدم، هه.. راس م ه یحرفش  ادیبا   یتوعه. ول   یپا ریز

 شه..  یهمون بهتر که گل 

 

 شدم. آماده 

 

 در نظرش خوب جلوه کنم.   د یلباس هام رو بپوشم تا شا  نیکردم بهتر یسع 

و    ییساده با طرح طال یمشک  یمانتو  هیبود رو انتخاب کردم.   ه یو هد   ه یاز مانتو هام که بهتر از بق  ی کینداشتم. باالخره   یا چاره

  ی رفتن خرج تاکس ی نبود پولم رو برا یازی. سالنه سالنه به طرف محل قرار رفتم. هنوز وقت داشتم نیبا شال مشک ی آب ی شلوار ل

 کنم. 

 نه؟؟!!!!! ایمنتظر موندم. هنوز مطمئن نبودم کارم درست هست  ی ا قه یچند دق دمیرس   بالخره
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 فکر بودم که:  تو

 

 !!!  ؟؟ی آوا نصرت ؟؟؟یخانم نصرت -

 

. خاک تو سرت آوا االن  خوردی. چهل و پنج، چهل و هشت ساله م ینسبتا جد  یمرد با شکم گنده و صورت   هی پشت برگشتم.  به

 . کنهیهم رحم نم رمردیبه من پ زهیدختره چه ه  نیا گهیم

 زدم و گفتم:   یاز تصوراتم لبخند  

 

 بله خودم هستم. -

 

 کرد:  م یبرّس  ی نیب ز یرو داد باال و با ر نکشیبار ع نیا مرده 

 

 . میکم به سر و وضعت برس  ه ی د ی. فقط باکنهینم یرو به ما معرف  یبد کس ینی ام دونستمیم خوبه. -

 

 کردم.    یراحت شد و باهاش همراه  الم یرو که آورد خ  ینیام اسم

 

  اده ینگه داشت و پ نیبود. ماش  ی لیهمونم واسه من خ یول م یتو راه نبود  یل ی. خمیاونور تر بود شد  کمی که   یرنگ  اه یس  یایزانت سوار

 .میشد 

 کنم.  د یازش خر نکهیچه برسه به ا دمید یکه خوابشم نم ی کیپشت اون آقاهه حرکت کردم. رفت داخل پاساژ و بوت  
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 .  سیرئ ش یپ میبر  د یانتخاب کن با ع یدست لباس سر ه ی -

 

شده باشه، آخ   وونهید  دهینمکه نشون   افشمیبا منه. خب ق یجد   یجد  نکه ینگاه کردم، نه مثل ا شیصورت اخمالو و جد  به

 لباس توپ. ه ی انتخاب  یبه سو  شینشده پ مونیجووون با خود خودمه. پس تا پش

 

 تو خاطراتم غرق شدم.   کردم یکه داشتم نگاه م نطور یقشنگ تر. هم یک یاز  یکیلباس رفتم.   یلبخند گشاد به طرف رگاال ه یبا  

 

  ن یاز ا شهی بود که منو هنوز فراموش نکرده. اون هم ی کی ی اومدم. نه پولشو داشتم نه وقتشو. ول یجاها نم  نجوریا چوقتیه من

تصور که    نیبود، ا ادمیکه به   نیرفتم. هم یخودم نم  یعنیاورد  یمنو با خودش نم یول  د، یخریباال شهر برام لباس م ی ها کیبوت

 بود.   ی برام کاف مهمم،به فکرم هست و براش  ی کیهنوز 

 

 مرده به خودم اومدم. یصدا با

 

 مرده به خودم اومدم   یصدا با

 

 ؟؟ یانتخاب کرد  ی زیچ -

 

 . حاال خوبه گفت زود انتخاب کنما.زیعز یفرد عصا قورت داده    نیبگم به ا یحاال چ یوااا

 تو تن مانکن افتاد.   یاس ی یمانتو  هی کنم که چشمم به  یچه غلط  کردم یداشتم فکر م 

 

 .  ارنیاز فروشنده ها اشاره کرد که اون مانتو رو ب  ی کیتکون داد و به   یزدم و به مانتو اشاره کردم. سر ضضضیلبخند عر هی
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کمربند    هیکج داشت    پیز ه ی دکمه  یکه به جا یاس ی ی مانتو  هی تنم کردم تازه به مدلش دقت کردم.  ی سمت پرو رفتم. وقت به

 .  شد یرد م نکیچرم که از داخلش بند  بزرگ و کلفت 

 به در زد. ی کیکه   ارمشی. خواستم از تنم در بکیخوشم اومد. ساده و ش  یل یمدلش خ از

 

 خوبه؟؟  -

 

 بله.  -

 

 . رونی ب ایب یار یاز تنت درش ب خواد ینم _

 

 بعد اومد.  قه ی . پروو. رفتم سوار شدم. چند دقاهی. وااا نوکرت بابات غالم س نی. با سر اشاره کرد برم سوار ماش رونی ب رفتم

  هیانگار  نبار یا یبارم نبود ول  ن یاسترس داشتم. اول یلی. خمید یکه رس  م یساعت تو راه بود میشد و حرکت کرد.حدودا ن سوار

 باغبون بود.   ایو باز کرد فکر کنم نگهبان اخم گنده رو صورتش بود در  هی که  رمرد یپ هی داشتم. دو تا بوق زد   یدلشوره خاص

 

بود و دو طرفش رو درخت    زهیکه از سنگ ر ی جاده نسبتا طوالن هی خوشکل بود.  ی لیرو به جلو انداختم. دهنم باز موند. خ نگاهم

 باالکن داشت. ه یکه دو طبقه بود و طبقه باال  د یسف یی الیخونه و  هی به  د یرس یمختلف و بلند گرفته بودن، اون جاده م یها

 

دونم چرا از    ی نم ی ول  نیقشنگ تر از ا یحت  د یبودم، شا ده یخونه ها د  نیاز ا یل یداشتم. بخاطر کارم خ  جانیه ی لیخ دنشیاز د  

 کردم.   یم تیمیانگار باهاش احساس صم ییجورا ه یخوشم اومد   یلیخ نیا

 . دونمیگذروندم. نم ییجا ن یرو تو همچ میچون چند سال مهم زندگ د یشا 
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بدبخت نسبت ندادم.   نیکه من به ا زای چه چ چارهیب یپشت سر آقا گامبو حرکت کردم. آخ  ریشدم و سر به ز اده یپ نیماش  از

  ی . هه چه دل خوش د یسف ی پرادو هی از جا پروندم. سرم رو بلند کردم  ینیماش   کیالست غ یج یکه صدا  می رفتیمثل آدم م میداشت

 مثل تو سگ دو بزنه؟؟؟!!!   ادیب ی انتظار دار شه یداره تو پول غرق م  گهیآره د ن یداره ا

 

 انداختم.   نییفکرم پوزخند زدم و سرم رو پا نیا با

 یسرخوش   یما شروع کرد. اوه چه صدا ی پسر. از چند قدم  ایدختر  دمیسمت ما، اصال نفم ومد یطرف اومد، داشت م یپا یصدا

 دادم و حواسم رو جمع حرفاش کردم.  ی فی بته آشنا. سرم رو تکون خفهم داره، بعد با خودم اضافه کردم و ال

 

 دختر کش؟؟   پیخوشت یاقا ی گل، شما خوب یشاهرخ ی. آقا نجاستیا یک  نیبه به بب-

 

 ه ی  پیپسره خوشت نیبه قول ا ی آقا نیلبخند زد. عهههه چه عجب ا  هی یشاهرخ

 نکرد.  ی چون اعتراض زدیحرف م  ینجور یبار نبود باهاش ا نیاول  نکهیزد امروز. مثل ا لبخند 

 

 .د یبه گوشم رس  طونشیش  یخنده اواااا بچه مردم خل شد رفت! صدا ر یپسره بلند زد ز هوی

 

 ! یشیهم م د یسرخ و سف ی نطوریا یوقت   یشیباحال م ی لیخ یشاهرخ ی وااا -

 

زدم   ی شکم گنده مثل دخترا آروم پق رمردیپ نیشدن ا د یسف با تصور سرخ و  ی بود ول نییخنده. من که سرم پا ر یدوباره زد ز و

با سرزنش و   ی نگاه به هر دوشون انداختم. شاهرخ هی  یچشم ر یاومد کجام خودمو جمع و جور کردم. ز ادم ی ی وقت  یخنده ول  ریز

 و گفت:  یتازه متوجه من شده بود. با تعجب رو کرد به شاهرخ نکه ی. مثل اکردیپسره با تعجب نگام م 
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 د؟؟ یاریب ی زکاریآشپزخونه و تم ی برا ن یخواستیکه م یهمون خدمتکار ه؟؟ یک  نیا -

 

 بله همونه.  -

 

 کمه. چن سالته؟؟   یلیسنش خ یول -

 

 گفت:  عیسر یخواستم دهنم رو باز کنم، شاهرخ تا

 

-22   

 

 کرد.   ریمنو پ یالک  شششیسال ا 22سال و چن ماهمه نه   21. تازه من خودم بگم ذارهیچرا نم یییییوا

 

 الله؟  -

 

 بله؟؟؟  -

 

 ؟؟ ید یمگه الل که تو بجاش جواب م گم یم -

 

 حرف زد.  نینگفتم.دوباره ا  یزی چ ی. اخم کردم ولیپسره پرو خل، الل خودت ع
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 ؟؟ یآورد  یور داشت ه یک  نیکرم که هست. ا -

 

 حرص سرخ شدم. از

 

 نه نون خور. می خوایما خدمتکار م  یهه. برش گردون شاهرخ -

 

 رو زدم و گفتم:   ی کار و آبرو و شاهرخ  د ی. قکردمیدق م گفتم ین  یز یچ اگه

 

 با م.. د یشما حق داشته باش  کنمیفکر نم ی جناب ول د یببخش ی لیخ -

 

. پس بگو چرا صداش برام آشنا بود. اونم  شعورس یمون پسر بکه ه نی بدبخت شدم ا ی بلند کردن سرم حرفم نصفه موند. واااا با

 مثل من دهنش باز مونده بود چشمامو رو هم فشار دادم. 

 چشمام رو باز کردم.  زش یپوزخند تمسخر آم ی با صدا شه؟؟یم دایپ ییآخه کم شانس تر از منم خدا 

 

 هاااا؟؟ گه؟؟ ی. ادامه بده. من حق ندارم دیگفتیخب م  -

 

آوا   گه یکه د  کردمیم  ینطور یاگه ا یول کردمیم ی و عذرخواه نداختمیم  نییاالن سرمو پا د یکردم. نافذ. قانونا باچشماش دقت  به

 نبودم. 

 توجه نکردم.  یوحشتناک شاهرخ ی تو چشماش زل زدم و حرفم رو زدم اصلنم به چشم غره ها یی با پرو منم

 

 . د یکن  رونمیب د ید یهنوز کار من رو ند  یوقت  د یحق ندار یول  د یمن هست س یرئ نکهی شما با ا گفتمیبله داشتم م -
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 . کنهیاجراجم م ومدهیحتما ن میحاضر جواب  ن یدوباره پرو پرو زل زدم تو چشماش. مطمئن بودم با ا و

 . خدا رحمتش کنه ید ی زبونت به باد م نیتو آخر سرت رو با ا  گفتیبهم م شهیمامانم هم  ریبه خ ادش ی ییییه

لبخند کج مسخره زد   ه یتو چشمام که  د ی د ی چ دونمیزل زدم بهش. نم ینطور یهس که هم قه یچن دق دمیخودم که اومدم د به

 و گفت: 

 

 . مینیبیباشه دست کارتم م  -

 

 گفت:   ی بار جد  نیو ا یلحظه نگام کرد و رو کرد به شاهرخ چن

 

 د؟؟ یرو از فرانسه آورد خواستم یکه م ی زیچ -

 ..نقا. نیبله از بهتر -

 

 رفت و گفت: نشیحرفشو خورد. پسره دوباره به طرف ماش  یباال آوردن دستش شاهرخ با

 

 فعال...  نمشون یب ی بعدا م -

 

 پسره، بچه اش باشه. نیکه فکر کنم ا  سیرفتم دفتر رئ یمنم با شاهرخ نشیکرد و رفت سمت ماش   یبا ی دستش با با

 

 واقعا  گهی د  ندفعهی. امیخونه شد  داخل
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 . زشونیخوشکل تم  ی ها کی خورد به سرام فکم

 

 مخمل. ی سلطنت ی سرمه ا یمبل ها د، یسف ی سورمه ا یبزرگ با پرده ها یل یخونه خ هی

 . خوردیبه چشم م یخوشکل یهم تابلو ها واراید  رو

خونه   ی  گهید  یجالب بودن. به جاها یلی. خکردیفرق م نایا ی هم نداشتم ول ینبودم و سبکشو نمشناختم عالقه چندان ینقاش  اهل

  ه ی ییرایحدودا ته پذ  ییرایبه پذ  د یرس یو م خورد یسالن بزرگ داشت که چند تا پله م ه ی یشد یچشم دوختم. از در که وارد م 

بود که   یچی راه پله مارپ ه یاونطرف ترشم  کم یدو تا در سمت راست بود و دو تا چپ  د،یرس یمراهرو بود که احتماال به آشپزخونه  

 طبقه باال.  د یرس یم

 

لحظه به خودم شک کردم.   ه یکه   کردنی به من نگاه م یجور  هیشده بود. خدمتکارا  ده یچ قهیهم باسل یلیبود و مدرن خ کیش 

 من شاخ در آوردم؟؟!!  ایآ

  ی چپ یاز اتاقا ی کیحس نکردم. لب هام رو جمع کردم و شونه باال انداختم.به سمت  ی زیچ دمیسرم کش  یتعجب دست رو  با

  کردیاسترس داشتم اگه قبولم نم یلیبود. خ ر ی. سرم زمیاومد داخل شد  ی مرد د ییآروم بفرما یصدا  یدر زد وقت ی شاهرخ .میرفت

 ؟؟؟یچ

گل    یوقت گهی بهله بهله معلومه د نه ی منو بب  خواد ی هم دوباره م ینیباشه که با سفارش ام یبداخالق و جد  یلیخ د یاوه حتما با اوه

 هس.  ییپسرش اون باشه خودش چه اژدها

چشم غره   ه ی ی گرفتم. شاهرخ یبه پلوم به خودم اومدم و هراسون سرم رو بلند کردم و رو به شاهرخ یضربه آروم شاهرخ با

 لب با حرص گفت:   ری خوشکل بهم رفت و آروم ز

 

 با شما بودن. س یرئ -

 

 گفت:   یشتریبار با حرص ب نینگاش کردم که ا جیگ
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 .دنیاسمت رو پرس  -

 

 نگاش کنم. دهن باز کردم.  دمیزدم ترس  شیپ ی که لحظات ی با توجه به گند  ی سرم رو به طرفش برگردوندم ول ه یو با تمان آروم 

 

 قربان.   یآوا نصرت -

 

 . ریسرتو باال بگ  -

 

  چیاسترس که ه دنشیجلو منه؟؟با د هی ک نیا ایخدا ی . نگاش کردم. وااانمیرو بب ل یازرائ خواستمی. هه انگار مدمیکش  یق یعم نفس

 دو سر و چهار چشم تصورش کرده بودم.   یکه اژدها  ی سیکه جلومه همون رئ نیا شد ی. باورم نمد یبرق از کلم پر

 صد و هشتاد درجه فرق داشت. کردمیکه فکر م  یاون با

  ر یمثل پسرش. سنشم...اومممم...نه پ ،یداشت.قهوه ا  یمهرون یلبش. چشما  لبخند محو رو ه یمرد سالخورده بلند قد الغر با  هی

 . زدی بزرگتر م ی چند سال ه ی یبود نه جوون حدودا مثل شاهرخ

 تکون داد.  یپر رنگ تر شد. تو چشمام نگاه کرد و سر  ی کم لبخندش 

 

 ؟؟ یترس یچرا م  -

 

 : ادامه داد ی . با لحن آروم ترکنهیآبروم رفت که االن ردم م یوااا

 

 تو هم مثل دختر خودم.  -
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لبامو جمع   میشگ ی. اصال به من چه. به عادت همدونمینم نایا یاز زندگ یچی من که ه دونم؟؟یمگه دختر داره؟؟ چه م  دختر؟؟

 اشاره کرد:  یکردم و شونه باال انداختم.به شاهرخ

 

 دخترو آماده کنه.  نیبه اکرم خانم بگو لباس و اتاق ا -

 

سر   ی ا گه ید ی نبود. انگار که تو جا ایدن نی شدم. محو من شده بود و تو ا رهیتکون داد و رفت. دوباره به چهرش خ یسر یشاهرخ

  ی جو گندم یموها ومد ی م دش یبه صورت کش ی لیکه خ  یپهن و نسبتا گوشت ی. تا حواسش نبود خوب بهش دقت کردم، لبا کنهیم

 و چشماش...

 . د یرس یخسته و شکسته به نظر م یل یدرد بزرگ بود چهرشم خ  هیش بودن؟؟ انگار تو چشما نیانقدر غمگ  چرا

که   انسالیزن م ه یشخص پشت در داخل شد.  دش ییکرد و با بفرما یتک سرفه ا  س ی. رئمیدر هر دو به خودمون اومد  یصدا با

 داشت.  یمهربون یچشما ی ول  یچهره جد 

 

 آمادست. د یخدمتکار جد  لیوسا آقا

 

 اشاره کرد و گفت:  بود یم  د یآقا با دست به زن که فکر کنم اکرم خانم با گفتمی بهش م د یکه انگار با  سیرئ 

 

 خوب بوده باشه.  ینی انتخاب ام نبارم یا دوارمیام -

 

 زدم و با اعتماد به نفس کاذبم گفتم:  یکیکوچ لبخند 

 

 .کنمینم  دتونیناام د یمطمئن باش  -
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خودشو گرفته بلند نخنده. خب حقم داره االن با خودش   یجلو  یلیفکر کنم خ  چاره یاد. بزد و سر تکون د ی لبخند آروم دوباره 

 . زنهیحرف م ینطور یکه زد بازم ا یی با اون گندا ی از خود راض ی چ گهیم

 شروع کردم:  میرفتم. تا از در خارج شد  رونیخانمه ب با

 

نازه حتما خانم   ی لیخ ونشم یدوسش دارم، دکراس  ی لیخوشکله من خ ی لیخ نجایراستش ا نجایخوشحالم که اومدم ا یلی من خ -

 یلیآره؟؟ شما خ د یاکرم خانم باش  د ی. باد یاز همون اول تو دلم نشست ی عنیدوس دارم  یل ینه؟؟ شما رو هم خ قس یبا سل یلیخ

 ...یلی دارم. من خدوس   ی لیمهربون خ ی . من آدماد یمعلومه که مهربون  تون از چشما ی ول د یباش  یجد  د یکنیم  یسع نیخوب

 

 گذاشت رو لبم  انگشتشو

 

 .. تموم شد؟؟ یل یخ یلیخ ی ه ر، یدختر آروم بگ   سیه -

 

 نه تکون دادم. ابروشو باال داد و انگشتشو برداشت و با تعجب گفت:  یبه معن  سرمو

 

 ؟؟ یمونده که بگ  ی چ گهید -

 

 سالم.  -

 

 گفت:  ره یخندشو بگ  یجلو  کردیم ی که سع ی حال در
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. البته  ستمی که من اکرم خانم ن  یبدون د ی قبلش با ی بپرس دختر جون. ول ی کی ی کیدوره و زمونه.  ن یا ی بابا از دست جوونا ی ا -

 بزرگت گوشت بود.  کهیت ی زدیحرف م ینطور یچون اگه با اون ا ستمیکه ن یشانس آورد 

 

 باال بردم و ابرو هام رو کج کردم و گفتم:  لبمو

 

 ثه؟؟ یانقدر بد و خب ی نی -

 

 و مردونس.  یجد  ی ادیفقط ز سی ن ی آره زن بد  یی جورا ه ی -

 

 گفت:  یکرد و با لحن خاص یسرفه ا  تک

 

 کل خونه رو بهت نشون بدم لباساتم بهت بدم.  د یبا م یحرف زد ی من صغرام. دست راست اکرم خانم. حاال هم بسه هر چ -

 

 تکون دادم و باهاش هم قدم شدم. سر

و دفتر کار آقا بود و    میاومد  رون یبود که ازش ب  یاتاق  یسمت چپ یاز اتاقا ی کیت بهم نشون داد، با دس  یکی ی کیرو  نییپا یاتاقا

 . سیسرو یکیو خانمش بود و اون   سیاتاق خواب رئ شیکیسمت راستم   ی کتابخونه. اتاقا شیدر کنار

 

 که چه عرض کنم به اندازه اتاق خواب من بود.  سیسرو

هم   ییاز دستشو نایها هم مثل ا یبعض  ده یو شانسشون نم کش چارهی ها مثل من، بدبخت ب ی تو رو خدا بعض ی نیبی... م ییییییه

نمه هم بهم   ه یبودم که  ی من کدوم گور کرده یم م یبنده هاش تقس ن یخدا داشته شانسو ب یوقت  س ی. واال معلوم نارنیشانس م

 .دهینرس 
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و چن تا اتاق    لیطو ی راهرو هی طرح دار داشت.  ی سرمه ا یکایکه سرام نییپارکت بود بر عکس پا نیکف زم  میها باال رفت پله

رو،   نجایاز اتاقا رو باز کرد. اوه اوه ا یکی. چن تاش اتاق مهمان بود. در دادیو بهم نشون م کرد یدر ها رو باز م  یکی ی کیاونجا بود. 

.  کردیجلب توجه م د یوسط بود که شد   نیا ی زیچ ه ی.امممما... ختهی شدم، شلوغ پلوغ و بهم ر مونیپش یلحظه از زندگ  ه یاصال 

  د یرس ی به نظر م ی واقع  یزیاز آبشار و گل و درخت و... بود که به طرز اعجاب انگ  ییاتاق پر از رنگ و پارچه و قلم مو بود و تابلو ها

باشه.   سیکار دختر رئ د ی. البد بادش یجوون کش ی حتما نقاش . بردارمچشم ازشون  تونستمیکه نم ی خوشکل بودن جور یلیخ

 چه ناز.   زممم،یعز

 باهاش. هو یشدم  ی میکرده بود و به زبون آوردم. هههه چه صم ر یمخ مبارکم رو درگ ی لیکه خ ی زیصغرا نگاه کردم و چ به

 

 و نامرتبه؟؟   فی انقدر کث  نجایضغرا خانم چرا ا گم یم -

 

  ز یتم ام یها رو به تو نشون دادم م نجا یاالنم که ا کنمیم ز یرو تم نجایا ام یاتاق فقط منم که م نیتو ا  ادیب س یحاضر ن ی آخه کس -

 کنم یم

 

 کردم.  تعجب

 

 نجا؟؟ یا اد ینم یچرا کس -

 

 نگاه کرد و سرشو آورد جلو و آروم گفت:  هی و برش رو  دور 

 

 اتاق جن داره.  ن یا گنیآخه م -

 

 گرد شد. چشام
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 جن؟؟  -

 

 گفت:  ی لحن عاد با

 

 . شهیمن باورم نم  یاره ول -

 

 . یفی کث  نیتو به ا نیا اد یپاشه ب کاره ی. چرت و پرت. جن کجا بود آخه؟؟ مگه جن بنایا گنیم  زایچ چه

 

 ادامه:  صغرا

 

حساسن  ی لیاتاقشون خ نیا ی کار زیتم  یرو  شون یکه ا  یبدون د یمحمد. با ر یپسر آقا هست، آقا ام  یاتاق کاره نقاش  نجایخب ا-

 باشه آخه... یشکل ن یا نجایا ادیب  ترسمیکه من م  نهیواسه هم

 

که کمه کم رو هر   یی تابلو ها نیا شد یو من هنوز تو شک حرفش بودم. باورم نم شد یجور دهنش باز و بسته م نیصغرا هم نیا

 چرا همشون نصفه کاره مونده بود؟؟   یه. ول باش  شعوریمغرور ب فته ی کدوم دو سه ماه کار شده مال اون پسره بد اخالق خودش 

 

 باشه دخترم؟؟  -

 

 سرمو باال آوردم و به صغرا خانم نگاه کردم.  یج یتعجب و البته گ با

 



 که بپره  ستیعشق مثل عطر ن

20 
 

 باشه؟؟  یچ -

 

 بهم انداخت و گفت:  فانهینگاه عاقل اندر س  ه یخانم  صغرا

 

مونده رو بهت    یبمون تا اتاقا نجایدست نزن و هم  یز یصدام کردن منم به تو گفتم که به چ نییحالت خوبه دختر جون؟؟ از پا -

 نشون بدم. 

 

صغرا رو    د یسف ، یلباس سرمه ا ایجرقه تو ذهنم زده شد. از فکرم چشمام گرد شد و مثل وحش  هی  هویکه   نییبره پا خواست

 .دمیکش

 

 آخه؟؟  یب یغر بی. چرا انقدر تو عجیع چته تو؟؟ لباسمو پاره کرد -

 

 هم کار... نیی پا ی تابلو ها  گمیمهم تر وجود داره. م یل یخ زیچ ه یصغرا خانم، االن  الیخی رو ب نایا -

 

 گفتم:   نیواسه هم ومد ین ادمیفکر کردم اسمش   یچ هر

 

 اونا هم کار پسر آقاست؟؟ -

 

 . شونیبله همش کار ا -
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 نییپا  ی. تابلو هازشونیتم یحد ممکن گشاد شده بود و فکمم خورده بود به پارکتا ن ی.چشام تا آخررهیمنو بگ  اد یب ی کی هاو

شده بودم. صغرا روشو کرد   ایاالن من مثل سکته نیکار شده واسه هم شتریبودن و معلوم بود روشون ب نایقشنگ تر از ا  یلیییییخ

 .سمتمدوباره برگشت   یاونور که بره ول

 

 محمد باشه؟؟  ری آقا ام ی بگ  د یپسر آقا. با یدوس ندارن بهشون بگ  شون یباشه که ا ادت ی نم یدر ضمن ا -

 

فقط طول   سه ساعت ه؟؟؟ی محمد... هه فکر کرده ک ر ی. عوووووووووووق. آقا امرونیمنتظر جواب من باشه رفت ب نکه یبدون ا و

 تنگش.  ی آقا هم بچسبون ه ی  یبخوا نکهیچه برسه به ا ، یاسمش رو بگ  کشهیم

 چندش لوس. شششششیا

که چشمم    خودمی داشتم تو اتاق تاب م  یطور نیکارس. هم  مهیتابلو ها همه ن  نیچرا ا کنم یاطراف نگاه کردم. من آخر کشف م به

. رو بوم  کشهیم   یشازده داره چ نمیبود و پشتش به من. به سمتش رفتم که بب  یبوم نقاش  ه یخورد که روش   ینقاش  هیچهارپا هی به 

وسط راه نگهش داشتم. سرمو خم   ی گل کرده بود. آروم دستم رو جلو بردم ول م یکنجکاو  یسابشده بود. ح دهیکش  د یپارچه سف هی

 گفتم:  ی کردم، لبامو جمع کردم با لحن مودبانه ا

 

 . زمی عز یفضول گنیکار زشت م  نی. به ایبهش دست بزن د یا نبانه آوا خانم گل. شم -

 

 از درونم عرض کرد:  ییصدا

 

کار    نی. تازه به انتشیاشکال نداره بب چمی پس ه رهیگ یقرار م د یو در معرض د شه یتابلو تموم م نیچرا دست نزنه. باالخره که ا -

 .یکنجکاو گنیم  یفضول گنیکه نم
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آروم پارچه رو کنار زدم.   ی لی. دستمو جلو تر بردم و خزنهیحرف م دهی اتو کش ا یدرونم تازگ یزدم. چه صدا ضضضیلبخند عر هی

تر کنم. باالخره پارچه رو برداشتم،   صیکار خودمو حر   نیبا ا خواستمی انگار م یحوصله خودمم سر رفت ول ی آروم که حت نقدریا

 کرد.  ی سوخته خشکلشون رو تف مال ی قهوه ا یباره پارکتاشد و دهنم دو رداز حد گ شیبار چندم ب یچشمام برا

 بشم.  ره ی بهش خ یحرف چیروبه روم انقدر جذاب و قشنگ بود که بدون ه ر یتصو

 

 گفت کامل بود.  شه یم  هی بود که نسبت به بق یتنها نقاش  د ی.شایدختر فوق العاده جذاب و خواستن  ه یقشنگ از چهره  ر یتصو هی

کم   یزیچ  ییبای. از زکی کوچ ی و لبا ین یب د، یو پوست سف ره یموجد ت ی دختر با موها  هی شدم.  رهیدختر خ  یشیم  یچشما به

 نداشت.

 محمدمونه.   ریعشق آقا ام ن یجرقه تو ذهنم زده شد، هه البد ا ه ی هوی

  ی تاب قرمز بند   هی ه کرده. آخه تن دختر  ینشسته خانم رو نقاش  ی نجوریبودن که ا ی کجا و تو چه حال س یمعلوم ن ی پسره مامان 

 بود. 

داشتم. ناشناخته.  ی حس هی خوشکله.  ی لیچرا حرصم گرفته بود حتما... حتما چون خ دونمیبد نبودا من نم ادمیلباسش ز حاال

 ...د یمثل... مثل حسادت... شا  یحس ه یبود.  ی چ دونمینم

  نییروش. سرم و پا  دمیپارچه رو کش عی. آره. حتما. سرگهیبود د شینه. حتما حسادتم بخاطر خوشکل د یتند تکون دادم. شا سرمو

خونه نداشتم.همونطور   ه یبق دن ید یبرا ی ذوق و شوق  لیمثل اوا گهی . دستادمیا می قبل ی انداختم و از اون تابلو دور شدم. سر جا

از   ی بیهاش ترک ی واری رنگ بود و کاغذ د یبرام، سقف اتاق صورت بود  ب یعج یلیخ ی زی چ هی زدم.  د یسرجام دوباره اطراف و د

 گرونن.  یلی معلوم بود خ  ید یموج دار اکل ی با خط ها د یو سف  یصورت

بخرن. هه البته   یوار یکاغذ د ن یهمچ شهیم  یو رنگ  خته یبه هم ر عیکه همه جا سر  یاتاق کار اونم نقاش  ه ینداشت واسه  ی لزوم

از ابرو هامو باال دادم، سرمو کج کردم با   یک ی... گوشه لبمو گاز گرفتم و یخرجش کنند. ول ی چجور دونند یانقدر دارن که نم د یشا

 کردم:   مزهبا خودم ز  یحالت متفکرانه ا 

 

  نکه یا ای یمامان ش یتیت  یاد یآقا محمدمون ز نیا نکه یا ی کیوجود نداره،  شتر یحالت دو مورد ب نیاتاق دخترونس. در ا ن یا یول -

 بوده االن شده اتاق کار.  گهیاتاق د ه ی نجایا
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 شال موهامو چنگ زدم  ی از رو ی شدت کالفگ  از

 

 ...یییییاصال مگه اتاق کم بود؟؟ووو ای اقتیل  یبدن به اون ب یاتاق نیهمچ وونن یآخه مگه د  -

به پشت   ع ی سر یکیخفه   غ یج ی. با صداشدمیم ینجور یمبهم و گنگ بود ا یل یبرام خ ی زیدست خودم نبود هر وقت چ کارام

 برگشتم. 

قدم جلو رفتم تا خواستم    هی چشه؟؟  نیدهنش گذاشته بود. عههه ا یاز شدت ترس چشاش گرد شده بود و دستاشو جلو  صغرا

 دهن باز کنم صغرا رفت عقب و گفت: 

 

 ... اینجلو،  ایشد. ن یجن نمیبسم اهلل ا یییییوااااااا -

 

 گرفت..  خندم

 

 مگه من چمه؟؟ جن کجا بود؟؟  یزنیم   هی حرفا چ نیصغرا خانم ا -

 

  ز یو چ  کنهی.فقط اون داد و قالم مشهیم  ی شکل نیاتاق ا نیتو ا ادیمحمدم هر وقت م ر یآقا ام ،یشد  ی تو جن دونم ینه من م -

 . ادیاتاق نم ن یاکرمم تو ا ینبود حت  خود ی. ب شکونهیم

 

 مگه من چمه؟؟  یچه شکل -

 

لحظه وحشت کردم. بدبخت حق داره. شالم افتاده بود   هی خودم  دنیتو اتاق. با د  نه ییتعجب شونه باال انداختم و رفتم طرف آ با

بود مثل خون آشاما   د یبود تو صورتم. چون پوستم سف ختهیر  کشمیت ه ی شده بود و  ی خیس  خیس  یب یبه طرز عج میی خرما یموها

 خنده.  ریزدم ز یبشه پق یشکل ن یا حمدشونم ری آقا ام نکه یشده بودم. با فکر ا
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 اصال.. ال یخیبشکونه؟ب زیداد و قال راه بندازه و چ د یچرا با ی ول

 از ترس خشکش زده بود رزنیپ چاره یافشون شدم و باز کردم و دوباره بستم. شالمو سر کردم برگشتم طرفش. ب یموها

 

 زم؟؟ ی جن کجا بود عز ی.آخه صغرا خانومستمین یاون شکل گه ید  نیاالن خوبه؟؟ بب -

 

 چه باحال شد. ی . وانییلپاش گل انداخت و سرشو انداخت پا هوی

   

 شد صغرا خانم؟؟  یچ -

 

 .یصغرا خانم گفتیبهم م  شه یهم امرزمیافتادم. آخه اون خدا ب المیآقا مراد ع ادی  هوی ی چیه -

 

  با یرفته بود. با صغرا همراه شدم. تقر ادش یشدن منو  ی مثال جن ی.لبخند زدم خدا رو شکر ماجرایچه عشق محکم  زم یعز یآخ

 بود.  یخال بایتوش نبود تقر  یخاص زیرو باز کرد. چ  شیکیدو تا در بود. در   بیاون اتاق عج یروبرو 

مشت برگه که   ه یکه من عاشقشم توش بود به تاقچه که روش چن تا کتاب بود و  ی چرخ چرخ  ی صندل هی کار و   زیم  هی  فقط 

 شد اتاق کار نه اون خشکله.  ی م د یبا ن یبود، ا یاتاق ساده ا  یل یگذاشته شده بود، خ ز یمرتب رو م ندفعهیا

 

 آقا بود  یقبل  ینداره راستش اتاق کار نقاش  یفعال اسم خاص نجام یا -

 

 بوده؟؟  ی مال ک م یاالن توش بود ی قشو؟ پس اون اتاقچرا عوض کرده اتا ؟یقبل  -

 

 مال دختر آقا النا خانم بوده. -
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 که داخل اتاق بود اشاره کرد   یاز بس سوال کردم. صغرا به در  رونی ب کنه یپرتم م یبپرسم چرا که گفتم االن با اردنگ  خواستم

 

 قفله.  یول  رسه یمحمد م ریاون در به اتاق آقا ام  -

 

گل   یاتاق کار قبل یکه در کنار  ششی رفت. بدو بدو رفتم پ کنه، یقفل م شه یکه در اتاقو هم وونسیبپرسم مگه د  نکهی از ا قبل

 پسرمون رو نشون داد و گفت:

 

 بهت لباس بدم.و حرکت کرد.  م یبر  ایمحمد.باالخره تموم شد ب ر یاتاق خود آقا ام نم یا -

ها برام درشو   یهست. اصال چرا مثل قبل  ی . حاال انگار ککنهیمحمد م  ر یآقا ام محمد  ر یبرا من آقا ام یانقدر عجله داره.ه نیا چرا

 باز نکرد؟؟ 

 . دمیکش ن ییرو پا ره ی!! دستگ ه؟ی نقاشمون چه طور پیخوشت فته یمغرور از خود ش  ی آقا نیا اتاق

 بار، دو بار  هی

دختر جوون    ه ی ی فکرا بودم که با صدا نی تو هم  کرده که دوتا در اتاقشو قفل کرده. م یقا ی اون تو چ  سین  شه؟معلومیچرا باز نم اه

 سرمو باال گرفتم 

 

 . خوادیحق ورود بهشو نداره چون آقا نم یقفله و کس  شهیدر هم  نیزور نزن خانم خانوما.ا -

 و لب متناسب. بهش لبخند زدم.   ینیب  یدرشت مشک  ی داشت. پوست سبزه چشما  یکردم صورت بامزه ا  نگاش 

 ادامه داد. کشوند یم نییکه به طرف پا  نطوریلبخند زد و ب طرفم اومد.دستمو گرفت و هم ه یبهم  اونم
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من اسمم ساغر تو   یسن باال و اعصاب خورد کنن. راست نجایا ی. آخه همه خدمتکارانجایا ی خوش حالم که تو اومد  یلی من خ -

 ؟؟یچ

 

 ... صغرا خانم کجاست؟؟ با من بود که... گمی. متیی از آشنامنم آوا. خوشحالم  -

 گفت:  ره یخندش رو بگ  یجلو  کردیم ی که سع ی حال در

 

 به من گفت که بهت لباس بدم.  شیچوند یپ یی جورا ه یو   ی که تو پشت سرش نرفت ییاز اونجا ی بله با شما بودن ول -

 

. درست حدس زده بودم  میکه گفتم رفت یبه طرف اون راهرو اول  میاومد   ن ییاز پله ها پا ی انداختم. وقت نییزدم و سرمو پا  یلبخند 

 . میرفت رون یدر بود؛ازش ب ه یپشت آشپزخونه  ی به آشپزخونه ول د یرس یم

 

 قشنگ و ساکت. یل یخ یلیباغ خ هی چه خوشکل  ایخدا یوا

 

 م؟؟ ی ریم م یساغر کجا دار -

 

 بهت اتاق و لباساتو بدم.  میریم  می دار -

 

 اتاق داشت. ی ساختمون که کل نیچرا؟ ا گه یاتاق د -

 

 .د یی ساالد؟ نوشابه؟ شما امر بفرما گو؟یخانم؟ م  ی چ گهید -
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 دوست ندارم کباب برگ لطفا.   گویمن م ی مرس  -

 

 مثل من و تو قسمت کنن؟!  ییکه قصرشونو با خدمتکارا  ی. انتظار ندارییدختر تو چه پرو  یوا  -

 

 مثل ما باشن. هه..   ییبا آدما تونن یحق با ساغر بود. اونا که نم قت یدر حق  ینگفتم. ول ی زیبرخورد و چ بهم

شده و انقدر غرورم له نشه. با دست زدن ساغر به خودم   ده یبه گند کش  یبرگردم به اون محله ها میبدبخت  ی مثل سال ها حاضرم

 اومدم. 

 

 بهت بدم.  ز یدست لباس تر و تم  هی که  ایبابا ب الی خی ب ؟؟ی ا گلآو یی کجا ی ه -

 

  نکهینما و مدلش مثل چوبه. خوشکل بود، با ا دم یکه البته بهش که دست زدم فهم ی خونه چوب ه یروبروم نگاه کردم.  یخونه   به

 بازم واسه خدمتکارا خوب بود. پوزخند زدم و پشت سر ساغر داخل رفتم. یبود ول یمیقد 

پرت کرد و به   ختهیشلخته پلخته بود. ساغر خودشو رو تخت بهم ر شی کیمرتب و   شیکی.دو تا تخت داشت. میاتاق شد  ی  داخل

 تخت اشاره کرد و گفت: ی کیاون 

 

 مال تو.  نیا -

 

 نگاه کرد و ادامه داد:  ی اما سالم یمیبه کمد قد  و

 

 لباسات رو بردار. نم یاز داخل ا -
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همون پشتش شروع به عوض کردن کردم. در   گرفتیساغر رو م یجلو قای سمت کمد رفتم و درشو باز کردم. چون درش دق به

 نبودم فقط کنجکاو بودم،کنجکاو.  ی. اصوال من آدم فضولمیهمون حال هم شروع کردم ب رفع کنجکاو

 

 .رتش یقو ازم بگ به زور چا ادیبه من طرف ب ینداده باش  نویرو هوا ا ه؟؟ ی تخت مال ک نیا -

 

 بود که رفت.  دهیدختره ترش  ه ینه بابا. صاحبش  -

 

 آوردم و گفتم:  رون یاز پشت در ب یتعجب سرمو کم با

 

 رفته؟کجا؟؟  -

 

همه جا رو بردارها.اما از خر   شیدگیترش   ینمونده بود تا بو  شتر یب یبخت باز کنه. دو سه روز  نکهی خونه مثل ا نیبابا ا ی چیه -

  راد یخانم ا ی ننه بابا نداشت که از خدمتکار ارویو پسند کرد و چون   د یرو د شون یا ی کیها  یاز مهمون یکیتو  شونیا یشانس

 . کنهیم  یخوش و خرم تو ناز زندگ شیخو الیو االن پرستو خانم در کنار ع د کردن ی با هم عروس  عی سر ره،یبگ 

 

 و گفتم:  رون یاز پشت کمد اومدم ب دمیخند یکه م  ی حال در

 

 ؟؟ یریگ یم شی آت ی خب حاال چرا تو دار -

 

کپک   نجای خونه بخت باز کن خواستگار بفرسته، اونوقت من بدبخت ا  ن یاکرم خانم گند اخالق هم ا ن یآخه کم مونده واسه ا -

 زدم. 
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 االن واقعا حرصش گرفته گفت: یخنده. ساغر که انگار ر یزدم ز بلند 

 

 .دهیپز م ی چجور دش یپرستو خانم با اون دماغ آفسا نیا ی نیبب ی. تو که نبودیبخند  دمیبله با -

 

ن   ایاندازه ام هست  نمینم،ببیساغر گفت پاشم خودمو بب دنیخند  ی. بعد از کلد یخند  د یشد. ساغر که خنده منو د شتریب خندم

. طبق گفته ساغر پتو مالفه و بالشت تخت هم عوض  شد ی. وگرنه چندشم مستیمال پرستو ن گهیلباسا د نی.بلند شدم. حاال خوبه ا

.پشتش  رونیکه بلند شد و رفت ب  د ینکردم. به ساغر نگاه کردم. انگار منظورمو فهم دایپ یقد  نهییتو اتاق آ ی شده بود. بلند شدم ول

و به خودم   سادم یگوشه سالن بود. روبروش وا ی قد  نه ی یآ هی خونه.  کی ها حرکت کردم. رفت تو سالن کوچ ی نیمثل جوجه ماش 

  رش یداشت که ز د یسرافون سف هی  یعن یزانو بود  یکه تا باال د یسف ی لباس ساده آب  هی بود.  ساده ینگاه کردم. واقعا تو تنم قشنگ وا

. قشنگ  د یسف یروسر  هی کمرنگ به رنگ لباس و   یآب  یکفش عروسک د ی سف یبا ساق شلوار  خورد،یکمرنگ م یآب  یسرافون  ری ز هی

زل   دم یکنم که د  الماع تمویتور داشت.مثل عروسکا. ب ساغر نگاه کردم تا رضا ناش یسر آست نکه یبود، دوسش داشتم. مخصوصا ا

 گفت:   یو با حالت بامزه ا  د یکش یزده بهم. دستمو جلوش تکون دادم آه 

 

 کاله بمونه.   یب بازم سر من  و یفکر کنم تو هم شوهر کن یی ه -

 

 وگفتم:  دمیخند 

 

 . ویک  یآ  یکردم تو که چشم داشت  ینم دایپ نه ییاحمق جون من آ ؟آخهید یتو تازه منو د -

 

  هویخونه  نی چشه چرا اهل ا گهید  نی.واا اسادیخبردار صاف وا یخشکش زد و مثل سربازا هو ی یبگه ول   یزی باز کرد که چ دهنشو

 هویچرا  ن یا نمی بب کردمیو فکر م  سوزوندمیتند تند فسفر م  جوری. داشتم همشنیم یجن
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 برگردم سمتش ان یباعث شد بسم اهلل گو یاز حد محکم و جد  ش یب یشد که صدا خشک

 

چه برسه به پول و   م ید یخواب هم نم ی جا یحت کاریبه افراد ب  نجای. ما ایاومده باش  نجا یا یمسخره باز  یبرا کنمیفکر نم -

 دستمزد. 

فوق وحشتناک   یزن که با اخما هی بسم اهلل.  اد؟یم  یبرم تو افق محو شم ک  خوام یمن م   ه؟؟؟ی ک نیماماااان ا  ی برگشتم. وااااا آروم 

گنده   شی و استخون بند  کلی. هستااایداشت. البته منظورم از گنده چاق بودنش ن ی بسار گنده ا اریبس کل یبهم زل زده بود و ه

 . یداشت و دماغ گوشت ره یبود. پوست ت

رنگ   ی تفاوت که به جا  نیمثل مال من و ساغر با ا قای لباس دق ه یبه سر تا پاش انداختم.  ینگاه ه یآب دهنمو به زور قورت دادم  

بود.  روش  کی تا خورده بود و دو تا دکمه کوچ  هی تور،  ی هم به جا ناش یبود و سر آست د یو سف یسورمه ا  د، یکمرنگ و سف یآب

لباس  ی شکل نیتجربه داشتن ا شتریمثل مال صغرا هس. فکر کنم سن باال ها و اونا که ب دمیکه دقت کردم د گه ید کمی

 .  دنیپوش یم

طبق معمول ترسمو   ی ول  دمیترس  ی لیخ ییچشم غره بهم رفت که دوباره کال حضور با برکتش رو حس کردم. خدا ه یگندهه  خانم

 توپم گفتم:   یو البته لحن الت  ییسپر کردم و با پررو نهیزدم کنار و س 

 

 . مید یمحل نون نم یاتفاقا ما هم به گردن کلفتا  -

 

 در اشاره کردم و گفتم:   به

 

 ... یییییییدو تا کوچه باال. هر می مستق  یستیبهز -

 

. با اون  رهیگ ی م شگونیداره ازم ن   یز یچ هی که حس کردم  ردم کینگاه م ش یآتش یگستاخم همچنان تو چشما  یبا چشما داشتم

 دستم پسش زدم. دوباره گازم گرفت.  یکی
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خاله   یگاز گرفت که عمو  یجور  هی دفعه   نیمن آخه؟؟؟ دوباره پسش زدم که ا  یری چته وسط حس گ گهیاه، مگس مزاحم. تو د  

پسش زدم که بازم بدتر گازم گرفت. اه...   ی شتری. دوباره و با حرص بدمید  زد،یم  یشوهر عمه بابا بزرگمو که جلوم داشت بندر

چشم غره   ه ی. میقد  ی خرم بود تا حاال دست از سرم برداشته بود. پشه هم پشه ها ابا. برهیگ یداره منو گاز م  یچ ستیمعلوم ن

بهش   ع یبه پشت سرم برگشتم. ساغر بود. سر تی. با عصبانید یرس یکه به گرد بال هاشونم نم دنیگرخیم نیهمچ  یکرد یبهشون م

 :دمیتوپ

 

 ؟؟ یریگ یم شگون ین ی ها چته؟؟ ه -

 

من انقدر جذبه   ی عنینظرمو جلب کرد. به به خوشمان آمد!  دش یفوق ترس   یراه بندازم که چشما دادیدوباره داد و ب خواستم

 نکن.   هی گر  کنم،یدعوات نم  گهی. اشکال نداره که. دیازم. بابا ناز  دهیداشتم و خبر نداشتم؟؟ هههه... چقدرم ترس 

 گفت:   یلرزون ی نگاش کردم که لب باز کرد و با صدا یها. سوال  دهیاز من نترس  یبهش دقت کردم انگار گه ید کمی

 

 اکرم خانم هستند. شون یآوا جان ا -

 

 لب ادامه داد:  ریز

 

 . زمممیقشنگ نگاه کن ملکه ذهنت بشه عز -

 

 رو با حرص گفت که خندم گرفت. هههه...  زم یعز انقدر

ما   سیاکرم خانم رئ ی نیکردم.  یاکرمممممم؟؟ چشمامو بستمو تو ذهنم حالج ه؟؟ یزن قلدره ک  نی. ساغر گفت انمیبب سایوا

با انگشت شصتش منو له   تونه یکه م نیبابا ا  یزن قلدره هس؟؟ ا نیهم برن، یو حساب م  ترسنیخدمتکارا همون که همه ازش م

زنه. االن   نیا شی باباش، االنم که پ شیگند زدم، بعد پ شعوره یاون پسر ب  شی. اول که پزنمیچرا من امروز همش گند م ی کنه. وا
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. چشمامو باز کردم و آروم به طرف  دمیرو د ریآقا ام  ن یشروع شد که ا یی من همش از اونجا یبدبخت  نم یبیم  کنمیفکر م شتریکه ب

 اکرم خانم که آمپر چسبونده بود  

 و گفتم:  دمیکش ی قینفس عم برگشتم،

 

 که تازه اومدم. با اجازه... د یدونی م شناختم، یمن شما رو نم -

 

به   دمی. دست ساغر رو کشدمیخند  شد،یو نفسش که از خشم تند تر م  شد یبه صورتش که سرخ تر م زیر ز یرو برگردوندم و ر  روم

 . کردیداشت بغل گوشم زر زر م  نجوری. ساغر هممی رفت ی طرف اتاق اول

 

من عاشق  ییی. واااسهیجلوش وا نکهیاکرم نگاه کنه چه برسه به ا یکس تا حاال جرئت نکرده بود تو چشا چ یدختر. ه  یدار  ول یا -

 . ینکرد ی حال کردم که عذر خواه یل یشدم. خ ت یجمله آخر نیا

 

 سرم کردمش و در همون حال گفتم:   سادم یصورت نما وا نه ییآ  یکه رو تخت بود رو برداشتم و روبرو  یکیکوچ د یسف یروسر

 

 قلدر.  یزنه   نیکنم اونم از ا ینکرده بودم که عذرخواه ی من کار بد  -

 

 و گفت:  د یبلند خند  ساغر

 

 ؟؟ ینگفت ی زیچ یگ ی حاال م یبارش کرد  چارد یل ی کل  ی سادی. تو روش وایندار رینظ  ییخدا تو پروآوا به  -

 

 . میخوایما الت و لوت نم ی ستیببره بهز ف یمن فقط با احترام بهش گفتم تشر -
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و به طرف آشپزخونه    می رفت رون یو خنده از اتاق ب  یشوخ ی از خنده از خندش منم خندم گرفت و بعد از کل د یپوک  ندفعهیا ساغر

 . میحرکت کرد

 

 سرعت عمل. ولیا کردن، یتند تند کار م همه

 اومد طرافم و گفت: ی اخم گنده مثل قبل ه یکه اکرم با   کردم یبه اطراف نگاه م داشتم

 

 ن. کمک ک ا یزدن اطراف ب د ید  یبه جا -

 

 رفت. ساغر بغل گوشم گفت: و

 

باهات لج   یمعلومه حساب  داد،یکار نم  ی روز اول به کس چوقتی. اکرم هگهیعواقبو داره د نیا یزبون دراز ،یاوه بدبخت شد  -

 افتاده. 

 

 اون پسره رو به خاک بمالم. د ی خودم رو ثابت کنم تا دهن و دندون سف د یمن با ستیلبخند بسنده کردم. مهم ن  هی  به

آبکش رو گرفتم و خودم مشغول شدم.   کرد،یکه داشت برنج رو درست م یخانم ه یهام رو باال زدم و شروع کردم. از  نیآست عیسر

هست غذا درست   یگله ادم با هر بدبخت یخودم و   ی نداشتم که مجبور شدم برا یسن ادمه یبود.  یعال  می بد باشه آشپز میهر چ

 . شعوریب یام پسره   ی من ک دم یکردم. بهت نشون م  ارمکنم. سرمو تکون دادم و حواسمو جمع ک

 . تونمیداشتم که م مانیمورد ا  هی  نیتو ا ی ول د یلرزیبه خاطر استرس م  کمی دستام

شده.   یخودش چ  نمیبود بب  یشت فسنجون خوش رنگ و لعاب هم پختم. بوش که عالخور ه یدرست کردم و  ع یرو سر برنج

ها رو دور از چشم اکرم تند   یکار  فیشده بود. داشتم کث فی کث کمیاما امروز به خاطر همون استرسه   کردمیکار م ز یتم شهیهم

 خانم سرمو باال آوردم.  هی  یکه با صدا  کردمیم ز یتند تم
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 نو؟؟ یدرست کرده ا ی ک  ،یچه عطر  ییاوووممممممم... به به چه بو -

 

 خارج شده بود گفت:  عیبود سر ده یکه تا صدا رو شن  اکرم

 

 د؟؟ یدار  لیم ییچا  د،یسالم خانم خوش اومد  -

 

  خورم ی گرم نم  عاتیامگه بعد از باشگاه م یمن عادت نکرد  م یتازه تو هنوز ب رژ خوره؟ی م ییگرما چا نیتو ا ی نه بابا اکرم خانم ک -

 .. خوامیکه بوش کل خونه رو برداشته م  ییاالن فقط غذا

 

 . زنهیحرفاش گوش دادم. چه ساده حرف م ی  ه یزدم و به بق یخوشم اومد، لبخند  فشی تعر از

  یبو  یجور نیکه ا یامروز غذا درست کرده؟؟ حتما تو آره؟؟ آفتاب از کدوم طرف در اومده؟؟ انگار دوباره جوون شد  ی ک  - 

 افتم.  ی که دارم پس م  نند یرو بچ  زیم  عی . بگو سردهیچیغذات تا هفت تا خونه پ

 

 ؟؟ یخانم پس آقا چ -

 

 !! لهیرفته؟ امروز که تعط رونیمگه ب ؟؟ یچ -

 

 حرفاشون شد. یادامه   دنیصغرا مانع شن یصدا

 

 . ادیکه آقا هم االن م نیرو بچ  زی م یکن یم کاریآوا چ -
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  یدختر آقا باشه. اسمش چ د یپس با  خورد یاونو ول کن، اکرم گفتش خانم، صداش جوون م دونمیچم رون؟؟ یرفته بود ب یک

استرس گرفتم، نکنه غذام بر عکس بوش بد مزه شده   هو یاومد  نیماش  ی . صدامید یچ ع یرو سر زی بود؟؟؟ آها النا. چه قشنگ. م 

  ه یمحکم  یقدم ها یانداختنه. نگامو هراسون به در دوختم. صدا که یکه استاد ت  نمیپسره دوباره بخواد مسخرم کنه؟! ا ن یباشه و ا

خدارو   شیشد. آخ داریکه قامت بلند آقا تو چارچوب در پد  کردم یمرد اومد آب دهانمو با صدا قورت دادم و همچنان به در نگاه م

خوش و بش آقا و   ی ها نشستم. صدا یاز صندل یکیانداختم دوباره به آشپزخونه رفتم. رو  نییدادمو سرمو پا رون یشکر. نفسمو ب

منتظرش نموند. چه بهتر. باز خدا رو   یاومد چون کس ی نم چوقتیبهم خورد قاشق و چنگال ها. انگار ه یو بعد صدا  ومد یخانم م

 .گرفت یو حالمو م  کرد یم دایپ ی زیچ ه ی  غذا بازم ی خوب یبا همه   ومد یچون مطمئن بودم اگر م  ومد یشکر کردم که ن

 اومد و گفت: یی کذا یاکرم با همون اخما کردمیم ال یطور که نشسته بودمو فکر و خ نیهم 

 

 با تو کار دارن.  -

 

نهار   ز یگوشه سالن که م ه یبلند شدم و به طرف  زنه؟ یهمش نصفه حرف م نیبا من کار داره؟؟ چرا ا ی با تعجب بلند شدم. ک 

دخترش باشه.   د یزن. همون بود که صداش اومده بود. من فکر کردم با ه یباال آقا نشسته بود و کنارش  ی بود رفتم. رو صندل یخور

که زن آقا باشه پس   ستین ر یکه بخواد دخترش باشه. اونقدرم پ ستی جوون ن نم یهمچ نم یبی م دم،یاش رو د افه یاالن که ق ی ول

 انداختم که خانمه گفت:  نییشدم. سرمو پا ره یمثل اومال بهشون خ دمی به خودم اومدم د هوی ه؟؟ یک

 

 ؟؟ی غذا رو درست کرد نیتو ا -

 

شونه باال انداختم که   ال یخینداره که. ب فی و تعر ایهمه برو ب ن یا گهیغذاس د ی کردم  کاریتعجب سر تکون دادم. حاال مگه چ با

 به از جا پروندم. غشیج یصدا

 

 رو دست اکرم خانم. مگه نه عباس؟؟   ی زد شه،یباورم نم یییییی دار  ولللللللیا -
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نگاه بهشون    هی .خخخخ. یبهتر از اکرم  گهی حاال به من م ی کنیغذا درست م اتیگفت اکرم مثل جوون  دمیخوبه خودم شن شششیا

 زد و گفت:  ی کردم. آقا لبخند 

 

 دم. آور مانیا ی نیبه انتخاب ام گه یبار د هی . هی آره عال -

 

 نگاه به من کرد و گفت:  هی

 

 .یروز اول خودت رو ثابت کن  یخوبه که تونست یل ی. خینکرد مونم ی. پشیگفت یدرست م -

 

انداختم و   نیینگفتم و سرمو پا یزینشون بدم. چ  یخوبه که تونستم خودمو روز اول  ی لی. خیییییییشکرت مرس  ایخدا یواااااا

 لبخند زدم. 

 

 مدت    نیکه از کت و کول افتادم. تو ا  ی. وا میبود سادهیوا تموم شدن غذاشون همونجا تا

 هست؟ ی خانومه ک نیکه ا  کردمیفکر م ن یداشتم به ا همش

  قهیگذاشتم، سل  هی بلند شدن و رفتن. خدا شانس بده من جون کندم، ما زیغذاشون تموم شد از اکرم تشکر کردن و از سر م ی وقت

.  می رو جمع کن  زیاز سالن خارج شدن به ما اشاره کرد تا م  ی . اکرم جوابشونو داد و وقتکننیاکرمه تشکر م نیبه خرج دادم بعد از ا

 .گههههیکمک د اد یخب خودشم که خدمتکاره اونم ب ده؟؟یبهم دستور م هک  نمیمگه من کلفت ا ششششیا

 رو به ساغر گفتم:  می کردیر مرو جمع و جو ز یکه م  نطوری. هممیدست به کار شد  عیسر

 

 بود؟؟  یخانومه ک  نیساغر ا -
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 زن آقا...  -

 

 حالت داد گفتم:  به

 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ییییییییچ -

 

 گفتم؟   یمگه چ ؟؟؟یزنیاوووووووو چته داد م  -

 

 نشد هضمش کنم.  ی گفت یآخه انقدر ناگهان -

 

  یدرشت مشک  ی. چشماارمیبه خاطر ب رشویکردم دوباره تصو  یمن در همون حالت موندم و سع ی از کنارم رد شد و رفت ول ساغر

  هی جوون موندنم  شه؟؟ ینه مگه م ی ول  ه،ینجور یجوون مونده که ا یلیخ  د یباشه. شا اد یسنش ز خود ی. بهش نم کی و لب کوچ ینیب

 داره آخه.  یحد 

 . کشمیدا از ساغر حرف مفوت کردمو به طرف آشپزخونه رفتم، اشکال نداره بع نفسمو

 

. شونه هام رو  یاز خستگ  رم یمیکار کرده بودم، خدا ازت نگذره اکرم که دارم م ی لیخ ی. روز اول دمیتخت دراز کش ی رو یخستگ  با

 و گفت:  د یتو خودشو پرت کرد رو تخت، دستاشو کش د یکه ساغر پر  کردمیم  زیدادم و عمه اکرم رو مستف یماساژ م

 

 . چسبهیخواب توپ م ه ی هم تموم شد االن فقط  گهیروز چرت د هیباالخره تموم   ششششیآخ -
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  نوییپا دمیجهش از تخت پر ه یسوال دارم ازش. با  یبخوابه؟؟ غلط کرده مگه دست خودشه. من کل خوادی نگاه بهش انداختم، م هی

 دم یکش  پتوشو محکم از روش 

 

 واسه من.   دهیساغر، چه راحتم کپ نم یپاشو بب -

 

 از رو تخت بلند شد و گفت:  تیبا عصبان ساغر

 

 نه؟؟؟  ایکپه مرگمو بزارم  قه ی دو دق یذار یها؟؟؟ چه مرگته باز؟ م -

 

 کج کردمو مثل بچه لوسا گفتم:   صورتمو

 

 ساغر جوووووووووونمممممممم -

 

 ؟؟یکن یمثل خر شرک نگاه م یباز دار  ی خوایم یهااااااا؟ چ -

 

 دوست ما...   نمیا ایب

 

 . شمیدارم منفجر م ی اطالعات بده. از کنجکاو کمیبهم  ایمن ب  یروزه   ه ی دوست خوبه  ، یساغر گل -

 

 نازک کرد و گفت:  یپشت چشم ساغر
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 .. یییخواهر فضول  ی فضول -

 

 ی حاال هر چ -

 

 . ادینچ خوابم م -

 

 خانم....  زم،یساغر، گلم، عز -

 

 نعععع. -

 

 خوب مهربون با معرفت... -

 

 صبح زود بلند شم.  د ینکن سر منم نخور بزار بخوابم با یپاچه خوار  ی خودیآوا ب -

 

شانسمم امتحان   نی. از بس من کنجکاوم. آخرمردمیم  یجد  یتا صبح جد  دمیفهمی رو سرش. پتو رو گرفتم اگه نم د یپتو رو کش و

 شه.  ی بلکه فرجکردم 

 

 ناز جذاب خوشکل..  -
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 لبخند گندهههههه زد.  ه یباال تر آورد و  کلشو

 

 . زمیدوست فضول عز یبودون  یخواستیم ی خب چ -

 

  ینگاش کردم که به جا ی جور ه یکردم تا بهش نگفتم خوشکل جواب نداد. کثافتتتتتتت.  فیانقدر ازش تعر شعوریساغر ب یا

 خجالت بکشه لبخندش بزرگ تر شد و گفت: نکهیا

 

 جوابتو ندادمااا.  یکرد  یپاچه خوار یهر چ گهیباز خوابم گرفت د ید ید  هوی. گهیبگو د -

 

 کردمو گفتم:   یپوف

 

 زن آقا چرا انقدر جوونه؟؟  -

 

 ... تیبه تو چه. پول بهش ساخته جوون و خوشکل مونده تو چرا حسود -

 

 دلم خنک شد. شششیتو سرش. آخ دم یا حرص بالشتو کوبحرفش تموم نشده بود که ب هنوز

 

لحظات فراهم    ن یتو رو تو ا ی منه خواستم موجبات خنده و شاد  ریکنم. اصال تقص ی خب خواستم شوخ ؟؟ یآخخخخ. چته وحش -

 کنم. 

 

 . گهیزرتو بزن د  یاه ساغر حوصله ام رو سر برد -
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 گفت:  د یخند ی م ز یر ز یکه ر  یدر حال ساغر

 

 . یشیخوشکل تر م ی خوری آوا حرص م -

 

 بالشت رو برداشتم که ساغر وسط راه گرفتشو گفت: شتریحرص ب  با

 

 شه یم  وونهیپسر مردم د گهیحد د ن یباور کن در ا یول  ی شیگفتم خوشکل تر م -

 

 خنده، ساغرم از خنده من خندش گرفته بود.  ریز  زدم

 

  یار یدر ب  یبازم دلقک باز ی خوای. حاال اگه نمیآدم بد  لیدو کلوم حرف تحو یآدمو تا بخوا  یکشیساغر خدا نکشتت، م  ی واااا -

 خانم چرا انقدر جوونه...  نیا نم یبگو بب

 

شکسته   کم یخب  ی جوونه. البته آقا هم جوونه ها ول یلیکه خ  نهیزن دوم آقا هستن واسه هم شونیخب جونم برات بگه که ا -

 شه؟؟ یمهم کمتره باورت  ی شاهرخ یشده. سنش از آقا

 

اومد   یز یچ هی دفعه   هی رو تحمل کرده.  یاد یمعلومه درد ز  ی شده. آخ ری چقدر شکسته و پ ای. خداشهی مگه م ی گرد شد. وااا چشام

 تو ذهنم. 

 

 شده پس؟ طالق گرفتن؟؟؟؟  یساغر زن اولش چ -
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 باهم خوب بودن.  یل ینه بابا مهناز خانم و اقا خ -

 

 ؟؟ یپس چ -

 

 شد. دایبزرگ اکرم دم در پ کلیبزنه در با شدت باز شد و ه یتا اومد حرف  ساغر

 

 یحاال ه د یبلند شده باش  شیراس ساعت ش  د یخونه خالهس؟؟ صبح با  د ی. فکر کردگهید  د یکپه مرگتونو بزار نجا؟؟ یچه خبره ا -

 .د یچرت و پرت بگ 

 

 ادامه داد: یلب  ریز شد یکه خارج م  ی بعد در حال و

 

 بود.  ده یخواب ،یدختره زبون درازه وگرنه ساغر بدبخت که سر ساعت خاموش  نیسر ا  ریهمش ز نمدویمن که م -

 

 بدبخت... من

  یلیچه مظلوم. حق داشت خودمم خ ی. آخ دهیخواب دم ینثارش کردمو سرمو طرف ساغرگرفتم تا ادامش رو بگه که د ییبابا برو

 . دمیزدمو رو تخت خواب ی لبخند  ومد،یخوابم م

 

از بس   روزید ی ول  کرد یحکم م  ی نجوریکارم ا  یعنیبودم،   ز یسحرخ شهی. همد یزشت و کلفت اکرم به گوش رس  یمعمول صدا طبق

 کوچولو خواب موندم. ه یاالن  د ی ازم کار کش وونه یاکرم د نیا
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بلند   یموها سرم کردم.  کمویکوچ  یروسر دمویبستم لباسامو پوش  ی جام بلند شدم با حوصله موهامو شونه کردم و دم اسب از

 زده بود.  رون یب ی روسر ریاز ز مییخرما

خوانواده شه. سرمو تکون دادمو به   یمجبور بشه خدمتکار  ی روز آوا نصرت ه ی کرد یفکرشو م  یبه خودم زدم ک یپوزخند  نه یی آ تو

انم،  همون زن آقا  خ نیتکرار شد و من بازم پختن غذا رو به عهده گرفتم. ظاهرا نسر روز ی د یطرف آشپزخونه رفتم. بازم کارا

 از دستپختم خوشش اومده بود.  یلیخ

 

که اشتباه کردم که گفتم پسره   دمیرس یباور م نیبودم کم کم داشتم به ا ده یهفته از اومدنم گذشته بود اون پسره رو ند  ه ی  بایتقر

 واسه من.  گرفتی. پسره پررو چه خودشم منهیبوده. آره هم یزی چ یشوفر  ه یآقا هست. البد 

 پر حرص ساغر به خودم اومدم و بهش نگاه کردم.  یصدا با

که ازم کردن خر    ییفای پاشونم باهاش خوردن و من از تعر یتوپپپپپپ درست کردم که آقا و خانم انگشتا ی کباب شام ه ی امشب

 کردم و به ساغر گفتم:  طون ی. چشمامو ش گرفتیم یل ییاسرا یبن راد یا ی ساغر حسووود ه  نیا ی شدم. ول فیک

 

 هاااا. رتتیبگ  ادی نم ی کس ی شیم ر یغصه نداره که عشقم. حرص نخور پ -

 . یدرست کن  دمیم  ادیبهت  خودم

 

 چشم غره بهم رفت و گفت:  هی ساغر

 

نخواستن دلت   ی . اونام چون تازه وارد بودگهید ی داد نایا ل یسوخته شل و ول تحو ی دو تا کباب شام ؟؟ یکرد کاریحاال مگه چ -

 رو بشکنن 

 

اخالق   نیتو نه؟؟؟ واسه هم یشوور کرد ول   نالشیخانم با اون دماغ اورج  سایچرا پر ی کنیفکر م م یعه اخماتو باز کن ساغر جووون -

 ... گهیگندته د
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بعد به طرف کلبه   ی ول  مید ییزخونه رو دودور کل آشپ ه ی. دنییو افتاد دنبالم منم با خنده شروع کردم به دو  د یکش غیج ساغر

 ولم نکرد. د یدختره آخر سرم تا منو نگرفتو موهامو نکش نیا کرد یمن بدو ساغر بدو. مگه ول م   یهجوم بردم. حاال ه

 

باز بلند   مهی ن یشب بود. با چشما میبرداشتمو ساعتشو نگاه کردم. دو و ن مویتشنم بود، گوش  د یاز جام بلند شدم. شد  یکرخت با

  یول رفتمی داشتم م  نطوریداشت. هم ی آشپزخونه نقل هی  نجایا میخوردیشدمو به طرف آشپزخونه رفتم. چون ما تو کلبه غذا م

باز کنم تا بلکم آبو بخورمو برم کپه   چشمامو ی کم ال ه یگرفتم  م ی. تصمدمیرس ینم خچال ی به  رفتم یم  یبود که هرچ نجایا شیجالب

 مرگمو بزارم، امااااا... 

 هم همانا. واری من همانا و خوردنم تو د یباز کردن چشما نه یروز بد نب  چشتون

 

 ... یکه جووون مرگ شد   زمیبرات عز رم یدماغم، دماغ خوشکلم، بم ی وااا -

 

 کپ کردم:   هویکه   کردمیو لمس م وار یو د کردم یجور داشتم آروم غرغر م نیهم

 

 نبود که بخواد چاله چوله داشته باشه.  واریکه قبال انقدر چاله چوله نداشت، اصال د واره ی د ن یا نم،ی بب سایوا -

 

  دهیند   یزایبود. به حق چ شرتیت ه ینرم شب ز یچ ن یا بیتو دستم مچاله شد، که عج  ینرم زیچ ه یمشت کردم که باهاش  دستامو

 به سرعت چشمامو باز کردم. نکنه...   هو ی پوشه؟؟؟یهم لباس م   وار یتا حاال د  یاز ک ده یو نشن

سمت خودش. دستم   د یبکشم دستشو گذاشت رو دهانم و منو کش غی که خواستم ج ن یقدم به عقب برداشتم و هم ه یوحشت  با

 تر آورد و کنار گوشم گفت: نییگرد شده نگاش کردم. سرشو پا یقرار گرفت. با چشما  نشیدوباره رو س 

 

 ؟؟ ید ی. فهمادیبه حالت اگه صدات در ب یوا  دارم، یدستمو برم -
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به خودم   هوی . شدمیکه داشتم خفه م دادی دستشو انقدر فشار م ی باشما، نه، ول دهیکه ازش ترس  نیتند تند تکون دادم. نه ا سرمو

 نگاهش کردم.  ی و با حالت سوال  دمیکش رون یاومدمو خودمو از بغلش ب

 

 .اری گشنمه زود باش برام غذا ب -

 

 ابرو مو باال انداختم. ه یشدمو  نهی. دست به س ادیبهت م یل یخ شعورهیالحق که لقب پسر ب  ه؟؟یفکر کرده ک   اروی نیهه... ا هه

 

 جناب؟؟ دوغ نوشابه ساالد؟؟ شما امر بفرما.  ی چ گهید -

 

 . سین ی که گفت  نایبه ا یازین  خورمینم اد ینه. شام ز -

 

 از تعجب گشاد شد. پروو...  چشمام

 

 بهت غذا بدن. یشوفر غذا آماده کنم. برو هرجا تا حاال بود  ی واسه تو  کارمیبرو بابا. مگه من ب -

 

 سرخش نگاه کردم. یشد. با وحشت تو چشما ده یبرم که دستم با خشونت کش برگشتم

 

  یدرازتر نکن  متی. پس بهتره پاتو از گلستمیرئ ؟؟ید یمحمدددد شن ری ام رم، یخوب ملتفتت نکردن. من ام نکه یبچه مثل ا نیبب -

 . کنمیکه بد جمعش م
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 ول کرد و ادامه داد:   بازومو

 

 کلبم. رون یآماده کن ب ع یسر -

 

نه تنها   ینشه. ول داریب ی کس که   زدیآروم م ی . تمام حرفاشو با حرص ولشهی. به دستم نگاه کردم. مطمئنم کبود مشعوریرفت. ب و

آقا   ارمیشو سرت در م ی تالف یول  دم یلحنش من بدتر ترس  نی کنم، بلکه با ا ی چیصداش باعث نشد من سرپ یآروم  نیا

گوجه و سس گذاشتم   ارشور،یخ کمیمونده بود رو داخل ظرف گذاشتم.   یاقچن تا از کتلت ها که ب ع ی. سررمحمدددددیام

که   نیکاسه ماست هم گذاشتم کنارش و هم ه ی. خالصه ادهیکنارش. خواستم سماق و نمک و فلفلم بزارم که گفتم از سرشم ز

 زد به سرم.  یطانیفکر ش  ه یخواستم ببرمش 

ر دل  منم هست پسس منم موظفم که غذاشو قشنگگگ خوشمزه کنم. بعلهههه من انقد  سیخب اون االن گشنشه و رئ خب

. چرا اون منو مجبور کرد براش غذا آماده کنم؟؟  ومد یخب منم خوابم م  ی کنم. درسته اون خسته و گشنه هست ول کاریرحمم. چ

 نحصش با ولوم کم بلند شد:  یخوشمزه بشه صدا ذاش تا خواستم کجش کنم تا غ  یبه سمت فلفل رفتم ول  عیسر

 

 . زود باش..گهیبده د لمون یسوخته شل و ول تحو ی غذا هی  خوادیخدمتکار؟؟ خوبه حاال م گنیپس؟ به تو هم م یی کجا -

 

زورگو   ی. اگه نبرم براش آقاادهیز یساغر با هم. فلفلو سر جاش گذاشتم وقت واسه تالف نویداشتن ا یگرفت چه تفاهم خندم

 کلبه رفتم   رونیرو برداشتم و ب ینی. س خورهیخودمو م

 

 سرد بود. با صداش سرمو به طرفش برگردوندم:  یلیهوا خ  چارهی. حق داشت بدمیگذاشتم به خودم لرز  رون یپامو ب تا

 

 . ایدنبالم ب -
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بود   نیا تشیواقع  یول  کنم یدوباره مخالفت م کرد یتعجب کرده. حقم داشت البد االن فکر م  یلیپشت سرش راه افتادم. خ ع یمط

  قهیبودم االن سرحال سرحال بودما دو دق یجور  نیهم شه ی. همومد یخوابم م  یحرف زدنم نداشتم. حساب ی نا یحت  گهیکه من د

 . شهیمچشمام از زور خواب باز ن ی د ید یم هویبعد 

چرا به   رهیرو بگ  ی نیخودش دست نداشت س  نیته باغ؟؟ اصال مگه ا می ریم  می تکون دادمو به اطرافم نگاه کردم. چرا ما دار سرمو

  یکه سع  ییبا ترس و صدا اره؟؟یسرم ب یی بال ه یکردم نکنه بخواد منو ببره ته باغ  ی خدا چه غلط یمن گفت براش ببرم؟؟ وا 

 داشتم نلرزه گفتم: 

 

 . عمارت فکر کنم اون طرف بوداااا...میر یم م یکجا دار -

 

 نداد جواب

 

 . میری م می آقاهه با شما بودما گفتم کجا دار ی آها -

 

 گفتم:  سادمو یداشت سر جام وا ی ا محسوس که لرزش ن  ییسکوت. اندفعه با صدا بازم

 

 . امیاصال من نم -

 

 معروفش زد و گفت:  یبرگشت و از اون پوزخندا امیمن نم  د ید  یقدم رفت جلو وقت  دو

 

 سردته؟  -
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 ربط.  یب پسره

 

 نه.  -

 

 .شهی و باال م نییداره پا  ینجور یکه صدات ا ی ترس یآها پس م -

 

 تو همو گفتم:  دمیکش اخمامو

 

 . شهینم نییصدامم باال پا ست،ین ی نطوریا چم یه ر ینخ -

 

 گفت:   یآروم یتر و با صدا  کیآورد نزد سرشو

 

 .ایپس خفه شو و دنبالم ب  -

 

شاخ و   ی. فقط بلده زور بگه. قلدر، غول ب ارمیبرات غذا ب یگذروند یادب. خب گمشو برو همونجا که تا حاال خوش م یپسره ب اه

 بهش که گفت: دادمیداشتم فحش م ی نجوریدم، هرکول... هم

 

 مردم.  یشامو بده از گشنگ  ی غرغر کن رزنایپ ن یمثل ا  نکهیا یبه جا -

 

 و گفتم:   ز یرو کوبوندم رو م ینی. س گفتیزور م ی ادیداشت ز گه ید ن یخارج از تحملم بود. ا گهید
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به   نیموقع براتون شام آوردم. از ا ن یبود که من لطف کردم و ا یبار نیآخر  نیباشه ا ادتونی. بعدشم یم نه و سحر شا نکه یاول ا -

 .کنمیسر همون موقع هم جمع م نم یچیکه به من دادن غذا رو م  یبعد سر همون برنامه ا

 

 لبخند کج زد و گفت:  هی

 

 بخورم خانم قانون مند. خوام یلطف و بخشش. حاال بکش اونور م ی بابا مرس  -

 

 اونم از کل کل با من خسته شده. د یجبهه نگرفت شا نباریبود که ا ب یباال برام عج د یابروم به صورت خودکار پر  هی

  م یکه اومده بود  رهیالف مسبودم. بر خ دهی رو ند  نجایبود که من تا حاال ا ب یانداختم و تازه چشمم به اطراف افتاد. عج االی شونه

که   ی از چوب و چن تا صندل ز یم ه یطرح چوپ بود و وسطش  ق یآالچ هی رو ساخته بود.  یی ایرو ط یمح ه یکامال روشن بود و  نجایا

 اونو منحصر به فرد کرده بود.  قیگوشه آالچ ینتی ز نهیشوم ه یشده بود و   هکنده  درخت بود دورش گذاشت

رو   یلبخند  ییبایهمه ز نیباال رفته بود. از ا قیآالچ ی از ستون ها چکی پ ی بلند گرفته بودنو گال یرو درختا قیتا دور آالچ دور 

 لبم اومد.

 

 قشنگه نه؟؟  -

 

 . یلیآره خ -

 

 . کنهیم یرو برام تداع ی نیریرو دوس دارم. خاطرات ش  نجایا ی لیمنم خ -
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با   تونه یهم م  یادم بد عنق نیبود. انگار همچ د یبع  ییحرفا نیبرج زهرمار همچ ن ینگاش کردم. از ا رتیباال گرفتمو با ح سرمو

انگار با نگاه   ی نافذش غرق شدم. ول یتو چما ه یثان  هی لحظه برگشت و بهم نگاه کرد.  ه یبده.   ر ییاخالقشو تغ ییجا ن یهمچ دنید

 کرد و گفت:  ی زی ادش اومده باشه اخم ری تش یکردن به من دوباره موقع

 

بهت بگن برو کارتو انجام بده. همه خدمتکار دارن   د یکه با  یهست ی. آخه تو چجور خدمتکارادیخوابم م می بر لویجمع کن وسا -

 تو رو خدا؟؟ ی نیبی. ممیما هم دار

 

  ر یاونجا رو جمع و جور کردم و دوباره همون مس ع یلجباز مغرور.منم اخم کردمو سر  یحرفاش منم دوباره شدم همون آوا با

 به من راهشو گرفت و رفت.  ینگاه م ین ی بدون تشکر و حت م،ید یکلبه رس  ی جلو ی. وقت میکرد ی وحشتناک رو ط

 که بشنوه گفتم:   ییبا صدا نیحرصم گرفته بود واسه هم یلیخ

 

 زابراتون کردم.  ینصفه شب د یببخش ی. راستقابل شما رو نداشت  کنمیخواهش م -

 

 من اشتباه کردم. به سمتم برگشت و گفت:  دمیجمعش کرد شا ع یسر ی زد ول یلبخند  مچه ین  هی کردم  حس

 

دعوت    قتیرو نصفه شب واسه خوردن دستپخت عت  ی بعد کس ی باشه از دفعه ها ادتی  یول بخشمی بار و م ن یا کنمیخواهش م -

 . رنیقرار نگ   یسیتا مردم تو رودروا ینکن

 

 پسر هنگ کرده بود.  نیا یی همه وقاحت و پروو نیمخ من از ا  یروشو اونور کرد و رفت ول  و

نگاه به خودم کردم که   ه یانقدر بلرزم که.  د ی . حاال هر چقدر هم هوا سرد باشه که من نبادمیبه خودم لرز ومد ی که م ی با سوز سرد 

تنم   یتا زانو مشک بایشلوارک تنگ تقر ه ی با  ی کوتاه چسبون قرمز مشک  نیلباس است ه یبکشم.  غغغیدلم خواست همون وسط ج

استاد حرص درآوردن فکر   نیدرصد ا هی  یحت خواستیدست خودم. منم غرور داشتم دلم نم  ازخدا منو بکش راحت شم  یبود. وا
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  لیدل دونمی. خودمم نمدمیآه رو تخت دراز کش ه ی. سرمو تکون دادمو با دمیلباس پوش   یختی ر نیکنه من بخاطر جلب توجه اون ا

 شدم. ره یسرم گذاشتمو به سقف خ  ر یبود. دستمو ز ی آهم چ نیا

  هیبدون کنا تونهیم  ریآقا ام نیا نکه یکرده بودم. ا اتیفکش  ی بودم و کل دهیپسر مغرور رو د نیا ی  گهی د ی چن تا از حالت ها امروز

 لحظه.  ه یواسه   یهم حرف بزنه حت  کهیو ت

 . یاگه توش غرق بش د یپسرمغرور غمو د ن یا یتو چشما  شهیم نکهیا

 .ستین ز یه ی هنرمند، پروو هست ول ی آقا نکه یا 

 . ادیخصلتش خوشم م  ن یآخ که من چقدر از ا 

  یرو  د یباشه با ادتی  ؟؟یپسره فکر کن  نی اونم در مورد ا اتتیبه کشف  ی نیتو تا االن بش ده یم ی اصال چه معن گه یاه آوا بس کن د 

  یبره اول کار چه قرار ادمیکه  شهی نم لی دل ن یا یکردم ول فی. درسته من ازش تعرنهی. آره همیمحمد رو کم کن ریام نیا

 هاش راحت بگذرم. کهیبخاطر ت رمحمد یاز کنار ام د ینبا ن یب نیا تو خودمو ثابت کنم  د ی. من بامیگذاشت

 خوابم برد. دمیکشیبچه پروو نقشه م نیکه واسه ا  یزدم و در حال ی فکرام لبخند  نیا با

 

 دهنم کف کرد.   گهیخوشکلم، نازم، گلم، شلم، خرم... اه آوا بلند شو د زم،یآوا جون، عز -

 

باز کردن   ینا ینبود چون من حت یاصال مناسب تیاالن موقع  ی. ول کشتمیحرفاش م ن یبود ساغر رو بخاطر ا یا  گهیهر وقت د اگه

 ساغر اومد:  یشدم و تا چشمام خواست گرم بشه دوباره صدا الشیخ یچشمامو هم نداشتم. ب

 

کرد   دارتیباشه اگه االن اکرم جونمممممم اومد با ناز و نوازش ب ادتی ی . من رفتم ولیبلند نش اهیصد سال س  خوامیبه درک م -

 .زمی عز ی با ینگو بهم نگفته بود 

 

ننه جون اکرم   یباز شد.وا  یوحشتناک  یکه در با صدا د ینکش ی طول یاز بابت رفتن ساغر راحت شد ول  الم یدر خ یصدا دنیشن با

 اومد. یگل
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 بود گفتم:  که هنوز چشمام بسته  ی تو جام نشستم در حال خیس 

 

مبارک نزن که ممکنه کالمون دوباره بره تو   یتو رو جون شوهرخاله بابات از اون دادا  ی ول  شمیباشه اکرم خانم باشه االن بلند م -

 هم چون من... 

 

  ه یثبت بشه. نکنه قض  نسیتو گ د یبلند خنده قطع شد. تعجب کردم. اکرمو خنده؟؟ اصال جز محاالته با ی صدا دنیبا شن حرفام

 صاحاب رو وا کن.  ی ب یاون چشا یکارا ال  نیا ی شده باشه؟؟ اه آوا چرت و پرت نگو به جا یجن  نم یجن منا راست باشه ا نیا

. با تعجب با چشمام دور تا دور اتاق رو نگاه کردم تا  دمیاز خنده د نی که چشمامو باز کردم ساغر رو در حال گاز زدن زم نیهم

 نگاش کردم.  کرد یساغر که به زور کنترلش م یجوجه اکرم. با صدا هی  یاز حت غی در  ی کنم ول دایاکرمو پ د یشا

 

 . سیانقدر فسفر نسوزون خانم ترسو اکرم ن -

 

 مظلوم کرد و ادامه داد:  افشویق بعد 

 

 کرده باشم دوست خوبم.   یخواستم باهات شوخ - 

 

لبخند   ه ی. ستیرو من کار ساز ن نایا یدم. ولخودم شک کر  تیلحظه به جنس  هی با ناز و عشوه گفت که  ن یهمچ ثیساغر خب یا

 زدم و گفتم:  طون یگشاد ش 

 

 .زتیجا نم یاشکال نداره عمو جون ا -
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هم به سمتش پرت کنم   گهیبالشت د ه یخواستم  یر یجونم هدف گ یبالشت رو به سمتش پرت کردم قشنگ خورد تو هدف. ا  و

 شد و با خنده گفت:  م یپشت کمد قا عیکه سر

 

 ؟ یکنیسپر م نهیچرا بازم جلوش س  یترس یم  ی . آخه تو که از اکرم مثل چهی چه کار ن یا دونمیمن نم -

 

ما   فیگفت مثل غالم حلقه به گوشش گوش کنم و دم نزنم؟؟ آره؟؟ درست شغل شر  یبه تو چه بچه پروو خوبه مثل شما هر چ -

 که مثل خودمونه.   نینه ا ایآدم حساب یکلفت   یول  ی هم کلفت

 

 که دستاشو جلوش سنگر کرده بود گفت:   یدر حال ساغر

 

 اکرم محرومت کردم. یمنه از ناز و نوازش ها ر یخب حاال خواهر پسر شجاع اصال تقص -

 

 . یچه کنم که اونم مثل آدم انجام نداد ی همونه. ول ی کار درست کرده باش  ه ی -

 

 باهات تند برخورد کنم. کمی د یبا شه ینم بتینس ف یلط  یکردنا داریب ن یاز ا گه یباشه د ادتی ی ول  لتهیباوش هر جور م -

 

 . یاوه تو که از اکرمم خطر ناک تر -

 

غذا رو   یتکرار شد. وقت  یشگ یهم ی و بازم همون کارا م یرفت رونیو ب می کل کل و زدن تو سرهم آماده شد   یو با کل  د یخند  ساغر

 محمد بود. خواستم برم که گفت: ر یکه اومد ام ی کس ن ی. اولمیسرو کرد
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 کجا؟؟  -

 

 باال انداختم و گفتم:  یشگ یابرومو به عادت هم هینگاش کردمو   یحالت سوال با

 

 بمونم؟؟  د یبا -

 

 من گشنمه واسم غذا بکش. -

 

 : رهیرو دا  ختمیتو ذهنم بود ر ی آخه؟؟ بدون فکر هر چ  یخودت دست ندار مگه

 

 که قاشق قاشق بزارم دهنتون!!  ستین نیا فم ی وظمن که  ن؟؟یمگه خودتون دست ندار - 

 

جز خودمو خودش تو   یشکیه دم یگفتم، با ترس به دور و اطرافم نگاه کردم که د  یچ دم ی( تموم شد تازه فمینطقم)سخنران ی وقت

زد و   یروش بود نگاه کردم اونم نگام کردو دوباره پوزخند صدا دار   ی آسوده به چهرش که االن پوزخند  یالی. با خستیسالن ن

 گفت: 

 

  ی دونیاالنم گشنمه. تو هم خوب م دمیتا االنننن خواب ن یبچه گربه مزاحمم شده بود بخاطر هم ه ی شب ید ه؟؟ ی چ یدونیآخه م -

 . مفهومه؟؟ یقاشق تو دهنمم بزار د یو اگه اراده کنم با ی من اشاره کنم اخراج

 

لحظه بغض   ه ی.  دمیمن خواب یول  ید ی و زحمت کش ی تو از صبح الطلوع خر زد  ارهیتا به روم ب د ی کش ن یاالن رو همچ ورشعیب 

  ی محکم ینبودم. بغضمو قورت دادمو با صدا ی آدم نیهمچ  یمن اهل شکستن بغض  اونم جلو  ی ساله ول نیبغض چند  ه یکردم. 

 گفتم: 
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 تا اونا هم...  د یصبر کن ستیبهتر ن ومدنی آقا و خانوم هنوز ن ی ول - 

 

با   یبگه آقا و خانوم اومدنو اونم خفه شد. ول  یز یکه دهن باز کرد چ ن یحرفمو خوردم. هم زیم  یشدن دستش رو  ده یکوب با

اون   فه ی . حیکشیخونه که تو توش نفس م نیا فه ی . حیاون همه هنر که تو دار فه ی. حد یکشیچشماش واسم خط و نشون م

 ... فهی که من ازت کردم. ح  یشتباها یفا یاون تعر فهی. حیسانتافه ناناز که تو صاحبش

کجان؟؟ به ساغر نگاه کردم که    هی که با سلقمه ساغر به خودم اومدم. وااا پس بق  کردمیم فه ی ح فهی هنوز واسه خودم ح داشتم

 گفت: 

 

 تموم شد رفت. جمع کن تا اکرم باز پاچه نگرفته.  خانم. خوردن  ی خسته نباش  - 

 

عادت شونه باال انداختنم  نیشون نگاه کردم. عجبا. شونه باال انداختم و مشغول شدم. آخ که من چقدر از ا یخال ی تعجب به جا با

 گفتم ترک عادت موجب مرض است.   م یخب از قد  ی. ول ومد یبدم م

 ...  بهله

آخه واسه سه نفر    فهممیظرفا رو شستم. من نم ی لب ر یغرغر ز یشستن ظرفا هم انداخته بودن رو دوش من بدبخت. با کل امروز

 هم بپزه هم بشوره.  د یمثل من هم با یبدبخت  هی  چیه شه یاسراف که م ه؟؟ یچه کار ؟؟؟یهمه غذا درست کن نییییییا د یبا

 فن زنگ خورد. از شستن اون همه ظرف راحت شده بودم که تل  تازه 

 

 گفتم:   یآروم   ینشد. منم آروم آروم رفتم برداشتم و با صدا یخبر ینفر بره برداره ول  ه ی تو آشپزخونه معطل کردم که  کمی

 

 د؟؟ییبله بفرما - 

 



 که بپره  ستیعشق مثل عطر ن

56 
 

 ؟؟ یتا بردار  یچرا انقدر طولش داد  - 

 

 آقا؟؟   ا ی د یشما؟؟ با خانم کار دار د یببخش - 

 

 باال. زود...  اریآب پرتقال برام ب وان یل ه ی  عیسر ؟یختمنو نشنا  یتو صدا ی نیبرو بابا  -

 

نوکر اون که   یقطع کرد. اه اه اه. پسره پروو زورگوووو. به من چه مگه من نوکر اونم؟ حاال درسته خدمتکارم ول ی زود و یگوش  و 

. حرکت کردم سمت طبقه باال.  یآب پرتقال درست کردم. کوفتت شه اله وان یل  هی . رفتم براش یکردی خواهش م هی . حداقل ستمین

. دستمو گذاشتم روشو  یناز ی کرد. آخ ی فی ناله خف هی در بزنم شکمم   نکه یقبل از ا یدم ول یکش یق ی. نفس عمستادمیدر ا  یجلو

 گفتم: 

 

 . غمت نباشه.. یتا بخور  کنمیشمزه آماده م خو  ی غذا هی برج زهرمارو بدم برات  ن یآب پرتقال ا ااایگوگول مامان غصه نخور یاخ - 

 

من    یوا  ی . اکنهیداده و با تمسخر نگام م  هی به چارچوب در اتاقش تک نه یآقا دست به س  دمیبلند کردم تا در بزنم که د سرمو

 دادم. آب دهانمو قورت دادمو گفتم:  ی سوت ن یدوباره جلو ا

 

 .... براتون آب پرتقال آوردم. زهیاممممم...چ -

 

 لبخند مسخره زدمو گفتم:   هی . کردینگام م یحرکت  چ یه یب ی جور نیهم

 

 آب پرتقاله هااااااا...  - 
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 عقب و گفتم:  دمیکش  عیکه دستمو سر ره یرو بگ  ینیاز تاسف برام تکون داد و دستشو دراز کرد طرفم که س  یسر

 

درو   یای بعد ب  زیرو م یتو اتاق بعد بزار  یبعد ببر  ی رو بلند کن ینیسنگ  ن یبه ا ینیس نه نه اصال امکان نداره من بزارم شما  -

 . گهید ن یشیبعد... بعد... آها بعد خسته م نیببند 

 

انگار چشماش پر از   کنه،یبود انگار داره از باال نگات م یجور خاص هی . چشماش یبدون حرف نگام کرد. اه مگه زبون ندار بازم 

 ... رهیتحق

 به خودم اومدم. بالخره آقا زبون باز کرد. ین یشدن س  دهیکش با

 

 الزم نکرده..  -

 

 سرشو آورد جلوترو گفت:  بعد 

 

 تو برو به گوگول مامان غذا بده تلف نشه..  -

 

  خواستی. دلم م سیانصاف ن  ن یاتاقش حرفشو گوش کردم ا دن ید یمن فقط برا   یچ ی نیداخل و من همونجا خشکم زد.  رفت

 .هی گر  ریز  همونجا بزنم

هفت   یکه مرغا   ارمیبه سرت ب ییبال ه ی ر یآقا ام می دو تا لقمه کوفت کردم. بچرخ تا بچرخ نییافتاده برگشتم پا  ی شونه ها با

پسره   نیاز شانس گندم ا  یکنم ول شیتا فردا عمل دم ینقشه توپ کش هی کنن.   هی کهکشانم واست گر ی آسمون که سهله مرغا

 .ومدهیهنوز ن می اببخو م یخوایمعصر رفت و االن که ما  یطرفا

 زورگو. یآقا  کنم یم ی روز باالخره تالف ه یباشه اشکال نداره   
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ساعت   دنیبا د یروز زود بلند شدم. خواستم ساغرم صدا کنم ول   هی اکرم بلند شدم. چه عجب من  یدادا  ی بدون صدا صبح

 . کنهیو داره ورزش م  دارهیب رمحمدمیام دم یکه د  دمیکش قی چن تا نفس عم اطیشدم. بلند شدم رفتم تو ح مونیپش

.  دمینبود لبخندشو د ادیکه نردبونه تا اومدم رومو کنم اون ور نگاش افتاد به من. چون فاصله ز ستیقد ن  شعورینگاش کردم. ب کمی

نه که   ایبخواد بهش لبخند بزنه   نیهم جز من هست که ا ی کس نم یچشمام از تعجب گشاد شد. با تعجب به پشت سرم برگشتم بب

 و هنوز اون لبخندش رو لبشه. با تعجب گفتم:  ساده یحاال روبه روم وا دمیکه د رگشتم ب ی. با خنگ سیجز من ن یکس  دمید

 

 س..سالم.  -

 

 ؟؟یشد   داریسالم. چرا صبح زود ب -

 

 ... زنهی مشکوک م یل ینمه خ  هی نیا

 

 ...آها خواستم زودتر صبحانه حاضر کنم. زهیخب... چ -

 

 .سیکه تو اصال گرسنت ن نه یا شیگرسنه ام اما خوب   یمن که حساب یکن یم ی آها خوب کار -

 

 خنگوال نگاش کردم که ابروشو باال انداختو گفت:  نیا مثل

 

 نه؟؟ ایحاال خوش مزه بودم  -
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 پرووووووو....   کردهی.داشته منو مسخره مفهممی م اون لبخند مسخرشو یکثثثثافتتتتتت حاال معن  شعوووووووور،یب

 گفتم:   دمیکشیتند تند نفس م تیکه از عصابان ی حال در

 

 خوردش. شد یمن عسلم نم ه یهم بد مزه بود. با  ی لیاتفاقا خ -

 

 گفت: ی باال انداخت و با خونسرد ییابرو

 

 . ادیبده ب د یشده. ورژن جد  یمیقد  -

 

 کرده گفتم:  ینفهمه چقد منو حرص کردمیم یکه سع ی در حال  نیلجم گرفت واسه هم  شتریب ش یخونسرد از

 

 .ستنی ن تیهمه که مثل شما آپد  -

 

  ری. هنوز با خودم درگومد یانگار از  حرص دادن من خوشش م شعوری. ب دمیشنیم زشوی خنده ر یصدا یرفتم ول دمو یراهمو کش و

 : دمیبودم که صداشو شن

 

 ه؟؟ ی که چجور ی دونی. مخوامایم ربرنجیار من ش خانم خدمتک یآهااااا -

   

فاصله دور تر   ه ی. به راهم ادامه دادم که باز صداش از یبرات درست کنم که توش بمون ی برنج ریش  ه ی  ؟؟یخوا یبرنج م ریش  که 

 بلند شد:
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خود   گهی دهنم. د  یقاشق قاشق بزار  کنم یمجبورت م یکن  ر یهم د  قهی دق ه ی باشه. اگه  ز یم ی رو  ز یو تم کیساعت هشت ش  -

 . یدان

 

تا به اعصابم مسلط بشم.   دمیکش قینفس عم هی . د یباریاز چشماش شرارت م ه؟؟یسمتش.پسره سه نقطه فکر کرده ک برگشتم

تو    ختمشیکارم تموم شد ر ی برنج. وقت ریدوباره راه اوفتادم سمت آشپزخونه. دست به کار شدم و شروع کردم به درست کردن ش 

 گذاشتم.  ی چن تا برگ جعفر نش ییتز  یخوشکل و برا ی ا شه یظرف ش  هی

کشون اومد    ازه یخوبم بودم که ساغر خواب آلود و خم ی . هنوز غرق غذابندهی. خوشکل و فرولیلبخند به شاهکارم نگاه کردم. ا با

 بهش گفتم:  ع یاومد. سر ادمی یزیچ  هی بندازم که  که یتو آشپزخونه. دهنمو باز کردم تا بهش ت

 

 ؟؟یساغر مگه ساعت چنده که بلند شد  -

 

 لحن مسخره گفت: ه ینگاه به ساعتش کرد بعد با   هی نگاه عاقل اندر احمقانه بهم انداختو  هی

 

 ... میامروز آرزو مند  ی شما در ط ی را برا  یبه هشت است. اوقات خوش  قهیتهران ساعت پنج دق نجایا زیعز نندگان یب -

 

از جمله کره مربا   لیهمه وسا هی برنج گذاشتم. در صدم ثان ر یر رو پس زدم. خاک برسرم. همه وقتمو رو ش کرده با دست ساغ هل

مجبورم کنه قاشق قاشق بزارم تو    یجد  یجد  دم یترس ی. مدمیچ زیرو م   ی آب پرتقال و... رو اماده کردم و هول هول ریعسل ش  ریپن

 واسه من امروز آقا ورزش کار شده. واالااا... داش یساعت ده بلند م زهر رو نی دهنش. حاال از شانس من ا

 زد و گفت:   یروز ی لبخند پ  زیباال سر م د ی رس  ی . وقتد یرو گذاشتم سر رس  لهیوس  نیآخر  یوقت قا یدق

 

 کنم..  دتی. چطوره هر روز تهد یخوبه. وقت شناس شد  -
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قصد   نکهی نه مثل ا دم یگذشت د  یهر چ ی . ولکردمینگاش م ثیلبخند خب ه یو شروع کرد به خوردن. اول با   زیپشت م نشست

 برنج رو نداره.  ریخوردن ش 

منو    خوادی م نکه یا ایآخر سر بخوره مزش بمونه  خواد ی که نه حتما م دادم یم د یبه خودم ام ی الک یه  یشده بودم ول د ینا ام کامال

آخه   ی ضیدود شد رفت هوا. مگه مر دامیبرنج بندازه تمام ام ریبه ش  ینگاه یحت  نکهیبدون ا زیحرص بده. با بلند شدنش از سر م

 . یروان

 بهت بهش نگاه کردم که سرشو آورد باال و نگاش بهم افتاد. با

 

تا حد   عی سر نیبه چشمات نه بگه واسه هم تونهینم یشکیه یشی مظلوم م یوقت   گفتیحرف ساغر افتادم که م اد یلحظه  هی

  کردمیطور مظلوم نگاش م ن یم تا کام حرف نزدم که بخواد منت بزاره و غرورم بشکنه همال ی ممکن خودمو مظلوم نشون دادم ول

که قاشق  یسانت هی باال برد. با هر  واش ی واش یجلو. قاشق رو پر کرد و   د یکش  وبرنج ر ر یدوباره نشست سر جاشو ظرف ش   هویکه 

 مثل جادوگرا شدم..  کردم یس م. احساومد یکش م شتر یو لبام ب شد یباال نگاه مظلومم کمرنگ تر م رفتیم

مزه مزش   کمی . خالصه قاشق رو گذاشت تو دهنش و شد یم  مونیوگرنه کال پش د ید ی نم افمویبود ق  نییرو شکر که سرش پا خدا

 .یی چشماش گرد شد و هجوم برد سمت دستشو هویکرد و  

از حدقه در اومده و صورت کج و کوله با   یمحمد با جذبه با چشما ریحال داد ام ی شدم. آ نیرفت از خنده پخش زم دمیاز د  تا

  ریجمع و جور کردم و ظرف ش  عی براش. خودمو سر شد یسنگم آب م گر یکه ج  ییسمت دستشو د ی دویم نیاون قد درازش همچ

هوس   یا کسکردم ت یبرنج رو تو سطل آشغال خال ریش  ی و باق  آشپزخونهبرنج رو برداشتم و با سرعت نور خودمو رسوندم 

محمد   ریاومد با ام ادم ی ی وقت ی ول  دمیتخت دراز کش  یرو  یپسره نرفتم. شب با خستگ  ن یخوردنش رو نکنه و تا شبم جلو چشم ا

  د یپر تیساغر پاراز نی. که اکردملبخند سرخوش زدمو به شاهکار امروزم فکر    هی پر زد و رفت.  میکردم تمام خستگ  کاریبدبخت چ

 وسط حال توپم. 

 

دونگ   شی . من حواسم ش دااایند  یفکر نکن کس ر؟ ی. نکنه به آقا امیزن یلبخند ژکوند م ی نجوریکه ا  یکنیفکر م   یبه چ ی آها -

 براش...  ی ومد یم  یو عشوه خرک  ی براش صبحانه جدا آماده کرد ی چجور دمیبهت بود د

 

 . عشوه رو از کجا آورد.  رونیاز حدقه زد ب چشمام
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 . دمیکرد منم حسابش رو رس  ی برو بابا دلت خوشه. صبحانه جدا کجا بود؟؟ پسره اعصابمو قهوه ا -

 

 کردم.  ف یتعر شیرو برا  هی به ناچار قض کنه یداره مثل منگوال نگام م دم ید ی وقت

 

 کردم. شیسرکه چاشن اد یز کمیبرنج خوشمزه درست کردم. فقط  ر یش  هی برنج درست کن منم  ریبهم گفت واسم ش  -

 

 با داد:  ساغر

 

 سررررررکههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  -

 

 از خنده و گفت: د یسر تکون دادم که پوک یث یلبخند خب با

 

  ی ا قهی دستش رو شکمش و دق  نیا یه  دم یپسره چپ نگاه نکرده بود.ععععع من د نیبه ا یشکیب خدا. تا حاال ه ی دار  کیال -

 با سرکه چه شوددددد.  ریفکرکن ش  ی . وااایییییدشور رهیبار م هی

 

 . کاش...دمید یزورگو رو م یآقا  نیجوووون. شاد بودم شاد ترم شدم. خخخخخ کاش بودم و حرص خوردن ا آخ

 

  هی ماه بق کی  نیهست و تو طول ا یدوره ا  یمهمون نجا یبار ا ه یماه  کی هر  دمیکه من فهم نطور یداشتن. ا ی دوره ا  یمهمون  فردا

  نکهیغذا درست کردم. بعد از ا شهیمن مثل هم میبرق انداخت ی. به دستور اکرم همه جا رو حسابدنی م  یخانم مهمون یدوستا ی

 . رفتم سمتش:گشتیم یز یچ هی که داشت دنبال  دمیرون که ساغر رو کالفه دی کارم تموم شد از آشپزخونه زدم ب
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 ؟؟ی ساغر یگرد یم  یدنبال چ -

 . گردمیم ی فاتی شرکت تنض ها؟؟ اها. دنبال شماره -

 . چرخنیهمه خدمتکار دارن ول م  نیا ی واسه چ -

. دوباره به ساغر نگاه ومدنی که اون دو نفر فقط مواقع خاص م  می نفر بود شی. با اکرم ش مااایهم نبود گمیهمه که من م  نیا حاال

 کردم. 

به   هویشد  یچ دونم یکه اونم نم کرد یم زی تم  رفتیصغرا خانم بود م  هی.  هیاون اتاق جن یکار  ز یواسه تم م یخوایکمک م  یاره ول -

 کرد.  دایوجود جن ها اعتقاد پ

 اون اتفاق اومد رو لبم نشست. ی ادآوریاز  یلبخند 

 شما هااا. جن کجا بود؟؟  نیهست یاالت یچرت و پرتا؟؟ چقد خ نیبه ا  یمگه تو هم اعتقاد دار  -

 . گهیکار در رفتن د ر یر از زجو هیخب   ی نه بابا من قبول ندارم ول -

 کرد و تا خواست زنگ بزنه جلوشو گرفتم و گفتم:   دایساغر تنبل. ساغر شماره رو پ ی خنده. منم خندم گرفت. ا ر یخودش زد ز و

 . کنمیم ز یتم رم یمن م -

حاال داوطلب شدم   رقصمینزده م ی جور نی بدون توجه به چهره بهت زده ساغر  به طرف پله ها رفتم. حقم داشت خب من هم و

  نی. همنمیدوباره اون دختر رو بب خواستمیخودمو داشتم م لیمنم دل ی . ولدهیو نشن  دهیند  یزای کنم. به حق چ  زیبرم اتاق تم

 .دمی قرمزش رو د  یوحشت برگشتم که چشما اشد. ب دهیتو فکر بودم که بازوم کش  یجور

 زووود..   یییلی. خکنمیم یتالف   یکوچولو. زود تر از اونچه که فکرشو بکن ی در افتاد  یبا بد کس -

  ن یمن رو زم گهیشده بود. شانس آوردم لباس قرمز تنم نبود چون در اون صورت د ی گاو وحش ه یسرخه سرخ بود و مثل  چشماش 

ها رو   ی. آروم در اتاق رو باز کردم داخل رفتم و دوباره با نگام کل نقاش یبه سمت باال حرکت کردم. حاال کو تا تالف الیخی نبودم.ب

 از نظر گذروندم. 

  یشیم یدختره رفتم. دوباره پارچه رو کنار زدم و دوباره تو چشما یبه سمت نقاش  م یجارو و دستمال رو همونجا گذاشتم و مستق 

  ریداشت. مبارک صاحابش آق ام  ی ادیز تیهم مشخص بود. واقعا جذاب ی از تو نقاش  یچهرش حت ت یشدم. معصوم رهیرنگش خ

محمده گنده دماغ. سرمو تکون دادم و    ریام نیا شیپ شه یحروم م دونمیدختر. م نیواسه ا ادی م  فمی ح شییخدا یمحمد ول 

شکسته   یو قلم مو ها  ختهیر یپاره شده و رنگا ی ها ینقاش  یسر ه یبود و   ف یاز بس کث د یطول کش  ییییلیمشغول کارم شدم. خ
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به سرش. خالصه من به غلط کردن افتادم   زنهیم  نجایا ادیمحمد هر وقت م ر یحرف صغرا خانم درسته ام دادیهم بود که نشون م

 . یبسوزه پدر فضول  ی . ایکار  ز یه داوطلب شدم واسه تمک

 

حس   هی  دمیرو د یبار که نقاش  نیچرا انقدر کنجکاو بودم دربارش. اول دونمیدختر رو نگاه کردم نم ینقاش  گه یبار د هی رفتن  موقع 

 .  کنمیبهش م ی اد یز ی کیحاال حس نزد ی داشتم ول  فیخف  یلیحسادت خ

  یبا ی دختر با  ی و با دست برا  دمیکش  یقی. نفس عمنمشیباشه. کاش زود تر بب ی دختر مهربون و دوست داشتن د یبا کنم یم حس

 .  گهید  وونمی. د نهیبیکردم. حس کردم اونم خوشحاله منو م 

رفتم   الیخی )ادعا(  داره. ب ی هارت و پورت ه ی ی نبود. هه الک ی خبر ر یرفتم. خدا رو شکر از آق ام  رون یروشو ب  دمیرو کش پارچه

 . نییپا

 . میکه استراحت کن م یرفت  نیتموم شده بود واسه هم بایتقر کارا

 

ضبط کرده   یواشکیداد اکرم و   یشدنه. ساعت رو نگاه کردم. پنج صبح. من صدا داریوقت ب دمیداد مکرر اکرم اومد و فهم یصدا

 خوشکل اکرم بود.  یشم دادا   داریمن ب  شد یکه باعث م یز ی. چون تنها چمیبودم گذاشته بودم رو زنگ ساعت گوش 

  کم یحمام بود که  ه یما واسه همه خدمتکارا فقط   ک یخسته بودم حموم رو گذاشتم واسه صبح  تو کلبه کوچ ی لیچون خ شبید 

اب   ر یهامو زبا کلبه فاصله داشت. لباسامو برداشتم و رفتم سمت حموم. درش رو قفل کردم و دوش رو باز کردم و اروم اروم مو

 کردن. عادتم بود.  ی باف الیماساژ دادمو شروع کردم واسه خودم خ

نگاش کنم باال سرم گرفتم   نکه یمشغول بودم دستمو دراز کردم سمت شامپو بدون ا ینجور ی. همکردمیم یباف  الیتو ذهنم خ 

 : گفتمیتند تند م ی نجوریبهم دادن. هم نویاشپز جهان که ا نیجام بود و من بهتر نیمثال ا یالک

 

 . من متعلق به همه شمام. اصال همه شام مهمون من به خرج شما.د یینفرما ق یتشو کنمی خواهش م کنمیخواهش م -

 

  یل یبرداشتمو شامپو رو کج کردم و چون موهام بلند بود خ یباز  وونهیبودم. باالخره دست از د بمیبه فکر ج المم یتو خ خخخخخخ

که موهامو شستم سرم رو گرفتم   کم یزدم.  ی الیخ یب یجامد بود ول  یادیز  کمی. شامپوهه دنیدم به مالبودم. شروع کر  ختهیشامپو ر
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. دوباره شستم دوباره کف کرد. انقدر موهامو چنگ زده بودم که پوست سرم ذوق  کردیکف م تداش   ی نجوریهم نیا ی اب ول ریز

 گ ید ه یچه کوفت نی. شامپو رو برداشتم ا گرفتیم م یداشت گر  گهید کرد یذوق م

 

  ی برا خودم داشتم. از وقت هی شامپو جدا از بق ه ی. من ستین یشگ یاصال شامپو هم نکه یچشمام هشتا شد. ا دنشیکردم. با د نگاش 

 . نکرده شامپو اونا رو تموم نکنم ییتا خدا  رمیجدا برا خودم بگ  ی شامپو ه ی بود مجبورم کرد  ده یبلندمو د یاکرم موها

روش   ی ا شهی رو شامپو چسبونده شده بود و با چسب ش  اداشتی ه یبود سکته کنم.  ک ینزد تیچرخوندم. از عصبان کمیرو  یقوط

 :ادداشتیرفته بودن که اب خرابش نکنه و اما متن 

... و پشت بندش  شیو کف ر یی ظرف شو ع یما ، ییدستشو  عیما باتی خدمتکار خنگ با ترک یموها  یشامپو مناسب برا معجون 

 خنده. یموجیچن تا ا

داشت حالم از موهام بهم   گه یکنم.د یمعجونشو تو حلقش خال  اتیاالن محتو خواستیو چقدر دلم م  هی کار ک دونستم یم خوب

 . عووووق. شی. کف رکردیبازم کف م شستمیم  ی .پس بگو چرا هر چخوردیم

 ا خواستم وارد کلبه بشم اکرم جلوم ظاهر شد و شروع ب غرغر کرد: و ت رون یبود موهامو شستم و اومدم ب یبا هر بدبخت  باالخره

 

امروز   یدونستی. تو میو بر ی کار مارو خراب کن ی تو فقط اومد   دونمیمن م یینجایهاااان؟؟؟  تو باعث ننگ  ا ی تا حاال کجا بود -

 . تو... یخانواده روببر  نیا ییابرو  یاز قصد خواست هیمهمون

 

  نیبده ا رش یبودم فرار کنم از دستش که خدا خ یراه  هی . حال و حوصله جواب دادن بهش رو نداشتم و منتظر گفتمینم یچیه

 صغرا خانم منو نجات داد: 

 

 که به شما اطالع ندادم.  د یببخش ی اوممم. اکرم خانم من فرستاده بودمش دنبال کار -

 

 به هردوتامون کرد و گفت: یچشم غره ا اکرم
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 وگرنه...  ی نکرد ییصغرا و تا حاال خطا یکه دست راستم  فیح -

 

 ساعت دود از کلم بلند شد.  دن یتشکر از صغرا خانم به اتاق رفتم. با د ی ادامه نداد و رفت منم بعد از کل جملشو

 

  کنم یم  یتالف ی جور یتو حموم بودم. اوففففف.   سه ساعت با یمن تقر ی نی ن ی. ساعت نه بود و انباری اکرم حق داشت ا شیییخدا 

 . رمحمد یآقا ام  یاز کجا خورد  یکه نفهم

از اتاق خارج شدم و خواستم به طرف آشپزخونه برم که ساغر جلومو گرفت. االن فقط ساغر و پر   عیلباسامو گذاشتم رو تختو سر  

 کم داشتم:  اشویحرف

 

من ظرفا   یتا دو هفته تو به جا ش یبه تالف د یبارم کرد با چاردی غر سرم زد و لاکرم چقدر  نیا یدونینم  ؟؟ی کله سحر  یکجا بود  -

 ی رو بشور 

 

 تکون دادم و از کنارش رد شدم.  ی حوصله سر یب

 

 .اااایخانم خانما جواب منو نداد یکجا به سالمت   -

 

 حوصله گفتم:  یب

 

 بکشن.  یگاریبرم آشپزخونه ازم ب خوامیاه ولم کن ساغر. حوصله ندارم. م -

 



 که بپره  ستیعشق مثل عطر ن

67 
 

 ساغراومد که با خنده گفت: یحرکت کردم اما صدا ع یسر و

 

 خوش بگذره.  -

 

داره غذا درست    چارهیصغرا خانم ب دمیرفتم آشپزخونه که د ال یخیوگرنه... پوففففف ب  ستمیکه امروز رو فرم ن  فی. حشعوووووریب

عالمهههههه غذا و   هی با لبخند رفتم سمتش و کمکش کردم.  نجا؟؟ی ترسکه اساغر گور به گور شده م نی. پس ایییی. اخکنهیم

 که ساغر اومد داخل و گفت:  کردمیژله هم درست م نیر. داشتم آخمی دسر و خورشت درست کرد

 

 کنسل شد.  ی. مهموند یغذا درست کن خوادینم گهید -

 

 چرااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 

 به را.   دهیچون چ چسب -

 

 ساغررررر ادم باش.  -

 

 . دونمیدرد خوب من چم -

 

و   ف یح نایهم ا مید یکشیهمه زحمت نم نی هم ما ا ؟ یزود تر خبر بد  یتونست ینم ی مهمون نیخراب شدن ا یباعث و بان ی ریبم یا

 .گهید  ه ی. اثرات پولدارشد ینم لیم
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 م؟؟ یکن  کاریهمه غذا چ نیحاال با ا -

 

 که...   رهیقشر فق ن یدور ا زن یریالبد م ستین ی زیکه چ  نایهه واسه ا -

 

رو   نای که ا شد ی نم ی نجوریقدرشو. ا فهمند یکه دارند نم  نا یا گهیادامه نداد و رفت. ساغرم مثل من حرصش گرفته بود. راس م گهید

 دور به خاطر   ختیر

  نیا دم یتا خواستم حرف بزنم د  ستادمیکه خانم نشسته بود ا ی به طرف هال خونه رفتم.کنار مبل دمویبه لباسم کش یدست نیهم

 نگام کرد.   یروزیبا پوزخند پ د یاورانگوتان هم اومده و تا منو د رمحمد یام

شده بود کردم  بودم. رو به خانوم که هنوز متوجه من ن  نجایا ی ا گهید زیچ  یتا به اعصابم مسلط بشم من برا دمیکش  یق یعم نفس

 اهم اهم گفتم که بفهمه منم هستم.  هی و 

 

 گفتم:  تیدو شون نگام کردن که با جد  هر

 

 کنسل شده. درسته؟  یساغر گفت که مهمون د یببخش -

 

 گفت:  ره ینگاشو از سوهان تو دستش بگ  نکهیخانم همون زن آقا بدون ا نینسر

 

.  انیاالن فقط واسه عصرونه م ی باشند ول نجایعصرونه و شام ا یو برا  انیقرار بود عصر ب نکه یا ین یالبته نه کامل.   زم یبله عز -

 بمونه.  شمونیپ نجا یا یاز لندن اومده و حاال قصد داره مدت   هی چون پسر خواهرم چن وقت

 

پسره   نی. تا دهن باز کردم ادامه حرفمو بگم ادهیکامل اطالعات م ادی. لفظ قلم حرف زدنت تو حلقمممم خوشم میییییووووو

 گفت: القوز ی
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 ؟؟ ید یبه تو داشت که پرس  ی چه ربط نایحاال ا -

 

 محل بهش بزارم رو به خانم گفتم:  نکهیبدون ا یاخم مچه ین  هی با

 

 م؟؟ یکن کاریبا اونا چ د یبگ  شهیم میغذا درست کرد  یما کل   یول -

 

 .د ی. خودتون بخوردونمیاوممممم. خب نم -

 

 گفتم:  ی لبخند حرص  هی با

 

 . شهیتموم نم  می ما هرچقدرم بخور ادنیز ی لیخانم خ -

 

 گفت:   کالفه

 

 .  د یکارش کن ه ی خودتون  دونمیمن نم -

 

 دارم. اجازه هست بگم؟؟   ینظر  ه یراستش من  -

 

 نگام کرد که ادامه دادم.  یحالت سوال با
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 به همه کمک کنه اگه...  رسهیشهر. بودجش نم نییقسمت پا  هیریمرکز خ  ه ی ... هی اوممم خب  -

 ...د یشما اجازه بد  اگه

 

 فوت کردم:  نفسمو

 

 .می بد  ل یغذا ها رو به اونا تحو -

 

فوق    یصدا هی  هویکه  ومد ی ن ییصدا چیبشن. ه ر یاونجا س  یارزشش رو داشت که بچه ها یانداختم ول  ن ییسرم رو با خجالت پا و

 شاد گفت: 

 

 .  هیخوب ی لیدخترم. فکر خ ه یعال -

 

لبخند و    هینگاه به اون دو نفر کردم. خانم با  هی خوشحال شدم از استقبالش  ی اومد ول یک  دمیآقا هست. اصال نفهم دمید  برگشتم

 و...   نینگاه گنگ متعجب غمگ  هی  کردینگاه م ی چجور  دونم ی... نمرمحمد یام

 

 از تو انتظارنداشتم. خخخ   یدار ک یال ولی : اگهیبود که انگار م یز یچ هی  ی بود ول یچ دمی برگردوند و من نفهم نگاهشو

 آقا به طرفش برگشتم. یصدا با

 

 . د یبر رمحمد یبا ام -
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 اخههه ... ه یریبرج زهرمار برم مرکز خ نیمن با ا یکردم وا  تعجب

  دمیزمزمشو شن یصدا شدمیداشتم از کنار آقا رد م   یبود. وقت  یراض ری رفت ظاهرا ام رون یحرف بلند شد و ب ینگاه کردم ب  بهش

 : گفتیکه م

 

 الناس. هی چقد شب -

 

 دخترش النا هستم چ جالب.   هیمن شب  گفتیکه م ی بار نیدوم نیا

 

.  میمحمد به سمت مؤسسه حرکت کرد ریبا ام  شنهادمیامروز رو تو ذهنم دوره کردم. بعد از پ یو اتفاق ها دم یتخت دراز کش ی رو

 . کنمیبچه ها رو فراموش نم یتو چشما یه و برق خوشحالخند  چوقتیه

  ه یموسسه   ریرفت و به مد  یواشکی د ی خودش چشم منو دور د الیرو لبم نقش بست. به خ  رمحمد یکار ام  ی اداوریاز  یلبخند 

 بگم. ی چ یییییی که من بدونم اونم کمک کرده؛ ه خواستی چرا انقدر مغروره و نم دونمیکمک. نم  یمقدار پول داد برا 

همراه   ظظظظ ی غل شیارا ه یبا  ش یتیدختره لوسسس و ت ه ی ی تموم شده بود ول ی مهمون بایداخل. تقر  ومد ین ر یام م یبرگشت ی وقت

 :  گفتیهم دختره با عشوه م یمامان بدتر از خودش مونده بودن ه

 

 .ااادیجان نم ری جون ام نینسر -

 

. بخاطر ورود حضرت واال پسر  می. دختره چندش. اوففففف از فردا دوباره بپز و بشور داررهیگ یسرم درد م شم یاداوریاز اه اه اصال  

عالمه کااار. اما   هی و   میمون یاخرشم ما م کننیخوش و بششونو م کننیتازه م دارید  یمهمون  رنیخواهر خانم. خوبه واال مردم م

 داشتم..   هدفاصلن برام مهم نبود چون 

 کنم یو کار کردن ها رو ب خاطر هدفم تحمل م را یتحق نیهمه ا من

 وجدان خودم راحت باشم که همه تالشمو کردم..   شیبعدا پ خوام ی م چون
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 تفاوت که الزم نبود من غذا درست کنم  نی و امروز هم همون کارا با ا یشگ یهم ی شده بود. هر روز همون کارا یعاد  میزندگ  روال

عادت نداره    رونیب یطرف به غذا دمی. واال من شنرنیبگ  رون یاز ب  خوانیعادت نداره م  یخونگ  یظاهرا پسر خواهر خانم به غذا 

 نه!!!  ی خونگ  یبه غذا ی ول

 ... هیی عج شونی خونواده همه چ ن یا الیخیب 

سطل و دستمال رو برداشتم   ه؟؟ ی چ یکردن برا زی تم گهید میرو برق انداخت نجایا روز یما که د فهممی من نم ی ارک ز یسراغ تم میبر

 پاک کردن پله ها. یو رفتم برا 

  نم ینگاه کردم بب تیکرد. با عصابان ف یباال همه رو کث د یبا سرعت جت از پله ها دو یکیتموم شده بود که   شترش ینصف ب  بایتقر

 .  یشگ یبلهههه همون اخمق هم دم یکه د  یکدوم احمق

رو چن تا از پله ها.   دمیکف کش  یکل  عی. دارم برات فقط صبر کن. سریتازه شامپومم که ترکوند  ر؟؟یآقا ام  یکن یمنو دو برابر م کار

با سرعت جت اومد سمتم   محمد  ر یدوباره ام هو یکه  کردم یشاهکارمو نگاه م ی ثیو با لبخند خب سادمی کارم تموم شد صاف وا ی وقت

 .دمی و هوا د  نیزم نیکه خودمو ب نییسمت پا دم یمنم دو  مشد هل کرد ی چ دونمیمنم نم

 خودم کردم که لعنت بر خودم باااد.  یوااا

  یبا چشم ها رمحمد؟؟یام شه ینگاه کردم. نههههه. باورم نم م یدور کمرم حلقه شد. به ناج یاشهدمو هم خونده بودم که دست  گهید

. اونم هنگ کرده بود. فاصله مون به نسبت خوب بود البته اگه دست حلقه شدش دور کمرمو فاکتور  کردمیگرد شده نگاش م

 .میریبگ 

بود   کیازش جدا شم که دوباره پام سر خورد نزد عی . هل شدم و اومدم سرنمیلحظه به خودم اومدم من احمق هنوز تو بغل ا هی

 منو گرفت.  ری شم که دوباره ام نیبار دوم نقش زم یبرا

 

  ی گروپ گروپ قلبش رو به خوب  یاز حدمون داغ کردم. صدا شیب یکی . از نزدشد یفاصله صورتامون به زور دو انگشت م ندفعه یا 

. چشماش گنگ بود. انگار اونم هنگ  رهی ت  یقهوه ا  لهیلحظه به چشماش نگاه کردم. دو ت  هی . اب دهانمو قورت دادم و دمیشنیم

مردونه و   ی استخان ینی پوست گندمگون ب یمشک ی . موهایچهره کامال شرق ه یشدم.  ق یبار تو چهرش دق نیاول یکرده بود. برا 

 .  یمعمول یلبا
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و صاف کرد و با  به خودم اومدم من رمحمد ی ام یجذاب بود. با تکون ها  ی ادیاورانگوتان بودن ز یاورانگوتان برا نیا مینگذر ازحق

تا اومدم دهن باز کنم    کنه؟؟یفکر م یو روش رو برگردوند. خاک به سرم االن در موردم چ  د یموهاش کش یتو  ی دست ی کالفگ 

 : فتگ  ی زنگ خورد. با لحن کالفه ا شیگوش 

 

 سپهر؟؟  هی چ  -

 

 ومدم.  پرونده. مثال اومدم زود بردارم به جلسه برسم. اومدم ا یگ ی راس م یکدوم پرون... وااا -

 

  ایحاال من مونده بودم بخندم  یمبارک اوخ منگاهیاونم با نش ن ی. تا اومدم بگم نههههه، بااامممم افتاد زمنییسمت پا د یدو عیسر

دستش رو گذاشت رو کمرش که مطمئنم اگه من نبودم دستش رو    هی دردش گرفته.   یل یچش شده. معلوم بود خ نیا نمیبرم بب

 دلم براش بسوزه.  ای دم بخن دونستمی.نممنگاهشیرو نش ذاشتیم

 رو به من گفت:  ید یو تهد   یلحن عصب ه ی بلند شد و با  رمحمد یام

 

 . یدستو پا چلفت کشمت یکنم م  ریهم د قه یدق  ه یفقط  قه ی دق  هی  ی اگه حت -

 

 بشورمو بسابم. د یبازم با یییییییی. زبونمو تا ته در اوردم و رومو کردم اونور هرتمینگ  خواست یبه من چهههه. م خو

 

 که المصب.  سیدو تا پله ن یکینفسمو فوت کردم. باالخره تموم شد.   سادمو یوا یخستگ  با

  یدستاش رو کمرم گرم بود. هههههه من عجب خنگ  ی افتادم. هنوز جا جده یاون صحنه مثبت ه اد ی هوی سادم یبه کمر وا دست

 اومده تنش چه گرم و نرم بود.   ادم یاون اتفاق افتاد من حاال  شیساعت پ هیهستماااا 

مخت تاب    نشیتو س   یبا کله رفت شیگرم و نرم کجا بود. خوبه چن شب پ  ؟؟یگ یم  یدار  ه یچرتو پرتا چ نیتو سرت آوا ا خاک

 گرم و نرم نچ نچ منحرف، دختر بد.   یگ یبرداشتا از بس سفت بود حاال م
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 ساغر با خنده اومد.  یکه صدا  کردمیداشتم خودمو دعوا م  ینجور یهم 

 

 .رسهیمهمونه م ن یاالن ا م یبر ایبسه بابا کم خودتو دعوا کن ب -

 

 باشهههه؟؟   ده ینکنه صحنه رو د د یاز کجا فهم نیمن ا ی وا یه

 لبخند گنده خر کننده برگشتم سمتش:   هی با

 

 زمممم؟؟ یدارم عز ی ری. مگه خود درگممممیدعوا کجا بود ساغر جون -

 

  ندتیگرفته بودم نشون شوور آ لم ی. کاش ازت فیکنیفکر م ی به چ ی دار داستیپ افت یتو کال از ق  یاون که صد در صد ول  -

 رو بهش قالب کردن.   یبفهمه چ  دادمیم

 

 نصارش کردمو گفتم: یپس گردن ه ی نیراحت شد به خاطر هم الم یخ دهیند  شششیاوف

 

 ؟؟ یگفتم بهت پروو شد   زی و دو تا کلمه محبت آم دمی. تو روت خند خودیب -

 

 اومد جواب بده صغرا با هول و وال اومد و گفت:  تا

 

 . گهید  د ییبدو دنیخان رس   نی. آرمنیینجای شما هنوز ا -
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 به ساغر نگاه کردم که گفت: یبا حالت سوال گه؟؟ ید  هی خر ک نیآرم

 

 به نظرم همون مهمونه باشه. پسرخواهر خانم.  -

 

هس طرف که با   یییی با خودم گفتم حاال انگار ک  میسادیدر وا ی استقبال. همه جلو یبرا  می رفت دمویو لباسم کش ی به روسر یدست

شد و   ادهیقد بلند ازش پ  ییاقا ه ی و  ستادیا  اطیومد داخل حبراق ا یمشک  ینی المبورگ هی کال حرفمو پس گرفتم.   نشیماش  دنید

 برداشت. نکشویع

در   ی ول  یبد نبود معمول افشی. ق یگوشت یبزرگ و لبا  کمی ی سبز دماغ گوشت یکردم. پوست برنز چشما ش یبرس  عی نگاه سر ه یتو  

به سرم به زمان حال برگشتم.   فی تکون خف هی با  ال یخیکردم؟ ب سهیمقا ر یبا ام نو یبود.حاال چرا من ا چیه رمحمد یبا ام سهیمقا

منم رفتم قهوه   رهیرو بگ  نیاومده بود؟؟ خانم به ساغر گفت که بره کت آرم یک  نیا داد یدست م رمحمد یخان داشت با ام نیآرم

 و رفتم طرف سالن.   ختم ی . قهوه ها رو رارمیب

  ی اروم یو با صدا نیلحظه من خم شدم طرف ارم ن ی.تو همرفتگ یسراغ کار و بارشو م نیاز آقا شروع کردم که داشت از آرم اول

انداختم که   ریسرم رو ز  ع ی. سردمیسبزش د یرو چشما ی زیسرم رو باال اوردم. قشنگ برق ه کمیو هم زمان  د ییگفتم بفرما

 برداشت و گفت:

 

 . ید یل ی مرس  -

 

  اد یتا نگام به صورتش افتاد داغ کردم و  یسرم رو باال اوردم ول  کم ی. طبق عادتم دوباره رمحمد ینگفتم و خم شدم طرف ام یزیچ

 زدم.   می افتادم. خوب شد خودش زود برداشت منم ج ه یاون قض

 

  دونم یاومد. من نم ی خورشت کم م نیزنگ زده به دوستش و اونو دعوت کرده. واسه هم ر ینهار که شد خبردادن که آقا ام وقت

 فاز مثبت گرفتن به تعداد سفارش دادن اسراف نشه.  نبار یا دادنااایسفارش م اد یز  شهیرعکسن همچرا ب نایا
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سر   ینگفتم. طبق معمول باال ی زیبه خانم و آقا چ یتو بشقاب ول  ختمیرو که اضافه مونده بود ر  ی روزیمقدار از خورشت د  هی  منم

رو   ختیاز خورشت ر کمی نیخان.آرم ن یبود افتاد جلو آرم ی. از شانس خوشکل من اون بشقابه که غذا خونگ می سادیوا زیم

  وفته یحساس بشه ب یخونگ  یراست گفته باشه به غذا نیمنم گرد شد. نکنه ا یهم زمان چشا سادیوا  هوی ی برنجشو خورد. ول

 سرشو باال اورد و گفت:  ن یکنم؟؟ آرم کاریچ ایخدا یمنو بندازن زندان؟؟ واا  رهیبم

 

 د؟؟ یاز کدوم رستوران گرفت نو یخاله ا -

 

 وسط و گفت:  د یخانم اومد دهن باز کنه اکرم مثل قاشق نشسته پر تا

 

 خورشت شما رو آوا پخته.  نیا یاقا ول  د یببخش -

 

  ن یآرم یزندان. با صدا زن ندای.االن منو میگفت یسنگ قبرتو بشورم اکرم مرض داشت یبهم زد. ا  یطان یلبخند ش  ه یبرگشت و  و

 بهش نگاه کردم. 

 

 د؟؟ یآوا کدومتون -

 

 دهانم رو قورت دادمو گفتم: آب

 

 م...منم...خب.. را... راستش... -

 

بار با اعتماد به نفس   نیشده حاال؟؟ ا ی تلنگر بهم. اصال دادم که دادم مگه چ  هی شد سوهان روحم و  رمحمد یپوزخند ام یصدا

 گفتم: 
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 گذاشتم که..  یظرف از خورشت خونگ  ه یخب خورشت کم اومد منم فقط  -

 

من   لیبچه چل شد رفت. لبخند ژکوند تحو یییلبخند کج نشست گوشه لبش. اخ ه یباال  د یابروش پر ن یادامه ندادم. آرم گهید

 با همون حالتش گفت: نی. آرمدهیم

 

تو غذا ها رو درست   نجامیمن ا ی عوض شد. تا وقت ی رانیا یخونگ  یخوشمزه... نظرم کامال در مورد غذا ی لیفوق العادس خ نیا -

 خاله شوهر خاله گرام.  ی کن. البته با اجازه 

 

 صاحب خونه.  یبا اجازه   گهیدستورشو داده بعد م ه ی من داد. عجب آدم لیدوباره لبخند تحو و

شدن ب   ک ینزد یعن ی نیبدم و ا رییخانواده رو تغ نیا ی از اعضا گعی د ی کیبود ک من تونستم نظر  نیا اما مهم نبود االن مهم 

 خواسته هام... 

 

.  خوردیچشمام عکس العمل همه رو نگاه کردم. آقا رو لبش لبخند بود. خانم تعجب کرده بود. اکرم که به وضوح داشت حرص م  با

لحظه چشمش افتاد   نیبه ساغر. ساغر تو هم دمیبود. رد نگاهش رو که گرفتم رس  ییجا هی بود. دوستشم محو  یخنث  رمحمدمیام

نگاش   زیر ی و گونه هاش سرخ شد و رفت تو آشپزخونه. با چشما نییو انداخت پاسرش ر  ع یو هول کرد. سر  رمحمد یبه دوس ام 

 .زنناااایدوتا مشکوک م  نیکردم. ا

 متوجه شد که با ارنجش زد تو پهلو دوستش که به خودش اومد و خودشو جمع و جور کرد.  رم یام یانگار

 . رمحمد یام یو پوزخند ها ن یآرم زیه  یجز نگاه ها وفتادین یتا شب اتفاق خاص  گهید

 

  ی .ولسین  یچی ه لیمنو سه نی. بیتوهم زد  گفتیم  یزبون ساغر حرف بکشم نشد که نشد. ه ریخواستم از ز  ی شب هرچ آخر

ساغر خانم   ی هم هس هنوز منو نشناخت ی زیچ ه یپس حتما  دونهیاسم طرفو م ی جملش خودشو لو داد. وقت نیکه با هم  دونهینم

 نشدم.   چش یپاپ گهی. درمیگ یآروم نم ه یچ ه یمن تا نفهمم قض
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اطرافو نگاه   ی چشم ریز پادم ی داره م یکی  کردم یحس م ی ه ی خان نهار درست کردم ول نیبه دستور آرم چاره یدوباره منه ب  فردا

 نبود. به کارم ادامه دادم.  یکس  یکردم ول

تا گردن رفته تو غذاها  رمحمد یام ی بلهههههه آقا دم یبرگشتم د ی و وقت  رون ی تم بکارم تموم شد چن لحظه از اشپزخونه رف  یوقت  

 .رسمیگربه کوچولو. حسابتو م یکنیم   یواسه من تالف گه یم ی و ه

 اهم کردم و رفتم داخل..  ه ی. ثیمحمد خب ر یام یا

 

 نجا؟؟ یا یدار  ی شما کار -

 

 دوس داشته باشه. ها؟؟  یخونگ  ی غذا شتریبخوره و ب نیشاهکارتو تا ارم نیا یار یامممم خب من... اها گشنمه چرا نم -

 

 سرشو برگردوند طرفمو گفت: یپوزخند زد و رفت. دم اخر  هی

 

 . رمیهر وقتم بخوام م امیدرضمن اشپزخونه خودمونه هر وقت بخوام م -

 

 از کاراش.. ی ضبه مونهی گرفت. مثل بچه ها م خندم

 از برنج خوردم. اه اه   کمی 

 نردبون من از تو زرنگ ترم.  ی اقا ی کور خوند  یکرده. ول  ی توش قاط یچ سی معلوم ن دادیزهره مار م  مزه

 

اوردم. ههههه فکر   رون یکرده بودم رو ب  می خالصه همه جا قا زو یم  ریو ز  نتیبرنج و خورشت که پشت پنجره و تو کاب یها س ید 

 سابقه درخشان منو ببره رو هوا.  تونه یکرده م
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برداشتم. باالخره خودش زحمتشو  زمونیعز ریمخصوص اقا ام  دهیترک  ی بشقاب از اون غذا ها هیزدم و   ثیلبخند فوق خب ه ی 

  یبا نگاه ها ینم ه محمدم شخصا خودم گذاشتم. او ر یام یو غذا دمی چ زوینخوره ازش.خخخخخ. با کمک ساغر م فه ی ح دهیکش

ازم   ی تا غذا هاشونو خوردن. همه هم کل می سادیسرشون وا یمعمول باال  طبقنبود.  الممیخ نیمن ع ی ول  د ییپایمنو م ثشیخب

 بود.  ریپر از ابهام ام  ی بود نگاه ها نی ریکه اون لحظه برام ش   یزیچ  نیشتریب ی کردن ول  فیتعر

. به زور  د یدو یی زده به سمت دستشو  رونیاز حدقه ب یاکراه قاشقشو پر کرد و تو دهنش گذاشت و چن لحظه بعد با چشما با

 ..ییحامله حمله کرد سمت دستشو ی زنا نیمثل ا قای . ههه دقکردم یداشتم خندمو کنترل م

محمد   ر یام یش یآت یچشما دن یبا د یرفتم ول شیپ ن یمحمد از خنده سرخ شدم و تا مرز گاز زدن زم  ریفکر باال اومدن شکم ام با

 رفت. ادم یاسمم  چ یخنده که ه

 نگاش کردم. ی نگاه معمول یباشم و با  ی کردم عاد یسع اما

که    یلحظه آخر نکهیفقط ا وفتاد ین ی اتفاق گه ی. دزدیکلمه هم حرف نم  هی  یاون حت  یول  کردند ی نگاه م ری با تعجب به ام همه

 دستمو گرفت و گفت:  ی به طور نا محسوس  شدم یرد م ر یداشتم از بغل ام

 

   ؟ید یباشه فهم ادت یکوچولو گفتم   یکن یم یباز  ریبا دم ش  - 

 

 گفت:  دادیهم فشار م ی نگفتم که دستمو محکم تر فشار داد و همونطور که دندوناشو رو یچیه

 

 نهه؟؟؟  ای  ید یفهم -

 

 فقط بلده زور بگه. اه..   ی خوبه گفت و دستمو ول کرد. احمق روان ه یور سرمو تکون دادم. اونم از فشار دستاش ضعف کردم و به ز 

 لبم نشست. ی رو یکردم لبخند   یتالف نکه یبا فکر ا ی ول  ختی به هم ر اعصابم
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اکرم بلند نشده   ی بود که تا االن صدا بی. ساعت نه صبح بود. عجدمیشدم به ساعتم نگاه کردم اوه چقدر خواب دار یاز خواب ب صبح

. بلند شدم  ومد ین الشم یخ نیبالشتمو سمتش پرت کردم که ع عیحرکت سر ه یبود نگاه کردم و تو   دهیبود. به ساغر که هنوز خواب

 باز گفت:  مه ین یو با چشما  د یاز جا پر کالفه و تند تند تکونش دادم. ساغر 

 

 هوم چته؟؟  -

 

 ما دو تا؟؟  مینشد  ض یاکرم مستف یهنوز از دادا  ی برا چ -

 

 اخه برا اکرم خواستگار اومد شوور کرد رف.  -

 

 ؟؟ یهم که شده ادم باش  قه ی چند دق یبرا  ی حت یتون یساغر تو چرا نم -

 

 ..گماااااینم -

 

 ب درک.  -

 

 ک.  میندار شیاسا رمحمد یام نیبود اما از دست ا یاول صبح واقعا عال یزدم. هوا  رونیبرگردوندمو از کلبه ب رومو 

 اخهههه.. شهی مگه م م ی. جل الخالق مگه دارومد ینم ییصدا چ یآشپزخونه داخل رفتم. ه یدر پشت از

 خنده ساغر  بلند شد  یکه صدا  کردمیطرف و اون طرفو نگا م نیمثه خنگا ا نطوریهم

 

 . رهیدزد بگ  خواد یم کنه ینفهمه فکر م یهر ک کنهیو اونورو نگا م  نوریا ن یچیمثه کاراگاها شده که نگو. هم افتیق  یآوا انقد  یوا  -
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 زدم و نگاش کردم. ساغر با همون لحن ادامه داد: یپوزخند 

 

 . رنیگ یم  نمیبرا اقا ارم یاومد مجبور شدن برن سفر و بعد از برگشتنشون مهمون شیپ یی هوی ی سفر کار ی حاال زور نزن. برا آقا  -

 

 و هفته عشققق به به بدون کار. اخ جون اخ جون. . د یییخوووب دو هفته خوش   م یلی. خنطووریکه ا عجبببب

 . د یپر میساغر کل خوش  یحرف ساغر تکون دادمو خواستم برگردم کلبه که با حرف بعد  د ییاز تا یسر

 

 . میصبحانه اماده کن نیو آقا  ارم  رمحمد یآقا ام یبرا  د یکجاااا. با -

 

 خدافظظظ دو هفته عشق خدافظظظ  ی. دو هفته خوش ومدهیروز بدون کار به ما ن هیدر چ حد اخهههه.   یخدااا. بدبخت یا

 �😩�سالم...  ز یه نیتخس و ارم  رمحمد یهفته با ام  دو

 

  نیب بیحس عج ون یرو مد   نایگذشته بود. بر خالف تصورم اونقدر ها هم بد نبود و من همه ا ییهفته از اون دو هفته کذا هی

حس   نیا له ینبود. دل ر یبود ام ن ینبود و هر وقت ارم نیبود ارم ری بودم. چون هر وقت ام شونیباز موشک  میو قا ن یو ارم رمحمد یام

 دونستم. یرو نم  نشونینفزت ب

مشکوک   یل یخ ن یهم ارم ینه پسر خواهرش از طرف  شد یبا خودش بد م  د یبود که با تشیخانم و موق نیبه خاطر وجود نسر اگه

 . لشیدل یشدن ب  ی ها و عصبان یخوشحال ی در پ ی پ یوقت اومدن گرفته تا تماس ها  ریاز د  زدیم

 بشم...  میحس کنجکاو ن یا الیخیکردم ب   یهام فشار دادم و سع قهیشق ی . دستمو رود یکش ری سرم ت یذهن  ی ریهمه درگ نیا از
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  یکه انگار  کردن یبه هم نگاه م ضیبا غ  نیصبحانه همچ ز یخونه بودن. سر م ر یو هم ام نیگذشته امروز هم ارم  یخالف روزا بر

با ارامش و لبخند رو لبش غذا  نیبود و برعکس ارم رمحمد یاز سمت ام شتریب ن یآتش ینگاه ها نیهم هستن. البته ا یهوو  

 سکوت رو شکست: ن یارم خرهشونه باال انداختم. بال ال یخی. بخوردیم

 

 جان. پارسال دوست امسال آشنا.. ریچه خبر ام -

 

که   ن ی. ارمکنهیبشرو کنف م ن یا ادیخوشم م یاز جاش بلند شد و از پله ها باال رفت. خخخخ. آ  ینگاه م ین ی بدون حت رمحمد یام

  ی. به جای گذریاز شکمت نم یطیکه در هر شرا ی بپوک یگفت و مشغول خوردن شد. ا  ی زیلب چ  ریشده بود ز عیضا یحساب

دارم    یحس بد  هی و  اد ی. ازش بدم مدس یند  ر یخ نیارم رینخورد همشم تقص ی چیبچم ه ی انداختم. آخ ینگاه محمد ریام یخال

 ..رمحمد ی از ام شتر یب یبهش حت

 

گذاشتم و به طرف اتاقش حرکت کردم.   ی دست ش یتو پ  کیک  کهیت   هی اب پرتقال با  وانی ل ه یساعت بعد از صبحانه  کی  بایتقر

 و منم که دل رحممممم دلم براش سوخت.   کشهیخونه داره عذاب م نیتو ا  ن یاز وجود ارم کردمیحس م

  ادیزورش م یشد. انگار ره یبهم خ یحرف چی شلخته پلخته درو باز کرد و بازم بدون ه یدر زدم. با موها  دمویکش  میبه روسر یدست

 گوشتو تکون بده و دو کلمه حرف بزنه.  که یت  هی نیا

 

 اوردم.  کیبراتون اب پرتغال و ک -

 

 .یاریبهت گفته باشم ب ادینم ادم ی -

 

  چه ی نم هیتو سوخت. با   یمن که دلم برا  ف یو انقدر بکشم تا کنده شه. ح رم یلختشو تو دستام بگ  یاون موها  خواستیدلم م  یآ

 : سادمیگرد کردم که با حرفش وا  اومده بود عقب میشون یکه از حرفش رو پ یاخم
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 ازت.  کنم یقبولش م م یحاال چون ادم مهربون -

 

 لبخند بدجنس تو چشماش زل زدم و گفتم:  ه ی با  اس؟؟ینطوریا ع

 

 سفارش دادن. من حواسم نبود برا شما اوردم.   نیکه اقا ارم نم یبیم  کنمیراستش االن که بهش فکر م -

 

از اتاق اسرار   ی باز موند و من تونستم کم مه یو داخل اتاق برد. در ن د ی از دستم کش بایرو تقر یدست  شیکرد و پ ی محسوس  اخم

دوسش   یلی. معلومه خ زدیکه اشنا م یشی م یو چشما ره ی بلند ت یدختر با موها ه ی بود. عکس  زیم  ی عکس رو هی . نمیبب زشویام

نفرت   کردمیو روش حساسه اما حس م  ادی بدش م نیانقدر از ارمچرا  دونمیبود. نم دهیکش  هک شیاز عکسش اونم از نقاش  ن یداره. ا

 و بهش مربوطه.   ستیدختر جذاب ن  نیدور از ا  نینسبت به ارم رمحمد یام

 اومدم. نییشونه باال انداختم و از پله ها پا م یشگ یعادت هم به

  ی خوشم نم ی سرد شده بود از سرد یلیگذشته خونه خ  نایاخر. اما از ا  کشنیدو تا همو م  ن یزودتر خانم و اقا برگردن که ا کاش 

 بودم.   یخانم هم راض ی اکرم و لفظ قلم حرف زدنا یبه دادا   یاومد. حت

 ... کردیم یرو تداع یخونه ساکت شده بود. سکوت برام خاطرات بد  نیا

 

لحظه مغزم هنگ کرد.   هی روبروم صحنه  دن ی. با ددمیدو اطیو به سمت ح دم یاومد از جام پر اطیکه از ح ی نسبتا بلند  یصدا با

  لش یفکر نکردم که دل ن یبا خودشون ببرن. اون لحظه به ا نویداشتن آرم  یپوش بودن و سع اهیکامال س   نجایپنج تا ن اطیح ی تو

 . دمیصورتم قرار گرفت و به سمتشون دو یدستام مشت شد و به حالت گارد جلو   اریاخت ی فقط ب هیچ

  کردیهم که فقط داشت نگاه م ی دست و پا چلفت ن ی. ارمکردیکار منو سخت تر م نیبودن و ا کلیه ی و بود همه قو   یعال کارشون

 انگار نه انگار که اون مرده من زن. 

 بود از پسشون بر اومدم.  ی به هر سخت باالخره

نگاه کردم که    نیببرم. به ارم شیاز پ یبتونم کار شد یخودمم باورم نم ولی. اکردمیو به رفتنشون نگاه م  زدمیتند نفس نفس م تند 

  ی کنه. وا یابونیب ی با اون غوال ی مبارزه ا نی همچ  یدختر الغر مرد  نیا  کردیباور م ی. حقم داشت. ککرد یداشت با دهان باز نگام م
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  ی قهرمان باز یخوا یو م  رتتیگ یجو م هو ی. اه اوا گندت بزنن که کننیجمعش کنم.. حتما اخراجم م یجور رو چ ه ی قض نیحاال من ا

 .  یاریدر ب

 ومده؟؟ یکه هنوز ن ده یهمه سر و صدا رو نشن نیا ی نی شه ینم داش یکه قربونش برم پ رمحمدم یام نیا

انگار پاش ضربه   یداشت از جاش بلند شه ول ی سع نیبه خودم اومدم. ارم یخش خش ی بودم که با صدا ر یخودم همچنان درگ با

 هم نکرده ها..  یکار  چیبود خوبه ه دهید

تلو تلو    یبود. ه نیکه چه قدر سنگ  ی حرف به سمتش رفتم. دو دل نگاش کردم و اخر دستشو انداختم دور گردنم انداختم. وا یب

 البد هنوز تو شکه.  گفتیم یز ینه چ کرد یم ی هم نه کار  نی. ارمخوردمیم

 اسلحه تمام باغو پر کرد.  یکه صدا  می نرفتع بود شتر یب یچند قدم  هنوز

 شدم. بازم نشونه گرفت...  ره یخطا رفته بود خ رش یپوش که ت اهیهل دادم. گنگ به مرد س  نیرو پشت ماش  نیارم

 بار... ن یا یبود که خطا رفت ول میبار اول از خوش شانس د یشا

  ی خودمو جمع و جور کردم و تا خواستم فرار کنم پام رو ع یاحمق حداقل فرار کن. سر ی مغزم به کار افتاد و فرمان داد که اوا هوی

 دوم بلند شد. ک یشل یافتاده بود و همون لحظه صدا نیزم  یکه رو ن یبغل ارم یپرت شدم تو  بایرفت و تقر ی پوست موز

 ..نیو خط ترمز ماش  اطیز شدن در حبا ی . صداکردمینگاه م نیبه ارم جیو گ مات

 به ما..  رمحمد یپا و نگاه گنگ ام یصدا

 فرو رفتم...  ی خبر ی عالم ب یو بعد تو  دمی بود که شن یز یچ نیآخر واری از د  دنشیپر یپوش و صدا اه یگفتن مرد س  ی لعنت یصدا

 

کرد و   دنیبازم اشکاش شروع به بار یچشما دن یساغر بود. ساغر با د  یاشک یچشما دم یکه د  یزی چ نیباز کردم و اول چشمامو

بابت ازش ممنون بودم که   ن ی. چقدر از اکردیم  هی و فقط گر  د ینپرس  یچی ه کردم یکه فکر م ی زیسرمو تو بغلش گرفت. بر عکس چ

 نکرد. کمرشو نوازش کردم  چمیسوال پ

مبارزمو جمع و جور   هی قض  نیا ی فکر که چجور ن یشمامو بستمو بازم اانقدر دوسم داشته باشه چ کردمیفکرشو نم  زمممی عز یاوخ 

 از هوش رفتم..  یبه خاطر چ اد ینم ادمی کنم باعث سردردم شد.اصال 

گاو رو درسته قورت بدم. با    هی  تونمیپر از غذا وارد شد. آخ جووون غذا اومد. انقدر گشنمه که م ینیس   ه یاتاق زده شد و صغرا با  در

 لبخند گفت:  ه یکنان با  ن یف  نیکه ف رونیاز بقلم پرت کردم ب بایذوق ساغر رو تقر 
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 . ختمی همه اشک ر ن یکه به خاطر تو ا  اقتتیل  یخاک بر سر ب  -

 

 حمله کردم.  ینیصغرا خانوم دادمو به سمت س  ل یحولبخند گندهههه ت  هی توجه به حرفش  یب

 

  رونو ینفسمو فوت کردم و به نگاه خندون ساغر و صغرا خانم لبخند زدم. از پنجره ب  دمو یبه شکمم کش ی از تموم شدنش دست بعد 

درد   یکم  ه یخوردنم  نیفقط پام به خاطر زم دونستم ینم لشو یخسته بودم و دل ب یو عج رفتیم  ی کینگاه کردم هوا رو به تار

 . کردیم

 

 

استراحت   یادی. زدمیبلندمو شونه کردمو لباس فرممو پوش  ی به بدنم دادم. موها یشدم و کش و قوس   داریب شه یزود مثل هم صبح

 سالم کردم. ی بلند و شاد یتو اشپزخونه و با صدا دم یکالفم کرده بود. پر  نیکرده بودمو ا

 هم نگاه کرد و صغرا خانم محکم رو لپش زد: با تعجب ب ساغر

 

استراحت کن. رنگ   یکم  هی . برو؛ برو دخترم برو یکار کن  خوادیامروزم نم دهیاخه. مثال پات ضربه د ه یچه کار ن یدختر جان ا -

 نمونده به صورتت..

 

 بلند شد. رمحمد یبم ام   یبگم که صدا ی زیباز کردم چ دهانمو

 

 .د یساغر هم با خودتون ببر د یرخ  یصغرا خانم بهتره شما بر -
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 زد و ادامه داد:   یثیخب پوزخند 

 

 . نیبچ زو یاوا تو هم م -

 

 صغرا خانم اعتراض کنه رفت...  نکهیقبل از ا و

 .  ثثثثثیادم خب یا

 . ومد ی بدم م یکاریبه هر حال که من از ب س یمهم ن ی ول

 :گفتیم ی لب ه  ریو ز کرد یبود و نگام م ساده یوا نه یدست به س   رمحمدمیبه جفتشون زدم و مشغول کار شدم. ام یلبخند 

 

 هم نکرده.  ی. حاال خوبه کار شاقد یروز خورد و خواب ه ی  یالک ی کار. الک  یبرا نجایانگار نه انگار که اومده ا -

 

 اروم تر لب زد:   و

 

 . نچ نچ... نیبه خاطر ارمادم به درد بخور  هی  یاونم نه برا  -

 

  ی اومد و جفتشون رو ن یکردنش. همون موقع ها بود که ارم  نیو نفر نیبه ارم  د یرس یاخر م زدیم   یگرفته بود. هر حرف خندم

 ها نشستن. یصندل

 دست که نمک نداره.  نی. بشکنه این حرف ینگفت. ن تشکر ی چیه نیارم

 

در اون رابطه ازم   ی کس سوال چیمدت ه  نیهفته هم تموم شد و خانوم و اقا به سالمت برگشتن. خوشبختانه تو ا ه یاون  باالخره

 بابت رو ابرا بودم..  نیبود و من از ا دهینپرس 
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که رابطه   دمیاطالعات به دست آوردم و فهم ی منم از فرصت استفاده کردم کل م ی. کال ول معطل بودمینداشت یکار آنچنان صبح

هنوز برام مبهمه.   لش ی. اما دلزننی م ریرو با ت گهیهمد  ه یحانم نداره و سا نیبه نسر ی وقته که خرابه و ربط ی از کل نیو آرم  ریما

 هم زنگ نزد. سیبه پل یحت  نکهیو جالب ا زنه یتر م  کوکبعد از اون اتفاق مش نمیارم

 ...کنهیاز حد ترشح م ش یمن که ب ی قوه کنجکاو ن یخانواده و اخ از دست ا نیاز دست ا اخ

 

غروبه همه تو جنب و   ی . از صبح تا االن که دمدمارنیخان بگ  نیبه مناسبت ورود ارم یمهمون  هی که اقا برگشته بود قرار بود  حاال

 جوشن.

 

 پرت کرد طرف منو گفت:  شویکیاومد داخل و   سهیمونده بود که ساغر با دو تا ک  ی تا مهمون یساعت ک ی بایتقر 

 

 .  میحاضر بش یمهمون  یبرا د یبپوش با -

 

 گرد شده گفتم:  یچشا با

 

 لباسا چشه؟؟  نیمگه هم -

 

 باشن. ی معمول یدوس ندارم خدمتکارام با لباسا  گهی. خانم م شهی خدمتکارا لباساشون عوض م  ی رسم یها ی مهمون ی برا -

 

 . واال...  گه یباشه د  ی معمول یبا لباسا د ی. خب خدمتکار باعجببببب
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  ن یرنگ بود. آست د یحالت مردونه بود و سف زش یبود. بل یمشک د یشلوار سف ز یبل ه ی. دمشیدرآوردم و پوش   سهیاز داخل ک لباسو

جنسش مثل   د یکشیکمرمو به رخ م یک یداشت که بار  یمشک پور یگ  ز یبل نییتا پا نه یس  ر یتا آرنج تا زدم. از ز  ناشویبلند که آست

خوشم اومد. به ساغر نگاه کردم.   یلیتنگ کتون. کال خوشکل بود. من که ازش خ د یسف ر شلوا هی د و کتون نبو   یکتون بود ول

هاشو تا زده   نیاومد. اونم مثل من آست ی م  یل یلباس اونم مثل مال من بود فقط رنگش بر عکس بود که به پوست سبزه اش خ

 بود. بهش لبخند زدم که گفت:

 

 .یی آوا یخوشکل شد  ی لیخ -

 

 ساغر جونم.  ی تو که قشنگ تر شد  -

 

 س؟؟ یکم ن یز یچ ه یپاره کردن به نظرت    کهیخب حاال بسه تعارف ت -

 

  د یاالن شا ینبودم ول  شیاهل آرا اد یرو باز کرد. ز ششیلوازم آرا فی و ک  نه یی و برد سمت آ  د یتعجب نگاش کردم ک دستمو کش با

. به خودم  نی به قرمزم به لبام زدم. هم لی ما ی رژ لب قهوه ا هی ژه هام و حجم دهنده به م ملیر ه یکرم زدم و   کمیالزم بود.  کمی

 ساغر بهش نگاه کردم.  ی. با صداکردمیم  وهجل  ی عینگاه کردم خوب بود طب

 

 ساغر بهش   یصدا با

 کردم.  نگاه

 

 آوا خوبم؟؟  -

 

 گفتم:  یاالن وقتشه با زرنگ  آها
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 . ادیخان حتما خوشش م لیسه زمیآره عز -

 

 : یااااادیز یبا خوشحال ساغر

 

 . ادیخوشش م لمیواقعا سه  ین ی ؟؟یگ یراس م  -

 

 کنه گفتم:  یگفته که دستش رو محکم کوبوند رو دهنش و تا خواست ماس مال ی چ د یتازه فهم انگار

 

 آرههههه؟؟؟؟؟؟  گه؟؟ید لم یبه به چشمم روشن. سه -

 

کنم واسه   تش ی اذ ومد ی دلم ن گه ی. خخخخخ مثل بچه کوچولو ها شده. دکردیم یو با انگشتاش باز نییسرش رو انداخت پا ساغر

 جلو رفتم و بقلش کردم و گفتم:  نیهم

 

 بمونم.  یتو ترش  ییتنها  د یمن با گه یهاااا. حاال د یتور کرد  م ینامرد. بد کس ی ا -

 

 ازم جدا شد و گفت:  هی زد و بعد از چند ثان لبخند 

 

 خوبم؟؟  ی حاال مطمئن -
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و در   ی به قهوه ا لیما  ییحجم دهنده  رژگونه هلو مل یر هی بود.  شترینسبت به من ب ششینگاش کردم. آرا ی شتریبا دقت ب نباریا

 . با لبخند بهش گفتم: ومد یبه چهرش م یلیرنگا خ نی .  تضاد بیگریرژ ج ه یآخر 

 

 . کنهینم دایبهتر از تو پ لی. مطمئنم سهیساغر ی شد  یعال -

 

 اسفند دود کنه..  خواستیکرد و م فی. بماند که چقدر صغرا خانم ازمون تعرمی زد و با هم به طرف سالن رفت ی لبخند   مچهین هی

  نی. چه پررو انهیآرم  دمینفر به اسم صدام کرد برگشتم د ه یکه   کردمی به مهمونا تعارف م رونیشربت رو برداشتم و رفتم ب ینیس 

رو بدون   ین یکردم و به اون سمت رفتم. س  کی اخم کوچ هی بود.  سادهیچشم چرونش وا ی گوشه خلوت سالن کنار دوستا ه یبشر 

 به سمتشون گرفتم.   یحرف چیه

 گفت:   یزودتر برداره ول کردمیدعا دعا م  ی. هخوردیکرد حالم داشت از نگاهش بهم م م یبرس  یا  دارانهینگاه خر با

 

 ؟؟ یاریب یک سیبرام و شه یم  بایز ی د یل -

 

سرو بشه. فکرامو به زبون آوردم که خمار نگام   یدنیهاش نوش  یتو مهمون زاره ینم چوقت ی کردم صغرا خانم گفته بود آقا ه تعجب

 گفتم:  ی هول هولک نیخلوت بود. به خاطر هم  کمی نجایا ی بود ول ی بزرگ ی. درسته مهموندمیکرد. راستش ترس 

 

 . کنند یفکر کنم دارن صدام م  د یببخش -

 

که    کردنی. اگه صدات م یکه تو گفت  لیشد دل  نم یزدم تو سر خودم. آخه ا ی کیکه فاصله گرفتم  کمیاز اونجا دور شدم.  ع یسر و

 . اه خنگ. د یشنیاونم م 

 

 تو   یمضمن دار  یری.خود درگ میباش  گه یخدمتکار د ه یبه فکر  د ینچ نچ نچ با -
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 لحظه نشناختمش... ه ی  یبرگشتم. چشمام از تعجب گشاد شد برا عیسر

 

 . د یشلوار سف هیبا  ی جذب خاکستر شرتیت  هینداشت  ی واقعا جذاب شده بود. لباس رسم  میحق نگذر از

 به حالت شلوغ پلوغ باال درست کرده بود. به خودم اومدمو گفتم:  موهاشم

 

 . یشما به فکر خودت باش از دست نر -

 

 .  رهیدوست شماس که داره از دست م فعال که  -

 

 شدو خم شد کنار گوشمو گفت: کیبود؟؟ بهم نزد یتعجب نگاش کردم. منظورش چ با

 

 . یبه فکر دوستت باش  یبد  س یخان سرو نی به آرم نکهیا یبهتره به جا -

 

  دمی. رد نگاهش رو گرفتم که رس رهیهست و اشکاش سراز یی جا هی که محو  دم یشونه هامو گرفت و چرخوندم. ساغر رو د همزمان

به   یحس چیمن. من که ه یخدا ینشسته بود. وا لیتو بغل سه بایکه تقر ی متر م یلباس ن ه یو  ظ یغل ش یدختره با آرا  هی به 

 . چارهیچه برسه به ساغر ب د صحنه حالم خراب ش  نیا دن یندارم با د لیسه

  دونمینم ی ول  دمییاومدم و پشت سر ساغر دو رونیرفتم. از در سالن ب رونیب زد یاز سالن م دنبال ساغر که داشت  ریتوجه به ام یب

  د یعقل از سرم پر  دمیک د  یزیکه با چ  کردم یطرف و اون طرفو نگاه م ن یداشتم ا ی نجوریکه گمش کردم هم شد یچ

چن   نیکه هم  یاحمق. رفته تو بغل کس ی. عهههه دختره  گرفتیبود داشت آبغوره م  لیسه هیشب بی مرد ک عج ه یتو بغل   ساغر

 تو بغلش بود.  گه ید ی کی شیپ قه یدق
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کردمو تا خواستم برم   ی . از بس ک حرصم گرفته بود. اخمگفتمیحرفا رو بلند م  نیعقل نداره من که هستم. همه ا نیا حاال

رو به رو شدم. چشمامو   گهید  لیعدد سه ک یبا  کنم که   ضیاز پشت دستمو گرفت. برگشتم تا جد و آبادشو مستف ی کیطرفشون 

جنه. دهنمو باز کردم و تا خواستم   نیشدم. نه ا یخدا. جن ی دوم. وا لینگاه به سه ه ی کردم و  لینگاه به ساغر و سه ه یگرد کردمو 

 . گهیطرف د ه یدهنمو گرفت و منو کشون کشون برد   یدو جلو  لیفرا بنفش بکشم سه  غی ج هی

 گفتم:   یبا حالت طلبکار عیبا چشم و ابرو به دستش اشاره کردم که اروم دستش رو برداشت. سر شدمیخفه م داشتم

 

 . هان؟ نجا یتا ا یآورد  ی د یبرنج کش سه یمنو مثل ک یبه چه حق  -

 

 زد و گفت:  یلبخند 

 

 ی اگه نگرفته بودمت خون به پا کرده بود ایحساس  ی لیمعلومه رو دوستت خ -

 

گرد شده    ی. با چشمالهیجنه سه نیافتاد ا ادمی هویجوابشو بدم که   یی مزه.اومدم باز با پررو ی خنده. هه هه ب ر یخودش زد ز و

 گفتم: 

 

 خدافظظظ  رمی نکردم. االنم دارم م یکار چی من ه  ی ک هست  یهمون  زهیچ  ین یدو  لیسه ی آق... آقا -

 

 .ومد یاونم با هر قدم من جلو م رفتم ی عقب عقب م نجورمیهم

 

 ه؟؟ یکه هستم چ ی همون -
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 .من...یتو روح ی نی لیسه دونه یشو خب؟؟ اون نم الیخی . منو دوستمو بایج...جلو ن -

 

   یقورت بده. ه نوی خندش بهش نگاه کردم. کم مونده بود زم کیشل یصدا با

 ک با زور گفت:  کردم ی. با تعجب نگاش مزدیم  قهقهه

 

 اغر خانم بود که من نبودم. اون ک با س  -

 

نگاش کردم که حساب کار دستش اومد خودشو جمع و جورکرد و   یجور هی بابا. روحم انقدر خوش خنده آخه.  ی. اد یخند  دوباره 

 جلتنمن گفت:  ی آقا ه ی مثل  نباریا

 

 . خوشبختم دوست شجاع ساغر.لیسه  ی من سپهرم. برادر دوقلو -

 

دوس دارم خودمو بکشم. منم خودمو جمع    وفتم یلحن بچه گانم که م ادی. زنمیگند م شه یمن چرا هم ی نگاش کردم. وااا یگنگ  با

 بهش دست دادمو گفتم: یو جور کردم و با لحن نسبتا جد 

 

 دو.   لیسه ی آوا هستم دوست ساغر جان خوشبختم آقا -

 

 لیبلند سه  ی قهقهه ها ی و بازم صدا گهی گند د ه ی به بحرفم بازم و با جذ   یچشمامو رو هم فشار دادم مثال خواستم جد  همزمان

 دو. 

.  کنهیداره نگامون م  کیاخم کوچ ه یبا  رمحمد یام دم یبرگشتم د ی اومد. وقت ی تک سرفه کس یکنم صدا  شیخواستم ماس مال تا

 شلوارش بود نگام کرد و گفت: ب یک دستش تو ج  نطوریهم م یمتوجش شد   د ید ی وقت
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 و خنده بازار. ی نه خوش گذرون یو کارات باش   ییرایدنبال پذ   د یکنم. تو با یاداور یبهت  فتو ی الزمه وظ نکه یمثل ا -

 

  نیا یکنه اونم جلو  ر یتحق ی نجوریمنو ا  تونهیکه فکر کرده م  هیک   نیاز بغض. ا دمی. از حرص. شاد ی. چونم لرزشعوریب احمق

  ر یتوجه به ام  یدو کارم رو راحت کرد. دستشو به طرفم دراز کرد و ب  ل یکه سه گشتمیجواب دندون شکن م هی دوستش. دنبال 

 گفت:  

 

 آوا خانم. تون ییبه هر حال خوشحال شدم از آشنا -

 

 لبخند گفتم:  با

 

 آقاا... نطوریمنم هم -

 

 کرد و گفت:   یگ رفت. با عجز نگاش کردم که تک خنده قشن ادمیاسمشو  یوا  یا

 

 دو.  لیهمون سه -

 

و    دمیرو د رمحمد یام یبا اجازه گفتم و از اونا جدا شدم و دراخر پوزخند حرص ه یچشمک نا محسوس زد. لبخندم پررنگ شد و  و

 شاد شدم.  شتریب
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گنده گنده   یلبخندا  ی چونشو ه ریدستش ز ه ی و   یبلههههه ساغر خانم نشسته رو صندل دم یراست رفتم داخل آشپزخونه که د هی

 کنم که:  تش یاذ کم ی. خواستم برم کرد یبغلش کرده بود فکر م لیکه سه  ی. خندم گرفته بود مطمئنم داشت به موقع زنهیم

 

 عیسر  ار یآب البالو واسه من و عشقم ب وان یدختره دوتا ل ی آها -

 

 نگاه به ساغر کردم.  هی . هی د ه ی ببرن. دختره سوسول. عشقت کدوم خر تویغ عمامرده شور دما یا

 اومد و رفت. ی کی د یپرته ها اصال نفهم یل یخ نکهیمثل ا نیا

از   یکی دنشی و رو کردم. با د  ر یسوسول خانم و عشق خلش کجان. با نگام همه جا رو ز نیا نم ی. خب ببختمی ر وانی دو تا ل یزود 

 باال. د یابروهام از تعجب پر

نشست رو لبام. به من دستور   ثیلبخند خب ه ی . کردینشسته بود و داشت زر زر م رمحمد یام کینزد  ار یبس اریسوسوله بس نیا 

 دارم برات.  ی عمل یدونیم

افتاد. پوزخند زد   وانایبه ل غر زد تازه چشمش ی خانم کل نکهیالبالو گذاشتم و رفتم طرفشون و بعد از ا ی اب پرتقال به جا وان یل  هی

 و گفت: 

 

 رفته که من گفتم آلبالو نه پرتقال.  ادش یداره و   مریالزا دمیخدمتکاراتون کرن شا نکه یمثل ا زم یعز -

 

 گرفت و گفت:  شویبا دو تا انگشتش دماغ عمل بعدشم

 

 ببر حالم بهم خورد.  نویا ف یپ ف یپ  -

 

 لبخند حرص درار بهش زدم و گفتم:  هی نگاش کردم و  ی خونسرد با
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 مثل عشقتون باشه.  د یجان اب پرتقال دوست داره فکر کردم ذائقتون با ر یآخه ام -

 

نگاه کردم   رمحمد یتو حلقش. به ام  زهیریکه گفتم حاال دندوناش م  دادی هم فشار م ی دندوناشو رو نی داشت همچ  یف یکه چه ک اخ

خالص بشه   یعمل نیانگار خودشم از خداش بود از دست ا یجانه ول   ریام که یاون ت  ی . حتما براکردیگرد شده نگام م یبا چشما

 هل داد و رو به من گفت:  بایچون دختره رو تقر

 

 . برو استراحت کن. زمیعز ی مرس  -

 

بود   ک ی دونمیکه نم لیجون از کنارشون رد شدم. همزمان چشمم به سه ی به عمل روزمندانهینگاه پ  ه یلبخند کوچولو زدم و با  هی

راست رفتم تو کلبه و   ه ینرفتم آشپزخونه   گه یپس. د ده ینشون داد و چشمک زد. خخخخ اونم د کی دو افتاد که با دستش ال ای

 ....وهاهایجونم خودش گفت برو استراحت کن.   ر یهنوز تموم نشده ام ی من چه مهمون  ه. خب ب دمیلباسامو عوض کردم و خواب

 

  ه یبه ثان ی ول دم یو باز خواب دمیدست ب صورتم کش  هی شدم.  داریصورتم ب یرو  یزیساعت چند بود که با احساس چ دونمینم

ساغره از هولش   نینفره. البد باز ا ه یدست  زه یچ ن یا دمیکه به مخم فشار آورم فهم کمیاومد رو صورتم.  زهیباز همون چ د ینکش

 .دمیشدم و به پهلو چرخ الشیخی بگه. ب لی برام از سه ی اومده نصفه شب

 

 .  یخانم سیاالن وقت خواب ن ی ول  دهی. جوجو کوچولو من چه ناز خوابیاوخ -

 

نگاه   ن یسرخ و خمار آرم ی گرد شده به چشما  یسرجام نشستم. با چشما خیو س   د یطرف چهارستون بدنم لرز یصدا دنیشن با

 کردم. سرش رو آورد جلو: 
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 عشقم. سردته جوجو.  لرزهیچرا م تییآلبالو ی اون لبا -

 

انجام بدم. مغزم کال قفل کرده بود.   تونستمینم یکار  چیشکه شده بودم که ه دنشی. انقدر از ددادیگند مشروب م   یبو  دهنش

به خودم اومدم و هلش دادم. چون انتظار   هو ی. انگار بهم شک وصل کردن. ومد یجلو م ینجور یبهش نگاه کردم سرش داشت هم

 . حالش بدتر شد. نییپااز تخت افتاد  نشیسنگ حرکتو نداشت تن  نیا

به اون طرف اتاق   دمیکش  کیکوچ  غی ج هی اتاق رو پر کرده بود بلند شد و به سمتم هجوم آورد.  کشیستر یه یقهقهه ها یصدا

رو    ییزایچ ه یو   ومد یلبخند کج اروم اروم به طرفم م  هی وحشتناک تر شده بود. با  ومد یکه از پنجره م ی . صورتش تو نور کمدمییدو

 . گفتیلب م ریز

  ه ی . سین یشکیو ه نجا یآشغال اومده ا ن یهنوز تموم نشده که ا یلعنت یمهمون  نیا ی نی. زاشتمیقدم عقب تر م ه یهر قدمش  با

 قدم عقب تر گذاشتم و گفتم: 

 

 از جونم.  یخوای م یچ  یبرو گمشو عوض -

 

 ... نیخودتو. هم -

 

. انقدر عقب عقب رفتم تا گوشه  خوادیابنبات م هی انگار  نیهم گهیم یجور  ه یترسناکش بلند شد. کثافت  ی دوباره قهقهه ها و

صورتم گرفتم و سرمو کج   یافتادم. دستاشو گذاشت دو طرف صورتمو به سمتم خم شد. دستامو به حالت حصار جلو  ریگ  وارید

 خمارش گفت:  یکردم با صدا

 

 کوچولو. ی افتاد ریباالخره گ -

 

رداشته  از روم ب شیسا یاهیحس کردم س  هوی زدم ی. تو اون لحظه فقط خدا رو صدا م خوردیدهنش حالم به هم م یحرفاش و بو  از

 شدم ره یبودم خ ونشیمد   مویکه زندگ میبه ناج ی ناباور ن یاز چشمامو باز کردم و در ع یک یاوردم و با ترس  نییشده. دستامو پا
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   زد یو بهش مشت م زد یگرفته بود و تو صورتش داد م   نویآرم قه ی  ریام

 و گفت:  نیرو پرت کرد رو زم نی ارم رمحمد ی. امکردمیتو شک موندم و فقط نگاشون م بازم

 

 . شکونمیگردنتو م نمتیطرف آوا بب گهیگمشو پسره حروم زاده. دفعه د -

 

 زد  یپوزخند عصب  نیارم

 

 .. رتمندددددیغ کنه یباد م رتتیها هم رگ غ بهیاخه شازده. جالبه واسه غر یکارش یچ -

 

 و گفت: د یهم ساب ی دندوناشو رو  تی.. با عصانشد یتر م یحرص رمحمد یو ام گفت یحرفا همه رو به حالت تمسخر م نیا

 

 گمشو تا دندونا تو دهنت خورد نکردم.  -

 

 . رونیاز جاش بلند شدو از اتاق رفت ب ی به سخت نیارم

 گفت:  زنهیکه با خودش حرف م  یتو موهاش چنگ زد و انگار  یمحمد با حالت عصب  ریام 

 

 ه. نشون بد  شویوون یمدت از اومدنش بگذره بعد ذات ح ه ینزاشت  شعور یب -

 

 .دمینفس راحت کش  ه ی سر خوردمو  نیبه اون نداشتم. هنوز باورم نشده بود از دستش خالص شدم. رو زم یمن کار ی ول
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 نصار من شد: ری ام یبلند و عصب  یبا سرعت سرشو به سمتم برگردوند و دادها  رمحمد یام

 

  ی . هان؟؟ براوفتهیبه خودش اجازه بده پشت سر تو راه ب یکه هر کس  رون یب یزد  ی زود تر از همه از اون سالن لعنت  یچ ی برا -

که   یی. اون شلنگ تخته هاید ینباش. با توعم. چرا جواب نم نی مگه من به تو نگفته بودم دور و بر ارم  ؟؟یتنها اومد  یچ

 کجا رفتن پس.. ینداختیم

 ..یدو تا کلمه حرف بزن  یتح  ی تونینم رسه یو نوبت خودت که م یازش استفاده کن  هی واسه نجات بق   ی تونیم  فقط 

 .. یلعنت گی حرف بزن د د

 . ینگ  یچ یو جلوشون ه ی بخند  ه یبعد با بق یسیجلو من وا  یتو که خوب بلد  

 

 . اوردیروم فشار م یاد یداشت ز حرفاش 

 . ادیصورتم فرود ب ی رو  یشتریباعث شد اشکام با سرعت ب نیو ا کرد یم ینیتک کلمه هاش رو قلبم سنگ  تک

 دارم که منم حالم بده...   اجیافتاد که منم زخم خوردم. که منم االن به محبت احت ادش یاشکام انگار تازه  دنیبا د رمحمد یام

 . زدمی بار بلند بلند زجه م ن یخودم قلبم به درد اومد و ا ییو تنها  یکس  یب از

نگاها نفرت   نی . از اخوامینم زو یترحم انگ  ینگاها نیو ترحم داشت نگام کرد. نه من ا  یکه رنگ همدرد   یبا نگاه نباریمحمد ا ریام

 دارم. 

 فرو رفتم...  ینیریبرگردوندم که تو خلسه ش  رومو 

 

 .. شدمیاخراج م د یداره. من نبا کاریباهام چ ی اقا انقدر ناگهان دونستمیزدمو تو هم گره زدم. نم  خی یاستراس دستا با

بهتر شده   رمحمد ی رفتارم با ام ی خودمه. بعد از اون اتفاق و شب لعنت ی و رفتارا ری همش به خاطر رفتار اون شب ام کنم یم حس

  یساغر چلمنگ هم متوجه شده بود اما من هر چ ی . انقدر واضح که حتکردمیم ی دور ن یاز ارم یبود و برعکس به طور محسوس 

 . دادمیجوابشو نم ی زیچ د یپرس یم

 فاصله گرفته بودم.   طونیش  ی ده بود و از اون اوافرق کر کمی میروح
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 بود...  رمحمد یام یبه خاطر شناختن ذات اصل دمیبهم وارد کرده بود و شا نیبود که ارم یبه خاطر شک د یشا

اون لبخند چندشش از حدسم مطمئن   نی ارم دنی. با د شد یم  شتریاشاره اکرم به خودم اومدمو داخل شدم هر لحظه استرسم ب با

 شدم و اشهدمو خوندم. 

 گرفته بود.  ت یبار نگاه اونم رنگ جد  نینگام کنه اما ا شیشگ یاروم به طرف اقا برگردوندم. دوس داشتم با همون لبخند هم سرمو

دروغ چرا دوس داشتم    نبود. رمحمد یاز ام ی خبر ین( نگاهمو دور تا دور اتاق چرخوندم. ول ایدرست نوشتم  دونمی)نممستاسل

 بود.  نجا یاونم ا

 گاه محکم شده بود.    هیتک  هی  ه یبرام شب بیروزا عج  نیا

 بگم اقا خودش شروع به حرف زدن کرد.  ی زی چ نکهیدهنمو به زور قورت دادم و قبل از ا آب

 

. اگه موضوع اسلحه و  یمن بد به  ی حیتوض  هی  د یشما با کنمیرخ داده و حس م ی اتفاقات هی نبودم  نجای که من ا  یاون مدت دمیشن -

 االن...  ی نداشت ول ینبود مشکل  ون یدرم زایچ نیا

 

کردم. متوجه نگام شد و پوزخند زد و با    نیبه ارم یبگو. از گوشه چشم نگاه زویمثه بچه ادم همه چ یعن ی نیکرد و ا سکوت

 تازه اولشه...  ن یکنه و ا ی نگاهش بهم فهموند که قراره تالف

 نکردم...  ی کردم اروم باشم. من که کار بد  یسع

 و...  دمیکش ی قینفس عم نباریا

 

 . رمیبگ  اد یبه وجود اومد مجبور شدم کنگ فو  م یزندگ ی که تو   یبه خاطر مشکالت -

 

 ادامه دادم:  نی. به خاطر همکننینگام م یکه هنوز  به حالت سوال  دمینگاه بهشون انداختم و د هی
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 گرفتم.  ادیهامون  هیاز همسا یکینبود و من از  ی اموز ی تو محله هامون کالس ها -

 

هم   یتموم وجودمو فرا گرفت. دندونامو رو ر یبلند شد. دستام مشت شد. حس تحق نیپوزخند ارم یتموم شدن حرفم صدا با

 کردم اروم باشم. یسع دمویساب

 گفت:  هی اول تیبا همون جد  نیتکون داد و رو به ارم  یسر اقا

 

 . یخبر کن سوی خودتم که شده پل ت یامن یبهتره برا  ن یبه هر حال ارم -

 

 و به من و من افتاد:  د یپر نیحرف اقا رنگ ارم ن یکردم با ا حس

 

 شما هم خطرناک بشه.  ی برا م یبش چشونی اگه پاپ ترسم یبوده. م بمونیمطمئنا از طرف شرکت رق  نای خب...راستش... اوممم اها ا -

 

 ... شهیکه نم ی نطوریا -

 

 )منم که بوووق( 

 

 پا انداختو دستاشو تو هم گره زد.  ی پا رو یبا لبخند  نیارم

 

 من.  یبشه محافظ شخص به نظرم بهتره اوا خانم  -
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 ؟؟ یچ -

 

 . گاردیباد -

 

 اخه..   -

 

 امکان نداره. اخه من...  نی. ادمیشنینم حرفاشونو

 که ازش به حد مرگ متنفرم؟؟  ی کس گارد یبشم باد من

 ندارم؟؟  تیامن ششیکه پ یمحافظ و همراه کس  بشم

 اخه..   ی چطور

 فقط اومدم تا خودمو ثابت کنم. فقط اومدم تا...  من

 بود.  تشینشون دهنده موفق نیبه خودم اومدم و لبخند رو لب ارم نیزم یرو  یصندل  ی شدن صدا دهیکش با

 قدرت اعتراض داشتم.  کاش 

 مهم تره.  ن یاونم جون ارم ی که نه قطعا برا د یاقا نگاه نکردم شا به

که بخوام   س ین  ی. اتفاق مهمامیاز پسش بر ب تونمیکردم اروم باشم. من م ی سع دمویکش  ی قیرفتم. نفس عم رونیب ی اجازه ا با

 کنم.  ریانقدر به خاطرش خودمو درگ 

 شونه باال انداختم. خدا خودش بزرگه...  الیخیب

 اروم به طرف اشپزخونه رفتم و از اونطرف سمت کلبه...  ی قدم ها با

  رمحمد یبه ام د ی. باستمیبفهمونم که من ساده ن ن یبه ارم د یبازم خودمو ثابت کنم. با د یشروع کنم و با دویکار جد   هی فردا قراره  از

 . ستمین ف یثابت کنم که ضع

 به خواب رفتم.  دایفکرا و ام نیهم با
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 از خواب بلند شدم.  ساغر ی پچ پچا یبا صدا صبح

 

 امروز.  ام یب تونمیگفتم که نم  زمیجان. عز لیسه -

-  ... 

 به خدا..  رهیگ ی. دلم ماااینجوریعه نگو ا -

-  ... 

 

 قربون اون دله تنگت بشم من... -

 

 لحظه غم نشست تو دلم.   هی  یول دمی. به فکر خودم خند شدایم جده یو مثبت ه ی داشت ناموس  ه یگوشامو گرفتم. اوه اوه قض عیسر

  یپا نکهی نداشته البته تا قبل از ا یبد   ی گفته بود. گفته بود که زندگ ش ینداشت. برام از زندگ توی موقع نیحداقل ساغر ا کاش 

 رو به اون رو شده.  نیاز ا شونیباباش به خونشون باز شد کال زندگ یدوستا   یپا ی وسط. گفته بود که از وقت  ادیدوست باباش ب

  ه ی نکه ینداره جز ا ی و از برادرشم خبر  کنهیو مادرش دق م بازه یتو غمار م شو یو زندگ شه یمدت معتاد الکل م ه ید از بع پدرش 

 شده. دایجنازه سوخته با پالک برادرش پ

 دنباش.. ادیبشه و ب دایداشت که برادرش پ د یساغر هنوزم ام  چارهیب

 صورتم اومد.  یبود که جلو  یز یچ نیخندون ساغر اول افه یو ق  دمیکه تو سرم خورد از جام پر یبالشت با

 بده.. حی تو اون خونه ترج ی به زندگ و ینرفته بود. کاش اونجا انقدر عذابش نداده بودن که مجبور بشه کلفت ش ییدا شیپ کاش 

بالشتارو تو سر هم   یلحظه به سمتش هجوم بردم و ه  ه یمن ازش بگذرم. تو  شد یباعث نم  نایا یول  سوخت یبراش م دلم 

 م ید یکوبیم
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  د یسه نقطه پر  نه یبا ساغر خواستم برم تو اشپزخونه که ارم  مونیاما محکم پشت سرش حرکت کردم. بعد از مسخره باز شیتشو با

از   ی بیدلهره عج  هی بودم هنوز  گاردش یکه باد با گذشت چن وقت  یباهاش برم. حت د یبره شرکتش و من با  خوادیوسط و گفت م

 ته دلمه.   نیوجود ارم

 ...گاردیباد

 بود.  نیو سنگ  ب یواسم غر  کمیاسم  نیا

 ..می کرد  کاریو چ  میاومد  یو ک   م یرفت یک  دم یو اصال نفم  زدمیافکار خودم دست و پا م تو

 من راحت باشم اخه..  زاره یکنه مگه م  نیباطل. ارم  الیخ ی زه یول  شمی راحت م نیارم نیخوشحال بودم که حداقل از دست ا اما

 ��کنن؟ یجمعه ها هم کار م گاردایباهاش برم. اخه مگه باد  د یفردا هم با گه یمن زل زده م یراس تو چشا راس 

 سمت کلبه رفتم.  دمیکوبیم نیزم یخشم رومو ازش برگردوندمو همون  طور که پامو محکم رو  با

 ..خواستیارامش م  دلم 

  ه یانگار  دادیاونجا بود که بهم ارامش م  ی ز یچ هی کج کردم.  اطیوسط ح قه ی که تو ذهنم خورد راهمو به سمت آالچ  یجرقه ا با

 . کنهیادم م ی چن وقت ی هم برا  ال یگودز رمحمد یام ی که حت ی منبع ارامش اونجا بود. منبع

 برگردم به اون اوا. خواستی دلم م خخخ

 هام تنگ شده بود.  یو خرابکار رمحمد یکل انداختن با ام ی برا دلم 

 کنم..   هی تخل  مویانرژ ن یفرصت مناسب ا  هی تو  د یبا

 وهاهای

 .  دمیکش  قیاالچ یستونا یافکار خودم لبخند زدم و دستمو  رو  از

 خونه.  نیمدم تو ااو ی چ یرفته بود برا ادم یکه وجودمو گرفته بود. انگار  ی تازه اونجا ارامش ی پر کردم از هوا وجودمو

 . ی. واقعا دست سازندش مرس کنهیاز ژلوفن هم بهتر عمل م نجایا ارامش
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رو تموم   نجایا ژنی. همه اکسیکنیباز و بسته م  ی هم دهانتو مثه ماه  ی من. ها؟؟ ه قیتو االچ یاومد  یپاشد  یبا چه اجازه ا  -

 . اه اه یکرد

 

تموم   ژنیمن کجا اکس ی ماه گه یارامش داشته باشم.عه عه به من م قه ی من دو دق یزار یکه نم یانگل جامعه. منفجرش  یبپوک یا

 بدنم.  یتک تک سلوال ی کردم. اصن فدا

 تمام چپ چپ نگام کرد.  یی چپ نگاش کردم که اونم متقابال با پرو چپ

 . کشهیبرعکسشو به رخم م نیا کنم یم ف ی. هر وقت من ازش تعرسی پسر ادم بشو ن ن یا اوفففف

 

 .  نیرو زم  ام یبود با مخ ب ک یبرام گرفت و نزد ییکه خواستم از کنارش رد شم پشت پا  نیو هم دمیکش  یپوف

 زد و گفت:  ی نگاش کردم. قهقه بلند  تیعصابان با

 

 . ینر  هی بق یاجازه تو ملک شخص یباشه ب  ادتیبود که  ن یبه خاطر ا نیا -

 

 نگام کرد.  روزش ی پا انداخت و با نگاه پ ی نشست و پا رو یراحت رو صندل  و

 . ادیز ایمقدار حرص دادنه کم باشه  سی منو حرص بده براشم مهم ن خواد ی پسر فقط دلش م نیا

 . هیکنم د ی تالف د یحاال که دوباره شروع کرد منم با ی ول

 زدم و گفتم:   یلبخند 

 

 . .یزشت کن ی کارا یتا مجبور نش   خرمیخودم برات توپ م یی غصه نخور عمو -
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کارم و   دونمیزدم. خودمم م م یج عیچشماش سر دن یچشمش سرخ شد. با د ی رگ ها ی مو واش ی واش ی گرد شدو  چشماش 

 ...دمیپوک یم  ادیب شی بخواد پ یتالف ت یتا موقع یبچه گونه بود ول  ی لیحرفم خ

 

 چشمامو باز کردم.  یبه ال م یآالرم گوش  ی در پ ی پ یبه زور زنگا صبح

 .. ختمشونیبه هم ر یموهام کردم و حساب   یجام نشستم و کالفه دستمو ال ی تو

  هی بلند شد. از گوشه چشم نگاش کردم  میگوش  امیپ ی صدا نباریشونه باال انداختم. ا الیخیخون اشام شده بودم. ب ه یشب قا یدق

 شماره ناشناس بود

 باز کردم:  امو یپ ی کنجکاو با

 

 ... ید ینره ل  ادتی ی کوله و لباس کوه نورد -

 

 شماره منو از کجا اورده.  نی. اعی اخرش مشخص بود که ک ی د یل از

 برم کوه؟؟  ن یگفت کوه من با ا  یوا

 کنه   نیارم ی به سو ش یالزمو جمع کردم و پ لیوسا زون یشونه باال انداختم و با لب و لوچه او ناچار

 

که    ی. کال من از هرچکردیفضا رو پر م نی چرت و پرت ارم ی اهنگ ها ی دم و فقط صداطبق معمول ساکته ساکت بو نیماش  ی تو

 . ومد یبشر باشه خوشم نم نیمربوط به ا

 پشت سرش حرکت کردم.  ی جد  شهیاومدم و مثل هم رون یخودم ب  الینگه داشت و من از فکر و خ نیماش 

 . دمیفکر کنه من دارم بهش چراق سبز نشون م یذره ا  ی خودش حت ش یپ نیارم خواستیبود. دلم نم یرسم  ییجورا هی  پمیت

داشتن توجه ما رو به خودشون جلب کنن، سرمو بلند کردمو   یکه سع کار یادم ب یسر  هی  غی ج غی دست و سوت و ج یصدا با

 نگاشون کردم و همزمان چشمام قد دو تا توپ بسکتبال شد..
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رنگ بود که بهم   ی که توجهمو جلب کرد دو تا چشم درخشان عسل  یزی چ ن یاون همه ادم اول نیب می به طرفشون قدم برداشت اروم

تو چشماش    ی ناراحت یحت  ای تیهم عصبان ی انگار کم نبار یمبهم بود. اما ا  شهیکه مثل هم  یقهوه ا   لهیزل زده بود بعدش دو تا ت

 . زدیموج م

 انداختم..   ه یبه بق یازش گرفتم و نگاه سرسر چشم

 دوباره.  نجاس یدختره چندش هم که ا نیا اههههه

 . کنهیاخم م ی جونه که انجور ر یبرا من هنو ام رمحمد ی ام کنه ی. البد هنوز فکر مشی شونیاومد رو پ ظ یاخم غل هی

 کش اومد.  شتریکرد و لبخند من ب  شیحرص شتریاومد رو لبم که ب ی کنف کردنش لبخند کج ی اداواری با

 کنه..   یکه منو معرف خواستنیم  نیکه با شوق از ارم یاد یز ی بار نگاهمو دادم به بچه ها ن یازش گرفتم و ا چشم

از   یو مارک بودنشونه کس پ یو ت د یفقط مد جد  شونیادما که دقدقه زندگ نیا ن یب خواستیدلم نم د ی. شاد یلحظه رنگم پر هی

 . ارهیمن سر در ب یزندگ

ست بودن با رنگ الکش   یبود لنزه و صرفا برا عیشد که ضا یچندش   یاب  یبازم چشمام قفل چشما ی باشم ول یکردم عاد  یسع

 بود!!! 

 ..ومد ینگاش کردم و لبخند اون کش م  یک یمن با اخم کوچ نباریا

 لحظه نفسم رفت...  هی

 بچه ها..  غی ج غیج یصدا

 .. یشدن دهان عمل باز

 کمرم..  ی سرد رو عرق

 ..و

 خودش کرد:  ونیاشنا نجات بخش و پر از ارامش که بازم منو مد  ی داص هی

 

 هستن.. گاردشونیاوا خانوم باد -
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 زل زدم و با لبخندم ازش تشکر کردم و اونم متقابال با لبخند جوابمو داد. شیعسل یذوق به چشما با

  دم ید ی همچنان دهانش باز بود نگاه کردمو وقتکه  ی بودن بهتر از کلفت بودنه. به عمل گاردیباشه باد یممنون بودم. هر چ ازش 

 ..دمیتو چشماش د  شویات یزبونمو تا ته براش در اوردم که قشنگ شعله ها  ستیحواسش به من ن یکس

 تعارف بچه ها کنارشون نشستم.. به

 . رهیگ یحال نگن خودشو م نیباشه و در ع گاردیباد هی کردم جذبم در حد  یسع

بودن   ی و ظاهرا از وجودم راض دن یپرس یدورم حلقه زده بودن و مثل دختر بچه ها با ذوق درباره کارم م  یجمع به جز عمل یدخترا

 دو بودم...  ا ی کی لیسه ون یرو مد  نا یو بازم من ا

خه من حاال  مچاله شده نگاش کردم. ا  افهیداد. با ق  یبرف باز  شنهادیاز بچه ها پ یکیکه محمد  م یمشغول حرف زدن بود همچنان

 کنم؟؟!    یبا شما مثه بچه ها برف باز  امیبا جذبه پاشم ب د یبا ینی

چون   یچکمه رو در اوردم و تکوندمش. لعنت ع یکف پام سر ید یشد  ی با حس سرما ی ناچار بلند شدم و چکممو پام کردم ول به

 . ختهی گرم حرف زدن بودم حواسم نبود تو کفشم برف ر

 خودمون(  یبه شراره )همون عمل تیعصبان با

 دستشو تو هوا تکون داد و گفت:  د ینگاهمو د ی . وقتد یخند یکردم که با عشوه و بلند بلند م نگاه

 

 .. گهههید می کن  ی خب قرار شد برف باز -

 

 اصن.. خورن یبه درد هم م نی ارم نوی. ازونی. دختره کنه و اوریسمت ام دن یخنده و شروع کرد به دو ر یدوباره زد ز و

 گلوله درست کردم.   هی  عی نکنم. سر ی کار  چیه تونستم یهمه حواسشون به ما بود. نم گه ید االن

 و...  ی ریگ  نشونه

 خورد تو هدف. زده بودم تو ساق پاشو االن رو برفا ولو بود.  ولیا
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 گرفت برام و گفت:   کیخنده و ال ریبود بلند زد ز ینگاش کردم. سام که کال بچه شوخ ی روزیلبخند پ با

 

 . ی( گرفتدنیاوا. شغالو تو دو )دو  ول یا -

 

 اون. تازه اون آهو هس نه شغال..  ای یی . تو طرف مایعه سام -

 

 و گوششو خاروند و گفت:  نییگرفت پا کم ی یسرشو به حالت مسخره ا  سام

 

 اخه..  دمیآهو ند  -

 

 . ییاهو ن ی. چشم به اااادیدلت م -

 

 جک سال بود.  شییخنده. خدا ر یحرفش همه زدن ز نیاتند تند پلک زد. با  و

 گفت:   یو به حالت لوس  ر یبغض کرد و خودشو انداخت بغل ام ی الک شراره

 

 .. هیبهشون بگو د یز یچ هیخو   گنیم  یچ ن یبب ر یییام -

 

 از بغلش دورش کرد و گفت:  رمحمد یام

 

 .. د یش دار با شغال جفتتون یحرف حق که اعتراض نداره. تازه وجه اشتراکم دار  -
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 . ومد ی بودم از چشمام اشک م ده یرفته بودن. منم از بس خند  ش یهم پ نی همه تا مرز گاز زدن زم گهید

 و شاد بودم.  دمیخند یبعد از مدت ها بود که از ته دل م د یشا

. همچنان اثار خنده رو  دونستمیخودمم نم لشو ینکرد. دل ی از شراره طرفدار رمحمد یدوس داشتم و خوشحال بودم که ام جمعشونو

خراب کنم. بزار انقدر نگاه   ن یارم بیشراره و عج نهیپر از ک یروزمو با فکر به نگاه ها خواستیبود و دلم نم دایلبا و چشمامون پ

 کنن تا چشماشون چپ شه. 

 کوه رفتم..  یافکار اروم اروم ازشون فاصله گرفتم و به سمت باال نیهم با

 

 خونه شدم؟؟  نی که به خاطرش وارد ا میکه من واقعا االن تو راه  کردمیفکر م ن یو به ا  زدمیقدم م آروم 

 به هدفم.  دنیرس  یبرا  شم یشدن دارم سست م میکه وارد زندگ  ید یجد  یبه خاطر اتفاقا و ادما کردمیم حس

 ظاهر شد و دستامو مشت کردم.  میشونیرو پ  یکیفکر اخم کوچ نیا با

 ...د ینبا من

 

 خانوم شجاع..  یخون به پا کن  یتو که دوباره قصد دار  -

 

 داده بودم و امروز ابرومو حفظ کرده بود.   ی که همش جلوش سوت شیاقا.. دفعه پ نیدو هس ا  لهیسمتش برگشتم. پس سه به

 کردم خوب برخورد کنم: یسع

 

 ممنون بابت امروز..  -

 

 نکردم که..  ی کار -
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 در حقم کنه..  تونستیم  یبود که کس ی کار نی کار بزرگ تر ن یمن ا ی برا -

 

من   ی به تو چه که به جا ی گ یتو دماغم و م ی کوبونیاالن با برف م  دادی اون دفعه نشون م ات ی. تجربیکنیاووو چقدم تو تشکر م -

 ی جواب داد 

 

 ... ینطوریرو زدم ا ی کس ی از تعجب گرد شد من ک چشمام

  شتریب شیعسل یچشما د یخند یمعروفش بلند شد. هر وقت م  یقهقه ها  یکه صدا  کردمیگرد شده نگاش م  یبا چشما نطوریهم

 . زدیبرق م

 چپ نگاش کردم و گفتم:  کم یوجود   نیبا ا ی مرد برام مورد احترام بود ول نیا بیعج

 

 که..  ستمیانقدر هم خشن ن یول گاردم یحاال درسته من باد -

 

 گفت و ادامه داد: یباال نگه داشت و اومم کشدار سرشو

 

 و من هر دفعه قهرمانانه جلوشو گرفتم..  ی د یکشیرو م ییبنده خدا ه ی نقشه قتل  یداشت  دمیکه شما رو د ی واال من دوبار -

 

 کرده.  ی ریواقعا از قتل جلوگ شد یمن که خودمم داشت باورم م گفت یو م نش یبه س  د یکوبیم نیهمچ

 و گفتم:  دمیکش  یپوف

 

 مهم مهمم برسم  یمثه جن بو داده پشت سرم سبز شد نزاشت به کارا دم یرو د ییبنده خدا هی منم هر دفعه که  -
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 ..ستنی. واقعا که همه که مثل من جنتلمن نیینچ نچ چه مردم ازارها -

 

 مثل دوستش بود.  یی کتشو صاف کرد. واقعا که تو پررو قه ی  و

 خورد و...  ز یپام ل هو ی ی حرکت کردم ول بهش انداختم و  ی تاسف بار نگاه

 

 ... زمی رو تخت خواب اکرم سوزن نر گه ید دم یبهترتر شم. قول م دم ی. قول مد یببخش ای. خدا خوندمی اشهدمو م داشتم

 شه  داریکه ساعت سه ب زارمیبالشت ساغر ساعت نم ری ز گهید

 ... دمیصدا نزنم. قول م الی رو گودز ال یگودز  رمحمد یام گه ید  دمیم  قول

خورده بودم و اگه نگرفته   ز یتپه نسبتا بلند ل ه یچشمامو باز کردم.از  ی اروم ال یفشرده شدن دستم و خوردنم به جسم محکم با

 . دمیپوکیکلمه م  هیتو   ی مجلس ک یش  یلیبودم خ

 سرخش: یجفت شد تو چشما چشمام

 

 اره؟؟  گهید الی گودز  یزنیصدا نم گه یکه د -

 ال؟؟از اون موقع تا حا ی گفتیم مگه

 

 . رتمیبشر باس بگ  ن یا خورمیم  زیهر وقت ل ه یچه حکمت دونم یبه بازوم وارد کرد. من نم ی ا گه ید فشار

 زدمو گفتم:  ضه ینبودن عر ی خال یلبخند گنده برا هی

 

 .  گهیخب قول دادم نگم د -
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 . تکرار کن.. رمحمد یاقا ام یبگ  ی ریبگ  اد ی د یخوبه با -

 

 اورانگوتان...  رمحمد ی اقا ام -

 

دو بهمون    لینگفتم. باالخره سه یچیه  ی ول  شمیم  جیکه حس کردم دارم افل  دادی. بازوهامو انقدر فشار مهی لبخند کشدار د هی  و

 و نفس نفس زنان گفت: د یرس 

 

 اوا بانو..  ی خوب -

 

 حالم خوبه..  ی مرس  -

 

 : گفتیلب م  ریکه ز  ومد یم  رمحمد یام  یغرغر ها یصدا

 

بگم   هی که بگم خدمتکاره. ن قو  کنهیبرداشته اورده. ن مثه ادم کار م یچ ی نیام س یالخره خودم. معلوم نبا کنم یادمت م -

 ها رو کنه.  به ی غر یسپهرم که فقط بلده طرفدار نیو ا کنهیهم که غش و ضعف م ی . فورگاردهیباد

 نواز بدبخت...  بیغر یا

 

 دو برگردوند.   لیروشو از سه ضیغ با

 . گهیم یچ  دمیبودم شن کشیو فقط من که به نسبت نزد کرد یغر غر م رزنا یحرفاش خندم گرفته بود. اروم و تند تند مثه پ از

 زدم تا اقا گرگه نخوردتم.  م یازشون فاصله گرفتم. در واقع ج ی زدم و با با اجازه ا یکیکوچ لبخند 
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 و احتماال وقت برگشت بود..  شد یداشت ظهر م  بایتقر

 

 تر شده بود.  ب یکه بود عج  بیشده بود. عج بیعج ن یارم یود رفتاراب ی وقت چند 

بار سر سفره شام از من دعوت کرد که باهاشون غذا   هی . مثال کردیم ی اد یز یبه خصوص اقا با من خوش رفتار  ه یبق  ی جلو مدام

 بخورم. 

و با اونها غذا  کردمیکمک م  هی بازم به بق یکارم عوض شده بود ول  نکه یبا وجود ا ی. حت رونیهمه از حدقه زده بود ب یچشما

 خونواده غذا بخورم.  یکه با اعضا   گفتیخان به من م نیارم نیو حاال ا  خوردمیم

 و پوزخند رو لبش بزرگ تر...   شد یتر م ادیز ر ییتغ  نیا نیارم یکرده مدام با رفتارا  ریی نسبت بهم تغ  رمحمد یام د ید  کردمیم حس

 موضوع...  نیداشتم به ا یشده و حس بد  جاد یوضع ا نی شحال نبودم از اخو خودمم 

 *** 

رو نگاه   واریو در و د  گشتمیتو کل خونه م ی . الکمردمیداشتم م ی حوصلگ  ی باهام نداشت و من از فرط ب ی کار ن یامروز ارم 

 . کردمیم

برام تعجب اور    ن یو ا شد یبود که صداش بلند م  یبار ن یبلندش توجهمو جلب کرد. اول یکه صدا شدمی در اقا رد م ی از جلو داشتم

 بود. 

 اسمم کنجکاوتر شدم و حواسمو جمع حرفاشون کردم:  دنیشن با

 

 ممکنه..   ریغ یگ یکه م ی نیا ی احترامت واجب ول ی . مهموننیارم گه یبسه د -

 

 هم که بشه هستم.  یهستم هر چ  مم یممکنه. من سر تصم  ریکه غ  یچ ی عنی -

 

 بشنوم.  ی زیمورد چ  نیدر ا خوام ینم گه یکه گفتم. تمومش کن د  نیهم -
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  نی. فقطم چون بزرگ تر و صاحب خونه بود کنمیبه همه اعالم م تیموقع ن یمن تو بهتر ی احترامت واجب ول یشما هم بزرگتر  -

 به حال من نداره.  ی شما فرق تیبهتون گفتم وگرنه رضا

 

اصال از کجا   ؟؟ یانقدر اصرار دار یچ ی اصال برا ی. تو االن داغد یخوریجان. شما دو تا بهم نم نیارم  یگ یم  یچ ی فهمیتو نم -

 شو..  ادهیپ طونیو از خر ش   ایمعلوم اونم تو رو بخواد؟؟ ب 

 

 کردن اوا هم با شما.. ی . راضهیکیمتاسفم من حرفم   ی لیخ -

 

 ...یمن چطور  -

 

 وگرنه اون چکه...  -

 

 . هی خب کاف ی لیخ -

 

 ..د یلرز لبام

 

 حرفاشون مهم نبود.  ه یبق

 به کجاها!   رسمیمهم نبود که از هدفم دارم م  

که   نه یو به خاطر ا ره ی که توش شرکت زده طرفدار ازدواج ثروتمند با فق ی کشور استیبه خاطر کارش و س  نینبود که ارم مهم

 .. خوادیمنو م 
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 . هیاجبار نم یا می زندگ یاتفاقا ه ینبود که مثه بق مهم

 شدم.   چهیبود که باز نیا مهم

 و دوختن.  دن یخودشون بر ی گرفتن و برا  میبه جام تصم ه یبود که بق  نیا مهم

 گاهم.  ی از احساس ضعف گاه و ب خورد ی. حالم به هم م د یشده بود. زانو هام لرز ون یدرم  ی کی نفسام

 شد. یپام خال ر یعقب گذاشتم که ز یقدم

 شد. رهیحرف بهم خ ی نگاهش کردم. ب یچشم ریشونه هامو نگه داشت. ز یکس

 .. یازم محافظت کنه ول  ن یانتظار داشتم مثل دفعه قبل در برابر ارم د یخودمو ازش جدا کردم. شا د یناام

 به طرف اتاقش رفت.  ی کرد و با ژست خاص بشیدستشو تو ج  هی  رمحمد یام

 کنه؟؟!  تمیحما ی بخار ی ادم ب نیبا خودم کردم که انتظار داشتم همچ یچه فکر  واقعا

 ..شهیقدم بردارم. مثه هم  رمیتو مس یپشتوانه ا  چیخودم بازم بدون ه د یبا

 شده بودم..  خسته

 اه..  نهیارم یمنف ی ها ید و انرژ تر و داغون تر شدم. همشم به خاطر وجو ف یروم گذاشتن، ضع گاردویکه اسم باد  یوقت  از

 شدنم بود.  یتنها راه خال  یول گم یدارم چرت و پرت م دونستم یم خودمم 

 رفتم. نییاز پله ها پا زون یافتاده و لب و لوچه او ی شونه ها با

 حرفاش بدتر حالمو داغون کرد..  نیخان کارم نداشت و با حضورش حالمو خراب نکرد با ا نیروزم که ارم هی

 

بازم اعتماد به   گرفتم یم  د ی! داشتم امینه حرکت  ی. نه حرفوفتادین یاتفاق  چ یاز اون روز و اون ماجرا گذشته بود و ه ی وقت چند 

 کرده بودم.  داینفسمو پ

اومد   شیشگ یو تخم هم و اخم  ژیهمون لحظه اکرم با همون پرست دمیکش ی اشپزخونه انداختم و پوف یخودمو رو صندل الیخیب

 برام نازک کرد و گفت: یداخل. پشت چشم
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 اقا کارت دارن.  -

 

نه چندان    یچارچوب اشپزخونه بودم که صدا یتکون دادمو از سر جام بلند شدم. تو  ی. سر کردمی تعجب به حرکاتش نگاه م با

 : دمیارومشو شن

 

 . رهیگ یدختره سوسولو م   نیخونه سراغ ا کرده که کل  یی و چه سحر و جادو  کنهی م  کاریداره چ ست یمعلوم ن -

 

بود و من اصال نسبت بهش حس   دهیحرفا خواب نیبود که پشت ا ی مشت شد. حرفش و تهمت پنهانش مهم نبود. مهم اتفاق دستام

 نداشتم.. یخوب

 و رفتم داخل. دم یبه لباسم کش ی دست م یشگ یاقا به عادت هم د ییبفرما یصدا دنیشن با

 نقش بسته بود.  نیارم ی لبا ی بود که رو یکه توجهمو جلب کرد لبخند بزرگ  یز یچ نیاول

 که ردش کنم..  ی .. فقط تو ذهنم دنبال راه فرار بودم. دنبال بهانه اگهیم  یچ دمیشنیو من نم زد یحرف م اقا

 کرد.  تی هدا رونیباز جاش بلند شد و با دستش منو به سمت  نی نگاش کردم که ارم جیاشاره دست اقا به خودم اومدم. گ با

 . نمیسالن که تو کنج بود نشست و اشاره کرد که منم بش یاز مبال  یکی  ی.رو کردمیسرش اروم حرکت م پشت

 

 حرف بهش نگاه کردم. دستاشو تو هم گره زد و گفت:  یب

 

 شروع کنم..  د یبا یچطور  دونم ینم -

 

 و خجالت برداشته(  یی اقا پیریکرد. ) برو بابا برا من ت  یخنده ا تک

 داد:  ادامه 
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 که خدمتکار باشه...   ومد ینم افه یق نی. اصال به خودتو ایتو دلم نشست دمتیکه د  ی از لحظه اول یدون یم -

 

 شباهت به پوزخند نبود:  یکه ب  گهیتک خنده د هی

 

 که..   وفتهی ب خواستیم  یاتفاق ه یخودم نبودم و  ی هم من تو حال و هوا شیحاال چند وقت پ -

 

 حرفاش برام سخت بود. ملتح

 

 .د یاصل مطلبو بگ  -

 

 زنم شو..  -

 

 و..  یناگهان  نقدرینه ا یداشتم ول  و یحرف ن یقطع شد. توقع همچ نفسم

 برنداشته بودم که گفت:  ی هنوز قدم ی زدم و از جام بلند شدم. ول یپوزخند 

 

 تو.  یکن یهنوز حرفام تموم نشده. چه ترشم م -

 

 محاله  یهمه خوشبخت نیمنو ا  یدم بگم واهرهر بخن د یواقعا توقع داشت -
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 ی با من باش  یمجبور  یچه نخوا یچه بخوا  -

 

 . نمیبینم ی لیدل -

 

اون   ی ممکنه تو رو به جا  یامضا دارم و حت د یچک سف ه ی مون یشوهر خاله گرام نیباهات رو راست باشم. من از ا خوامیم  نیبب -

 ببرم. 

 

 . خورهیحالم از تو و امثال تو بهم م  -

 

 . کنهی هاش کل سالن رو پر م قهقه 

 

 . زمیعز شهیبعد از ازدواجمون درست م  -

 

 از جام بلند شدم و با نفرت ازش رو برگردوندم.  تیچندشش. با عصبان یاز حرفا  ارمیبود باال ب کینزد

 .ومد ی بر م یهر کار  نیارماز  یکنه ول  ی کار ن یاقا ذاتش خوبه و امکان نداره همچ دونستمیم

  رمحمد یکه ام ی روز نه یروز انداختتش. ک  نیو هوس به ا  نهیک کنم ی. حس مد یرس یبه هدفش م  ی ول  م یدزدیم تونستی اگه م یحت

 زدش و نزاشت به هدفش برسه. 

 باشم... ال یخیب یمواقع  ن یرو بخورم و تو همچ ی نون و نمک کس تونستمی. من نمدمیکش  یپوف  یکالفگ  از

 

  ینیبزارم اوضاع از ا تونستمیمن نم ی ! ولومد یبه نظرش مسخره م د یشنی منو م  لیهر کس دل د یشدم. شا م یتسل ده یسه روز نکش به

که هست شکسته تر شه.   ی نیاز ا دونستمینم یاد یز ز یکه ازش چ ی بزارم اقا به خاطر اون چک تونستمیکه هست بدتر بشه. نم
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درصدم احتمال   ه یاگه   یگذشته حت  نی قائل بودم. از ا  یاد یو من براش ارزش ز دادیم بابامو  ی . بودونستمش یچون مثل پدرم م

  ندهی بود و ا اهیس  ز یدر انتظارم نبود. هر چند که االنم همه چ یبدتر مجبورم کنه عاقبت خوب نیکه مخالفت کنم و ارم   دادمیم

 بود...  نیهم  نیارم بولق ی برا لی دل نیو مهم تر  دمیرس یزودتر به هدفم م ینطور یا دمیتر. شا اهیس 

 . دمیتکون دادمو در اشپزخونه رو باز کردم و تا پامو داخل گذاشتم دو جفت چشم نگرانو رو خودم د سرمو

 نم. اعالم ک  تمویمحکم سمت اتاق اقا رفتم تا رضا یبه ساغر و صغرا خانم زدمو با قدم ها  یلبخند 

 . دهیزدم و وارد شدم. بازم همون نگاه مهربون و غمناک و بازم همون اندام الغر و تک در

 انداختمو: نییبگم. سرمو پا د ی با یچطور  دونستم یکردم. نم  سیخشکمو با زبون خ یلبا

 

 موافقم.  نیاقا ارم شنهادیخب اوممم. راستش من اومدم بگم که.. با پ -

 

 .. شهیمگه م ؟ یچ -

 

 نشده بودم؟؟ تو چشماش نگاه کردم.  رمحمد یکردم. چرا متوجه حضور ام نگاش 

 ..تعجب

 ..تیعصبان

 .. حرص

 ..غم

 .. یمیخاطره قد  ه ی یتداع

 

 گرفتم.  له یاقا چشم از اون دو تا ت یصدا با
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 .دمینم و یکار ن یمن اجازه همچ -

 

 .. یول -

 

 دارم.  ت یو من نسبت به کارکنام مسئول ی کنیکار م نجایکه گفتم. تو ا  نیهم -

 

 اقا من متوجه ام اما به نظرم به نفع همه هس... -

 

و حسرت رو تو   و یقبول کرد. ناراحت د ی اصرار منو د نکه ی. بالخره اقا بعد از اارمیبه زبون ب ییحرفا  نیروز همچ هی  شد ینم باورم

 کرده.    داینجات پ شیهم ته چشماش بود باالخره ادمه و خوشحاله که از گرفتار یو خوشحال ی شاد هی  یول  دمیچشماش د

 . کردیهمچنان با بهت بهم نگاه م رمحمد یگفتم و از اتاق خارج شدم. ام ی اجازه ا با

معلوم  که   یا  ندهیا ی نبرده. برا تیاز انسان یکه بو  ی با کس ی زندگ ی و مبهم. برا   بیعج ینگاه ها یخودمو اماده کنم برا  د یبا

 ... ادیب ش یپ یقراره چ ستین

 

خونه   یتو  یمثل سابق با ارامش حت  تونستمینم گهیبود. د ده یخونه ترک  ی مثل بمب تو نیازاعالم موافقتم خبر ازدواج منو ارم بعد 

 نداشت.. ی خوب ی اصال بو د یرس ی به گوشم م شیکه کم و ب  ییو پچ پچ هاشونو حرفا  هی بق ن یسنگ  یقدم بردارم. نگاه ها

گفته بود که اصال    یبه خانم چ نی ارم دونم ی. نمشهیم یکه شروعش انقدر پر سر و صداس تهش چ ی زندگ دونستیم خدا

 موضوع نداشت.  نیبا ا ی مخالفت

 خودشو منو خراب کنه..  ی قرار داد زندگ ه یفقط به خاطر   شهیاخه مگه م کردم یرو درک نم نیارم

 ندارن؟؟  ی خانوادشم مخالفت یعنی

 . دمیکش یآه
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نقطش باشه که   نیقرار مدارا هم نیتنها حسن ا د یباهاش باشم. شا گاردش ینزاشت به عنوان باد  گهید  ن یارم کارم یب یل یروزا خ نیا

 .  نمیبیرو نم نیارم یچن ساعت

 باعث شده که من کم حرف تر از قبل شم.  نیو ا ره یحوصلم سر م یلیچند وقت خ نیا

بهم اصرار کرد که   یلیتحملش کنم. ساغر خ د یبا یچجور  دونم ی. نمارهی هنوز شروع نشده بد داره روم فشار م یاجبار ی زندگ نیا 

 رو بهم بزنم.  ی همه چ

ساغر انقدر   یل بودم که برا من سر حرفم بودم و خوشحا یکرد، به زور متوصل شد ول  ه یکرد، غصه خورد، خواهش کرد، گر  دعوام

 ... دادمیم یهاشو با خنده و شوخ ی ها و همدرد ی مهمم جواب همه دلسوز

 .شدمیم  وونهی د ی جد  یمشغول کنم وگرنه جد  یکار  ی سرمو به   د ی. باکردیم  وونمیفکرا داشت  د نیسر جام بلند شدم. ا از

رو شونم   یاز شروع کارم نگذشته بود که دست  ی لیکنم. هنوز خ ی ریگرد گ کم یدستمال رو برداشتم تا  ه ی و دور از چشم بق  اروم

 کردم و به عقب برگشتم.  ی بلند  ن یقرار گرفت. ه

 . دستمو رو قلبم گذاشتم و گفتم: کردینگام م نهیدست به س  ساغر

 

 .یشیظاهر م هو یبو داده  ن یمثه ارم ه ی چه کار نیساغر. ا ی رینم -

 

 خنده و گفت:  ری با حرفم زد ز کردینگام م  ی کیکه اون موقع تا حاال با اخم کوچ رساغ

 

 . ینکن یچکاری که تو ه  دهیکنم. دستور از اون باال باال ها رس  کار یخو چ -

 

 .یبکن نکن برا من راه انداخت ی اون باال باالها غلط کرده. مگه من حامله ام اخه. ه -

 

 ساغر غم نشست: یتو چشما هوی
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 خودته.  تیکنم که همش از خر کاریچ ی ول یمزدوج ش   ییالیگودز ن یبا همچ یخوا یکه م  ییبرات اوا رم یبم -

   

  خیتا تار رتتیزود تر بگ  ادیکار کن ب شتریخان ب لیحرفا برو رو مخ سه نیا ی . به جاسیمثه ادم ن تم یکه همدرد  یر یدرد بگ  -

 همه جا رو برنداشته.  ت یدگیترش  ی بومصرف نگه دارنده هات تموم نشده و 

 

 اومده باشه گفت:  ادش یرو  ی زیتوجه به حرف اخرم با ذوق انگار که چ یب ساغر

 

حرفا رو با   ی سر ه ی . ظاهرا قبال یخواستگار یبرا  ییخونه دا انیقرار چهارشنبه شب ب لیسه یانداخت ادمیاوا. خوب شد  ی واا -

 زده.  ییخود دا

 

دوستم قرار بود که خوشبخت شه. خوشحال بودم براش. از ته ته   نیبهتر گه یشنبه بود و سه روزه د کی ذوق بقلش کردم. امروز  با

 بدبخت بشه.  ست یدلم. خوشحال بودم که اون مثل من قرار ن

 . اطیتاب گوشه حگوشه گذاشتمو رفتم سمت   هی براش دستمالو  یخوشبخت یی ارزو یو بعد از کل رون یب دمشیاز بقلم کش اروم

قاراش   نیوسط ا  هوی د یشا ید یموضوع هم درست کنم. اصال خدا رو چه د  نیا تونم ینبودم. مطمئن بودم که م یشکننده ا دختر

 .می و رفت  میاز اسمون اومدو با هم پرواز کرد  یحور  هی  شیم

 لبم. ی لبخند رو  هی که اثرش شد   دم یفکر خودم تو دلم خند  از

 

و باس   یکرد  ی که گفتم حاال خودکش  یکرد یمقاومت م ی جور ه یازدواج. قبال  نیاز ا یانگار یستیناراحتم ن ن یخوبه. همچ -

 .مارستانیببرمت ب
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بلند   یول دمیتاب نشست. خودمو عقب تر کش  ی. چپ چپ نگاش کردم. اومد کنارم رو د یمزه خودش خند  یبعد به حرف ب  و

ازش دور شم فورا قبول   نکهیبگه به خاطر ا ی هر چ کنهیباشه فکر م ینجور یحاال فرار کنم اگه ا نیاز هم ست ینشدم. قرار ن

 . کنمیم

 سر و تهشو شروع کرد:  یب ی سکوت من سو استفاده کرد و بازم حرفا از

 

 . ادی. از اخالقات خوشم میکنیاومده سازگار م ش یپ یو خودتو با اتفاقا  ی هست یخوبه که قو  -

 

 خان.  نیارم اد یکه درباره شما باشه بدم م ی من از هر چ  یول -

 

 .ایکن نییباال پا ی خوای نقطه م ه یجان  نی . بگو ارمهید  یگ یم  هیخان چ  نیجمع نبند. در ضمن ارم  -

 

 که بشنوه گفتم:  ی طور رفتمیزدم و از جام بلند شدم و همونطور که م  ی. پوزخند د یدوباره خند  و

 

 . ادیهم به شدت بدم م کننیم اد یز ی و خوشمزگ ینمک هم که احساس با ییاز ادما -

 

 داد گفت:   یکه رو هم فشارشون م   ییدندونا با

 

 تا اون موقع نمونده.  ی ادیز زی و چ ی شیباالخره رام من م -

 

 نمونده تا سلب شدن ارامشم. یلیتفاوت از اونجا دور شدم. گفت خ   یباطل. ب  الیخ ی زه هه

 ارزو دارم..  یتموم شه؟؟ من هنوز جوونم کل  ی قراره همه چ  یزود   نیبه هم یعنی
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 حال نگاش کردم:  یبلند شد. ب م یاس ام اس گوش  یصدا

 

 اماده باش.  9عقد ساعت  د یخر ی بازار برا میری فردا م -

 

تموم   ی ه تا همه چنموند  ی لیبود که خ نینشون دهنده ا امیپ نیافتاده در اتاقو باز کردم و خودمو رو تخت انداختم. ا ی شونه ها با

 خراب شه؟؟   میهام انقدر قانع کننده بود که زندگ  لیبشه. واقعا دل 

 که به نظرم محکم بود شک کرده بودم.  ییها لیخط خودمم به دل  یبه اخرا دمیرس یکه داشتم م  حاال

 . شدمیتر م مون یو پش دمیرس ی ساغر م ینمونده بود داشتم به حرفا ی زیچ گه یکه د حاال

 که...  حاال

 . دمیاومدم و از جام پر رون یساغر از فکر ب  یورود ناگهان با

 

 چهارشنبه.   یکنم برا  د یخر م یبر ا یپس فردا با من ب یکاریکردم خواستم بگم که اگه ب دارتی ب د یببخش ی عه خواب بود -

 

 از تشکر تکون داد و رفت. ی زدم و سرمو تکون دادم. اونم متقابال سر اقشیهمه اشت نیبه ا ی جون ی ب لبخند 

 گذاشتم.  م یشونیتخت افتادم و ساعدمو رو پ  یجون رو  یب

 داشت.  سکیهر چند ر  شنهادو یپ نیداشتم که قبول کردم ا ی دوتا پشتوانه قو من

 که قلبم بهش گرم بود...  ی و کس خدا

 

تو جام نشستم و بعد با حوصله    یالک یهم الک قه ی از تخت خواب دل کندم. ده دق 9:15زور ساغر و تکون دادن هاش ساعت  به

که نبودم مخصوصا با وجود   شمی. اهل ارادمشیبا ارامش پوش  یلیو خ  دمیکش رون یدست لباس ب  ه ی موهامو شونه کردم و اروم 

 .  نیارم
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شده بود. در عقبو باز کردم و نشستم. اروم    10:30رفتم. ساعت  زش یتم نیبرداشتم و سالنه سالنه به سمت ماش  مویگوش  باالخره

  یی. انتظار داشتم االن داد بکشه و بگه اصن من با تو جادمیاز گوشه چشم نگاش کردم. مثه لبو سرخ شده بود. تو دلم بهش خند 

. لبامو جمع کردم و به  یرو به حرکت در اورد. لعنت  نینگفت و ماش  یچ یه  یولتحملش نکنم   رومنم بگم به درک و امروز  امینم

نشسته و صاحب   نجایا یی والیدونند چه ه ی ها نم چاره یشدم. ب ره یخ کردند ینگاه م ن یارم کیش  نی که با حسرت به ماش  ی مردم

 . نهیماش  نیا

هم   نیارم ی صدا یکه خودمم جزشون بودم نگاه کردم. حت  ی مردم  یبه ساده لوح یشتر ینشست رو لبم و با دقت ب یپوزخند 

 باعث نشد دست از  نگاه کردنم بردارم: 

 

 جوجه کوچولو.  ارم یسرت در م شویتالف  یاالن دور دست توعه ول -

 

خودمم سخت بود چه برسه به   یشدم برا یادم  ن یبا چن یبه زندگ   ی راض یموضوع که چطور  نیتهوع اور بود. درک ا حرفاش 

 . ..هیبق

 دست از فکر کردن برداشتم و باهاش وارد پاساژ شدم. نیتوقف ماش  با

کالفه شده بود و مدام سرشو تکون   ی. حسابکردمیروش ردش م زاشتیاون دست م یو هر چ  کردمیانتخاب نم ی چی ه خودم

 .دادیم

 و...  یشد زندگ  نمیو ا گشنمه و خسته شدم   نکهیکه شروع کردم به غر زدن و ا م یطبقه هم کامل نگشته بود ه ی ی حت هنوز

نداشتشه که داد   یسرخ شده و فقط به خاطر حفظ ابرو  تیاز عصبان دمی د یبرگشت سمتم. م هو یکه  زدم یبه جونش غر م نطوریهم

 .کشهینم

 و گفت: د یهم ساب یرو  دندوناشو

 

 به خرج دادم.  یینگفتم اقا یز یتو رو ندارم. اگه تا االن هم چ ی ایبچه. من حوصله مسخره باز نیبب -
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به اطالعت برسونم که من   د یاما با یو خوشکلتو نشون نداد  یاصل ی بود که چرا تا االن اون رو  ب ی. اتفاقا برام عجییهه اقا -

 نداره که..  ی ربط  چیبه منم ه نمیهم

 

 ..ننننیارم -

 

ادم بره تو    زارنینم قهیدق  ه یبر خر مگس معرکه لعنت.  ی هوا و با تعجب به عقب برگشتم. ا دمیمتر پر  هی دختره  غ یج یصدا با

 .. اه... کردمای م  شیحس. تازه داشتم عصب 

 نگاه کردم.  زدیبال بال م  ن یارم یو جلو  کردی م غ یج غ یبه دختره که هنوز داشت ج زون یلبو لوچه او با

 با شک نگاهش کرد و گفت:  نیارم

 

 شما؟؟ -

 

 .. ویجلو مدرسه بهم شماره داد  رستانیسال دوم دب سی ن ادتی. بابا منم ازاده. یشناس یپسر. نگو که منو نم یوا  -

 

 .. هی ک ه یدختره د ن ی. ااوفففف

  یشکیه گهی مدت د نیافکر کنم تو  ی. اخدادیهم نشون م شتریسنشو ب ش یهمه ارا ن یاز منم بزرگ تر باشه و با ا خوردیم بهش

 .ادشهیرو    نیهمه مدت هنوز ارم نی بهش شماره نداده که بعد ا

 

 من شماره داده باشم؟ اونم به تووو؟؟؟    -

 

 خنده.   ر یبلند زدم ز نیحرف ارم نیخندمو گرفته بودم که با ا ی زور جلو به
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 نگام کرد.  ده یباال پر یابرو  ه یبا  نیهر دو تاشون بهم جلب شد. دختره با اخم و ارم توجه 

 گفت:  یلحن خاص  هی و با  ن یارم یباد  یدور بازو  د یچیدستشو پ  ازاده

 

 جان.  ن یارم یکن ینم یمعرف -

 

 وسط و گفتم:  دمیپر ع یبخواد بگه سر ی زیاون چ نکهی از ا قبل

 

بار   ه ی  یبرا ی حت خواد ی دلش م گفت یم یکرده بود و ه  ف یازت تعر یییییلیخ ن ینم( اتفاقا ارم.)دور از جونمیمن دختر خاله ارم -

 مثه زغال بودا(  یاهی.) حاال چشماش از س نهیرو بب تییایدر یهم که شده تو و چشما گهید

 

  چارهی دختره ب  یحرفا رو از کجا در اوردم ول ن یا دونمی. خودمم نمکردی نگام م رهیخ رهیگرد شده و دهان باز خ یبا چشما نیارم

 .شد یداشت ذوق مرگ م

 دو تا زوج عاشقو تنها گذاشتم. خخخخ. لنگه هم بودن اصن...   نیکردم و ا  یبا ی دستم براشون با با

 

. خودت  اوا یزدم. کدوم اجبار اخه. تو خودت خواست بیبه خودم نه هو ی. کردمیاجبار فکر م نیرو حرکت کردم و به ا اده یپ از

 که... ی هدف یبرا  یکرد   سکی. االنم ریکرد سکیر  تی. از اول زندگستیکه تهش معلوم ن  یقدم بزار   یتو راه یخواست

 شده بود...  رید

شدنم هم ازدواجم   گاردیکردم هم خدمتکار شدنم هم باد  سکیبلند کردم و ادرس خونه رو دادم. اره من ر ی تاکس ی برا دستمو

 براش. دمیکه انقدر زحمت کش ی هدف ی. برا امیاز پسش بر ب د یپس با

  ینخورده بودم و ضعف کرده بودم. تاکس یز یدر اوردم و اروم مشغول خوردنش شدم. از صبح چ فم یرو از تو ک  یکیکوچ  کیک

 با ازاده خانوم خوشه.   ه یود. خب  معلومه دب ده یهنوز نرس  نیرو حساب کردم و داخل شدم. ارم هیدر خونه متوقف شد. کرا  یجلو
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بزرگ اکرم تو چارچوب   کلیو بعد ه یپا  ی بگه صدا ی زیکنان به سمت کلبه رفتم. ساغر با تعجب نگام کرد و تا خواست چ خنده

 شد. با سر اشاره کرد که پشت سرش برم.   دایدر پ

رو    نیثه جوجه اردک رفتم که با صورت سرخ شده ارم. پشت سرش مده یکله گندشو تکون م ی حرف بزنه ه اد یبشر زورش م نیا

 خودش درست کرده بود.   یبرا  یوحشتناک  افهیسبزش ق  یبه رو شدم. مثه لبو قرمز شده بود و کنار چشما

 رو مبل نشستم.  کنارش 

 

 . یامروز رفت  یچ ی برا -

 

 قبال گفته بودم حوصله ندارم. -

 

 تو رو ندارم.  یها ی منم قبال گفته بودم حوصله بچه باز -

 

 .شد یداشت بلند م صداش 

 

 رو ندارم.  یگفته بودم حوصله مسخره باز -

 

 رفت. لیتحل صداش 

 

 .کنمیم ی و گفته بودم که تالف -

 

 جلو تر اورد.  سرشو
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 . ها؟؟ می. چطوره از االن شروع کن میعقد کن گه یقراره چهار روز د -

 

 . د یباری. از چشماش شرارت منگفتم یچیه

نجاتم  بده.   اد یب یکس  نکهیا د یبه ام سمی جا وا ه یاحمقا  نیمثل دفعه قبل ع خواستم ی. نمومد یجلو تر م نطور یداشت هم سرش 

 زنگ خورد.  شیکنم گوش  ی بخوام حرکت نکهیکردم و قبل از ا  ی اخم چهینم

 گفت و جواب داد.  ی لب لعنت ریز

 لبخند حرص درار نگاهش کردم.  ه ی با  منم

 

 بله؟؟  -

-... 

 . امیب تونم یفردا؟؟ فردا نم -

-... 

 ..د یکن یم یچه غلط د یچرا غرق شد اخه؟پس شماها اونجا دار ی اه لعنت -

-... 

 لندن.  رسونمی پرواز م نیخب خفه شو خودمو با اول ی لیخب. خ ی لیخ -

 

 ادب.  یقطع کرد. نچ نچ ب ی بدون خدافظ و

 و به سمت پله ها حرکت کرد. واریزد تو د  تیرو با عصبان یگوش 

  هی و ذوق خاص سمت اتاق رفتم. االن  جان یه ه ی. با وفتهیعقب ب یکوفت ی عروس  ن یا یچ دونمیکنم به لطف غرق شدن نم فکر

 .. گرفتمیم ی انرژ یحس خوب داشتم و از همه چ
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فرو رفته بود و با    شیکه نبود قرار بود پول بهاش بره. به ساغر نگاه کردم که تا گردن تو گوش  یولع تا ته اب انارمو خوردم. الک با

 . کردیم پیباز تند تند تا شین

 سرشو باال اورد و گفت:  تیجانانه نثارش کردم که با عصبان ی پس کله ا هی

 

 . یها؟؟ چته باز رم کرد -

 

بهش   قه یمال خودته دو دق لیالمصب. بابا سه ی سرتو نکن تو اون گوش   یواسه چهارشنبه ها. ه  یلباس بخر ی اخه احمق اومد  -

 .. رهیکه در نم یاس ند 

 

 گشنه...  ر یبرات بخرم. زورگ ی کوفت ه یسور بدم  ی گ یم  یه ی به من چه تو گشنه ا ی اون که صد البته. ول -

 

 . رونیشاپ زد ب ی از کاف الیخ یباز شد و ب  ششیخورد. دوباره ن زنگ  ش یبزنم تو سرش که گوش  گه ید  یکیبپرم  خواستم

 شعور.  یشاپم که حساب نکرد ب یاز تاسف براش تکون دادم. پول کاف  یسر

 گذاشتم و پشت سر ساغر حرکت کردم.  ز یم ی رو پولو

داشت از جا کنده    گهیپاهام د ی. ول میدراورد  یمسخره باز  ی با ساغر خوش گذشت و کل یل یامروز کجا. خ د یکجا و خر روزید د یخر

 بود.  ده ینخر یچ ی و ساغر خانم هنوز ه شد یم

 گوشه پاساژ انداختم و چشمامو بستم.  ی صندل ی و الو ترکوندن بود. خودمو رو ی عجز نگاش کردم که هنوز مشغول نامزد باز با

 ... یییییدبرنگر گهیکه د  یداشتم. بر  یشبه همون روز رفت و من واقعا از رفتنش احساس سبک نیارم

 ساغر چشممو باز کردم و از گوشه چشم نگاش کردم.  یصدا زدنا با
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 لباس...  ی برا -

 

 وسط حرفش و با حرص گفتم:  دم یپر عیسر

 

 ... می. هر طبقه رو سه چهار بار گشتکنهیذوق ذوق م ه ی. پام داره دااایاوردین یساغر اسم لباسو اورد  -

 

 گفت:  گرفتیخندشو م یکه به زور جلو   یدر حال ساغر

 

 خب حاال.. خوبه برات اب انار هم گرفتماااا.. -

 

 .سیاونو که من حساب کردم خس -

 

 نازک کرد و ادامه داد:  یچشم پشت

 

 . میبگرد خواد ینم گهید  اره یم ره یگ یبرام م ده یلباس قشنگ با ستش د هی گفت خودش  لی. خواستم بگم که سهیحاال هر چ -

 

 . شهیحس کنم دود از گوشهام بلند م تونستمی نگاهش کردم. م تیانعصب با

 کردم.  دن یپا به فرار گذاشت و منم پشت سرش شروع به دو د یکه نگاهمو د ساغر

 

 . رهیگ یجونت برات لباس م لیسه یگ یساغر بعد چهار ساعت م سایوا -
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 .ادینم رت ینکن شوهر گ ف یاوا صد دفعه گفتم خون خودتو کث -

 

 ساغررررر...  کشمتیم -

 

  یداشتم از دستش حرص گه یکرد. د یباف  ال یاش برام خ ندهیمدت ساغر منو کشت از بس از ا نیو تو ا  د یچهار شنبه رس  باالخره

 گرفت.   یو دو روز مرخص ش ییکه رفت خونه دا شدمیم

 . دادمیرو ادامه م  یخدمتکار  فیقبل همون شغل شر  مثه

 از خدمتکارا صدام زد و گفت اقا باهام کار داره. ی کیها بودم که  یو صندل  زیم  زکردنیتم مشغول

 وجود لباسمو مرتب کردم و در زدم.   نینداشتم. با ا ی خاطره خوب ییهوی یصدا زدنا و کار داشتن ها نیا از

 .. ستین ای. حداقل بدتر از قبلستین ی اتفاق بد  نباریباشه ا یداد که هر چ  د یمحکم و گرم اقا بهم ام  د ییبفرما یصدا

 کز کرده بود ثابت موند.  ی صندل یکه اخم کرده بود و مثل بچه تخسا رو  رمحمد ی ام یورودم نگاهم رو  با

 فکر کنم.  ر یحالت ام نی ا ل یاقا نزاشت به دل یحرفا

 

 دارم دخترم.  یدر خواست  هی ازت  -

 

 باشم. ی کردم جد  یسع

 

 .د ییبفرما -
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 . رمحمد ی ام گاردیباد ی االن بش یبود  ن یارم گاردیمثل قبال که باد خوام یازت م -

 

 : ریاعتراض ام  یصدا

 

 ... ستمیاونم از نوع دخترش. بچه که ن یریبگ   گاردیبرام باد ی نداره که بخوا ی لی. اصال دلخوامینم گاردی بابا چند دفعه بگم من باد -

 

 تخس بود.   یپسر بچه ها هیمرد مغرور االن واقعا شب  نی. ازدیتند و پشت سر هم حرف م تند 

 صدا به بحثشون نگاه کردم.  ی گرفته بود. ب خندم

 

 . تونهیو حتما بازم م اد ی. اوا قبال تونسته از پسشون بر بوفتهیتو هم ب یافتاد برا  نیارم  یکه برا  ی . ممکنه اتفاقگهیبس کن د ر یام -

 

 کرد:  زمزمه 

 

 از دست بدم.  زامویاز عز یکیدوباره  خوام ینم -

 

 از اشک شد.  ز یلحظه چشماش لبر  هی کردم  حس

 گفت:  ع یسر رمحمد یام

 

 . ستیقلبت خوب ن  یباشه بابا اروم باش برا -
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رو   ی. چرا من کسکردمیزد و سر تکون داد. چقدر دوست داشت پدرشو و من با بند بند وجودم حسادتو حس م ی لبخند  اقا

 نداشتم که انقدر دوسم داشته باشه. 

 

 . ینکیشد قبول م ی خب اوا جان چ -

 

 بگم که:  ی زی باز کردم که چ لب

 

 .شهی درضمن حقوقتم دوبرابر م -

 

به خاطر عشق به پدرشو دوست داشتم. اوممم   رمحمد یشدن ام م یپسرشو دوس داشتم. تسل یبرا شیان برق زد. نگران هی چشمام

 ��هم دوست داشتم  شتریخب حقوق ب

 

 و بعد اتاق رو ترک کردم.   دمیرو تو چشماش د  یزدم و سر تکون دادم. برق خوشحال  یلبخند 

و   زیاز اون اتاق اسرار ام  تونستمیم  د ینداشتم. تازه شا یکار حس بد   نیشروع کنم. نسبت به ا  دمویفردا قرار بود کار جد  از

 . ارمیهم سر در ب رمحمد یمبهم ام تیشخص

 ...د یشا

 

رو حاضر و   رمحمد یزدم که ام رون یخمارم از کلبه ب یو با چشمها دمیکش ی کشدار ازهیشدم. خم  ردایب شهیزود تر از هم صبح

 تا حاال انقدر زرنگ شده؟؟   ی از ک نی. ادمی رفتن د رونیاماده در حال ب

بود که نتونستم   اد یو به عقب برگشت. انقدر سرعتم ز ساد یلحظه وا  ه ی رمحمد ی. امدمیبه سمتش دو بایگشاد شد و تقر چشمام

که دستشو به ستون گرفت و خودشو   نیخودمو کنترل کنم و محکم خوردم بهش. اونم تعادلشو از دست داد و خواست بخوره زم 

 کنترل کرد. 
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 زل زد تو چشمام و گفت:  تیعصبان با

 

 سمت ادم.  یاریهجوم م  ی ها؟؟ چته مثه گاو وحش -

 

 . گهید  یسمت گاو ها  ارن یاو ها هجوم ممعموال گ -

 

  می دار ی. ما رو باش با ک یاریمثه گاو هم که هجوم م یخواب ی. تا لنگ ظهر که مگاردمونیکرده باد  ویپدر ما ک  نیبرو بابا. بب -

 به در.  زده یس  میریم

 

 توجه به حرفش گفتم:  یب

 

 باشما... د یمنم با د یرفت یم  د یچرا بدون من داشت -

 

 گفت:   رفتی م رونیبه ساعت بزرگ گوشه سالن انداخت و همون طور که ب ینگاه

 

 . یایبا من ب یالزم نکرده تو دستو پا چلوفت -

 

 که رفت وگرنه...   فیرفت. ح ع یسر و

 

شده بودم   ی ساغر هم راض ی ایبه پر حرف ی سر رفته بود. حت ی لی. حوصلم خدادمیتخت نشسته بودمو پاهامو تکون م  ی رو کاریب

 من نبود.  ز یاونم از شانس چ ی ول
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 شد. دایدر بلند شد و اندام نه چندان الغر صغرا خانم پ  یکه صدا  کردمیخودم همچنان غر غر م با

 

 . گهیهاتو جمع کن د لهیپاشو وس  ینشست نجا یعه دختر تو چرا هنوز ا -

 

 ؟؟ یچ ی برا -

 

در وصله به   ه یکه با   یتو اتاق  یبر  یرمحمد یاقا ام گاردیباد ی ا وقتخانم نگفت بهت که اقا دستور داده ت میعجبا. مگه مر -

  یستیخدمتکار ن گه یکنه. البته تو که د یزندگ  ینبوده که بره تو عمارت اصل یخدمتکار چیها. تا حاال ه ی اتاقشون؟؟ شانس اورد

 تو.. 

 

  یاد یز لهی. اخه وس د یساعت هم طول نکش م یجمع کردم. ن لمویحرفاش گوش ندادم و با ذوق سر تکون دادمو وسا هی به بق گهید

 نداشتم که چهار دست لباس بود فقط... 

 .د یاتاق  برق از سرم پر دن یتند پله ها رو باال رفتم. با د تند 

 شده؟؟  ی خال یمرموز  که به طرز یهمون اتاق  رمحمد؟یام ی برم تو اتاق کار قبل د یمن با یعنی

 محالههههه.  ی همه خوشبخت ن یمنو ا  یوا

 

 که تو کلبه بود گذاشته بودن.  یتخت ساده مثل همون هی کمد و  ه ی . االن یاون اتاق خال داخل

 . دمیرو کش کرد یمحمد وصل م  ر یکه اتاق منو به اتاق ام یدر   رهیدرب و داغونمو گوشه اتاق گذاشتم و دستگ  چمدونه

 . گهید گاردشم یکه باشه باد ی باشه بهش بگم درو باز کنه هر چ ادمیقفل بود.  کردم یفکر م همونطور که   ی ول

 ...وهاهای

 داخل و:   د یجسم مثل فشنگ پر  هی  هو یکه  دمیخند یخودم مثل جادوگرا م ثیافکار خب  به
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 براش تنگ شده بود برگشتتتت.  یییییلی.. دوست ماه و گلت که دلت خنگید ید -

 

 قلبم گذاشتم و گفتم:   یرو  دستمو

 

  ی هم دار یذهن  ی تازه عقب موندگ  ینه اخالق نه مثه ادم ی دار  افهیتو خوشش اومده. نه ق هی بدبخت از چ لیسه دونمیمن نم -

 که.. 

 

 اوا نزار حال خوشمو با کشتنت خراب کنماااا. -

 

از مادر شوهر بدجنسه نه   ی بود که نه خبر ن یلبش نشون دهنده ا  یشدم. خنده رو هریبشاشش خ افه یو به ق  دمیحرفش خند  به

 زد و گفت:  ی. چشمکدمیبه روش پاش   یپدر شوهر بداخالق. لبخند 

 

هم که   گر یپسر ج هی . کنار اتاق ی. اتاقتم که اومده تو عمارت اصلیکه از سرت باز کرد  نو یبه تو هم بد نگذشته ها. ارم انگار

 از خدا اخه... یخوا یم  یچ گه ی. دیهست

 

 زدم تو کلشو گفتم:  یکی

 

 نباش..  زیها ه یکنیشوور م یدار  -

 

 اوفففف چه حساس هم هست روش.  -
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 .شد یچ نم یکن بب ف ینزن. تعر خودیحرف ب -

 

 نشست و:  اهشیس  یتو چشما  یبرق خوشحال دوباره 

 

دربارش حرف زد از بس که    شهیکه خدمتکارم. پدرش هم که اصال نم  اوردیوم ناوممم مادرش که فوق العاده بود اصال هم به ر -

 . رفتیم  سهیاخمو منم از خنده ر ییزندا ن یکرد ا یماهه. سپهرم که از بس شوخ 

 

 . گهید  یچند تا پر  ن یب ی باره بگو افتاد هی خب  -

 

 هستن.  ی پر ه یشب یخخخ اره واقعا همشون از مهربون -

 

 بازومو گرفت تو دستشو تکون داد و گفت:  جان یبا ه هوی

 

 . می کن یالمان و اونجا زندگ  میبر  خوادی گفته بعد از عقد م لیاگه بگم سه شهیاوا باورت نم یوا  -

 

 نگاش کردم.  گنگ

 

   ؟؟ یر یم -
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 . ییییعال هههیعال تی موقع ه ی. رمیکه م ی پس چ -

 

 ...تییپس دا -

 

 گفت:  ییچشمام زل زد و با لحن خنثا تو

 

  یتنگ بشه؟؟ برا  ی ک ی برم از خونشون. دلم برا د یام و با یکه با حرفاشون بهم فهموندند اضاف ییباشم اوا؟؟ کسا  یگران کن -

 کردند و گفتن نون خور اضافه ام؟؟  غ یخودمو هم ازم در یخونه پدر ه ی کرا ی که حت ییکسا

 

 شونشو گفتم:  ی. زدم رو کردمیحال خوبشو خراب م د ینبا

 

 سر جاشون تا اقا گرگه نخوردم.  نم یبچ لمویمن. پاشو برو مزاحم نشو من وسا ی برا ریخب حاال فاز نگ  -

 

 حوصله لباسامو تو کمد گذاشتم.. ی از اتاق خارج شد. منم ب ی گوشه چشمشو پاک کرد و با لبخند  اشک

 

.  دمیخوابیو همون ساعت م   خوردمیغذا م . همون ساعتشدمیبلند م  شد یبلند م رمحمد یکه ام یاز اون روز من همون ساعت بعد 

فرصت   هی نگفته بودم و منتظر  یز یهمه کارامو باهاش هماهنگ کرده بودم که نتونه دوباره متلک بارم کنه. درباره در اتاق هنوز چ

 مناسب بودم. 

شرکت و پنج   می فتریم  میها ساعت هفت و ن  یبود. مثل بچه مدرسه ا  ی. واقعا کار خسته کننده ا رفتمیباهاش شرکت م روزا

 .  میگشتیبرم

 . کردمیم یموضوع احساس سبک نیازش نشده بود و واقعا از ا یخبر چی گذشته بود و تا االن که ه نی از رفتن ارم ی ماه هی  حدود
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کالفه برگشت سمتمو    رمحمد ی. امزدمیو روزنامه جلومو با صدا ورق م دادمیحوصله پاهامو تکون م یشرکت نشسته بودم و ب  ی تو

 گفت: 

 

 . رونی پاشو برو ب کنهیو سر و صدا درست م ده یپاشو تکون م ی. ه یکرد وونمید  گه یبسه د -

 

 ابروهامو باال انداختم.  جفت

 

 مثال..  گاردتم یمهندس من باد ی اقا شه ینچ نم -

 

 ...چوقتیاگه به خاطر بابا نبود ه -

 

 بود مانع ادامه حرفاش شد. ی ا شرکتش که خانوم جا افتاده ی در و بعد منش یصدا

 

 جناب مهندس نهار اوردن. بگم بزارن خدمتتون؟؟  -

 

 تکون داد رفت که دستاشو بشوره.   یمحمد سر  ریام

مدت   نیاز بس که تو ا خورد یهم حالم به هم م رون ی ب یغذا افه یاز ق  گه یمن د ی اتاقو گرفته بود. ول یکل فضا ی قرمه سبز  یبو

 . میخورد رون یب یغذا



 که بپره  ستیعشق مثل عطر ن

142 
 

کردم تو    یاز تو ابدارخونه نمک رو برداشتمو خال ع یکنم. سر  هیبه غذاش انداختم. وقتش بود کرمامو تخل ینگاه طنتیش  با

بود که تا   نیکه داشت ا ی خوب یلیخصلت خ  هی شک نکنه رفتم تا دستمو بشورم.  نکهی ا یاومد برا ی خورشش تا نفهمه. وقت

 خوشمزه از دست بدم.  یموقع خوردن اون غذا افشو یق اشتمند و من اصال دوست  کردی شروع نم ومد یهمسفرش نم

 نشستم.  یصندل  یرو  ی عاد افه یق  هی شستم و با  ع یخنده مثل جادوگرا کردم و دستمو سر ه ی دوباره 

 

  یی به سمت دستشو ع یبا حس سوختن زبون و معدم سر یقاشقو تو دهانم گذاشتم. ول  ن یانداختم و اول الش یخیب افه یبه ق ینگاه

 م.  هجوم برد

 . ستادمیجلوش ا تیبا عصبان دمیکوبیم  نیو غذا ها رو جا به جا کرده. همونطور که پاهامو رو زم  دهیگرفته بود. البد فهم حرصم

 بهم انداخت و گفت: یتفاوت  یب نگاه

 

 اشکال نداره عوضش من دوست دارم.  ؟؟یشد؟ قرمه دوست ندار  یچ -

 

. دلم خنک شد. با  شی. اخییسمت دستشو د یکه دو د ینکش قه ی به دق ی تموم شدن حرفش قاشق پرشو تو دهانش گذاشت ول با

 شدم که با حرص روشو برگردوند و مشغول کاراش شد. ره یخ شیقهوه ا  یبه چشما روزم ینگاه پ

غذام   یمهندس که ب یاقا  ید. منفجر ش گرسنه ام شده بو   یلی. خمیپروند یگذشته بود و ما همچنان تو سکوت پشه م  یساعت دو

 . یکرد

 .میشد  نشیحرف پشت سرش حرکت کردم و سوار ماش  یباعث شد از سر جام بپرم. ب  نیزم ی رو  یشدن صندل دهیکش یصدا

  کیزد رو ترمز. نزد  هویبودم که  شی. هنوز تو کف رانندگکردیم یرانندگ ی حال با مهارت و ژست خاص ن یو در ع  دادیگاز م یلیخ

 گفت:   ین چندان بلند  یکه دستشو جلوم نگه داشت و با صدا شه یبود با مخ برم تو ش 

 

 . هیمواقع  نیهمچ ی کمربند برا -
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هم انقدر ذوق نکرده بودم چه   ییدستشو  دن یشونه باال انداختم و به اطرافم نگاه کردم. اخ جووون رستوران. تا حاال از د الیخیب

 .  برسه به رستوران

 . کردیهم اقاوارانه کنارم حرکت م رمحمد یتند کردم تا زود تر به رستوران برسم ام پا

 .میو واردش شد  م یرد شد  ابونیخ از

 بود. گارسون بال فاصله اومد و سفارش هامونو گرفت.  ی رستوران پرت کردم. رستوران خلوت  یرو صندل خودمو 

 ر قرمه سفارش دادم. ظه  یمحروم قرمه سبز اد یکباب برگ و من به  رمحمد یام

 ولو کردم.  یشکمم کشبدمو نفسمو فوت کردم و خودمو رو صندل یرو  یاز تموم شدن غذامون دست بعد 

 که گذشت منم بلند شدم برم که:   کمیبه سمت صندوق رفت.  رمحمد یام

 

 .د یخانم شما صورت حسابتونو پرداخت نکرد -

 

انداختم که ابروشو باال  ری به ام ی. نگاهکردند یبا تمسخر نگام م ییجورا هی هم که بودند  ی همون تعداد یشلوغ نبود ول درسته

 رفت. رون یانداخت و از رستوران ب

 

 گذاشتم و خواستم برم که دوباره صداش بلند شد: شخوان یپ یرو  ی تراول پنجاه ه ی تیعصبان با

 

 که..   ادهیز نیا -

 

 هم بشنون گفتم: ه ی که بق  یجور

 

 . مال خودت -



 که بپره  ستیعشق مثل عطر ن

144 
 

 

  بتیدست تو ج د ینبا رون یب یمرد که رفت   ه یبا  گنیسرش مرده ها مگه نم ری مردم. خ ز یبودم از کارش و از نگاه تمسخر ام ناراحت

 کارمندشم هستم... ی عنیتازه من که  ؟؟ یکن

 . فعال که مسخرمم کردن. لماستیمال تو ف نایا یییه

 بزنم.  یالیخی خودمو به ب شهیکردم مثل هم یسع

 زدم.  رونیباال انداختم و از در ب شونه

 

 . میترکوند  گرو یهم د  یکه غذا  میاوردیهم نم ی به رو چکدوم یاز اون روز گذشته بود و ه ی روز چند 

من عسلم   هی اخمو شده بود و با  د یشد  رمحمد یبود که ام ی چند وقت یکنم ول  یرستورانش تالف  ی به خاطر کار تو خواستمیم

هم   ادیفر  یو حت شد یم  یعصبان کیو کوچ  یخود یب یزا یاز قبل شده بود و مدام از چ شتر یب یلیخ  ششیخوردش. ته ر  شد ینم

 هم نداشتم.  یحس و حال تالف یتفاوت بود که حت  یب در اون انق ی ول  زمی. چند بار خواستم کرم برد یکشیم

 ... کردمیدرک نم شویحال ناگهان ر ییتغ نیا

با   یذهنم زده شد. شک داشتم ول یتو  ی . جرقه ادمییجویشرکت نشسته بودم و ادامسمو تند تند م ی چند وقت قبل تو مثل

 چسبوندم.  ش یصندل یادامسو رو  ع یندونستم و سر زیرو جا شتر یصداش فکر ب دنیشن

 نبود.  معلوم ینگاه سطح  ه یچسبوده بودمش که با  ی. جور شیرفت سمت صندل م یبا همون اخمش اومد داخل و مستق رمحمد یام

 شد. ره یکه اخمش دوبرابر شدو بهم خ  نهیبش خواست

 

 برش دار.  ایب -

 

 . یالیخی زدم به ب خودمو 
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 .ویچ-

 

 من.  یبه صندل شیو ملچ و ملوچش کله شرکتو گرفته و االنم چسبوند  شیچرخوند یکه از اون موقع تا حاال تو دهنت م ی همون -

 

 نهههه اصال من ادامس نداشتم که.  -

 

 نه؟؟  یکه نداشت -

 

و    یمردنش گرفت کشون کشون بردم سمت صندل ی بلند خودشو بهم رسوند. بازوهامو تو دستا یتکون دادم که با قدم ها سرمو

 . یصندل ینشون بدم منو نشوند رو  یبتونم عکس العمل  نکهی قبل از ا

 کردم. گرد شده نگاش   ی کرده بودم. با چشما هنگ

 گفت: رون یب  زد یکه از در م  یزد و کتشو برداشت و در حال یپوزخند 

 

 ندارم. بفهم.  اتویو بچه باز  یحوصله مسخره باز  -

 

 . شعوووری. بیمنفجر ش   هویچرخ همونجا  ژدهیه ری ز ی قشنگم نابود شد. بر  یبه حرفش بها ندادم. مانتو اصال

لب غر   ری و ز  کردمیبلند م نایماش  یدستمو برا تیتر کردم. با عصبان زیمانتومو تم کم یبند و بسات  ی و کل  خیهزار زحمت و  با

 . زدمیم

بود   نییکنم؟؟ سرم پا  یچه غلط  ابونیبر و ب نیمن تو ا  گهیمنو ول هم کرده رفته. نم یفکر نه تنها مانتومو ترکوند حت   یب پسره

 پام توقف کرد.  ی جلو نیماش  ه یکه 

 به جلو حرکت کردم.  یکردم و کم ی کیمزاحمه اخم کوچ  نکهیبود. با فکر ا یمزدا تر  ه یو باال اوردم.  کم سرم یلیخ
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  چاردیبوق هاش کالفم کرده بود. سرمو باال گرفتم و خواستم چهارتا ل یپام زد رو ترمز. صدا یبوقش بلند شد و جلو  یصدا دوباره 

 . دمیدو رو د لیخندون سه افهیبارش کنم که ق

 .  شناختمشیم  گهی. دزنهیبرق م شه یبشر هم نیا یچشما

 ... یدو عسل لیسه یکمرنگه ول   یقهوه ا  لیسه یساغر چشما یگفته ها طبق

 دستش به خودم اومد.   یتکون ها  با

 

 .رسونمتیمن همون اطراف کار دارم م ؟ یشیاوا خانم سوار نم -

 

زدم و در جلو رو باز کردم. زشت بود اگه عقب   ی خجلنداشتم. لبخند  ی ا گه یو من چاره د رفتی م یکیداشت رو به تار هوا

 اخه...  مهی مگه راننده شخص نشستمیم

 افتاد.  راه

 

 ما.  یقجر  ق یرف  نیا گاردیباد ی شد  دمیخب چه خبر. شن -

 

 کرد و گفت: ی زدم. تک خنده ا  ی اصالحش لبخند گنده ا از

 

 . اید یبا ذوق سر تکون م ی نجوریکه ا ی ازش دار ی معلومه دل پر -

 

 زده نشد. یبه خونه حرف  دنیتا رس   گهیکردم. د  د ییکردم و حرفشو تا ی کیکوچ خنده

 زد و رفت.  ی شدم. اونم بوق ادهیازش تشکر کردم و پ مید یرس  ی وقت

 داشتم.  د یکل
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 که خوابم برد.  د ینکش ه یتخت انداختمو به ثان ی خودمو رو یانداختم و رفتم داخل. با خستگ  دویکل

 

 سبک بود. ی لیشدم. خوابم خ داریاز خواب ب یناله مانند  ی چقدر گذشته بود که با صدا دونمینم

 رفتم و گوشمو به در چسبودم.  نمون یبود. به طرف در اتاق ب رمحمد یاز طرف اتاق ام صدا

 شونه باال انداختم و دوباره رفتم تو تخت گرم و نرمم.  یبود صدا از همونجا بود. با بدجنس درست

 . کنهی چشه. تازه در اتاقشم قفله و بازم نم نم یبد باهام تا کرده بود. به من چه که برم بب روزام

از جام   یان  میتصم هی . تو شهیم شتریناله ها ب  یهر لحظه صدا کردمی. حس مبردیو خوابم نم  خوردمیتو جام قلت م قه ی دق  ده

 و برق اتاقو روشن کردم. دمیپر

 زدم.  در

 

 درو. الووو.    د ی. باز کنری اقا ام -

 

 تر در زدم.   محکم

 

 ست؟؟یخونه ن ی . کسرررریام آقا

 

 اخه.  ی بود پروند  ی چ یاخر نیزدم تو سر خودم. ا یکی

 

 داخل قفله.   د یکل ی عنی ن یو ا  دمیند  یزی داخلو نگاه کنم که چ ید یشدم تا از تو سوراخ جا کل خم

 .ارمیب تونمیزاپاسم نم د یکل پس
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 سمت کمد رفتم.  د یکه به ذهنم رس  ی با فکر هوی. دمیچرخیکرده بودم و مدام دور خودم م هول

 نپره.  د یدر رد شه و نرم باشه تا کل ریکه از ز ی هم گذاشتم به اندازه ا ی رو یتا شال و روسر  چن

شالها که افتاد. اروم شالو   یرو  ته وفیب  کردمی. خدا خدا منییرو فشار دادم تا افتاد پا د یدر گذاشتم و با مداد انقدر کل  ریز شالو

 روشو برداشتم. د یو کل  دمیکش رون یب

 باز کردم و با شتاب رفتم داخل اتاق.  درو 

  ومد یفقط نور ماه که از پنجره م  کویقدم برداشت. اون اتاق تار شد ینم یبود و حت ختهیاتاق نفسم گرفت. همه جا بهم ر دنید با

 دهانم گرفتم و برقو روشن کردم.  ی قو گرفته بود. دستمو جلواتا یهمه جا  گاریروشن کرده بود. دود س 

 انگشتاش بود.  ن یب گارینخ س  هی دستشو گذاشته رو تخت و  ه یوسط اتاق ولو بود.  رمحمد یام

 رو بغل گرفته بود.  یافتاده بود و قاب عکس  نشیس   یکج شده بود و رو  گردنش 

 به سمتش قدم برداشتمو دو زانو جلوش نشستم.  اط یبود. با احت گاریخورده و ته س  شه یپر از ش  نیزم رو

 بود.  بیعج ی لیخ نیو ا ومد یداشت اشکم در م ت یاون وضع از

 .شد یم ده ینازک اشک د ی لیرد خ ه یصورتش  ی رو

 کنه؟؟   هی مرد مغرور هم بلده گر  نیا یعنی

 شد.   رهیبهم خ سرخش ینگاهمو حس کرده باشه؛ سرشو باال اورد و با چشما ی نیکه سنگ  انگار

 و افتادم تو بغلش.   د یتو چشمام حلقه زد. دستمو کش اشک

 . هنگ کردم.  ستادیا زمان

 دور کمرمو گفت:   د یچیازش جدا شم که دستشو محکم پ خواستم

 

دستشو شل زد    هی دشمت باشن)  ایدن هی من که گفته بودم پشتتم. گفته بودم   ؟؟یدوباره تنهام بزار  ی خوایم ؟؟ یر یم ی بازم دار -

 ...تمیحام  شهیباهات گفته بودم هم مونمی( من مثه کوه منشیرو س 
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 با منه؟؟   یعن یقلبم شدت گرفت.  ضربان

 

 . ..یگفته بودم دوستت دارم. گفته بودم غصه به دلت راه نده چه برسه به ادم. گفته بودم عاشقتم ال -

 

که بغل کرده بود و حاال رو   یلحظه وجودم پر از نفرت شد. نگاهم رو قاب عکس  هی منو با عشقش اشتباه گرفته؟؟  یعن ی ؟؟یال

 افتاده بود ثابت موند. خودش بود..  نیزم

 نافذ. ی شیم یدختر مو معجد با همون چشما همون

 که با حرفش الل شدم.   رمیله بگ که ازش فاص نشیناراحت شدم. دستمو گذاشتم تخت س  دمیگرفت. شا حرصم

 

 ... ید جواب بده عشق داداش. جواب بده لعنت  ؟؟یانقدر ارزش داشت ال ی لعنت ن یاون ارم یعنی. یچرا تنهام گذاشت -

 

 عکس...  نیا یعنیالنا. خواهرش.   ؟یال  داداش؟؟

 .د ی پهنش لرز یشد. شونه ها یچ  کردمیفکر م ی خدا چ یوا

 باشه.  یادم مهربون و احساس  نیپشت اون نقاب مغرور همچ کردمی. فکر نمهی مرد قو نیا چقدر

 دور کمرش انداختم و زمزمه کردم.  دستمو

 

 .. زارمیتنهات نم  گهی. ددمی. قول مشتیپ مونمیم -

 

ن  م کنهیاالن اون فکر م  یحرفا رو النا بهش بزنه ول  نیحس کردم. هرچند اون دوست داشت ا شوی فوت شده از سر اسودگ نفس

 خواهرشم و خوشحالم که با حرفام ارومش کردم. 

 منظمش نشون دهنده خواب رفتنش بود.  ینفسا
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 تخت دو نفرش انداختم.  یبه زور و کشون کشون رو  نشویسنگ  تن

 در رد کردم.  ر یاز ز دویتو سطل انداختمو در اتاقو قفل کردم. کل  گارویبه چهره مظلومش انداختم. پاکت س  ینگاه

 ... وفتادهی ن  یاتفاق چیکه انگار ه  یطور

 

که انقدر    رمحمد یاونم ام  گهیشخص د ه یخوندن خاطرات  دونستمیتو دستم انداختم نم یمینگاهمو به دفتر نسبتا قد  دوباره 

 ه؟ ی مرموزه کار درست

 .ومد ی نم ادش ی شبیاز د ی زی برخورد کرد فکر کنم حدسم درست بود و چ ی معمول یلیخ د یمنو د   یهمون روز وقت ی فردا

 .. ینطوریراحت تر بودم ا منم

 کرد یکارو م  نیهم شهیکنند هم زیاتاقشو تم انیکه ب  یخدمات یگفت زنگ بزنن شرکت ها  رونی ب زدیداشت از خونه م ی وقت

 و باهاش نرفتم  یضی خودمو زدم به مر من

 کردم.  دای در اتاقشو باز کردمو اتاقو مرتب کردم. اونجا بود که دفتر خاطراتشو پ ی به روش قبل بازم

 افتاد.  ن یزم ی از الش رو یدفترو باز کردم. که عکس  یو با اکراه ال  دمیکش  یپوف

د که  دختر کوچولو بو  ه یزل زده بودند و وسطشون   ن یباز به دورب شی هم با ن ه ینسبتا شب ی ها افهیکردم. دوتا پسر با ق نگاش 

 . کردینگاه م ن یمظلومش به دورب یعروسکشو بقل کرده بود و با چشما

 باشه سخت نبود.  رمحمد یاز اون پسر بچه ها ام یکیاون دختر النا و   نکهیا حدس 

 بود؟؟  ی پسر ک یکیاون  ی ول

 شروع به خوندنش کردم.  ی هر چ ای یسرکنجکاو  از

 )متن دفتر از زبان النا( 

 

  یک یبه  د یو با   کنهیم ینیداره رو شونه هام سنگ  ی حرفا بد جور نیدردا، ا نیحس کردم ا ی. ولستمیاهل درد و دل نبودم و ن -

 کردن خودش کم کنه.   اه یدردامو با س   تونهیکه م ید یبهتر از کاغذ سف یبگم و چ 
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 . میسه تا خواهر و برادر بود ما

 یرعلیام

 رمحمد یام

 من..  و

  ی بزرگ تو ناریسم هی  د یشن ی شروع شد. مادرم مهناز نقشه کش بود و وقت ی و اون سفر لعنت شی تنامه ک از اون دعو زیچ همه

 اونجا باشه..   تونه یکه چرا اون نم خورد یم نو یحسرت ا شه یم ل یبزرگ تشک ی با حضور استادا شیک

هم   یرعلی. امشناختیمعروف دعوت شد. مادرم سر از پا نم ناریدانشکدش به همون سم  یاز دوستا ی کیروز به دعوت  ه ی  نکهیا تا

 ... نطوریهم

 سفر هم مستثنا نبود..  نیو ا  رفتیبود و همه جا با مامان م یهم مثل مامان عاشق نقشه و نقشه کش ریام

 .. ادمهیرو  می بدرقشون بر یکه نزاشتن برا ی روز

  یرعلیاز مامان مهناز و ام یخبر  میر تو فرودگاه منتظر موند که هر چقد  ی رو به رومه. درست مثل همون روز نه ییمثل ا درست

 نشد.

 سالم بود.. 13موقع فقط   اون

 داشت.  می مامان رو نخواه یا یو مهربون یرعلیام  ی ها تیحما چوقتیه گه یدرک کردم که د م یهمه بچگ  با

و افسرده شده بودم. دلم مامان مهنازمو   ی ماتم کده شده بود. من به شدت منزو هی به  لیشاد و پر از خنده ما تبد  ی  خونه

 بکشم.  اد یسرشو غمو غصه هامو فر ی نبود که من برم باال یقبر  ی و حت خواستیم

 .ارهیمنو از اون حال درب کرد یم ی سع یسالش بود خودش داغون ول 16  نکهیبا ا رمحمد یام

لبخند   ه یتالشش  تینها جهیپارک و نت بردی و منو م زد یامتحاناشو م د ی که ق  ادمهیپوشم. ب ی هفته مشک هی از  شترینزاشت ب ادمه ی

 لبام بود.  یرو   یمصنوع

سرش نشستن   ر یکه عمه هام ز  دمیشنینگذشته بود که زمزمه زن گرفتن بابا بلند شد. م ی رعلیاز مرگ مامان و ام یسال ک ی هنوز

 . خوادیو منو بهانه کردن که النا مادر م
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تفاوت اعتراض   ی که بابا به خاطرمن قبول کرد و من انقدر افسرده شده بودم که ب د ینکش ی بود. منم مخالف بودم اما طول مخالف

 خونه ما پا گذاشت.  ی جون تو نی شد که نسر نیهم نکردم و ا

 .شد یمامان مهناز نم یشکی من ه ی برا ی بود ول مهربون

  گفتیم  ومد یوقتا خونه نم شتر یجون ب نیدرد و دل کنم. به خاطر حضور نسر  یهم نبود تا باهاش کم رمحمد یام یحت  گهید

 رو نداشتم. زا یچ نیحوصله فکر کردن به ا یمن حت  یمامانو گرفته ول  یجا نینسر

 عوض شد.  ز یهمه چ نیشده بود که با حضور ارم کنواخت ی میزندگ

 قلب شکسته من عاشق شد.. نی تفاوت بودم اما انقدر اومد و باهام حرف زد و خندوندم که ا ی نسبت به اون هم ب لیاوا

 اومدن از حالت قبلم بود.  رونیب نش یتر کی و کوچ کردم یم  یدوسش داشتم و به خاطرش هر کار  اره

 .گتینم یز یحالم خوب شده بود چ چون  یشک کرده بود ول  ریام

 . گذروندمیم نیو  همه وقتمو با ارم  دمیرس یاز قبل به خودم م شتریب یلیخ

 . دمشیدختر د ه ی س یتو ف س یروز تو پارک ف ه ی  نکهیا تا

 خم شد..  زانوهام

 ..شکستم

 تو چشمام جمع شد.   اشک

 که دروغ بود. ی زدم ازش متنفرم در حال اد یصورتش فر ی تو

 اومد.  دنبالم

 بود.  نیریش  نم یمنه ساده لوح هم یبرا

 بار هزارم گول خوردم.  ی گرفت و گفت دوسم داره. غرق لذت شدم و گول خوردم. برا دستمو

 بلندش بودم.  یبود و من عاشق موها زی برام عز ن ی. ارممیبا هم بود  شتر یاون به بعد ب از

 

 ..شد یم یداشت ناموس  ه یصفحه جلو زدم. قض چند 
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باشم که بهش   ینفر  ن ی. دوست داشتم اولویداده بودم مهمون ب یکل ساختمونو گرفته بود. خودم ترت  ی جید  یتولدش بود و صدا -

 . گمیم  کیتبر

و کفش پاشنه بلند قرمزمو پام کردم.   دمی پوش  ی غیجلب توجهش لباس قرمز ج ی. برا دمید یدور برش م و یادیز ی روزا دخترا نیا

بزنم   رون یتوجهشو جلب کنم. خواستم از اتاق ب  تونمیو من خوشحال بودم که م کرد یم  ییاون کفش قرمز خودنما ی ساق پام تو

 شد. د یچشمام ناپد  ی ع از جلوی بهم دادو سر یاز خدمتکارا پاکت یکیکه 

 پاکتو باز کردم.  ی کنجکاو با

 کردم و داغ شدم. عشق من بود که...نگاه  ی کی یکی عکسهاشو

 دستام بلرزه. عکسا فتوشاپ نبود. خودم کار کرده بودم و   شهیفکر کردن بهشم باعث م یحت

 

 . زدمیبازم بچگانه خودمو گول م  یول   ستیفتوشاپ ن  دونستمیم

 . ید یوی پاکت بود. گذاشتمش تو د ی تو ید  ی س  هی

چشماش برق زد و تا   دنمیخندون وارد شد. با د  افه یبا ق نیلحظه ارم نیهمو منتظر بودم که لود بشه. تو   دمییجویم ناخونامو

 . د یبلند شد و نگاه هردو نفرمون به اون سمت چرخ لمیف  یبگه صدا یزیخواست چ

 بخنده و دماغمو بکشه و بگه دروغه.  نیارم کردم ی. تو دلم خدا خدا مد یباری م شتریاشکام ب شیهر ثان با

بگم   ی زی. دهن باز کردم چکردیکه حاال خاموش بود نگاه م ی ونیبه تلوز  ال یخیبرگشتم سمتش. ب سی تموم شد با صورت خ  لمیف

 که خودش به حرف اومد. 

 . ریهم ابغوره نگ  ی همش راسته. الک -

 . یتو دوسم داشت-

 نداشتم. -

 دوست داشتم.   -

 دلم سوخت برات.  -
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 منه زخم خورده رو ول کرد و رفت. ی رو بهم نداد. با پوزخند  ی حرف چ یهقم اجازه ه هق

 ساله پوزخند هم داره.  14  ی النا ی لوح ساده

   

خشک شده اشک   ی صفحه اخر دفتر قطره ها یننوشته بود. ورق زدم. رو  ی زیچ گه ید  یغرق خاطراتش شده بودم. ول تازه

 چند خط با خط قشنگ نوشته بود.  ی مشخص بود. تو

 

 . موندمیم د ی. من از اول هم نبایرعلیمامان مهناز و داداش ام  شیپ رمی. من مزمیعز ر یداداش ام -

 . خوادی. چون قلب احمق من هنوزم خاطراتشو خودشو میرو دوست داشتم داداش. هنوزم دارم. باهاش بد نکن داداش  نیارم

 

 ..نیهم

 باشم؟؟  ن یمن کنار ارم خواستیبال رو سر النا اورده بود نم نیا نیارم  نکهیبه خاطر ا فقط و فقط  رمحمد یام یعنی

 ... یا گه ید ل یدل ی عنی ن؟ یهم فقط 

 :د یکش  اد یصدا از عمق وجودم فر هی

 

 .. ینکنه دوسش دار  -

 

 عمرا...  ر؟؟ی وجه. امکان نداره. منو دوست داشتن؟ اونم ام  چیسرکوبش کردم. به ه فورا

 شدم. ال یخیکه نخوندمو ب ی سر جاش گذاشتم و اون چند صفحه ا دفترو 

 . دمیفهم دمویفهمیم  د یکه با یی زایچ اون

  نیمثل ارم ی پست فطرت ر یکه گ سوختیم ی لیالنا هم خ ی . دلم براشویمعن  فهممی غم تو چشم اقا افتادم. حاال م اد یلحظه  هی

 بود برام...  ب یعج شهیبسوزه و بازم مثل هم ر یام یدلم برا  زاشتینم ی حسود ایحس بدجنس   هی  ی افتاده. ول
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 ♡رمحمد یام♡

 

 ومد؟؟ یباشه. پس چرا ن ض یمر ومد یبا انگشت اشاره و شصتم فشار دادم. بهش نم قمو یشق  کالفه

النا   یها یبچگ  ادیبه حضور و کنه بودنش عادت کرده بودم. منو  ییجورا ه یباشها.  شمیعالقه داشته باشم که پ ی لیخ نکهیا نه

 .نداختیم

 بشنوه.   ی کیداشتم که حرفامو  از یواقعا ن  شمیکه اومد پ  شبی. دادمهی زو یافتادم. همه چ شبید اد یاسم النا  با

بود و من   ی ا دختر جسوربرام جالب و قشنگ بود. او رونیاز اونجا بره ب خواستیگرفتمش تو اغوشمو اون سرسختانه م ی وقت

 من دچار بشه.  زه یعز یدوست نداشتم به سرنوشت النا

 . شدمیم یعصب  دمید یتوجهشو رو اوا م  ی و وقت شناختم یپست رو م نیارم

 انگار اوا از النا زرنگ تر بود.  ی ول  نیهوس ارم یایاز قربان گه ید ی کیبشه و بشه  نیاونم خام ارم دمیترس یم

 اومد داخل.  شیشگ یفکرا بودم که در باز شد و سپهر با لبخند هم  نیهم تو

 

 تو.  یایبدون در زدن م  نییپا یندازی. سرتو م ستاین لهیتو  نجایا -

 

به خاطر سپهر  کرده بود نصفش  شرفتیشرکت پ نیچرم گوشه اتاق انداخت. اگه ا ی ها یصندل ی سر تکون داد و خودشو رو یالک

 بود. 

 و گفت:  د ینگاه جستجو گرش اطرافو کاو با

 

 ست؟؟ یاوا ن -
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 نشست. می شونیپ یرو  ی کیکوچ اخم

 

 ؟ یبه اون دار کاریچ -

 

 لب گفت:  ر یشونهاشو باال انداخت و ز الیخیب سپهر

 

 . هیدختر باحال -

 

 نگفتم که خودش ادامه داد:  یچیه

 

 ؟؟ یاخر هفته رو که هست  یمهمون  یراست -

 

 نه  -

 

 تو خونه...  دم یپوس  ایمرغا. تو ب ی. رفته قاطادینم لمی. سهریاه ام -

 

مانند   ادیفر ی و در اخر صدا رون یکت اسپرتمو برداشتمو از در زدم ب   یحرف  چیادما رو نداشتم بدون ه نیو ا نجایحوصله ا گهید

 سپهر:

 

 الاقل داداش. منتظرتمااا.. ی زدیم ی خدافظ ه ی -
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 خونه خسته شده بودم... یتکرار  ط ی. منم از محگفتیرفتم. بد هم نم نییتوجه به حرفش دکمه اسانسور رو زدم و پا یب

صدا رو دنبال کردم.   میشگ یبلند اوا بود. با همون جذبه هم یخنده ها  یکه به گوشم خورد صدا یز یچ نیخونه شدم و اول  وارد

 دختر مگه حالش بد نبود؟؟   نی. اکردیم  یباز  نیهمه خدمتکارا رو جمع کرده بود و داشت پانتوم

 نشست رو لبم و سمت پله ها رفتم.   یپوزخند 

ر که دو  تا اسمون فرق داره. انگا  نیکرد با االنش زم ن یکه در حق ارم یو کار  ی جان باز ی . واقعا اون جککردیبچگانه رفتار م چقدر

 نفرن اصال... 

 دادم در باز باشه...  حیقفلو چرخوندمو ترج ی ان میتصم یاتاقمون افتاد. تو   نیاتاقمو باز کردم و نگاهم به در ب در

 

 لباس.  ی برا م یو بر ادیسام مونده بود و قرار بود تا سپهر ب یتا مهمون گه یروز د  دو

رو   گهید یجا ه یکال  دم یشد خواستم بلند شم برم استقبالش که د دای چارچوب در پ ی در بلند شد و قامت بلند سپهر تو یصدا

 . کنهینگاه م

  نیا گفت یبهم م ی حس هی و   د ید یکس رو جز اوا نم  چیو ه زیچ چیبشر انگار ه نیکردم. ا یبه اوا. اخم دمینگاهشو گرفتم و رس  رد

 :د یچ یتو گوشم پ ی شخص مجاز  ی. صداستین ند یخوشا ادیز

 

 سپهر اطراف اوا باشن.. ی و حت ن یارم خوادیبه خاطر الناست؟؟ به خاطر خواهرته که دلت نم نم یا -

 

 کردم.  زمزمه 

 

 معلومه. فقط به خاطر النا..  -
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 دروغه...  گفتیباز هم همون صدا که م و

 ... . فقط بلده گند بزنهدمیهم کش یحرف سپهر دست از جدال درونم برداشتم و دندونامو با حرص رو  دنیشن با

 

 ؟ یالزم ندار ی زیخب اوا خانم شما چ -

 

 ؟ یچ ی برا -

 

 د؟؟ یای. نکنه نمگهیپس فردا د ی مهمون -

 

 که زل زده بود تو چشمام گفت:   یشده برگشت سمتم و در حال ز یر یبا چشما اوا

 

 . گهید  گاردمی. باالخره بادامیم -

 

 . ادیاوا هم ب خواستم یبزنه. خب من نم گهی گند د  هی  نکهیهلش دادم. قبل از ا رون ی بگه که به سمت ب یز یدهنشو باز کرد چ سپهر

 

 ♡آوا♡

 

که از زبون    ییبا حرفا ینگاهمو بدزدمو ازش فرار کنم ول   کردمیم یسع دمشید یهر وقت م شیزندگ دنیاز اون اتاق و فهم بعد 

 .  د یاز کله ام پر یکال همه چ دمیسپهر شن

به جز خونه و شرکت برم   یی جا هی خواستی... فقط دلم مری. منم دارم برات اقا امچونهی منو بپ ستهخوای به ظاهر محترم م یاقا نیا

 و حاال...
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هم بود من   ی بپوشم. البته هر چ  یچ د یو من با ی فکر کردم که چه نوع مهمون  نیتکون دادن سرم افکار مزاحمو کنار زدم و به ا با

بسته نسبتا   هی باز شد. بدون حرف  یک یگرفتم از ساغر هم بپرسم که در وسط اتاقامون با تقه کوچ م یبازم لباس نداشتم. تصم

 تو.  یمن جعبه اوردم برا  نکهیبوده که در بازه نه ا نیمنظورش ا شتریو رفت. حس کردم ب تگذاش   واری کنار د  زی م یبزرگو رو 

 .  دمیکش ی کیکوچ غ یکه اون تو بود از ذوق ج  یلباس  دنیا دجعبه رو باز کردم و ب در

 .ومد یو به نظرم به شغلم م ی . ساده بود و رسمزدیبرق م قش یبود که   د یسف  یکت و شلوار مشک  هی

 ( 8کاغذ بود که روش نوشته بود: )ساعت  ه یجعبه  ی تو

 .  میساعت و ن کینمونده بود حدود  گهید یلیخ

 کردم.   شیکم ارا ی لیاز شونه هام انداختم و خ یکی ی رو رو  مییبلند خرما یموها عیسر

 تنم بود..   تیو شلوار ف کت

 ... یرسم کیش  ساده

 . رونیو از اتاق زدم ب  دمیلباس پوش   ی رو مویخز دار مشک یپالتو

 بودم.   اطیح ی تو  8ذوق داشتم که حدودا ربع ساعت قبل از   انقدر

 

 اون منتظر من باشه من منتظرشم.  نکهیا  ی رو به جا ایدن  د ینیبیبود. م   ومده ی مهندس ما هنوز ن یگذشته بود و اقا 8از   قهیدق 10

 پاش حرفمو پس گرفتم.  یکه با صدا  ادیب  خوادیکه اصال نم  دمیرس یم جه ی نت نیکرده بود. کم کم داشتم به ا  خی مینیب

 رو روشن کرد و راه افتاد.  ی . بخارمینشست نیرو زد و تو ماش  موتی اصال بلند هم نکردم. ر سرمو

 . تو چشماش زل زدم. د یشم که دستمو کش ادهیمتوقف شد خواستم پ نیماش  ی زده نشد. وقت  یبه مقصد حرف دنیرس  تا

 

کار نه خوش    یبرا نجایا ی و اومد  یگاردم یچون باد ی خوریمن تکون نم  شیگوشت کن. از پ زهی خوب او گمویکه م  یینایا -

 ؟؟ ید ی. فهمیگذرون
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حرکت چپوندش تو دهانم و   ه یمقاومت کنم تو  نکهیبرگ دستمال برداشتو قبل از ا ه ی یحوصله سر تکون دادم. از جا دستمال یب

 گفت: 

 

 . کااار. یکار اومد  ی برا -

 

 شده بود نگاه کردم.  یبه رفتنش و بعد به دستمال که رژ  تیشد. با عصبان اده یپ و

 که...   یار یدر ب  یباز ینبود انقدر وحش از یپاک کن ن نوی ا یگفتی. خوب میروان احمق

 شدم و پشت سرش حرکت کردم...  اده یپ نیماش  از

 

  یمهمون  هینبود.   ینطور یاصال ا ی و دود و دم بزنه تو صورتم ول گاریس   ی . انتظار داشتم االن بومیشد  یی الیخونه بزرگ و ه ی  وارد

  ده یوسط سالن بزرگ خونه چ ی بدون صندل ی ها زی . همه جا پر شده بود مدمی. با دقت با چشمام همه جا رو کاوکیو کالس  کیش 

 کردن.    پشونی ها خرج ت ونی لیتابلو بود م افشون یقکه از   ییشده بود و زن و مرد ها

و احوال کرد و زل زد تو  سالم   رمحمد یچهره اشنا به سمتون اومد. با ام ه یکه   رفتی حوصلم سر م واش ی  واش یداشت   گهید

 من و گفت:  یچشما

 

 بانو؟؟  یشما خوب -

 

  یل یو خ دادی مثبت م ی انرژ شه یدو هم لیمن واقعا لذت بخش بود. سه ی برا ن یبانو و ا گفت یم شهی رو لبم نشست. هم  یلبخند 

 اخمو بود.  رمحمد یبهتر از ام

چقدر حسوده   گه؟؟ یچشه د ن یافتاد. ا رمحمد یام ده یباال پر ی کج و کوله و ابرو  افهیهمون لبخندم جوابشو دادم که نگام به ق با

 سالم کردما..   هی خوبه 

 دو مشغول حرف زدن شدم.  لیرومو برگردوندم و با سه نیبودم به خاطر هم  یخاطر کارش هنوز حرص به
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 خب کارو بار چطوره..  -

 

 دو.   لیسه یاقا رسونه یخوبه ممنون سالم م -

 

 خنده هاش. نیعادت کرده بودم به ا گه یخندش بلند شد. د یصدا

 

 اسم منو؟؟ ی نگرفت اد یتو هنوز  -

 

 انداختم و گوشه لبو به دندون گرفتم. نییخجالت سرمو پا با

 گرفتو به سمت باال برد. با تعجب نگاش کردم.  دستمو

 

 اسمون. سپهر...  -

 

وسط و سپهر با   د یپشه مزاحم پر ه یکه   یکردم و خواستم بگم خنگ خودت ی کیبهم دست داد.اخم کوچ تیلحظه احساس خنگ  هی

 نگاش کردم.   ر یشدن بازوم از سمت ام  دهی. با کششهیباز و بسته م نطور یاون شروع به حرف زدن کرد. ماشااهلل دهنشم که هم

 بغل گوشم زمزمه کرد:  اروم

 

 اصال برو...  هی چ گارد یاون شو. نه باد گاردیاصال برو باد  ی خوایم.  یقلوه گرفت  ی دل داد ی بسه هر چ -
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 ..یتو رو بعد از عمر می د یپسر. چه عجب ما د یخودت ر یام -

 

 زد و گفت:  یبا حرص برگشت سمت پسره و لبخند مسخره ا رمحمد یام

 

 نشد از شکمم بگذرم.  یدعوت کرد   گهیاره د -

 

 باشه چشماش برق زد و گفت:  دهیو انگار که تازه منو د د یخند  پسره

 

 . یهمراه اومد  هی و باالخره با  ی اومد  رون یب تیقاجار  دهیاز اون عق نم یبی به به. م -

 

 به من نداره...  یربط چیه دونستمیکه م  یرو لبم نشست. خوشحال بودم بدون همراه بوده در حال یکمرنگ   یلبخند 

 

 .. گاردمهیرو لبش نشست( باد  یدجنسمن هنوزم همونم.)لبخند ب  -

 

 چرخ.. ژده ی ه ریرفت ز م یکه همه خوشحال ی بپوک

 باال.. د یابروش پر پسره

 

 . میداشت  گاردایباد نیلبخند کج زد( کاش ما هم از ا هی چن مدته پسر.. ) نیا ی.. چقد مهم شد یگاردیچه باد -

 

 جفتمون اخم نشست. ی شونیکرد. بدم اومد از نگاهش. رو پ  یسر تا پامو برس  یا  دارانهیبا نگاه خر و
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 اونجا. م یاشاره کرد و گفت که بر ییبا دستش به راهرو پسره

 

و    دنیرقصی. دختر و پسر وسط م نجاستی ا ی و اصل مهمون ی واسه در گم کن م ید یکه د  یاون سالن اول  دمیتازه فهم مید یرس  ی وقت

 جا واقعا خفه کننده بود.اون یبلند اهنگ کر کننده بود. فضا یصدا

 . میو پسره که ظاهرا اسمش سام بود رو کاناپه گوشه سالن نشست  رمحمد یام با

 ... یخودیب ی مهمون نیزودتر تموم شه ا کردمیبود و دعا م نییو من فقط سرم پا  زدنی حرف م ی دو تا از هر در  اون

 

زنگ خورد و اونم بلند شد و رفت تو   رمحمد یام ی که گوش  د ینکش هی گذشته بودم که سام بلند شد و رفت و به ثان قه ی دق چند 

 زد..  بش یغ هی از ثان یکسر

 کنم...   کاریچ ییمن تنها حاال

 مدار بسته دور تا دور سالن نگاه کردم.  یها نی فوت کردم و به دورب نفسمو

 

 ♡رمحمد یام♡

 

 فرو کردم.  بم یدستمو تو ج هی  سادمویبود واسپهر که تو باالکن  کنار

 

 ؟؟ یاوا رو تنها گذاشت -

 

 دادم باال. ابرومو 

 



 که بپره  ستیعشق مثل عطر ن

164 
 

 ه؟؟ ی خبر یریگ ی سراغشو م یل یها خ یتازگ  -

 

 ...ی. تو مثل داداشمری ام یدون یم -

 

 چشمام زل زد و گفت:  تو

 

 فکر کنم دوسش دارم.  -

 

 چرا؟؟  یدوست داشتم تو دهن سپهر بکوبونمش. ول بیخودکار مشت شد و عج دستام

 

 مدت کم؟؟  نیتو هم -

 

 .. هی خاصه. فرق داره با بق ییجورا هی  یدون یم -

 داره.    یرفتار خانومانه ا  هی حال  نیو در ع  طونهیش 

 .دهیپا نم ی شجاعه و به هر کس یلیخ

 هم که اومد وسط... یعوض ن یاون ارم اوففف 

 

 گفتم: ع یسر ن یبه خاطر هم حرف بزنه گهید خواستینم دلم 

 

 ؟؟ ی کن کاریچ ی خوایم -
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 فوت کرد.  نفسشو

 

 ..  خوامی برن اونور.م لیکه قراره ساغر و سه  یدون یم -

 اونجا... می اگه اوا قبولم کرد همه با هم بر خوام یم

 

 کردم از چشمش بندازمش:  یتمام وجودم سع با

 

 و..  زنهیم  جینمه گ ه یانگار  ی دونی. مستیبه نظر من خوب ن ی خودته ول لیداداش. م  ینبود  شش یتو که پ -

 

 دوسش دارم.  -

 

 حرص دندونامو رو هم فشار دادمو سر تکون دادم.  با

 نگاه کردم.  م یکه روش نشسته بود ی. به کاناپه ا رونیاز باالکن زدم ب ع یدست دادمو سر باهاش 

 .دادیتو هم قفل کرده بود و پاهاشو مثل بچه ها تکون م دستاشو

 بشر؟؟ نیبود تو ا ده ید  یچ واقعا

 مشخص بود که اوا دنبال راه فراره.  ی ول  رهی داشت اونو به حرف بگ  یسام کنارش نشسته بود و سع نبارینگاهمو دادم بهش. ا دوباره 

 دختر که همه دنبالش بودن؟؟   نیداشت مگه ا یچ

 . ارمیبه خاطر ب رشویا تصوفکر کردم ت کمی

 ..ینسبتا خمار خاکستر یو چشما ییخرما ی. موهاکی کوچ ی نیگرد با پوست گندمگون. ب صورت
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 بپره وسط و بگه دوسش داره که...  هویسپهر  شه ینم ل یدل ی بود. واقعا خوب بود ول  خوب

 حرفاش افتادم.  ادی

 خاصه..  گفتیم

 به من.  چسبوند یخودشو نم هی اره مثال مثل بق خب

 . دمیطعمشو چش ادیداشت. خودم به شخصه ز  طنتیش 

 کردم.  نیخودمم شجاعت و مبارزشو تو دلم تحس ادمهیشجاعه.  گفت

 بشکونم.  نو یگردن ارم خواستم یاومد سمتش ناراحت بود. خب منم م نیارم یگفت وقت  سپهر

 بگم دوسش دارم؟  د یبا پس

 دوسش دارم؟؟؟  یعنی

 بشه...  د ی. نباشهیعاشق نم مد رمحی. ام می شونینشست رو پ یاخم

و از در    م یحرکت کرد رون یمختصر با سام سمت ب ی خدافظ ه یمحکم به سمتش رفتم و اشاره کردم که بلند شه. با  یقدما با

 ... میزد رون یب

 

 . کردمیتفاوت رفتار م ی که بهش فکر نکنم. نسبت به اوا هم ب کردم یم  مویسع تیاز حرف سپهر گذشته بود و من نها ی روز چند 

به خاطر   د ی. دوست نداشتم برگرده و شاختمیدوباره بهم ر  نیکه با خبر اومدن ارم کردم یرو فراموش م ایقضا ن یکم کم ا داشتم

 ...د یالنا بود و شا

 برگرده.  گه یقراره حدود سه هفته د نیخبر داد که ارم بابا

 اسم سپهر ابروهام گره خورد و جواب دادم.  دنیزنگ خورد با د  می ودم که گوش فکرا ب  نیهم تو

 

 بله؟؟  -
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 . یسالم داداش خوب -

 

 ممنون.  -

 

 شده؟؟  ی زیچ -

 

 نه کارتو بگو..  -

 

 ...ندهیهفته ا ایهفته  نیتو هم یتون یم نم یبب خواستم یاومم م  -

 

 پر رنگ تر شد. اخمم

 

 ؟؟ ی چ ندهیهفته ا -

 

 ؟؟ یکن  س یقرار با اوا برام راست و ر ه ی  یتونیم -

 

 قطع کردم.  وی جواب سر باال به سپهر گوش  هی هجوم افکار فشار دادمو با  نیاز ا قمو یشق

 . کردیم  وونمیمثه دوست داشتن داشته باشه داشت د ی لیها دل شیها و تشو   ینگران نیا د یفکر که شا نیا

شاپ انتخاب کردم و به سپهر   یکاف  هی  یآن  میتصم هی تو  نیر همخالص شم به خاط ی دوراه نیداشتم هرطور شده از ا دوست

 خبر دادم.  
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 . خوامیدختر تخسو نم  نیکه ا کردم یبه خودم ثابت م د یبا

 . خواستمینم نویو من ا گذشتیزود م ی لیخ زمان

 و وقت قرار...   د یرس  یی اون روز کذا باالخره

 داد یکاناپه نشسته بود و پاهاشو تکون م  یرو  ال یخیرفتم. ب  نییمحکم از پله ها پا یشدم. با قدم ها  اماده

 

 قشنگ بود...  شیسادگ

 نگاهم روش ثابت موند.  ی نجوریلحظه از حرف خودم هنگ گردم و هم هی

 گفت:  یسمتمو با بدجنس برگشت

 

 شما؟؟ ی شد  ریس  -

 

 اضافه کرد:  طنتی نگاش کردم که با ش  گنگ

 

 نه؟؟  ایحاال خوشمزه بودم  -

 

 از کنارم رد شد و رفت.. یو اخم نگاش کردم کردم. اونم با تک خنده ا  تیبا جد  ی گرفت از حرفش ول خندم

 اخه؟؟  کنم یبهش نگفتم؟؟ چرا حاال دارم کشفش م یزیسرش راه افتادم. چرا چ  پشت

 کرد.   یتالف ی حرفو بهش زدم چقدر حرص خورد و چجور ن یا یوقت ادمه یحرفش دوباره خندم گرفت.  ی اداوری با

عالمت سوال   ه یشب افش ی. قمی جفتمون ساکت بود نیبرداشتم و سوار شدم. تو ماش  تیجد  پیریدوباره ت نیکنار ماش  دنیرس  با

 .د ی پرس ینم یز یچ یشده بود ول 
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شد و دوش به دوش هم وارد کافه   ادهیپ عی شدم.اوا هم سر اده ینگه داشتم و خودم زودتر پ نویشاپ ماش  یکاف  مید یرس  ی وقت

کنارش   یصندل ی نشست رو لباهام و رو ی. پوزخند دهیدادم. چقدر هم به خودش رس  صینگاه سپهرو تشخ ن ی. با اولمیشد 

 نشستم. 

 کرد فقط..  یسالم خشک و خال  ه یفقط نگاهش به اوا بود و با من  سپهر

مطمئن شدم حواسشون بهم    یازشون دور شدم و وقت ی با بهانه ا نی حرصم گرفته بود به خاطر هم ش ییهوی ر ییهمه تغ نیا از

 داشت نشستم.  د یکه بهشون د  یصندل ه یرو   ستین

 شده بودم.  ره یوجودم چشم شده بود و به دهان اون دو تا خ همه

 ... خندهی بلند بلند م یتره هدخ  نیا دهیم ی . حرصم گرفته بود اصال چه معند یخند یو اوا م   زدیمدام حرف م سپهر

 رو به خودش جلب کنه.  ه ینظر بق تونهیراحت م ی لیخ دونستم یم شناختمشویوقت بود م یلیخ

 . کنهیبار اوا داره با تعجب به سپهر نگاه م نیا دم یبلند کردم که د سرمو

 . شهیم ی طرف متالش  هی کردم هر قطعه از وجودم داره  حس

 . کنهینگاش م ینجور یگفته بهش. گفته که اوا ا حتما

 تو قلب من.  ی دقدقش شد خنجر  یب ی اوا به لبخند باز شد و دوباره خنده ها ی لبها واش ی واش ی

 قلبم حس نکرده بودم.  یرو رو   یبزرگ نیبه ا ی ناراحت بودم. تا حاال غم اره

 لحظه ها رو.   نیا نمیبب خواستیدلم نم انداختم. نییاورد. سرمو پا رون یجعبه ب هی  بشویسپهر رفت تو ج دست

هنوز دست    ی و بلندش کردم. اون جعبه مخمل دمیبلند خودمو بهشون رسوندم. دست اوا رو کش یجام بلند شدم و با قدم ها از

 لبهام.  یرو  روز یلبخند پ  هی شد  جشیسپهر بود و نت

 تکون دست اوا نگاش کردم و گفتم:  با

 

 . میبر د یمن کار دارم با گه یبسه د -
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 بلند شد. سپهر

 

 .رسونمشیبرو من م  یاگه کار دار  -

 

 گفتم:  دادم یکه رو هم فشارشون م یی نگم. با دندونا یزیچن سالم چ  نویچند  ق یخودمو گرفتم تا به رف ی زور جلو به

 

 اوا باشه.  د یبا د یبرم بازد خوام ی نه م -

 

 چراش برا خودمم مشخص نبود. یول  دم یو لحظه اخر لبخند سپهر رو د  م یو راه افتاد  دمیمهلت بدم دستشو کش نکه یبدون ا و

 

 نشستم و غرق افکارم شدم...  نیماش  تو

 

 گذاشتم. می شونیپ یتخت پرت کردمو ساعدمو رو   یرو  خودمو 

 دم؟؟یفهم گشتیبرم نیو حاال که داشت ارم  ریافتادم؟ چرا انقدر د ادش ی ریانقدر د چرا

 هم فشردم.  یرو  یفوت کردم و چشمامو با خستگ   یاز سر کالفگ  نفسمو

 

 ♡آوا♡

 

  یرفتار ها ن یطرف و ا هیساغر  یتموم نشدن  یکالفم کرده بود. غرغر ها و حرفا  رمحمد یام بیعج  ی بود رفتار ها ی وقت چند 

.  رونیب  میریتفاوت. امروزم که رو هوا بلند شد اومد گفت م  یروز ب  هی روز ساکت بود  هی معلوم نبود چشه.  طرف.  ه یهم  رمحمد یام

 و بعد هم سپهر. 
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 کل صورتمو گرفت. ی لبخند بزرگ  شیاداوری با

مشت    نگفت. با تعجب نگاش کردم و یزی کردم که ساکت اومد کنارم نشست و چ  اش یاومدن ساغر خودمو دوباره اماده پر حرف با

 به بازوش زدم و گفتم:   یاروم

 

 .یغم بغل گرفت  یباز زانو  ه یچ -

 

 گفت:  د یی جویکه ناخوناشو م  ی حال در

 

 اوا.  کنه یاسترس ولم نم -

 

 ؟؟ یاسترس برا چ  -

 

 گفت:   ی گرد شده نگام کرد و بعد با لحن متاسف یبا چشما کمی

 

 . می ریبگ  یگفتم اخر هفته قراره عروس  ی عصر نیدوست. هم گنیاخه به تو هم م -

 

 و گفتم:   می شونیکف دست زدم تو پ با

 

 بود؟؟  یبرا ادم. حاال ک زارهیکه حواس نم ده یکار جد  ن یا د یاخ ببخش -
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 چپ نگام کرد:  چپ

 

 اخر هفته.  -

 

 زوده که.  ی لیخ -

 

 . کنمیبله پس من چرا دو ساعته جلز و ولز م -

 

 خوشبختش کنه...  خوادیکه دوسش داره و م ی به کس رسه یرفتمش. خدا رو شکر که داره مرو لبم نشست و تو بغلم گ  یلبخند 

 

شدم. دلمو زده بودم به   رهیتنم خ ی دوستم بود. به لباس تو نیتنهاتر د ی و شا  نیبهتر ی مثل برق و باد گذشت و امشب عروس  زمان

 ارزششو داشت.   یخرج کرده بودم ول یو حساب ایدر

هاش سه   نی. است دهی. لباسم بلند بود و نسبتا پوش حیمل ش یارا هی با  ومد ی به چشمام م یل یکه به خ یبراق پرنسس یلباس نقره ا  هی

  رون یب شگاهیارا ک یهم پام کردم و از در کوچ ی صندل نقره ا ه یداشت.   ی کیتور کوچ  نشیربع بود و از جنس خود لباس و سر است

  ره ی. با تعجب به صحنه رو به روم خد یجلومو محکم دستاشو بهم کوب د ی پر ی کی هو یگشتم که  غردنبال سا ی رفتم و تو سالن اصل

 به خودم اومدم.  شگریارا غ یشده بودم که با ج

 

 .ختیبهم ر ونتینیعروس خانم همه ش  ی کنیم کاریچ ی وااا ی ا -

 

 کرده بود جلوم گرفت. تور یدستشو به حالت برو بابا تکون داد و با ذوق ناخوناشو که مان ساغر
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 چه قشنگ شده.  نشیاوا بب -

 

 پس.  یکردیم کاریچ یاگه نداشت ی. حاال خوبه استرس هم داشتمیعه ترسوند  -

 

 زد و صندل هاشو پاش کرد.  یگشاد  لبخند 

 . دارهیبر نم اش یطونیدست از ش   شمیتو روز عروس   وونهید

 .دمیزل زدم و همه صورتشو با چشمام کاو  ش یمشک یچشما تو

رو   مو ینقره ا ر یو شال حر  دمیپوش  دمویزنگ چشم ازش گرفتم و مانتو سف  یعوض شده بود. با صدا  م یلیخوب شده بود. خ یلیخ

 سرم مرتب کردم.  

 اومد و داخل و از همون اول با چشماش اقدام به خوردن ساغر کرد.   انیاهلل گو ای لیسه

 ... شهیو اصال مشخص نبود که مثال عروس  زدیتند تند حرف م  شهیهم که قربونش برم مثل هم ساغر

 ...موندنیتنها م د یخنده رومو ازشون گرفتم. فکر کنم با با

 بوق از پشت سرم بلند شد. یصدا گرفتم یاژانسو م باال رفتم و همونطور که داشتم شماره شگاهیارا یپله ها  از

 که طبق معمول لبخند رو لبش بودم نگاه کردم. یچشم عسل ی به اقا ت یاون لباسا دو متر پرت شدم هوا و با عصبان با

 که حوصله اژانسو نداشتم سوار شدم.  ییو از اونجا نم یشد در جلو رو باز کرد و تعارف کرد که بش خم

 

 ..شکشیترسون رسوندنشون پرو ن  هی شما بق -

 

 و گفت:  د یخند 
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 بانو.  یشد یخب سوار نم -

 

 . دور از ادب بود سوار نشم...گهیمنم سوار شدم د  د یخب دعوت کرد -

 

 شب خوب...  ه یتاالر و  ی به سو  شیکرد و استارت زد و پ  یخنده ا تک

 

بود به من نگفتن تو پاشو   ی شکرش باق یخدمه دادم و از تو راهرو رد شدم. جا  لی. مانتو و شالمو تحومیوارد تاالر شد  گهیهمد  با

 . کردمیو با بند بند وجودم حس م یامروز و امشب خوشحال نایگذشته از ا ی هم شو. واال شانس ندارم که. ول نجایخدمتکار ا ایب

 نکردم.  دایرو پ  لیساغر و سه ی دور تا دور سالن گردوندم ول چشمامو

 رف سپهر برگردوندم:به ط سرمو

 

 هنوز؟؟ ومدن ین لیساغر و سه -

 

 گفتم:   یبلند تر ی. تو گوشش با صدانییبود نشنوه. سرشو اورد پا یع یبود و طب اد یتکون داد. سر و صدا ز ی چ یبه معن  دستشو

 

 ستن؟؟ی ن لیچرا ساغر و سه گم یم -

 

 متقابال تو گوشم گفت:  اونم

 

 . گهیشون تموم نشده د هیباغ و اتل یخب البد هنوز کارا  -
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 پرت کردم. سپهرم کنارم نشست. یصندل ن یتکون دادم و خودمو رو اول سرمو

دست و سوت   یصدا دن یاز اونها بودم. با شن ی کیمنم  کردن یم  یاطراف نگاه کردم. همه ظاهرا و باطنن خوشحال بودن و شاد به

 برگردوندم.  ومدند یکه دست تو دست هم م  لیسرمو به طرف ساغر و سه

 رو ساخته بود.  یبود زوج قشنگ  دهیپوش  یکه کت و شلوار خاکستر لیکنار سه  د یبا اون لباس بلند سف ساغر

 شد. ده یبه سمتش رفت منم خواستم پشت سرش حرکت کنم که دستم از پشت کش ع ی داداشش سر  دنیبا د سپهر

 . د ی شخص روبه روم نفسم بر دنیبا د ی نشست و به عقب برگشتم ول م یشونیپ ی رو یخما

 . اهامیفرد شده بود کابوس رو ن یبود که ا ی مدت بیعج

 براندازم کرد و گفت:  یهیبا لبخند کر نیارم

 

 .اااینگر ندتی خبر از شوهر ا ه ی. ید ی ل  ییدایبه به اوا خانم. کم پ -

 

 . زدی و حالمو بهم م  کردیم ینیشوهر داشت روم سنگ  لفظ 

 :دمی کش رون یپررنگ تر شد و دستمو محکم از دستش ب اخمم

 

 هم شوهر شوهر نکن نه به داره نه به باره...  یمنو نچسبون به خودتا ه ی الک -

 

 لب زد:  ی اروم یجلو اورد و با صدا سرشو

 

 هم به داره هم به باره. تو هم... -
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 .د یعروس و داماد کج کردم. که صداش به گوشم رس  گاهیسمت جا رمویش مستوجه به بدون

 

 ..یخودت  یکه نفر بعد  ره یباشه دسته گل ساغرو تو بگ   ادتی -

 

 اعصابم... ی بلندش خش انداخت رو ی خنده ها یصدا و

خودشو پدر و برادرشو بهم   یشده و از اون بدتر حاضر شده به خاطرش زندگ یادم  نیالنا چطور عاشق همچ دونستم ینم واقعا

 ... زهیبر

 

که   دمی د یقدمامو تند تر کردم. حاال نگاه ساغر هم به من بود و تو چشماش م ی با صدا فودت کردم و با لبخند مصنوع نفسمو

 . تونهینم یدوست داره بازم حرف بزنه ول 

 گفتم و بعد به ساغر و بعد خم شدم و در گوشش اروم زمزمه کردم.  ک یتبر  لیبه سه اول

 

چه   ی ریببرت.. اخ... بم یبزارت جلو در بعد اشغال یشه بندازت تو گون  مون یپش لیسه ی حرف نزن یل یساغر جون من امشب خ -

 .. زهیناخونات ت

 بهت. دم یگرفتن دارم پند م شگونی ن ی ادب قدر بدون به جا یب

 

 . یتجربه دار ی لیت خخود ستیحاال ن -

 

 دادم از اونجا دور شم.   حیو من ترج ومدن یساغر داشتن م ییو زندا  یی. داستادمیخنده کردم و صاف ا تک

 بلندم ور رفتم و بعد سرمو باال گرفتم.  ی با ناخون ها کمینشستم.  کایهمون نزد یصندل ی رو
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  ر ی. سرمو به نشانه تاسف تکون دادم و دوباره سرمو ززدیم د یمجلس رو د  یاونطرف تر نشسته بود و مثل جغد خانم ها ی کم نیارم

 انداختم.

 اومد.  ی که داشت به سمتم م  نیسرمو باال گرفتم و بازم ارم یکم ینگاه ینیبعد با حس سنگ  یکم

 با حضورش برام زهر کرده بود.  امشبو

 زدم.  رون یبهم برسه از در تاالر ب  نکهی از سر جام بلند شدم و قبل از ا عیسر

 قدم برداشتم.  اطیگوشه ح یو به سمت ابنما دمیهام کش ه یتازه رو به ر یهوا

و    دمیکه تو ذهنم خورد از جام پر ی باشه؟؟ با جرقه ا ومدهیممکنه ن ی عنیبود.  ب یبودم و برام عج ده یاخمومونو ند  سیرئ امشب

 زمزمه کردم. 

 

 شده باشه..  ش یزینکنه چ -

 

 ؟؟ی هست ی باز دوباره نگران ک -

 

 بگم گفت:  ی زیمن چ  نکه یحالل زاده.. قبل از ا چه

 

  ن ی. دلت تنگ شد براش به همیبود  ششیپ شیتو که تا چند لحظه پ  ن؟؟یاز جا پروندت؟ ارم ینجوریا ی هوم؟ دوباره فکر ک -

 شد و خوشت اومد ازشا..  ی جد  یشوخ ی شوخ ؟یزود 

 

 باال انداختم. ابرومو 

 

 ؟ یگ یم  یچ -
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 سپهر. اقا، جلتنمن، از همه مهم تر پولدار..  شه یم ی . سپهر؟؟ کیکرد  دای از اون بهتر پ دمیاوممم شا -

 ... د یریگ یدور دور. خوب با هم گرم م د یری. خوب باهم میبود ششیساعت قبل پ ک یاز صبح تا  خوب

 

 دمش؟؟ یمدت حواسش به من بوده. پس من چرا ند  نیم ا تما  شهی. باورم نمرفتیباال م واش ی واش یداشت  صداش 

 کردم با ارامش برخورد کنم:   یخودم اومدم و سع به

 

 . یسر من داد بزن ی شما حق ندار -

 

 باالتر رفت. صداش 

 

و    یزنی تو گوشش و براش حرف م ی زاریسر م یبفهمم به چه حق خوامیشبه انقدر مچ شه. م  ه یاون حق داره با تو  نم یبب خوامیم -

 . یایعشوه م

 

 برامون.  موند یابرو نم د ید یم  ی. اگه کسد یکشیکال عربده م   گهید

 گفتم:   یبلند  یخودش با صدا مثل

 

 داره..   ی. به تو چه ربط یکارمیاصال به تو چه. تو مگه چ -

 

 د اخه منه خر دوست دارم احمق. -
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گفت؟؟ گفت    ی. چومد ینم رونیاز گلوم ب ی صدا ی ول  شد یزنم. دهنم باز و بسته محرف ب  تونستم یشدم. اصال نم ره یبهت بهش خ با

 .دمی من اشتباه شن ایدوسم داره 

 گفت که انگار خودشم هنگ کرده بود.  یناگهان انقدر

شد و منو تو همون حالت شک زده   د یچشمام ناپد  یاز جلو  ه یاز ثان یو عقب کرد و تو کسر د یتو موهاش لختش کش  یدست  کالفه

 گذاشت... یباق

 

 برام سخت بود.  رمحمد یمثل ام  یمرد مغرور یدستام گرفتمو موهامو چنگ زدم. هنوزم باور حرفا  نیب سرمو

 بود.  رممکنیغ اصال

 بودم.  یخنث ی نداشتم. خنث یحس چیه

نبود.   رمحمد ی نشستم. ام ی صندل یحرف رو  یرفتار کنم. ب  یکردم اروم باشم و عاد یسع رمحمد یام یبعد از حرفا شبید

 گرفتم و رفتم خونه.   یکرده نکرده تاکس  یبود. اخر مجلس هم خداحافظ ند یخوشا ن یو ا دمشیند 

رفتم کلبه و با همون لباسا خودمو رو   نتمیبب نکهیافتاده بود. قبل از ا  نش یکه رو تاب نشسته بود سرش رو س  دمش ید اط یح تو

 تخت انداختم.. 

 قرمزمو باز کردم.صغرا خانم بود:   یچشما یدر ال یصدا با

 

 اوا جان آژانس دم در منتظره.  -

 

 . صغرا خانم اشک گوشه چشمشو باز کرد و گفت: ستادمیزدم و سرپا ا  یلبخند 

 

 انشااهلل که جفتشون خوشبخت بشن.  نطور یهم لمیاقا سه هی خوب ی لیسالم منم به ساغر برسون. دختر خ -
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با حال   خواستیو دلم نم نمیساغر رو بب  تونستمیبود که من م یروز  ن یاخر د یرفتم. امروز شا  رونی حرف ب ی و ب دمیبوس  گونشو

 خرابم ناراحتش کنم. 

 شدم. نیماش  سوار

 دوباره سردرد گرفتم.   شبید ی اداوری. با کنمی م  کاریچ دمیفهمیبودم و خودمم نم جیتا االن گ  شبید از

 منم دوسش دارم؟؟  د یپرس یاز تو وجودم بود که هر لحظه ازم م یی نبود به خاطر صدا رمحمد ی ام یخاطر حرفا به

دفاع کرده بود غرق   ن یمردونه ازم در برابر ارم نکهی. از اشدمیو ناراحت م  یبهش عصب چسبودیخودشو م ی اون دختره عمل ی وقت

 . شدمیلذت م

 عشق؟؟   ین یدوست داشتن؟   یعنی نایا

 واقعا کالفم کرده بود.   نیا و

 بهم ابراز عالقه نکرده بود.  ینطور یتا حاال ا  یکس چی چون ه د یبودم. شا خوشحال

 با خودمم مشخص نبود و حاال... فمیبودم. چون تکل ناراحت

 . من که... کردی باهام کل کل م ای  کردیمنو مسخره م   ای شهیتخاب کرد؟؟ اون که هممن رو ان رمحمد یمثل ام   یبود. چرا شخص جیگ

 ؟؟ ی چ نیارم اصال

 .میزود قراره با هم ازدواج کن ای ری د  نیمنو ارم دونستیخبر داشت و م ز یکه از همه چ  اون

 چرا.. پس

 شدم.  اده یبه خودم اومدم و پ نیتوقف ماش  با

 بلند به سمتشون رفتم.  ی دادم. با قدم ها ص یتشخ لینگاه ساغر رو کنار سه ن یفرودگاه شلوغ نبود و تو اول سالن

 . د یبگم خودشو تو بغلم انداخت و بغضش ترک ی زیبزاره من چ نکه یبدون ا دنمیبا د ساغر

 دورش حلقه کردم و کمرشو نوازش کردم.  دستامو
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 ... یمادر بود  یخواهر بود  یمدت برام دوست بود  نی. تو ای بود شمیکه پ مدت نیممنونم. به خاطر ا ی لیاوا ازت خ -

 که فقط حواسشون به جشن بود نه من.  ییو زندا  یینه دا دونستمیتو رو خانوادم م  یخدا تو روز عروس  به

 

اروم ساغرو از من   لیکه سه  ومد ی. اشک منم کم کم داشت از چشمام مکردمیبود و من واقعا درکش م دهیدرد کش یلیخ ساغر

 گفت:  یجدا کرد و با لحن شوخ

 

 .. یریببرمت اس  خوامیم  کننینکن االن مردم فکر م هی انقدر گر ی عه خانوم -

 

 زد و اشکاشو پاک کرد.  یلبخند  ساغر

.  د یبه گوشم رس  ی سالم و بلند شاد یکه صدا  بگم ی زیدهنمو باز کردم چ  کنمیدارم ساکت برخورد م  یاد یز ی لیکردم خ حس

 چشمام از تعجب گرد شد.

 

 مگه.  یبر  ی خوایشما هم م -

 

 گرفت و گفت:  نییپا ی به حالت مسخره ا سرشو

 

 تنها بزارم.  تونمیاقا داداشو که نم گهیاره د -

 

 رو لبم نشست.  تشونیمیهمه صم نیاز ا یلبخند 



 که بپره  ستیعشق مثل عطر ن

182 
 

از خنده.   زدمیگاز م زو ی خنده دار زد که م یانقدر جک گفت و حرفا وونه یکه با سپهر تو کافه بودم اوفتادم پسره د  یروز  ادی

و نشون   د یرفتم. جک سال بود واقعا. خودشم خند  سه یاز خنده ر گهیدوسم داره که د  رمحمد یوسط و گفت ام  د یپر هویاخرشم 

 زد بهم.   ویحرف  نیکه همچ  دونستهی م یز یچ ه ی فهمم یحاال م یکرده ول   یداد که واقعا شوخ

 کنار گوشم رشته افکارمو پاره کرد:  ی نفس نفس زدن کس یصدا

 

 شد. شرکت بودم.  رید  د یببخش -

 

 نگفته؟؟ ی زیچ ر یشدم و ام یاالت ی. انقدر که گفتم نکنه من خکردیبرخورد م یگوشه چشم نگاش کردم. چقدرعاد از

مغرور   رمحمد ی هنوزم همون ام شه یعوض نم رمحمد یام نیامو جمع کردم. اصال به درک. اسرشو برنگردوند منو نگاه کنه. لب یحت 

 .. هیقبل

 .دنیخند ی و م زدن یبچه ها که بلند بلند حرف م هی دادم به بق نگاهمو

 

 ... گریالمان تا لحظات د-رانیپرواز ا نگید  نگید -

 

 وار جلوش تکون دادمو گفتم:  د یساغر دوباره پر از اشک شد. انگشتمو تهد  یچشما

 

 .ایبر زارمیستونه نم نیبه ا بندمتیم ی ریابغوره بگ  ی باز بخوا -

 

 گفت.   ی ا وونه یلب د ر یکرد و ز  یخنده ا ساغر

 دادم. و سپهر دست   لیمفصلللل با ساغر به سه ی خدافظ ه یزدم و دوباره بغلش کردم. و بعد از   یلبخند 

 شده بود.  رهی سه جفت چشم به ما خ گهی بکشم محکم گرفته بودش. االن د رونیخواستم دستمو از تو دست سپهر ب ی هر چ ی ول
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 من تو بغلشم.   کرد یفکر م   کردینگاه م  یکه هر ک  یاز خودش قرار داد طور  ی و منو با فاصله کم د یسپهر دستمو کش هوی

 تو گوشم زمزمه کرد:  شیشگ یهمون لبخند هم با

 

 ما هم باش. ی دوست مغرور و قجر  نیمراقب ا -

 

نگاه کردم. خون خونشو   رمحمد یرو لبم نشست. از گوشه چشمم به ام یبعد ازم فاصله گرفت. با تعجب نگاش کردم و بعد لبخند  و

 جا خوش کرده بود و دستاشو مشت کرده بود..  شیشون یرو پ ی . اخم بزرگخوردیم

 

 بانو.  ی خدافظ ابج -

 

 گفتنش نه به بانوش. ی بود نه به ابج وونهیپسر واقعا د نیکرد. خندم گرفته بود. ا  یبا ی با دستش با و

دم گوشش   یز یرو لبش بود مردونه با سپهر دست داد. سپهر چ یکه لبخند  یشد و بعد در حال  رهیاول با تعجب به سپهر خ  ریام

 کرد.   یدست داد و با ساغر خدافظ  لیمتقابال با سه سر داد و ی خنده بلند و سرخوش  رمحمد یگفت که ام

  ی ول  دادمیها تکون م ی تاکس ی . دستمو براستادمیا ابون یبلند شد نفسمو فوت کردم و لب خ مایهواپ یشدم. وقت  ره یرفتنشون خ به

 انگار نه انگار.

 نگام کنه گفت:  نکهی نگاه کردم. بدون ا رمحمد ی. به امستادیپام ا ی جلو ینیماش 

 

 سوارشو.  -

 

 اعتراض کنم که:  خواستم

 



 که بپره  ستیعشق مثل عطر ن

184 
 

 ؟؟ یگاردمینرفته که هنوز باد  ادتی -

 

 ابرو باال انداختم و گفتم:  پررو

 

 برنگشته بود. ن یبود که ارم یتا وقت نیا -

 

 برداشت و زل زد تو چشمام: شویافتاب نکی ابروهاش باال رفت و ع جفت

 

 . یکه سوار ش  گمیبهت م ست یپس به عنوان رئ -

 

 گفتم:  ع یبزنه سر ی حرف نکه یو قبل از ا دم یهم فشار دادم. سوار شدم و درو محکم کوب ی گرفت. دندونامو رو  لجم

 

 . شدمینداشتم وگرنه سوار نم رونو یب ی حوصله هوا -

 

 . دونستمیبود خودمم م ی مسخره ا  لیدل

 کرد و طبق معمول سکوت. حرکت

 

 اوا.  -

 

 . زدیبود اسمم رو صدا م ی بار نیرفت. اول نفسم



 که بپره  ستیعشق مثل عطر ن

185 
 

 

 .. یعنیزدم..  شبیکه د یی اوممم اون حرفا -

 

 کوچه(   یتو  د یچی)پ

 خودشو غرورش سخته.  ی چقدر برا کردم ی. درک م د یتو موهاش کش یدست

 

 که گفتم. خب.. تو...   ییاونا گم یم -

 

 اصل حرفتون.  -

 

 چشمام(  ی در نگه داشت و زل زد تو ی جلو نوی)ماش 

 

 ؟؟ یدوسم دار -

 

 ..گفتم؟؟یم  یشدم. چ رهیحرف تو چشماش خ ی ب داشتم؟؟

 

 ♡رمحمد یام♡

 

بده و اون به خاطر   شنهادیسپهر همون شب به اوا پ نکهی. فکر اکردمیتو وجودم حس م یخاص ینگران هی ساغر شد  یعروس  ی وقت

 .ارمیرو به زبون ب یز یچ زاشتینم یغرور لعنت نی. اما اکشوند یقبول کنه منو تا مرز جنون م  نیارم
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 نمونده بود.  گه ید  یوقت یباهاش بهتر رفتار کنم تا خودش عاشقم بشه ول  خواستمیم

. دوست داشتم همون لحظه تو آغوشم حلش کنم و بگم که دوسش دارم اما بازم  زدیاون همه ادم برق م ن یوارد تاالر شد ب ی وقت

 . دادیغرورم با تحکم به قلبم فرمان برجا م

  شو یات ن یکنارش هر لحظه ا  نیگرفتم و حضور ارم ش یسر گذاشت تو گوشش و باهاش حرف زد ات ی. وقت دمشیسپهر دکنار  ی وقت

 . کردیشعله ور تر م

 ... خوامیو انقدر داغون بهش گفتم خاطرشو م   ی. که اونجور دمیشد که سرش داد کش ی چ دونمی داغ کرده بودم و نم یحساب

 . دمیموهام کش ی ال دستمو

  یهمه چ یبه اوا گفت ابج یوقت  ی مشتمو تو دهنش بکوبم ول ی تو فرودگاه سپهر بغلش کرد دوست داشتم دم رفتن ی وقت

 شد .  رمیدستگ 

 عاشقم و...  د یکه زود تر از خودم فهم  یقی رف نیرو شکر کردم به خاطر همچ خدا

 رو لبم نشست.  لبخند 

برام قشنگ بود. باورم   نینه لپاش گل انداخت و سرخ شد و ا ایدوسم داره   دمیازش پرس  ی افتادم. وقت نیاون روز تو ماش  ادی

 بلد باشه... دنمیاون دختر تخس و پررو خجالت کش شد ینم

 پا اومد بعد اوا..  یصدا

 رو لبم نشست. خوشحال بودم که غرورمو خورد نکرد و جواب عالقمو داد.   یبزرگ لبخند 

 کاناپه گوشه سالن نشست و سر تکون داد:  ی روم رو روبه 

 

 جناب مهندس. ی کارم داشت -

 

 نشست: م یشونیرو پ ی کیکوچ اخم
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 اسم دارما. گهید  ه یمهندس چ -

 

 بار هزارم دل منو لرزوند.  یو با خندش برا  د یخند 

 

 . ریاق ام یداشت  کارمیخب حاال چ -

 

 به بابا بگم. خوامیم -

 

 و؟؟ یچ -

 

 ... یخوایبهم خورد و م نیکه قرار ازدواجت با ارم -

 

 .. ریام -

 

 ..ری جان ام -

 

 از بابات چک داره..  ن یارم -

 

 کردم.  یاخم
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 .کنمینداشته باش من خودم درستش م یتو به اون کار -

 

 .ی درستش کن  یخوایم ی امضاس چطور د یچک سف ر یام -

 

 . یموضوع باش  ن ینگران ا ستیتو الزم ن -

 

 . یبگ  ه یبه بق ی اصال االن زوده که بخوا -

 

 ؟؟ یفهمی م ره یتو رو ازم بگ   یکس  خوادیاوا.. دلم نم -

 

 شدم:  خکوب یرد شد خواستم به سمتش برم که با حرف اوا م وار ید  یاز رو  یا ه یکرد. حس کردم سا سکوت

 

 . شهیدرست م ز ی. بعد همه چدارمیتو اتاقشو چکو بر م  رمی. مدارمیمن برش م -

 

 ♡اوا♡

 

 مردونش خط افتاد.  یشون یکه زدم رو پ  یحرف با

 

 تو اتاقش تک و تنها؟ عمرا...  ی بزارم بر ؟ یچ گهید -
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 رفت.  رون یبلند از سالن ب ی حرف بزنم که بلند شد و با قدم ها خواستم

 گاه بودنشو دوست داشتم...  ه یتک  رتشو،یغ تشو،یحما

.اتاقم عوض نشده  گاردش یباره شدم بادو دو  ن یبرگشت و من دوباره مثل توپ فوتبال شوت شدم سمت ارم ن یهمون روز ارم ی فردا

 بابت خوشحال بودم.  نیبود و از ا

 . دادمیزود انجامش م  ای رید  د ی. باتونستمیمن نم یوجه اون کارو انجام ندم ول  چیبهم گوشزد کرده بود که به ه ریام

 براش مهم نبود که باهاش برم.  ادیو ز دادیم  ر یکمتر از قبل بهم گ نیارم

 . نمشیشم رفته بود. بهتر من که چشم نداشتم بب داریمن ب ی حت نکهیقبل از ا امروزم 

 بهش انداختم که گفت: ی تفاوت یاومد داخل. از گوشه چشم نگاه ب  رمحمد یو منگ رو تختم نشسته بودم که ام جیگ  هنوز

 

 .می با هم بخور اریپاشو برو صبحانه ب -

 

 د شد. گر چشمام

 

 من؟؟  -

 

 بدم.  ادیبهت   ویرسم خونه دار   میکن یعروس  نکهیقبل از ا  د یبا اری. پاشو برو بیپس ک-

 

  ر یو ز د یخند  رمحمد یحتما قرمز شده. ام  دونستمیانداختم و گوشه لبمو به دندون گرفتم. گونه  هام داغ شده بود و م ر یز سرمو

 گفت:   یبلندتر  یگفت و بعد با صدا ی زیلب چ
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 . میبخور قیتو االچ  اریب -

 

و به سمت   دمیچ ی نیصبحانه مفصل تو س  ه یرو سرم انداختم.  وی خودش رفت. لبامو جمع کردم. موهامو باال بستم و روسر و

 ما رو.  د ید ینم یوسط باغ بود و کس ق یبود که االچ  نیا شیرفتم. خوب قیاالچ

 . کردیدور و برشو نگاه م الیخ  ی پا انداخته انداخته بود و ب  ی . اقا پا رودمیرس  قیاالچ به

 زدم و گفتم:  زیم  یرو رو  ی نیگرفت س  حرصم

 

 بد نگذره حضرت اقا.  -

 

 .  د یو لپمو کش د یخند 

 

 . یشیباحال م یلیخ ی خوریاوا حرص م -

 

 رفتار کنه من هنوز معذب بودم.  ی میانقدر صم تونستیم  یاون چطور دونمیانداختم. نم نییسرخ شدم و سرمو پا دوباره 

 فاصله کنارش نشستم. نگام کرد: با

 

 به غذا که..  رسهیدستت که نم  ی بخورم. چرا اونجا نشست خوام یتو رو که نم -

 

 مقدمه گفت:  ی و ب هوینگفتم. سرشو تکون داد و خودش شروع به خوردن کرد.   یچیه
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 . ییالنا ه یشب ی لیخ -

 

 شدم. ره یبهت بهش خ با

 

 که پرپرش کردن.   فیح ی دنده بود ول ه یلجباز و   نقدریمثل تو هماونم  -

 

 دوست داشتم از زبون خودشم بشنوم.   یمشت شد. خونده بودم همه رو ول دستش

مشت شدش  یتر شدم. دستمو رو دستا  کی حرفاش تموم شد. اشکامو پاک کردم و بهش نزد ی . وقتد یلرزیم تیاز عصبان صداش 

 کنم که اروم شه.   کاریچ دونستمیگذاشتم. نم

 چشمام زل زد. انگار که حرفمو از تو چشمام خونده باشه لب زد:  تو

 

 .نیتو فقط مثه النا نشو. هم -

 

 بود. خواستم جو رو عوض کنم.  ایمعن  یل یحرفش خ نیا تو

 

 ؟ی د یکه تابلوشو کش ی همون -

 

 : د یبا تعجب نگام کرد و بعد دماغمو کش اول

 

 فضول خانم. ی دونیتو از کجا م -
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 دادم اگه بفهمه خوندم دفترو فاتحه ام خوندس...  ی چه سوت دم یفهم تازه

خونه تو ذهنم بود رو به زبون   نیکه از اول اومدنم به ا  یرو برداشتم و خودم زودتر بلند شدم حاال که خوب شده بود سوال ینیس 

 اوردم. 

 

 ه؟؟ یانقدر گل منگول تی... چرا اتاق نقاش ریام گم یم -

 

 . دمیرو تو چشماش د غم

 

 اتاق النا بود.  -

 

 نگفتم. خودش ادامه داد. یزیچ

 

بکشم اتاق اونو کردم اتاق کارم تا بتونم بو و وجودشو حس   رشوی خواستم تصو ی تنها شده بودم. وقت ی لیاونم رفت من خ یوقت -

 ق کارم بود.. کنم. قبلش اتاق تو اتا

 

 ادم مغرور.  نیهمه احساس تو وجود ا نیا شد ینم باورم

 بکشم... رونیب ن یاون چک رو از چنگ ارم ی رفتم که چطور نیزدم و تو فکر ا  ی لبخند  بهش

 

 نشستم.  هیبه خودم اومدم و رو چهارپا رمحمد یام یصدا با
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 لباس بهتر بپوشم.  هی  یزاشتی حداقل م ر یام -

 

 .کشمیعه باز گفت. اصال لباستو نم -

 

 زمزمه کرد.  و

 

 . میتو استاد دنی که دخترا رو راه نم نه یهم -

 

 . دمیکش غیج

 

 ...دمااایشن -

 

 بهتر.  -

 

 ساعت گذشته بود و من کالفه شده بودم.  کی  بایچپ نگاش کردم که بوم رو گذاشت جلوشو شروع کرد. تقر چپ

 

 تموم نشد؟؟  -

 

 نه.  -
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 . شهیموم مت یعه پس ک  -

 

 . شهیتموم م  شیانقدر غر نزن اوا تازه داره طرح اول -

 

 فوت کردم و از سر جام بلند شدم که فورا تشر زد:  نفسمو

 

 . پیپسر خوشت نیا ف یمگه ح  دش ید ی بعد هر ک تینقاش  شه یسر جات بد م نیبش -

 

 باز کن برا خودت.  گه یچهار تا کوکا کوال د -

 

 دوس دارم.  شتر یب یپپس -

 

 گرم کردم.  اینقاش  ه یدراوردم و سرمو با بق اداشو

 

 هستن؟؟  مهی همه نصفه ن نایچرا ا گم یم -

 

 حوصلشونو نداشتم. -

 

 دادم. قانع کننده بود.  سرتکون

 جا. ه یاز بس نشسته بودم  گرفتمیداشتم زخم بستر م گه یگذشت د  گه یساعت د مین
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 . دکریکار م شیکه موشکافه رو نقاش   رمحمدمیام

 . ستادمیکه رو نشسته بودم ا ی نسبتا بلند  هیچهار پا  یاز جام بلند شدم و رو  اروم

 که انگار از قله دماوند باال رفتم.   کردمیبا ذوق به اطراف نگاه م نیهمچ

 بلند شد. ع یبهم افتاد و سر رمحمد یلحظه چشم ام هی

 

 ندارما آوا..  یدار  ضیاالن من حوصله مر یوفتیسر جات م نیبش یکن یم کاریچ -

 

 تا ته دراوروم و گفتم:  زبونمو

 

 کارمااا.  ی رفته من رزم ادتیانگار  -

 کن.  نگاه

 

 موندم.  هیچهارپا یپا رو  ه یباز کردم و خم شدم و  پاهامو

 

 سر جاش من..  اد یعقلت م یاالن که افتاد  -

 

 . نیبه خودش بجنبه با کمر افتادم زم ریام نکه یلق خورد و قبل از ا هیحرفش تموم نشده بود که چهارپا هنوز

 . کردمیتو سر تا سر بدنم حس م دردو 

 سرم.  یبا هول اومد باال رمحمد یام
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 کار.   یخانم رزم جش ینت نمیا  اینکن. ب ی مثل بچه ها لجباز  گمیاوا. چقدر بهت م ی خوب -

 

 خوبم.  -

 

اشکام  دن ینگاه کردم. با د رمحمد یتکون بخورم. چشمام پر از اشک شد و به ام تم تونسیاصال نم  ی از جام بلند شم ول خواستم

 اخماش تو هم رفت. 

 

 ؟؟ یبلند ش  ی تونینم -

 

کارو   ن یا عیحرکت منو رو دستاش بلند کرد و برد تو اتاقم. انقدر سر هیبرگشت و تو   ع یرفت و سر رونیتکون دادم. از اتاق ب سرمو

 کنم.  یانجام داد که نتونستم مخالفت 

 کنارم نشست.  نیکه تو اتاق پهن کرده بود گذاشت و خودش رو زم ی انداز ریمنو رو ز  اروم

 

 . شهیزودتر حالت خوب م نجایبهتره ا ی رو تشک نخواب -

 

 . دردش واقعا طاقت فرسا بود. ختیر تکون دادم و اروم اشکام سرمو

من باشه هر چند   ش یپ د یچرا رفت. مثال االن با ی . ولکردیم نکارو ی. هر وقت کالفه بود ارونیو از اتاق زد ب  د یتو موهاش کش یدست

 شانس من..  نم یا اینداره. ب یدار  ض یگفته بود حوصله مر

 م با هول اومد تو اتاقو زد رو لپش. که صغرا خان  کردمیم بت یغ رمحمد یپشت سر ام ینجوریهم داشتم

 

 خدا مرگم بده. چت شده دختر.  یوا  -
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 که همراش بود اروم کمرمو ماشاژ داد.  ی نگفتم و با بغض به کمرم اشاره کردم. اومد کنارم نشست و پماد یزیچ

 

  نو یافتاد ا ادمی  هویکه   رهیپمادو برداشتم و اومدم باال. خواست بره پماد بگ  نیا ی چجور یدون یگفت چته نم ی وقت  رمحمد ی اقا ام -

 . میتو خونه دار

 

 رفت. پس به فکرم بوده. لبخندم گشاد تر شد و از صغرا خانم تشکر کردم.  ادم یلحظه  ه یرو لبام نشست و دردم تو  لبخند 

 خوابم برد. هی از ثان یو چشمامو رو هم گذاشتم و تو کسر رون ی نبود. نفسمو دادم ب رمحمد یاز ام ی شب شده بود و خبر  بایتقر

  هو یکه  دمی. دستمو باز کردم و کش دمیکش  یکشدار  ازهیکه خورد تو صورتم چشمامو باز کردم. صورتمو خاروندم و خم یافتاب با

 تو گوشم.  د یچیخوردن پ یلیس  یصدا

 ر؟؟ یخدا من زدم تو صورت ام ی خواب بود. وا جیکه کنارم بود نگاه کردم. گ  رمحمد یزده به ام شک

 گرفتم اول بخندم. م ی. که تصمکنهیم کاریچ نجایاون ا دونستمیخندم گرفته بود هم نم هم

 بود چه خبره با اخم و حرص نگاهم کرد و گفت:  دهیکه انگار تازه فهم رمحمد یخنده. ام ریبلند زدم ز یصدا با

 

 ؟؟ یبود کرد یچه کار نیا -

 

  رهیخر شرک نگاش کردم که بازم با اخم بهم خ هی شب شتریبه نظرم ب   ی گربه شرک نگاش کردم. ول  مظلوم کردم و مثل  چشمامو

 شده بود. 

 زبون باز کردم و گفتم: باالخره

 

 . یکردیم کاریچ نجا یخب حواسم نبود. تازه تو خودت ا -
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 نگاهم کرد و گفت: طون یش  یجا خورد اما بعد با چشما کمی

 

 . کردمیم  یدار  ض یمر -

 

بهش رفتم و تو   یوجود چشم غره ا  نیبا ا نیبا ا  یبود ول ی لیخ بایشتش که با فاصله کنار بالشتم بود نگاه کردم. فاصلش تقربال به

 حرکت از جام بلند شدم.  هی

 

 گرد شده نگام کرد و گفت:  یچشما با

 

 . یپر یاز جات م ینطور یکه ا  یفکر کنم خوبه خوب شد  -

 

 ادامه داد: ی از ابروهاشو باال انداخت و با لبخند کج یکی بعد 

 

 منه  یقدر بدون به خاطر مراقبت ها -

 

 . دمیکش غیج

 

 . یادب یب ی لیخ -
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 . یمنحرف ی لیتو خ -

 

 ساغر اومده بود.  یخانم که به جا بایدر بلند شد و بعد ز ی که صدا د ینگفتم. خند  ی زیجمع کردم و چ لبامو

 اتاقمون ردش کردم:  ن یهولش دادم و از در ب عی . سررفتیابرومون م د ید یم  ینگاه کردم. اگه کسرو  ری گرد شده ام یچشما با

 

 داخل.  د ییبفرما -

 

 و گفت:  د یبه روم پاش  ی . لبخند زدیجوون تر م یلیخ ی صغرا خانم بود ول یخانم هم سن و ساال بایز

 

 دکتر.   متیببر ی اگه هنوز درد دار نم یبب ام یصغرا خانم گفت ب -

 

 . امینه خوبم. شما برو منم م -

 

 تکون داد و رفت و منم پشت سرش... یسر

 

از جام بلند شدم و   کرد یکمرم درد م کمی نداشت. هنوز  ی ا ده یفا یکردم بخوابم. ول  یهم گذاشتم و سع یرو  یبا خستگ  چشمامو

شمرده به سمت اشپزخونه   ی هستن. با قدما کجا ه یسکوت مطلق بود و معلوم نبود بق  ی رفتم. خونه تو نییو پا دمیلباس پوش 

اکرم   گه ید نیقرار شده بود مثال من بشم زن ارم  نکه ی. بعد از ادادنیکاراشونو انجام م ن سر وصدا داشت یرفتم اکرم و صغرا خانم ب 

 رو به صغرا خانم کردم.  ی . با کنجکاودادینم ر یمثل قبال بهم گ

 

 کجا هستن؟؟  هی صغرا خانم بق -
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 .یمهمون  رن یگفتن م نم یکه سر کارن اقا ارم رمحمد ی اقا ام -

 

 نداده به من.  ر یکه گ  یتلل یلل یرو لبم نشست. پس رفته  یپوزخند 

بازم   ی از رفتنش نگذشته بود ول ی لیخ نکهیبودم. با ا کاریساغر رفته بود من ب ی هامو باال انداختم و از پله ها باال رفتم. از وقت شونه

 .کردمیحس م شویخال یجا

همونجا   یگذاشتم ول   رهیدستگ   یبود. دستمو رو   یبرداشتن اون چک لعنت یوقت برا  ن یتوقف کردم. بهتر  نیدر اتاق ارم  یجلو

 .ستادمیا

 کنم.  داش یاز کجا پ د یو با ی چطور دونمیهم باشه من که نم  گه ید یکی  د یبا تونستمینم ییتنها من

 خودم بهانه اوردم.   یبرا  دونستمی. خودمم مدمیسر دادم و اروم رو تخت خواب رهیاز دستگ  دستمو

 بگه انجامش بدم.  ری ام نکهیبدون ا خواستیبود که دلم نم نیا قت یحق

 داشت...  ی حس ها برام تازگ نیزدم. ا یکیکوچ لبخند 

 

 از روم برداشته بشه.  نیارم نیسنگ  هیموضوع تموم شه و سا نیودتر ااومده بود خونه. دوست داشتم هر چه ز ریشده بود و ام  عصر

باحالم رو چشماش بود   نکیع ه ی. خوند ینشسته بود و کتاب م ی صندل یرو  رمحمد یاروم به سمت اتاق مطالعه رفتم. ام ی قدم ها با

 جذاب ترش کرده بود.   یلیکه خ

 پاهاش گذاشت. ی نگام کرد و کتابو رو نک یع یباال از

 

 شده؟  ی زیچ -

 

 اومممم راستش درباره اون چک.. -
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 دربارش بشنوم.  یز یچ خوام یقبال هم گفتم نم -

 

 . می بکن می تونیکه م  هی لج نکن. تنها کار ر یام -

 

 . شد ینشست. داشت نرم م شیشونیپ ی رو یاخم

 

 باشه؟؟  -

 

 ؟ ی ک -

 

 فردا.  نیاصال هم ستیروز که خونه ن ه ی -

 

 زد و گفت:  م یشونیپ یکرد و با انگشتش رو   یخنده ا ریام

 

 عقل کل.  له یفردا که تعط -

 

 جمع کردم.  لبامو

 

 خب حاال.. -
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 بهش کردم.  یو نگاه سادم یدر کتابخانه وا ی رفتم. جلو  رونیکردم و ب  یبا یبا دستم باهاش با بعد 

 بازه؟؟  مه یکه در و بسته بودم پس چرا االن ن من

کرده بود و خواسته بود باهاش برم   ریخان بازم سوزنش رو من گ  نی . ارمدمیباد اومده. شونمو باال انداختم و لباسامو پوش  البد 

 شرکتش.

 برم؟ د یندارم اونجا چرا با یمثبت  ت یفعال چیمن ک ه دونمینم

 .  گهیشانسه منه د نمیا

برام مهم نبود.   لشیتو شرکت بودم ساکت بود و متفکر و اصال هم دل نی که با ارم   یتمام مدت کردم یکه فکر م یز یچخالف اون  بر

 که کال از دستش خالص شم.. یوقت ی برا کردم یم یو لحظه شمار  زدمینم ی کرده بودم و منم حرف م یخودمو مشغول گوش 

 *** 

 

 بود.   بی عج نیصبح زود رفته بود و ا  ن یپس فردا شد. ارم باالخره

 بودم. اتاقشم مثل خودش عجق وجق بود.   ده یو اروم در و باز کردم و پشت سرم بستمش. تا حاال اتاقشو ند  سادم یدر اتاق وا  یجلو

 . گشتمیم اطیو با احت  کردمیتکون دادم و به سمت کشو ها رفتم همه رو باز م سرمو

 بودن داد.  یدستمو کف کشو زدم که صدا خال شدمیم د ی داشتم نا ام گه یکردنش. د دای بود و سخت بود پ ادیز چک

سه ربع    -ساعت  م یتو ذهنم زده شد تخته کف کشو رو باز کردم و باالخره بعد از ن  یدستمو کف کشو زدم. با جرقه ا دوباره 

 باز شدن در بلند شد.  یدستم گرفتمش و نگاش کردم که صدا ی کردم. با ذوق تو داش یپ

 

 عقب برگشتم.  وحشت به  با

 کردم اروم باشم.  ی. چکو پشت سرم گرفتم و سعکردی نگام م یبا لبخند کج نیارم

 به دست زدن کرد:  شروع



 که بپره  ستیعشق مثل عطر ن

203 
 

 

 .یکن  داش یانقدر زود پ کردمی. فکر نمهههیخوشم اومد. عال -

 

 زدم به اون راه.  خودمو 

 

 و؟؟ یچ -

 

 گفت: ی اروم یو با صدا ستادی ا م یلبخندش جمع شد و به سمتم اومد. تو چند سانت هوی

 

 من خرم؟؟  ی فکر کرد -

 

 زد.  یپوزخند 

 

و    دمیاز دستت م ی راحت نیبه هم  یتمومه؟؟ فکر کرد  یهمه چ گه ید یگذاشت  یمشت قرار مدار با اون پسر قرت ه ی ی فکر کرد -

 گه؟؟ید ی کیبه  کنمیم متیتقد 

 

 :د یعربده کش هوی

 

 جهاااااااان. -
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 اومد داخل و گفت:  یکل یه یکه مرد قو  د ینکش هی صداش چشمامو بستم و باز کردم. به ثان یشدت بلند  از

 

 بله اقا؟؟  -

 

 .. میریگ یرو م یفرداااا عقد و عروس   نیرو درست کن. فردا.. هم ی مقدمات عروس  -

 

 چشم اقا.  -

 

 م زد و گفت: به یهیلبخند کر ن یاز اونجا رفت. ارم و

 

 خودت.   یبرا ی بردار یتون یچکم م نیا -

 جلو تر اورد.  سرشو

 

 .. هی کپ -

 

پس از   یچشمام رد شد. لعنت یاز جلو  لم یمثل ف  واری رو د ه یباز بودن در کتابخونه و سا ر ی. تصود یچ ی بعد قهقه هاش تو اتاق پ و

 همون اول خبر داشت.

 زدم.  رون یو به سرعت از اتاق ب دم یکوب  نشینفرت چکو تو دستم مچاله کردم و تو س  با

 رو دست خوردم.  شد یتو دستم گرفتم. باورم نم سرمو

 . کردمیخودم فکرم ی عصر به همون حالت نشسته بودم و به بدبخت تا
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 اومد داخل.  رمحمد ی فکر بودم که در اتاق باز شد و ام تو

 

 چت شده اوا؟؟  -

 

 ش کردم. نگا فقط 

 

 ؟ ید یجواب نم تویشده چرا گوش  یچ گم یم -

 

 .. نی.. ارمریام -

 

 .. یچ ن یارم -

 

 چک و بردارم.  خوام یم  دونستیم ن یارم -

 

 ؟ یچ -

 

 کنم؟؟   کاریمن چ ر ی. امرهیگ یم یبود. گفت فردا عروس  دهیفهم -

 

 زمزمه کرد:  دادیهم فشار م یکه دندوناشو رو  ی به خون نشست. در حال رمحمد یام یچشما
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 پسره اشغالو...  کشمشیم -

 

 کردم ارومش کنم.  ی به سمت در هجوم برد. بازوشو گرفتم و سع و

 

 .خورمممی قسم م یعروس  نیا رهیسر بگ  زارمیاوا به خدا نم -

 

 .  دمیبه روش پاش   یتصنع لبخند 

 کرد.  شد ینم ی کار چ یه گهید

 . رمحمد یام تی نداشت عصبان ی ا دهیفا چیه

 برامون رقم بزنه   خواد ی م یسرنوشت چ  مینیتا بب م یموند یمنتظر م د یبا فقط 

 

 و خواب نبوده.   تهیکه همه اتفاقا واقع کردی م  یاداور یهر لحظه بهم  ومد یکه از باغ م یی . سر و صداومد ی صبح خواب به چشمام ن تا

 به هم و رفت.  د یصبح زود هم کتشو برداشتو درو محکم کوب ده یکه اونم نخواب داد یم ن ینشون از ا رمحمد یام یبلند نفس ها یصدا

 هست. ی ک  نمینگاه نکردم بب  ی تختم نشسته بودم و زانو هامو بغل کرده بودم. در اتاق باز شد. حت  یحرکت رو  یب

 بلند شد. یزن  یجفت کفش زنونه جلوم قرار گرفت و صدا دو

 

 .نیبش ی پاشو رو صندل زم یعز -

 

 نشوند..  یو رو صندل د یبه من بده خودش دستمو کش ی راجازه کا نکه یبدون ا و
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که   یبه زن  نهییشده بود. نگاهمو از تو ا  یوحش  یاون همه قرمز  نیب  میخاکستر ی سرخم نگاه کردم. چشما ی به چشما نهییا تو

 بود دادم.  ستاده یسرم ا یباال

 شدم.  ره یخ نه ییا ی حس نگاهمو ازش گرفتم و بازم به چشمام تو یداشت. ب  یرنگ شده و صورت برنز یموها

  یبه دختر ب یاحساس  چیو من همچنان بدون ه  کردیم یبلندم شد و شاگردش ناخونامو طراح یکردن موها  ونینیمشغول ش  اونم

 بودم.  ره ی خ نهییا یروح تو 

 .شدمیش رو متوجه نماز حرفا چکدومی من ه ی ول  خورد یدهانش تکون م یپر حرف بود و ه  یلیخ خانمه

نزده بود. درست نقطه   ی کم حرف بود و از لحظه ورودش تا حاال حرف یل یدادم به شاگردش. بر عکس خودش شاگردش خ نگاهمو

 مخالف ساغر بود.. 

 رو لبم نشست.  یهاش لبخند  یحضورش و پر حرف  ی اداوری با

 

 عروس خانم.. -

 

 نگاش کردم تا حرفشو بزنه.  نه ییکه خوشحال و خوشبخته نه من.. از تو ا گنیم  ی.. عروس. عروس به کسهه

 

 ه؟؟ یلباست چه رنگ  -

 

 . اهیدست منه که س   اگه

 لبامو باز کردم و حرف زدم.  باالخره

 

 . دونمینم -

 



 که بپره  ستیعشق مثل عطر ن

208 
 

 پناه بردم.  امیکس  یهم گذاشتمو دوباره به همدم ب  ی توجه به نگاهش چشمامو رو  یتعجب بهم نگاه کرد. ب با

 سالها مراقبم بود..  ن یکه همه ا یکس  به

 رو..  یبستم و بازم به خودش سپردم همه چ  چشمامو

 شدم.  ره یچشمامو باز کردم و به اراشگره خ یدست  یتکون ها  با

 

 .یخوب تر شد  ی البته خوب بود یماشااهلل چقدر خوب شد  -

 

 به خودم نگاه کردم.  نه ییبهش زدم و تو ا یمصنوع لبخند 

 نداشت. تیاهم ی.. خوب شده بودم اما برام ذره ا گفتیراست م د ی. شامیمال ش یاون اراکرده بودم با   رییتغ

 شد اوا خانم. یو چ  ی کردیفکر م   یزدم. چ نهییا ی بخت تو اهیبه عروس س  یپوزخند 

 شده بود.  زونیمن لباش او   افهیاز ق شگرهیارا

 

 ؟ یدوسش ندار  ست؟؟یخوب ن  -

 

 زدم.   یلبخند 

 

 نه خوبه اتفاقا ممنون.  -

 

 خانم اومد تو.  با یلحظه در باز شد و ز همون
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 عروسمون چشم نخوره.  ارمیمن برم اسفند ب ر یجعبه رو بگ  نیا ایماشااهلل. مادر ب -

 

 کنم؟؟ یهم نم ییبایاحساس ز یو خودم حت کنند یم ف یهمه از من تعر چرا

 ... نیبه اسم ارم یدو سر  وی واضح بود. وجود د لش یتکون دادم. دل سر

 بود..  ی مدل و رنگش چ  ستین ادم ی ی . حتدمیلباسو پوش   شگرهیکمک شاگرد ارا با

 برگشتند. ی خوشبخت ی پله ها باهام اومدند و بعد از ارزو یباال تا

 زد و بازوشو به سمتم گرفت.   ی روزیلبخند پ   دنمیبود. با د ستادهیپله ها ا ن ییپا نیرفتم. ارم نییاروم از پله ها پا ی قدم ها با

 بود پرت کردم. حکم مادر داشت برام. یتوجه بهش خودمو تو بغل صغرا خانم که اشکاش جار یب

 حالمو اونه...   فهمهی لحظه م ن یکه ا یتنها کس  کردمی. حس مدادیاون لحظه بهش ارامش م اشکاش 

 

 سرم انداخت. ی رو یخانم اشکاشو پاک کرد و چادر  صغرا

 

 . ادیعاقد داره م  -

 

 . د یبعد لبخند مادرانشو با سخاوت به روم پاش  و

من انگار کر شده   ی . سالن شلوغ بود و پر سر و صدا ولمیکه تو باغ بود رفت  گاهیو به سمت جا  د یدستمو کش ی کیبا اخم کوچ نیارم

 بودم. 

 بودند. ره یبا حسرت به من خ ایلی. به اطراف نگاه کردم. خنشستم

 داشت حالم؟؟  حسرت

 مختلف.  ی. همه جا پر شده بود از ادم هاکردیهنوز اون غم ته چشماشو داشت. خانم با لبخند به اطراف نگاه م اقا
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 شروع کرد.  یاومد و با بسم الله عاقد 

 . دمشینبود. ند  رمحمد یام

 شد؟؟یداشت تموم م  ی همه چ  ی عنی. دمیکش ی اه ناخوداگاه

 

 ... کنمیبار دوم تکرار م ی برا -

 

 رو...  نایا خوامیسفره نگاه کردم. من نم یتو  متیگرون ق   یحلقه ها به

 

 .. کنمیبار سوم تکرار م ی برا -

 

 :د یچیتو گوشم پ  رمحمد یام یصدا

 ..یعروس  نیا رهیسر بگ  زارم ینم -

 پسره رو..  نیا کشم یم -

 

 به خودم اومدم و به جمع نگاه کردن. همه به من چشم دوخته بودند و منتظر جواب من.  نیارم یسلقمه   با

 بگم نه؟؟  خوام؟یداد بزنم و بگم نم شد یم

 سرم اکو شد:  ی تو رمحمد یبم ام یاراده چشمام پر از اشک شد و دوباره صدا یب

 دوست دارم...  -

 

 ... کردمیقبولش م د یسرنوشت من بود. با نیدادم. ا یف یتکون خف سرمو
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 . سرمو بلند کردم. لبامو از هم باز کردم.. دمیبوس  قرانو

هم   نیو ماش  دنیکشیم  غی هنگ کردم و همونطور دهانم باز موند. همه ج ومد یکه با سرعت به سمتمون م  ینیماش  دن یبا د که 

 .  رهیبگ  ر یما رو ز  خواستیو م  ومد یداشت جلو م  نطوریهم

 پلک بزنم.  تونستم ینم یحت

 پام توقف کرد.  یبا شدت جلو نیهم فشار دادم و اشهدمو خوندم که ماش  ی رو چشمامو

 .شد یچشمامو باز کردم. باورم نم ی ال اروم

 رمحمد؟؟ یام

 .د یسرعت به سمتم اومد و دستمو کش به

 شه؟ یاومده منو ببره با خودش؟؟ م یعنی

 

 .  گهیاوا بجمب د  -

 

 زد:  اد یو فر د یدستمو کش نی قدم جلو گذاشتم که از اون طرف ارم ه یخودم اومدم.  به

 

 .ید ی همه جا رو به گند کش یکنی م  یدار  کاریپسره احمق چ -

 

 گرفت و تو صورتش داد زد. قشوی هجوم برد.  ن یمنفجر شد و به سمت ارم هوی موند یانبار باروت م ه ی که مثل  رمحمد یام

 

 اوا مال منه. بفهمممم.  -
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 . کردند ینگاه م نیو ارم   ریهمه به جدال ام  ومد ینم ییصدا گه ید االن

 همه جا رو گرفت. ک یشل یاومد بازم حرف بزنه که صدا نیارم

 و مبهوت به اطراف نگاه کردم.  مات

 .ومدند ی خونه داخل م ی وارهایپوش بودند که از د اهیس  ی ها نجایهمون ن بازم

 اسلحه هاشون رو در اوردن.  نیافراد ارم د ینکش هی ثان به

 ت؟؟ داش  اسلحه

 به سمتم گرفت و گفت:  چویی به سمتم اومد سو  عی سر دنشونیبا د رمحمد یام

 

 برو اوا برو...  -

 

 ؟ یپس تو چ -

 

 .د ی تو موهاش کش  یدست  کالفه

 

 اوضاع رو؟؟ تازه بابا تنهاس..  ی نیبیمگه نم -

 

 نگاش کردم.  گنگ

 

 ؟ یخبر داشت -
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 زد:  داد

 

 نه نه نه...  -

 گههههید  برو

 

دوم بلند شد و همون   ک یشل یبگه که صدا ی زی نگاش کردم. خواست چ یجلو رفتم. سرمو برگردوندم سمتش و با نگران کمی

 . د یچیکه تو بازوم پ یلحظه احساس سوزش 

 از پشت با ته اسلحش تو گردنش زد.  ن یکه ارم اد یحالم خواست به سمتم ب دن یبا د رمحمد یضعف کردم. ام هوی

 نگاه کردم.  شد یکه داشت بسته م ر یام یاگفتم و به چشم  یبلند  نیه

رو تجربه کرده بودم زدم   زایچ یلیکه توش خ ی دستش اشاره کرد که برم. ناچار سوار شدم. دنده عقب گرفتم و از خونه ا با

 .. رونیب

 

 .رفت یم یاهی. چشمام داشت س شدمیحال م ی رفته بود و داشتم ب ی ادیدستم خون ز از

در   ی بودم. جلو ومده ین نجا یوقت بود ا یل ی. خهی االه یاز کوچه ها یکی تو  دم یچینمونده بود. پ گهید  ی لیاوردم خ یطاقت م د یبا

 ترمز کردم.   موند یکه مثل قصر م  یبزرگ خونه ا 

  د یچیکه تو دستم پ  یبا درد  ی حال دستمو باال  بردم که زنگو بزنم ول ی سست جلو رفتم. ب یدرد بازومو فشار دادم و با قدم ها از

توان نداشتم به   ی . حتدمیرو شن ینیترمز ماش   یکه صدا  وفتادیهم م یافتادم. چشمام داشت رو  نیزم ی م ضعف رفت و روتمام تن

 کالج مردونش.   یو بعد کفشها دمیبه سمتمو شن دنشیدو  یسمتش برگردم و کمک بخوام. صدا

شد و زمزمه   رهیتو چشمام خ زد یعجب دو دو مو ت ی که از نگران ییکنارم زانو زد و سرمو رو پاهاش گذاشت. با چشمها ینگران با

 کرد: 

 

 .. یهست -



 که بپره  ستیعشق مثل عطر ن

214 
 

 

 فرو رفتم.   یخبر  ی لبام بلند شد و بعد تو عالم ب  نیاز ب یناله مانند  یصدا

 *** 

بود به   دهیانگار به هم چسب ی . خواستم چشمامو باز کنم ولگنیم  یچ دمیفهمی نم قیدق ی ول د یرس یبه گوشم م  ی فیضع یها صدا

متوجهم شد. با سرعت به سمتم اومد و   عیبه خودم دادم که سر ی فی. تکون خفدمید یو تار م ره یچشمامو باز کردم. اتاقو ت  ی زور ال

 دستمو تو دستاش گرفت. 

 

 دستت...  یزخم رو  ن یا نجا؟یا ی اومد  ی شده؟ چطور یچ ؟؟ یخوب یهست -

 

 منو.  شناختیبه دستم داد. چقدر خوب م  یاب وان یلبش نشست و ل  یرو  ی لب زدم. لبخند   اروم

 گفتم:   یاروم  ی از اب خوردم و با صدا کمی

 

 شد؟؟ ی . فقط قبلش تو بگو. چگمیرو م یهمه چ -

 

 هم گذاشتم و باز کرد.  یاروم رو  چشماشو

 

 سرجاشه. االنم همشون اداره هستن. ز ینگران نباش همه چ -

 

 تو جام نشستم و گفتم:  عیسر

 

 م؟؟ یی نجایپس چرا ا می خب بر -
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 نشست.  شیشونیپ ی رو یاخم

 

 .. یبود  هوش یتو دو روز ب   رمیمن خودم م -

 

 .امیدو روز پس واجب شد ب  یوا  -

 

بود. سرمو تکون   رمحمد یام یزل زدم. نقطه مخالف چشما شیخاکستر یاب  یاخم تو چشمام نگاه کرد منم متقابال تو چشما با

 :د ید خن هوی به اون فکر کنم  د یدادم. نبا

 

 . می . همونقدر لجباز. اماده شو بریهنوزم همون -

 

 .دمیرو لبم نشست و از جام پر  یلبخند 

 کنه.   تمینبود که بخواد اذ ی اما اونقدر کرد یدرد م  کم ی. هنوز دستم میبلندش شد  یشاست نیهم سوار ماش  با

 به سمت اتاقم رفتم.  کردنیکه با تعجب نگام م ی توجه به افراد  ی. بمیشد  ادهی. پستادیاداره ا ی شد. جلو یراه تو سکوت سپر  همه

نشوندم و با غرور و   م یشونیپ ی رو یکیو تنم کردمش. اخم کوچ دمیلباس فرمم کش یرو  ی براش تنگ شده بود. با لبخند دست دلم 

 .  داشتمیقدم برم تیجد 

 تا صدام کنند.    ستادم یدر اتاق منتظر ا پشت

 ود. باالخره صدام کردند. محکم قدم برداشتمو داخل رفتم.ب  رینفس گ ییجورا هی  لحظات

 گفتم:  ییرسا  ی صاف کردم و با صدا گلومو 
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 هستم. درخدمتم قربان. ی وسفی  یسروان هست -

 

و    دمیلحظه به خودم لرز  ه یچشم تو چشم شدم.  رمحمد یکه با ام  کردمیبا غرور به جلوم نگاه م نطوریبعد احترام گذاشتم. هم و

 غرورم پودر شد.

 چشما..؟؟ نیداشت ا یچ ایخدا

 

 ♡رمحمد یام♡

 

چشمام گشاد   هویخونه بودم.  ی . مالشش دادم و به اطراف نگاه کردم. تو انبارکردیباز کردم. پشت سرم به شدت درد م چشمامو

 اوا.. ایشد. خدا

 انداخته باشه.  رش یگ  نیمن کجاست االن؟؟ نکنه ارم یاوا

 نبود.  چکسیاز ه  یخبر  ی . ولزدمیم اد یو فر دمی کوبیاز جام بلند شدم و با مشت به در م  عایفکر سر نیا با

گوشه لبش بود و با پوزخند سرتاپامو    یگاریداخل شد. س  ن یبه عقب برداشتم که همون لحظه در باز شد و ارم یچند قدم د یناام

 . کردینگاه م

 . دمیکشیو عربده م دمیکوبی به سمتش هجوم بردم و مشتمو تو دهنش م تیعصبان با

 . کردیم  وونمیبوده باشه د نیارم شیبودم اوا پ هوش یکه من ب  یفکر که ممکنه اون وقت ن یخودم نبود. ا دست

 گفتم:  دادم یهم فشار م یصورتش زدمو همونطور که دندونامو رو یتو گه یمشت د هی

 

 . یف بزن لعنتاوا کجاست. هاننننن. د حر  -

 

 نگهش دارم.  یگذاشت  یبچه قرت  یاوا؟؟ مگه تو  -
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 .یییییکرد کارش یخفه شووو چ -

 

 .یست یبه فکر پدرت ن یول  یجالبه به فکر خدمتکارت هست -

 

نگران   نی. به خاطر هم یتو انبار  نداختشیکنه مثل من م  تشیاذ خواستیم  نیخنده. نگران بابا نبودم. چون اگه ارم ر یزد ز و

 اوا.. ینبودم. ول 

 نشسته بود.  میشون یپ یو عرق رو   زدمینفس نفس م تیدستم بود. از عصبان  یتو  قش ی . زدیها بلند بلند قهقه م وونهیمثل د نیارم

. حرصم گرفت. مشتمو بلند کردم تا حرصمو سرش  کردیرو زمزمه م یی زایچ ه ی لب  ر یتوجه به من ز  یو ب  د یخند یهنوز م نیارم

 گفت:  زد یاومد داخل و همونطور که نفس نفس م نیارم کل یه ی قو یگاردا یاز باد یکی همون لحظه  یکنم ول یخال

 

 اومدن. سای.. پلسیاق.. اقا... پل -

 

 شد. ره یخ ی گرد شده به در بزرگ اهن  یقهقه هاش قطع شد و با چشما یصدا هوی

  ی. خوشحال بودم ک دوباره اوا سایبلند شدم. خوشحال بودم از اومدن پل  نش یس  یلبم نشست و از رو یرو  ی روزیپ لبخند 

 . ارمیبه دست م مویزندگ

 تو و همه رو گرفتن.  ختنی ر سایپل هی از ثان ی . در کسرزدیبلندشو چنگ م یو موها  د یچرخی شده بود. دور اتاق م وونه یانگار د نیارم

راحت شد. از جانب خودمون مطمئن بودم. همونقدر که به خالفکار بودن   الم یکامال خ گه ید دم یبردنمون و بابا رو د رونیب ی وقت

 مطمئن بودم..  نیارم

 از اوا نداشتم و تنها دقدقم همون بود.   ی. هنوز خبر میبازداشگاه بود ی روز تو هی

له    نطوریدختر ا  ه ی دوباره  دن ید ی حاال برا شکوندمیخودمم غرورمو نم یکه جلو  رمحمد یخودمم سخت بود که منه ام ی برا باورش 

 . زدمیله م
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 .میبر  رونیو بابا اشاره کرد ب نیدر رو باز کرد و به من و ارم یفکرا بودم که سرباز   نیهم تو

 و درباره اوا باهاش حرف بزنم. نمیبب  سویپل س یبودم رئ منتظر

 .میها نشست  یصندل  یگذاشت و رفت. رو  ی احترام نظام سرباز

 چهره هامونو از نظر گذروند و گفت:  ی کی یکی سرهنگ

 

   د؟؟یینجایچرا ا د یدونیشما م ون یاقا -

 

 . خوش ادامه داد: مینگفت ی چی کدوم ه  چیه ی ول  د یرنگش پر نیارم

 

 قاچاق. -

 

 گفت:  ده یبر دهیبر بابا

 

 ؟ یقا..قاچاق؟؟ قاچاق چ -

 

 بدنو...  یتا اعضا  ریبگ  ی. از ابزار نرم افزار یهمه چ -

 

 کرد.  یمکس
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 انسان... -

 

 .  نیگشاد شد. چقدر پست بود ارم چشام

 وسط و شروع کرد دفاع کردن از خودش. د یپر ع یسر نیارم

 گفت:  ی بلند  یکرد و با صدا یاخم سرهنگ

 

 داخل.  د ییبفرما -

 

 . پشتش به ما بود.  سیزن پل ه یکفش از پشت سرمون اومد و بعد  یصدا

 من اوا؟؟؟   یمن قطع شد. خدا یسمتمون و همزمان نفسها برگشت

 با جذبش بلند شد. یباز کردم صداش کنم که صدا لب

 

 هستم. درخدمتم قربان. ی وسفی  یسروان هست -

 

 باشه؟؟؟  ده یگوشام اشتباه شن شه یم  یعنی ؟؟یکه اواست پس چرا گفت هست  اون

 . گهیم  یچ دمیشن یو نم زد یحرف م سرهنگ

 

 ...د یچ ی پیبود که تو گوشم م شیپر انرژ ی خنده ها ی گوشهامم کر شده بود و فقط صدا انگار

 

 و مهربون با خودش برده بود...   طونیدختر ش   هی حواسم جمع حرفاش نبود. تمام هوش و هواس منو  اصال
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 . گشتیغر مبا اندام ال یمن فقط دنبال دختر ی. چشماد ید یاسلحه به دست رو نم یاون اتاق نمور و ادما چشمام

 دل منو برد.   شییخرما یو موها طنتاش یکه با ش   یدختر دنبال

 کرده.  ی معرف سیکه خودشو پل  یسرد  یچشما نیگرم ن ا  یخاکستر  لهیدو تا ت دنبال

 بوده...  ی و عشقش دروغ شهیدستاش نشانه جاسوس  یکه پرونده تو  ی دختر  نیا ن

 لحظه باهام چشم تو چشم شد. همون

 بود؟؟  امینگاه کنه که خاکستر چشماش همه دن ی کس یتو چشما تونستیبعد از اون کاراش تو چشمام نگاه کنه؟ م تونستیم

 که بهش گفتم دوسش دارم تو گوشم زنگ زد:  یوقت صداش 

 

 ؟؟ ینباشم چ یکن یکه فکر م ی اگه من اون -

 

 ..شه یبود؟ مگه م  ن یا منظورش 

  شیخاکستر یاب یگذاشت. چشما یکه اونم لباس فرم داشت وارد شد و احترام نظام ی بودم که پسر قد بلند  ره یاوا خبه  هنوز

 نداشتم. ینشست. اصال نسبت بهم احساس خوب میشونیپ ی رو  ی. اخمکردیم  ییبود که تو صورتش خودنما یز یچ نیاول

 

 ♡آوا♡

 

رو دادم.    حاتیگذاشتم و توض  زیم  یکه دستم بود رو رو ی گنگش گرفتم. و به سرهنگ دادم. پرونده کلفت یاز چشما نگاهمو

 و دار و دستش بود.  ن یبودن و تنها ادم خالفکار ارم  گناهیو پدرش ب رمحمد یام

. اونم با چشماش بهم ستادمیو بازم وجودم سراسر غرور شد. کنار ارتا ا دم یسرهنگ رو د زیام نیحرفام تموم شد نگاه تحس ی وقت

 . گفتیم نیافر
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 سخت بود برام... یی جورا ه ینگاهشون نکردم.  ی ول  کردمینگاه هر سه تاشونو رو خودم حس م ی نیمدت سنگ  نیا تمام

 کردم.   چند وقت فکر  نیاجازه سرهنگ به اتاقم رفتم. سرمو تو دستام گرفتم و به اتفاق ا با

 پرونده رو قبول کردم هرچند سخت بود برام رفتن تو جلد خدمتکارا.  نیکه ا ی وقت

 کردم.   نیرو تمر یاوا بودن و دور شدن از هست نه ییا یچقدر جلو  ادمه ی

و    نقشه خونه دنیکارم شده بود کش یاد یاز همکارا بود وارد اون خونه شدم و تا مدت ز یکیکه اونم  ی نیکه با سفارش ام ی وقت

 ارتا.. لیمیسوراخ سمبه هاش و هر شب فرستادنشون به ا

  گشتمیم یعوض شد. همون اول بهش شک کردم و دنبال راه ز یهمه چ نیکه با اومدن ارم   کردمینم  دایپ یز یچ یاد یمدت ز تا

 حمله کردند.  نیخودم تو جلد خالفکار به ارم شنهادیبودن و به پ سیکه پل یینجاهای شم. و بعد ن کی که بهش نزد

 شم.  ک یهم بهش نزد ادی درست از اب درب ن یکار هم باعث شد شکم درباره ارم نیا

 نداشت. یا  دهیاما فا کردمیو قراراشو چک م گشتم یشرکتشو م  یدفعه کشو ها و کمدها هر

و اجازه    کنهیاحت بود که اداره از هر طرف ساپورتم مر الم یبه دستور اداره و سرهنگ قبول کردم. و خ نویازدواج ارم شنهادیپ

 .رهیازدواج سر بگ  نیا دهینم

 .گشتمیتو اتاقشو هم م   یجور  هی د یبا

 

 فشار دادم.   قمویهم گذاشتم و شق یچشمامو محکم رو  کهیت نیاوردن ا اد یبه  با

که   ی کردن مدارک  دایشد پ جشی قبول کردم. و نت شم یتر م ک یبه اون خانواده نزد نکه یداد با فکر ا شنهاد یبهم پ رمحمد یام ی وقت

 دراور بود..  ریز

  ن یفردا داد نتونستم به سرهنگ و ارتا خبر بدم و هم یرو برا  یو دستور عروس  د یاون لحظه منو د  نیاز شانس بدم چون ارم  اما

  ی که با کار  شهیتموم م ی همه چ کردمیحس م نیه خاطر هم. بکردیم ل یبهم تحم یرو بدجور  یسور یخبر ندادن استرس عروس 

 ... امیبودند تونستم از پسش برب یواقع  ندفعه یکه ا یینجاهایکرد و اون ن  رمحمد یکه ام

 

 بود.  رمحمد ی امروز ام ی نگاه ها دادیزجرم م کمیکه  یزیکارم و تنها چ  جهیبودم از نت یراض
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نبود که دل ببنده به   ی که اون کس دونستمیم  نم یچقدر سخت بوده واسش گفتن اون حرفا اما ا دونستمیبود و م ی مرد مغرور اون

به اسم اوا   یشخص رهیم ادش یاصال  دهیکرده بودم. مطمئن بودم به دو روز نکش  یمثل من که انقدر باهاش لجباز ی . اونم کسیکس

 وجود داشته.  ی بهتر بگم هست ای

 بلند شد. بهش نگاه کردم.  م یوش زنگ گ ی فکرا بودم که صدا  نیهم تو

  د یبا ی. نفسمو فوت کردم. چقدر خوب شد که رفت وگرنه چطورشد یخاموش و روشن م ی گوش  ی د  ی ال س  ی ساغر رو ر یتصو

 دادم؟ یجواب اونو م

 مدت باهاش حرف نزنم..  ه یبهتر بود  د یکردم. شا لنتشیقطع شد. سا تماس 

 

 . کردیسرمو تو دستام گرفتم. درد سرم به بازومم زده بود و االن اونم درد م دوباره 

 حالم خندش از رو لباش پاک شد: دن یبا د یگفتم. ارتا با لبخند وارد شد ول ید یی بفرما حالی در اومد. ب یصدا

 

 حالت خوبه؟؟  -

 

 . کنهیسرم درد م کم یاره فقط  -

 

 بلندم کرد:  یبست و به سمتم اومد. دستمو گرفت و از رو صندل  درو 

 

 داده بهت.  ی. سرهنگ مرخصرسونمتیبرو خونه. اصال خودم م  -

 

دادم و    هیتک یصندل  ی. سرمو به پشتمینشست نیماش   ی. تو میرفت  رونی تکون دادم و با هم از اداره ب  ی. سر کردیدرد م  یلیخ سرم

 . شکستیاهنگ سکوتو م تم یارتا با ر یضرب انگشتا یو صدا شد ی پخش م  نیاز ضبط ماش  یم یچشمامو بستم. اهنگ مال
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 که توش رشد کرده بودم نگاه کردم.  یخونه ترمز کرد چشمامو باز کردم و به خونه ا  ی جلو ی وقت

 بود.  رمحمد یعمارت پدر ام ه یشب یلی. ظاهرش خد ی سف ی خونه دوطبقه با نما هی

 عمو بلند شد. یو به محض ورودمون صدا میخونه شد  وارد

 

 جان. ی هست نجایا ا یتنگ شده بود. ب  میمیدوست قد  ادگاری یچقدر دلم برا  -

 

  یز یبهم گفته بود که دوست باباس هرچند من چ شش یاومدم پ یکه سالها پدرانه ازم مراقبت کرده بود نگاه کردم. از وقت یکس  به

 سالها ممنون بودم.  نیبازم ازش بابت ا یول  ومد ینم ادمی

 صداش هنوز اون تحکم الزم رو داشت. ی ازش گذشته بود ول یسن نکه یبود و با ا یخوب مرد

 نشستم.  شیمبل کنار  یلبخند به سمتش رفتم و رو با

 

 . یو شما فاز غم گرفت  ت یعمو باز من رفتم معمور -

 

 نگرانت شدم. نباریهر دفعه ارتا باهات بود ا -

 

 جمع کردم.  بامول

 

 . گهیشد بسه د سیپسر خل من پل نی . ایشد  سیاصال تو چرا پل -

 

 نشست. دستام خود به خود مشت شد. م یشونیرو پ ی کیکوچ اخم
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 .نمیشی ساکت نم رم یکه تا انتقام مامان بابا رو نگ   یدونیعمو م  -

 

  یچ لش یدل  ی. ول کردمیجمله رو تکرار م ن یکه ا یی سالها. مثل همه وقتا نیکرد. مثل همه ا ر ییعمو ارش تغ یچشما رنگ

 نگرانم بود..  ی ادیز د یباشه؟؟ شا تونستیم

 ارتا از کنار گوشم بلند شد. یصدا

 

 .د یرو ادامه بد  یشگ یهم ی خورده. بزار اول بره استراحت کنه بعد بحثها ر یخستس. ت ی. بابا هستگهیبسه د -

 

زدم و به اتاقم   ی با حرفش موافق بودم. عمو کالفه سرشو تکون داد. منم لبخند گنده ا د یبا دستش به راه پله اشاره کرد. شد  و

 رفتم. 

 بودم.  یازش ناراض شه یکه هم د یسف  ی با گلها ی اسمون یاتاق اب ن یا یبرا ی خونه ادماش. حت  ن یا یتنگ شده بود برا  دلم 

 فرو رفتم.  یقیپرت کردم و به خواب عممالوندم و خودمو رو تخت  چشمامو

 

 نگاه کردم. شد یکه خاموش و روشن م م یبه صفحه گوش  ینشستم و با کالفگ  یصندل ی رو

 . دادمیو من جوابشو نم  زدی زنگ م رمحمد یچند روزه ام  نیبار چندم بود که تو ا نیا

 فرار کرده بودم. ی خاموش شد و دوباره صداش بلند شد. صدامو صاف کردم و جواب دادم. بس بود هر چ می گوش  صفحه 

 

 بله؟  -

 

 .نمتیبب خوامیم -
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 ... یمن امروز نم -

 

 . نمتیبب د یبا -

 

رو   ه یقض  نیپرونده ا د یبا ی جوری بود که نتونستم مخالفت کنم. اصال بهتر.  اد یو تحکم صداش ز تیو قطع کرد. انقدر جد   یگوش  و

 ببندم...  تیمثل پرونده مامور

اون   نکه یا یبود. لبامو جمع کردم. به جا ومده ین  رمحمد یپارک نشستم. ام کت ینم یچشمم برداشتم و رو  یاز رو  مویافتاب نکیع

 منتظر من باشه من منتظرش موندم. 

اون بدتر بود. نصف صورتشو اخم گرفته بود و   ی بهش نگاه کردم. ول یک یاوردند. با اخم کوچ فیاقا تشر قهی بعد از ده دق باالخره

 . کردیچپ چپ نگام م

 

 بده.  حیاوا توض -

 

 . یهست -

 

 بده.  حیتوض یهر چ  -

 

 ؟ یدرباره چ -

 

 .یبه من نگفت یچی چرا ه نکه یا -
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 ابرومو باال انداختم. هی

 

 مثال..  گفتم یم  د یبا یچ -

 

 کرد.  سکوت

 

 خبرم کن.  ی داشت ی کنم. کار  ریپسرخالتو دستگ  خوامی اومدم م یجاسوس  ی برا سمی من پل ر یاقا ام گفتم یمثال م -

 

 بسه اوا. گوش کن به حرفام. -

 

 جام بلند شدم.  از

 

که اونجا    یی. من فرق دارم با اون اواسمی. پلی. اسمم هستستممی. اوا نستمین ی . من اون خدمتکار قبلری نه تو گوش کن اقا ام -

 بود. 

 

 تو چشمام:و زل زد  ستاد یروم ا روبه 

 

 اسمت عوض شده. شلغلت عوض شده..  -
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 جلو تر اورد و زمزمه کرد:  ی کرد و صورتشو کم یمکث

 

 نکرده.  ر ییقلبت که عوض نشده. احساست که تغ -

 

 وجود لب زدم:   نیبا ا ی. مطمئن نبودم ول د یلرز  قلبم

 

 انجام دادم به خاطر کارم بود.  یکه گفتم و هر کار ی من هر چ -

 

 گرفتم و زل زدم تو چشماش: قش یاز  نگاهمو

 

 دروغ گفتم..  -

 

 ندونستم و از کنارش رد شدم. زی موندنو جا گهیشد. د ره ینگفت و فقط به چشمام خ یچیه

 

اطراف نگاه کردم دور تا  داخل رفتم. به  اطیگرفتم و ادرس خونه عمو رو دادم. از در بزرگ ح ینداشتم. تاکس ی رو ادهیپ حوصله

  اطیاما ح یسنگ  اطیبود به ح ده یبخش ییبا ی. هر چند زکیکوچ ی و حوضچه ها ی مصنوع یپر شده بود از ابشارها یدور جاده شن

که پر   یجات. برعکس خونه ا  قهیخونه پر شده بود از عت یخونه گذاشتم. همه جا یتو  اتر بود. پ  یع یطب رمحمد یخونه پدر ام 

 .  یو سادگ یش شده بود از نقا

 . د یکش ر یت سرم

بود.   نیبازم هواش برام سنگ  ی کردم ول  یخونه زندگ نیتو ا ی ادیز یسالها نکه ی. با ایعیبود و اونجا طب ی ظاهر ز یهمه چ نجایا

 .. هیانگار که هواشم مصنوع
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 داغون کردم.  زو یهمه چ شیساعت پ ه ی ی وقت  کنمیچنگ زدم. چرا دارم بهش فکر م موهامو

 .. لرزهیکه دوسش ندارم. پس چرا با هر نگاهش دلم م من

 و به سقف نگاه کردم.   دمیرو بازوم فشار دادم. بازم دردش شروع شده بود. رو تخت خواب دستمو

 دستش بود نگاه کردم.    یکه بسته بزرگ ی در اتاقم. به خدمتکار ی بعد صدا قهیزنگ در بلند شد و چند دق  یصدا که 

 و بازش کردم. رو از دستش گرفتم   بسته

 کاغذ داخلش بود:   هی

 

 من.  شی توام نه تو پ ش یانگار تا اون موقع نه من پ ی بدمش ول هیخواستم روز تولدت بهت هد  -

 مبارک..  تولدت

 منو.   ریبود تصو دایکش  ی. چقدر قشنگ و حرفه ادمیکش  رونیرو از داخل جعبه ب بوم

 . من چم شده بود؟ د یلرز لبام

 ...شد ی نم ینطور ی. اکردمیخودمو با خودم مشخص م فیتکل د یبا

 

 ♡رمحمد یام♡

 

  ای. اوا نمی بیشکسته غرورمو م ی ها کهی ت کردم یشدم. حس م  ره یخ ن ی.. گفت و رفت. به زمیسادگ نیدروغ گفته. به هم  گفت

 خونه.  نیفرق نداشت. مهم نبود به دروغ اومد تو ا یهست

 که با کلک به دست اورده بودشو شکست.  یتمام قلب   یبود با روراست ن یمهم ا 

 غرورمو شکستم.  یاما بس بود هر چ  کرد یشدم. هنوزم خاکستر چشماش وجودمو گرم م ره یخ شینقاش  به

 وابسته شم. ن یاز ا شتریب د ینبا
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 رو هم گذاشتم.  چشمامو

 اگه بتونم.. البته

 

 ♡یهست♡

 

 . میکردم و با هم به اداره رفت ی بودنو تحمل کنم و باالخره ارتا رو راض کارینتونستم ب  شتریروز ب  دو

 بود.  ختهیعالمه کار سرم ر هی  بتمیخاطر غ به

 بلند شد. میگوش   یکه صدا  کردمینگاه م زم یم  یرو  یبه پرونده ها و کاغذ ها ی با بدبخت داشتم

 نگاه کردن به شماره جواب دادم:  بدون

 

 . د ییبله بفرما -

 

 ترم. سالم دخ -

 

 بود.  رمحمد یگرد شد. پدر ام چشام

 

 د؟یس..سالم. خوب -

 

.  می دار ی. فقط خواستم بگم که فردا شب مهمون شمیمزاحمت نم یل یخ نیسرت شلوغه بخاطر هم دونم یممنون دخترم. م -

 . یدوست دارم تو هم باش 
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 بهانه گشتم.  ه یبستم و تو ذهنم دنبال  چشمامو

 

 . امیبتونم ب کنمیراستش فکر نم یراد. ول ی ممنون اقا -

 

 کرد.  ی مردونه ا ی  خنده

 

 .. یایب یتون یکه م  دونمیم -

 

 کرد.  ی کیکوچ مکث

 

 .یاری با خودت همراهم ب یتونیم -

 

با  خواستیبودم. دلم نم ی دستمو خونده بود حرص  نکهیرو قطع کرد. از ا  یرو به من بده گوش  یاجازه حرف  نکهیبعد بدون ا و

 کنم.. برخورد   رمحمد یام

 *** 

 اتاق بودم که ارتا اومد داخل. با تعجب نگام کرد و گفت:  تو

 

 ؟؟ یکن یم کاریچ -
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 .  کنمیهامو جمع م له یدارم وس  -

 

 کرد.  اخم

 

 چرا؟؟  -

 

 برم خونه خودم مثل قبال.  د یبمونم که. با نجایتا ابد ا تونم ینم -

 

 چشمام زل زد و زمزمه وار گفت: تو

 

 .یموند ی م نجایتا ابد هم شد یم  یچ -

 

 زدم. حرفش دو منظوره بود و من اصال حوصله فکر کردن بهشو نداشتم.. یخودمو به کر گوش  ی بودم ول ده یشن نکهیا با

 عوض کردم:  بحثو

 

 .  یمهمون ی راد دعوتم کرده برا یاقا یراست -

 

 . یحالت بهتر شد بعد مهمون د ی. شایشد  یجور  هی  تیبعد از مامور کنم یخوبه حس م نکه یراد؟ اهااا خب ا -

 

 ..یول  چونمش یبپ خوامیم -



 که بپره  ستیعشق مثل عطر ن

232 
 

 

 گفت:  رونیب رفت یو همونطور که از در م  می نیانگشت زد تو ب با

 

 دستوره.   هی  نیسروان. ا ی بر د یبا -

 

 . دادیم د یبهم ام ی بود. حرفاش ساده ساده بود ول نیهم شه یباهاش بزرگ شدم. هم ی. از بچگ دمیخند 

 

 برقو زدم.  د یخونه رو باز کردم. همه جا خاک گرفته بود. کل  کیکوچ  در

 . دمیکه با دسترنج خودم خر یخونه ا  ی. برایمتر  80   ک یخونه کوچ  ن یا یتنگ شده بود برا  دلم 

 کار داشت..  یل یبه خونه انداختم خ گه ید ی گذرانگاه   هی گذاشتم و   نیزم  یرو  المویوس 

 *** 

 

 .دمیو ید  رونیو ب دمیچکمه هامو پوش  ع یبرداشتمو سر مویگوش 

  ر یجوابمو داد. به خاطر رفتنم از خونشون ازم دلگ  ی لب ر یبود ز شیشونی که رو پ ی شدم و به ارتا سالم کردم. با اخم نیماش  سوار

 بود. 

 

 حاال؟؟ ی زنیچرا حرف نم -

 

 نگفت ضبطم خاموش کرد. با تعجب نگاش کردم و گفتم:  یچیه
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 ضبطم خاموش نکن. ی زنیخب حرف نم -

 

 چپ نگام کرد و گفت:  چپ

 

 چرا؟  ی دونیتو نم ی عنی -

 

 . یبزرگش کن  د یبه نظر من انقدر نبا ی ول  دونمیم -

 

 گفت:   یبلندتر  یبا صدا هوی

 

 چون تو عا.. -

 

 .د یرو صورتش کش یبهم نگاه کرد و بعد کالفه دست هیشدم. چند ثان ره یچشماش خ به

 برگردوندم و زمزمه وار گفتم:   شهیسمت ش  سرمو

 

 ارتا.  سمیخودم وا یرو پا  خوامیم -

 

 ؟یتمومش کن  یخوای. نمیسادیخودت وا یرو پا  یبسه هرچ -
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مونده دو    ادم یکه ازش  ی زیکه تنها چ  یمادر  اد ی. نداختیمامانم م  ادینگاه کردم. دوسشون داشتم. منو  نه ییا ی چشمام تو به

 . ه یاشک یجفت چشم خاکستر 

 . گرفتمیانتقام م د یاز دستشون دادم. با ی چطور رهینم ادمی

 . ستادیا رمحمد یخونه ام ی به ارتا نگفتم. جلو یزیچ

 . میمرتب کردم و با هم وارد شد  شالمو

 

سرشو باال گرفت. با   د یبود. صداش کردم که با ترد نییمحض ورودمون صغرا خانم به سمتمون اومد و خوش امد گفت. سرش پا به

 شد.  رهیتعجب به چشمام خ

 

 ؟؟ یآوا جان خودت -

 

 به ارتا که کنارم بود انداخت. ینگاه

 بهش نگفتم. بزار فکر کنه من هنوزم اوا هستم.  یزیچ

. بهمون خوش امد گفت. نامحسوس نگاهمو دور تا دور  میراد و خانومش رفت ی تکون دادم و با ارتا به سمت اقا ی لبخند سر با

 سالن چرخوندم.

 .دمشید

 . دوستاش دورش بودن.  د یخند ی از مبال لم داده و بلند م یکی  یرو  الیخیب

 . رهیم ادش یزود   یلیخ دونستم یلبام نشست. م  یشباهت به پوزخند نبود رو  ی که ب  یکج لبخند 

 شدم.  رهیدستام به خودم اومدم و به ارتا خ ی رو یدست  یحس گرم  با

 

 . میایشدم گفتم ب مون یپش یهست -
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 فوت کرد.  نفسشو

 

 .. هی ی رقص نور هی  یکیموز ه ی.  نایبخارن ا یچقدر ب -

 

 تو پهلوش فرو کردم.  انگشتمو

 

 . یخوای . رقص نورم م ااایسیمثال پل -

 

 کرد.  ک یبهم نزد کم یرومون ثابت موند. سرشو  ایلی. نگاه خد یخند  بلند 

 

 .ادیاز نگاهاش اصال خوشم نم -

 

 به..  دمیتعجب بهش نگاه کردم و بعد رد نگاهشو گرفتم تا رس  با

 . رمحمد یام به

 . کردینگام نم ی ول

 برش داشته..  الیارتا هم خ نیبرگردوندم. ا سرمو

 کنارم نشست. با سر به ارتا سالم کرد و سر بحث و باز کرد:   یخانم با لبخند بزرگ  نیلحظه نسر همون

 

 ... زهیچ ی عنیاوا جان  -
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 .. یهست -

 

شلغت بهتره. من همون اول هم گفتم تو    یعنی یستیخدمتکار ن دمیفهم  یچقدر خوشحال شدم وقت  ی دونیجان. نم ی بله هست -

 . یفیح

 

 کنه.  ی. اصال بلد نبود زبون باز زدیزدم. چقدر ساده حرف م لبخند 

 

 خانم. ن ینسر د یخوایم  یزیچ-

 

 . د یچیاشک تو چشماش نشست و دستاش رو تو هم پ نم

 

 .. نیارم -

 

 شد. دهیبا پوست برنزه از رو به روم رد شد. ناخوداگاه نگام سمتش کش یلحظه دختر  همون

 . د یکش رمحمد یام یبازوها  یرو  دشویکش ینشست. با ناز انگشتا رمحمد یاروم جلو رفت و کنار ام یها باقدم

 مشت شد.  دستام

 

 جان؟ ینه هستحواست به م -
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 رفته.  ش یدادگاهش چطور پ یحت  دونستم یبود که نم تیاهم یو وجودش برام ب  نیبهش انداختم انقدر ارم ینگاه مین

 گفتم:   کردمیکه با چشمام حرکات با ناز دختره برنزو نگاه م  همونطور

 

 مسئولش ارتاس.  -

 

 زد.  با لبخند جامشو به جام دختره   رمحمد یبهشون نگاه کردم. ام دوباره 

 ازشون فاصله گرفتم.  یکم

 دور شونه هاش انداخت. دستشو

 .چسبوند ی انداخت دور شونه هامو منو به خودش م ی دستشو م  قیافتادم که تو االچ یی وقتا  ادیگره خورد.  ابروهام

 .د ی. چونم لرزکردمیدستاشو دور شونه هام حس م ی گرم  هنوزم

 

 .ایخانومه و خودت فرار کرد ن یا ر یگ یخوب منو انداخت -

 

 شدم. ره یخ داد یم ی فراموش  ی که بو  یبهش زدم. بازم به صحنه ا  ی ا مه ینصفه ن لبخند 

همه   نیاز ا د یمثل پسر بچه ها با ذوق دستمو کش تاریگ  دنی. ارتا با دمیباال گرفت و اشاره کرد دنبالش بر  تارشویاز پسرا گ یکی

 بود.  یقیموس  نیهم اد یارتا انقدر سر شوق ب شد یکه باعث م یزیاومدم. تنها چ رونیوا باز اون حال و ه  کمیذوقش خندم گرفت و 

 

 .. یانگار رسه یخوب خوبش م یداره به جاها -

 

 از حدت. ش یعالقه ب ن یبا ا ید یبه کجا رس  یقی عشق موس  ی اقا -
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 و تو چشمام نگاه کرد.  ستادیا

 

 به عشق.  -

 

 از پسرا باال نشست و گفت:  ی کیکردم.   یخنده ا تک

 

 ؟ی خب خب اهنگ درخواست -

 

 ول کرد و دستشو رو سرش گذاشت و فرار کرد.   نیزم  یرو تارو یگ ی . پسره به حالت مسخره ا دادنیبلند نظر م یبا صدا همه

 ارتا از سرجاش بلند شد. هوی. د یکارش خند   نیبه ا همه

 

 ..بوسهیفک کنم دست خودمو م -

 

 . ستادیو باال ا  د یجلومون مثل فشنگ از جاش پر ف ینفر از رد ه ی  وهیحرفش  نیاز ا بعد 

 

 . زنمیمن م -

 

 ..ومد یبهش م ی اد یز شیاسپرت مشک ی. بازم اخم کردم.لباسادنیکش  غیدخترا شروع کردن به ج  همه

 نداشتم اون بزنه.  دوست
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 . کردیبلند کردم. در کمال تعجب تو چشمام نگاه م سرمو

 . کردیبود که منو نگاه م ی بار ن یاول نیا امشب

 حرکت کرد.  تار یگ ی ها م یبود دستش رو س  رهیکه بهم خ  نطوریهم

 

 ..یکه منو تنها بزار ی ریم ی دار  تو

 ..ییتا رو قولت پا بزار ی ریم ی دار  تو

 با تو..  شه یحالم عوض م که   ید یعشق چشاتو. ند  نیرو ا ی بند یم ی دار  تو

 

 . کسرهیفکرتم  ی که وابستته.. هنوزم تو م یکه بپره. من اون ست یعشق مثل عطر ن گذرهیجون تو سخت م به

 ..ه ی تو با بق  یفرق دار  ید ی. نفهمهی معن ی برام ب ی تو زندگ یب

 . هیدلتنگ  رات یاز تاث نی هام. ا وونه یدرست مثل د اره

 

 . من چم شده امشب.ختی. دل منم رختیر ش یشونیلختش رو پ یانداخت و موها نییپا سرشو

 

 ارامشم..  یبودمت تا که اروم بشم. تو با رفتنت سلب کرد دهیند  کاااش 

 با خودم..  ومدمیتفاوت بودم تا که راحت کنار م یمنم مثل تو ب  کاااش 

 

  ی برام ب یتو زندگ ی. ب کسرهیفکرتم   یوابستته. هنوزم تو  که   میکه بپره. من اون   ستی. عشق مثل عطر نگذرهیجون تو سخت م به

 .ههههیدلتنگ  رات یاز تاث نیهام ا وونه ی. اره درست مثل دهیتو با بق  یفرق دار  ی د ینفم ه یمعن
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 قلبم گذاشتم و زمزمه کردم: ی. دستمو رو ستادیا انگشتاش 

 

 که بپره.  ستیعشق مثل عطر ن -

 

به خاطر   ا ی رمحمدهیفوق العاده ام یتپش به خاطر صدا نی. اشنوند ی همه صداشو م کردمی. انقدر تند که حس مزدیتند م  قلبم

 .د یکه از قلبم نپر  یعشق

و   د یخند یدوستاش م  ن یرحمانه ب ی کنم. اما اون بازم ب دایپ یقهوه ا   لهیجواب سواالمو تو دوتا ت نکهیا د یباال گرفتم. به ام سرمو

 شده بود.  ونی در م یک یمن بود که  ی فقط نفس ها

 ارتا چنگ زدم.  یبازو  به

 

 برم خونه.  خوام یارتا. م م یبر -

 

 .. میرفت رونیسرشو تکون داد و با هم ب ع یکه انگار متوجه حال بدم شده بود سر ارتا

 

 چند وقت لب زدم.  ن یگذاشتم. ناخوداگاه مثل ا م یشونیو ساعدمو رو پ دم یتخت خواب رو

 

 که بپره..  ستی. عشق مثل عطر نگذرهیبه جون تو سخت م -

 

 چند روز چشمامو بستمو صورتشو مجسم کردم.  نیا مثل

 ..شویغرورشو، مردونگ   اشو،یخندشو، لجباز اخمشو،

 فکر کردم.   رمحمد ی چند روز همش به ام نیا
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 کردم به عشقش به عشقم.   فکر

 کردم دوسش ندارم تا غرورم حفظ شه.   نی. عاشقش بودم و به خودم تلقدمی من عاشقش بودم و نفهم هار

 بود و من مثل احمقا از خودم روندمش.  عاشقم

 ..یاشتباه  یزنگ. حت ه ی د ینگاه کردم. به ام میصفحه گوش  به

 . د یکش ر یت سرم

 منتظر بودم اون غرورشو بشکنه و من قبول کنم.  بازم

 چشمام نقش بست. نکنه... ی اون دختر با پوست برنز جلو ر یتصو

 نوبت من بود غرورمو بشکنم.  نباری. ادمیاز جام پر یان م یتصم  هی  تو

 از عرقم گرفتم و رو اسمش زدم. سیخ یتو دستا مویگوش 

 بوق دو بوق ده بوق  هی

 دوباره و سه باره زنگ زدم. . دادی. جواب نمیلعنت  اه

 بعد از پنج تا بوق جواب داد:  باالخره

 

 بله؟؟  -

 

 اوممم سالم.  -

 

 شما؟ -

 

 لحظه نفسام قطع شد. اب دهنمو قورت دادم.  هی کردم  حس
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 ..رمحمد یام -

 

 امرتون.  -

 

 . می. من هستیزن یحرف م ی نطوریچرا ا -

 

 .شناسمینم -

 

 .یکه دوسش دار  ی کس ی محل ی چقدر بده ب  ایکرد. خدا قطع 

 . بازم شمارشو گرفتم.زدمیهر طور شده باهاش حرف م د یبا

 

 مشترک مورد نظر...  -

 

 . تونمینم رمحمد ی بودم من بدون ام دهیچند روز خوب فهم نیا ی. تو دمیدراور انداختم. و لباسامو پوش   یبا حرص رو  ویگوش 

 ازم... د ی. چه ساده شکستم دلشو. چه ساده دل بردمیکش یاه

 

بود.   ک یتار  اطیندادم. ح لش یرو تو مشتم فشار دادم و با لبخند درو اروم باز کردم. چه خوب که تحو یزاپاس در پشت د یکل

 وسط شب..  دش یسف ی نورها یرفتم. دلم تنگ شده بود برا قیکورمال کورمال سمت االچ

 و لبخند رو لبم نشست. دم یکش یق یصداش نفس عم دنیبا شنشده بودم که  کشینزد بایتقر
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 ارامشم.  یبودمت تا که اروم بشم تو با رفتنت سلب کرد ده یکاش ند  -

 با خودم..  ومدمیتفاوت بودم. تا که راحت کنار م  یمنم مثل تو ب کاش 

 

 کرد.  یمکث

 

 که بپره..  ستیعشق مثل عطر ن گذرهیبه جون تو سخت م -

 

 گرد شده نگام کرد.   یثابت موند و با چشما تاریگ  یها  می. از فرط تعجب دستاش رو س ستادمیکردم و جلوش ا  یهم خون باهاش 

 فوت کردم و زمزمه کردم:  نفسمو

 

 . ریام  د یعشقم نپر -

 

 کرد.  نگام

 

 من اومدم بگم که..  -

 

 انداختم. ر یز سرمو

 

 من دوست دارم.  -
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 ؟؟ یخب که چ -

 

 .د ی گردم انقدر بلند بود که فکر کنم اونم شن  یمهره ها یوردم. صدابا سرعت باال ا سرمو

 گفت:   د یکه د نگاهمو

 

 .شمیپ  ی که اومد   سهیممنون خانم پل ی و بگم وا  ارمیسجده شکر به جا ب یانتظار داشت ه؟ یچ -

 

من همون مرد   ید دوستداشتمر نی نبود ا ادم ی. انتظار داشتم قبولم کنه. انتظار داشتم بخنده بگه بچه که زدن نداره. اما اره

 .گذرهیکه از غرور شکستش نم  هی مغرور

 . ستادمیبرداشت و خواست بره که جلوش ا تارشویگ

 

 من.. ی ول  یناراحت دونمیم ر یام -

   

 بشنوم.  التو یدل  خوام ی. نمستیبرام مهم ن  -

 

 صورتم نگه داشت. یجلو اورد و دوسانت سرشو

 

 چرا؟   یدون یم -
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 زد و ادامه داد:  پوزخند 

 

 نداره. ی تیاهم نیتر کیتو و وجودت برام کوچ گهیچون د -

 

 پر از اشک شد. به ساعتش نگاه کرد.  چشمام

 

 کنم.   رید  خوادی فردا قرار مهم دارم. دلم نم -

 

ده بود عشق  رحم ش  ی . چقدر بیهمه سرد  نیاز ا د ی. چونم لرزد یبست. تنم لرز خیو قلبم  دم یکالمش به خودم لرز ی . از سردرفت

 . میزندگ

 تر کرد.  سیخ  سمویکه صورت خ یی خلوتو روشن کرد و پشت سرش قطره ها ابونه ی. رعد و برق خداشتمیلرزون قدم بر م یپاها با

 همه صدام کنند اوا؟  شهینباشم؟ م س یمن پل شه یشدم. م ره یرو به روم خ یکالنتر   به

 دادم. و حرکت کردم.  رون یاه مانند ب نفسمو

 خودمو رو تخت انداختم.  سیخ ی تو قفل چرخوندم و با همون لباس ها  دویکل

 از سرم دراوردم. هوا گرم بود.  شالمو

 اما من همچنان گرمم بود.  زدیم ی لیرو باز کردم. بادو بارون رو صورتم س  پنجره

 .دمی جلوم د رمحمد ی از ام ی تار ری . تصووفتادیهم م ی گردنم چنگ زدم. چشمام داشت رو  به

 ...یقشنگ  الی رو لبم نشست. چه خ لبخند 
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 از جام تکون بخورم. چشمامو دور تا دور اتاق چرخندم.   تونستمیباز کردم. تمام تنم کوفته بود و نم چشمامو

 

 ما چطوره.  ض یسروان مر -

 

 شب؟؟ ید  الیبود اون خ ارتا

 

 نجا؟یا یکن یم کاریخوبم. تو چ -

 

 . نگرانت شدم اومدم خونت. یدادیجواب نم تم یگوش   یومد یاداره ن -

 

 شد. زون ی لبو لوچم او شب ید ادی با

 

 دکتر.  م ی. پاشو برایتب کرده بود یحساب -

 

 ارتا.. ینبود چشمام گرد شد. وا ایبه لباسام انداختم. اون قبل ینگاه

 تو چشماش نگاه کنم.  گه ید  شد ینم روم

 . خم کرد تا بتونه تو چشمام نگاه کنه سرشو

 

 .یدکتر اومدم تب داشت   میبپوش بر گمیم  ؟ی د یشن یهست -
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 زنگ خورد.  شیبگه که گوش  ی زینگفتم و لبمو گاز گرفتم. با تعجب نگام کرد خواست چ یچیه

 نفسم فوت کردم. گونه هام گر گرفته بود.  یسر اسودگ از

 

 دکتر.  می ریاومده. برگشتم م شیپ یمشکل  ه یسرهنگ بود. انگار  -

 

 کردم.   یتکون دادم. باهاش خدافظ سرمو

 بود گفتم:  نییدر بلند شد. همونطور که سرم پا  یهم از رفتن ارتا نگذشته بود که بازم صدا قه ی دق پنج

 

 باهوش. یاقا یجا گذاشت ی باز چ -

 

 .د یحرف تو دهنم ماس  رمحمد یام  یصورت اخمالو دنیبزنم که با د ی. سرمو بلند کردم حرف ومد یازش ن ییصدا

 سرم انداختم و من من کنان بهش سالم کردم.    ی شالمو برداشتمو رو عیسر

 تخت پرت کرد.   یکه دستش بودو رو  یکیقدم به سمتم برداشت و پالست چند 

 دونست؟؟یدارو بود اون از کجا م توش 

 رو لبش نشست. یپوزخند 

 

 د؟ یندازیپسره اقا و خانوم راه م نیمن؟ بعد با ا ی جلو ی د یپوش  یروسر  -

 

 نگفتم.  ی زیها شده بود. چ ی مثل جنگل  موهام خب
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 ؟؟ یمن بود شیپ  شبو یکل د ی وقت  یترکون یالو م یبا پسرعموت اول صبح  -

 

   رمحمددد؟؟یام شیشد. پ  س یقد دو تا توپ تن چشمام

 شک گفتم:  با

 

 تو؟؟   شیپ -

 

 نگاه کردم. بازم سرشو تکون داد.  رمحمد یبه لباسام و بعد به ام د ی. سر تکون داد. با تردنهیبه س  دست

 . دمیکش غیج

 

 . ییییییکردیم کاریتو خونه من چ شب یتو د -

 

 سوزم؟؟ یمن تو تبت دارم م ایعشقم ب ی وا ر یام ی زنگ زد به من وا شبیبود د ی. کمیشو با هم بر اده یاهوع. پ -

 

 دراوردم و به گوشم نگاه کردم. گونه هام داغ شد.  اداشو

 . ومدمین نییموضع خودم پا. از گهیراست م یوا

 

 برام. و قرار دارم و..  ست یحضورت مهم ن گفتیم  شبیبود د یک  ؟یا یب د یخب من بگم تو با -

 

 که دلم سوخت برات.    یشناس یمنو م -
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 مدافع حقوق..  ن یخب افر -

 

 خاروند. چونشو

 

 . یمزاحم نزاشت به ارزوت برس  ه یاما خب  ینیمنو بب  یچشماتو باز کن  یدوست داشت  دونمیم -

 

 زدم و گفتم:  ی لبخند  یبدجنس با

 

 . نمیگفته دوست داشتم تو رو بب ی ک -

 

 کرد.  اخم

 

 . یپس ک -

 

 ادم خووووب.  ه ی -

 

 عه مثال ارتا خانتون؟؟  -

 

 .د یشا -
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 اوا رو اعصاب من نروها.  -

 

 ؟؟ یدروغ گفت شب ید -

 

 کرد.  سکوت

 

 ؟ یگ ینم -

 

 ..د یباشه نبود شا یکه دوست داشت   ی. داروهاتو بخور. اگه اونرمیکار دارم م -

 

 . د یتو موهاش کش یدست

 

 . خدافظ...الیخیب -

 

 باشه...  ید یام  د یرو لبم نشست. شا لبخند 

 

 ♡رمحمد یام♡

 

 موند. تاریگ  یها م یحرکت رو س  یدستام ب دنشید با

 لرزونشو نم چشمامو.. یحرفاشو باور داشتم. صداقت چشماشو صدا 
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 باور نکنم؟ شهیمگه م نایوجود ا با

  د یبا یفشارش بدم تا تو خودم حلش کنم ول  نمیو انقدر به س  رمشیداشتم اون لحظه که گفت دوسم داره تو بغلم بگ  دوست

 گذشت بهم. ی کرد با منو چ کاریچ د یفهم یم د ی. باکردمیم هشیتنب

موقع شب براش  ن یرفته بود. ا ی کنم. خواستم برگردم ول  تشیاذ خواستمیشدم. نم مونیکه تو چشمش حلقه زد پش شکا

 خطرناک بود. 

 . کردیم میو اشکاش عصب دمیشنی رفتم زمزمه هاشو م دنبالش

 . کنهیبارون تب م نیبودم بعد از قدم زدن تو ا مطمئن

 . کردمیرو احساس م یبا تمام وجودم خوشحال کنه ینم یبا اون پسره زندگ  دم ید ی وقت

 . دادیمثل خودش بهم ارامش م  کشمیکوچ  خونه

 زدن خونه برداشتم و پنجره رو بستم.  د یصورت گر گرفتش دست از د دنید با

 .شد یتبش قطع نم  کردمیدست و صورتشو خنک م  یچ هر

 حال اوا من بودم.  ن یشب هزار بار خودمو لعنت کردم که مسبب ا اون

به سرعت  ی دکمه مانتوش گذاشتم. ول ی . دستمو روشد یوضع حالش خوب نم ن یثابت موند. با ا سشیخ یرو لباسا منگاه

 .. تونمی. من نمدمشیکش

 بار صداش کردم.  نی اول  ی تکونش دادم و برا  اروم

 

 پاشو لباستو عوض کن.  زمیعز ی . هستیهست-

 

 باز شد.  کمیچشماش  یال

 

 .. ریام -
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 ..ری جان ام -

 

 .. گمیدوست دارم. دروغ نم -

 

 ؟؟یس یوا ی تونی باشه. بلند شو. م -

 

 رفتم.  رونیو خودم از اتاق ب  سهیحال تکون داد کمکش کردم وا یب سرشو

 شد بلند شد.. خوب

 و در زدم.   دمیکش  شمیبه ته ر یدست

 افتاده بود.  نیزم ی. هل شده درو باز کردم رو ومد ین ییصدا

 . میکردم با هست کاریگذاشتمش. لعنت به من. چدستام بلندش کردم. رو تخت  ی رو

 بود.  دهیبود و مثل بچه ها خواب دهیوارونه پوش  شویلباسو که باز بود رو بستم. شلوار ورزش   نییپا یها دکمه 

 شدم.  رهیخ  باش یو به چهره ز دم یرو روش کش پتو

 تر اومده بود. کاره من تموم شده بود.  نییپا کم ی تبش

 خودم زنگ زدم.  ی برداشتم و برا شویاخر گوش  لحظه 

 کارم...  ح یتوج نمیا

 و با انگشت شصتم گونشو نوازش کردم.  دمیبوس  شویشونیپ

 .. دمیخواب نیماش  یرفتم و رو صندل  رونینگاه کردم. سه صبح بود. از خونه ب ساعتمو
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روشن کردم و از داروخونه   نویحال ماش   نیو قرمز شده بود با ا سوختیو باز کردم. چشمام مچشمام نایماش   یزود با صدا صبح

 چن تا قرص و شربت گرفتم. 

 کنم..  تشیاذ نیاز ا شتر یب ومد یدلم نم   شبشیحال د دنید با

در   ی که جلو  ی مردونه ا  یکفشها  دنیبا د  یبرش داشته بودمو تو دستم چرخوندم و درو باز کردم. ول  ی که با بدجنس یزاپاس  د یکل

زده    مهیخ ی صورت هست یرو  ی باز بود. پسر بور مهی. در نستادمیدر اتاقش ا ی بود اخمام تو هم رفت. اروم قدم برداشتم و جلو

 بود. 

 مشت شد. ت یاز عصبان دستام

 .  ومد یپسره خوشم نم نیهمون اول از ا از

 

 تا...  یمال خودم ش  شهی م ی. ک یشد ینم ض یمر  ینطوریا ی خودم بود ش یاگه پ -

 

 بودم.  زاریخونه هم ب  نی. از وجودش تو ازدند یشده بود و داشتن باهم حرف م داریب ی. هستومد یخونم در نم یزد یم  کارد

رو مال   یحق نداشت هست ی بودم. کس  ی بودن. عصب دهیرفتم. شانس اورده بودم منو ند  رون یو از خونه ب  دم یتو هم کش اخمامو

 خودش بدونه..  

  یاومد و رفت. بالفاصله در خونه رو باز کردم که صدا رونینشستم و به در خونه نگاه کردم. باالخره بعد از ربع ساعت ب نیماش  تو

 بلند شد: یهست

 

 باهوش. یاقا یجا گذاشت ی باز چ -

 

 . ومد ینم ادش ی شبیاز د  یز یشدم. سرشو بلند کرد و با تعجب بهم نگاه کرد. پس چ رهیبهش خ نه یبه س  دست

 کنم.  تشیاذ  کمیدوست داشتم   
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. خوب بلد  کردیم  غی ج غیوجود با سماجت ج  نیبا ا ی کردم لپاش گل انداخت ول  د ییبه لباساش اشاره کرد و من با سرم تا ی وقت

 رو ارتا حساسم. دونستی. مارهیبود حرص منو در ب

 حرصم گرفت.  نه یگفت دوست داشته ارتا رو بب   یوقت  

 .ومد ی خوشم نم شم یاز شوخ یمن حت ی. ول کردیم یشوخ د یشا

 که سهم منه رو مال خودش کنه.   یدختر  خواستیکه م د یچرخیارتا تو سرم م یصدا هنوز

 همه اتفاق و کشمکش..  ن یبعد از ا  نمیاز دست بدم. ا مو ینداشتم هست دوست

 صداش به خودم اومدم.  با

 

 ؟ یدروغ گفت شب ید -

 

 عمرم کم بود چه برسه به دو سه روز.  هی فراموش کردنش   ی تو دو سه روز فراموش کنم. برا تونستمیدروغ گفته بودم. مگه م اره

 نگفتم که دوباره گفت:  یزیچ

 

 ؟؟ یگ ینم -

 

 زور خندمو قورت دادم. مثل بچه ها شده بود.  به

 اومدم.   رونیکردم و از خونش ب یخدافظ باهاش 

 . کردمیم یدگیبهشون رس  د یعقب افتاده بود. با یلیچند وقت کارام خ نیا

 

 ♡یهست♡
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  یی اون با پررو یوقت ی ول  دمیکشیازش خجالت م دادیمثبت م ی . وجودش بهم انرژدمیجهش از جام پر ه یرفت با  رمحمد یام ی وقت

 خجالت بکشم. ی منم برا چ  دادیجواب م

 . کردمیجمع و جور م کمی د ی. باادیبود م گفته

 رفت.  نیاز ب یارتا لبخندم تا حدود  دنیبا د یدر زده شد. با لبخند استقبالش رفتم ول  زنگ

 بهش انداختم. ی قی دق نگاه

 رو براش ساخته بود.  ی چهره جذاب غرب شی خاکستر یاب  یکنار چشما دش یبور و صورت سف یموها

 . یغرب ن یا یبود. اون شرق  رمحمد ی مخالف ام نقطه 

 گرفتم.  صداش نگاه موشکافانمو ازش  با

 

 حالت خوب شده.   نمیب یخانم. م ی به به هست -

 

 بهش زدم.  یمسخره ا  لبخند 

 

 ..نیاره بهترم. بش -

 

 از رو لباش پاک شد.  لبخندش 

 

 . میبپوش بر -
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 کجا..  -

 

 .نتتیبب خوادی. میبابا.. حالش بده هست -

 

 نبود. فکرمو با بهت به زبون اوردم.  ش یزیاز تعجب گشاد شد. عمو که چ چشمام

 

 .یو ناراحت ش  ی خوب نبود. اما دوست نداشت تو بفهم ی برگرد تیاز مامور نکه یحالش قبل از ا -

 .. میبر بپوش 

 

 .میشد  نیو با ارتا سوار ماش   دمیدم دستم اومد پوش  ی گرفته شده بود. سر تکون دادم و هر چ یحساب حالم

 . میشد  ادهیپ عیسر ستادی در ا  ی. جلو دمیچیپی. استرس داشتم و مدام انگشتامو تو هم مدمینفهم ریاز مس یچیه

 تر از هر دفعه شده بود.   یطوالن نباریتا ساختمون ا  اطیدر ح نیب  یشن ریمس

 . با دستش اشاره کرد به سمتش برم.  ختیریاعصابمو بهم م  شیدر پ ی پ یسرفه ها ی در اتاقو باز کردم. صدا  اروم

  خواستی. لبهاشو تکون داد انگار مدمید ی و درخواست ببخشش رو م ی لرزونش انداختم. تو چشماش ناراحت  یتو چشما چشمامو

 .تونستینم یبگه ول یزیچ

  نشی حسبود که به خاطر اقتدار و محکم بودنش ت ی همون ادم ن یدستش گذاشتم. ا  یپر از اشک شد. دستمو رو  چشماش 

 کردم؟ یم

 . زهیریاشکام رو گونه هام م اد یب رون یکلمه هم از دهانم ب  هی اگه  کردم یبزنم. حس م یحرف  تونستمینم

 ارتا گذاشت. یگرمش گرفت و تو دستا  یبد باشه. دستمو تو دستا  تش یانقدر وضع کردمینم فکر

 لب زد:   اروم
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 مراقبش باش ارتا.  -

 

حال بد عمو ارش هل   دنی.ارتا با د ختیری نتونستم تحمل کنم و اشکام تند تند رو گونه هام م گهی. دشیخون ی دوباره سرفه ها و

 زنگ زد.  115و به    د یشده از جا پر

 یکه حالش خوب شه. با قرار گرفتن دستش رو دستم به خودم اومدم و با چشما کردم یلب دعا م  ریحال خودم نبودم و ز تو

 ت: گف یناواضح ینگاش کردم. با صدا یاشک

 

 ..چوقتی . هیتنهاش نزار هست -

 

و زمان بد و   نیلب به زم   ریاومد و ز  نییاومد داخل. عمو رو بلند کرد و تند تند از پله ها پا واریبه د د یلحظه ارتا درو کوب همون

 .دمییدوی . پشت سرش مگفتیم  راهیب

 

 عقب گذاشت و پشت رل نشست.  یصندل  یجون عمو رو رو  یب جسم

 

 پس امبوالنس.. -

 

 .. ومدنیکه ن  ینی بیم -

 

و چراغ قرمز ها رو رد    روند یکنم. با سرعت م کاریچ د یبا دونستمینم  یبود. دوست داشتم ارومش کنم ول  ینگفتم. عصب  یزیچ

 . کردیم

 محکم رو ترمز زد و عمو رو بلند کرد.   مارستانیدر ب  یجلو
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به اتاق عمل بردنش. حال ارتا بد بود. عمو ارش هم براش پدر بود هم مادر و من   عا یحال عمو سر دنیشده بود. دکترا با د هوش یب

 پشت اتاق عمل منتظر موندن برام خفقان اور بود.  مارستانیب یحال منم خوب نبود. فضا  یشاهد محبتاش بودم. ول

 .شد یچشمام رد م یکه کابوس شبانم بود از جلو   ییها لحظه 

که با لباس مدرسه و   ی ساله ا 7دختر بچه    تیاتاق عمل و درنها مارستان،یب ، یاشک یچشما غ،یج  ی اسلحه، خون، صدا اتفاق،

 که مامان و باباش حالشون خوب شه..  خوادیاز خدا م شیگ یسبز نشسته و با زبون بچ یها یصندل  ی تک و تنها رو د یمقنعه سف

 

وجود کنار ارتا نشستم و    نی. با ارفتیم یاهیزد. چشمام س  رون یاز حصار چشمام ب یشتریاتفاقات اشکام با سرعت ب نیا ی اداوری با

 سرخش نگاه کردم. یبه چشما

 

 اگه بابا... یهست -

 

 گذاشتم.  م ینیب  یرو  دستمو

 

 .. ارتا. دعا کن براش  شهیحالش خوب م -

 

 . ستی. چند ساعت منتظر موندن کم نکردمیدرک م نو یبهم زد. خسته بود و من ا ی جون ی ب لبخند 

 . میرمق به سمتش رفت ی اومد. ب رونیدکتر از اتاق عمل ب باالخره

 

 بدنشون نفوذ کرده.  یاعضا شتر یسرطان به ب د یاومد  ری. ددهید  بیاس  یل یهاشون خ هی . رمی ما همه تالشمونو کرد -

 

 به ارتا نگاه کردم. دهن اونم از تعجب باز مونده بود.  سرطان؟؟
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 فوت کرد.  نفسشو

 

 ... یاد یمدت ز کنم یفکر نم یفعال خوبن ول  -

 

 .شد یقبل نم ی اون ارتا گه یارتا د زد یادامه بده. اگه حرفشو م نزاشتم

 

 .د یممنون خسته نباش  ی لیخ -

 

 تکون داد و رفت.  سرشو

 کردم حالشو بهتر کنم.  ی ارتا رو گرفتم و سع یدستا

 

 گفتم. ید یحالش خوبه ارتا د -

 

 سرطان..  یهست -

 

 فعال که حالش خوبه. برو خدا رو شکر کن.  -

 

 دستمو بوسه زد.   یزد و اروم رو   یلبخند 

 

 . یکنارم نکهیممنون از ا-
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 کردم و گفتم:   یخنده ا تک

 

 ..ششیپ ی بر یتونیداغون که نم افه یق  نیمد با ااستراحت کن. عمو به هوش او  کم یبرو  -

 

 کرد.  د ییو با سرش تا د یخند  یسرخوش  با

 ... یعنی چوقت ی کردم. عمو گفت ترکش نکنم ه نگاش 

 

 ماه بعد...   دو

 

 زل زده بود.  ن یخونه نشسته بود و به زم ی سلطنت یحرکت رو مبل ها  ی شدم. ب رهی فروغ ارتا خ ی ب یچشما تو

 دادم و نگاهمو دور تا دور خونه چرخوندم. رون یاه مانند ب نفسمو

  ی عمو ارش  گهیکه د  کردیبهمون گوشزد م شتر یدور عکس عمو هر لحظه ب  یبزرگ و ربان مشک ی. تاج گل هایمشک یها پارچه

 .. ستیدر کار ن

 مقتدرشو کم داشت.  ینفسا و قدم ها خونه

 نمود و رفت.  شمون یپ یاد یبعد از عملش مدت ز عمو

 . دمیچشمام شکستن ارتا رو از روز اول تا االن که چهلم عمو بود د با

 ته چشماش داغون ترش کرده بود.  ی صدا یغم ب  ی . ولدمیازش ند  ی مدت اشک نیمحکم بود و مغرور انقدر که تو ا ارتا

 دادم و رو به روش نشستم. یف یتکون خف سرمو

 صداش کردم.  اروم
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 ارتا..  -

 

 بهم زد.  یجون لبخند   یسمتم برگردوند و ب سرشو

 

 جانم..  -

 

 .یباش  ی نطوریعمو دوست نداشت ا ی دونیارتا م -

 

 داغونم کرد رفتنش.  -

 

 حرف خودمو ادامه دادم.  توجهیب

 

 ؟؟ یو دست از کارت بکش ی نیتو خونه بش کاریعمو دوست نداشت ب یدون یم -

 

 سال هم برام پدر بود هم مادر..  27  یهست -

 

 ؟؟ ی د یپوش  یو تو االن چهل روزه مشک ومد یبدش م ی عمو از رنگ مشک یدون یم -

 

 که براش گرفته بودمو رو دستاش گذاشتم. یگذاشت. لباس اب ش یشونیدستشو رو پ  کالفه
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 و تو اتاق هلش دادم..  دم ی. دستاشو کشدمید یتو چشماش م دم ید یو م د یچشمام نگاه کرد. ترد یتو  کمی

 

  نجایمدت به خاطر ارتا چند دست لباس اورده بودم و ا  نیعوض کردم. ا مویمشک  یبالفاصله از پله ها باال رفتم و لباسا خودمم 

 . کردمیم  یموقت زندگ

 اومد. رون ی. درو باز کرد و بستادمی اتاق ا ی جلو نه یبه س  دست

 درست کرده بود.   یقشنگ  یلباس و چشماش هارمون  رنگ

 

 .یقبل  ی همون ارتا یحاال شد  -

 

 کردم؟؟ یم کاریچ  د یمن اگه تو رو نداشتم با -

 

 .دمیخند 

 

 . یزندگ -

 

 لب زد.   اروم

 

 .. یچ یتو باش  ممیاگه زندگ  -

 

 من اشتباه کردم.  دمیشونه هامو باال انداختم. شا یکردم. ول تعجب
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 دم یدستامو به هم کوب  الیخیب

 

 . می بزن یدور   ه ی  رونیب م یبر ایخوبببب ب -

 

 باد و بارون.  نیتو ا ی شد  وونهی د -

 

 . یشگ یهم یهمون جا م یریخب بهتر. م -

 

 بود. مثل برادر نداشتم دوسش داشتم...  زی عز یلی. ارتا برام خد ی. بالخره خند د یخند 

 

 

 اب انارمو باال گرفتم.  وان ینگه داشت. با خنده برگشتم سمتشو ل نویماش 

 

 بابت امروز.  ی مرس  -

 

 حالم بهتر شه.  ی کرد ی تشکر کنم. ممنون که هر کار د یمن با -

 

کردم و رو   یبود. باهاش خداحافظ  کیشد. ساعت  ادهیبعد ارتا هم پ کمیشدم.  دایپ نیبه بازوش زدم و از ماش  یبه شوخ مشتمو

 . دمیتخت خواب

 شد.رشته افکارم پاره  میکه با روشن شدن صفحه گوش  کردم یچند وقت فکر م نیبه اتفاقات ا داشتم
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 چند وقت کال فراموش کرده بودم..  ن ی. ادمیکوب میشون یکف دستمو تو پ رمحمد ی اسم ام دن یکردم. با د نگاش 

 باز کردم.  امشویپ

 

 سالم.  -

 

 اومد.  گه یاس ام اس د هی جواب بدم که  خواستم

 

 .. یاشتباه دادم. با -

 

 کردم.  پیتو دستام چرخوندم و تا مو یگرفت. بلد نبود دروغ بگه. گوش  خندم

 

 قشنگه.   یکه دوسش دار   یوقت کنار کس  گذروندن

 .. یاز پشت گوش  یحت

 

 . کردیباطنن داشت فراموش م ای. ارتا حالش بهتر شده بود و ظاهرا کردیداشت درست م  زویاداره نشستم. زمان همه چ ی صندل رو

 . دمیفهمیاز رفتار و حرفاش م نو یمن ا یول ی بارم نگفته بود دوسم دار ه ی  یحت  گهیبهتر شده بود. هرچند د رمحمد یام با ام  رابطه

 . خوادیسوخته رو نم اهیراحت بود که اون دختره س  المیخوب بود حداقل خ نمیهم

 گفتم:    عی بزنه سر یحرف  نکهیباز جواب دادم و قبل از ا شیزنگ خورد. با ن  میگوش 

 

 اومدم اومدم.  -
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 نشستم و بهش سالم کردم. موشکافانه نگام کرد.  رمحمد یاومدم. و کنار ام  نییتند از پله ها پا تند 

 

 نخورده بود.  چیمگه تو پاهات پ -

 

بهش بگم که   یکنم برسونم سرکار مجبور شدم دروغ  یراض رمحمدویام نکه یکه زده بودم گاز گرفتم. به خاطر ا ی از گند  لبمو

 خورده..  چیپاهام پ

 کرد.  ی اخم افمیق  دنید با

 دادم و گفتم:  لش یلبخند بزرگ تحو هی

 

 . گهیاوممم خوب شده د  -

 

 . یریبه بعد خودت م  نیپس از ا -

 

 کج کردم.  لبمو

 

 مزه. ی ب -

 

 شم که مچ دستمو گرفت.  اده ی. خواستم پستادیا یکالنتر   یجلو

سرمو خم کردم تا   ع ی. سردمی. رد نگاهشو گرفتم که به ارتا رس کردیبود به جلو نگاه م ش یشونیکه رو پ  یظ یکردم. با اخم غل نگاش 

 . نمیبب رمحمد یدوست نداشتم کنار ام  یچرا ول دونمی. نمنهی منو نب
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 کنه؟ یکار م نجایپسره هم مگه ا نیا -

 

 بهش انداختم. یفینگاه عاقل اندرس  یچشم ریز

 

 .شید یمگه روز اول ند   گهیخب اره د -

 

 . دمیکش  رونیمردونش ب ینگاهشو تو چشمام انداخت. مچمو از حصار دستا  ضیغ با

 

 مقنعتو بکش جلو.  -

 

 تو دستاش گرفت.  چادرمو

 

 رو سرت. شیانداخت ی کشک یجور  نی. همستایشنل ن نیا -

 

 تعجب بهش نگاه کردم.  با

 

 اصال. پوشمینم رون یمن که ب -

 

 .ید یفعال که پوش  -
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 تکون دادم.  یسر

 

 . یهست -

 

 . کردیصدام م میبود به اسم واقع  یبار ن یقلبم باال رفت. اول ضربان

 از دهنم در رفت.  ناخواگاه

 

 جونم...  -

 

 . باهات حرف دارم. یشگ یهمون کافه هم ایاهم امروز ب -

 

 شدم.  ادهیپ نیبهش زدم و از ماش  یلبخند 

 داره شدم.محکم وارد ا  ی نشوندم و با قدم ها می شونیرو پ یاخم

 

 در بلند شد.  یکه صدا  کردمیرو پرونده هام کار م داشتم

 

 .د ییبفرما -

 

 از سربازا بود. اومد داخل و احترام گذاشت. یکی
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 سرگرد کارتون داره.  -

 

 سرگرد بود اونم ارتا بود.  ه یفقط  کیکوچ  یکالنتر   نیا ی تکون دادم و از جام بلند شدم. تو یسر

 . ستادمیزدم و داخل رفتم. احترام گذاشتم و روبه روش ا در

 . نمیو با دستش اشاره کرد بش د یخند 

 

 .اید یکشیموهامو م ی بچه که بود  ره یم  ادمیاحترام گذاشتنا  نیفکر نکن با ا -

 

 بود.  ن یریاون خاطرات برام ش  ی اداوری. دمیخند 

 

 داده.  د یجد  تیمامور هی سرهنگ بهم  -

 

 شدم. ره یسکوت بهش خ تو

 

 نباشم.  یماه ه ی د یشا -

 

 ؟؟ یری م ی ک -

 

 که؟؟  ی ندار ی. کار میامروزو باهم بگذرون خواستمیفردا صبح. اوممم م -
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 تو سرم زنگ زد.   رمحمد یام یصدا

 

 باهات حرف دارم.  یشگ یاون کافه هم ا یامروز ب -

 

 ارتا نگاه کردم.  به

 ماه..  ه ی ی بره. اونم برا خواستیم  فردا

 

 

 ندارم.  ینه کار  -

 

 تمام صورتشو گرفت. متقابال بهش لبخند زدم و به اتاق خودم رفتم.  لبخند 

 . د یتو دستام لرز یبهش بگم که گوش  ی چطور کردم یفکر م   نیبرداشتم و داشتم به ا مویگوش   بالفاصله

 حالل زاده..  چه

 

 سالم..  -

 

 باهم. م یدنبالت بر ام یتمومه؟ خودم م ت یوقت ادار ی سالم.. ک -

 

 ... امیبرم با تو نم  خوامیبگم بهش. بگم با ارتا م  ی و نفسمو فوت کردم. حاال چ دم یکش م یشونیرو پ دستمو
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 . امیب تونم ینم کشهیطول م  شتر یکارم ب  کمیراستش چند تا پرونده رو دستمه امروز   ریام گم ی. مزهیعه چ -

 

 نگفت.  یزیچ

 

 . د یببخش -

 

 ..ادیم شینداره. پ یشکالا -

 

 رو قطع کردم.  یکردم و گوش  یخدافظ باهاش 

 چند وقت چقدر دروغ گفته بودم.  ن ی. اهوفففف

 

 .  کردینگام م رهیخ رهیخ  نجور یارتا هم یول  م یربع بود تو کافه بود هی  باینشسته بودم. تقر ی روش رو صندل روبه 

 

 . یکن ینگام م ی نطوریچرا ا -

 

 . کنمیدارم نگات م یخوب خوشکل -

 

 کردم.    یخنده ا تک
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 . وونهی د -

 

که پخش شد. با    یمیو اهنگ مال رختی که رو سرمون م  یرنگ  یبلند شد و بعد کاغذ ها یزیچ  دن یترک  یلحظه صدا همون

 تعجب تو صورت خندون ارتا نگاه کردم. 

 

 جان.  ی تولدت مبارک هست -

 

 گرد شد.  چشمام

 

 امروز مگه چندمه..  -

 

 ..یسه د  -

 

 تولدت من که..   یول -

 

 خب.  شه یباشم اما نم شت ی. دوست داشتم مثل هر سال تولدت پستمیروز تولدت من ن ی . ولزمیعز دونمیم -

 

بود ارتا بود و   شمیپ شه یو هم  می پررنگ بود تو زندگ نقدریکه نقشش ا  ی نگاش کردم. تنها کس د یباری که تشکر ازش م ی لبخند  با

 من واقعا ازش ممنون بودم.. 

دلشوره   ه ی. اب دهنمو با صدا قورت دادم و دکمه سبزو زدم. شد یرو صفحه خاموش و روشن م رمحمد یزنگ خورد. اسم ام میگوش 

 داشتم.  یخاص
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 .  یالو خوب -

 

 . یخوبم خوب -

 

 خواستم بگم که..  ید یبار حال منم پرس   هی چه عجب تو  -

 

 کرد.  سکوت

 

 ؟ یسرکار -

 

 . گهیاره د -

 

 ه؟ ی چ یصدا -

 

 نگفتم.   یچیه

 

 زارن؟ یم  تیاهنگ ال میتو کالنتر -

 

 اومم خب..-
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 ؟ یی کجا -

 

 . بازم سکوت کردم. کردمیارتا رو خودم حس م ق ینافذ و دق نگاه

 

 ؟ ییکجا گم یم -

 

 ؟؟ یهست  هی ک -

 

 بهش.  د ی . گل بود سبزه هم چسباوف

 

 الوووو. باتوام جواب بده..  ؟؟یپسرعموت شیپ -

 

 انداختمش. فمی . خاموشش کردم و تو کد یلرز م یبه ارتا زدم. بازم گوش  ی قطع کردم و لبخند مسخره ا ویشده گوش  هل

کنارش   سمسیدرخت کر  هی با  یکلبه قهوه ا  ه ی ی صورت د یسف ک یگذاشت. رو سر ک ز یرو م و یبزرگ ک یلحظه گارسون ک همون

 بود. 

 ( پخش شد. happy birthday) یبرسد  ی و اهنگ هپ دن یشروع کرد به چرخ کیک

 نداشتم بپرم بغلشو ماچش کنم.  ی ا یذوق زده شده بودم. چار  یلیکلمه فوق العاده بود. خ   هی  تو

 

 . یییخوب  یلیخوبه خ یلیارتا خ یوا  -
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 .د یخند 

 

 .. ید یکجاشو د -

 

که تو کلبه    ی . چقدر امروز خوشحال بود. اروم دستشو جلو اورد و جعبه اد یافتاد که باز شد. ارتا خند  کیبه کلبه وسط ک نگاهم

 . د یکش رون ی بود رو ب

 گرفتش.  جلوم

 

 ه؟؟ ی چ نیا -

 

 .. یدوست دارم هست -

 

 .  دمیخند  گنگ

 

 . یمدت که برادرانه پشتم بود  ن یخب منم دوست دارم. به اندازه تمام ا -

 

برادرانس و   یکه تو فکر کرد   ییها ی . مثل همه اون دوست داریبچگ  یوست دارم. مثل همه اون دوست دارم ها من واقعا د   یول -

 از جونم. من..  شتر یاز خودم. ب شتری. بینبود. من دوست دارم هست
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بود   زیکه مثل برادرم برام عز یی ارتا نکهیچنگ زدم و از جام بلند شدم. هضم حرفاش برام سخت بود. ا  فموی ادامه بده. ک نزاشتم

 عاشقمه..   گه یاالن م

 کنم.  ل یموضوعو تحل نی خودم ا یایدارم تو تنها ازین دونست ی. خوب مومد ی ن دنبالم

 

 از در فاصله نگرفته بودم که در زدن.  یپامو تو خونه گذاشتم. هنوز چند قدم  یخستگ  با

 دستش بود.   یپسر بچه بود که بسته بزرگ هی

 

 داد گفت بدم به شما. نو یا ی اقا ه ی -

 

 رفت.  د یدستام گذاشتش و دو  ی رو

 

 تعجب به رفتنش نگاه کردم و دروبستم.  با

 کارت توش بود.   هی رو باز کردم.  بسته

 

 تولدتو بهت بدم.  ی حداقل کادو یزار ینم دونستمیم -

 مبارک..  تولدت

 

 .دمیکش رونیرو ب  یسورمه ا جعبه

 بود.  د یست طال سف می ن هی

 فشار دادم.   قمی دستمو رو شقبستم و  درشو
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 روشنش کردم.  دمشو یکش رون ی ب فمی از ک عی سر می گوش  ی اداوری با

 .. سکالیم ه یاز  غی اما در شه یروانه م م یاز دست رفته به سمت گوش  یو تماسا  امایپ لیکردم االن س  فکر

 زدم.  لبخند 

 . کردمیم شیغرورشو ستا نیمن مغرور بود و من ا  یدوست داشتن  مرد

 اتفاق خراب شد. نیبا ا ز یواقعا دوسش دارم. که همه چ کردی .تازه داشت باور مشد یتازه داشت بامن خوب م رمحمد یام

. دوست نداشتم دوباره مثل االن با  گفتمی م و یهمه چ د یبا نباری. ادهیزنگ بزنم جواب نم دونستم ی. منجایا اد یدادم که ب امیپ بهش

با   ی بلند کرم نیبافت است هی رابطمون بپاشه. از جام بلند شدم و غذا درست کردم. لباسامو عوض کردم و  یز یچ نیتر  کیکوچ

 .دمیپوش  ی شلوار دمپا قهوه ا

 داده بود.  یبهش جذبه خاص شیشونیپ ی اومد. اخم رو رمحمد یگذشته بود ام یساعت ه ی  بایتقر

 روش نشستم و بهش لبخند زدم.  روبه 

 

 .. ویکه دوست دار ییغذا -

 

 .. یمهمون ومدمین -

 

 داشتم.  ل یدل ی بابت امروز ول ی ناراحت دونمیم -

 

 ام؟ یب یگفت   نایبه خاطر ا -

 

 داستان بگم برات؟؟  یحوصله دار  -
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 دادم و شروع کردم.   رونینگفت. نفسمو ب یزیچ

 

 . بابام داروساز بود و مامانم معلم. میداشت ی خوب ی زندگ -

هر روز بابا   نکهی . اکردمیمشکوکشونو درک م یتماسا م یتو زندگمون باز شد. با تمام بچگ  ی بیعج یادما یخوب بود تا پا زیچ همه

 خونه.  ومد یبا اعصاب داغون م

 .گشتنیوقت برم ر یشب د تنرفیو خودشون صبح زود م زاشتنی که نه شده بود ماتم کده. منو خونه دوست مامانم م  خونه

 نبودن...  یپشتم باشن ول می زندگ یقهرمانا نکهیداشتم به ا   ازیموقع فقط هفت سالم بود. بچه بودم و ن اون

 

 انداختم و ادامه دادم.  ینگاه داد یکه با دقت به حرفام گوش م رمحمد یام به

 

 . د یکشاومد خونه دستمو دنبال خودش  هویسال بود که مامانم  یوسطا  بایتقر -

 .دادیکلمه جوابمو م  هی فقط  م یریکجا م دمیپرس ی ازش م ی هر چ 

 ...شمال

 .دادینم  ی نگران مامان بهم حس خوب  ی بابا کنار چشما ی دستا یلرزش عصب  یول  م یکرد حرکت

 . الیو میچقدر با لحن بچگانم از خدا خواستم زودتر برس  ادمهی خوب

 .مید یساعت دو شب بود که رس  بایتقر

 ( ختی) اشکام اروم ر

 شب مامانم گذاشت تو بغلش بخوابم گذاشت بوشو حس کنم.  اون

 برگشتم خونه تو سکوت بود.   الی از پارک کنار و ی. وقتد یطول نکش یلیخ
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ده بابا گذاشتم. تکونش  ز  خی ی غرق خون بود. دستامو رو دستا د یسف یصداشون کردم جواب ندادن. رفتم تو اتاق. رو تخت هرچقدر

با   گهیبار د  هی بشم فقط مامان  یکردم و قول دادم دختر خوب ه یکردم. التماس کردم چشماشو باز کنه و نکرد. گر  هی دادم. گر

 نگام کنه.  شیخاکستر یچشما

 روگونه هام فرود اومد(  ی شتری) اشکام با سرعت ب

 .. دادیمرگ م  یبو  ی سفر لعنت نیتا دلم خوش باشه اتفاق بود. تصادف بود. از همون اول ا دن ینبر نویترمز ماش  ریام

 

 . کردیعود م  کردمیخاطراتو مرور م ن یا ی داشتم و فقط وقت  یبه شماره افتاد. آسم عصب نفسام

 . به گلوم چنگ زدم. د یوحشت زده به صورت کبودم نگاه کرد و سمت اشپزخونه دو رمحمد یام

 فشار داد.  ی به خوردم داد. دستشو رو قلبم گذاشت و کم  یرو لبام گذاشت و کم وانویل

 

 . گهید ی بگ  خوادی. اصال نمزمیاروم باش عز -

 

 لب زدم.   د یبر ده یبر زدمی که نفس نفس م  همونطور

 

 ... فهی رو کشتن. م  هی چ تشیجنس دم ینفهم یشکم مامانم که حت ی بچه تو -

 

 .ژنیاکس ی ذره ا ی برا زدم یرفت. بال بال م یاهیسرفه هام شدت گرفت. چشمام س  دوباره 

 کرد.  دایپ انیهام جر ه یر ی تو ژنیافتاد که دوباره جون تازه گرفتم و اکس ی هم م یداشت رو  پلکام

 

 ♡رمحمد یام♡
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خش   یصورت کبود و سرفه ها دن یهمه دردتو به دوش بکشه و دم نزنه.که با د نیدختر چطور تونسته ا ن یفکر بودم که ا  نیا تو

 .د یشی حالش خوب نم کردم یم   یهر کار  یبه سمتش رفتم. ول  عایدارش به خودم اومد. سر

 نکرده بودم.. ری گ یاوضاع نیکنم. تا حاال تو همچ ی کار تونستمیو من نم  دادیمن جون م  ی من داشت تو دستا یهست

 گرفتمو سرمو سمتش خم کردمو نفسمو با قدرت تو دهنش فوت کردم.   ممویلحظه تصم  هی  تو

 ...د ینجاتش به ذهنم رس  ی بود که برا یراه تنها

 

 ♡یهست♡

 

که کنارم بود نگاه کردم.  دستشو چنگ زدم.   رمحمد یبه ام حال یچشمامو باز کردم و ب ی هام ال ه یرو ی دوباره تو ژن یحس اکس با

حاال که شروع کردم   خواستی. دلم مشد ی گام م ه یو تک  کردیازم محافظت م شیقو  یبا دستاو اون زمان هم  بود یدوست داشتم م

 توانشو نداشتم.  گهیکرده بود. اما د  ینیدلم سنگ   ور  یکه عمر  ییزایبگم. همه چ زو یهمه چ

که دستشو گرفتم  اروم منو رو دستاش بلند کرد و رو تختم گذاشت. خواست بلند شه   ری . امکردمیخوب نبود و مدام سرفه م حالم

 و با عجز تو چشماش زل زدم.

 ..  دمیترس یحس همون سالها رو داشتم. م االن

 از دستش بدم.   خواستینم دلم 

 راحت شد و چشامو رو هم گذاشتم.  المیلبخندش خ دنیلبخند کنارم نشست. با د با

. چشمامو رو هم فشار دادم. هنوزم  داشتنیخاطرات گذشته دست از سرم بر نم ی ول گذشتیم رمحمد یاز رفتن ام یساعت دو

 .کنمیحس م کرد یبزرگش منو خفه م  یکه داشت با دستا یمرد  هیسا ی نیو سنگ  یاهیس 

 

 اونجا هم دست از سرم برنداشتن. ی کردم. ول ی پروشگاه زندگ ی بعد از اون اتفاق من تو -

صدا از   ی که سر و صدا کنم فقط اشکام ب  شد یم نیبرق چشماش مانع از  ا یمرد دستاشو رو گردنم گذاشت و  فشار داد ول اون

 . زدیم رون یچشمام ب
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نشد.  داش ی پ چوقتیه گه یزد و د رون یدستاش شل شد و با سرعت از پرورشگاه ب   هویرو دستاش گذاشتم که  کمویکوچ یدستا

 نبوده..  الیمن خ یایکدوم از بدبخت چ یکه ه داد یم نیهر شبم نشون از ا یکابوسا ی ول

 

 بهتر شد. یماه کم شی بعد از ش  میخشکمو با زبون تر کردم. با اومدن عمو ارش به پرورشگاه روال زندگ  یلبا

شد که من وارد   نطوریابا بزرگ کردن من جبران کنه و   خوادیمتاسفه از مرگ بابا و م ی لیاومد و گفت دوست باباس. گفت خ عمو

 خونه اونا شدم و کنار ارتا بزرگ شدم. 

 ..یفهمی م ی بزرگ تر شد  یوقت  گفتیم دم یپرس یمامان و بابا م  بیوقت درباره مرگ عج هر

 

مهم کشتن. به جرم علم    یدارو   هی بابامو به جرم درست کردن  دمی. فهمدم ی. بزرگ که شدم فهمگفتی فوت کردم. درست م نفسمو

 داشتن..

بابا رو جمع کنم تا   ی ها قیتحق د یکه با خوند یو درک کردم. عمو مدام تو گوشم م دمیرو فهم زایچ ی لیکه شدم خ  بزرگ

 اسم اون دارو هم متنفر شده بودم..  دنیاز شن یمن حت یزحمتاش به هدر نره ول 

 باال اورده و تا االن همشو عمو پرداخت کرده.   یچقدر بده یلعنت   یدارو   نیبابا به خاطر هم دم یسالم بود که فهم شانزده

  نییخونه تو پا ه ی که مونده بود   یفروختم و به عمو دادم و با هر چ مونوییالیباشم. خونه و نش ید ریز  ن یاز ا شتر ینداشتم ب دوست

 ارتا نزاشت برم.    یشهر گرفتم. ول

  ن یبه اخر د ی که باهاش بزرگ شدم نه بگم. چطور با  یبه کس چطور د یبا  دونستمیکردم. و حاال نم یبا ارتا بزرگ شدم و زندگ  من

 که نجاتم داد نه بگم...   یسفارش کس

 ..رمحمد یام ایارتا  کردم؟یم د یبا کاریروبه روم زل زدم. چ  وار یهدف به د ی فوت کردم و ب نفسمو

 

 زمزمه کردم:  ناخوداگاه
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برات   یکه راه برگشت  یو وقت   چهیپی. خودشو دورتا دور قلبت مکنهیتو دلت خونه م  ی خبردار ش  نکهی. بدون اهی بیعج زیچ عشق

 . یکردیکه فکرشو نم  یشد  یدلبسته کس  یفهمی نمونده تازه م

 همونم قشنگه  ی حت ی .. ولسوزهیکه تا مغز استخانتو م ی درد داره. درد ی قشنگه ول اش ییقشنگه، عذابش قشنگه، تنها احساسش

 کردم و نتونستم فراموش کنم.   یمن سع اره

 . زنهینفره که م هی  د یاالن قلب من فقط به ام و

 .. شهیم نییقلب اونو که باال و پا تمیمن فقط با ر ینفسا و

 

افتاده بودم و بدتر از   ری گ ی بد  ی. تو دوراهخوادیبرگشت ازم جواب م یوقت  دونستم ینمونده بود و خوب م یاد یاومدن ارتا زمان ز تا

 . ومد یچشمام م یعمو جلو  ر یبه جواب رد به ارتا فکر کنم تصو خواستمیاخر عمو بود. تا م  ت یهمه وص

صورتم   ی رو جلو نهیو تو صورتم زل زد. با تعجب نگاش کردم و ا د یخند  طنت یبه خودم اومدم. با ش  رمحمد یدست ام  یتکون ها  با

 گرفتم. 

 .د یخند یرمز کرده بود و م ق  یبا توت فرنگ  موینیب  نوک

 

 . یدلقکا هم شد  ه یچه شب -

 

که اوا رو دوست داره. بهش اخم کردم و به    یقبل  رمحمد یخوب شده بود. شده بود همون ام ی لیاز اون اتفاق رفتارش باهام خ بعد 

 سمتش هجوم بردم. 

 و من دنبالش.   د یدویکناپه م دورتادور 

 

 قرمز کنم.  توی شونیفقط دماغ و لپ و پ یسیاگه خودت وا دمی. قول مسایوا ر یام -
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 .د یخند ی و م د یدویتوجه به من م یاون انگار بچه شده بود. ب  ی ول

 و برگشت سمتم. منم نتونستم خودمو کنترل کنم و محکم بهش خوردم.  ستادیا  هو یکردم که  شتریب سرعتمو

 چسبوند:  نش یدور کمرم حلقه کرد و سرمو به س  دستاشو

 

 ... میلدت مبارک هستتو  -

 

 حرف به قهوه چشماش نگاه کردم.  ی. بزنهی م رونیاز گونه هام اتش ب کردمیم حس

از توش   یف ی اورد. خودش درشو باز کرد و گردند بند ظر رونیرو ب یک یجعبه کوچ بش یازم جدا شد و از تو ج ی لبخند قشنگ  با

 . دادی. چقدر قشنگ و ساده حسشو نشون مستادی. پشت سرم اد یکش رون یب

 داشتم.  ی بیگرمش مورمورم شد. حس عج ی سردش و هرم نفسا ی تماس دستا از

 به سمتش رفتم.   عیسر م ی زنگ گوش  یصدا دنیکه با شن  گشتمیم  یراه فرار  دنبال

 و نگاهشو بهم داد. د یتو موهاش کش یکالفه دست رمحمد یام

 نگاه کردن به شماره جواب دادم.  بدون

 

 جانم.  -

 

 خانوم.  یبال هست  ی جانت ب -

 

 نگاه کردم و اروم زمزمه کردم:  رمحمد یهول شده به ام ی شخص پشت گوش  یصدا دنیشن با
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 مگه؟؟  یبرگشت  ؟ یخوب -

 

 .د یخند 

 

 . کشهیطول م امیتا بخوام ب ی تموم شد ول تی. مامورامیم گه ینه چند روز د -

 

 خوبه پس.  -

 

 دلم تنگ شده برات..  -

 

 نظر داشت. ر یمنو ز ی شده همه حرفا زی ر یبا چشما رمحمد یام

 گفتم:   یهول  هول

 

 ؟ یندار یاومم خب کار   -

 

 . یفرار کن ی نجوری ا یتونینم گهید  امیب  یوقت -

 

 خدافظ. -

 



 که بپره  ستیعشق مثل عطر ن

284 
 

 زدم. رمحمد یبه ام ی گذاشتم لبخند مسخره ا  زیرو م ویگوش 

 

 قشنگه..  یلیممنون بابت گردنبند. خ  یراست -

 

 بود؟  ی ک -

 

 از دوستام.  ی کی -

 

 که پسر عموتم هست و از قضا دوستم داره؟؟   یاها همون دوست -

 

 باز موند.  دهنم

 

 ارتا..  ی دونیتو.. تو از کجا م -

 

 اون با تعجب زمزمه کرد.  ندفعهیا

 

 ؟؟ یکنیجانم جانم م یو ه   یخبر داشت ؟ یخبر دار -

 

 خب من..  -
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 ؟؟ یگ ینه نم چکسی که به ه ی تیاز مهربون -

 

 نگفتم. کتشو برداشت و به سمت در حرکت کرد.  یزیچ

 

 کجا؟؟  -

 

 . اگه که نه هم.. یا یب یتونیتو هم م  ی. اگه خواسترمیم -

 

فکر کنم که    ییبه ارتا زاشتیهم نم رمحمد یحسم به ام  ی که به گردنم داشت. ول  ین یبود انتخاب. به خاطر عمو. به خاطر د سخت

 . زدیدم از عشق م

 با ارتا باشم..  د یبا د یعشق ممنوعه باشه. شا ه ی نیا د ی. شامیشد یاشنا م د ینبا رمحمد یمن و ام  د یشا

 

 ♡رمحمد یام♡

 

 حاال..  یول گردونه یدوسش داره فورا ازش رو بر م دونتشیکه مثل برادرش م  یبدونه کس ی اگه هست کردم یم فکر

 .داشتمیخلوت قدم بر م  یوشم انداختم و تو کوچه ها رو د  مویپشت کوله

محافظت کنم و کنار   م یزندگ  یتو  ی بودم که نتونستم از ادما ف یبودم. ضع فیکه من ضع کردم یاعتراف م د ی. باکردمیاعتراف م د یبا

 خودم نگهشون دارم. 

 . دادمیتونسته بودم مادرمو منصرف کنم از رفتن به اون سفر از دستشون نم  اگه

 . دادمیشه خواهرمو از دست نم نیمثل ارم  یکه نخواد مجذوب ادم  کردمیبه النا توجه م  شتریب اگه

 که قلبمو لرزوندو کنار خودم نگه دارم.   یاالن نتونستم تنها دختر  و
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 شلوارم فرو کردم.   بیتو ج دستمو

 

 .رمحمد یام -

 

 از اب در اومد. یتولدش و چ  ی . چقدر برنامه داشتم برا چهی پیلبهام نشست. صداش هر لحظه تو گوشم م ی رو لبخند 

 

 . رررریام -

 

 به پشت سرم برگشتم.  د یبا ترد اله؟؟یخ  نمیشدم. ا خکوبیم سرجام

 ... شهیبود. مگه م  خودش 

 .  زدی. نفس نفس م د یموندم تا بهم رس  همونجا

 

 من بهت نرسم که..   یبر  ینجور یا د ی. حاال پاهات بلنده نبایریچقدر تند م -

 

 . دادیعشق م ی گواه نش یریش  لبخند 

 سمتش دراز کردم.  دستمو

 کردم.  شرتمی سوئ بیو سردشو تو دستام گرفتم و تو ج  کیکوچ یدستا

 

 . یچرا اومد  -
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 چون دوست دارم.  -

 

 مو رو دماغ سرخش زدم. و انگشت دمیخند  یسرخوش  با

 

 .. یباالخره گفت  -

 

 . ستادیگشت ارشاد جلومون ا  نی. همون لحظه ماش د یخند 

 بار کن.  ی باقال اری. حاال خر باوف

 شد و با اخم بهمون زل زد.  ادهیپ افسره

 

 . کننیم کاریدو تا نامحرم چ ابون یشب دست تو دست هم تنها تو خ کیساعت  -

 

 . زننیقدم م -

 

 .دشونیببر د یای. بیزبونتم که درازه بچه قرت  -

 

 . میمحرم -

 

 پاسگاه. دشونیببر د یایشده. ب یمیقد  -
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 قدم جلو گذاشت. ه ی یهست

 

 ♡یهست♡

 

 قدم جلو گذاشتم و گفتم: هی حوصله صبر کردن نداشتم.  گهید

 

 .د یشناسنامه ها تهمت بزن دنیبدون د د یشما حق ندار -

 

 بگه که ادامه دادم:  ی زیخواست چ افسر

 

 .کنمیکار شما رو حتما گزارش م  نیهستم. ا یوسف یسروان  -

 

 همزمان کارتمو نشون دادم.  و

  کردم یاشاره م رمحمد یو نا محسوس به ام دادمیشروع کرد به التماس کردن و غلط کردن و من فقط با غرور سرمو تکون م افسره

 افتخار کن به من..  نیکه بب

 گفت. ی کیرو تو گوش ان  ی زیاز افسارا بلند شد و بال فاصله چ گهید یک ی م یسیب یلحظه صدا همون

 کرد و گفت: ز یچشماشو ر افسره

 

 د؟؟یهست  یوسفی یشما سروان هست  -
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 نشست.  می شونیرو پ یاخم

 

 بله. چطور.. -

 

 . میشما رو با خودمون ببر می ما دستور دار ی قربان ول  د یببخش -

 

   ؟ یچ -

 

 زدم.  پوزخند 

 

 مسخرس.. -

 

 به زور.  یحت ده یدستور رس  -

 

قرار   می نیب یکه جلو  ی دستبند زدند. با تعجب و خشم نگاشون کردم و خواستم اعتراض کنم که با دستمال رمحمد یبه ام ع یسر و

 گرفت. از حال رفتم. 

 

 .. کردیو سرم گذاشتم. درد مکجام.. دستمو ر  دونستمیبودم. نم د یسف ر یحر ی تخت دو نفره با پرده ها هی  ی باز کردم. رو چشمامو

  یها کلیبرم که دو نفر با ه رونی. خواستم از در بدمیبه سرعت از جام پر شبید  یاداور یانداختم. با  شبمید یبه لباسها ینگاه

 گنده جلومو گرفتن. 
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 کنار.   د یبر -

 

 بود.  شبید  یها ی از همون گشت ارشاد شون یکینخوردند. به صورتاشون نگاه کردم.  تکون

 کردم و تو چشماش زل زدم.  اخم

 

 . رمحمد یبا ام د یکرد   کاریچه خبره. چ نجایا -

 

  یز یکردند. دهن باز کردم چ کاریچ رمحمد یبا ام دونستمیداشتم نم ی. حس بد گرفتیم م یداشت گر  گهیمشکوک بود. د   زیچ همه

 محکم ارتا لرز به تنم انداخت.   یبگم که صدا

 

 .. نجایچه خبره ا -

 

 برن.   گاردایچشماش زل زدم با لبخند به سمتم اومد و با دستش اشاره کرد باد تو

 

 چقدر دلتنگت شده بودم.  ی دونینم -

 

 ... گهیمگه قرار نبود چن روز د  ؟یاومد  ی ک -

 

 کنم. رتیاوممم خواستم غافلگ  -

 .. رمیجشن بزرگ برات بگ  ه ی خواستم یم 
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 . د یابروش باال پر هی

 

 ؟؟ یانقدر دوسش دار ی عنی. رمحمد ی بود اسمش؟ ام ی . چدمیرو د گهید ی کیاومدم نامه خداحافظ و عشقت از  ی وقت  یول -

 

 پس اون گشت ارشادم..  -

 

 تو محدوده من بود. گوش به فرمان من، در خدمت من...  -

 

 . شناختمینبود که من م ییکه رو به روم بود آرتا  ییآرتا نیدهن باز نگاش کردم. انگار ا با

 

 . وونتمیمن دوستت دارم. د ی دونستیم ی . تو که بهتر از هر کسیهست ی با من کرد نکارو یچرا ا -

 

 .ختیر اشکام

 

 باهاش؟ ی کرد کاریچ -

 

 ؟ی باهاش نبود  شتر یکه چند ماه ب  یبه کس یچرا دل داد  -

 

 ..رمحمد یام -
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 .  د یکش اد یفر هوی

 

 . اریمن ن یانقدر اسم اون پسره رو جلو  -

 

 .. دمیعجز نال با

 

 ارتا...  -

 

 . یهست ایدن ن یاز ا ی. سهم من یتو فقط مال من -

 ..ره یتو رو ازم بگ  ی کس زارمینم

 

 هامو تو دستاش گرفت و تکون داد:  شونه

 

 .. ی. به نعفته فراموشش کنزارمممینم یفهمی م -

 

 . د یچک نیزم  یافتادم و اشکام رو  نیزم ینو رو هامو ول کرد و رفت. با زا شونه

 بودم.. ده یحالتشو تا حاال ند  نیترسناک شده بود. ا  چشماش 

 

 ♡رمحمد یام♡
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 بودم.  یکنارم لگد زدم. نگران هست ی اهن واریموهامو چنگ زدم و به د کالفه

 تو چشماش زل زدم.  ی لحظه در باز شد و ارتا اومد داخل. با اخم بزرگ همون

 

 ؟ یکرد  کاریکجاست. باهاش چ  یهست -

 

 .د یخند  بلند 

 

 . د یاز من پرس  نویهم  قای هم دق یجالبه. هست -

 

 کجاست؟  گمیم د یپرس  ی چ ینگفتم ک  -

 

 ..ادیبر عکس از تو اصال خوشم نم زهیچرا؟ چون دوسش دارم. برام عز یدونیندارم. م ی کار چینگرانش نباش من باهاش ه -

 

 . شکوندمیدندونامو رو هم فشردم. دوست داشتم دستام باز بود تا گردنشو م تیعصبان با

 

 کنم.  ی به دست اوردنش هر کار ی حاضرم برا یدون یم -

 

 دراورد و جلوم گرفت. اسلحشو
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 ادم.  هی کشتن  ی حت -

 

 رتش زل زدم. کلتو رو سرم گذاشت.پر از نف یچشما تو

 

 خب حرف اخر..  -

 

 ولش کن ارتااا..  -

 

 .د یارتا رو کش ی و بازو د ینگاه کردم. دماغشو باال کش  یتعجب به صورت سرخ هست  با

 

 ولش کن بزار بره.  -

 

 .ختیر اشکاش 

 

 . کنمیخواهش م -

 

 زدم.  داد

 

 . یهست نکارو ینکن ا -
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 بلند و مستانه ارتا گم شد. یتو قهقه ها ادم یفر یصدا

 اشاره کرد.  ی خنده دستاشو باال گرفت و به هست با

 

 . کنهی چشم بگه حاال به خاطر تو داره از من خواهش م ی به کس داد یکه غرورش اجازه نم هیدختر همون کس ن ی. اینی بیم -

 

 ن شکوند.نگاه کردم که غرورشو به خاطر م م یتوجه به حرفاش به هست ی گفت. ب  ریرو با تحق تو

 

 و دنبال خودش برد.  د یرو کش یاز سکوتمون دست هست یعصب ارتا

کنارم   یاهن  وارهیبه د گهیکالفه لگد د ومد یاز دستم بر نم ی . کاردادی به حرفام گوش نم ی ولش کنه ول  گفتمیو م دمیکشیم  داد

 شدم. ره یزدم به در خ

 

 ♡یهست♡

 

 . کردمیم  نیف ن یو ف خت یریپشت سر هم رو گونه هام م اشکام

 دستم داد. گه یدستمال د  هی نگام کرد و  یبا کالفگ  ارتا

 

 نکن.  هی بسه انقدر گر -

 

 ؟ یکنیازادش م -
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 پسره از من خواهش نکننن..  نیانقدر به خاطر ا -

 

 نگاش کردم. میاشک یچشما با

 

 راه داره.  هی فقط  -

 

 .کنمی باشه قبول م ی هر چ ؟ یچ -

 

 ؟؟ یهرچ -

 

 زد: ی کردم که لبخند کج  د ییسرم حرفشو تا با

 

 باهام ازدواج کن.  -

 

 ؟ یچ -

 

 پسره رو بزن.  ن یا د یق -

 

 ارتا انقدر ترسناک بشه.  کردمیفکرشو نم  چوقتی. هد یباریچشماش شرارت م از
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 سمتش.  گشتمیبرم د یاز همون اول هم نبا کردمیتمومش م د یمشت کردمو قدمامو محکم تر برداشتم. با دستمو

 به سمتش رفتم و رو به روش نشستم.  دنشید با

 کرد.  شتریب شمویارومش تشو لبخند 

 

 شد که پسر عموت گزاشت هم من برم هم تو.  یچ -

 

 . یبه سادگ -

 

 دلمو لرزوند.  خندش 

 

 بانو.  یباهام هست یداشت  کاریخب چ -

 

 وقتشه برم.    -

 

 کجا؟؟  -

 

 . رمحمد یام  کنهیتا اسمون فرق م  نیمنو تو زم یا یدن -

 

 کرد.  اخم
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 حرفات..  ن یا یچ ی عنی -

 

 دراوردم و جلوش گذاشتم. فم ی رو از ک یکارت عروس  -

 

 سرخ شدش نگام کرد.  یچشما با

 

 .یای ب م یشیمنو ارتا خوشحال م -

 

 به خاطر من..  خوامینم  یهست ر ایدر ن ی بچه باز -

 

 کردم لحنم سرد باشه.  یسع

 

 بخاطر تو؟ من ارتا رو دوست دارم.  -

 

 . یکرد   یاون طرفدار ی . تو ازم جلویگ یدروغ م -

 

 رومون ثابت شد.  ایلی. نگاه خدمیخند  بلند 

 

 .ی منو باور کرد ی بار دوم حرفا ی . برایتو بازم گول خورد -
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 .دمیرو فنجون قهوه کش انگشتامو

 

 بار دوم..  ی برا تیدادنت. شکوندن غرور سنگ   یلذت بخش بود باز  -

 

 شده بود.  د یکه سف دادیمشت شدشو انقدر محکم فشار م  ی. دستاد یباریچشماش اتش م از

 . گفتینم ی زیچ ی ول  شد یباز و بسته م دهنش

 چشماش زل زدم.   تو

 

 .  شهیهم ی خدافظ. برا -

 

پاهام له کردم. بازم دلشو شکوندم. لعنت   ری که دوسش دارم و ز ی بار دوم غرور کس ی. براد یهمزمان اشکام باربرگردوندم و  سرمو

 به من. لعنت بهت ارتا... 

 

 . هی گر ر یاهنگ حالم بدتر شد سرمو رو فرمون گذاشتم و بلند زدم ز دنینشستم و دکمه ضبط رو زدم. با شن نیماش  ی تو

 

 .. مییاز هم جدا شه یمنو تو همخونه اما هم -

عمره به صدامون عاشق و   هی که  میخسته هست م یدو تا س   تاریگ  هی  یمنو تو رو   مییبا هم هم.  صدا یاگرچه دوره ول  دستامون

 . میدلبسته هست

 . شنیکنار هم عاشق م ایلیمنو تو خ  ی وقتا از صدا یلیخ

 . کشنیو ساده مثه کبوترا هم نفس تو اوج عشق پر م  عاشق

 ..گهیبه همد   میبرس  م یتونی. نممیعاشق هم ی ما که عمر اما
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 ..گهی منو توعه د ریتقد  نم یا رهیمی عاشق م ی جور ه ی ی کس هر

 

 . بخشهیبار دوم منو نم ی برا رمحمد ی تموم شد. ام ی همه چ گهی)د

 کنارم داشته باشمش...( تونمیکنارش باشم. نم  تونمینم

 

 قفسه... تار یگ ی عشق من عشق تو واسم نفسه صفحه چوب -

 

 . . مونهیتو قلبم م  شهیهم ی) عشق من برا

 تجربه نخواهم کرد..(   گهیکسه د چیبا ه چوقتیتجربه کردمو ه رمحمد یکه با ام یحس

 بستم و لب زدم:  چشمامو

 

 دوست دارم مرد من.  -

 

 ..دمیرس یبه هدفم م  د یدنبال سرنوشت خودم. حاال که از خودم روندمش با رفتم یم  د یروشن کردم. با  نویماش  دمویبوس  عکسشو

 

اما   ه یهر دختر یکه ارزو   یبار دوم نشستم سر سفره ا ی. برا د یچیپیعاقد تو گوشم م ی تو دستم مچاله کردم. صدا دمویسف دامن

 نه به اجبار.. 

نه از   ه ی کردن خبر ینه از نقش باز  نبار یو ا  شهیخونده م ستیکه محرم دلم ن  یمن و کس ن یب تیمحرم ی  غه یبار دوم داره ص یبرا

 و منو با خودش ببره.  اد یکه ب  یرمحمد یام

 به خودم نگاه کردم.  نهییا تو

 وجود نداره..  یبار سوم بهم نشون داد که راه یبرا  خطبه یصدا ی . ولخوردیبه هم م  یجشنم مثل قبل نیا کردم یم ارزو
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 بکشم نه؟؟  اد یاز جام بلند بکشم و فر تونستمیبود. م رهیچشم ها به من خ همه

 ..کنهی م کاریچ رمحمد یمعلوم نبود ارتا با ام رفتمی. اگه مگفتمی. اگه نه متونستمیبه ارتا انداختم. نه نم یگوشه چشم نگاه از

 خالصو زدم.  ر یبستم و ت چشمامو

 

 بله..  -

 

 شد..  تموم

 من و عشقم؟  ییجدا ی برا کنند؟ یم یخوشحال  یچ ی بلند شد. برا ی دست و سوت و شاد  یصدا

  یارتا ادم خطرناک کردمیاالن من با بند بند وجودم حس م ینگام کرد. لبخندش مثل قبال مهرون شده بود ول  یروز یبا لبخند پ ارتا

 . کنهیم یهر کار خواد یکه م  یز یبه اون چ دن یس ر یکه برا  ی شده. ادم

 ..  زدیبرق م ی دستم به خودم اومدم. چشماش از خوشحال ی قرار گرفتن دستش رو با

 دستمو بوسه زد.  ی تو دستم انداخت و رو وی فیظر حلقه 

 دست بلند شد. اروم سرشو کنار گوشم اورد.    یکارش دوباره صدا نیا با

 

 .. یکنم تو هم دوسم داشته باش  ی کار ه ی دمیخانوم. من دوست دارم قول م   ی نگام نکن هست ی نطوریا -

 

 بلند شدم.. شناختمیکدومشونو نم چ یکه ه یی مهمونا یبه عقب هولش دادم و  جلو یگذاشتم و کم  نشیرو س  دستمو

نگاه   یکه پخش شد به سن خال  یتیشلوغ پلوغ نبود. با اهنگ ال یلیخ  یجو مهمون نیمهمونا از همکارا بودن به خاطر هم شتریب

 کردم. 

  نمیمن تا االن همش اجبار بود ا ی دستشو مثل جلتنمن ها جلوم گرفت. دستمو تو دستاش گذاشتم. بازم اجبار. هههه زندگ ارتا

 روش...
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 م گرفتم و از راه پله باال رفتم. ارتا خونه رو عوض کرده بود..دستا  یشنلمو رو  یخستگ  با

 

 اتاق من کدومه؟؟  -

 

 پشت سرم راه افتاد.. ارتا

 

 ..گهی اتاقت؟ منظورت اتاقمونه د -

 

 بود که بعد از به هوش اومدنم توش بودم.  ی اتاقو باز کردم. همون اتاق  نیتوجه به حرفش در اول یب

 رفتم.  یف اتاق بعد نشست و به طر میشونیرو پ اخم

 

 . نهیکجا؟؟ هم -

 

 . ادیاز اون خوشم نم -

 

 رو باز کردم.  ی شدم و در بعد  الیخی رو ب یبعد  اتاق

 نفره تو اتاق لبخندم کش اومد.  هی تخت   دنید با

 

 . خوامیم نو یهم -
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 اتاق کارمه.  نجاینکن. ا یلجباز  یییی هست -

 

 خب باشه.  -

 

 نفرس.  هی تختشم  -

 

 خب باشه.  -

 

 تو چشمام زل زد.  ی کیو با اخم کوچ د یمحکم کش دستمو

 

 ؟ یچ ی عنیکارات   نیا -

 

 بود.  نیقرارمون هم -

 

 . د یبور و شلوغ پلوغش کش ی تو موها دستشو

 

 .شمی پ ای. بیندارم هست ت یکار -
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  تیخوده ارتا هم اذ ینطور یفکر کنم. ا رمحمد یاز ام ر یغ ی به کس تونستمیبود نم نیا تیواقع ی مظلوم بود. دلم سوخت.. ول لحنش

 ..شد یم

 بستم.  درو 

 

 .. ریشبخ -

 

 درو قفل کردم.   اطیاحت یتو در و رفت. برا د یکوب  مشتشو

 موهامو باز کردم.  رهی گشاد عوض کردم و گ یلباس راحت ه یبا  مویمجلس لباس 

 تنشون رو نداشتم االن. حوصله شس ی بود ول سادهیتو هوا وا  خیس  خیبهشون تافت زده بود که س  انقدر

 خوابم برد  یزیرو تخت انداختم و پتو رو بغل کردم. انقدر خسته بودم که قبل از فکر کردن به چ خودمو 

 

  شتریارتا خطمو عوض کرده بود. با هم ب ی عنینداشتم.  رمحمد یاز ام ی مدت خبر نیتو ا گذشتیاز ازدواج منو ارتا م  یماه کی

 که نو عروس و داماد بودن.  ییتا کسا م یدوست بود هیشب

 . میزوج ها باش  ه ی مثل بق م یتونیخودشم قبول کرده بود که ما نم ارتا

 .زدمیورق م   و یمیاتاقم بودم و البوم قد  تو

 بودم.   ومده ین ا یبود که من هنوز به دن ی عکس ها مال وقت نیاول

 تنگ شده بود براشون.   ی لینرفته بودم. دلم خ دنشونیوقت بودم به د  یلی. خدمیلبخند انگشتمو رو صورت پدر و مادرم کش با

 سرمو جلو بردم و نگاشون کردم.  ی بودن. با کنجکاو ستاده یا یاد یبعد پدر و مادرم کنار جمع ز عکس

 . کردمینم داشونیپ کردم ینگاه م رشتیب  یهر چ یول  نم یعمو و مادر ارتا رو هم بب د یبا کردم یم فکر

 . موهامو چنگ زدم. لنگهیکار م ی جا هی  کردمیم حس
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 ارتاااا.. -

 

 در اتاق باز شد.   بالفاصله

 

 جونم.  -

 

 ؟ یپشت در نشسته بود  -

 

 :د یخند 

 

 کارتو بگو..  -

 

 مگه عمو با پدر مادرم همکار نبودن؟  -

 

 خب..  -

 

 ست؟؟ یعکس ن ن یچرا تو ا -

 

 و حالت نگاش عوض شد.   د یکردم رنگش پر حس
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 بودن.  یز یچ ی اون موقع مسافرت د ی.. شادونمیاوممم.. خب من نم -

 .رمی من م   یندار ی کار گه ید  اگه

 

 . رونیاز اتاق زد ب ع ی تکون دادم. و ارتا سر سرمو

 .دمینفم لشویدل  چوقت ی من ه ی . ولشد یرنگ نگاش عوض م دمیپرس یسواال م نیشد. هر وقت از عمو هم از ا بیعج رفتارش 

 با صدا فوت کردم.  نفسمو

 و رو کنه..  ر یز مو یداره که ممکنه کل زدگ  یل یکه دل کنمیاالن فکر م  یبرام مهم نبود ول لیاوا لش؟یبود دل  یچ واقعا

 

 نگاه کردم.  میکنار  زیبه م  یچشم ریکردم و ز ک ینشستم و فنجون قهومو به لبام نزد م یصندل رو

  یکی. کردنیم  ی دخترشون شرط بند   یدو تا قمار باز بزرگ بود که سر برده ها ی ریداشتم امروز و اون دستگ  ک یکوچ  تیمامور هی

 تر جلوه کنه.  یعیمرد هم به عنوان همراه باهام اومده بود تا طب  یاز مامور ها

 از قمار باز هاست.  یکیدر بلند شد. مطمئن بودم  یصدا

مردانه باعث شد از گوشه   یکفش ها  یزنانه کنار صدا یکفش ها  یگذاشتم. صدا  زیم  یکردن بهشون فنجونمو رو   نگاه بدون

 نفسم به شماره افتاد.  دمیکه د ی زیچ دنیبا د  یچشم نگاهشون کنم ول

  یمردونش دستا یقو  یو دستاها داشتیمن بود که کنار همون دختر لوند برنز قدم بر م یاهایمرد قد بلند همون مرد رو اون

 اون دختر رو گرفته بود. فیظر

 نشه.  ریانداختم و گوشه لبمو گاز گرفتم تا اشکام سراز  نییپا سرمو

 رو انتخاب کردند.  مون یرو به رو زیم  قای انداخت. دق یتق تق کفش هاش رو مخم خط م یصدا

 . چقدر عذاب بکشم..نه ایخدا

خنده هاشون کل کافه رو پر کرده بود. با حسرت بهشون   یخوردن بودن و صدا ک یسرمو بلند کردم. مشغول ک یطاقت کم یب

 نگاه کردم. 
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شده بود رو   ی کیکه ک  رمحمد یرفت و با انگشت شصتش گوشه لب ام   رمحمد یام یدختر سمت لبها  دهیکش  یلحظه انگشتا هی

 پاک کرد. 

 مال منه.   ی کنیم  یبراش دلبر  یکه دار ی مرد ن ی. دوست داشتم تو صورت اون دختر داد بزنم و بگم اخوردیمخونمو  خون

 چشمام حلقه زد.  یفکر اشک تو  نی. از استیمال ن گه ید  یعنی نیجلشو نگرفت و ا رمحمد یام ی ول

همکارا هم که تو لباس   هی گرفت. بق یبا شتاب از جاش بلند شد و اسلحشو سمت اون مرد قاچاقچ م یلحظه مرد رو به رو همون

 زدم.  بیو منگ از جام بلند شدم. به خودم نه جیمبدل بودن اطرافشو پر کردند. گ

 نکردم.  ی کار چیتموم شد و من ه  اتیاداره کنم و حاال عمل تویمامور  نیقرار بود من ا  مثال

 کردم به خودم مسلط شم.   یو سع دمیکش  یق یعم نفس

 که باال گرفتم باهاش چشم تو چشم شدم.  سرمو

 .  کردیماه. با تعجب بهم نگاه م ک یاز  بعد 

رشته رو بهم   نیبا برگردوندن سرش ا یول  وفتمیقبل ب اد یکه دلمو بهش خوش کنم. که  ی زیچشماش نگاه کردم. دنبال چ ی تو

 سوخته حرفشو از سر گرفت.  اه یزد و با س 

 ها دل نازک شدم... یهم من تازگ  د یبرام سخت بود. شا تحملش

 زدم.   رونیاز کافه و بعد از اداره ب ه یتر از بق زود 

 . دمیبخشیکاش م ی کرد. ا  سیخودمو تو اتاق پرت کردم و اشکام کل صورتمو خ دمیبه خونه رس  ی وقت

 مد داخل. فکرا بودم که در باز شد و ارتا او  نیهم تو

 ارتا شده بود.  بانمی دستاشو دور کمرم حلقه کرد. االن تنها پشت  یتو بغلش انداختم و اون با مهربون  خودمو 

 زجه زدم:  ی بلند تر یاوردنش با صدا ادیاهنگ افتادم و با به  ه ی  ادیموقع  همون

 

 .. رنیگ یسخته باورش برام تو رو دارن ازم م -

 .. رمیدستاتو نگ  گه یباورش برام د سخته
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 .. یسرتو رو شونش بزار خواد ی م هی دلت گر  یشبا وقت  یرو که دوسش ندار یعمر ادم هی  ی تحمل بکن سخته

 صدات..  یب ی چشات سخته زندگ ی واسه من دور  سخته

 .. دونهیم نو یمثه خودت ا یک

 برات.. ره ی میمثه خودم م یک

 

 ..ره یتو رو ازم بگ  خوادینفر م هی

 نفر که قد من دوست نداره.. هی

 ..ی منو تنها بزار خوادینفر م هی

 من دستشو تو دستات بزاره..  یجا

 

 .. یسرتو رو شونش بزار خواد ی م هی دلت گر  یشبا وقت  یرو که دوسش ندار یعمر ادم هی  ی تحمل بکن سخته

 

 توان عکس العمل نشون دادن از خودمو نداشتم.  یول دمیشنیشده بودم. صدا ها رو م هوش یتو بغل ارتا ب گه ید  بایتقر

 منو رو دستاش بلند کرد و رو  تخت گذاشت.  اروم

 بغل گوشم اورد و زمزمه کرد:  سرشو

 

 عشقم..  ختم یریرو به پات م  ای. اونوقت کل دنیرو به من داشت یکه به اون پسره داشت ی کاش نصفه عالقه ا -

 

 ..خواستینم رمحمدو یاز ام ری غ ی. دلم کسومد یاز دست من بر نم یکار  یتش کنم. ولناراح خواستی. دلم نمکردمیرو درک م ارتا
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. ارتا هم  تونستمینم ی ارتا بروز ندم ول یجلو  کردمیم ی ها شده بودم. سع  وونه یمن مثل د ی از اون موضوع گذشته بود ول ی وقت چند 

 .ومد یرفتار من کالفه شده بود و بعد از اداره خونه نم دنیبا د

 ماه منو فراموش کرد.   کیکه تو   لرزه ی م یکس  یواقعا خنده دار بود. من دلم برا  ن یو ا رمحمد ی ام یگ شده بود برا تن دلم 

  ر یمن ارتا هم د ی بود. بعد از رفتار ها نی هم شه ینگاه کردم. ساعت دو شب بود. هم میبلند شد. به ساعت گوش  یدر اصل  یصدا

 خونه. نگرانش بودم.  گشتیوقت بر م

بود نگاه کردم. تلوتلو خوران جلو اومد   ستادهیو به ارتا که تو چهارچوب در ا  دمیفکرا بودم که در محکم باز شد. از جام پر  نیهم تو

 .  ستادیو رو به روم ا

 خمارش نگاه کردم. بازوهامو تو دستش گرفت:  یتعجب تو چشما با

 

 ؟ یکن یم ینطور یچرا باهام ا -

 

 ارتا؟  ی خوب -

 

 و دستاشو سفت دور کمرم حلقه کرد. انگار که من قراره فرار کنم از دستش.    دمیخشونت منو سمت خودش کش با

 ارتا؟  ی مست -

 

 نگفت. اروم لب زدم:  یزیچ

 

 با خودت.  ی کرد کاریچ -
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 کرد.  کی سردشو به گوشم نزد یلبا

 

 ؟ یچرا دوسم ندار -

 

 د تا هم ارتا زجر بکشه هم من. ش  ن یتو چشمام جمع شد. چرا سرنوشتمون ا اشک

 تختم خوابوندمش.   ی بود. با کمک خودش رو داریب مهیتر شد. اروم ازش فاصله گرفتم. ن  نیکردم تنش سنگ  حس

 

 . یش  م ینکرده بود که وارد زندگ یکاش بابا کار -

 

 حرفش حواسمو جمع کردم.  دنیشن با

 

 کااش شغلشون خالف هم نبود.  -

 .. ارهیپدرت اون دارو رو نساخته بود که بابا بخواد به دستش ب کاش 

 

 .. گهیم ونیداره هذ  ی نی اره؟ی . عمو بخواد اونو به دست بد ی حرفش برق از سرم پر نیا با

دارو و عمو رو    نیبوده باشه. رابطه ب  ونیارتا هذ  یبودم حرفا دوار یشده بود و ام ر ی. مغزم درگومد ین رونیلباش ب  نیاز ب یحرف گهید

 . کردمیم داشونیپ د یشده بودم و هر طور شده با سی. من فقط به خاطر گرفتن قاتل پدر و مادرم پلکردمیدرک نم

 از جام بلند شم که دستمو  گرفت.  خواستم

 

 بمون.  -



 که بپره  ستیعشق مثل عطر ن

311 
 

 

 مادرش بود نگاه کردم.   هی که شب ش یبگرمش تو دستام بود. به چهره کامال غر یتخت نشستم. دستا  یرو  کنارش 

 عشقشو داشته باشه و قدرشو بدونه..  اقتیبرسه که ل  ی روز به کس هی که   کنمیته دل ارزو م  از

 

گرفته بودم تا به خونه    یمرخص وی بود. منم  چند روز ک ینزد د یع التیپاک کردم. تعط مویشونیپ  یرو  ی عرقا نمیپشت است با

رو   ینه ماه اونم طعم زندگ ن یا ی. دوست داشتم تو امیسرنوشت کنار ب نیبار به خاطر ارتا با ا نی اول ی برسم. دوست داشتم برا

 بچشه. 

تو   دمیپر ع یبه اومدن ارتا مونده بود. سر گه یساعت د ک ی بایسالو داشتم. به ساعت نگاه کردم. تقر لیاالن شوق تحو نیهم از

 تو قفل اومد.  د یچرخش کل یحمومو لباسامو عوض کردم. همون لحظه صدا

ارتا هم مثل خودم زجر بکشه.   خواستی بود که من دلم نم نیا تیواقع ی هنگ کرده بود ول چارهیلبخند به استقبالش رفتم. ب  با

 عمو عمل نکنم.  تیبه وص تونستمیهم نبود نم ی نجوریاگه ا ی کرده بود ول  لیبهم تحم رمحمدو یاز ام ی و دور ی زندگ ن یدرسته ا

 ارتا به خودم اومدم.   یصدا با

 

 ؟؟یشد  ض یشده؟ مر ی زیچ -

 

 چرا؟  ضی نه مر -

 

 .یکن یرفتار م بیغر ب ی. عجیشد  گهیجور د هی اخه امروز  -

 

 رفته بود.   ادش یرفتارمو  نیکرده بودم که ا  ی محل  یمدت بهش ب  نی. انقدر ادمیخند 

 نشوندمش.  یو رو صندل دمی و کشهمون لبخند دستش با



 که بپره  ستیعشق مثل عطر ن

312 
 

 

 خوش اخالقما. تازه غذا هم پختم برات.  ینطور یباره که من ا ه یسال فقط  یتو  -

 

 حس خاص تو چشمام نگاه کرد.  هی با

 

 . متهیروزم غن هی  نیهم -

 

 . کردمیم ی حس تو چشماش ناخوداگاه دور از

 

 نه؟  دن ینم یمرخص  د یع ی برا -

 

 بار دومش باشه.  نیکه ا  م یداشت ی مرخص ی نه. ما ک -

 

 کردم. و تو اشپزخونه رفتم.   د ییسرم حرفشو تا با

 

 ارتا؟  یخسته ا -

 

 چطور؟  -

 

 . میبگرد کم ی م یامشب بر خواستمیم -
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 از بغل گوشم بلند شد:  یی. خواستم دوباره صداش کنم. که صداومد یازش ن ییصدا

 

 نداره برام.  ی معن یبا توام خستگ  یوقت -

 

 که تو صدام بود فکرمو به زبون اوردم:   یتعجب و لرزش  با

 

 . یاومد  ی ک -

 

حس کنم   نکه یا ی بودن با خودت. ارزو ی. ارزو یشده به اجبار منو به ارزوم رسوند  ی. ممنونم که حت میازت ممنونم هست -

 ..یخانومم

 

 .. رهیتو قلبم بگ  رمحمدویام یجا تونستیهمه احساسش نم نی. چرا اد یلرز چونم

 اون توجه من؟؟  یبود و ارزو  ر یحرفا از زبان ام نیا دنیمن شن ی ارزو چرا

 

 تکون دادمو ازش فاصله گرفتم.  ی کم سرمو

 

 غذاتو بخور...  ایفعال ب -

 

 ..یشگ یهم  ی همون جا می ریامشب بهت خوش بگذره م دمیقول م  -
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 . خوبه که حالش بهتر شده بود... دونستمی. مسبب حال بدشو خودم مدمیخند 

 

 *** 

 

.  ارتا حاضر و اماده رو کاناپه نشسته بود و با  نییپا دمییاز رو تخت چنگ زدم و از پله ها دو  فموی و ک دم یلبام کش ی رو رژمو

 . کردیم یانگشتاش باز

 : دمیرفتم دستشو کش سمتش

 

 تو انگار نه انگار من دو ساعته امادم..  ی هااا. انقد تنبل  شهیم  ری د گ ید م یپاشو بر -

 

بازار و چن   می تا بر  میگرفته بود یساعت یداد. از اداره مرخص   یکیکرد و دستمو تو دستش گرفت و فشار کوچ یخنده جذاب تک

 . د یبه خاطر ع م یریدست لباس به خاطر بگ 

دوس داشتم.    شوی. ارتا خوشحال بود و من خوشحالد یخر می رفتیسال باهم م ک ی نیبود که تو ا یبار ن یاول ن یاز ازدواجمون ا بعد 

 کنه.  ی خوبه که حداقل اون احساس خوشبخت

 نکردم.  دایپ یز یو من چ م یطبقات پاساژو متر کرد کل

 پرت کردم:  ایاز صندل یکیحوصله خودمو رو  یب

 

 ارتا خان؟ هوم؟؟  یکجاس منو اورد نجای. اشهینم دا یبرا من پ یچ یهمه مغازه ه  نیکه با ا  هی نمدونم چجور -

 شدن دستم به خودم اومدم.  ده یبا کش هو یکه  زدم یلب غر م  ریز ی نجوریهم

 .کی اجازه بده من نظرمو بگم منو هل داد تو بوت نکهی مانتو اشاره کرد و بدون ا ه ی تعجب به ارتا نگاه کردم که با ذوق به  با
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 بود که رنگ لباس خودش باشه..  نیس من اانتخاب لبا یفقط برا ارش یگرفت از کارش مع خندم

 مانتو قرار گرفت. سرمو باال گرفتم. ی رو یا  گهیو خواست برش داره که همزمان دست مردونه د  د یمانتو کش  یرو  دستشو

 .. موند یم ی جیسوخته جذاب برام مثل مرگ تدر  اه یس  هی ادم همراه  نیا دنید

 نشست. ش یشونیپ یرو   یاخم بزرگ رمحمد یام دن یبا د ارتا

 لباش اومد.   یرو  یگره خوردمون تو هم افتاد و پوزخند   یبه دستا رمحمد یام نگاه

به خودم   نکارش یدستاش گرفت. با ا  یکه دستمو محکم تر تو   رونیارتا بکشم ب یقو  ی کردم دستمو از حصار دستا ی سع ناخوداگاه

 انداختم: ر یاومدم و سرمو ز

 

 ..گی د ی جا هی  م یبر ستیدوس ندارم ارتا رنگش خوب ن نو یا -

 

 کنار اون دختر سخت بود.  م یتو چند قدم رمحمد یتحمل حضور ام یول   دمیفهمی نگاهشو م یچشمام زل زد. معن  یبا بهت تو  ارتا

 

مانتو رو برداشت و سمت دختره   رمحمد یبا چشمام قانعش کنم که ام کردم یم ی ارتا زل زده بودمو سع یتو چشما نجوریهم

 گرفتش: 

 

 .ادیبه پوستت ب ی لیبپوش فک کنم خ -

 

از   یکینگام کرد و سمت  ی مشت شدمو تو دستاش گرفت با لبخند دلخور ی .  ارتا دستامیبر ومد ی مشت شد. چرا ارتا نم دستام

 پرو ها بردم. 

 

 حتما.. اد یخوشت م نی . از ازمی امتحان کن عز نو یا -
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  یخودمو کنترل کنم. صدا تونستمیچرا نم یقطره اشک از چشمام سر خورد. لنت نیوت کردم و درو بستم. اول محکم ف  نفسمو

 تا خاطراتش برام زنده بشه. دمشید یم رفتم یهر جا م د ی. چرا بارونیبرم ب خواستی. دلم نمدمیشنیم و ییاشنا یخنده ها

 کردم نگاش نکنم.   یو سع نییپا با پشت دستم پاک کردم و درو باز کردم. سرمو انداختم اشکامو

 

 چطور بود؟؟  -

 

 رفت بپوشمش. ادم ی اصال

 

 تو بد باشه.  قه ی سل شهیمگه م -

 

که   زد یم بی بار بهم نه ن یهزارم ی لبخند تلخ ارتا بازم برا ی االن خرابش کرد ول شد یمن ارتا رو دوس دارم و نم کردیفکر م ریام

 . رمیبگ  یمن حق ندارم احساساتشو به باز نکه یا کنم یدارم ازش سو استفاده م

 زدم.   رونیب ک یو زودتر از ارتا از بوت د یکش  ریفکرا سرم ت نیا از

 

بودم. همشم به خاطر احساس  نیو سر سفره هفت س  دم یچ د یبود سفره ع یبار ن یمرتب بود. اول  زیبود. همه چ د یروز ع  امروز

 بود..  نمید

 کم داشت.  یز یچ هی و سرجاش بود. فقط  داد ینو م یبو  ز یدور تا دور خونه نگاه کردم همه چ  به

که داشتم   ید ی با کل  اطو یدر ترمز زدم و در ح ی شدم و به سمت خونه عمو حرکت کردم. جلو نیرو لبم نشست و سوار ماش  لبخند 

 باز کردم. 

 خونه هم مرده بود.   نیبود. انگار با مرگ عمو ا ختهیر ی االن پر از شاخه شکسته و برگها ز یو تم  ییالیخونه و اون
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 از عکساش بودم.  یکی تند از پله ها باال رفتم و تو اتاق عمو پا گذاشتم. دنبال  ینداشتم. با قدم ها ی ادیز وقت

  گشتمیارتا از عمو نبود. تو کشو ها م یتو خونه    یعکس چیه ی چرا ول دونمیبودم ارتا دوست داشت عمو هم اونجا باشه. نم مطمئن

  رونیاز عکس ها رو برداشتم و خواستم ب یک یارتا بود.  یایعمو بچگ  یجوون یخوشحال شدم. عکسها  یمیالبوم قد  ه ی دن یکه با د

 بکشم و بازش کنم.  رون یباعث شد جعبه رو ب یحس قو هی منصرف شدم.  وجعبه ته کش ه ی  دنیکه با د امیب

رو بهم   یحس خوب ب یفلش عج نیبزرگ خونه زدم. سکوت خونه کنار ا ونیتلوز  یفلش بود. فلشو تو  ه ی چند تا کاغذ و  داخلش

 .دادینم

 شدم.   دنشیکردم و مشغول د  یداخل فلشو پل  لمیف

اراده   ی که ب  ییو اشک ها شد یم داشت اشنا واش ی واش یکه   ییها ری بود و بعد تصو شگاهیعکس چن تا پژوهش کده و ازما اول

 .. کردیم س یصورتمو خ

 .دمیفهمی نم لمو یتو ف ی ادما ن یو من رابطه ب شد یپخش م وید یو

 منم نداشتمش.   ی که حت ی لمیاومدن من. ف ایمامان بابا بود و به دن یعروس  لمی ف اول

 که ازش متنفر بودم.  می از زندگ ییبه جا د یرس یداشت م واش ی واش ی

 خفاش دنبالمونه. گهیبابا که به مامان م یصدا ن،یماش  ی تو

 ..رنی. صحنه ها جلو ممیکه به خاطرش فرار کرد هی ک خفاش 

 قطع شده بود.  زم یپدر و مادر عز یبرگشتم نفسها ی که من رفته بودم تو پارکو وقت ی وقت

 زدم. زل   ون یبه صفحه تلوز یشتری کنار زدم و با دقت ب اشکامو

. مامان و بابا از خواب  کنهیو بلند بابا رو صدا م  گرهی. اسلحشو سمت مامان م شنیوارد اتاق م گه یپوش با چند نفر د اهیمرد س  هی

 اون مرد بلند شد: ی. صدادمید یبود و من صورتشو نم ن ی. پشتش به دوربشنیم  رهیو با وحشت به همون مرد خ  پرنیم

 

اگه   یهااا؟ فکر کرد م یکنیم ی باز م یدار ی بود؟ فکر کرد ینابود کن شوخ ویکه ساخت  یلعنت  ی گفتم اون دارو  یوقت ی فکر کرد -

 . یمال کرد یدکتر فقط جونه خودتو و زنتو پا  ی نه اقا ن؟ یافر گنیم  زننیبرات دست م ش یبه ثبت برسون
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 .د ی)مامانم( نداشته باش ه یبه هان ی کار -

 

 کجاست؟  -

 

 بگم  تونم ینم -

 

گونه هام    یبسته رو یهم فشار دادمو اشکام با چشما ی شد چشمامو رو  کیکه شل  یر یت ن یهاش لرزه به تنم انداخت. با اول ه قهق

 .د یچک

 منفرم خفاش.. ازت

 چشمامو باز کردم.  ی اسم ال دنیشن با

 خفاش.. یصدا بازم

 

 دخترم داره؟؟   ه ی  د ی. مطمئنیاهههه لعنت -

 

 برگردوند. نی. باالخره سرشو سمت دوربد یلرزیاشنا بود. دستو پاهام م صداش 

 خفاش.. قاتل پدر و مادرم..   ی عنی. شهیباورم نم ایرفت. خدا  جیگ سرم

 ارش؟؟ عمو

 .. هی نکردن باور

 .دمینفهم یزی چ گه یکاناپه افتادم و د ی رفت. رو یاهی. چشمام س زدمیجام بلند شدم. نفس نفس م از

 



 که بپره  ستیعشق مثل عطر ن

319 
 

خاموش و روشن   ی نگاه کردم. اسم ارتا رو صفحه گوش  یبه صفحه گوش  حالیچشمامو باز کردم. ب  یال م یوش زنگ گ یصدا با

بود   نی. گفته بود دوست باباس.. ایهمه سال نگه دار  نی. ایهمه خوب  نی شد. چطور ممکنه؟ ا یاسمش اشکام جار دن ی. با دشد یم

 ش؟؟ یدوست

 خاموش شد.  می گوش  صفحه 

  ی کنم ول یمناسب باشم براش خواهر کیشر ه یارتا  ی. چقدر برنامه داشتم براش. خواستم اگه نتونستم برا د یع ن یشد ا ید یع چه

 حاال..

 کردم؟ یم کاریچ  د یپسر قاتل خانوادمه. با اون

و   سر نخ از قاتل پدر هی تا  کردم یسختو قبول م ی . مامورت هارمیرو انتخاب کردم تا انتقام بگ  یسی خنده دار بود. شغل پل واقعا

 عمر ازم مراقبت کرد.   هی که  ه یبدونم قاتلشون کس نکه یکنم. بدون ا  دایمادرم پ

هدف   ی کنم تا زحمتاش هدر نره بهانه بود؟ برا  دایبابا رو پ یفرمول دارو  د یبا گفت یکه م نیچرا ازم مراقبت کرد و نکشتم؟ ا واقعا

 اخرش..  نیپس اون نگاه غمگ  خواستش؟ی خودش م

 چنگ زدم. اخ که چقدر من بدبختم..  موهامو

 : د یچیقرارش تو گوشم پ  یب  یبلند شد. برش داشتم و رو گوشم گذاشتمش و صدا میگوش   یصدا دوباره 

 

 اخه.. ی . کجا رفتی. تو که چند وقت بود خوب شده بودزمی عز ییکجا  یهست ؟ یهست -

 

 نگفتم.  یزیچ

 

 حالت خوبه؟  -

 

 خوبم.  -

 



 که بپره  ستیعشق مثل عطر ن

320 
 

 وقت شب؟   نیا یی. کجایچه عجب حرف زد -

 

 . امیامشب خونه نم -

 

 ؟ یهست یی . کجاامیکه نم  یچ ی عنی -

 

 خدافظ.. -

 

باهاش حرف بزنم. درسته که   تونستمینم  ی قطع کردم و بالفاصله خاموشش کردم. حت و یکه گوش  ومد یالو الو هاش هنوز م  یصدا

 فکر کردم.  چم یدر پ چ یبرام مشکل بود. سرمو تو دستام گرفتم و به سرنوشت پ هی قض  نیهضم ا  ینداره ول یر یتقص چیارتا ه

 باهاش؟ ومدم یکنار م  یچطور د یبا

 

 *** 

 

  قه ی عمرم بود در عرض چند دق یجا نیک بهتر   ی. خونه ا گذرهیپدر آرتا حبس کردم م ی که خودمو تو خونه  یهفته از وقت  هی

 عمرم.  یجا ن یشد به منفور تر لیتبد 

که   یکس  هی عل هی کار درست ی نه و حت ای اونم ممکنه گناهکار باشه  دونستمینم ی از ارتا نداشتم حت  ی وش بود و خبرخام میگوش 

 کنم..   تیبزرگم کرده شکا

 بود.   یهفته گذشته بود به نظرم کاف هی

  یبوده ب  نجای بود و مشخص بود ارتا ا ختهی شدم و به سمت خونه خودم حرکت کردم. خونه به هم ر  ن یو سوار ماش  دمیپوش  شالمو

  بتمیبه خاطر غ شدمیم  خیسمت اداره رفتم. قطعا توب م یدوش گرفتم و لباسامو عوض کردم مستق  عیتفاوت شونه باال انداختم و سر

 بود.  نیا اشتد تیکه اهم ی زیچ ن یاالن کمتر ی ول
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. سرمو  یبگم که محکم خوردم به کس یبودم چ ن یبود و تو فکر ا نییبه سمت اتاق سرهنگ رفتم. سرم پا م یستقم دمیرس  ی وقت

 باال اوردم.  

 فکرمو به زبون اوردم.  ار یاخت یسرخ و پف کردش شد. ب یقفل چشمها چشمام

 

 ؟؟ ید ینخواب شبید _

 

 منفجر شد.  هوی

 

اون پسره   شی پ یحت ؟ ییمعلومه کجا چی . هگردمیهفتس شب و روز دارم دنبال تو م ه یخانوم من  ر ینخ  شب؟یفقط د شب؟ید _

 ؟؟یییفهمی رفتم. م رمحمدمیام

 

 . دلم براش تنگ شده... رمحمد یام ش یصداش باال نره. گفت رفته پ کردیم ی زور سع به

 

 خونه بابا هم برم دنبالت..  زدیداشت به سرم م گه یهه د _

 

 . ومد یخوب شد پس ن چه

 

 ؟ یزنیهفته؟ چرا حرف نم ه ی  یهست ی کجا بود _

 

 خشکمو با زبون تر کردم. یلبا
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 . میزنی با سرهنگ کار دارم. بعد حرف م _

 

بود و از   یپسش زدم و وارد اتاق سرهنگ شدم. برعکس ارتا فقط نگام کرد. مرد خوب  عی من سر یاز تعجب باز موند. ول  دهنش

 منم خبر داشت.  یمشکل اصل

 به سمتم هجوم اوردند. سرمو تکون دادم تا از شرشون خالص شم. یلعنت  ی بازم اون فکرا یبگم ول  یز یچباز کردم  دهان

 نگذرم..  م یافراد زندگ ن یتر زی خورده بودم از قاتل عز قسم

 . کنهیم ت یقطعا باند خالفشون هنوز هست و فعال ی که مجازات شه ول  ستیزنده ن گه یارتا د پدر

 شروع کردم..  قینفس عم ه یخشک اتاق نشستم و با  یها یصندل  یاشاره دست سرهنگ رو  با

 

 چشمم رد شد.. ی چند وقت جلو نی گذاشتم و اتفاقات ا یصندل  یشدم و ادرسو به راننده دادم. سرمو رو پشت یتاکس سوار

 .  کنهیاون موضوعو به سرهنگ گفتم قول داد کمکم م نکه یاز ا بعد 

  یبود چون ارتا اون موقع سن ی خودیکار از نظر من ب نیشک نکنه. اون موقع ا یز یبه چ ی م خونه ارتا تا کسشد من برگرد قرار

بعد از چند   ینبود ول یمشکل  لیوجود به خاطر سرهنگ قبول کردم. اوا نیبا ا یکرده باشه ول ینداشت که بخواد با پدرش همکار

که   یپشت سر هم یاز تلفن ها دمیترس یو آشفته بود و من چقدر م زد یبا تلفن حرف م  ام شده بود. مد  بیوقت رفتار ارتا عج

 ... هیبعدش آشفتگ 

تا    چوند یپیو م  زاشتیسر صحبتو باهاش باز کنم نم خواستم یهم م یخودم که باورم از دست بره هر چ یارتا برا ی برا دمیترس یم

 . دمیشن زدی داشت با تلفن حرف م ی روز صداشو وقت ه ی باالخره  نکهیا

 :گفتیو م د یکشیمدام داد م ارتا

 

 .. ددددی. دست از سرم بردارارویکثافت کار نی اون گروه اشغالو ا خوامینم _

 

 بود..  ی ارتا با اون گروه نبود برام کاف نکه یفقط ا  یول دمینفهم ی ادیز ز یموقع چ اون
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 ساعت پودر شد. هی همه اعتقاداتم تو  یها بود ول نی نظر من ارتا مستحق بهتر به

ده تا بچه دوست داره..با   گفت یم طنتی . و با ش زاشتیروز ها اخماش تو هم نبود و مدام سر به سرم م  هی ارتا برعکس بق اونروز 

 ..د ی صورت خندونش لبخند زدم و همزمان اشکام بار ی اداوری

 

کرد در اخر ارتا رو با    د ییکه با سرش ارتا رو تا ی بودند و مرد عالمه مامور هی و   سیپل نیموقع زنگو زدند. سه تا ماش  همون

پدرش  ی. درست چشماش مثل چشماادمهیبود برام اون لحظه. هنوز نگاه نگران و متاسف اخرش  نیسنگ  ی لیخودشون بردند. خ

 تو اون ماجرا دست داشته؟   ارتاواقعا  یعنی اخر شده بود.  ی تو لحظه ها

 

 شدم.  یا شهیدستمو نگاه کردم و وارد ساختمان ش  یشدم. کاغذ تو  اده یبه خودم اومدم و پ نیماش  یتکون ها  با

 ساختمون بود.  نیخوبو داده بود که دفترش تو ا ل یوک  هی و سرهنگ ادرس  گرفتمیم ل یوک پرونده  یبرا د یبا

 اسانسورو نداشتم.  ی برا سادن یمنتظر وا حوصله

 داشت..  ی و خلوت ک یتند پله ها رو باال رفتم. دفتر ش  تند 

  نای و ا نه یبیهمه رو نم لمون یعشوه و منت گذاشتن که وک یکردم. اونم بعد  از کل  یرفتم و خودمو معرف  یراست سمت منش هی

 باالخره هماهنگ کرد برم تو.. 

 محکمش وارد شدم.   د یو در زدم و با بفرمائ دم یتو هم کش اخمامو

 

 ..گفتینم یز یچ ی اتاق نشستم. هنوز پشتش بهم بود. منتظر بودم خودش ازم بپرسه ول رهی ت ی قهوه ا ی ها یصندل ی رو

 از من نداشت. ی.. اونم دست کم د یکاسه صبرم سر اومد. سرمو باال اوردم که حرف تو دهنم ماس  باالخره

 بلند فکرمو به زبون اوردم:  اریاخت یب

 

 ؟؟ یهست لمیمگه وک _
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 گفت:  نه یکرد و همونطور دست به س   یاخم رمحمد یام

 

 گرفتم؟؟یاز شما اجازه م د یبا _

 

 شما. جمع بست.. گفت

 

 خب مشکلتون؟  _

 

 بود. ناخنهامو تو دستم فرو بردم و مثل خودش شروع به گفتن کردم.   دارش ید  نیو اول شناختیواقعا منو نم انگار

 رتا قاتل پدر و مادرمه.. پدر آ دمیکه فهم ی ماه قبل ه ی شروع کردم تا  م یزندگ از

 

 د؟یخوایقصاص م _

 

 سرمو باال گرفتم. قصاص..   ی خاص یترس و نگران با

 لرزش صدام نشون دهنده شکم بود..  ی سواله. ول ن یو مزخرف تر  نیبهش فکر کرده بودم و به نظرم اسون تر یلیحاال خ تا

 

 .ستیقاتل زنده ن ی ول _

 

 تنگ کرد و سرشو جلو اورد.  چشماشو
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 وارثش زنده اس.  ی ول _

 

 بلند گفتم: ی با صدا اریاخت یب

 

 ..ستیارتا خبر نداشته. قاتل ن _

 

 گره خورد.   شتریخوش فرمش ب یابروها

 

 ؟؟ یینجایپس چرا ا _

 

 شده بودم.   ونه ی . پاک ددونستمیتو چشام جمع شد. خودمم نم اشک

 

 نکن.  هی نگفتم. گر ی زیخوب. من که چ یلیخ _

 

 کردم.  . چشمامو بستم و زمزمه د یکشیم ر یت سرم

 

 گروهشون مجازات شن.. خوام یم _

 

 . کنمیروش کار م _
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 چنگ زدم و از جام بلند شدم.  فمو یک

 

 دادگاه پس فرداس.   _

 

 باشه. _

 

 ممنون از کمکتون. خدافظ.. _

 

 کوتاه سمت خونم حرکت کردم.  ی زدم و با قدم ها رون یسرشو تکون داد. از اتاق ب فقط 

 فقط اتفاقه؟  یعن یسر راهم قرار داد.  رمحمدویبار دوم ام  یبرا سرنوشت

 .. خوادیمنو نم رمحمد ی ام گی اتفاقه. قطعا د آره

 رو نداشتم.. گه یشکست د ه یخوش کنم. توان  یبازم دلمو الک  خواستینم دلم 

 

که مسبب   ی. استرس داشتم. قرار بود باند میشد  ی و وارد سالن اصل  م یتنگ دادگاه رد شد   یاز راهرو  رمحمد ی به شونه ام شونه

 .  کردیرنگ و رو رفته هر لحظه به استرسم اضافه م یها یخفه کنندش و صندل  ی و فضا  نمیمرگ خوانوادم هستو بب

بزرگش که رو   یخودم بودم که دستام گرم شد اول به دستا ی حال و هوا . تو کندمیو ناخنهامو م دمی چی پیانگشتامو تو هم م مدام

 رخ جذابش نگاه کردم.  می دستام بود و بعد به ن

 

 . یکشیخودتو از االن م یدار  ی ستیانقدر استرس نداشته باش. تو که مجرم ن _
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حالش از   کردیتحمل م یینو تنهاچند وقت م  نیا ی بود که هر کس فشار ها  نیا تیواقع ی . ولفمیمن ضع  کردیفکر م رمحمد یام

 االن من بدتر بود. 

 سرمو باال گرفتم.   ع یدر سر ژ یق یصدا با

  یدستبند تو   ه ی چن تا افسر ساده با  نیزندان ب ی خط خط ی بودمش االن با لباس ها دهیبا لباس فرم و ابهت د شهیکه هم ییارتا

 قابل باور بود. ریدستش برام غ

 متهم بردنش. گاهیاون افسرا  به طرف جا ی سمتم ول ادیبودم که چشمش بهم افتاد. خواست ب رهیبهش خ هنوز

 نگاه کردم.    رمحمد ینشستم و به ام یصندل ی شدن دستم رو دهیکش با

 

 شون؟یشناس یم _

 

 .دمینگاهشو گرفتم تا به چند نفر که اونا هم لباس زندان داشتند رس  رد

 تکون دادم.   ی به عالمت منف سرمو

 باعث شد سالن ساکت بشه.  یقاض  یلحظه صدا مونه

 

 گروهتون انجام شده.  ایکه توسط شما   یی باند بزرگ قاچاق. و قتل ها ه یبه اداره  د یشما متهم _

 د؟یدار  یحرف

 

 . د یلرزینگاه ها به سمت ارتا برگشت. صداش م همه

 

 .د یاز اعضاش بپرس  د ی تونی. مکردمیباند هم من اداره نم نینکشتم. ا و یمن کس _
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 ابروهاش بود گفت:  ن یکه ب ی بلند شد و با اخم رمحمد یام

 

 هستند.  یوسفی  یپدر شما قاتل خانم و آقا _

 

 زل زد تو چشمام. ارتا

 

 من نکشتم. ی ول _

 

 .د ینکرد  یکار  چیو ه د یخبر داشت ی ول _

 

 دونست؟ یچشمام گرد شد. ارتا م رمحمد ی حرف ام با

 تو چشمام حلقه زد.   اشک

 ها داد زد:  وونه یارتا بلند مثل د هوی

 

 که نفسم به نفسش بنده رو نکشتم. من نکشتمممم.   ی به خدا من نکشتمشون. من پدر و مادر کس یهست _

 

 کرده بود. به هق هق افتاده بودم.   سیخ سه یصورتمو خ اشکام

 

 . فقط تو نرو. بمون.. یبرات هست دمیم  حیتوض _
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 .  ارمینتونستم طاقت ب نی از ا شتر یحالت ارتا ب دنید با

 برادر دوستش داشتم.  هی همراه مثل  ه یپشتوانه مثل  ه یارتا رو دوست داشتم. مثل  من

 

 چنگ زدم.  رمحمدو یام دست

 

 ندارم. بگو بزارن بره.  تیبهشون بگو من شکا _

 

 گفتم:   یبلند  ی خودم بلند شدم و با صدا کنهینم یکار دم ید ی . وقتکردینگام م یبا بهت و اخم بزرگ  رمحمد یام

 

 .. د ی.. ازادش کنگذرمی. مرمیگ یپس م تمویمن شکا _

 

  ی من منتظر بودم تا ازادش کنند که حرف قاض  یخوده ارتا هم هنگ کرده بود. ول  یفرو رفت حت  یقیلحظه سالن تو سکوت عم هی

 لرزه به تنم انداخت.

 

 کشور و... ینفوذ در کادر نظام ی. برا یغرب یآقا جاسوسه از کشور ها نیا _

 

 با خودت ارتا..  ی کرد  کاری. چکردمی. فقط به ارتا نگاه مدمیشنیصداشو نم گهید

 . دمیدو سر و من نفهم و یشده بود د ی سختم ک  ی اون پشتوانه و همراه روزا 

 کنه.    هی توج نو یا تونه ینم دونستیم  گفتینم ی زیچ ارتا

. در  گفتینم ی زی چ یول ومد یکنارم راه م رمحمد یرفتم. ام رون یصدا از جام بلند شدم و ب ی ختم جلسه رو اعالم کرد. ب یقاض

 نگه داشت.  رمحمد یکنم؟ ام کاریچ د یبا نیفکر کردم که بعد از ا  نیبرام باز کرد. سوار شدم و به ا نویماش 
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 .. کردمیم  می و ارتا به زندگ  رمحمد ی ورود ام  قبل از  یدست چپم انداختم. همون کار ی به انگشت خال ینگاه

 پاهام گذاشت. ی رو  کویپالست هی سوار شد و  ریام

 

 بخور..  _

 

 پوزخند بود ادامه داد.  هی که شب ی لبخند کج با

 

 . شهیدفاع از پسر عموت الزمت م  یبرا _

 

 ازم.  یعمر نگهدار ه یتشکر از  ی خودم انجام برا یداشت. من اون کارو برا یزدم چه دل خوش  یکیکوچ لبخند 

 کردم.  سکوت

 

 .. شهیازاد نم یبزن ی هر در  هی  گه ید یهم جاسوس  ینداره. اقازادتون دو کارس. هم قاچاقچ دهیهرچند فا _

 

 . دمیخودم شن  کنه یارتا اون باندو اداره نم _

 

 .ی وقت منم گرفت  ی کرد تیچرا شکا ینیو غصشو بب  یناراحت کمی  یکه نتونست ی تو که انقدر دوسش دار فهممینم _

 

 توجه به حرفش گفتم:  یب
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 باشم؟ د یبا میبعد  ی تو جلسه ها _

 

 ..د یشا _

 

 . شمیم  ادهیپ نجای. من هملیوک  ی باشه اقا _

 

 بود امروز.   ی شدم و قدم زنان سمت خونم رفتم. چه روز  اده یحرف ترمز کرد. پ یب

 داغون شده بودم..  یلیماه خ  هی  نیتو ا داشتمیخودمو نگه م د یبا یبودم ول  ناراحت

 

 نبود.   دمید یکه االن م ی نیا شناختمیکه من م  یی بود که اون ارتا نیا تیواقع   یول  سوخت یارتا م یروز اخر دادگاه بود. دلم برا  امروز

 حکمو داد.  یقاض

 سال حبس..  15

تو لباس   س یپل ه یکه زمان سرگرد بودنش انجام داده بود کم شد. ههههه.. مسخره بود   ییبه خاطر کارها ی ول شد یم شتریب د یبا

 ها. یزندان

 .ستادی. لحظه اخر رو به روم اکردیکه کنارم بود نگاه م رمحمد ینگفت. فقط به من و ام ی زی حکمو دادند ارتا چ ی وقت

 

 . یمنو ببخش هست -

 

 کرد و زمزمه کرد.  رمحمد ینگفتم. رو به ام یزیچ
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 از توانش ضربه خورده..  شتر ی. مثل من نباش ازش خوب مراقبت کن. بیزود به دستش اورد  -

 نداشتم. تو داشته باش..  اقتشو یل ی وار دوسش داشتم ول  وانهید من

 

قلبش هنوزم مهربونه فکر کنم. دوست داشتم فقط به    نکهیزد و از کنارم رد شد. حوصله نداشتم به عاقبت کارش و ا  یلبخند 

 بشم..  زیهمه چ ال یخیفکر کنم. ذهنمو ازاد کنم و ب یچیه

 به خودم اومدم. نگاش کردم.  ر یام یتکون ها  با

 

 ؟ یشیسوار نم -

 

 مقدمه گفتم:   یب هوی

 

 ؟؟ یطالقمم درست کن یکارا  شهیم -

 

 تعجب نگام کرد.  با

 

 . یر یطالق بگ  یخوای زندان رفتن م هی که با   هیچه عشق و دوست داشتن نیا -

 

 نشست رو لباش. ی تلخ پوزخند 

 

 رفتنا. ن یعادت شده انگار برات ا-
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 من؟ ی زندگ نیاجبار بود ا نکهیا  حیداشت توض یا  دهیدل از من کنده بود. پس چه فا ریام

 کردم. راهمون از هم جدا شده بود..  یو بدون جواب ازش خداحافظ دمی تو روش پاش   یکیکوچ لبخند 

 

برا   یخوب لی خالفاش دال ی ول  د ینبودطول کش یبود چون ارتا راض دهید. حدود سه ماه طول کش انجام شده بو  میابیطالق غ یکارا

 نکردم و اونم نتونست با اجبار منو نگه داره..  یکه براش همسر ییبود تا حکم طالقو صادر کنه. من از ارتا جدا شدم. ارتا یقاض

  گه یو م ده یحلقه م هی و تا من امضا رو زدم بهم  اد یمثله داستانا م  کردمینبود. فکر م  رمحمد یاخرو بزنم ام یکه قرار بود امضا ی روز

 . میبا هم باش  ایب

 .. دس یفا یب  دونستمیم ی. من حاظر بودم بشکنم ولشکنهیغرورشو نم گهید دونستمیفرق داشت. م   رمحمد یام ی ول

  یپالتوم فرو بردم و اروم قدم زدم. تو حال و هوا  بیو تو جزدم خی یکل تنمو لرزوند. دستا  یاومدم. سوز سرد  رون ی دفتر خونه ب از

 صدام کرد:  یخودم بودم که کس

 

 خانم.  یهست -

 

 .شناسمیبراق م ی عسل یشاد و چشما یصدا ن ینفرو با ا هی فقط  میسمتش برگشتم. تو کل زندگ به

 خودشو بهم رسوند. ع یسر ی لبخند زدم. سپهر با قدم ها اریاخت یب

 

 عادت نکردم.  دتیبه اسم جد  د ی ببخش گه؟ یدرست گفتم د -

 

 انداختم. نییلبمو گاز گرفتم و سرمو پا  گوشه
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 م؟ ی حرف بزن شهیم -

 

 .میشد  ابون یتکون دادم. با هم وارد کافه گوشه خ سرمو

 

 .. یبگو مطمئن شم خودت یز یچ هی . بابا حداقل یزدیحرف م شتر یب ی قبال که اوا بود -

 

 بگم.  یچ -

 

 .. یستین  رمحمد یبا ام گهید  نکه یاز خودت از شغلت از ا -

 

 . یدونیاز من م شتریتو که ب  -

 

 کرد و گفت:   یخنده ا تک

 

 باور کنم اونم نقشه بوده.  به ی. عجبهی برام عج ی ستین رمحند یبا ام نکه یا ی ول  اوردمیداشتم شاخ در م  یسیپل دمیفهم  یوقت -

 

 و گفت:   د یعقب کش خودشو

 

 .. گهیچشماتون دروغ نم ی احساس تو -

 



 که بپره  ستیعشق مثل عطر ن

335 
 

 زدم.   یتلخند 

 

 منو دوست نداره.  رمحمد یجمع نبند ام -

 

 اون مغروره.  -

 

 . دونمیم -

 

 .یغرورشو شکست -

 

 . دونمیم نم یا -

 

 طرفش. ی ریپس چرا خودت نم -

 

 عادت.. ه یدوسش ندارم  گه یچون اون دوسم نداره. اصال منم د -

 

 از سر ادما بپره.  هو یکه  ستین  یزیعشق چ گم ی. قبلنم گفتم باورت نشد بازم میدوست داره هست -

 

 . کنهیبرس. خودشو نابود م ر یگرمش گرفت. تو به داد ام  یزدمو تو دستا خ ی یگذاشتند. دستا  زیهامونو رو م قهوه
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 افتاده؟  یاتفاق -

 

 جاش بلند شد. از

 

 . یگولش بزن  یتونیتو نم  یول  ده یم تی. اون بازیبد  یباز  یتونیعشقو نم ی نه. فقط خواستم بدون -

 بانو. خداحافظت... دنتیحال شدم از د خوش 

 

 رسوندن ما دو تا بهم.   ی بشر ساخته شده بود برا نیرفت و بازم منو تو فکر انداخت. کال انگار ا سپهر

 ؟ یاون چ یدوست داشتم ول   رمحمدویام من

 دختره برنز...   اون

 .شدمی م مون ینکردم پش ی به دست اوردنش کار ی برا نکه یسمتش بعد از عذاب وجدان ا رفتمیتکون دادم. اگه نم سرمو

 محکم فوت کردم.  نفسمو

 .. میکه اونم شد  مینشده بود  لیخدا. عشق ذل یا

 

 کردم؟ یتوجهشو به خودم جلب م   یچطور د یک نشستم و پامو تکون دادم. اوممم خب باپار مکتین ی رو

 دادم.   میپارک گرفتمو به گوش  ینگاهمو از سنگ فرش ها م یگوش   برهیو یصدا با

 شماره ناشناس بود.  هی

 

 . زارمیقرار م ه یفردا   رسهیاما نم ر یام شیپ ی راه به ذهنت برسه بر هی  یکن یم یخودکش  ی دار  دونمیکه م  ییاز اونجا -

 دو...  لیسه
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 سر تا سر صورتمو گرفت.   یبزرگ لبخند 

 بشر..  نیماه بود ا چقدر

 *** 

  ی با شال اب یر یمانتو ش  ه یساعت  ه ی. باالخره بعد از گشتمیخوب م زیچ  ه ی. دنبال کردمیکمدمو نگاه م ی تو ی لبا یوسواس خاص با

 انتخاب کردم. یکدر و شلوار ل

 روحم نگاه کردم.  ی به صورت ب نهییا ی . جلودمشیپوش  یهل هل

 زدم.   ملیر کممی. دمیکش  میقلوه ا یبرداشتم و رو لب ها ی لب صورت رژ

 داشت.  ی خودمم تازگ ی برا کردمینم ش ینگاه کردم. چون ارا نهییا ی ذوق به خودم تو با

 زنگ خورد. م یدر حال خوردن خودم بودم که گوش  همچنان

 و جواب دادم.   دمیمامو تو هم کشبر خر مگس معرکه لعنت. اخ یا

 

 ها؟؟  -

 

 دو ساعته بچه منتظره.   گه ید  ایاوههه چته دختر. ب -

 

 . رونیچشمام چهار تا شد و با دو از خونه زدم ب دنشیبا د یبه ساعت انداختم ول  یگوشه چشم نگاه از

 

 اومدم اومدم.  -
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 درب و داغونم نشستم و رو فرمونش زدم.  د یقطع کردم. پشت پرا ویگوش  ع یسر و

 

 . زمیرخش عز یکن یم کار یامروز چ نمیبرو بب -

 

 زدم. روشن نشد. دوباره زدم. بازم نشد.  استارت

 .دمی محکم رو فرمونش کوب نباریا

 

 ... کنمیگندت بزنن رخش. اگه برات رستمو گرفتم. اسممو عوض م ی ا -

 

 ... گهید دمیرس ی زودتر م ی بود ول عی. با اون لباسا ضادنیه دوبرداشتم. شروع کردم ب ی از رو صندل فنوی ک 

 دور نبود.  ادیز

 رو باز کردم و وارد شدم.  یا شهیتفاوت در ش  یبود. ب  دهیچسب م یشونی. چند تار موم به پزدمی نفس نفس م دمیرس  باالخره

 شد.  ی. بادم کال خالشد ینم  رمحمد یشامل ام ایلیخ ن یا یروم ثابت کرد ول ایلیکفشام نگاه خ یصدا

 حرکت کردم. زشون یمحکم تر نگه داشتم و سمت م فمو یک

 

 . نجایاورده ا ی ک نوی. اشد ی پاهام شل تر م شدمیم  کینزد زشونی به م شتر یب یچ هر

 بود.  یباالخره سرشو باال اورد و نگام کرد. نگاش خال رمحمد ی. امدمیرس  بهشون

 جلو اورد.   اشاره سپهر نشستم. اون دختره برنزه دستشو با

 

 ..دمتیقبال د کنمیاحساس م کنم یفکر م   قی. االن که دقزمی عز دنتی. خوش حالم از دییشما گنیکه م ی پس هست -
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 اونجا بودن.  رمحمدم یو خانم برنز با ام م یبود کی افتاد که با ارتا تو بوت ی به روز ادمی

 تفاوت باشم:  یکردم نسبت به سوالش ب  یسع یسرنوشت ارتا نم اشک تو چشمام نشست ول یاداوریبا

 

 . نطوریمنم هم ی مرس  -

 

 . سپهر زد تو پهلوش.  د یبلند خند  دختره 

 

 دالرام.  یش یخوبه تو بلندگو الزم نم -

 

 . ششیدرست کردن موها و ارا  ی. قشنگ بود. همه حرکاتش با ناز بود. چقدر وقت گذاشته بود برا دالرام

االن   ی خوبه ول  افم یق  گفتنیبهم م ایلی به صورتم تصور کردم. زشت نبودم، خ دهیو چسب س یخ یخودمو با اون موها افه یلحظه ق  هی

 هم حسادت بود.  د یکنارش نشسته. شا ر یام نکهیداشتم. از ا یناخواگاه احساس بد 

 گرم و مرودنش رو دستم نشست. یدستمو سمت شالم بردم تاموهامو درست کنم که دستا عیسر

 لب زد:   اروم

 

 خوبه.. -

 

 اوردم.  نییحواسش به من بود؟ دستامو پا یعن ی . شدمیذوق مرگ م داشتم
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 اره؟  یسیپل دمیجان از خودت بگو. شن یهست -

 

 ازش. ومد یبازم خوشم نم ی حس بدم نسبت بهش کم شده بود. ول االن

 

 . سروان.. سمیبله پل -

 

 .. یز یچ ی. دوست پسر ی. خب نامزدیجانیچ ه   ییووا -

 

 اسمش پاک شده از شناسنامم... ی نگاه کردم. وقت میفضول بود. به انگشت خال چقدر

 

 نه..  -

 

 . رمیاوففف خوش به حالت من که اس  -

 

 ؟یهمه کاراشونم کردن مونده عروس  ی عنیتو هم رفت.  اخمام

 

 از اسارت و زندان بانش. ادیبدشم نم ن یمن همچ  ریالبته قلب اس  -

 

 . یفراموش کرد ی زود ن یبه ا یخنده. دستام مشت شد. لعنت ر یزد ز و

 زور بغضمو قورت دادم.  به
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 ؟ هیعروس  ی. کیبه سالمت  -

 

 برداره.  ی ک  شویبعد  یقدم ها  نمیپاشده اومده. تا بب دهیفعال که اقا سپهر زحمت کش -

 

  داده یمنو زجر م  ی که ه ی زی. صورت سپهر خندون بود. انگار که خبر داشت از چگردوندمیسپهر و دالرام م نیزده نگاهمو ب شک

 تا االن.

 سرمو برگردوندم و به دالرام نگاه کردم.  ضیغ با

 من زودتر کشفش نکردم.  فی. چه خانم. چه با کماالت. حیییییییبه چه دختر خوب  به

 گفتم.  ک یبهش تبر یبهش زدم و کل  یگنده ا  لبخنده

 سپهر شدند و رفتند.  نیعزم رفتن کردند. دالرام و سپهر با هم سوار ماش  دنیو خند  دن یاز دو ساعت حرف بعد 

 کردم که گفت:  ی خدافظ رمحمد یلب از ام ریز

 

 . رسونمتیبمون م -

 

 ممنون.  رم یخودم م -

 

 . برمتیم نیبش که یهوا تار -

 

 نگاش کردم.  ف یبه اسمون روشن انداختم. و عاقل اندر س  ینگاه
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 . گهید نی. بشارهیب ی خودیب لی ادم مجبوره دل ی ایخب نم -

 

 شم که دستمو گرفت.. ادهیتشکر کروم و خواستم پ ستاد یدر خونه ا  ینگفت. جلو  یز یبه خونه چ  دن یشدم. تا رس  نیماش  سوار

 

 فشرد.  کمیدستمو گرفت و  مچ

 

 ؟ یبگ  یز یچ یخوا ینم -

 

 چرا.  -

 

 خب بگو.  -

 

 متاسفم.  -

 

 ن؟ یهم -

 

 ؟ یپس چ -

 

 ؟ یزنش بش ی کرد و مجبور شد  دتیارتا تهد  یچرا نگفت -
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 زده نگاش کردم.   شک

 

 ... از کجا؟؟ تو -

 

 درباره خودم بشنوم؟  گه ید ی کیاز  د یمن با ؟ یچرا خودت بهم نگفت -

 

 بهت گفت؟  ی ک -

 

 داد.  ه یتک ی صندل ی هم گذاشت و سرشو به پشت یرو چشماشو

 

 ارتا.  -

 

 گرد شد.  چشمام

 

 ؟؟ ی ک -

 

 بمونم.  شت یبهم گفت. ازم خواست پ دنشیارتا. درخواست مالقات داده بود. رفتم د -

 

 کردم بحثو عوض کنم:  یسع
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 حالش خوب بود؟  -

 

 بهم انداخت: یگوشه چشم نگاه از

 

 بدنش.. نترپل یا سیپل ل یقراره تحو -

 

 . کاش برادر بدونشو خواهر بودنمو حفظ کرده بود.. شد ی نم ینطور یاشک تو چشمام نشست. کاش سرنوشتش ا نم

 

 اون..  سیمجازات ن  نیارتا مستحق ا ی براش کن ی کار ه ی ی تونستیکاش م -

 

 قطع کرد:  حرفمو

 

 . ادین ش یهمه مشکل پ ن یکه ا ی گفتیبهم م د یبا -

 سال..  دو

 .. هیلیخ

 

 رو زد.  یو خواستم پباده شم که قفل مرکز دم یکش نویدر ماش   دسته

 

 کجا؟  -
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 به ترحمت ندارم.  ی ازین -

 

 با دستاش قاب گرفت و سرمو بلند کرد.  صورتمو

 

 تو من؟   ینی بیمغرور م رمحمد ی از اون ام یاثر گهی. من عوض شدم. به خاطر تو عوض شدم. تو دیمنو هست  نیبب -

 

 طاقت خودمو تو بغلش انداختم. دلم تنگ شده بود براش.  یفروغش نگاه کردم. ب  ی ب یچشما به

 . گفتینم ی زیو چ کرد یفقط کمرمو اروم نوازش م رمحمدمی . امکردمیم  هی بلند گر بلند 

 کنان اشکامو پاک کردم. جعبه دستمالو سمتم گرفت.   نیف  نیزار زدن ازش جدا شدم. ف  یبعد از کل باالخره

 

 دختر..  هو یشد  یچ -

 

 .. ریام -

 

 ..ری ام جان -

 

 . د یکوبیم نم یلحن ارومش تند تند به قفسه س  یزدم. قلبم خودشو برا  لبخند 

 

 . د یببخش -
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 .ید ی . به خاطر من کم عذاب نکشیازم جدا ش  زارمینم گهید -

 

 دوست نداشت؟  ارهیحرفاشو به زبون م ی مردو که با سادگ نیا شهی زدم. مگه م یکیکوچ لبخند 

 

 تو.  می بر ایب -

 

 .ییجا  هی  می بر خوامیدنبالت. م امی نه ممنون. کار دارم. فردا م -

 

بودنش. انگار هوا هم مثل روحم با برگشتن   یپر کردم از هوا  مویو ر دمی کش یق یکردم. نفس عم یتکون دادم و ازش خدافظ یسر

 تازه تر شده بود..  ریام

 

 .دمیمامان بابا رو بوس  نگاه کردم. عکس نه یی خودمو تو ا گهی بار د ه ی نیبوق ماش  یصدا با

 بهتون سر بزنم. ام یب دمیم  قول

 شدم.  نشیو سوار ماش   دمیچکمه هامو پوش  ع یبوق دومش سر با

 

 . یومد ی م گه یساعت د ه ی ی زاشتیم -

 

 . گهیشد د ریخب د -

 



 که بپره  ستیعشق مثل عطر ن

347 
 

 .دمینگفت. کنجکاو پرس  یزیچ

 

 .می ریکجا م -

 

 نگفت. لبامو جمع کردم و سرمو برگردوندم.  ی زیچ بازم

 

 برم اداره.  د یفقط زود برگردونم با -

 

 . یر یمگه هنوز م -

 

 مگه قرار بود نرم.   -

 

 سر کار.  یبر  یکن یوقت م یک  ی و اونور پالس  نور یو عالف ا  کار یب دمتیمن هر وقت د -

 

 . دمیکش غیج

 

 . ررررررررریام -

 

 .د یخند 
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   م ید یکه به لطف خانوم د  می بود ده یند  کاریب سیپل-

 

 نازک کردم و سرمو برگردوندم   یچشم پشت

 

 . کارمیفعال ب رمیبگ  یانتقال خوامیاقا. م رمینخ -

 

 .نییپا دمیپر نی. با شوق از ماش نینگه داشت. به اطراف نگاه کردم. اخ جون تله کاب نویلحظه ماش  همون

 دستمو تو دستش گرفت.  رمحمد یام

 

 طرف با دخترش اومده.  گنیاروم بابا. االن م -

 

 . ییخب بزار بگن بابا -

 

 . د یکش دستمو

 

 نکن.  رمیپ  رم یزن بگ  خوامیمن تازه م -

 

که از وسطش رد   ی . منظرش فوق العاده بود. همه جا پر از درخت و رود خونه امیشد  نیگرفت و سوار تلکاب ط ینگفتم. بل یزیچ

 .دادیبهت احساس پرواز م شد یم
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 . لباشو با زبون تر کرد. ختمیقدر شناسانمو تو چشماش ر نگاه

 

 خوشت اومد؟ -

 

 اره.  -

 

 قشنگه مگه نه؟  -

 

 اره.  -

 

 بهت. ده یازش. حس غرور م اد یمنم خوشم م -

 

 اره.  -

 

 . یخوب -

 

 اره.  -

 

 اره.  ی گ یبگم م یاالن من هرچ نکهیاوممم خب مثل ا -
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 نگاش کنم گفتم.  نکهیو بدون ا دمیخند 

 

 اره.  -

 

 شمال؟  میخوبه پس. بر  -

 

 اره.  -

 

 ؟ یدوسم دار -

 

 اره.  -

 

 . یشیزنم م -

 

 اره.  -

 

 حواسم اومد سرجاش. چشمام گرد شد و با تعجب زمرمه کردم.  هویحرف  نیزدن ا با

 

 شد؟  یچ -
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 . و گفت: د یخند  بلند 

 

 . فقط بله رو ازت گرفتم. فهی ضع ی چیه -

 

 .خواستمی م ی لفظ ر یمن ز  یچ ی عنی -

 

 .د یسرشو جلو اورد و گوشه لبمو بوس  عی حرکت سر هی  تو

 

 ؟ یچ گه ی. دیلفظ ر یز نم یا -

 

 انداختم. با خجالت زمزمه کردم.  ریهام گر گرفت. گوشه لبمو به دندون گرفتم و سرمو ز گونه 

 

 . یچ یه گهید -

 

 لب زمزمه کرد:   ریپاهاش گذاشت و ز یو دستم که تو دستاش بود رو رو  د یخند 

 

 من..  یخانم خجالت  -

 

 نگاه کردم.  رون یب یزدم به منظره ها ی به کر گوش  خودمو 
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 .تیخواستگار ام یب یخب ک -

 

 فردا.  -

 

 پر کرد:  نو یتلکاب یبلندش فضا ی خنده ها یصدا

 

 . یتو که از من هل تر -

 

 . میشد  ادهیو پ ستاد یا نی. همون موقع تلکابدمی. مشتمو به بازوش کوبد یبلند خند  رمحمد یانداختم. ام ر یزده سرمو ز خجالت

 منو رسوند خونه.  رمحمد یبعد از شام ام شب

 به سمتش برگردوندم:  سرمو

 

 به خاطر امروز.  ی مرس  -

 

 کج کنار سرش نگه داشت. دستشو 

 

 . میچاکر -

 

   ؟ یاوممم فردا وقت دار -
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 تو اره.  ی برا -

 

 جا؟ ه ی م یبر ی ایفردا ب شه یم - 

 

 زد.   لبخند  

 

 حتما.   -

 

 پس فعال.   -

 

 شدم. و خواستم برم که صدام کرد:  اده یپ نیماش  از

 

 . یهست - 

 

 و تو چشماش نگاه کردم.  خواد یکه م ی زیچ دمید ینگاه کردم. تو چشماش م بهش

 

 .. ریبرو. شب بخ  ی چیه -

 

 ..  ریشبت بخ - 
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 کل صورتمو پر کرد. دوسش داشتم...   یبلند شد. لبخند بزرگ  کاش یالست ی صدا قهیخونه شدم و درو بستم. بعد از چند دق وارد

 

 *** 

 

 .  داشتمیقدم بر م رمحمد یدوش ام دوشا

شاخه رز   ه یو   م یشاخه گل مر هی  فروختیکه گل م ی . از پسر بچه اکردیم   یقرار  یب  شتریقلبم ب شدمی تر م   کیبهشون نزد  یچ هر

  ده یدقدقه خواب  یقبر دو طبقه کنار هم ب  ه ی پدر و مادرم پرواز کردم. داخل  ی ابد  یگالب گرفتم. به سمت خونه    شهیش  ه یو  یاب

 بودن. دلم براشون تنگ شده بود.  

 و زمزمه کردم.  دم یسنگ سرد کش ی سنگ قبر گذاشتم. دستمو نواش گونه رو  یقبرو با گالب شستم و گل رز رو رو  سنگ

  یچ  یراحت کنار مامان؟ اصال خبر دار  الیاونجا با خ گذره یاونجا بدون دختر کوچولوت؟ خوش م گذره ی. خوش مییسالم بابا - 

 که تنها شدم؟  ی بابا خبر دار کنه؟؟ یم کاریداره چ  ادیدوردونت م زیسر عز

 از حال و روزم؟؟ ی ربابا جونم اصال خبر دا ؟یرفت  ی پناه شدم وقت ی کس و ب ی ب یدار  خبر

 شدم...   گارد یخدمتکار شدم، باد ی. خبر دار رمیشدم تا انتقام بگ  س یرفتم پل یدار  خبر

 

 ...د ی و اشکام همزمان بار دمیخند 

 

 شم؟؟ یدارم عروس م ی خبر دار -

 

 کنار رز گذاشتم. مو یمر گل 
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. مامان بلند شو نگام کن. بابا چشماتو ااینی منو توش بب یکه ارزو داشت پوشم یرو م ی د یمامانم مامان گلم دارم همون لباس سف - 

 . نجایکنه و دل بسوزونه. مامان بلند شو از ا ی برام مادر خوادی م ی ک ی . پا نشگهیخوشبختم. مامان پاشو د ن یباز کن بب

 

 سنگ سردش. ی رو  دمیکش دست

 

 ... بابا...یخوری. پاشو سرما منجایمان سرده اما - 

 

به سمتم اومد   ری. امزدمیهنوز زمزمه وار مامان بابامو صدا م یحرف بزنم ول گه ید تونستم ی. نمکردمیو هق هق م  زدمینفس م نفس

 و دستشو انداخت دور شونمو بلندم کرد... 

 

 . می. بلند شو برزمی. اروم باش عزیبسه هست -

 

 قلپ خودم.   ه یدهانم گرفت و به زور   یو جلو  ی اب یاشکام دست خودم نبود. بطر  اریتکون دادم. اخت ن یبه طرف سرمو

 خشکمو با زبون تر کردم و زمزمه کردم.  ی . لبادمیاسم مامان و بابا کش یرو  دستمو

 

 براشون. سال دلم تنگه  15. دلم براشون تنگ شده. به اندازه  ریبرن ام  ی زود نیحقشون نبود به ا -

 

 سردمو تو دستاش گرفت. یدستا

 

 .یبازم زجر بکش زارمیکنارتم. نم شه یاز االن تا هم دم ی. قول ممی. اروم باش هستسیه -
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تکوندم. با هم    مویخاک یبهش زدم. اروم بلندم کرد لباسا  یدستاش وجودمو گرم کرد. دلم گرم بود به بودنش. لبخند شل ی گرم

 .میزد  رون ی از بهشت زهرا ب گهید

 

 خب کجا ب...  -

 

 . لیوک  یاقا  د یمزاحمت شدم. ببخش ی لیمدت خ نیمنو ببر خونه. تو ا  شهیاگه م  -

 

 روشن کرد.  نویزد و ماش   یلبخند 

 

 هم پر از خاطره بود برام.  نجا یبه اتاقم زدم. ا ی گذاشتم. اول سر  یمحکم پا تو کالنتر ی رو سرم مرتب کردم و با قدم ها چادرمو

 اروم سمت اتاق سرهنگ رفتم. در زدم و وارد شدم. ی قدم ها با

 اخمش پررنگ تر شد. دنمیسرشو باال گرفت. با د ی زل زده بود. کم زش یم ی رو یبه برگه ها ی کیبا اخم کوچ سرهنگ

 

 سروان..  نیبد   حیتوض  د؟ییمعلومه کجا چی. هیوسفیچه عجب. سروان  -

 

 گذاشتم.  زی م ی تم و برگه استعفامو رورف زش یم سمت

 

 سرهنگ.  د یببخش -

 

 گفت: قه ی با تعجب به استفعام نگاه کرد. و بعد چند دق سرهنگ
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 به خاطر سرگرد...  -

 

 نه قربان.  -

 

 .د ی خوب ما هست یها رو یسروان. شما از ن د یبر شه یم  فیح -

 

 .دمیکار من تموم شد سرهنگ. من به هدفم رس  -

 

بهم فهمونده بود دوست نداره   ه یبا گوشه و کنا رمحمد یام ی کردم. شغلمو دوست داشتم. ول یتکون داد. از سرهنگ خدافظ سرشو

 نداشت موندنم... ی لیبود. پس دل دهیهم به هدفم رس  یباشم از طرف  سیپل

 . گهید  یزای چ یلیمال من نبود مثل خ نجا یا گهیدور تا دور اتاقم گردوندم. د سرمو

 کار داشتم.. ی لیاومدم. خ رونیجمع کردم و از اونجا ب لمویوسا

 

 داخل رخشم گذاشتم و پشت فرمون نشستم.   لویوسا

 زدم و جواب دادم.  ی لبخند گشاد رمحمد یاسم ام دنیزنگ خورد. با د می لحظه گوش  همون

 

 . لی وک ی سالم اقا -

 

 . یخانم. خوب یسالم هست -
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 اهوم.  -

 

 من نه؟  یبرا  یزنیتا من زنگ نزنم تو زنگ نم  -

 

 کردم.   یخنده ا تک

 

 شده؟  ی زیجونم چ -

 

 خونتون.  میایامشب م  -

 

 ؟ یچ ی برا -

 

 اخه.  ی پرس یچرا م  ی دونیتو که م -

 

 و بعد از چند لحظه گفتم:  دمیخند 

 

 ست؟یزود ن  -

 

 محکم تر کرد.  لحنشو
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 . خدافظ.میایامشب م  -

 

 .دمیکش  یق یچسبوندم و نفس عم نمیبه س  ویگوش 

 

 روشن کردم.   نویکردم و ماش   یپل ی شاد آهنگ

و به ساعت نگام   دمیچی پیاسترس داشتم. مدام انگشتامو تو هم م یلی کارا داشتم. همه جا رو مرتب کردم و شام پختم. خ یلیخ

 . کردمیم

 انداختم و درو باز کردم.  کم یبه خونه کوچ ییبلند شد. نگاه گذرا فونی زنگ ا یموقع صدا همون

 وارد شد. ی راد با کت و شلوار توس  یاز همه اقا اول

 . دادی. لبخندش مزه پدر داشتن بهم مد یاتش بود. همه استرسم پر کش یرو  یلبش مثل اب  ی رو لبخند 

 با کالسش بهم دست داد و رفت داخل.  یخانم با همون رفتار ها نیسالم کردم. بعد از اون نسر بهش

شده بود. چشمک   پیخوش ت ی لی. خزدیصورتم قرار گرفت سرمو بلند کردم. چشماش برق م  یکه جلو ی بود که با گل نییپا سرم

 بهم زد و گلو داد دستم.  یزیر

 نبود..  رید  یبه خوشبخت دن یوجودش کردم. لحظه رس  ی پر از هوا هامو  هی قلقلک داد. ر  موینیخوبش ب  عطر

 

عوض شده بودم. موهامو رنگ کرده بودن و باال جعمش کرده   یلینگاه کردم. خ نه ییا یدختر تو  ریچشممو باز کردم به تصو  یال

 چشم بود.   ی تو شتریپشت چشمم ب ینقره ا  هیبه خاطر سا میخاکستر یبودن. چشما

 بود.   م یخوشبخت یگواه  د یبراق و اکل ی ها د یبلند با مروار د یلباس سف  نی. ادمیتنم کش د یبه لباس سف یدست

 برداشتم.  نه ییچشم از ا میگوش  امیپ یصدا با
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 اومدم.  -

 

و از پله   دمیپاشنه بلندمو پوش  ی کفش ها شگر یلبم نشست. با کمکه ارا ی رو  ی بلند شد. لبخند  شگاهی زنگ ارا یلحظه صدا همون

 ها باال رفتم. 

 بودم فقط و فقط به خاطر قلبم بود.   نجا ی. االن اگه اد ینه به خاطر کارمه نه به خاطر تهد  دونستمیم  ندفعهینداشتم. ا استرس 

 براق جلوم قرار گرفت. اروم سرمو باال گرفتم تو چشماش نگه داشتم.  ی جفت کفش مشک ه یبود که   نییپا سرم

 بهم زد و دسته گلو به سمتم گرفت. سرشو جلو اورد:  ی فوق العاده شده بود. چشمک  یاون کت و شلوار مشک تو

 

 ما چطوره. ی بایز ی حال بانو -

 

 توپپپ..  -

 

به   یچشم ری. زمیرفت نیدستمو تو دستاش گرفت. با هم سمت ماش  رفتیلبش کنار نم ی که از رو یو با لبخند  د یعقب کش سرشو

 دم که خندم گرفت.نگاه کر نیماش 

 که توش بود.   یمارک و پسر مغرور  ی دود نکیبا ع یسانتافه مشک همون

 . میریتو باغ بگ  ه یاتل یبه جا مو یعروس  یفشرد. قرار بود عکسا ی متوجه لبخندم شد و دستم که تو دستاش بودو کم رمحمد یام

کم محو چشمام موند و بعد همه   ه ی. د یعقب کش کنم شنلو  ی کار نکه یبرگشت سمتمو قبل از ا مینشست نیتو ماش   نکهیمحض ا به

 و زمزمه کرد:   د یگونه ام کش  یصورتمو از نظر گذروند. انگشت شصتشو نوازش گونه رو  یاجزا

 

 .. میهست یشد  یقشنگ تر از هر وقت -
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 روشن کرد:  نو یخنده و ماش  ری حالتم بلند زد ز دنیبا د رمحمد یگرفتم. مطمئن بودم گونه هام قرمز شده. ام گر

 

 من...  یخانم خجالت  -

 

 برد.   رون یب نیماش  شهی کرد. صداشو تو اخر برد باال و سرشو از ش  ی پل ویسمت ضبط برد و اهنگ شاد دستشو

 

 .شششیبهم داد یعاشقتم خداااااا. مرس  -

 

 .دمیسفتشو کش یخنده بازو ها با

 

 زشته..   وونهینکن د -

 

 زد و گفت:  م ینینک ب رو

 

 بودنم.  وونه یمن عاشق د ه یباز نه ووید  نیاگه ا -

 

 احساس نکنم و من واقعا ممنونش بودم..  ویداشت امروز کمبود ی. سع دمیخند ی م رمحمد یام یبه حرفا و رفتارا  ر یکل مس  تو

 

  یها لی. در واقع همه مهمونا از فام شناختمینفرشونو هم نم ه یاومده بودن و من  ی ادیز ی . ادماستاد یدر باغ خونشون ا  یجلو

 رو نداشتم... یبودن. من که کس  رمحمد یام
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 .  نمیعقب دادم تا بهتر اطرافو بب یشنلمو کم کاله 

 . د یخند یو دالرام قش قش بهش م  د یرقصیباباکرم م یداغون  یل یوسط به طرز خ سپهر

نبودن. ساغر باردار بود و پرواز براش  لیو سهلبم بود. ساغر   یرو یکه اثرش لبخند بزرگ  دمیدلم خند   یخلن. تو  جفتشون

 .. یکرد پشت گوش   غی ج غی ج یو کل  ه یچ میخطرناک بود. سپهر به گوش ساغر رسونده بود که شغل اصل

 .. کردیو بعد طبق معمول شروع به حرف زدن م سم یبهش نگفتم پل نکه یبه خاطر ا کرد یاگه بودم که اول قطع نخام م دونمیم

 . همون موقع عاقد اومد و شروع کرد. مینشست  یصندل  یرو  گه ید باهم

 . یفکر چی ذهنم اروم بود بدون ه نباریا

 

 . یهست -

 

 طرفش خم کردم.  ی کم سرمو

 

 شه؟ یهم یکنارم  -

 

 لم؟ یوک ایا -

 

 نگاه کردم و لب زدم:  رمحمد ی ام یچشما تو

 

 کنارتم.  -
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 سفره گذاشتم: یو رو  دم یبوس  قرانو

 

 بله..  -

 

  ی کننده بابا و قربون صدقه ها د ییتا ی دلم نگاه ها  بیلحظه ها عج ن یحال خودم نبودم ا یدست و سوت باال رفت. تو  یصدا

 من...  یبود. ول  ی. حق هر بچه اخواستیمامانو م

 . کردیبلند م رو یتا بلند شم و از اون طرف سپهر داشت ام د یکشید. دالرام محکم دستمو مشدن دستم به خودم اوم دهیکش با

 . میازجامون بلند شد  ه یبا اصرار بق باالخره

شونش گذاشتم و به   ی کرد. دستمو رو  کیخودشو بهم نزد  د یچینرم دستشو دور کمرم پ رمحمد ی . امشد یپخش م یاروم  اهنگ

 شدم.  ره یقهوه چشماش خ

 باالتر؟  نیو ارامش از ا دمیرقص یاهنگ ما کنار هم و تو آغوش هم م تم یشروع شد و همزمان با ر اهنگ

 

 گرمش کنار گوشم به خودم اومدم:  یحس هرم نفس ها با

 

 من.. ی دوستت دارم تمام هست -

 

 *** 

 

  ی اونه که متفاوته، ول یکن یم ،فکر یازش دل بکن ی تونینم ، یشیکه تو همون لحظه اول جذبشون م ین یبیرو م ییاوقات کسا یگاه

بودن و احساس  اقتیکه ل ی همون کس  ن یمتفاوت اند، آره ا یول  کشن،ینازت رو نم کنن، یهم هستن که جلب توجه نم ییکسا

 من خطاب شدن رو....  قمعشوقه بودن و عش  اقتیخرج کردن رو داره، ل
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 ❤نایپا

   

  

 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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