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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

                            

 روز دادگاه بود..   نیآخر

 من نبود... یبرا  گهیاون د یعنی نیا

 .. دمیدیصبح با بازکردن چشام اونو نم  گهید

 نبود قربون صدقم بره به حرفام گوش کنه... یکس گهید

 همراهم بود..  شهیهم ینبودم و اون مهر طالق لعنت یخانوم خونه کس گهید من

 ....میبگذر

 م… یزندگ م،عشقی زندگ   قیم،رفیتو و آخوند خوندو تموم کرد عهد منو با مرد زندگ  رفتم

 بودم که کاوه خودشو بهم رسوند   یدر خروج کینزد رونیب اومد

 

 لحظه  هیصنا…صنا صبر کن _

http://www.romankade.com/
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  یسعاد  یآقا دیی+بفرما

 باهاش برخورد کردم  یا بهی از هر غر شتری تعجب بهم زل زد ب با

 

 د؟ یداشت ی+کار 

 

 _صنا من اشتباه من.. 

 

 م یبحث و دوباره ادامه بد  نیا خامینم  یسعاد ی+لطفا آقا

 

فقط   کنمیبدم گفتم من مقصر نبودم گفتم حلش م حیتوض ینذاشت یحت ی_صنا تو به من گوش نداد
 تو…

حلش   یخواست یم یچجور  ؟یمطمئن  یتموم شده..تو مقصر نبود یهمه چ گهی+بس کن لطفا..د
 رو داشته باشم؟؟  گهید یتا اخر عمرم استرس بچه ها  ؟یبعدش چ ؟ یبچه رو بکش  هی؟یکن

 

 ی دون یتو که خودت م ی_صنا؟؟ لعنت

 

 نمتون ینب چوقتیه گهید دوارمیام یسعاد  ی+خدا خافظ اقا
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..بالخره تونستم نفس بکشم..داشتم شالمو شل تر  رونی باشم اومدم ب یمنتظر جواب  نکهیا بدون
 ..دستم همونجا خشک شد..می زندگ   اهیکه چشمم خورد به بختک س کردمیم

 کاوه بهش گفت؟اومد که مطمئن بشه؟  یعن ی کرد؟ی م کاری چ نجایزن ا نیا

باشه برعکس آشوب دلم  میزندگ گهیتر از هر لحظه د یکردم قو  یشد و تو چشمام زل زد سع کمینزد
از همه شاهد زجه  شتریزن که ب نیحداقل در برابر ا بودمیم یقو دیخودمو خونسرد نشون دادم ..با

 هام بود 

 _تموم شد؟ 

 

 +اهوم

 

 ست یبد ن ادمی که حالت ز نمی بی_م

 

  یتونیخصلت کاوس نم نیعزادار بود توهم مراقب باش باالخره ا ادیز  دمیمثل کاوه نبا یمرد ی+برا
 که؟؟ یمتوجه ا  یبد رشییتغ

 د یرو شکم صافش کش دستشو

 

 که؟؟؟ یمحکمتره متوجه ا یلی من خ یزندگ ه یمن جام امنه خب بالخره پا زمی عز  یدونی_م

 

 را؟؟ ی_سم

 



 من در تو 

5 
 

    بخشمشینم  چوقتیبا نگاهم بفهمه که ه خواستمینم دارمو بهش دوختم م ی.چشماکاوه بود.  یصدا

 

 ؟؟  یکن یم  کاریچ نجا ی توا رای_سم

 

 بچمون نهیمعا یبرا می_اومد دنبالت که باهم بر

 

 دستمو بلند کردمو سوار شدم  یتاکس  نیندونستم و به اول زیموندنو جا گهید

 

 

 مادر؟  دهیرا رنگت پرتموم شد؟ چ   شدی؟چی_دخترم خوب 

 

 تنها باشم  کمی  دی..تموم شد..اگه اجازه بدری مامان جان نفس بگ ی+وا

 

 راحت باش  زمی_باشه عز

 

 یساله با پوست گندم۲۰دختر  هینشستم و به خودم نگاه کردم  شیارا زی م یتو اتاقم جلو رفتم
بود پوست    بای واقعا ز رایخوب زشت نبودم درسته سم  یدرشت و عسل  یو فر چشا ییخرما یموها

پسر  هینه کاوه  دمیمن عشق کاوه بودم شا یاز من بود ول باتریواقعا ز یبلوند شالق  یو موها دیسف
کاوه   یواقعا من برا ایسوال تو سرمه ا هیمست بود و منم گول هوس زودگذر اونو خورده بودم.. رس

ازش جدا   کردی م انتیکاوه بهم خ  یو اگه ده تا بچم داشتم وقت  مد یخودم جنگ ینه من برا دم؟؟ینجنگ
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  شدماشنا  یمجاز  یراحت منو عاشق خودش کرد..با کاوه تو فضا  یلی…کاوه عاشقم بود و خ  شدمیم
 گروه دعوت کرد و اونجا کاوه از من خوشش اومد   کی..مهال منو به 

...تو اون گروه منو   رونی ب میداد همه باهم بر شنهادیروز پ  کیکه کاوه  میزدیحرف م شهیگروه هم تو
پسر خاله مهال بودند هممون اهل  یقایو دخترخاله و پسرخاله مهال ، کاوه و ساشا که رف میمهال بود

اجازمو از پدر   تااون روز مهال اومد خونمون  یساحل فردا میکه بر میگرفت میو تصم  میمازندران بود
… اونروز    میکن یمادرمو راض میتالش باالخره موفق شد  یونم با کلمهال بم شی که شبم پ رهی مادرم بگ
  مویروشن کرده بودن ..خالصه همه باهم اشنا شد شیساحل بچه ها بودن ات می منو مهال رفت ۶ساعت  

 که کاوه رو کرد بهم  میدوسه ساعت اونجا نشسته بود

 

 حرف بزنم   کمی باهات  تونمیصنا خانوم م  دی_ببخش

 

 ابر نگاه متعجب همه مخالفت کنم  زشته در بر دمید

 میشدم و باهم قدم زد بلند

 

  میازت خوشم اومد از همون موقع ک تو گروه اشنا شد  یلی_راستش خ 

 

 نیشناختی+شما ک منو نم

 

 میباهم اشنا ش   یفرصت بد خوامیم  شناسنی_خب همه ک اول همو نم

 

 ستم ین  یبا کس ی +من اصال اهل دوست
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 می شیکه اشنا م میدوست ش میخوای_باشه نم 

 

  هیباز قیپسر رف دیکرد د قیبابا تحق  یانقدر حرف زد که قانع شدم و سه ماه بعد اومد خاستگار  خالصه
من به کاوه بابا   دیکاوه و خانوادش و عالقه شد ادهیز  یمخالفت کرد اما رفت و امد ها یلیاولش خ 

 مجبور به موافقت شد  

 ادیچون وضع کاوه ز لیکنم به ادامه تحص قیگرفتم کاوه رو تشو میمنو کاوه، تصم ینامزد  دوران
 خوب نبود …  

 

 ی شیخرج دانشگاه توروهم بدم تو بخون انشاهلل تو موفق م رسمی _صنا اگه من بخوام بخونم نم

 

بعدش منو    یخوب شد لیوک هیو انشاهلل  یتو درستو تموم کرد نکهیکاوه تو بخون بعد ا نی+بب
   یفرستیم

 

 گنیم یچ  هیبق شهی_نم

 

 +اگه منظورت پدرمه اون بامن 

 

تاالر   هیمحشر برام تو  یعروس هی و  ایزانت  نیو ماش دیموفق شد خونه خر لیوک  هیدرس خوندو  کاوه
 بزرگ گرفت .. 

 داشت  یخوب  جهی درس کاوه بالخره نت ی انتظار برا نهمهیا خب
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  نکهیکردن ا فیمدو شروع کرد به تعراو هیزن با گر هیروز  کیکه  گرفیپرنده بهش تعلق م یلی خ کاوه
  یکه پسر عموشه اون بهش دست دراز  فهمهیم نیو چون ا رهی به خونه اش م یدزد  یپسر عموش برا

 بره…یبفهمه ابروشو م یاگه کس  کنهی م دشیتهد کنهیم

 کارشو قبول کرد و موفق شدند  کاوه

  شی بزرگ پ ی لیمشکل خ هیادرس   نیخودشو برسونه به ا  یسر  یلیبراش زنگ زد که خ رای بعد سم  روز
 افتاده یچه اتفاق  نمیبرم بب   دیبرو اما گفت:با سیاومده بهش گفتم با پل 

 رفت اونجا  یگفته خود کاوه وقت  به

 خودشو انداخت تو بغل کاوه …کاوه اونو از خودش جدا کرد  یکرده بود و سر  هیگر رایسم

 

 دافتا یچه اتفاق  رای _اروم باش سم

 

  ارهیسرم در م  شویبهم گفت که به پسرش تهمت زدم بهم گفت تالف نجا ی_کاوه عموم اومد ا

 

 تموم شده ی_باشه آروم باش همه چ

 

 ترسم ی_من م

 

 سمینوی م  دشیتهد نیا  یبرا تی شکا هی_من 

 

 نه  نیعصبان  نایاالن ا  کنمی _نه نه خواهش م
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 _اما…

 

 کاوه کنمی _خواهش م

 

قدر   یبه اصرار و برا رای اما سم کنهی که کاوه مخالفت م ارهی ب  یدنینوش هیتا  نهیازش خواست بش رایسم
  خورهیشراب اورد کاوه گفت که نم شهیش هی رای اصرار کرد و بعدش سم یزحمت کاوه کل نهمهیا یدان

شد  سوسهبساطو داشتن و  نیا شه یبودو هم  یباز  قیو چون کاوه پسر رف دونهیگف فقط  رایاما سم
 د… ینفهم یچیه گهیتموم نشد انقدر خورد که د دونهیاما با 

 

 صبح روز بعد اومد خونه کاوه

 

  تیتو ؟؟چرا گوش یکجا بود شبیاومد؟؟ از د رایسر سم ییشد؟بالی+کااوه من نصفه جون شدم چ
 خاموشه؟؟ 

 

از دوستم بد شد  یک یپرونده دستش بود ازش گرفتم حال  یسر  ی رایسم ش ی _نه صنا من رفتم پ
 تا االن اونجا بودم  ششیرفتم پ

 

 یکدوم چرا خبر نداد یوا ی+ا

 

 خستم؟  ینی بی _اااه صنا ولم کن نم
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 هیبا  رایماه بعد سم  کی نکهیگذاشتم تا ا  شیخستگ  یبارش بود گذاشتم پا  نیسرم داد زد اول  کاوه
 رونیشدم دستشو گرفتم پرتش کردم ب  یتش کرد تو صورت کاوه عصبان اومدو پر  یباردار  شیبرگه ازما
 به گردن کاوه خجالت بکش  ندازهیکرد و م یتشکرته پسر عموت بهت دست دراز  یگفتم جا

 

که شب   شی ماه پ کیکاوه بهت نگفت  نکهیبود اما مثل ا شیپسر عموم دوماه پ  هی_صنا خانم قض 
 کجا بود ومدیخونه ن

 رفت سمت اون شب برگشتم سمت کاوه ذهنم

 

  دونمیکاوه م نیبگو بزن تو دهنش بگو نمک نشناسه…بب یز یچ هی یمگه کاوه؟مگه الل شد یچ نی+ا
 نیتو هم باش خب ا می..من قو ادی م شیمسائل پ  نجور یا یلی من بهت اعتماد دارم تو وک دونمیم
 ی گناه یکنه چون تو ب تونهینم  یکار  چیه

 

 دروغ بشنوم  خواستمیم یبودم منته  دهیرو فهم  هیقض خودم

 

 با توهم  زمی .+کاوه؟؟عز

 

 کرد  شتریب تمو یکاوه عصبان یاشکا

 

کاوه توروخدا به من نگاه کن   میکنی دروغه ما حلش م دونمیباش م یقو گمیم یکن ی م هیچرا گر ی+لعنت
 بگو بگو که دروغه 
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 _متاسفم صنا متاسفم 

 

 نه کاوه یبا من بکن   نکارویا ی تونینه تو نم ی+ننننه نه نه نه لعنت

 کنم…  یزندگ شهینم گهید کردمیزدم از ته قلبم فکر م زجه

 

 زنگ زدم به مهال  رونیگرفتم و اومدم ب یا قهیدوش ده دق  هیبلند شدم   شیارا زی م یجلو از

 

 _الو عشقم؟

 

  شمی پ ییایب  یتونی+مهال م

 

 افتمی_االن راه م

 

 دیساعت بعد مهال رس مین

 

 کردم یمرد آشنا نم  نیتورو با ا شکستیکاش دستم م یمن شرمندم ابج یی_صنا

 

 بدونم  یز یراجبش چ خوامی +مهال اصال نم
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 ی تو بگ ی_باشه هرچ 

 

 امروز اومده بود رایسم ی+راست

 

 هیا ییچه زن پرو یگیم ی_جد

  

 هنوز کوچولوئه  سیمشخص ن  ادیشکمش ز یچهارماه گذشته ول نکهی+اهوم با ا 

 

 باال   ادیشکمش ب مانشمیفکر نکنم تا زا هیمردن یلیدختر خ نی_واال ا

 

 برم  نجایاز خوامیم می+بگذر

 

 ؟؟ یبر  ییخوای؟؟حاال کجا م  یکن ی _اااا چته دختر چرا انقدر بهم شوک وارد م

 

که پر باشه از   یطی دور از مح یشروع کن  دیجد  یزندگ  کی  خوامیم گهیباباست  م می+ تهران تصم 
 خاطراتم با اون  

 

 ن یکنیم ی_خوب کار 
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 زم ی عز ی+مرس

 

 صبح اماده باشم  یجمع کردم تا برا لمویبعد از شام رفت منم وسا مهال

                           **** 

 دوباره شروع کنم دیبزنم با یو عذادار   یافسردگ پیت خواستمینم گهی شدم د داریخواب ب از

 یها یسرم کردم کتون  ممیرنگ  یشلوار کرمو شال رنگ  یسرخاب یچشم درار کردم با مانتو شیارا هی
 زد تو صورتش  دنمیمامان با د نییگرفتم رفتم پا  نکمویع دمیپوش غممیج  یسرخاب

 

 ؟؟ یبا اون رژ صورت   یعروس یبر  ییخوایلحظه نشناختمت مگه م هی دمی_اوا دختر ترس

 

 +مامان شروع نکن توروخدا  

 

  دیجد  یزندگ   کیکردم و رفتم سمت  یبا مامان خداحافظ یو زار  هیبعد گر 

 

اتاق خواب  کینفر خوب بود حداقل  کی یخب برا  دمیخر  کیواحد کوچ ه یاز ساختمونا  یکی تو
 داشت  

 من بود دوستش داشتم یبرا نجایا

  میتصم شی ارا زیم یش گرفتم و نشستم جلونداشتم انجام بدم بلند شدم دو  یسر رفت کار  حوصلم
 تو اطراف بزنم  یگشت یگرفتم 
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 یمات و ساده کردم و موها شی ارا هیدختر تنهام  یباز کردم حق با مامان بود من   شمویارا فیک
  ممیو شال مشک  یمشک ی طرح زاپدارم با کتون نی با مانتو ج دمیپوش  نموی فرمم باال جمع کردم شلوار ج

 سر کردم  

 

 رون یدختر اومد ب  کی  ییکه از واحد روبرو کردمیدر واحدمو قفل م داشتم

 

  نجا یا یتازه اومد سالم

 

 دم ی+آره صبح رس

 

 سمتم دراز کرد دستشو

 هستم ای _خوشبختم پر

 

 +منم صنام خوشبختم 

 

 ؟؟ یی_تنها

 

 ..اومدم … زهی+آره..چ

 

 ؟ ییجا یبر  ییخوای_منم تنهام م
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 بزنم یگشت هیخونه کالفم کرد گفتم  رمی نم  یمشخص ی+نه جا

 

 یرو بلد باش   ییفکر نکنم جا میباهم بر  ی_خوبه اگه دوست داشته باش

 

 +مزاحمتون نباشم 

 

 دختر  نمی بب میبر  ای_ب

 

بود    یبار  نی اول نیبود واقعا ا یدختر خوب و شاد یلیخ ا یپر میو تا شب گشت می شد ای پر  نیماش سوار
ازش تشکر کردم و رفتم تو واحد خودم   یخوش گذشت بهم موقع برگشت کل  نقدریکه بعد از چهارماه ا

 خوابم برد ینجور یبه تختم مانتومو کندمو هم  دمیکه رس نیهم

شدم که   یمیصم   ایچهار روز انقدر با پر نیا یو ط گذرهیبودم م ای که با پر یاز اون شب چهارشب
 گذاشتم  ونیباهاش درم میراجب زندگ   زویو همه چ میموندیهم م  شی شبو پ  شتروقتایب

بعد هم مادرش ازدواج کرد   کسالیپدرشو از دست داد و  شیدوسال پ هی ا یدختر قو یل یخ  ایپر
گرفت از اهواز   میسازگار نبود و تصم  شیهم با ناپدر یخواهر بزرگشم ازدواج کردو ازون محله رفت پر 

 کنه..  یو مستقل زندگ ادیبه تهران ب 

 مادرم بود چقدر دلتنگشون بودم  رونی اومدم ب ایزنگ خوردن تلفنم از فکر پر با

 

 ی +مامان
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 قشنگت  ی_جانم مادر به قربون چشما

 

 مهال زنگ زدم  یحرف زدن با مامان و بابا برا بعد

 

   یبد  یلیدلم برات تنگ شده خ یپر  ی_وا

 

 یی ایب   یتونستی+منم دلم براتون تنگ شده کاش م 

 

 کنهیتا بخوام از بابلسر اونطرفتربرم کلمو م  ستی_پدر من که مثل پدر شما الرج ن 

 

   یتو عمو به اون خوب  یا ونهی+هههه د

 

 یی _صنا کجا

 

 یکن ی م انتی بهم خ یدار  کنم ی بود احساس م یک یصدا  نیا یی_وا صنا

 

 دوست شدم  میبا هم واحد  نجایدختر ا یا ونهید یل یمهال خ ییی+وا

 شم یاومد پ یحرف زدن با مهال پر  بعد
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 دوردور  میبر یا هیپا یی_صنا

 

 قبول کردم  یاز خدا خواسته سر  منم

 

 ن ی_اواصنا اونجاروبب 

 

 شده؟؟ی+چ

 

 چقدر شلوغه  دیثبت نام کن  نجایا یگر یتست باز   ی_نوشته برا

 

 +ولکن دختر 

 

 بدو  میبر  ای_ب

 

  یگر ی+ااا توبه توبه مارو چه به باز

 

 پشت چشم نازک کردو شمرده شمرده گفت  ایپر

 

 _مگه..ما..چمونه؟؟؟؟؟
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 م یکه بر دونمیم یچ  یز ینه چ میرفت یگر ی +دختر ما نه کالس باز

 

 بابد تو ذات ادما باشه بپر  یگر یباز زمی _عز

 

 تست  یبرا میو چند وقت بعد رفت میباهم ثبت نام کرد خالصه

 

 میبود کرد یچه کار  نینکنه دختر ا کارت ی بگم خدا چ ای+پر

 

 خدا بزرگه  میکنیامتحانش م ی_صنا باهات موافقم ول 

 شد رفت تو من منتظرش موندم   ایچند ساعت تو صف نشستن نوبت پر دونمینم بعد

 با اخم اومد یساعت گذشت که پر  مین

 

و   یبه شوخ ویوسطش همه چ یدختر افسرده من ه  هی  شهیباورت م خوردیبه من نم  الوگشیاصال د_
 نجایتو رو چه به ا گفتنی از نگاهشون معلوم بود که م  گفتمیخنده م

 

 بگم اسممو خوندن و مجبور شدم برم تو  یز یتا بخوام چ یاسترس گرفتم ول یحرفش کل  نیا با

 ن ک  یلطفا خودتو معرف زمی _سالم عز

 انداختم یبود نگاه گهیدوتا مرد د نیگه ب  یزن به
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 سالمه اهل مازندرانم۲۰+سالم صنامهرانفر هستم 

   یشده رو اجرا کن انتی زن و که بهش خ هینقش  میخوای _خب ما ازت م

شده بودو اجرا    انتیکه بهش خ یزن  هینقش  دیبگم کار خدا بود که با  ایاسمشو شانس بزارم  دونمینم
من تموم احساسمو وارد صورتم کردم و شروع کردم به گفتن همه  یبود حداقل برا  یکنم کار راحت

 که به کاوه زده بودم……. ییحرفا

 

که تلفن تو   نجوریحاال درستش کنم هم یچطور از همون اول فراموش کرده بودم چجور  ایخدا ییوا
 زدم یدستم بود غر م

 

 _الو باباجان

 

 مامانم خوبه؟؟  یخوب  یچطور  ییابا+سالم ب

 

 گذرهیم ؟خوش یکنی ؟چکارمیتو چطور  زمیعز ی_مرس

 

  یدونیمثل شما دارم نم ییخوبه که بابا یل یخوبه عاشقتم خ یل یخ هیخوبه عال  ی +آره باباجون همه چ
 چقدر دوستون دارم که 

 

 صنا؟  ییخوایم ی_چ
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 ی شکونی+ااا باباجون دلمو م 

 

 ؟؟ ییخواینم  یز ی_چ

 

   دیببخش دونمیم ی ول کردی نم زشدهیچ یعن یزه…ی ..چیخوام…ولی نم  یز ی+راستش که چ

 

 دارم  تویخوشحال  یباباجان ارزو ی_موفق باش 

 

 نم ی+عاشقتم بهتر

 

 کنهیو با تعجب نگام م  ستادهیپشتم وا  ایپر دمی که قطع کردم د تلفنو

 

 ه؟؟ی+چ

 

 ی مکار  یلیخ د یاز تو ترس دی_دختر با

 نثارش کردم رفتم تا موافقتمو اعالم کنم ییبابا  برو

 

 خوب بود یل یکردم خ یباز  لممویف نیماه گذشت و من اول چند
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  یمهمون هی شیتجر یالیتو و خوامیخوبمون م  لمیف  نیا انیپا یبچه ها..خب برا  دی_خسته نباش
 دی اریب  فیتشر کنمی واز همتون دعوت م  رمیبگ

 

 بشه  یبه همه معرف دیستاره جد  نیا دیبا  یداشته باش  که حضور خوامی_صنا جان از شماهم حتما م

 

 رم ی از پدرم اجازه بگ دیاول با یول یبهروز  یممنونم آقا یلی+خ

 دمید یبهروز  یآقا یرو تو چشما ن یتحس برق

 

 نی ایباهم ب دی_باشه دخترم…اگه دوست داشت

 

 ام یاز دوستام م  یک یبا  امیاگه خواستم ب  یهستند ول گهیشهر د هیاونا  دی+لطف دار

 

 شم ی_خوشحال م

 

                           *** 

موافقت   یبا چاپلوس  ریمس یبودمش شدم و تو  دهینازم که تازه خر  یمشک ش ی و ش  ستیدو سوار
 ا ی رفتم سمت واحد پر  میبابارو گرفتم و مستق

 

 خوشگله؟؟ یپر  ااایپر ی+پر 
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 رو سرت  یبابا کل خونه رو گذاشت هی_اه چ

 

 لم یف انیپا  یگرفته برا یکارگردان مهمون شی تجر می+گلم فردا شب باهم قراره بر

 

 _خب به من چه من چکارم 

 

 د یخر میبر دیبا ایب  میبگذر یمن  قیتو رف هی چه حرف نی+ااا دختر ا

 

 اه حوصله ندارم  امی _صنا گفتم من نم

 شدم یبادکنک خال  مثل

 

 ام ینم  یچ یعنی+ 

 

 گه…ید تونمی_نم

 

 +باشه  

 شدم   نیرو سرمو پخش زم  دیمبل بردارم که مثل توپ پر  یاز رو فمویک خواستم

 

 خدا نکشتت دختر چته ییی+ا
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  شیپ  میبدو بر یمرس  ایزدم خدا جانیه یل یمن خ یخدا  یوا یمهمون  میییریم  شهیباورم نم یییی_وا
 د یمراکز خر یبسو

 

 کردم یداشتم سکته م یا ونهیبخدا د ی+پر 

 

   یاونم مهمون امیمن ن شهیقربونت برم مگه م ی_ا

 

 … شگریآرا یسالن بزرگ بود و کل   هی شگاهی،ارا میاومده بود کیکالفه شده بودم بودم از ساعت  گهید

 

 نم…ی کارش تموم شد خواست تا لباسمو بپوشم بعد خودمو بب شگریآرا یوقت

تو   شدیبلند و م  بای تش هم تقرکت و شلوار قرمز خوشرنگ بود که شلوارش جذب بودو ک هی لباسم
کفش پاشنه بلند   دمویپوش یمشک زی بول هیکت  ریبود ز کیش  یلیمدل خ هی  د یمختلط پوش یمهمون

  نهیپام کردم رفتم جلو ا ممیبند

خوب شده بود  یلی جمع کرده بود چون موهام ذاتا فر بود خ  یبود خوشم اومد موهامو دم اسب خوب
بود که چشمامو حالت   دهیکش یی بای ز ییلیچشمام خط چشم خ یخت،رویطرف ر یموهامم  یجلو

رفتم به  خوردیم پمیدوست داشتم رژم مات باشه اما قرمز هم خوب بود به ت دادیخمار نشون م
 رژم براق نباشه برق لب روشو پاک کن  شهیم د ی: ببخش تمگف شگریارا

 

 قرمز مات برات بزنم  نیبش زمی_باشه عز
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   ی+مرس

 

 صنا   یاز شدچه ن ی_وا

 

  یرو ییطال یرنگ بودو دکمه ها  یخوشگل شده بود کت شلوارش خاک  یلیخ  ای کردم سمت پر رومو
بود دورش فرق گرفته بود صورتش   ختهیخوب شده بود موهاشم ر  یلیمات خ   شیارا هیکتش بود با 

   ومدیبهش م یل ی مدل خ نیگرد بودو ا

 

 الیبه و م یدیرس۷ساعت بالخره

 

 قصره ای الستیو نجای_واو صنا ا

 

 پولدار باشه  یلیخ  دیخب با یهم کارگردانه هم صاحب کمپان  یبهروز  ی+آقا

 

 _نوش جونش  

 

   میبر  ایب می+بگذر

 

 هشت متر باز شد  یمن چهارتا شدو دهن پر  یچشما میشد الیوارد و باهم
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 راحت بودن  یل یهم خ یسر ی هدیاز دخترا مثل ما لباس پوش  یسر یمختلف  یباغ بزززرگ پر از ادما هی

 

 ه؟؟یپارت نجارویمن ا ی_خدا

 

 اد یچشام داره در م گهی+صنا د

 

 ی گر یمثال تو باز ی_نکن دختر ابرمونو برد 

 

 حواسش به…  یانقدر شلوغه کس نجایکه ا نهیا  شی +خب حداقل خوب

 قطع شد  یقیموس یکامل نشده بود که صدا حرفم

 

 اوردن صنا خانوم  فی_خب ستاره مجلسمونم تشر

 

 دم یگوشم شن ریز ا یپر یرو تو شوک بودم که صدا دیچرخ  نگاها

 

 چطور زل زدن بهمون نی صنا،بب  یالل ش یعنی_

 

 نثارم کرد یوحش هیلب  ریگرفتم که ز چگونشی پ  یواشکی
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  یبردار  لمیف  یسر چرخوندم بچه ها یزدم و اروم راه افتادم هرچ  کردنیکه نگاهم م ییبه ادما یلبخند
 از بس که شلوغ بود   دمیرو ند

 

  میبود نشست الیو  کیکه نزد یصندل زی م کی یرو ایپر با

  یول کردنی م بتیو زناهم باهم غ کردنی م یباز   اردیلی هم جمع شده بودن و ب الیو یها تو مهمون
 مثل ما نشسته بودن اشونمیو بغض دنیرقصیاکثرشون تو باغ بودن م

 

 شنینم  نجایا تی نصف جمع المونی_صنا بخدا اگه من عروس شم کل فام 

 

 ی انقد اشنا داشته باش  دمیبا یداشته باش  یو هم کمپان ی +خب دختر اگه هم کارگردان باش

 

 ؟ یچ یکمپان  ی_گفت

 

 فکر کنم کاال دونمی+نم

 

 اومد یبهروز  یخواست دهن باز کنه که اقا  ایپر

 

 شمارو با برادرزادم آشنا کنم خوامیم  نجایا نی ایکه بهتون خوش بگذره خانوما..ب دوارمی_ام

 

  میپشت سرش رافتاد یبهروز  ی اطاعت از حرف اقا به
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 از اقا سورن  نمی_ا

 حبس شد سه تا پسر انگار از خارج اومده بود  نمی تو س نفسم

پرپشت که سمت باال زده بود و چشم  یسورنه موها یپسر وسط  دمیفهم  یبهروز  یاشاره دست اقا با
   کردیادمو به خودش جذب م ششیداشت، صورت برنزه با ته ر  یسبز مرموز  یها

 تابلو انقد زل بزنم گفتم   یلیخ دمید

 خوشبختم  تونییاشنا از

 سرشو برام تکون داد   فقط

 ..…یا عقده

 که سمت چپ نشسته بود ادامه داد   یدستشو برد سمت پسر  یبهروز  یاقا

 

 انیپرو سورن جان دا قیرف نمی_ا

 

 دو یداشت ، پوست سف یبور و کوتاه یموها انیدا

 روشن انگار واقعا از اروپا اومده یاب یها چشم

 برخورد کرد یبرعکس سورن با گرم انیدا

 

 _خوشبختم مادمازل 

 نطور ی+منم هم

 و گفت  یرو کرد به پر  بعد
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 شما هم خوشبختم با   یی_از اشنا

 

 نطور ی_منم هم

 

 ست ی فضا ن نیپسره اخمو هم آراز جان هستند که اصال تو ا نی_خب ا

 

  زی رو م یبود اصال حواسش به ما نبود و داشت با جعبه چاقو یبهروز  یکردم سمت اراز حق با اقا رومو
 کرد ی م یباز 

 …کردنش زی راحت شروع کردم به انال  الیشمردمو با خ متیمنم فرصتو قن  

 

کرده   باتری حالت چشماشو ز یلیخ  دشیکش یپشت سرش جمع کرده بود ابروها شوییخرما  یموها
 کرده بود … یبه پسر جذاب  لی تبد نویا تی نهایدار بود که ب هیصورتشم زاو یبود پوست برنزه ا

 بدون حرکت دادن سرش زل زود تو چشام    هویمچمو گرف.. رانهیحرکت غافلگ  کی تو

 …  دمیلحظه لرز کی

 ازش گرفتم… چشمامو

 داشت..  ییچه چشما ایخدا یوا

 ی طوس

 .. دمیدیم یطوس  یبار بود چشما نیاول

 کرد…  خی داشت که بدنم  یخاص یسرد کیواقعا چشماش  ایبخاطر رنگ چشماش بود  دونمینم
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 _خب بچه ها من برم اونطرف کارم دارن 

 

 کردو دم گوشم گفت  کیبهم نزد  شویصندل یمعذب بودم ..پر  یکم یبهروز   یفتن اقار با

 

 غش کنم تیحجم از جذاب  نی_دختر االنه که از

 

 شنونیدختر م سیی+ه

 

 اول از همه شروع کرد  انیدا

 

 کنه….خب اول تو شروع کن موش کوچولو  یرفت شمارو معرف   ادشی_عمو انگار 

 

 موش؟؟؟ یگی_چرا بهم م 

 

   یکوچولو بامزه ا چون

 داشت  یرو فرم   کلی اصال کوچولو نبود قد بلند و ه ی.در واقع پر م…یبا تعجب بهم نگاه کرد یپر  منو

 

 موش کوچولو   گمیخب باشه من به همه دخترا م یل ی_خ
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   ادیخوشم نم   خود…منی_ب

  

 شه ینزنم دعواشون م یاگه حرف  دونستمیم

 

 من صنا هستم  می+خب بگذر

 

   یستی_خوبه بد ن 

 

 تعجب به سمت سورن برگشتم  با

 

 +بله؟؟

 

   ستیبد ن  یول  ستی جذاب ن گمی_چهرتو م

 

 ازت نظر خواست؟؟ ی+ک

 

 ازم بخواد یکس کنمی _صبر نم 

 

 تتهینشون دهنده شخص گهید نی+ا
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 ا ی پر می+پاشو بر

 

 باهم می ای حاال قهر نکن خانوم کوچولو راه م ستای_وا

 

 که بخوام با شما همکالم بشم ستیشان من ن   …دری+فکر نکنم در حد من باش

 

برات خاطره    باریکنم همون  یکار   ییخوای بهت ساخته؟؟ م ونیکوچولو تلوز ی_او او نه بابا دور برداشت
 بشه؟؟

 

 ؟؟ یکن یکار  یکه تو بتون ونیتو تلوز امی+ مگه از تو خواستم ب

 

تو   دیو با یگر یباز گهید ای ینی شیم  نجایمثل دختر خوب ا ای دمیبهت م گهیشانس د  هی نیی_هه ب
 ی نیخواب بب 

 

  تونستینم  یکار  چیو دوست داشتم اما نه به اندازه غرورم و اون ه یگر ی نگاهش کردم باز فقط
بود و داشت از اونجا رد   ییرایکه  مسئول پذ یکه چشمم بهش بود دست دختر  یجور کنه…همون

 گرفتم و گفتم  شدویم

 

 ازونجا دور شدم  ایبگو خانم مهرانفر رفتن و با پر یبهروز  یلطفا به آقا زمی+عز
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 سورن                   

 

 +ااا دختره پرو 

 

 یی ایآقا سورن کنف بنظر م  شدهی_چ

 

 ؟؟یگی چرت م یکنی که دهنتو وا م میوقت یزن ی نم یزن ی_آراز حرف حرف نم 

 

 مگه؟؟ گهی_خخخ دروغ م

 

 انی+ساکت شو دا

 

 به همه بپره   دیانقدر نبا فهمهیحقشه کم کم م نیا انی_دا

 

  شهیدختر مال من م نی+هه ا

 

 _با زور  
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 بهش بدم   یدرس حساب هیبا عشق…اما دوست دارم با عشق باشه که  ایبا پول   ایبا زور  ای+حاال 

 

 ی _بپا عاشق نش

 

 انیدا  یشناسی+انگار منو نم

 

 خسته شدم  رمیم گهی_من د

 

       

 آراز                   

 

 اتاقش… یچندسال عادت کرده بودم اول برم تو نیا یط گهیچرخوندمو رفتم خونه..د دویکل

  زیم  یرو الشیتختش و چشمم خورد به وسا یشستم رو، ن  گرگوشمی، ج  زکمیعز
 خودشون بودن ، قاب عکسشو گرفتم   یدفتراش…خودکاراش..عطراش..همه سرجا

 

غر زدنات تنگ شده چطور دلت اومد ولم  یآرامم ، آرام قشنگ من دلم برا می + عروسکم عشق زندگ 
  کشهیلم داره برات پر م انجام ندادم..د یخواست کاری کم گذاشتم…چ یمن برات چ ؟؟مگهیبر  یکن

خودم بزارمت   یبا دستا یکرد ی؟کار یمجازتم کرد ینحور یکردم ا کاریمن…چ ی..خواهر کوچولو یآبج 
  تونمی…نمیکه قلبمو نشونه کرد ی داشت وی خاک ..روتو بپوشونم…چطور تا االن زندم؟ کمبود چ دلتو 
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ازم…هر روز به   ییبخوا  یروز بستن  …هریموهامو بکش یبزن   غیج  خواد…سرمیبدون تو دلم خواهرمو م
 دختر قشنگم  خرمیم یبستن  یبرات کل یهست یکه تو خونه منتظر بستن  ادتی

 

 با آرام حرف زدم که همونجا خوابم برد… انقدر

 

 صنا                

 

 دم یپسره رو د نیکابوس ا شبویکل د ترکهیسرم داره م گهیپاشو د  ای+اوووف پر

 

 بخوابم مرده شورشو ببرن ولش کن حرص نخور انقدر ینزاشت شبیصنا از د  یالل ش ییی_اا

 

 م یصبحانه بخور میبر  ایب می+بگذر

 

 بام تهران  میرفت  یمن با پر  شنهادیهفته ازون ماجرا گذشت به پ  کی

 

 دوستم  گریباز هی با  شهی_صنا باورم نم

 

 شه ی+اره منم باورم نم
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 و؟؟ ی_چ

 

 ی +که با من دوست

 

 ی پرو شد یل ی_خ

 

 سمتمون ومدیبود..داشت م پی پسر قد بلند و چهارشونه چقدر خوشت هی

 کنم… زشی خوب انال  زاشتی زده بود که نم  نکیع  هیچقدر اشناست  یول

 ای پر یارنج زدم به پلو با

 

 _هوم؟؟

 

 گرفت  ردنگاهمو

 

 باهات  رهی بگ یسلف خوادیفک کنم م ی_آ آ پر 

 

 _به به خانوم کوچولو  

 

 اون یصدا نیا



 من در تو 

36 
 

 

 ؟؟ ی_جاخورد

 

 ؟؟ یکنی م بمی+تعغ

 

 یزن ی _هه جالبه توهمم م

 

 د؟؟ یکنی م کاریچ  نجای+آها پس شما ا

 شما شدم  یوارد ملک شخص دونستمی_نم

 

 م یبر  ایب  ایم…پری+بگذر

 

طرف خودش   دیپا پشت پا نذاشته بودم که بازومو گرفت و کش م،امایرو گرفتم که ازونجا بر ای پر دست
 نداشتم چند قدم به سمتش پرت شدم …  شویحرکت ناگهان نیمنم چون انتظار ا

 حدودپنج سانت بود ..   فاصلمون

 بهش نگاه کردم که به خودش اومد و بازومو ول کرد  باشوک

 

 کردم یرو ادهیز کمیبابت اتفاق اونشب بگم که… درسته من  خواستمی …م  خوامی_آمم..عذر م
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 اد ینم  ادمی به اون راه که مثال اصال مهم نبود و   خودمو بزنم خواستم

 

 +آآآ کدوم شب؟؟ 

 

 م؟؟ ی_مگه ما چندتا شب باهم برخورد داشت

 

 پسره چندش  اه

 

 ؟ ی+خب که چ

 م یو دوباره آشنا ش  میبهم بد گهیفرصت د  کی خوامی_م

 

 شده  رمیبرم د  دیاالنم با یبهروز  یکه بخوام بهتون فرصت بدم آقا نمی بی نم یلی+دل

 

 اونشبو جبران کنم خوامی _عجبا م

 

 خدانگهدار  ستین  ییهم به آشنا یاز یکنم،ن ی شمارو قبول م  ی..من عذرخواهی.. اوکیبهروز  یآقا نی+بب

 

 م یازش اونجا دورشد یا گهیحرف د دن یو شن یمعطل  بدون
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 سورن 

 

   ییخدالعنتت کنه دختر چطور انقدر پرو  یلعنت یلعنت

 .. یصابر  یضربه به فرمون زدم و تلفنمو دراوردم زنگ زدم برا چندتا

 

 _بله آقا 

 

 ی ار ی همشو درم  رهیوکجاهام  کنهیکارمی نه،چیب یومی+چشم از اون دختر بر ندار موبه مو کاراشو ،ک 

 ارتباط نداره؟  ی+با کس

 

 … یول ستین ی_با کس 

 

 ؟؟ یچ ی+ول

 

 _خانوم مطلقس 

 

 +آآ مگه چند سالشه

 

 ست ی_ب
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 خب حواست جمع باشه   یلی+خ

 

 ؟یکرد می قا ایپشت اون چهره درنده چ یدختر موز  یا

 

 صنا   

 

سر به مادرش   هیرفته بود شهرشون تا   ایکه پر شدیم یچقدر حوصلم سر رفته…دوروز  ایخدا ییوا
 کاوه رو چک کنم .. جیخوره افتاده بود به جونم که پ هیبزنه…منم از صبح 

که باهاش حرف بزنم   خوامینم  یو بهش فکر نکنم …ول امی من تازه تونسته بودم که به خودم ب اما
و   رای سم یپر بود از عکسا  جشی ..باز بود و تمام پ جشی که…اسمشو سرچ کردم و رفتم تو پ

 …بود   رایبه سم  هیشب تی نها  یب یسه ماهش بود ول   نکهیدخترکوچولوشون با ا

 ، مسافرت ،  یداشتن رستوران ، مهمون یقشنگ  یزندگ

 با اون…  اشیبا من بود و خوش   اشی بدبخت

که  نهیعمد مهم ا ری غ ایداد حاال از عمد  هیرو به تو ترج گهینفر د کیکه  یزندگ  یبرا دیواقعا نبا 
چون   دیجنگ  یزندگ نیا یبرا دینفسشو کنترل کنه واقعا نبا یمنو پر کنه و نتونست هوا یتونست جا

بار   کی ونستت یوقت  کنهیم دایادامه پ  گهیبه فرد د یبلکه از فرد  شهیتموم نم چوقتیجنگ ه نیا
 شمینم  تی با فکر کردن به کاوه از گهید نهیمهم ا می تونست…بگذریبازم م  ی عنیانجام بده  نکارویا

 

 د…یتو دستم لرز یگوش
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 خت یقلبم ر یپر  ی+وا

 

 زه یری قلبت م خورهیزنگ م ت ی_آ آ چته دختر گوش 

 

 کارتو بگو  می+بگذر

 

 منم دلم برات تنگ شده بود احمق  زمی _اوا عز

 

  هی اعصابم همه از دلتنگ ن یقربونت برم ا ی+اله

 

 واحدم خونت جا مونده دینرو کل ییشب جا  زی_بسه زبون نر

 

 یگردیبرم ی+مگه دار 

 

  رسمی _توراهم شب م

 

 +باشه منتظرتم

        

               ******* 
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 خبر توپ دارم   هیخوشگله   ی+پررررر 

 

 ؟؟ یشددده؟؟؟برام خاستگار اورد ی_چ

 

 کنم  یباز  دینقش جد هی+برو بابا...قراره تو 

 

 هیدختر کارگردان ک ولیا یگیم ی_جد

 

 سعادت ی+اقا

 

 شناسمی_اووومممم...نم 

 

 ؟؟ی شناس یم وی+اخه تو ک

 

 _تورو 

 

              *** 

 تمام شده بود و توراه خونه بودم که تلفنم زنگ خورد  یبردار   لمیف کار
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   ای+جونم پر

 

 به رستوران جواهر  ای نرو خونه ب یی_صنا

 

 دار؟؟ هی+اوالال اونجا چخبر بچه ما

 

 تو   ای_ب

 

 بود  میروز کار نیبرا جمعه مثال اول یبزار  شدی+نم

 

 مگه دختر زود باش منتظرتم ی_کوه کند

 

زده بودم پس   پی ت یبود حساب  میروز کار نیانداخته بودم خداروشکر چون اول تمینگاه به وضع هی
 کردم و رفتم سمت رستوران  دیتمد  شمویارا نینبود برم خونه لباسمو عوض کنم همون تو ماش یاز ین

 

 وسط نشسته بود   زی که م دمیرو د یبود پر  یو بزرگ  کیرستوران شدم رستوران ش وارد

 

 منو بشناسه  یکی وسط ممکنه  نیهم می ن یبش ییکنار گوشه جا  میبر شدی+آ آ دختر نم 
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عکس و   هیفوقش  یر یبگ  یوسط باهاشون کشت یحاال بشناسن مگه قراره بر  نمی بب  نیبش  ای_ب
 گهیامضاس د

 

 م؟؟ ینجایچخبر چرا ا می+حاال بگذر

 

 نه؟؟  یندار  اقتی_ل

 

 . زم…ی+عز

 

   ایاومد طرفمون رو کرد سمت پر گارسون

 

 خانوم؟  دیدار لیم ی_چ

 

 ی شگی_همون هم

 

 انداختم   اینگاه به پر کیرسون و نگاه به گا کیبهم نگاه کرد منم با تعجب  گارسون
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 تا براتون اماده کنم دیسفارشتونو بگ  شهیمن حضور ذهن ندارم اگه م دی_ببخش

 

  گهید یشگیبابا پسر جون گفتم همون هم ی_ا

 

 زد یکه من متوجه نشم بهش چشمک م یمثال جور  بعد

   یکنی م کاری چ ای+پر

 

 انداختو رو کرد سمت گارسون و با حرص بهش گفت:  یبهم نگاه ایپر

 کنم  کاری چ دیبا۲۲ زی م یو بهش بگو برا ستیاونجا..تو اتاق رئ زم…بروی _عز

 

 ی کن ی م کاریچ یدختر دار  یوا ایپر ی+وا

 

 خوش دوخت اومد سمتمون یبا کت و شلوار مشک  یلحظه مرد نیهم

 

 بدم   حینشد براشون توض دیسر  رید یگارسون کم خوامی_خانوم من واقعا ازتون عذر م

 

 

  زیچشمم که به م زمونیچرخ دار اومد طرف م  زیکه گارسون با م کردمیداشتم بهشون نگاه م یگنگ با
 دهنم  یخورد دستمو گرفتم جلو
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 یا ونهیدختر تو د یییوااا یپر  یوا یپر  ی+وا

 

 ونهید یایاز جانب پر  اوردمیشکلک در م ای پر  یداشتم برا یبود که روش عکسم وقت  کیک هی ز یم یرو
 رون ی زبونمم کامال ب دهیژول یگرفته شد   افتضاح بود موها

 

 ی عصبان  کتیبابت ک  ایزده باشم  جانی ه زتیبابت سوپرا دیبا دونمی+نم

 

 تشکر کرد  هیکه از شدت خنده قرمز شده بود از گارسون و بق ایپر

 

 تو  یبامزه شد یل یخ یییاالن تو صورتت دوتا حس مختلفه وا یخوب شد  یلیدختر خ  ی_وا

 

 نبود  ادمی ی چی اصال ه یعنیمن اصال انتظارشو نداشتم   یبود ادمیکه به  ی…مرس یا ونهید یلی+خ

 

 کردم   زتیروز زودتر سوپرا هی_اره چون 

 

 میحرفش هردومون به قهقهه افتاد نیگفتن ا بعد

 



 من در تو 

46 
 

 ایخوبه دارمت پر   یلی+خ

 

  نیماش هی که  میدر رستوران بود یخونه جلو میبرگرد می گرفت میتصم  ایبا مامان و بابا با پرتماس  بعد
 ستادیجلومون ا

 

  سورن

 

 بهم زنگ زد   یاز بچه ها بودم که صدر  یک ی یمهمون  تو

 

 یصدر  شدهی+چ

 

 _آقا خانوم با دوستشون تو رستورانن 

 

 +تنهان؟؟ 

 

 تولد خانومه ای_بله آقا گو

 

 همونجا بمون نطوری+که ا
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 ست یدور ن  ادمیجواهر خوبه ز  رستوران

 

 

بود خوبه   نیتریو یگنده تو ی لیخرس خ  هیکه  یچشمم خورد به مغازه عروسک فروش ریمس یتو
 رون ی رستوران که همون لحظه اومد ب یجلو   دمیگرفتم رس دیدسته رز سف هیهمونو با 

 

 +به به خانوم کوچولو…تولدت مبارک 

 

 دیکن ی م کاریچ  نجای_شما ا

 

 بگم  کی+اومدم بهت تبر

 

 نکارایا یچ یعنی کنمیدرکتون نم فهممی _واقعا نم

 

 فهمم ی+خودمم نم

 

  نکیپس حتما ا رمی ، کجا م کنمی م کاریتولدم، چ  دیدونیم وی…همه چ دیکن یم  تمیکاراتون از نی_با ا
 که من مطلقه هستم درسته؟؟  دیبدون دیبا

 

 دونم…ی+اهوم م
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 باز کردم و خرس و دسته گلو گرفتم طرفش  نوی ماش در

 

 ادیوارم خوشت ب دی+ام

 

 بلند گفت  یشده بود که دوستش با صدا رهی بهم خ تی با تعجب و عصبان  صنا

 

 که از خود صنا هم بزرگتره  نی_آآ پسر چخبره ا

 

  یول دیناراحت نش کنمی تون حرف بزنم من کادوتونو قبول نمباها  یچطور  دونمی من نم یبهروز  ی_آقا
 کنمیرفتار نم  ینطور یا گهیجور د د یبدون نمیو ا رمی گینم ی ز یچ بهی من از مرد غر

 

  نمیمدل ماش نیکه با اخر یبار بود دختر  نیاول نیدختر سخت بود ..گستاخ..ا نیچقد ا دیلرز دلم
 اما…. شدیم نمیو سوار ماش   کردی خودشو لوس م دی رفتارکنه …مگه االن نبا  ینجور یا ششیپ  رمیم

 شهی مال من م یق یاز هر طر شهیمال من م اون

 

 صنا   

 

 م؟؟ی بخور ستین یز یکالفه ام چ یل یخ یپر  ی+وا
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 ؟؟یبرعکس  شهیاشتهاشون کور م نی_همه عصب

 

 کنم برا خونه  دیخر کمیتا سر کوچه  رمیکن…م یحسود  شمی+عوضش چاق نم

 

   ومدمی_حوصله اماده شدن ندارم وگرنه م

 

 کردم نگران نباش   رید زنمیقدم م کمی+نه راحت باش 

 رون… ی از خونه زدم ب امیزدم و با هندزفر  نیاسپرت ج پیت هی 

 

  ر یشدناش گ لهیاون پ یزود  نیجا بدم حداقل به ا  میو تو زندگ یمرد خوامیکمکم کن نم  ایخدا
 به کاوه   هیشب ش یزندگ ی دادناش حت

خسته شدم ..واقعا دلم گرفته کاوه االن زن و  رهی قرار بگ میمثل کاوه تو زندگ   یدوباره مرد خوامینم
 من بود …  یاون زندگ  یول  شمینم تی با فکر کردن بهشون اونقدر از گهیبچه داره درسته د

 

 پرت شدم وسط جاده کدفعهیمارکت اونطرف جاده خواستم رد شم که   پریخورد به ها چشمم

لرزون   یبا دستا سهیحس کردم کل گونم خ  سوختیم یلی گونم خ  دیچرخ یم یهمه چ شدیچ دمینفهم
 شد  ادهیپ  تی با عصبان یشدم که از مزدا تر  یکندم که متوجه پسر  مویهندزفر

 پسر آشناست   نیا افهیق چقدر

 سورن بود قیرفی مهمون یهمون پسر تو  نیآ ا آ
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 آراز   

 

 شدم رفتم طرفش  ادهیپ  تی عصبان با

 

 ؟یعقل ندار   ای ؟؟ی+دختر کر 

 

 به من اونوقت…  ی_تو زد

 

 گونش پر خون شده بود  کطرفیصورتش   یگذاشته بود رو دستشو

 

نه زشت   یکن وا  یکار ی صورتم پاره شده زود باش   ییییمامان ا ییوا ادیصورتم داره خون م یوا ی_ا
 خدا  یشدم وا

 

 ونست یواقعا مطمئن شدم که د کردنی دورمون جمع شده بودن و با تعجب نگاش م ینفر  چند

 

 مارستان ی خب پاشو ببرمت ب  یلی+خ

 ی بزنن چ هیاگه بخ یگیم ی_چ

 

 دورمون خانوم نبود بگم کمکش کنن   دیلرزیدستاش م کردی م هیگر داشت
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چسب  گمیم  کهیخراش کوچ هی مارستانینکن پاشو ببرمت ب هیدستتو بده به من باشه اروم باش گر+ 
 بزنن بلند شو  هیبخ

 

 شمی _ممنون خودم بلند م

 

 گرفتمش   یبلند شد که تعادلشو از دست داد سر  کدفعهی

 هاش تو بغلم بود دستش رو سرش چشماش و باز کرد سرشو اورد باال تو چشمام نگاه کرد شونه

 نگاه آرامم بود   نینشون بدم چشماش ..نگاهش ..مثل اخر ی عکس العمل نتونستم

 دمینگاه ترس نیاز ا دمیترس 

 رو صورتم   دمیدست کش  محکم

 ازم جدا شد   یاونم به خودش اومد سر  انگار

 افتادم یداشتم م شدیچ دمینفهم ام خوی_واقعا معذرت م

 

   نیتو ماش  نی+بش

 

 شم ی_مزاحم م

 

 ن یتو ماش نیبش گمی+زدم بهت دختر م
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 ن ینشست تو ماش  یمخالفت چیبدون ه گهید

 

 صنا    

 

   نییدادم پا  نوی ماش ریآفتابگ نشیتو ماش نشستم

 

 ازش رفته بود  یادیخون ز ینبود ول  ق یشده بود عم  دهیمن صورتم بر ایخدا  ییییوا

 

 ترس برگشتم طرفش با

 

 اومده باشه  ادشی  یز یچیانگار   کدفعهی کرد  نگام

 

  یشدیلحظه حواسم نبود با اون سرعت له م  کیبوق زدم اگه   نهمهی؟؟؟ ا یکن ی م ری فضا س ی_تو تو

 بال دور(  یگوشمو گرفتم و دوتقه زدم به داشبورد)به معنا 

 

 وشم بود تو گ ی+آ آ دور از جونم خوب هندزفر 

 

 که نشون کننی نم ادی انقدر ز کویموز یصدا ابونی خ ی_تو
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  میبد طی من االن تو شرا کننی رفتار نم  ینجور یا ضیبا مر  گهیخب د  یلی+خ

اه درسته مقصر بودم..خب من  زنهیچقدر غر م یدادم به صندل هیچشمامو بستم و سرمو تک  یسر 
 حواسم نبود اون حواسش کجا بود 

 

 ی_اگه من حواسم نبود االن مرده بود

 

 ارم یخودم ن یبود که اصال چشمامو باز نکنم و برو نی کار ا نیبهتر  کردمی من بلند فکر م یخدا یوا

 

 آراز      

 

 چقدرم آشناست هم حرف زدناش هم چهرش  هیدختر سرتق  چه

 مارستان یب می دی_پاشو مادمازل رس

 

بودم   مارستانیدر ب  یجلو مارستانی شدم و رفتم سمت ب ادهی پ نیمنتظرش باشم از ماش  نکهیا بدون
 که صداش بلند شد 

 

 ی ر یم یتو زودتر دار  ضمی..من مر  نتونیکه خوردم به ماش دیآقا ببخش  ی_هووو

 

 ارن؟؟ی+بگم برانکارد ب 
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 برام رفت و رفت تو درمانگاه  یغره ا چشم

 

 صبر بده  ای بچه هم کل کل کنم خدا هیبا   دیکار دارم با یکل شهیم زی بستم صبرم داره لبر چشامو

 زنه یداره با پرستار حرف م  دمیتو د رفتم

 

 هم دارم جهی چسب خوبه سر گ نیهم دینزن  زای چ  نیو ا هیبخ  دینی_بب 

 

 ادی دکتر ب گمی االن م دی_خانوم بشن

 

 ؟؟ یگیمشکالتتو به پرستار م ی+دار 

 

 ی بر  یتون یشما م  کنمی_فکر م

 

کار دارم زدم بهت   میتوروهم ندارم کل یای وا نستادم حوصله بچه باز نجایا یدختر از سر خوش  نی بب
 مونم یمنتظر امر شما نم  رمیاالنم مسئولم خودم کارم تموم شد م 

 

 ی سورن گوشت تلخ قتی _همون مثل رف
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 پس   یهست ی+آها تو همون وروجک تو مهمون

 

 اومد و نتونست جوابمو بده   دکتر

 که سورنو چزونده بود هه جالبه   یاومد همون ادمی حاال

 

 تموم شد   کارش

 رسونمت ی م ای+ب

 

 _ممنون من… 

 

 ؟ یکن ی م کاری چ نجای_آراز ا

 

 +سورن؟؟

 

 د یکنی م کاری چ نجایدوستم …صنا؟..شما ا دنی_اومدم د

 

 می +ما باهم تصادف کرد

 

 برگشت سمت صنا بازوهاشو گرفت   یسر  سورن
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 شده؟؟  ینشده که؟؟صورتت چ تی زی؟؟چ  یخوب ؟؟صنای_چ

 

 رون ی و ازونجا زدم ب نستادمیوا گیدخترم رامش شد د نیا هه

 

 سورن           

هم نگران دختر گستاخم  مارستانی خودمو رسوندم ب یکرد سر  فیتعر زویبرام زنگ زدو همه چ یصدر 
بهش   خواستمیبازم نم یفازا نبود ول  نیشه هرچند آراز تو ا  کیآراز بهش نزد دمی ترسیشده بودم هم م

 باشه… کینزد

 

 هیچه کار نی لطفا ا یبهروز  ی_آقا

 

 +نگرانت شدم 

 کردم   رید  یلیبرم خ دیبا گهیممنون من خوبم د یل ی_خ

 

 ست ی حالت خوب ن  رسونمتیصنا من م  ستای+وا

 

   ینداره شما منو برسون   یلیدل یبهروز  یبرم آقا تونمی_من م

 

 هوم؟  مینکن مثل دوتا دوست باش یفکر کن من زدمت لجباز  نی+صنا بب
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 صنا   

 

  کیبهم نزد خواستمینم خواستیپسر منو م  نیهم تحمل کنم ا گهیکاوه د کیدوباره   تونستمینم من
 بشه

 

 ممنونم  یلی+گفتم که خ

 که حساب کنم اما بهم گفتن :  همون آقا که شما و رسوند پرداخت کرده رشی رفتم سمت پذ 

 

 رون ی شد سمت ب دهیدستم کش کدفعهی کرده ….برگشتم که برم  خوب

 

 دستم کنده شد  یبهروز  یآقا دیکنیم کار ی چ ییی+آ

  ویقفل مرکز یباز کردو پرتم کرد تو و سر  نشویو در ماش  دی دستمو کش  دیشنیانگار کرد شده بودو نم اما
 زد 

 

 ی کنیم یچه غلط ی+معلومه دار 

 

خونه  یدوست ندارم تنها سر ظهر برگرد یعنی رسونمتی خودم م  یعن ی رسونمتی م گمیبهت م  کباری_
 گفتم؟؟  یچ  یدیخونه فهم یبرگرد ویبش  بهیغر ن یدوست ندارم سوار ماش یعنی
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 بلند گفت که همون جور تو شوک موندم  یگفتم و به قدر  یچ یدیفهم

 د یگرفت و دوباره پرس چونمو

 

 ؟ یدی_بهت گفتم فهم

 

 پس زدم و اروم گفتم :ولم کن   دستشو

 

 نشوند و پاشو تا اخر گذاشت رو گاز  شیشون یرو پ  ظیاخم غل هی

 ادی ز یل یبود و سورن هم سرعتش خ  یبوگات   نشی ماش نباریا

  دمیترسیداشتم م گهید

 

 _من تازه تصادف کردم حالم بده فشارم افتاده اروم تر  

 

 شد رفت اونظرف جاده ادهی پ نیزد بغل و از ماش کدفعهی

 

 دم یترسینبود بازم م  نکهیدستمو بردم جلو که درو باز کنم با ا اروم

 

 قفل بود یلعنت اه
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 رو انداخت تو بغلم و دوباره گاز داد  وهیابم هی ن ی اومد نشست تو ماش دمیچرخوندم د سرمو

 

 بخور   گمیبهت م کباری _صنا 

 نشون ندادم یالعمل عکس

 

   دمیکرد ترس شتریب سرعتشو

 

 +گفتم اروم تر برو 

 

 ؟؟ یدی_منم بهت گفتم بخور فهم

 بازش کردم خوب شد  ای+ب

 

 کرد نه اخماش وا شد  ری نه چهرش تعغ یکردم گوشه لبش کش اومد ول احساس

 

 شم یم ادهیسمت راست همونجا پ چی+بپ

 

 از جاش کنده شد  نیکه درو بستم پاشو گذاشت رو گاز و ماش  نی که شدم هم ادهیپ

 ازت نگذره خدا
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 جلوم   دیپر ی واحدو باز کردم پر  در

 

 . نهمه…ی تو ا ی_کجا

 د یحرف تو دهنش ماس افمیق دنید با

 

 تو دختر خدا مرگم بده یشدی_چ

 

 بگم برات  نی بش ایب+ 

 خاموش کردم   مویچشمامو باز کردم و آالرم گوش  بزور

 

 دادیصبح رو نشون م۶  ساعت

  یبردار   لمیف یکه برم برا شدمیاماده م یسر  دیبا

 

   یبردار  لم یف یبخاطر زخم صورتم چهار روز نتونستم برم برا  گذشتیم ییکذا  یهفته ازون ماجرا هی

 کنن ..  شی مخف  میبهتر شد تونستن با گر یکه کم  زخمم

 

به خودم برسم دوست   ادیبودو برداشتم حوصله نداشتم ز  یپفک ناشیکه آست یطوس یمانتو کت هی
 بسته بالخره اماده شدم یداشتم بازم بخوابم با چشما

 بزنم  خچالمیسر به  هی بزار
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 … یچی که پره از ه خچالمونمی  اووووو

 برداشتم حرکت کردم   کیک کهی ت کی 

 تلفنم شروع کرد به زنگ خوردن نیکه نشستم تو ماش نیهم

 موقع صبح، شمارش که ناشناسه  نی ا هیک نیالخالق ا جلل

 +الو؟

 

  میباهم آشنا ش ای ..چندبار مثل ادم اومدم بهت گفتم ب یدیخوب گوش م یکنی قطع نم  وی_صنا گوش
تا   یبهت چند بار بگم تو مال من ادی..خوشم نم  یقبال شوهر داشت ستیازت خوشم اومده برام مهم ن

  انتخاب…االن تو دوتا  کشمیهردوتونو م نمیبب یا گهیتورو کنار هر مرد د یمن نش یبرا یمال من نش
  یدیاز دست م زتویهمه چ ای ی شیمال من م ای یدار 

 

  گمیم شمی االنم الل م دمیاونروز ازت ترس یفکر کرد یکن ی م دیکه منو تهد یهست یک ی+تو فکر کرد
 کنم یم ت یازت شکا یمزاحمم بش گید کباریبهت گفتم   کباری  نیآقا سورن …بب  یتو بگ یچشم هرچ

 

 باشم قطع کردم..  یمنتظر جواب  نکهیا بدون

 

 اروم باشم   دی دارم با یلمبردار یخودمو کنترل کنم من ف دیبا

 بود    یحد عوض  نیپسر تا ا نیا یعنی

 

 سعادت ممنونم یه متوجه ام اقا+بل
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 رفتم   نیبه سمت ماش هیبق یبدون توجه به نگاها یسر 

 تا تونستم هق زدم  نیتو ماش نشستم

اومد عاشقم   شیک ی خورمیکردم فقط دارم از مردا ضربه م یمن چه گناه ایبود خدا یبتیچه مص نیا
زنم   کیمن  دمیبر ایکنم خدا کاریاومد شهرتمو کارمو آرزوهامو ازم گرفت من چ   یکی کرد قلبم. شکوند  

بتونه انجام   دبخوا یهرکار  یهر مرد فنیزنها انقدر ضع  ی عن یانقدر زن رو عذاب بده  دیمرد با کیچرا 
 بده

 

مرد خائن نتپه پس   یخودم گرفتم تا برا یوجه منم قلبمو با دستا چیبه ه ستمین فینه من ضع نه
 ام یمرد قدرت طلب و زورگو کوتاه ب کی یجلو  دیبان

 

 سورن  یزدم برا زنگ

 _الو

 

 +آدرس خونت  

 

 فرستم ی _برات م

 

 موندم  امشی و قطع کردم منتظر پ یگوش

 

 سورن  
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 ادتونهیعمومو  یمهمون  ی+خب پسرا اون دختره بود تو

 

 _همون که کنفت کرد؟؟

 

که   کنهیو قبول م  نجایا ادیخودش داره م یاالن با پا کنهی منو کنف نم یگفتم که کس انی+خفه شو دا
 با من باشه 

 

 قبول کرده باشه کردمیفکر م  مارستانی_اونروز تو ب

 

 بود  یدختر سرسخت یل ی+خب خ

 

 گفت:مبارکت باشه انیدا

 آراز پوزخند زد   اما

 صنا     

 

به خودم جراتشو    چوقتی.. کاش هبدون جواب دادن در باز شد زدمی م فنویتند پشت سر هم ا  تند
 بودم و بدون فکر عمل کردم ..  ی عصبان  یل یاما اون لحظه خ بهیمرد غر هینداده بودم که برم  خونه 
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  شهیخونه تمام ش واریطرف د کی سنگ فرش …خونه لوکس بود   اطیداشت کف ح یبزرگ اطیح چه
 بود 

   کنهی داره بهم نگاه م شهیخورد بهش که از پشت ش چشمش

 شدم  یاز قبل عصبان  شتریافتادو ب ادمی ز ی بهم برق وصل کرده باشن همه چ نکهیا مثل

 سرعت رفتم طرفش   با

 خونه باز بود  در

 

سرتو   یچطور جرات کرد یمن بش ی شخص  یوارد زندگ  یاحمق چطور به خودت اجازه داد کهی +تو مرت
 ی هست یک یمن فکر کرد یتو زندگ  یبکن 

من نه تورو نه چشم و  نیبب شهیپر از پولم م بیخوشگلو ج  یعاشق چشم و ابرو یخودت گفت شیپ
  یدست از سرم بردار ازت متنفرم از همتون متنفرم فکرکرد خوامی نم تویچ یه یابروتو نه پوالتو نه زندگ 

من   خوامی اون شهرت هم نم یسمتت من حت امیم دوئمیکنم م یباز  یلمیف یتو  تونمینم گید نکهیاز
 کنار فقط از شر تو خالص شم زارمیم  بوسمویم و یهمه چ رمیهم نم یگر یسمت باز گهید یحت

 

 شد ونهیشد انتظارشو نداشتو د ونهیلحظه انگار د  کی یبرا

 

 سورن   

 

 انیبدون توجه به حضور آراز و دا شدیچ  دمینفهم یدختر دختره عوض هی گفتیداشت م یچ
   زدی نو پس مم  دینبا واریبازوهاشو گرفتم و کوبوندمش به د
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  کی یانگار برا کی پرتش کردم رو سرام ییمنو بخوا یمجبور  ییخوای نم ی+دختره احمق تو غلط کرد
 چشمامو گرفته بود  یمن خون جلو یلحظه نفسش رفت ول 

 آراز 

 

 کشهیداره دختر و م نی_آراز ا

 

اومد   یافتادن کس یصدا انیدا  یکه با صدا دمیشنیاون دخترو م یاالن پشتم بهشون بود و صدا تا
 با سرعت برگشتم

 

 گفیم راهی بدو ب  زدوی م یلیمن با عجله رفتم طرف سورن داشت به دختره س یخدا

 

 دختره خراب  یعوض  یشی_تو مال من م

 

 +خفه شو سورن گمشو کنار گمشو 

تعادلشو از دست داد افتاد رو   ان یهول داد که دا انویمشت حواله صورتم کرد دا کی برگشت  سورن
 ن یزم

  

 ن ینداره گمش یربط  چکسی به ه یسر  رودی ب  دی_ازخونه من گمش

  

 ی کن یم یرو ادهیز یدار  گهی+د
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   نیگرفتم بردم پشت سرش خوابوندمش رو زم دستاشو

  

انجام   دی که نبا کنمی م یخودم کار   یتمومش کن وگرنه خودم با دستا تویباز ونه ید نیحاال ا نی+هم
 ی دیبدم سورن فهم

 

 نگاه به دختره کرد  هیولش کردم بلند شد و  اروم

 

 با تعجب به من نگاه کرد   دیترس

 

 سمت دختره برگشتم

  دیچک ی چشمش کبود شده بودو از دماغش خون م ریشده بود ز هوشیب

 بود   هوشی گرفتم خداروشکر ب نبضشو

 

 طرف سورن   برگشتم

 

 +زندس 

 

 مشت کردو گاز گرف  دستشو

 



 من در تو 

67 
 

 کن   یکار ی  _آراز کمکش کن حالشو خوب کن

  نجای ا خوامیفقط نم  ادی دکتر ب زنمی برو زنگ م نمتی بب خوامی سورن نم یر ی م  نجایاالن از نی+هم
 نمت ی بب

 

 تنهاش بزارم  تونمی_نم

 

 ه؟ یمگه اجبار نه؟؟یتورو بب خوادیبلند بشه دلش م یکن یفکر م یکشی +خجالت نم 

 

 ست ی_برام مهم ن

 

 +برو سورن فقط برو 

 

 نگام کنه رفت   نکهیا بدون

 

 رو بغل کردم گذاشتم تو اتاق   دختره

 

 ل ی زنگ بزن به دکتر سه انی+دا

 

دارو نوشت که فرستادم   یسرم زد بهشو کل هیبهش گفتم   ویبود همه چ کمینزد  یاز دوستا یکی  لیسه
 کنه  هیته انیدا
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 صنا  

 

 افتاده  یمن چه اتفاق یخدا

 

 من   یمنو کتک زد خدا یسورن وحش اون

 کرده بود ری تو گلوم گ یجام بلند شدم بغض بد از

 

 _حالت خوبه؟ 

 

راجبم ..گولم  کننیم یداره چه فکر  یک ی نیپست باشه ا تونهینگاهش کردم واقعا مرد چقدر م  فقط
 لعنت به من…  کنمیم  کاری چ بهیکنه  اصال من تو خونه مرد غر کاری کنه چ یکنه دست دراز  دمیبزنه، تهد

 

 سر راهم سبز شد  گهیپسر د هیجام بلند شدم به سمت در رفتم که  از

 

 واقعا باور کن..  گمیم  یچ نیبب  یصبر کن  ی_چرا بلند شد

 

 راحت   التونیخ  کنمی نم تی +ازش شکا

 

 رون ی گفتم و از اونجا زدم ب نویا



 من در تو 

69 
 

 جلوم  دیپر ینی ریظرف ش کیبا  یردم پر که در واحدو باز ک نیهم

 .  ز…ی_سوپرااا

 دهنشو گرفت  یظرف از دستش افتاد و جلو دنمیبا د 

 

 هیچه وضع ن یا ؟یشدیچ یی_صنا

  

نبودم ..خودمو پرت کردم تو بغلش و شروع   شهیبودو نگران خورده ش  یچوب ین یظرف شر خداروشکر
 کردن  هی بلند گر یکردم با صدا

 

 کن ف یتعر  نیبش ای باشه اروم باش ب زمی_باشه عز

 

 که خوردم   ییاز حماقتم از تک تک ضربه ها تمیبهش گفتم از عصبان  ویچ همه

 

چطور   یده که چفکر کر هیفکر کرده که ک کهیمرت  میکن ت یشکا میبر دیبا شهینم  ینجور یا شهی_نه نم
 جرات کرده 

بال رو سرم در اورد اصال من اونجا   نیو اون ا بهیمرد غر هیبگم ؟بگم رفتم خونه  یبرم چ   ایپر شهی+نم
 کردم ی م کاریچ

 

  شهی باشه که سنگ رو سنگ بند نم ینجور ی_اگه ا
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خودم   یبرا   نجایکه بهم اعتماد کردن و فرستادن تا ا نی خانوادم از  خوامینم می..از طرفگهید شهی+نم
 کنم مونیدرست کنمو پش یقشنگ  یزندگ

 

 شمیم ونهی_دارم د

 

  دی دستم لرز یتو میگوش

 

جواب  وی گوش دمویبه سرم کش ی حوابشو ندم ، دست تونستمیبود..نه االن وقتش نبود ..اما نم مامانم
 دادم

 

 +سالم مامان قشنگم

 

 را صدات گرفته چ کدونمی یک ی_سالم 

 

 کوچولو سرما خوردم   کی+ 

 

کانادا تو شرکتش به   ییایب  دیعموت زنگ زدبه بابات گفته حتما با زمی مراقب خودت باش..عز شتری_ب
 بهتر از برادرش  یداره و ک  اجیاحت یمهندس حرفه ا کی

 

 اومده داداشش مهندسه؟؟   ادشی+تازه 
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پس فردا  یاسرار و کردو برامون برا یاونطرف کل ادی ب  تونهیگفته که نم یبگم واال بابات هرچ ی_چ
 گرفت  طی شب بل

 

 مامان؟؟ یزود نی+وا به ا

 

 _اره مادر زود کاراتو درست کن  

 

 دارم یکارو زندگ نجایمن ا یدونی+وا مامان نم

 

 نهیصورتمو بب   بابام وضع خواستمی اما نم رمیدورم فاصله بگ  یادما نجای..راستش دوست داشتم برم از
 داره  یو خوب یفکر کنه دختر قو  شهیهم خوامیشه م دی دخترش نا ام  دونهیاز 

 

   ای گیم یز ی چی  ایاونطرف دن میو بر میتورو تنها بزار میتونی _ما که نم

 من تهرانمو شما شمال  ینی بیم ینگاه بنداز  هی+مامان جان  

 

 کال چهارساعته ین یبیم  یحساب کتاب کن  هی_

 

من سرم   نی خوب بود کارش اونجا مستقر شد نیشما بر رمی گیخودمو م  نجای+مامانم من تازه دارم ا 
 شتونیپ مونمیب مدت م امیخلوت شد م
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 زنم ی من دارم از کانادا حرف م گمیم یچ یدون یم  یگیم ی_صنا چ 

 

 بامبده به با   ویفرودگاه دنبالم .. اصال گوش نیایم  مایتو هواپ نمیشی+م

 

دارمو سرم شلوغه  یقرارداد کار  هیکه  گهید یبهونه ها یحرف زدن باهاشون واوردن کل  یکل بعد
 شدیبود وگرنه مامانو که اصال نم یو روشنفکر   یتونستم قانعشون کنم خدارو شکر بابا ادم منطق

 باهاش حرف زد 

 رونیسه روز اصال از خونه ب نیا ی تو شیارا زیم ی.نشستم جلوگذشت…یم نایرفتن بابا ا  یهفته ا هی
  دمیشا نمشیتصور کنم که دوباره بب تونسمیاحساس ترس نداشتم اما نم نمینرفتم که مبادا سورنو بب 

 بودن و خارشدن داشتم فیاحساس ضع   شتریترس داشتم اما ب 

 

 دنیچشمم هنوز خوب نشده بود ..با د هیاما خون افتادگ زدی م یچشمم بهتر بود رو به زرد رریز یکبود
 م…ینه حسرت چهره قشنگمو بخورم بگذر بودمی کانادا م  یتو دیبد شد من االن با شتر یخودم حالم ب

 

خوشگلم  دهیخط چشم کش  هیمعلوم نباشه  امیکرم پودر زدم تا کبود کمیدراوردم   شمویارا لوازم
من کال پرم از اعتماد   میازون قشنگاش بگذر یخوناشام شدم ول  هیشب شتریچشمم ب نیکه با ا دمیکش

 کرد یم لمیرژ قرمزم تکم  هیبنفس 

 

 شروع کرد به زنگ خورد   میگوش

 جواب دادم  دیگرفتم با ترد یب یدلشوره عج  هیناشناس بود… شماره
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 +الو 

 

 آراز  

 

زن دست بلند کرد   هینداشتم کاراش واقعا دور از انتظار بود رو  یخبر  چیاز سورن ه شدیم یروز  سه
به باهاش   یبار  زدم…چندیباهاش حرف م  دیبود دوستش داشتم با قمیکرد اما بازم رف یشرف یب

 بفرستم امی تماس گرفتم جواب نداد … بهتره پ

 

 حتما باهات کار دارم  زنمیبرات زنگ م یوقت

 

 صله جواب دادبود چون بالفا اممیمنتظر پ انگار

 

 ی باهام حرف نزن انگار بابام ی_جور 

 

 ؟ یی+کجا

 

 ش ی _خونِه تجر

 

 برداشتم حرکت کردم سمت خونش  مویسوچ
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 رو دود گرفته بود   خونه

 

  تهیچه وضع نیسورن ا یکنی م کاری+چ

 

 یی ای _نگفتم کجام که ب

 

 ؟؟   ستی+تو حالت نرمال ن

 

 جون مقاومتم نداشت  یدوش سرد حت ری بلندش کردم و انداختمش ز بزور

 

 هنوز همونجا نشسته   دمیابو بستم د ریش

 

 ی +سورن خوب

 

 کنه ی م هیداره گر دمیفهم دیلرزیهاش م شونه

 

انتظار   دمیکردم من اصال دست خودم نبود آراز من اصال نفهم کاری_آراز من چطور تونستم من چ
   سی فکر کردم مثل بق کنم ینو عاشق خودم م داشتم قبول کنه گفتم او
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 شه یعاشق نم  یکه کس یزور  شهینم  دیکه با زور تهد ی+آروم باش پسر همه چ

 ونهیدارم د فهمهی _همه کار کردم بخدا کردم بهش گفتم ازش خوشم اومد تولدش رفتم اما اصال نم
 شمیم

 

 ی+عاشقش شد

 

 افتهیتو دام من م افتهیتو دام پول م نمیبفهمونم ا خواستمیبشه اولش فقط م ینجور ی_قرار نبود ا
  دیند ویچی لوکس رفتمم چشمم ه نیبدم اما روز تولدش با کادو ماش خواستمی م اشویجواب بلبل زبون

  خوامیگفتم حتما چون متفاوته م دی متفاوت بودنش لرز ی..دلم برا  دیپسم زد…همونجا دلم لرز یچیه
که   یمنو بخواد منو قبول کنه …. من باختم آراز من خواستمیم اما اونروز تو خونه مامتحانش کن

 به پوله دلمو از دست دادم  زیهمه چ گفتمیم

 

 

مخصوصا تو   دونستمی نم  یچیبگم ه یچ  دیبا دونستمیشدم سورن و عاشق شدن محال بود نم  شوکه
 زمونه نیا

 

 کرد یبود فضا رو عوض م هم اومد حداقل اون شوق انیشدم زنگ زدم دا بلند

 سه بعدازظهر بود که بلند شدم   کینزد ساعت

 

 کار دارم  کمی رمیم گهی+من د
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 برگشت سمتم و گفت  انیدا

 

 ام یم  ییجای_صبر کن منم باهات تا 

 

 ی اوردین نی+مگه ماش

 

 تموم کرد  نیبنز زهی_چ

 

 رون ی تعجب نگاش کردم که بهم چشمک زد و منو کشوند ب با

 

 باهات کار دارم  یعنیمنو برسون  گمیم ی_وقت

 

 کنم  یعنی نویا  ی+اونوقت من چجور 

 

 م ی_مشکل خودته بر

 

 به سمت خونه خودم رفتم نی تو ماش مینشست

 

 بهت بگم  یز یچ هی خوام یم می_آراز سرعتتو کمتر کن به خونه نرس 
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 گه ی+باشه شروع کن د

 

دختره   نیبشه..به گمونم عاشق ا ی نجور یا یواسه کس دمیند ستیپسر حالش اصال خوب ن  نی_آراز ا
 شده

 

 اد یبگذره به خودش م کم یکنم ،  کاری+خب چ

 

 بده بگو واقعا دوسش داره تشیدختره حرف بزن بگو وضع  نیکن برو با ا یو برادر  ایب  نی_بب 

 

 زدم بغل نویماش کدفعهی

 

  دیکتکت زد االن فهم دیبگم ببخش  ی..برم چ یدیصورت دختره رو ند یگیم  یچ  یفهمی؟؟می+چ
 د ینکن ایمسخره باز نیا یقاط شش؟؟منویبرو پ  ای عاشقته ب

 

  تشیبگو وضع ادیکه از دلش در ب   یجور ی که کم کم باهاش حرف بزن  ارشی_آراز درسته نگفتم برو ب
 داغونه 

 

 سوزه؟؟یکتک خورد االن دلش واسه اون م ن یواسه هم  خوادشیدختره نم یفهم ی +چرا نم

 ن یاالنش بگو از حال بدش بگو دخترا احساسات  تیتو برو از وضع سوزهی_نه نم
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 یگی م یچشمو نگرفت پسر چ یچ یدختر ه نی+ا

 

 از دخترا؟؟  یدار  ی_تو مثال چه شناخت

 

 ؟؟ یزنیچرا حرف نم  یکه شناخت دار  یی+تو

 

 شهیبدتر م خورهیبه دختره بر م گمیم یچ هی فعهکدی باشم  یجد تونمی نم  یشناسی_منو که م

 

 ن ی +خدا ازتون نگذره که فقط باعث دردسرمن

 

 لپمو ببوسه که هلش دادم عقب  دیپر

 

 کنم  کاریبگو چ  یاد…سر ی+گمشو عقب خوشم نم

 

  نیایارازم لطفا چند لحظه ب یگیم  یزنیبهش زنگ م دهی چشمش ترس  نهیکه تورو بب یی جا  ادینم نی_ا
 اومده  شیپ  یمسئله فور  هی نییپا

 

 +شمارش؟؟ 



 من در تو 

79 
 

 خودش باشه دوارمیام یغیسورن برداشتم نوشته بود جوجه ت یاز گوش ای_ب

 

 ؟؟؟یدوار ی+ام

 

 نبود  ادمی  نویاصال ا یییپس؟؟وا ی_ادرس خونشون چ

 

 گفته بود خونش تو همون کوچس میبار باهم تصادف کرد  کیکجاست  دونمی+کوچشونو م

 

   یرفته بابا گهیبرو جلو…من د رونی اومد ب ستایخب سر کوچه وا یل ی_خ

 

 ی نه بابا یبا ی+با

 

 نجات بده   نایخودت منو از دست ا ایخدا

 

 در اوردمو شماره رو گرفتم   تلفنمو 

 

 _الو؟؟

 

 +الو صنا خانوم 
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 _شما؟؟ 

 باهاتون داشتم یکار  هی نیی پا دی+آرازم لطفا خودتونو برسون

 

 د یندارم لطفا مزاحم نش ی_من با شما کار 

 

 پس لطفا چند لحظه وقتتو بده ب من زنمی نم یمن بهت صدمه ا ی دونیم  نی+بب

 

  قمیعاشق رف ایب  کنمی دختر بچه جروبحث م هیدارم با  ن یمن حالو روزمو بب  یقطع کردم …خدا  تلفنو
چون بعد آرام سورن   کنمی م نکارویداره…. خب ا یبه من چه ربط  هیقض نیا نکارایخه منو چه به اشو ا

 کنمی دخالت نم گهیساعت بعدش د هیکمکم کرد سر پاشم فقط   یلیخ

 

 صنا  

 

..اگه بازم کارم اشتباه   ترسمیکنم …م کاریچ  دیازش کمک بخوام..حاال با ستیهم ن ای من پر ایخدا یوا
 د… یدستم لرز یتو یکنم …استرس گرفته بودم گوش  کاری من چ یباشه …وا

 

 منتظرم…  نییپا
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باشه به حساب   یادب یب  دیاگه نرم شا کشتیسورن منو م دینبود شا نیمرد بهم کمک کرد اگه ا نیا
 رم یتشکر م 

جلو بازمو تن کردم از   یو مانتو طوس دمیپوش یمشک شرت یت هیعوض کردم   ن یبا شلوار ج شلوارمو
گرفتم دستم تو  ممی گرفتم شالم مشک نکویع یتابلو بود…سر   یلیبه خودم نگاه کردم چشمم خ نهییآ

 کنم… ی اسانسور سرم م

 

 جلوم ترمز کرد   وندایه نیماش هیچشم دنبالش گشتم که  با

 

 ..نییپا  دیرو کش شهیش

 

 _سوارشو.. 

 

 جلو رو باز کردم و نشستم در

 

 +سالم

 

 تکون داد و حرکت کرد…  سرشو

 

 …پرو   ادیانگار من گفتم ب  وا
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 م یاز خونه دور نش ادیز  دی+ببخش

 

 بابا  یسرشو تکون داد ا بازم

نشستم …اونم برگشت طرفم اما سرمو   خیچونم که با برخورد دستم به لبم س ریگذاشتم ز دستمو
 چرخوندم طرف پنجره…

 ..زدم   غی ج  یلیمن رژ قرمز خ ایخدا یوا

 …  یییا دیبه خودش رس نقدریخوبه بزور اومد ا گهیم االن

 

 گشتم…  یچشم دنبال دستمال کاغذ با

 

 ؟؟ ییخوایم یز ی_چ

 

 حواصش هستا  یچشم ریز  یآ پسره موذ آ

 

 ی+ دستمال کاغذ

 

 _داشبورد 

 

 میبهتر شد…بگذر کمیرو لبم… دم یبرداشتمو کش یسر 
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 شدمیداشتم کالفه م گهید کرد،یم  یرانندگ یکم  یل یسرعت خ با

 ی+ممنونم که منو از دست اون نجات داد

 

 موضوع باهاتون حرف بزنم   ن ی راجب هم خواستمی_صنا خانوم راستش م 

 

 به اتوبان  میدیکم کم رس 

 

 د ی+بفرما

 

زدم   امکیپ  ایپر یافتاده بود به جونم…برا یب یدلشوره عج  هیکرد…ی به پشت سر نگاه م نهیاز آ مدام
 رونم… ینگرانم نباش ب 

 

 _راستش سورن خودشو تو خونه ..حبس ..کرده.. 

 

 زنه… یپشت سرمونه که حواسش به اونجاستو شمرده شمرده حرف م  یجالب شد چ  برام

 خواستم برگردم بازومو گرفت  تا

 

 پشت سرتو نگاه نکن ینکن برگرد  ی_اصال سع
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 چخبره  شدنیچ  یترسونیمنو م ی+دار 

 نگران نباش  می گردیبرم زنمی دور م یدگی_نه نه نترس بهم اعتماد کن من سر اون بر

 

 استرس زبونم بند اومد انگار متوجه ترسم شد که ادامه داد  از

 

 حالش بد بود اون…   یلیخ  ششیبودم پ زدم…امروزی _داشتم در مورد سورن حرف م

 

 یسر  ی ل یام اومد کنارمون … اراز خ گهید یکیجلومون  دیچ یپ یون سر  هیدور بزنه که  خواستیم
 پاشو گذاشت رو ترمز …

 

 شدهیچخبره چ نجای+آقا آراز ا

 

 زد تو چشام    زل

 

 _دستمو ول نکن صنا از من جدا نشو 

 

 دتونهیجد هیباز نجایچخبره ا یگ یم ی؟چی_چ

 سمت آراز باز شد  در
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 وگرنه  ن یتو ماش  یر یم یشیم ادهی _بدون سر صدا پ

 

آراز برگشت سمتم…چشماشو   دم یکش یبلند نیکه به کمرش داشت ه یکلت  دنیزد کنار با د کتشو
 شدم   ادهیپ  دیلرزیدر سمت منو باز کرد …بدنم م گهید یکیشد  ادهی گذاشت رو همو پ

 

  م…صنای کنی باشه حل م یهر مشکل امی شرکته اون بره من باهاتون م یاز کارمندا یکی دختر  نی_ا
 ی گینم یز ی اتفاق چ نیرفتم خارج از شهر نگرانم نشن درمورد ا یکار  یمن برا یگیخانوم به همه م

 

 ؟؟ یکه گفت:متوجه شد کردی نگاش م یگنگ با

 

 دادمی تند سرمو تکون م  تند

 

 هردوتون  نیتو ماش نینیبش گهی_بسه د

 

 برگشت سمت اون مرد آراز

 

 ست ی دختر با من ن نیگفتم ا نی_بب 

  

 حرکت کردن یسر  نی کردن تو ماش  پرتمون
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 سمت آراز  برگشتم

 

 مارو  برنیکجا م نیک  نای+چخبره ا

 

 نترس  ادی سرت ب ییبال  زارمی _نم

 

نداشت و   یا دهیفا گهیتقال کردم اما د  یلیبرگشتن سمتمون دستمال گذاشتن رو دهنمون خ دونفر
 متوجه نشدم….  یز یچ

 

 آراز   

  امیپ ی م یکر یبه شک افتاد برا پشت سرمه دلم یون مشک هی دمیوارد اتوبان شدم فهم یوقت از
 دیزودتر خودتونو برسون  دی کن  یسع کنهی م بمیفرستادم تو اتوبان ون تعغ

 

نبود …لعنت    نینشده بود حقش ا تی ..کم اذ سوختیمن م  شیدختر بود به ات نیا مینگران تمام
 شش یپ ومدمیکاش نم انیبهت دا

 افتاده… یداشتم …چه اتفاق  یبی باز کردم سردرد عج چشمامو

 …صنا… ومدیم یاتاق سرد بودم نور کم  هیافتاد تو  ادمی زیکم همه چ کم

 

 من اون دختر کجاست کجاست …  یخدا
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 شده بود  ری زنج واریبه د دستام

 

 ست ین نجایا یکس  یی+صناااا…صناا…آها

 

 ؟؟یگردیم ی_دنبال کس 

 

 دختره کجاست  کهی+مرت

 

  رونی زد و رفت ب  پورخند

 

 … یییی+لعنت

 

 من… یبود خدا هوشیجون دخترو پرت کردن کف اتاق انگار هنوز ب  یبعد در باز شد جسم ب کمی

 

 

 صنا 

 

 ..صداش تو گوشم بود.. کردیداشت صدام م یک ی انگار
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 _صنا  ..صنا 

 

 خواب بوده.. نایاقا آراز خوابم برده و همه ا نیتو ماش نمیچشمامو باز کنم بب شهیم  یعنی ایخدا

 

 شو  داری_صنا ب

 

 ه؟؟ ی+اه چ

 

 ؟؟ یبود  داری_ب 

 

  گهیسرم اومده …من د هییچه بال  نیا ایدادم..بغض کردم ..خدا کهی ت واریجام نشستم و به د تو
 ..  کشمینم

 کردم  هیگذاشتم رو زانو هامو گر سرمو

 

 ربع سرمو بلند کردم رو کردم سمت آراز    کیحدودًا  بعد

 

 شد و رفت سمت آراز انیمرد تو چهارچوب در نما کیزل زده بود در به صدا در اومدو  بهم

 یی خوایم یازمن چ  ؟یهست ی_ک
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   خوامیم یز یچ  هیاز تو  نیهستم …اما افر یک ستی_مهم ن

 

 زدو تو صورت آراز خم شد  یشخندین

 

   یبهم بگ ری درمورد سروان آرتا جهانگ زوی همه چ دی_با

 

 به خودش اومد.. یکه آراز سر  گهیچند لحظه زل زدن تو صورت همد  یبرا هردو

 

 درمورد…  دونمینم  رونی _من سه ساله ازونجا اومدم ب

 

  ینظر داره اون عوض ریمرد چند ساله اونجاست تو چندساله منو ز نیپسر کودن ا یییآراز آ ییی_آ
همه رو   د یبا یبود یتو سروان قو ییچرخ من و تو هم چند ساله اونجا یال دازه نیچندساله چوب م

 ی بشناس

 

  شناسمشیمن نم مونهیبمونه از همه م یمخف  خوادیکه م یاون یکه ندون ییا ی_انقدر احمق بنظر نم 
 بوده ی سرگرد مخف هی هیک دونمینم دمیاسمشو شن
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 باشه قبوله   یدهن باز کن ییخوایپس نم   نطوری_که ا

 

 گفت :   یدرو نبست خواستم بلند شم که آراز سر  رونی ب  رفت

 

 ن ی_همونجا بش

 

  ایمانند بود اونو تا کرد  مثل شالق شد …خدا یدراز فلز  زیچ هیاومد دستش  گهیمرد د یلحظه  نیهم
 کنه؟ کاری چ خوادیم یعنی

 

 بستن  ر ی ارازو باز کردن و اوردن وسط اتاق دستاشو باال سرش به زنج یدستا

 

 داغ کرد…قرمز شده بود ….لباس ارازو تو تنش پاره کردن… شالقو

 

 اولو زدن… ضربه

 بستم دستمو گذاشتم رو گوشم چشمامو

 

 یادایفر یمن تو صدا یها هیگر یاما صدا ادیبود سرمو گذاشتم رو زانوهام که صدام در ن  وحشتناک
 شد یآراز گم م

 رفتن و در قفل کردن…  ومدی آراز در ن یصدا گهیزدن که د انقدر

 بود …  هوشی انگار ب دی کشی شدم نفس م کیترس و لرز بهش نزد با
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 نگاه کنم  کل بدنش خون بود.. تونستمیپشتش ضربه زده بودن نم به

 ن یسر پسر مردم اورد ییخداها چه بال  یب نیکرد کاریچ

 

 دهنمو گرفتم  دستم جلو با

 

 بود… ی خوردم همون مرد قبل   کهی باز شد و فرصت نداشتم برم کنج اتاق  در

 

 باخبرم  نجایمن از حضورتو ا ی_ دختر جون هر چقدر اون کنج فرو بر 

  

 وار یرفتم و خودمو چسبوندم به د عقب

 کردن رو سر آراز ….  یاومدن با سطل اب اومدن داخل با اشاره مرد همشو خال  ینفر  چند

 

 گفت اما آراز سرشو تکون داد  یز یچ هیاومد مرد در گوشش  بهوش

 

 شدیشکنجه م نجاینبود….آراز هر روز ا یخبر   یچینه آب نه غذا از ه میبود  نجایبود که ا  دوروز
 از انگشتاشو شکوندن  یک یصورتش کبود بود چشمش ورم کرده بود امروز 

 

   یگینم یچیکه بهشون ه یدون یم یچ  کنمی+آراز خواهش م 
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 کرد…یاما فقط سکوت م دمیپرسی دوروز هزاران بار ازش م نیسکوت تو ا بازم

 

 شده بودم  فیضع  یلیتو تنم نمونده بود خ یجون  شدمینم میقا گهیهمون مرد اومد تو د دوباره

 

 مرد اومد سمت من بازومو گرفتو بلندم کرد  نباریا اما

 کنه آراز جان  ینشد تورو بهم معرف  میدوروز مشغله داشت نی_انقدر تو ا

 

 +من من کارمند شرکتشم فقط…

 

 ؟ یپ یمرد خوشت نیغروب تو اتوبان تهران با همچ ۷_اووو کارمند شرکتش ساعت 

 

 +نه نه من.. 

 

 _اون کارمندمه 

 

 شب مال من باشه هوووم؟؟؟  کیکه   یشی_پس ناراحت نم 

 

 میمگه من چ یچ یعنی کنهی اصال نگاه نم دمیبرگشتم سمت آراز که د گفتیداشت م یچ یچ
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 کنم یخواهش م نیدست از سرم بردار کنمی +آقا خواهش م

 

در   کی نزد  دنیشنینم چکدومی به اون به آراز ه کردمی التماس م بردیهمراه خودش م دیکش  بازومو
 بشم آلودم نکن  گرانیگناه د چهی نزار باز  ریآبرومو ازم نگ ایزجه زدم از خدا کمک خواستم خدا میشد

 

 _آقا…. آقا 

 

 کار دارم  ی_االن نه صدق

 

 دیگفت حتما جواب بد هی_اما آقا تماس گرفتند فور

 

 _اااه 

 کرد تو اتاق  پرتم

 

 صبر کن   گردمی_برم

 

 بزار جلوم خدا جونم  یراه هی  ایکمکم کن خدا ایخدا

 

 نجا یا ای _صنا صنا ب
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 بشه یبود چ کینزد یدونیتا االن م یخفه شو الل بود  یفهمی +خفه شو م

 

 نقشه دارم  هی شمیپ ایارن…ب ی شکنجه هارو سرتو درب نی کنه و ا کشی_هر واکنش من ممکن بود تحر

 

 +بگو

 

در   بشیاز ج دویکل  یشیکردم شوکه نم یهر کار  نجایبکشون ا یجور  کیاون مردو  می_اصال وقت ندار
 ب خ  یکنی و دستامو باز م  یار یم

 

 بگم  یچ ی+من اخه چطور 

 

 اصال  میشانسمونه اصال وقت ندار  نیاخر نی_صنا ا

 

 یاز هر لحظه  شتریباش ب یکه قو یدیبود شن سیباش اون پل یجمع و جور کردم صنا قو خودمو
 تونمیم نمیا  ستادمیمن تو تمام مشکالتم  ا تی زندگ یتو

 

 زدم داد

 

 نگهبان …آقا ی+آقااا….آقا
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 _زهرمار…چته

 

 کنم ی بده خواهش م   یلیوضعم خ  رمیبرم دوش بگ   دیمنو ببره اتاقش با خوادی آقا م ای +زودباش ب

 

 ی ؟؟کورخوندیبش شی سوگل ییخوای_هه م

 

 دست خودم   ری ز یشیهواتو دارم،م  شی…من بشم سوگل یدونی…م رم ی+به هر حال دارم م 

 

   پول خورد تو دماغش در و باز کردو اومد جلو یبو انگار

 

 به چشم خانوم  ی_ا

 

 ی بلندم کن یخم ش شهیآقا پرتم کرد م دای+ببخش

 

 داشت   دیترد ینگام کرد یکم

 

 ی کنی فکر م یمرد به چ میای+باهم راه م
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شکستن استخون اومد چشمامو باز   یشد بلندم کنه چشمامو بستم قبل خوردن دستش بهم صدا خم
 …  دمیآراز د  یپا یکردم گردنشو ال

 

 نشون بدم آراز گفت:  یبخوام عکس العمل نکهیا قبل

 

 تمومه ی_بدو بدو صنا االن برسه همه چ

 

 قفله بازشون کردم   نی ا دیحدس زد کدوم کل  شدینگاه م هیگرفتم با   دویکل  بشی تو ج یسر 

 آراز  

 

اب   یدراوردم دست صنارو گرفتم دم در سر گوش بشیباز شدن دستم خم شدم اسلحه رو از ج  بعد
 م… یخونه متروکه بود هیدادم انگار تو 

 

 نگهبان نزاشتن …  ادیاوردن ز هوشیطبقه باال…چون مارو ب میرفت 

 

 نگهبان داشت برگشتم طرف صنا  هیاما تو اون راهرو  ریپنجره بدون دزدگ هیخورد به  چشمم

 

 دم ی_باشه فهم
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 جلو   رفت

 

 آقا  دی_ببخش

 

 اسلحشو گرفت سمتش  مرد

 

 اما..  رمی دستاشو برد باال گفت: اقاگفته دوش بگ صنا

 

 جلو   افتی_راه ب

 

 اومد  کهی اون مرت ی حرکت خالصش کردم که صدا هیکه گذشت گردنشو گرفتم تو  صنا

 

 نا یرفتن ا یکدووم گووور  ی_صدق

 

 متر بود نگاش کردم  ۴صنا رو گرفتم پنجره رو باز کردم فاصله حدود  دست

 

 +دستمو ول نکن خب؟

 

  میدیتکون داد باهم پر سرشو
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بود اصال   کی هوا تار میدیرسی نم جای به ه میچقدر رفت دونمیم…نمیدیدوی فقط م میدیکردم دو بلندش
 م ییکجا دونستمینم

 

 ی +صنا خوب

 

 میریم میکجا دار میکن کاری چ دی_با

 

 پشت اون تپه ها   میریم  نی+اونجارو بب

 

 ترسمیم  یل ی_مترسم اقا آراز خ

 

 سمت تپه ها  دمییمحکم فشار دادم و دو دستشو

 چخبره  نمی من برم اون پشت بب  نی گوشه بش نیا ای+ب

 

 محکم گرفت  دستمو

 

 ام یبزار منم ب  ترسمیمن م ی_کجا بر 
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  یز یچ کهیانگار دره هست تار  نیو بب  نیی باشه اون پا وونیاون پشت چخبره ح  دونمیمن نم نی+بب
 میمون یبشه زنده نم یپامون خال   ریخطر ناکه ز نمیب ینم

 

   مونمیزنده نم  نجایمنم ا افتهی شما ب یاتفاقا برا نی_اگه ا

 

 ست یحقش ن  نیا سوزهیمن م شی دختر داره به ات نیا

 

 پاتم نگاه کن  ری ز ری +دستمو محکم بگ

 

طرفش تپه ها بودن و   هیتنگ  ریمس هی شدینم دهید یچ ی مطلق بود ه یاهیفقط س  رفتمی م یچ هر
 برگشتم طرف صنا    نییپا میبرم جلوتر پرت ش  دمیشدم ترس دینا ام گهیطرفش دره د هی

 

 ست ین ی راه  نطرفیا می+برگرد

 

 چوب و رو گردنم حس کردم  یکه سرد میقدم بر نداشت  کی هنوز

 

 ی مان ی_برنگرد که زنده نم 

 

 داشت حدس زدم که از دارو دسته اونا نباشن  یافغان  لهجه

 دهنش یدستشو گذاشت جلو صنا
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 خوب   ستین  یچی نزن صنا ه غی+ج

 

 تند سرشو تکون داد تند

 

حال خانومم خوب  میکجا میدونی کردن نم یچند نفر ازمون دزد میمحترم منو همسرم گم شد ی+آقا
 د یلطفا کمکمون کن  ستین

 

 د؟یکه ندار ی_اسلحه ا

 

 نه نه اصال  ؟اسلحه؟ی+چ

 

 _دستاتو ببر باال 

 

 ن یایبه صنا انداخت و گفت دنبالم ب  ینگاه هیگشتنم  بعد

  دیساعت طول کش میحدود ن  میرفت میمستق  رویمس همون

  

 شه یبود معلوم نبود اخرش به کجا خطم م  کیتار یل یخ ین ییسر پا  هیبه  میدیرس
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 میحدود ن یاباد هی یرسیم یر ی راسته م روی مس نیهم  ایوحش  یاسلحه برا  نمیا ری چراغمو بگ نی_ا
هرکس امد در   یزنی در م یخانه هست با در بزرگ مشک ک ی یبرو اونجا سر اباد یراه دار  گهیساعت د
 کدخدا   شیاز طرف غالمرضا هستم مبرنت پ  یگیباز کرد م

 

 ؟ ی+بعدش چ

 

 ره یگ یم می_کدخدا تصم

 

 ه؟ ی+مرد خوب

 

   شدینبود که کدخدا نم یمردک اگه مرد خوب  یگی_چه م

 

 +ممنونم از لطفت 

 

 بلند کرد و برگشت   دستشو

 یادامه بد یتونی+حالت خوبه صنا م 

 

 میستیوا  نجای استراحت ا یبرا میکن سک یر  میتونیهم مگه دارم نم یا گهی_چاره د
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  گهیصنا د رونیب  میمگه ما از ساعت چند اومد شهیساعت چنده پس چرا صبح نم دونستمینم  یحت
 هی گر ری نزد ز تیموقع نی بود که تو ا یتو حال خودش نبود اصال اما انقدر قو خوردیتلو تلو م

 

   میشد  کیانگار نزد دمید ییدور روشنا از

 

 

 میدیرس گهید نی +صنا اونجا رو بب

 

 شکرت  ای_خدا

 

 بزرگ بود  یل یخونه نبود عمارت بود خ  نجایا  یبه در مشک  میدیرس

 

  

 د ی_با که کار دار

 

 مرد چماق به دست کنار در بود   هی

 

 کدخدا  شی+منو غالمرضا فرستاده گفته برم پ
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لحظه  هی بد بود   یلینگاهشون به صنا افتاد نگاهشون خ رونیاومدن ب گهیزد به در دوتا مرد د دوتا
 کردم نگاهشون افتاد رو چهره من  میشدم به اون مرد اعتماد کردم صنا رو پشت خودم قا مونیپش

 

 نجوره؟ ی_صورتت چه ا

 

 کردن کتکم زدن ی+ازمون دزد

 

 ه؟ی_او دختر ک 

 

 +زنم

  

 _برو تو 

زن جوان کنارش   هیجلوش پهن بود  وهیم  ونویقل تخت نشسته بود که بساط یرو  یتو مرد چاق  میرفت
 دخترش باشه خوردینشسته بود که بهش م 

 

 غالمرضا فرستاده  ناروی_آقا ا

 

 هستن؟  ی_ک

 

 کردن کتکشم زدن   یازشون دزد گنی_م
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 مرد جوان؟ یچکار مکرد نجای_ا

 

   می+ما گردشگر

 

 د یچی قهقهه خنده همشون تو سالن پ یصدا

 

 گردش نبود اونم تنها  یبرا یافغانستان انتخاب خوب ی_صحرا

 

 میافغانستان باش  دیبا زدمی اوضاع حدس م نیا دنیمن با د دیصنا شل شد رنگش پر یدستا

 

 و تو صحرا ولمون کردن دنیدزد  مونویهمچ  نجای+درسته اما مارو بزور اوردن ا

 

 دیا یاز من بر م  ی_چه کمک

 

 رانیا می برگرد دی+کمکمون کن 

 

هفته در   کی نیدر ا دیبرو دیتوان یسمت شهر ازونجا م کنهیکاروان حرکت م   گریهفته د ک ی نجای_ا
 شرط دارد کیخانه من به رو شما باز است اما 
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 د؟ یی+بله حتما بفرما

 

 د یمطمئن بشوم بهم محرم دیمن با تانی_شناسنامه ها

 

 دنیهم دزد فمونی و ک می+کدخدا ما نامزد هست 

 

 م یکنیعقدتان م ستین  ی_مشکل

 

 عقد بدون اطالع خانواده ها  می+ما نامزد

 

 زن بدون شوهر در عمارت بماند  کی شهیعقد من، نم ای شهیعقدت م ای_

 

 شده بودم برگشتم سمت صنا     یعصب

 

 صنا   نمتی+بب

  

 نگاه کرد چشاش بغض داشت سرشو به چپ و راست تکون داد  بهم
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 م یما باهم حرف بزن شهی+کدخدا م

 

تا   تی محرم غهیهفته ص کی یمن بشه برا غهیص تونه ینگران نباش م  کننی_همسرانم امادش م 
 د یبر  نجایاز

 

  یبال کی تونستمی دخترشه زنش بود چطور م کردمیکه فکر م میبهش اعتماد کنم اون زن تونستمینم
 ندارم  یا گهیچاره د میریگیبه تهران طالق م دنیبعد رس ارمیسرش درب  گهید

 

 م یکن ی +باشه ما عقد م

 

 _آقا آراز؟ 

 

   میندار ی+بهم اعتماد کن صنا چاره ا

 بدن ی محل  یکل کشون صنا رو بردن…کدخدا دستور داد به منم لباسا  زنها

 

 تمامش کرد یور نجیهم شهیرسمه نم  نایاما ا دیخسته ا  دونمی_پسرم م 

 

 +ساعت چنده کدخدا؟ 

 

 صبح ۳_
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 صنا نمونده که  یبرا یجون گهید

 

 شهیو تو خانه من انجام م دمیمراسمو انجام م  نیاما من دارم ا ستمیپدر و مادرت ن دونمی_پسرم م 
 مراسم تا آخرش درست انجام بشه خوامیپس م

 

مگه عصر هجره   خواستیم یز یچ  نیبود چطور چن یادیز  گهید نیا دمیخوب فهم دمیفهم  منظورشو
 شدمیم وونهیمخالفت داشتم نه موافقت داشتم د یبرا ینه راه کردی م کاریچ دیمن االن با

 اتاق کرد در بستن اما زنا پشت پر منتظر بود…  یخودش عقدمون کرد و کارو راه کدخدا

 

 خت ی ریتند تند اشک م صنا

 

 ی کنی نم ه یگر یتیموقع  نیتو همچ یهست یتو چه دختر قو که کردیفکر م  نی +صنا من داشتم به ا

 

گله  هیام تازه شوهرم کردم  گهیکشور د هی یشدم شکنجه شدم تو دهیدزد تمویوضع  نی_مگه سنگم بب
 زنم پشت درن 

 

 انا؟ یمن نبودم اح  ؟؟یشد  یشکنجه رو مطمئن  یول  دی+ببخش

 

 ن یبه زم دی بچه ها پاشو کوب مثل
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 که شدم ی_شکنجه روح 

 

 زدم    پوزخند

 باش دختر   زود

 

 د یکش  غیحرکت بلندش کردم پرتش کردم رو تخت که از ترس ج  هیشد تو  بلند

 

 کرد یزنها بود که پخش شد صنا با بهت بهم نگاه م دنیصنا کل کش  غیج  یصدا پشت

 

 صنا سرخ شده بود پوزخند زدم    صورت

 

 تخت  نطرف یمنو اتو اون گوشه بخواب  ستین دنیخواب یبرا ییجا نی+زم

  

 خوابم برد   عیسر یلیو خ  دمیرفت گوشه تخت …منم دراز کش  یحرف چیه بدون

 

 *** 

 

 _آقا آراز…آقا آراز 
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روشن با شلوار   یلباس اب  هیصنا بود؟. چقدر بامزه شده بود..  نیباز کردم ماتم برد واقعا ا چشامو
 صورتش بود  یبا نمکم رو شیارا هیگشاد ستش شالشم ست لباسش بود 

 

 ؟یکرد دای لباسارو از کجا پ  نی+ا

 

 صبحانتو بخور   ای …بیبخند ینکن ی_به نفعته که اصال سع 

 

 بفرما صبحانتون   گنی+معموال م

 

 باشه سلطان  گهی_نبابا امر د

 

 ست ین  ی+عرض

 

 ی جو برت نداره عادت کن یشوهرم  یفکر کرد ی راست  یراست نمتی_بب 

 

 +نترس برگه ازدواج دستمه

 

  یعقد نامه کاغذ  کی_اما نه تو شناسنامه فقط رو 
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 کاغذ قباله عقِد صنا  نی+ا

 

 در کار نباشه   میاون  گهیزودتر به تهران برسم و د  خوامی_فقط م

 

 کردم به خوردن غذام بلند شد بره که دستشو گرفتم شروع

 صنا  

 

 ؟؟ ی+چرا دستمو گرفت

 

   یزار ی نم رونیب  نجایبدون من پاتو ا میخراب شده هست نیتو ا  ی_تا وقت

 

 شدم اونوقت تو…  ری اس نجایاالنشم بخاطر شماها ا  ن یگرفته من هم تی شوخ  ای+واا حالت خوبه 

 

 یر ی گرم بگ دیبا زنها هم نبا  یحت  ییایب یتنها بر  دینبا ستیامن ن نجای_اه سرم رفت ا

 

  دنینداشتم بپوشم منو بردن به سر و وضعم رس یچی+ه

 

 نباش  دیتو د گمی_صنا  م 
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 خوب   یلی+خ

 

 

باهاشون تماس   شنینگران م یعن یدر چه حالن کجان… نایمامان ا یعنیاز مبال نشستم  یکی رو  رفتم
 شنیهفته شده معلومه نگران م هی کینگرفتم نزد

خودت کمکم کن پدرم بعد   ایخدا  یه براشون چاالن اگه اون زنگ زده باش کشهی م یاون چ نایت خدا
بشه  بخاطر من دوباره  یکه حقشه بره واسه خودش کس یز ی شده بره دنبال چ یچند سال راض

بشم منو  یشرمنده کس  نیاز شتر یخودت کمکم کن نزار ب   ایبرنگرده جلو همه سر افکنده بشه خدا
 نکن انقدر   خانوادمشرمنده 

 

 درست بشه  یهمه چ دمی_بهت قول م

 

 گونه هام بودو با گوشه شالم پاک کردم   یکه رو یآرازو فراموش کرده بودم اشکا اصال

 

 م یبرگرد  دیچطور با مین یبب می_پاشو بر

 

گم   گهید ییرایتو پذ  امیبود من اگه تنها ب  ی واقعا عمارت بزرگ نجای.. ا رونیشدم همراه آراز رفتم ب بلند
 آزار  شیبرم پ  شمیم
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شک کردم اون صدا از   میوارد اتاق شد یشخص  دییسمت اتاق کار کدخدا آراز در زد و با بفرما میرفت
 شد  لی تبد نییقی پسر روبه روم شکم به  دنیکدخدا جونتر بوده باشه اما با د یصدا

  کردمیاراز بود اصال فکر نم کلیهم قد و ه  ییجورای یخاکستر  یبور چشما ییطال یپسر با موها هی
 کرد   یاون پسر اهل افغانستان باشه اما کدخدا اونو پسر خودش )سبحان( معرف

 

تو   یبرق خاص هیمن گوشه لبش رفت باال  یاراز فقط سرتکون داد اما تا چشمام افتاد رو یبرا
 بود  دایچشاش پ

 

حالت چهره سبحان شده بود که   نیوخودمو چسبوندم به آراز که انگار خود آرازم متوجه ا  دمیترس
 خودش گرفت   یدستمو محکم تو دستا 

  

 م یبرگرد میتونی+کدخدا ما چطور م

 

 ن ی _خواهرو برادر

 

 هم گذاشت یشدو چشماشو رو  شتریآراز ب یحرف سبحان فشار دستا نیا با

 

 _زنمه 

 

 برگشت طرف کدخدا   دیباریآراز خشم م یچشما فازی _ح
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 میبرگرد میتونیم ی_ما چطور 

 

 پسرش گفت  یرفتارا یبرا  کی عکس العمل کوچ کی از  غیدر کدخدا

 

 حرکت شما باشه  ریبشه که تو مس دا یپ  ی_هر وقت کاروان

 

 که به ما داده بودند یتو اتاق میبرگشت یحرف چیه بدون

 

فکر   ینجور یمن ا ای میبرگرد ستیقرار ن چوقتیکه ما ه دادیرو م  یمعن نیحرف کدخدا ا نی+آراز ا
 کنم؟؟ یم

 

 نگام کنه گفت  نکهیا دونب

 

 یکن ی فکر م ینجور ی_تو ا

 

 من کمکمون کن  یخدا

   یاز االن نگران باش  خوادیخب نم شهیدرست م  ی_همه چ
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 ازت داشتم یسوال هی+آراز 

 

 _هوم

 

 کنارش رو تخت نشستم رفتم

 

 ه؟ یک ر یآرتا جهانگ یتو چرا نگفت دنمونی+دزد

 

  دونستمی_نم

 

 دنمون یدزد نی هم یبرا یدونستی+م

 

 ؟؟یار ی بدست ب ارنوی ک اونا نتونستن بدست ب یز ی چ ییخوای_االن تو م

  

 کردم و از جام بلند شدم   اخم

 

 واقعا باهات حرف زد؟   شهی+نم
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 در اتاق اومد  یصدا

 

 _بله

 ز ی سر م نیای نهار ب ی_کدخدا گفتن همه برا 

 

 ی ر ی گیسانت فاصله نم کی یبرا یخب ..از من حت یل ی_خ

 

 تو بغلت  افتمیم ی+بچسبم بهت اونجور 

 

 تو بغلم یر ی_الزم باشه م

 

 +چشم سلطان

 

 _صنا با من کلکل نکن دختر 

 

 خوره؟ ی+چرا بهت برم

 

 کنمیبزرگ م گهید یاوا هی دارم  می_استغفراهلل بر
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 هی+اوا ک

 

 شد بهم   رهی طرفم خ برگشت

 

 اوا؟ یگ یچرا م ه؟ی_آوا چ

 

 کنمی بزرگ م گید یاوا ه ی ی+وا تو خودت گفت

 

 دادیلحظه شونه هامو گرفت محکم فشار م هی

 

احساس نا   زارمی نم دم یم تیبهت اهم شتریمن ب یتر  یقو  یلیتو خ   یشیتو مثل آوا نم یستی _تو آوا ن
 نفرست باشه؟  میزندگ اهیخب فقط کار احمقانه نکن دوباره منو تو نقطه س یکن یدیام

 

 دستم درد گرفته  نی+باشه آراز باشه بب 

 

 شد  شتریدستش ب فشار

 

 دارم  مانیمن بهت ا دم یبهت قول م  نی+ بب
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 شل شد  دستاش

 

 لحظه…  کی شدیچ دمی دست خودم نبود نفهم خوامی_من معذرت م 

 

 میبر می نداره اروم باش فقط االن مجبور یبی +باشه ع

 باشه؟  نیپا

 

 م ی_بر

 

  هینجوریکردن ا کاری باهاش چ  یتختش کمه معلوم ن یپسره  نیا گهیبود د یچ نیمن ا یخدا

  یتا صندل هینشسته بودن  زیکه هم دور م گهیو پسرش صبحان نشسته بودن سه تا زن د کدخدا
عقب با سر بهم   دیکنار خودشو کش  یهم کنارش سبحان صندل گهید یکیسبحان بود   یروبرو  یخال

عقب و رو کرد   دیسبحان و کش ی روبرو یشد آراز صندل   خیدستام  دمیترس نمیاشاره کرد که اونجا بش 
 دمیپوزخند سبحانو شن ی بزنه خودم رفتم و اونجا نشستم صدا یحرف   نکهیبدون ا منسمت 

 نگاهش کنم…. خواستمینم

 … میکنار سبحان نشست و مشغول غذا خوردن شد آراز

 

خورد به پام توجه نکردم که دوباره به پام برخورد کرد  یز یمو خورده بودم که حس کردم چغذا نصف
 باهام داره اما اونم مشغول غذا خوردن بود   یسرما اوردم باال فکر کردم آراز کار 
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انداختم  ی قاشقم  کنهیبهم نگاه م  یچشم ری به سبحان نگاه انداختم که متوجه شدم اونم ز  یچشم ریز
 بله حدسم درست بود   دمیونه همون خم شدم دبه به نییپا

 

 بلند شدم   زیم  ریز از

 

 ..کنمی شدم ..ازتون تشکر م  ری..من س ممنونم…من

 

  گهیتو اتاق د میبلند شد از کدخدا تشکر کرد باهم رفت   عیدرست حرف بزنم آراز سر زاشتینم  بغض
 اصال دست خودم نبود  کردیهق هق م هیگر رینتونستم تحمل کنم زدم ز

 

  یکس خوامی گفته صنا نگام کن.اروم باش نم یز یبه من نگاه کن اون پسره چ شدهیچ سی_صنا ه 
 صداتو بشنوه 

 

من   کنمی م یارزش  ی+ولم کن خسته شدم من از خودم متنفرم از همتون متنفرم من من احساس ب
 خوادیاصال من حس حقارت دارم من دلم م یمن حالم بده حالم خوش ن  یفهم ی دارم آراز م  یحس بد

 باشم   نجایا نکهیمرده باشم تا ا

 

 آراز بغلم کرد  هوی  شدیچ دمینفهم

 

تو   یزندگ یبرا جنگمی تو م یچون من دارم برا یزنده باش دیدختر کوچولو تمومش کنم توبا سیی_ه
 نجات تو   یبرا
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 و ادامه داد   میتخت نشست یباهم رو  کرد تمیبهش نگاه کردم که هدا گنگ

 

چون بعد من  میخفش کنم چون ما تو محله اونا هست  رمویاون پسرو بگ  یگلو  تونمیمن نم  نی_بب 
 لطفا کمکم کن رانهیاالن تنها دغدغه من سالم رسوندن تو به ا ادیسر تو م یی چه بال یمعلوم ن

 

 عاشقش شده؟؟ قتیک رف  میچون من اون یمنو سالم برسون ییخوایچرا م نهی+چرا دغدغت ا

 

 منم یینجا یتو ا نکهیمقصر ا نکهیو ا نهیا لشیدل هی_

 

 دوست نداشتمو ندارم و نخواهمم داشت   قتویرف  چوقتی+من ه

 

ما   یباش یقو  خوامی فقط ازت م کنهیم  تتیاون پسره سبحان از دونمیصنا م  نی با خودته..بب می_تصم
  یک دونمی تو اتاق هم تنهات بزارم خودم برم چون نم تونمینم  میباش یباهم دنبال راه میبر دیاالن با

 اتاق و داره باشه نیا دیکل

 

تو محل تا   میسرمو تکون دادم و همراهش شدم …قرار شد بر نیباشم محبورم بنابرا یقو دیبا من
که وسط سالن   میکن دایرفتن پ یبرا  یشهر تا اونجا راه میبر دیبا یشهر از کدوم طرفه و چجور  مینی بب

 سبحان جلومون سبز شد

 

 عجله   ن ی_زوج عاشق کجا با ا

 



 من در تو 

120 
 

 میر ی از شما اجازه بگ دی_با

 

 زارنینم رونیخونه پاشونو ب  نی ا یکدخدا باشه از کدخدا نباشه هم بله از من و در ضمن زنا ی_وقت

 

 خونه هست  نیزن زن ا نینه ا مییشما ی_نه ما ادما

 

 با ماست  نیقوان نیسقف ما هست ریز  ی_تا وقت

 

 افتاد یم  یبد یاتفاقا کردیم دای بحث ادامه پ نیا اگه

 

 م یزن یدرموردش حرف م  میبر ای +آراز ب

 

 بود ری پسر چقدر هول بود چقدر پست و حق نی سمتم و لبش کش اومد ا دیسبحان چرخ سر

 

 تو باغ  میری _باشه م

 اجازه هم نداد شدیاما نم نیبر دی_هرچند نبا

 

 تو باغ  می رفت  دمیآراز کش  دست
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 ی پسره بحث نکن  نیبا ا میخواهش کن شهی+آراز م

 

 نکشمش ییخوای م کنهیم ی نکن جلو چشمم به ناموسم بدچشم وونهیدختر منو د یگیم ی_چ

 

حس    نیا ین یری اما ش نایا مویا غهیگفت چون االن ص یا کدفعهی دونمیشدم تو چشماش م  رهیخ
  یرت یشالتو درست کن اما غ گفتی م  یبه شوخ شهیاما هم  شدیم یرت یبود بود کاوه غ یل یخ رتیغ

  یکه از سمت مرد یمن  یبود اونم برا  یحس قشنگ یلیزن خ  هی یبرا یشدن مرد ونهیشدن تا حد د
 داده شده بودم حی بودم ترج هپس زده شد

 

 رفت  ادتی ویک باال زد  یییبابا خودت حرفا   میستین یط ی+آراز ما االن تو شرا

 

توجه  شهیم رهی داره از تراس به زنم خ نمیبی م یوقت نی هم یخوب من ارومم برا یل یخوب خ یل ی_خ
 کنمینم

 پرو  کهی چجورم زل زده به من مرت دمیبرگشتم طرف تراس د  

 

 شه ینم ینجور ی_نه ا

 

 آراز….  نی+بب

 

مذاب چسبوندن به  کهیت  هیکه انگار  یبوسه طوالن هید…یبوس  مویشونی تو بغلشو پ  دیکش منو
 عقب  م…رفتیشونیپ
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 +متاسفم..

 

 رفته دمیبرگشتم سمت تراس ک د  شهیگونه هام ات کردمی گرفتم احساس م گر

 

  میبرگرد شهی+م

 

 ومدیکدخدا هم ن می_بر

 

 

من   هیاز چ دونمیمن نم یداشتم خدا یبی حس عج یلیخوردن شام به سمت تخت پرواز کردم خ  بعد
 پسر دستو پا گم کنم  ه ینبودم ک بخوام با توجه  یاصال دختر سست 

چون از کاوه ضربه   دمیشا تیوضع   نیخالص شدن از یفقط نقشه برا نایهمه ا دونمیم  فمیطر از
اما نه  ومد یم یبنظر واقع زشمی بود همه چ شتریخوردم جذب توجه آراز شدم اما توجه سورن که ب

شدن که محلشون  یجذب دختر  شدیم مونی درست مثل کاوه بود انگار بعد پشتوجه و حرکات سورن  
از هر ده تا مرد نصفشون زود فارغ   شونیبه خود واقع گردنیبرم گهیاما بعد بدست اوردنش د دادینم
چشمامو بستم  عی فکرا بودم که آراز اومد تو اتاق سر نیکه شانس من تو دسته دوم بود تو هم  شنیم

 خودم و زدم به خواب ….

 تخت موهامو از صورتم زد کنار … یرو نشست

 

 ست ی حقت ن  یزندگ  نینجاتت بدم ا دمی_قول م
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بهش چرا    دمیتوپیم دیبود من االن با یچه کوفت نی زد…کل بدنم گر گرفت ا میشونیبه پ یا بوسه
 کمکم کن   ایخداطاقتشو ندارم   ه؟منیامتحان اله هیچ گهید نیا ای خشکم زد خدا

 

 …صنااا   زننی صبحانه صدامون م ی_صنا بلند شو برا

 

 اه  یحرف بزن ینتون زدی م ریپات به زبونت ت  یکاش بجا ییی+ا

 

 یرفتیم یاونموقع تو هم به خواب ابد دی_ببخش

 

 ..فقط بزار بخوابمگذرم یجوابتو بدم اما ازت م تونمی+من االن م

 

نکنه  یبلند ش  یتون یچرا نم ید یزودتر از من خواب شبیکه تو اتاقت تنهات بزارم تو که د تونمی_نم
 یدیاصال نخواب 

 

 دمیشده مثل فشنگ از جام پر یچ شبید دونمیخدا نکنه بفهمه م ای

 

 کنمیاالنم هنو حس م دمیخسته بودم زود خواب کمی روزم ید خوابمیم ادیبابا من کال ز یگیم ی+چ
 می بر ایب  دیخوابم پر یحرف زدخستم اما انقد 
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 _مشکوکانه نگام کرد 

 

 ه؟ی+ها چ

 کنم  زشیفرست و داد تا آنال  نینگفت و به من ا یز یچ 

 

گشاد که  شرتیت هیشده بود باز گذاشته بود با  ییبه رنگ خرما دیرس یبلندش که تا گردنش م یموها
 سه سانت رشد کرده بودند یکه به تازگ  ییها شیدرشتش مشخص بود ر کلی اونم ه یاز رو یحت

 

 _تموم شد؟؟ 

 

 لب زمزمه کردم ،گند زدم.. ریروهم فشردم و ز چشمامو

 

 ..میخوردن صبحانه سمت اتاق کدخدا رفت بعد

 

 شد  دایرفتن ما پ یبرا  ی_کدخدا راه

 

 ی _قرار نبود انقدر سوال بپرس
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 م یبمون نجایا اد ی_قرار نبود انقد هم ز

 

 _سختته؟

 

 میکن  دایپ یراه  کیشهر ازونور خودمون  میبر میخواستیم  روزی د میبر دی_بالخره ما با

 

 یبر  یتانیپسر جان هر زمان ک من بگم شما م  نی_بب 

 

 کدخدا بود   یتو چشما رهیخ  آراز

 اومد سمتم و دستمو گرفت در گوشم زمزمه وار گفت:  سبحان

 

 م یباهم حرف بزن ییدوست دارم تنها یل ی_خ

 

 اومدو دست سبحانو پس زد تی سرشو چرخوند سمت من با عصبان آراز

 یکن ی م یچه غلط ی_دار 

 

 سبحان جواب داد یبجا کدخدا

 

 پسر جان  ی_حواست باشه کجا هست
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 دسمتو گرفت کشوند سمت باال  تی با عصبان آراز

 

 یکن ی م کاری+آراز دستم چ

 

 _خفه شو  

 

 د کف اتاق اتاقو باز کردو پرتم کر در

 

 ی به من وحش یپر یم رسهی زورت به اونا نم یکن یم  یچه غلط یدستم دار  یی+ا

 

 جلو چونمو گرفت تو دستش اومد

 

 بهت خوشت اومد؟؟  د یدستتو گرفت و چسب  ناموسی اون ب  ی_وقت

 

 گلمو گرفت هنگ کردم  بغض

 

 اصال؟؟  یگیم یچ  یفهمی ؟میگیم یچ ی+دار 
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 هی یمن لعنت شیپ یومدیچرا ن یچرا فاصله نگرفت رون ی ب یدیچرا دستتو نکش ی_چرا پسش نزد
 تو چشاش؟؟؟  یزل زد یاخمم نکرد

 

من شوکه شدم همش   میاومد سمتمو در گوشم گفت باهم حرف بزن  کدفعهی ا ی+چته آراز به خودت ب
 ی بود ک تو برگشت هیثان کیتو 

 

 …  یداشت  یشتر یب یو وقت گشتمیاگه من برنم ینشون داد لیبهش انقدر تما یزل زد هیثان  کی_تو 

 

 گوشش  ری تو وجودم حس کردم که بلند شدم و زدم ز ییرویشدو چه ن یچ  دمینفهم

 

 ی حرکت بزن  ی_آها چطور االن تونست 

ها اگه  یهست  یک یداداشم یها پدرم یهست یک یها به تو چه فکر کرد ی+به تو چه اصال هرررر چ
برو برو خودتو نجات   یهر  یر ی م یشیگم م یشیتو چه بهتر ازاد م یخوشم اومده که برا یکن یفکر م 

   گهیدرسته برو د یکن یکه فکر م  یبده اره اصال همون 

 

 تکرار کنم شووووهرت   ی؟؟؟شوهرتم اوک یبدون  ییخوایهستم؟؟ م ی_صداتو ببر من ک

 

   یگرفت یجد  یلی+خ

 

 کنم  شیجد  ییخوای_م
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   ح،ی ، وق دمیخوب فهم  نظورشوم

 افتهیم  یمن داره چه اتفاق یکنارش رد شدم رفتم رو کاناپه نشستم سرمو گرفتم تو دستام خدا  از

 

 کنارم نشست  اومد

 

 عمد نبودن یکارام از رو  یعنیسرت داد بزنم … خواستمی _صنا من نم

 کنن یسر من خال تشونوی عصبان ونیمن عادت دارم آقا یکار  یحرصتو سر من خال  دونمی+م

 

اخرش مرگه بجنگ نزار راحت به   یدون یاگه م ی نباش حت فیضع  ادیسرت ب  ییبال ترستمی_فقط م
   یدیتو جنگ یدون یخواستشون برسن حداقل بجنگ م

 

 زورگفتنشون  یرفتن برا  یبرا  نجایفرار کردن از یبرا یجنگی+تو چرا االن باهاشون نم

 

 اد یسر تو ب   ییبال  خوامی_چون نم

 

 +چرا؟

  

 سوالو نداشت  نیا دنیشد تو چشمام انتظار پرس  رهیخ
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 ی _تو دستم امانت

 

 +امانت سورن؟ 

 

 _نه اون انتخاب خودته..

 

 ی +پس چ

 

 اد یسرت ب  ییتوهم بال خوامی_نم

 

 +منم؟

 

 میامتحانش مونده بود یمنو خواهرم برا رفتنیمسافرت با مادرم م یبود برا ی_ پدرم سرگرد بزرگ
خواهرم هم پدر بودم و هم مادر راه پدرمو دنبال کردم تو   یبرنگشتن …من برا  گهیرم دخونه پدرو ماد

 همبا یلیبود منم عاشقش بودم خ   گوشیو باز  طونیش  یلیدانشگاه رشتمو عوض کردم …خواهرم خ 
منم تو اوج کارم بودم   زنهیحرف نم ادی تو خودشه باهام ز دمیدیبود م ی…چند وقت میبود یم یصم

  شیروح  رونیگرفتم زودتر برگردم خونه و آوا رو ببرم ب  می روز تصم هی.. گشتمیو شب برم رفتمی صبح م
  ومدمیتا م زمحالش خوش نبود با  نکهیبغلم کنه با ا ومدیآوا ن دمیعوض شه ..در خونه رو باز کردم د

 ی…در اتاقشو باز کردم آوا رونی ه برفت دی..گفتم شاگفت یبهم خوشآمد م کردی بغلم م ومدیخونه م
  چوقتیصداش زدم جوابمو نداد رگشو زده بود ه  یقشنگم غرق تو خون بود بغلش کردم هر چ

 برام نامه نوشته بود:  دمینفهم لشویدل
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اگه با توهم   یکنارتم فقط دردم انقدر بزرگ بود که حت شهی من تنهات نزاشتم هم  یبخشی منو م دونمیم
 بود  نیبرام سنگ  کردمی قسمتش م

پشتش نبودم از   ی_احساس کردم براش کم گذاشتم احساس کردم کامل درکش نکردم به اندازه کاف
بود که  ی نتونستم بفهمم درد خواهرم چ چوقتیه دمی بر یکنار از همه چ دمی کارم متنفر شدم و کش

 ن گذشت از م یحت

 

فکر کردن بهش وحشتناک بود   ینداشتم اما حت یخواهر  نکهیکرده بود با ا سی کل صورتمو خ اشک
 بود همه خانوادش از دست داده بود ییپسر تنها یلیآراز خ 

 

  ریکنم اما تقد یمردونگ  یکس یبرا تونمینم  کردمینشدم فکر م   کینزد یدختر   چیبه ه نی_واسه هم
 اد ی سرت ب ییبال خوامی من نم اهیس ی تورو انداخت تو زندگ

 

   زنهیرقم م زو یهمه چ ری تقد یستین  یز ی+آراز تو مقصر چ

 

 ره یتورو ازم بگ تونهینم ری_تقد

 

 که غش کنم  هیزل زده به من ک  ینجور یحاال هم   رمیگیجنبم به خودم م   یمن ب یدون یپسر نم  یییییا

 

 مرد و زن اومدن تو درو بستن  هیدر باز شد  کدفعهی

 نی+آ آ توبه استغفراهلل فکر کنم اتاقو اشتباه اومد 
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 نجا یاز ا میبر میخا ی ماهم مثل شما م می حرف بزن  دیرو کرد به سمتمونو گفت با مرده

 

 بلند شدو در و قفل کرد   آراز

 

که باهم کار   نجایدم ابود اوم یاز دوستام ک افغان  یکی اسمم احمده با  میرانی ادامه داد:  من ا مرده
 نکهیتا ا نجامیساله ا۱۰موندگار شدم  نجایاما اون نامرد خودش برگشت و من ا میو برگرد میکن

ناز هر  یخودش کرد پر  غهیص دویکدخدا اونو دزد یدختر بلوچ هیو اوردن  نازیپر شی سال پ۴حدود
 مینشستم باهاش دردودل کردم بهم وابسته شد  هیک دونستمینم کردیم  هیغروب پشت باغ گر

 م یبر نجایباهم از میتون یم نیری اس نجایشما هم ا دمیازونموقع دنبال راه فرارم فهم

 

 ؟ یکن یبهمون کمک م ی_چرا دار 

 

 ی _چون هموطنم

 ه؟ ی_نقشت چ

 

  دیبهم و بپر دیمالفه هارو ببند د یتونیاما م ادهی راه داره ارتفاعش ز یپنجره اتاقتون به باغ پشت  نی_ا
  نیا ریبه شهر ما ز  فرستنیو لباس م  ینتیز یالیوانت پر از وسا هیفقط اونا هر ماه  دیمواظب باش
  یخدا مشکل تاگه بخواس رانی سفارت ا میریراهه ازونجا م کساعتیتا شهر  میش یم یلباسها مخف

  میشیم رانی ا یراه ادین  شیپ
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 _انشاهلل ممنونم ازکمکتون

 

 د یاماده کن ۱۱فردا شب ساعت یخودتونو برا   میری_ما م

 

 رفتن و اونا آراز اومد سمتم  بعد

 

 _نترس خب 

 

 م یری ما م ترسمی+نم

  میسالن بود یتا فرارمون وقت تو قهیگذشت و ما چهل دق عی سر یل یخ زمان

 

 باز با کدخدا حرف بزنم ک شک نکنه   رمی_صنا من م

 

   رهیگشادن دستو پا گ یادیز نایبهتر بپوشم ا  زی چیلباسمو عوض کنم  رمی+توروخدا مراقب باش من م

 

 اماده باش  امیم عی_باشه من سر

 

ستش عوض کردم دستمو بردم سمت   کیو تون  یشلوار جذب اب هیکردم سمت اتاق لباسمو با  پاتند
 شال که در باز شد 
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 آراز حداقل در…. ی+وااا

 

 که چرخوندم ماتم برد   سرمو

 چرا اومد تو اتاقم سبحان

 

 کدخدا هستن…  شی از اتاق آراز پ  رونیب دیی لطفا بفرما دی+ببخش

 

 بابامه  شیاون شوهرت پ دونمیم رونیب ینداز ی منو از خونم م ی_دار 

 

 د یدردسر درست نکن رونی ب نی+لطفا بر

 مونده بود  قهیساعت نگاه کردم فقط ده دق به

و برداشتم اونم چون انتظارشو   دیاز پشت زدمش کنار و کل  دمیرفت سمت در که قفلش کنه پر  
به خودش اومدو گرفتتم پرتم کرد رو تخت دستشو گذاشت رو دهنم  وارینداشت محکم خورد به د

   ومدیبزنم صدام در نم  غ یج خواستمیم یهرچ

 

ازت دخترجون اگه جون خودتو شوهرت برات مهمه بهتره   نمی بی م یرفتار  نی _بار آخرت باشه همچ
 یی ایبه بعد باهام راه ب  نیاز

 

 وون یباشه ح یبه بعد نی_اگه از
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 زدی م خوردی تا م  دویانقدر خوشحال نشده بودم اونو از پشت کش دنشیتا االن از د دیبود که رس آراز
 گذشته بود  قهیپنج دق دمیرو صورتش ساعتو د

 

 شانسمونه    نیاخر نی+آراز توروخدا پاشو ولکن ساعتو بب

 و دروقفل کرد  رونیبلند شدو پرتش کردب آراز

 

 د شیم یمتر  شیسمت پنجره ارتفاعش ش  میگرفت رفت دستمو

 

 ..ترسمی+م

 

 بهم نگاه کرد   برگشت

 

 ؟ یاتاق متوجه ا نی تو ا ادینم  ییتنها ادی_سبحان که به خودش ب

 

  یلیحال تو مچ پام درد خ نیاراز به پشت افتاد منم افتادم بغلش با ا دیحرکت بغلم کرد و پر هی تو
   دیچ یپ یبد

 

 _بلند شو صنا دستتو بده من
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 .…کنه ی درد م یل ی+پام خ

 

 ی لب زمزمه کرد: نازک نارنج  ریگذاش رو صورتش و به باال نگاه کرد ز دستشو

 

 باشه  ینه کاراگاه که برام عاد سمی من نه پل  نیارتفاعشو بب یگفت یچ دمی+شن

 پام و با به حرکت بلندم کرد   ری انداخت ز دستشو

 

 ؟ یکن ی م کاری+آآ چ

 

 برم؟  نجای_بزارمت هم 

 

 نهمهینشده بودم بعد ا  ریبکنه واال من که از جونم س یکار  نیواقعا همچ دمینگفتم ترس یچیه گهید
 تن به مرگ بدم  یاسون نیراه به ا

 

دونفر و   یبعد صدا قهیحدود پنج دق میجابجا بش میو احمد تونست  نازی به وانت ..با کمک پر میدیرس
  دنیفهم یز ی چ زدنی خودشون حرف م  یاما صداها اصال واضح نبود چون اوناهم به زبون محل میدیشن

 من نبود  

 

 شده بود   دهیپارچه چ یشده بود و کل دهیبود که روش چادر کش  یجور   وانت

 نداشتم  دید جای اصال به ه مینش  دهیپارچه رومون بود ک د یو کل میآراز کنار هم نشسته بود منو
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 میحرکت کرد قهیچند دق بعد

حرف    یکی با  خواستیکالفه شده بودم استرس داشتم دلم م گهید میراه بود  یساعت تو کی حدود
 نبودم  یمی که صم  نازمی بزنم با پر

 

 +آراز 

 

 _هووم؟؟ 

 

 +وا

 

 گفت   ی حالت مسخره ا هی با

 

 زم ی_جانم عز

 

 ؟ یکن ی م ینطور ی+چرا ا

 

 م؟ یندار یشانس چیو اگه صدامونو بشنون ه  میکنی فرار م میدار ی_صنا متوجه ا
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 االن همشون دنبالمون اگه شک کنن اگه… م؟یگردیبر م م؟یمونیبدونم ما زنده م خواستمی+م

 

 ستادیزد رو ترمز و از حرکت ا  نیماش

گوشم گفت: تورو بر   ری آروم ز  یلیبدنم گر گرفت آراز دستشو گذاشت رو دستم خ ستادیاز حرکت ا قلبم
 صنا  گردونمیم

 

 بلند تر کرد یصداشو کم بعد

 

 _احمد حواست باشه بهم

 

 دمیترسیم یل یخ  دمیترس

 

 بشه یز ی+آراز فکر کنم دونفرن اگه چ

 

 فک نکنم ساکت باش  شششی_ه

 

   خوندمیدعا م فرستادمیلب صلوات م  ری چشامو بستم ز کردیداشت چادرو باز م یکی

 

 عه   نجایا انی ب شهیچه که فرار کردن اون همه ادم تو عمارت مگه م یعنیبابا  ی_ا
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   زدیلبم غر م ریرو کردن پارچه ها ز رویکرد به ز عشرو 

 

 شدنی م ری کمکمون کن اشکام سراز ایبردم جلو دهنم خدا عیاروم دستمو ول کرد دستمو سر آراز
 روش   دیآراز از جاش بلند شد پارچه رو انداخت رو صورت مرده و پر  کدفعهی

 

 

با اسلحه  گهید یکی اما حدسم درست بود.. دونفر بودن  نییچون انتظارشو نداشت پرت شد پا  اونم
 شد..  ادیپ

 

 قش یبود روشو از کمرش دراورد گذاشت رو شق دهیپر یک ی اسلحه اون عی سر آراز

 

 نکن اسلحتو هل بده سمت احمد  یحرکت اضافه ا چی_ه

 

 اسلحه رو برداشت رو کرد سمت اراز   احمد

 

 داره  ابیرد  کننیم دامونیپ می بر نیماش  نیا_اگه با 

 

   رهی لب نثارشون کرد برگشت و سمت اونا بهشون خ ری ز یلعنت  آراز
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 نبود   نیماش  یتو یکس دیسبحان بگ یبرا  دی_زنگ بزن

 

 تو سرته اراز؟  ی+چ

 

 د ی..زود باشبرنی _اونا مارو م

 

 

 

 د یچی نحس سبحان پ یبوق صدا کی بعد

 

 هی_چ

 

 نبود  ی_اقا کس

 

 د ی_برگرد

 

 و به اراز نگاه کردن که آراز چشم و ابرو اومد براشون برگشتن

 

 _اما اقا پارچه ها 
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 ه یمسئله ا دیبرگرد گمی_دارم م

 

که هردو بهم عالمت   دمیمن د یبهم نگاه کردن آراز و احمد حواسشون به سبحان بود ول  هردوشون
 شده بود…  ریدادن اروم آرازو صدا کردم که د

 

 خودتونو  دیبرسون نجانی_اقا مسلحه ا 

 

برام صحنه   یکرد همه چ کی دراورد شل گهیاسلحه د هی یکی با پشت کلت زد تو سرش اون  آراز
  کیدکرد به سمتش من به آراز نز کینه احمد هم شل  شدیتموم بشه نم شدی نم رفتیاهسته جلو م

گرم کتفمو به عقب   زی ت زیچ هی شدیچ  دمیکج بشه نفهم  یاحمد باعث شد هدف اون عوض  کیبود شل
 حس کردم از فرط درد نتونستم داد بزنم یوحشتناک زشپرت کرد سو

 

  خواستینگاهش به اون مرده که غرق خون شده بود افتاده بود اروم برگشت سمتم انگار نم  آراز
    شیشونیرو پ   دیکوبی دستشو گذاشت رو چشماش و بعد مشت کرد و م نهیبب  کردوی که فکر م یز یچ

 

 زد ی م غیج  نازیپر

 

 شم یاومد پ آراز

 

 _صنا 
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 ..حرف بزنم تونمی+آر..از..نم

 

 دم…یوگرنه از دستت م  میحرکت کن  دیاالن با نجایاز ا میریم  نیبحرف نزن باشه باشه ب  سسی_ه

 

دردش   دی چی اروم دور کتفم پ یل یلبه دامنشو پاره کرد آراز خ نازیکنم پر هینبودم حرفشو تجز یحال  تو
 در من نبود  ییصدا چیاومدن ه رونیب  ینا شدیبود که فقط دهنم باز م  حیانقدر فج 

 

   هیبلندم کرد رو کرد سمت بق  آراز

 

  یجور یخودمونو   میتونیبه کوه اونجا م میرسیتا اون موقع م برهیساعت زمان م کی _تا اومدن اونا 
 م یکن یمخف

 

   ؟ی_تا ک

 

 م… یکن دایپ  رویمس  مین یراهو بب می_تا روشن شدن هوا تا بتون

 

 +آراز 

 

 _جانم 
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روشن   یشدم بهش نگاهش به رو به رو بود ابروهاش توهم گره خورده چشما   رهیبلند کردمو خ  سرمو
  یها شیبه اون سه سانت ر خواستی..  موهاشو بسته بود..دلم م زدیشب برق م  یاه یتو س  شیعسل

دم مرگ بجا توبه کردنم دارم چشم  گمیدارم م یتازه دراومدش دست بکشم..توووووبه استغفراهلل چ
  یوا کنمیم ی رونچ

 

 _صنا  

 

 گفتم: جانم  ناخودآگاه

 

 اللم کن   ایخدا

 

 ؟؟ یبگ یخواستی .. میز ی..چزهی_چ

 

جنبه نبودم بزور جلو   یرفت پس فقط من ب  نییگلوش باال پا بیاونم هول کرده چند بار س انگار
 لبخندمو گرفتم..

 

 به کوه  میرسی.. می+ک

 

 رفت یم متو کتف گهید یگلوله هیحرف زدن نداشتم انگار با هر کلمه  ینا
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  گهیدوساعت د یکی_

 

 رسن ی ..تا اونموقع اونا م یی..آ؟ی+چ

 

  میدیما رس  انیکنن تا ب  دامونیپ توننی .…نم شهیصدات پخش م  یزنی م غیی _چرا ج

 

 ام یرو راه م  ییجا  هیبزار تا  یبغلم کن  یتون ی.. نمری +اونهمه مس

 

 

نگه   تویانقد حرف نزن انرژ رهیخون ازت م نهمهی..ایزنی بزور حرف م ی_هه..بسه دختر تو خودت دار 
 دار

 

 نبود …. یتو بغلش بود اما چاره ا دمیکشی خجالت م  یلیخ

 

  ای ومدیخوابم م دونمیرو هم نم  افتدنیچشام م شدیدرد کتفم هر لحظه بدتر م گذشتیم کساعتی
  شدیارازو صدا کنم دهنم وا نم تونستمیسردم بود نم مردمیداشتم م

 نش ی با انگشت زدم رو س نشیبردم دسمت ساروم اروم  دستمو

 

 آراز    
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صنا من قول  تی طرفم وضع هیاز   میتا به کوه برس میبر دیبا گهیچقدر د دونمی بود نم   یاهیس همش
 رهی صنا بم شدی اجازه بدم نه نم تونستمی دادم برشگردونم نم

 

نگاهمو انداختم بهش متوجه دست صنا شدم داره   خورهی داره تکون م نمهیرو س  یز یچ هیکردم  حس
سرد شده ..دستام سست   ی؟ حس کردم دستاش کم  یعن یکنم  کاریگرفته؟ چ شیباز کنه؟ی م کاریچ

 شد..

 

 +صنا 

 

 خشکم زد   سرجام

 

 +صنا خانوم با توام 

 

 _آ..ر..ا..ز 

 

  نیبب میگرد یباهم برم کنمیمن حالتو خوب م میرسیاالن م زمی عز نی عنوان نخواب بب چی+صنا به ه
 اصال باهام حرف بزن  

 

 طرف احمد   برگشتم
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   دییبدو  نیتونی+م

 

 م ی_اره اره بر

 

 دن یله دو میکرد شروع

  

 بگو یز ی چی کن  فیبرام تعر ی ز یچ یمنو  نی+صنا بب

 

   تونمی_نم

گفتم   یکه چ ادتهی  یبجنگ دیبا  یاگه تهشو بدون  یحت  یبجنگ دیمنو با نی بب  ی..بتوندی..بایتونی+م
 مهمه برات  یل یبرام که خ  یکن فیتعر یز ی چی دیاالن تو…با

 

کرد   انتیخوب بود..اما بعد سه سال.. بهم خ یسالم بود که ..عاشقش شدم..همه چ فدهی_من ه
که من…بعد گذشت   یباشه کار  یا گهیعاشقم نبود..ولم کرد..تونست جز من با کس د یدونی..م

 دوسال.. نتونستم..اما اون ..بچم داره االن..

 

   یهست یو خوشحال   یخوشبخت ق یتو ال یتونی+توهم م

 

 شهینم  ضیکه..خورد شده..تعو ی_ قلب



 من در تو 

146 
 

 

 شهیاز نو ساخته م شهیم ری+تعم

 

 نیامرد تو تو  هیچ  ایباز جنبهیب نیگوشه دهنم کش اومد ا دیقلبم لرز نمیچسبوند به س شتریب  سرشو
 ن یهم  یگاهش هیتک   تیوضع

 

 _آراز اونجا کوهه

 

   میدیکه احمد گفت خداروشکر رس ییسمت جا برگشتم

 

 کلبه بزرگ  کی پشت کوه چشمم خورد به  میرفت میزد دور

 

 اونجا  می+ احمد بر

 

 کدخدا باشه؟ یاگه از ادما یشد ونهی_د

 

  میدوره بعد ما مسلحه ا یلیخ  شرفیاز ده اون ب نجای+ا

 ارم ی گلوله صنارو در ب دیبا من
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 را افتادم سمت کلبه    یفرصت چیه بدون

  

 کردم   دایکلبه پ هی نی+صنا بب

 

 شده بود  هوشیصنا ب  ایبهش نگاه انداختم خدا ومدیازش ن ییصدا یوقت

 

 لطفا   نیبه در بازکن دمی کردم محکم کوب  پاتند

 

 .. رونیاز کلبه اومد ب رمردیپ هی

 

 ..ی چی ه نجایمن ا نی_بب 

 

   دینگاهش به ما افتاد حرفش ماس تا

 

 پشت سرم اومد  رمردیاجازه گرفتن رفتم تو پ بدون

 

 +من …من متاسفم..زنم

 

 پسر جون  ای_با من ب 
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 از اتاقا  یکی برد تو  مارو

 

 صنا رو گذاشتم رو تخت    عیپهن کرد سر یتخت چوب یرو یمالفه مشک یسمتم  برگشت

 

 شکل بود   یا رهیدر دا کیوسط اتاق کنار زد  چهیقال

 

به اندازه هر چهار   کنمیمن خودم مرتب م نجایا نی ریم دیدیدر شن  یصدا  دیمونی اتاق م نی_تو ا
 نفرتون هم جا هست..

 

 باال سر صنا دستشو گرفتم نشستم

 

    افتهیبرات ب یاتفاق  زارمی باش نم ی+صنا قو

 

 له تو بدنشه؟ _گلو

 

 +آره..تو بازوشه 

 

 _بزار من از بدنش خارج کنم
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 +عفونت نکنه

 

 که گلوله تو بدنش بمونه  ییخوای_نم

 

 نه یکفشش چاقو دراورد گذاشت تو شوم یگفتن حرفش خم شد و از تو بعد

 

چرا دست و دلم   دونمیانجام داده بود اما نم تی کنه خودم چند بار تو مامور کاری چ خوادیم دونستمیم
 صنا طاقتشو نداشت  دیلرزیم

چاقو رو   رمرد ی صنا …پ یدندونا ی گرفتم و گذاشتم ال یسرخ سرخ شده بود خم شد تکه پارچه ا  چاقو
 از اتاق  رونیبرد ب  نازویصنارو گرفتم تو دستم احمد پر یبرداشت دستا

 

ناخوناش فرو   شدیدندوناش روهم فشرده م زدی م ادیصنا از ته قلبش فر فشیظر یرفت تو دستا چاقو
 کرد تو کف دستام چشامو بستم لبمو گذاشتم رو دستاش  

 

   یتون یباش تو م  یباش دختر قو ی+قو

 

 به ناله شد  سرمو بلند کردم تموم شده بود   لیصنا تبد یها ادیفر

 

 کنم؟  کاریچ دی+من با
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 ؟ی+چرا بهمون کمک کرد 

 

 زدو گفت  یدلبخن

 

 ن؟یکدخدا فرار کرد  شی_از پ

 

 اومدن تو اتاق  نازمیخوردم احمدو پر جا

 

 ؟ یهست  ی+شما ک

 

اونموقع ها پدر کدخدا ارباب روستا بود من   کردمی م یمنم تو ده کدخدا زندگ شی _من عمرانم سالها پ
تا   میزاشتیاونم دوستم داشت هر روز باهم کنار چشمه قرار م هیبودم دختر همسا یلیعاشق و مجنون ل 

دختر   یل یچشم چرون بود ل  یلیکردن حسن خ  یحسن همون کدخدا خاستگار  یاونو برا نکهیا
بود برعکس حسن اما   یروستا چشم حسن و گرفته بود ارباب مرد خوب  یخوشگل چشم ابرو مشک

خبر    یب یل یاز ل یمو زن حسن کردن من چند ماهقشنگ  ی لیطمع ثروت ارباب و کردن ل یل یخانواده ل
 خواستمی.. مرونیب  ادیاون ب زاشتی اما حسن بد دل بود و نم نمشیبودم ارزوم بود از دور بب

 یبهش فکر نکردم اما بعد چهارسال برا گهینداشت د تی زن شوهردار بود خوب  هیفراموشش کنم اون 
اونموقع فوت کرده بود و حسن شده بود ارباب  به کارگر داشتن ارباب  ازیعمارت ن  یساخت حوض تو

 دم…یدیو نم بودمی کاش کور م یکه ا نمی بتونم اونو از دور بب دیشا دمیفرصت د هی نویده منم ا

  یکل عمارتو گرفت پاهام سست شد صدا یزن  یها ادیفر یعمارت مشغول کار بودم که صدا اطی ح تو
 یقشنگم پرت شد جلو یل یعمارت ل اطی من بود حسن از موهاش گرفته بود و پرتش کرد تو ح یلیل
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 خواستمی سرشو اورد باال باهام چشم تو چشم شد شوکه شده بود م یلیپاهام حسن رفت تو خونه ل
 خم شدم به بهونه کفشم  کشتنی و هردومونو م دنیدی م هیاما بق  کنمکمکش  

 

 صبر کن.. فقط  می کن ی باهم فرار م یلی+ل

 

خودم    یل یل یرو برا یراه مخف نیخونه ا نیساختم ا  نجارویا گرفتمیعمارتو م   یاون موقع کارها از
مثل بچه خودم بزرگش  خواستیاگه بچه رو م یچی باردار شده بود برام مهم نبود ه  یلیساختم ل

عمارت بودم که  اطی روز مشغول جمع کردن ح هیرو نجات بدم  یلیل خواستمی من فقط م کردمیم
کنم اونروز   کاری چ دیبا دونستمی من باردار بود نم  یلیعمارت و دوباره پر کرد ل  یلی ل یها ادیفر یصدا

 جونشو از دست داد  ادیز یز ی هم از خونر ی لیرو زد که بچه سقط شد ل  یل یحسن انقدر ل

 

جون حسن و   تونستمینم ییا گذاشت من به تنهاارزو تنه  ایدن  کیرفت منو با   شهیهم یمن برا یلیل
 یکردم برا ر ید یل یکردم خ ریپامو اونجا نزاشتم من د گهی د رونی از عمارت اومدم ب شهیهم یبرا  رمیبگ

 منم بود نتونستم نجات بدم   ریتقص یل یمرگ ل یل ینجات ل

 

بود من از چاله   یشرف یکدخدا چقدر مرد ب  نیرو مخم بود اعصابم خورد شده بود ا  نازیپر هیگر یصدا
 در اومدم افتادم تو چاه 

 

 شهیم یامن یشما جا یخونه برا  نیکنم اما ا ینتوستم کار  یل یل ی_برا

 

 ی+ممنونم بابت همه چ 
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 دی احت کناستر کمی دارمی من ب  نیای بالشت هست خودتون باهم کنار ب  هی_تو کمد دوتا پتو و 

 

 رفتن عمران رو کردم سمت احمد  بعد

 

 مونمی م  داریصنا ب  شیمن پ د یبخواب نی+شما بردار

 پتو برداشتم انداختم رو صنا کنار تخت نشستم دستاشو گرفتم سرد بود   کی

 

 صبح بود  می..نگاه به ساعت انداختم سه و نشهیصبح خوب م تا

 

بود رو صورتش ناخودآگاه موهاشو کنار زدمو   ختهیفر درشتش ر یشدم به صورت صنا موها  رهیخ
 ..دستم همونجا خشک شد… دمیصورتشو نوازش وار دست کش

چون بخاطر من تو دردسر افتاده چون  نینجاتش بدم هم دی..چمه من فقط با کنمیم  کاریدارم چ من
امانت …دوباره به صورتش دست   هیمهم تر از  مهمه یل یدختر خ نیسورن عاشقشه…اما برام مهمه ا

فقط   ونشو پسر ت ونهیبود افتاده بود به دلم..نه نه آراز د  یبود چه مهر  یچه حس ارامش نهیا دمیکش
 ن… یهم یمسئول

 

رو   خی کهی ت هیپلکامو حس کرده بودم که با برخورد  یگذاشتم کنار صنا چشام افتاد رو هم گرم سرمو
   دمیصورتم پر

  دمیلرز شی از سرد شیشونیپ یبود چشمم خورد به صنا گچ شده بود دستمو بردم رو  یچ گهید نیا
 بشه نه نطوریا  دینه نبا دیلرزیچونم م

 + آقاا عمراااااان …عمرااااان  
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 در باز شد و عمران اومد داخل  دنیاز جاشون پر نازیو پر احمد

 

 شده یپسر چ هی_چ

 

 شده  خی+سر..ده..سرده بدنش  

 

 جلو ب صورتش دست برگشت طرفتم   اومد

 

 ره یبم  دیبشه نبا ینجور یا دینبا نی+نه بب

 

 افته یب  انیگرم گرم باشه خونش به جر دیاز دست داد با یادی _گرمش کن خون ز

 

قابلمه اب  یگرفتمش تو بغلم بازوهامو حلقه کردم دورش عمران  نهیکردم نشستم جلو شوم بغلش
که بخارش اتاقو گرم کنه احمد هردوپتو رو انداخت رومون محکم تر از قبل   نهیشوم   شیگذاشت رو ات 

 .د…ی دختر با یگرم ش دیبه خودم فشارش دادم با

 

 رو موهاش   دمیکشیم دستمو
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دختر من بهت عادت کردم   دمی من بدون تو ادامه نم گردم یصنا من بدون تو برنم  کنمی+خواهش م
کن  بازم ازم سوال  ینزار صنام نفس بکش خانومم پرحرف گاه بودن عادت کردم منو تنها هیمن به تک

 صداتو بشنوم   گهید  کباری سه ساعت  نیتو ا کشهیبپرس دلم پر م 

 

من قلبم داشت   زنی ریمن اشک م  یتو اتاقن برام مهم نبود اوناهم پا ب پا نازیمهم نبود احمدو پر برام
 برام مهم نبود  یچ یه کشتمیحسنو مهم سبحان هم  گشتمیبرم  شدیاگه صنا خوب نم ومدیاز جا در م 

 

 سرش رو شونم بود   شی شونیچسبوندم به پ مویشونیپ

 

  گردمی+من بدون تو برنم

 

تو همون حالت تو بغلم بود که احساس کردم تکون   یساعت کیگرم شد چشامو گذاشتم روهم  بدنش
 خورد 

 باز کردم  چشمامو

 شکرت شکرت   ایتکون خورد..خدا ابروهاش

 

 کنم ی _تنهام نزار خواهش م

 

که از  یحرف بعد   که…بای هنوزم اون مرت نهیب یم شویروهم فشردم داره کابوس شوهر عوض  چشامو
 دهنش در اومد خشکم زد
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 _آراز منو ول نکن 

 

گوشه لبم   ختی چند روزه اما دلم ر نی حرفش از وحشت ا نیا دونمیحرفش از ترسه م نیا دونمیم من
  هی چه حال  نیکش اومد ا

 

 باز شد   چشماش

 

 دمیبه صورتش دست کش نمیچشمارو نب  نیا گهیبود د کیخوشگلش نزد یشدم تو چشما  رهیخ
هر   شهی دختر نکن نم نیمنو گرفتار ا هیچه امتحان نیا هیچ گهید نیا ایشصتم خورد به لبش خدا

انگار قدرت جاذبه بود دسته خودم نبود عقلم از کار افتاده بود و قلبم   شدمیم  کتریلحظه به لبش نزد
   دادیم مانفر

 خواست یقلبم نم  شدیبرگردم عقب اما نم  دیبا دونستمیم  شتریب  دمیفاصلمون سه سانت بود شا دیشا

 

 _آراز 

 

تو چشماشم نگاه کنم رفتم عقب با دو  تونستمینم گهیتو صداش منو بخودم اورد د تیمعصوم
 خاک تو سرم   کردمی م یگشت چشمامو ماساژ دادم من داشتم چه غلطان

 

 میوضع نیچرا ما تو ا کنمی م کاریچ نجا یمن ا م؟یی_ما کجا

 

 تو بغلم بود  کامال
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و   یصنا رو بدم احمد زود بلند شد ملحافه خون یعمران خان نزاشت جواب سواال یدر خونه  یصدا
در اومد عمران داشت همه  یاونجا صدا میرفت عیکردم سرباز کرد  صنا رو بغل    گاهویبرداشت در مخف

  کردی م زیجارو تم 

 

 آراز  شدهی_چ

 

 خوبه نگران نباش  یبزار برن همچ  سیی+ه

 

 عمران خان  وی کس یدی_پس ند

 

   دیخر ی شهر برا رمی دوبارم م یکلبه ام هفته ا نی_نه من شب تا صب تو ا

 

 یکه کرد یا گهیهر غلط د  ای هستن  ایبودن  نجای_اگه اقا بفهمه اونا ا

 

تو دل کوهن  ایشدن  ابونیب یخوراک گرگا ایصحرا فرار کنه   نیاز تونهیم یهمه جارو ک ی_تو که گشت
 هستن چند نفرن یحاال ک  رنیم یم یکه از گرسنگ

 

 _زن و مرد همسر اقا هم گمشده احتماال با اوناس 
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 ندارم  رونی ب یتو خونه ام و خبرا نیهم ی_من ناخوش احوالم برا

 

 ینکرد ضمونیبرم تا مر گهی_من د

 

 برگشت تو اتاق در و برامون باز کرد  قهیبعد چهل دق 

 

 شتونیپ  امی_شرمنده بچه ها گفتم قشنگ دور بشن بعد ب 

 

 ممنونم یکرد یکار خوب  ی+دشمنت شرمنده حاج 

 

 

 صنا         

 

 هم سوال تو ذهنم داشتم  یکل کردیخسته بودم کتفم درد م  یلیخ

 

 دختر نصف جونش رفته ویترسوند شب ی_خوب شوهرتو د

 

 با من بود؟ نگاهش که رو من بود  اا
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 +بله؟

 

 خت یبرات کل کلبه رو بهم ر کردیم کاریشوهرت چ  یدون یحالت بد شد نم شبی_د

 

 ت سمتم اروم اومد در گوشم زمزمه کرد اخماش توهم بود برگش شهیسمت آراز مثل هم برگشتم

 

 گردونم یقول داده بودم برت م ادی سرت ب ییبخاطر من بال خوامی_نم

 

برگشتم طرفش مثل خودش زمزمه وار    دارهیحالمم دست از مغرور بودنش بر نم  نیآ پسره پرو تو ا آ
 گفتم

 

 برم داشته بود  یصورت ی+ نه که من فکرا

  

نه جونم داشت   کنمی من اشتباه م ای  دیبوسی قبلش افتادم اون داشت منو م  قهیحرکت چند دق ادی
نه..اوف    ای کشمی نفس م نهی بب خواست ی م دیبوسی نم دمیشا دیبوس یمنو م کردمی صداش نم  دیبوسیم

 میبگذر

 

 +آقا آراز  

 

 کنم ی م فیبعد برات تعر میخوریم یز ی_اول چ
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 بپرسم  یز ی چ خوامیم ی دونست ی+ آ آ از کجا م 

 

 ی بپرس   یز ی چی  ییخوایآقا آراز م  یگیکه تو م نجور ی_ا

 

 افتاده ییو چه اتفاقا میدیکرد چطور رس فیخوردن صبحانه آراز برام تعر بعد

 

 م یگردیبرم یچطور  میکن کاریچ دیبا شهیم ی+خب االن چ

 

  شنیما دست بکار م یروهایاطالعات منو که بده ن دهی خبر م رانی شهر به سفارت ا رهی _عمران خان م

  کنهی درد م یلی+دستم خ

 

  ارمی _بزار برات مسکن م

 

از   میچقدر شرمنده بودم اما کار کردنی م یو احمد اشپز  ناز یبهتر شده بودم پر کمی خوردن مسکن  بعد
 اومد  یدستم بر نم

 

 نجا یا میری+ما چند وقته اس
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 دو سه هفته-

 

 یعنینگرانم شدن  نای+مادرم ا

 

 نشدن؟  یچ یعنی_

 

 اسرار کردن برم باهاشون اما .. یل یخ ستنی+تازه رفتن خارج ن 

 

 ؟یدیبهشون خبر م میدی_رس

 

بخاطر من از همه ارزوهاشون بگذرن و    خوامیباشن چون نم دهیکه نفهم  دوارم یام میدی+اگه رس
 برگردن 

 

 ؟ ی_اگه بخوان بر 

 دونم… ی+نم

 

 ؟ یر ی_م

 

 من چم شده بود  دیلرزیدستام م پرسهی ازم سوال م ینجور یطرفش چرا ا برگشتم
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 به خودش اومد دوباره اخماشو تو هم گره زد  انگار

 

 پرسم ی م ینطور ی_هم

 

 رم ی+نم

 

 باز شد  اخماش 

 

 _چرا؟  

 

به بعد اصال   نیاما از تونستمیم دیباهاشون شا رفتم یم کردمی همون روز لج نم دونم…اگهی+نم
 تونم……ینم

 

 _چرا؟ 

 

  تونمی نم گهیچرا چرا…واقعا چرا چرا د نیچشه ا وا

 یبود من گفتم نکنه فکرا ی چ نیشد ا شتریزدم لرزش دستام ب یحرف  نی چرا همچ تونمینم چرا
 به سرش بزنه  یمزخرف

 

 یلرز یم ی_صنا دار 
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 خاک بر سرم ابروم رفت  یا

 

 ..زهی+نه…چ

 

_سردت شده دوباره صبر کن پاهاتو دراز کن خودتم دراز بکش صبر کن صبر کن برات بالشت و پتو  
   ارمیب

 

 ست ین می زیچ ی+چرا هول شد

 

 خالق باش  سر جات تو همون اخمو بدا نیبش کنمیم  یصورت یفکرا جنبمی من ب یگ یپسر نم اخ

 

 روم   دیسرم بالشت گذاشت و پتو رو کش ریز

 

 کرد یم تمی صورتم و از یجلو شدی مدام پخش م  موهام

 

 نشست کنارم شالمو از سرم برداشت  آراز

 

 ؟ یکنی م کاری+چ
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   یشیبه گناه آلوده نم می_صبر کن جمعشون کنم برات ..نترس ما بهم محرم

 

 ی دیزحمت کش ی لیخ  یدینخواب شبیفقط از د  دمی+نه نترس

 

 بهم نگاه کرد دستشو گذاشت تو موهامو کشمو در اورد  برگشت

 

 

 به موهات  ی_چرا دوتا کش بست 

 

 محکم نگه داره بندم یدوتا م  شهیشل م  ی+موهام پرپشته ه

 

 

 سرم جمع کرد   یهمه موهامو باال قشنگ

 

 +دستت دردنکنه راحت شدم 

 

 بنده یخودشم م یداره موها دمید
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 ی کش بست هی+وا موهامو با 

 _نگران نباش محکمه  

 

 تصور کنم یکش صورت  هیآرازو با  تونستمیبود وگرنه نم یکشم مشک  خداروشکر

 

  کمی کردم  یخوردن ناهار عمران خان رفت به شهر که به سفارت خبر بده منم از جام بلند شدم سع  بعد
 اما مثل اول نبود قابل تحمل بود  کردی بتونم حرکت داشته باشم کتفم درد م

 

بود و  دهیبرگشتم تو اتاق آراز دراز کش خوردیتو اشپزخونه بود احمدم از کنارش تکون نم نازیپر
 ساعدشم رو چشماش بود نشستم کنارش  

 

  یروز  هی کردم یفکرشم نم  دمشی که د یبار   نیبود اول ی مرد واقع  هیظاهر خشک و خشنش  برخالف
منو بزاره جون خودشو  تونستیدردسر بکشه م نهمهینجاتم ا یبشه برا یرت ی موهامو ببنده برام غ

جنتلمن جذابتر باشه  نیاز تونهیم  یپابند حرفش بود چ  ستادیکه بهم داد وا یقول  ینجات بده اما پا
… 

 

 نمش؟ یبب گهید ستی قرار ن م یبرگرد  یوقت یعنیمدت کنارم بود  نهمهیا یچشم داشت چیه بدون

 

دستمو گرفت شوکه شدم  عیبا صورتش فاصله داشتم که سر لیبردم سمت صورتش دوم  دستمو
  دارهیب کردمی فکرشم نم
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 چیه تونستمیبودم هم خجالت زده نم  دهیهم ترس  داشتیدستش بود و چشم ازم بر نم یتو دستمو
 انجام بدم  یحرکت

 

 دیو کف دستمو بوس  دیکش یقیچسبوند به صورتش و نفس عم  دستمو

 

اجازه   کشم؟چرای دستمو نم کنم؟چرای نم یچرا کار   دارمیب  دارم؟اگهیستم؟بیخوابم؟ن  یعنی ایخدا
 لحظه متوقف بشه   نیکردم؟چرا دوست دارم زمان تو هم  نکارویدادم؟چرا اصال ا

 

 بلند شد  نازیپر  غی ج یشکست و صدا  یبد یخونه با صدا در

رو سرم خراب شد سبحان و کدخدا و ده نفر دوسه نفر    ایشد و دن در اتاق باز میجامون بلند شد از
 بودن تو خونه ختهیر گهید

 

 کرده باشه  ی غلط نیهمچ دیبا  ریاون عمران پ دانستمی_م

 

 برگشت سمت کدخدا آراز

 

 _کدخدا ما… 

 

 یفرار کردو  یاخرشم پسرمو زد یخورد یتو خونم موند ی_ساکت…اومد
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 _اون به ناموسم چشم داشت 

 

خونشون    نیرو پرت کن تو ماش کهی _حرف حرف ارباب ده نه شما ولگردا..محمود اون احمد و اون زن
 شهیم خته یعمارت ر اطی تو ح

 

 کردم  یشد خودمو پشت آراز مخف  کمونینزد سبحان

 

 دیندار یراه فرار  چیه گهی_د

 

 بهش انداخت    ینگاه آراز

 

 اون زنه منه    کهی _مرت

 اسلحشو درآورد گرفت سمت آراز  سبحان

 

 نکن  نکارویا کنم ی+نه نه خواهش م

 

آراز و بکشه منو   نکهیفکر ا زدمیبودن کنم هق هق م یتظاهر به قو تونستمی اشکامو نداشتم نم اریاخت
 ره یدوست نداشتم بم کردیم ونهید
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  نکارتویا  نکهیا یالبته برا یدار   شیدر پ یدیجد یزندگ یکنار اون باش  ستی قرار ن گهیتو د یبی _ب
 ببخشم 

 

 اومدن  سایپل  سای_اقا پل

 

 شدن  رهی و سبحان با تعجب به هم خ کدخدا

 

 _چطور ممکنه بابا 

 

 ی _عمران عوض 

 

شدن دوتا   ریشمرد با لگد زد تو دست سبحان اسلحه از دستش افتاد اما باهم درگ  نمتیفرصتو غ آراز
ک   یتو صورت آراز با هر ضربه ا د یکوب ی ارازو گرفتم سبحان با مشت م یکد خدا اومد دستا یاز ادما

  شدیجدا م نهیقلبم از س زدیبه اراز م

 

 م یفرار کن میتونیاومدن م میبر ا ی_پسرم ب

 

 اسلحشو درآورد  سبحان

 

 _تموم شد بابا 
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 جلوش  دمیپر

 

با تقال کردن من  یدون یم کنمینم  ییتقال چیه امیباهات م یبهش نداشته باش  ی+صبر کن اگه کار 
 خورم ی فرار کردن قسم م یبرا  یتالش  چیپا به پات بدون ه امی م ییهر جا بخوا کشهیچقدر طول م

 

 وقت نداشت خم شد دستمو گرفت و بلندم کرد   ادی بهم انداخت ز یینگاه

 

 م ی_بر

 

 هق هقمو نشنوه  یدهنم تا صدا  یآراز تو گوشم بود دستمو گذاشتم جلو یزدن ها صدا

 

 در بودن  یجلو سیپل  نیدوتا ماش  م یکه درو باز کرد نیهم

 

 خدا ازت نگذره   رسنی_خدالعنتت کنه پسر گفتم که م

 

   دمیکش  غیاز ترس ج قمی اسلحه رو گذاشت رو شق سبحان

 

 ی کنیم  کاریچ ی+دار 
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 آراز       

 

رفتم  کشهی بشن اونو م کیاگه بهشون نزد کردیم دی رو تهد  سایرو گذاشت رو سرصنا و پل  اسلحه
 رونیب

 

 عنوان  چیبه ه نهیدختره صدمه بب  خوامی +سرگرد آرتام نم

 

 کرد یبا تعجب بهم نگاه م سبحان

 

 ی فرار کن  زارمیم شمی م التیخی ب ادی +سبحان صنا رو ول کن بزار ب

 

   گذرمیعنوان ازش نم چی_به ه

 

 _پسرم ول کن اون دختره ….

 

 کنم ی _بااابااا من اونو ول نم

 تر شدم  کیقدم نزد چند
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االن دارم بهت   یدونی م نویا یفرار کن  یتونینم  کنمیم  داتیمن پ  یهر جا بر   یفهمی+اون زنه منه م
 کنمی به موال قسم بهت رحم نم ی اما اگه صنا رو بهم ند یکه بر  دمیشانس م 

 

 گرفت سمتم  اسلحشو

 

 ی _البته اگه زنده باش

 

از جلو گوشم  چشمامو باز کردم   یک ی دمیو شن کیدوتا شل یصنا صدا  غیج  یبستم صدا چشمامو
 به کدخدا..  نباریکرد ا  کیعمران خان جلوم بود دوباره شل

 

 

 +عمران خان؟ 

 

 ازت ممنونم  ستمیشرمنده ن گهی_من انتقاممو گرفتم پسرم االن د

 

 +من ازت ممنونم مرد 

 

 اومدن بردنش تو آمبوالنس  مامورا

 بود   نازی چشم دنبال صنا گشتم تو بغل پر با
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 +صنا 

 

 بغلم   دییسمتم با بغض دو برگشت

 

 کشم ینم گهیمن د میلطفا برگرد دمیترس  یل ی_آراز خ

 

 م یگردیتموم شد برم میگردی+برم

 

 سمت سرگرد میگرفتم رفت دستشو

 

 رانیا میاالن برگرد نیهم دی+ما با

 

 ران یا نیگردیبرم  یشخص یمایسفارت شما با هواپ میگردیاالن برم نی_چشم  سرگرد هم

 

 +خوبه 

 

 هم خوشحال از برگشتنمون هم اضطراب دور شدن از صنا   رانیبه ا میبرگشت

 …  میثبت تمام اتفاقات به اداره خودمون رفت یاومده بود دنبالمون برا یانتظام یروین
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 شدنمون تا فرارمون از دست کدخدا…  دهیمو به مو ثبت شد از دزد اتیی جز  تمام

بود بعد چند سال به وطنش برگشته بود ازش   دهیامونشو بر هیبود گر ینشدن  فیاحمد توص حال
خانوادش به بچه   شی شهرش پبرگرده به  خواستیاستراحت کنن اما قبول نکرد م ادیخواستم با من ب 

 برسونتشون…  یشخص ن یماش  هیها سپردم با 

 برگشتم طرف صنا     

 

 درمانگاه  میبر  ای+حالت خوبه 

 

 د یبر  دیاما شما با ستین می_منم خوبم طور

 

 +چرا مگه من چمه؟؟من خوبم گلوله نخوردم که

 

 برم   تونمی_باشه..من م

 

 من ببرمت  ایب  یعنی زهی+نه..چ

 _اخه…

 

 +زود باش… 

 

 صنا     
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 نیچجور  نا یمامانم ا یعنی  کردمیبغض م  شتر یتموم جونمو گرفت با نگاه کردن به آراز ب استرس
  خوامی برم..نم خوادی!! دلم نمبرنیاالن منو م نیباشن اگه بفهمن هم دهیخداکنه نفهم دن؟؟یفهم

د بهش  ینبا  مونهینم  نمونیب یا غه یص گیما چند ماه د  ایخدا گمیدارم م یدور بشم..از آراز..چ نجایاز
 دم ی..کالفه دست به صورتم کش  الیخیب گهیضربه د کیفکر کنم چم شده من دوباره 

 

 ؟ یکن ی فکر م ی_به چ

 

 من طاقت ندارم   هیچه امتحان نیا ا یکه خدا  رمیمیم نیدورگه ا یمن با صدا اخه

 

 باشن  دهی+ استرس دارم اگه خانوادم فهم

 

 _خوب؟ 

 

 تنهام گذاشتن نجایک ا  کننیاحساس گناه م میکل  کننینم  غیلحظه هم در کیکانادا   برنی منو م انیم

 

 شدیم شتری ب  نینگفت..اخماش رفت توهم..هر لحظه سرعت ماش یز یچ گهید

 

 +آقا آراز 
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… _ 

 +آراااز 

  

 کجا برم؟  دی_با

 

 دنبالم  یکه اومد  ییارومتر برو همونجا کمی+ 

 

 چشمام  شد تو   رهیخ  برگشت

 

 ومدمینم  چوقتی_کاش ه 

 

 ازش گرفتم   رومو

 

 +کاش.. 

 

سرمو   دمیکش  قیچندتا نفس عم دیکوبی ساختمون ضربان قلبم با تمام قدرتش م یجلو میدیرس
به جلو گوشه لبمو گاز    رهیبود اخماش توهم و خ نجای مرحله هم نیچرخوندم سمت آراز سخت تر

 نداشت..  یا دهیگرفتم تا استرسم کمتر بشه اما فا

 

 ..ممنونم ک.. زهی+امم ..چ



 من در تو 

175 
 

 

 ..یبر  یتونیو انجام دادم م فمی من وظ  ینداره تشکر کن  یاز ی_ن

 

شده   یروش خال  خیپارچ اب   کیدارم که  ویبلند شکست حس ادم  یلیخ ی با صدا یز یچ ی درونم
 رومو بر گردونم…   یرم که حت ندا نویدستام خشکه توان ا

 

در و ببندم به   نکهیشدم قبل ا ادهی پ نیاز ماش  رهیکه داشتم دستمو بردم سمت دستگ یتموم جون  با
شکست دادم سرمو خم کردم   نویمن بدتراز ارهیمرد منو از پا درب هیکه  ستمین ی خودم اومدم من ادم

   نیتو ماش

   میباطل کن یاما حرف من راجب عقد نامه بود که ک ستین  یشک یانجام داد فتویکه وظ  نی+از ا

 

 شد اومد سمتم ادی که آراز پ دمیکوب نویدر و ماش  

 

 ؟؟ یتعهد داشته باش   نوریکانادا ا یبر  یترسیم یعجله دار  هی_چ

 

 رفت و ضعف کردم براش  ادمی یمن خودم همه چ هیکه با چشمک گفت چ  نیهم

 

 میمن همه چ رمیباشن که نم  دهیبرم اونور اگه خانوادم نفهم خوامی داره من که نم ی+چه ..چه ربط
 ..بعدشم مگه قول تعهد دادم؟ نجاستیا
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 چشماشو بست   دمویکش یق یعم  نفس

 

 _برو صنا برو  

 

 دم یرفتم و برگشتم که دوباره صداشو شن یغره ا چشم

 

 روش   ندازمیم کنمیفعال م تمیخط قبل  ارمیم دیجد  یگوش  هی_شب برات 

 جو برت داشته زمیعز  کیخونه خودمون چه رمانت  میجمع کنم که بر الممی+اها حتما وسا

 

 خونه خودمون میر ی م یدوست دار  ین ی_خوشت اومد ..مشکل 

 

   یلیخ  ییپرو یلی+خ

 

آرازم اومد   نیماش یگفت بله صدا یکه پر  نیو زدم هم یسمت ساختمون  زنگ واحد پر   برگشتم
 شعور یپسره ب

 

 ه؟؟؟ _بل

 

 وا کن منم  ی+پر 
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 _ص..صنا 

 

   زمی +آره عز

 

 بغلم   دیپر یجلو واحد پر   دمیکه رس نیهم

 

هست خودت بدون خبر من   لتیکل وس  نجایا رمی میمن م یگیفرهنگ نم یخنگ احمق ب ی_کجا بود
 .نداشتم جونم درومد دختره.. میمردم شماره کس

 

 چشم   دمیم  حیاروم تر بزار برسم توض  زمی +باشه عز

 

 کانادا؟؟؟  ی_بود

 

 بزار لباسامو عوض کنم…  ای+نه ب

 

  سیپل هیآراز  نکهیکردم با حذف ا  فیلحظه رو براش تعر  نیتا هم میافتاد ریکه با ازاد گ یهمون روز  از
 ه یمخف

 

 برات   رمی_دورت بگردم دختر بم 



 من در تو 

178 
 

 

 بزنم  نایبابام ا یرازنگ ب هیتموم شد من خوبم فقط   زمی+خدانکنه عز

 

 شام…  یبرا ارنیب یز ی چ ی زنمی_منم زنگ م

 

 

 _الو 

 

 +مامان

 

  ستین یدوهفته ازت خبر  ییمعلومه کجا یجون کرد مه یمنو ن  ی_زهر مارو مامان دختر تو منو کشت
 مادر  ی تو که مارو کشت یشدیچ مینی بب  نیایب میخاستیم گهید

کوه  یداشتم که خارج از شهر بود تو یبردار  لمیف کیمن   نی+مامان جونم من شرمندتونم حق دار
 اما نشد رمینتونم تماس بگ کردمی بودم اصال انتن نداشتم قبلش فک نم

 

 نزار  خبریب  چوقتیمنو ه گهیمادرم د یاالن خوب زمی _قربونت برم عز

 

که بهتون بد کردم   ییمنو بخاطر تموم روزا یروز  هی وارم  دی+چشم دورتون بگردم شرمندتونم ام
 د یببخش
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 باهاش حرف بزن اینشسته ب شم ینگو باباتم پ ینجور یا گید یمادر تو بچمون  یگیم ینجور ی_چرا ا

 

  کردمیداشتم احساس گناه م یحس بد یل یکه به مامان گفتمو به باباهم بگم خ ییشدم دروغا مجبور
 کاش همون روز باهاشون رفته بودم…

 

 اشپز خونه   یتو رفتم

 

 یبخور  ارمیب  یز یاگه گرسنته چ ارنیغذارو م گهیساعت د می_صنا جونم ن 

 

 رم یدوش بگ  هیپس  رم یمن م  زمی+نه عز

   شمیارا زیبود …نشستم پشت م دهیانقد حموم بهم نچسب  چوقتیه ایخدا یوا

کردنش چون ابروهام پر بود   زی برداشتم و شروع کردم به تم نیموچ هیابروهامو نگاه از کشو  ایخدا
 کردم و شکل ادم گرفتم به خودم..  ریتعغ  یکه با همونم کل کردمی مرتب م رشویفقط ز

  

 دورتون بگردم  یتو بغلم وا رمیکردن دوست داشتم همشونو بگ شیآرا یلک زده بود برا دلم

 اومد داخل  ا یمثل وحش  شهیمثل هم ایخط چشم که پر دن یکردم به کش شروع

 

 یدوهفته ادم شد نیتو ا کردمی +فکر م

 

 واس عمت   یکنیم شیارا یکرد دار  خی_زر نزن بابا غذا 
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 اومدم من  یشو…تا تو گرمش کن تی روز از اومدنم بگذره بعد دوباره خود واقع کی+حداقل بزار 

 

 نثارم کرد و از اتاق رفت   یغره ا چشم

 

 ردم ک دایرو پ  ای خوبه که پر چقد

فقط   ستمای ن فتهی کردم خودش ریگردم زدم و رفتم سراغ سشوار ناموسا چقد تعغ یبه لبا یگر یرژ ج هی
قربون صدقه خودم  نهییجلو ا شهی بعد کار کاوه هم دهیکنم بهم اعتماد بنفس م فیاز خودم تعر نکهیاز
 کاوه بود ک شکست خورد نه من   نی..ا رمیم

 

 وارد اتاق شد   ا یمثل وحش ایپر دوباره

 

 بعد چند وقت اومدم به خودم برسم گیاوف تموم شد د ای +اوف پر

 

 هینگو  یرس ی ب خودت م یداستانا دار  نیکه بعد ا یدار  یو انرژ  هی_فقط تعجب کرده بودم چه روح 
 داده زعی بهت انگ یز یچ

 

کرد و گفت دم در منتظره گفت بهت   زی و چشماشو ر ثی لبخند خب هیبهش نگاه کردم که با  یجی گ با
 ن ییپا  ییایبگم ب
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 گذاشتم جلو دهنم  دستمو

 

 اااادینبود که بهم گفته بود شب م ادمیمن اصال  ی+پر 

 منتظره  نیی _هه باشه االن برو پا

 

 شالمو انداختم سرم و رفتم جلو در   دمیو شلوار پوش زی شوم ی عیجمع کردن موهام سر بدون

 

 ی افتی فقط مواظب باش ن یبرات اصال مهم ن دونمی_م

 

 ها زودتر بگم بره  هی+زهر مار خوب زشته جلو در همسا

 

 ی_اها باشه فقط عطر نزد

 

 نثارش کردم  ییبابا  برو

 

 نشسته بود..  نشیدرو باز کردم تو ماش شدیم شتریلحظه استرسم ب  هر

 

 نگاهش کرد   شهیش از  کینزد رفتم
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 ن یتو ماش نی_بش

 

 زنه ی حرف م  ارشیاحساس انگار با دست ینکبت ب  پسره

 

 براتو گرفتم خط خودتم فعال کردم روش   نویا ای_ب

 

 گرفتمیم رفتمینبود من خودم فردا م یاز ی+نه ن

 

 هوووم؟   رمیمن بود بگ فهیکه االن شوهرتم وظ  یی_حاال که من گرفتم ازونجا

 

 از من نقطه ضعف گرفته بچه پرو   نیا ااا

 

 پالس خوشم اومد۱۰ فونیرو از دستش گرفتم ا جعبه

 

 دوسش داشتم شتریخودم سامسونگ بود ب ی+درسته حق باتوئه اما گوش

 

 _هه جالبه 

 

 جالبه؟؟ ی+چ
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 ؟ی_با پدرمادرت حرف زد 

 

 داشتم اون منطقه انتن نداشت  یبردار  لمی+گفتم ف

 

 _باور کردن؟

 

 به دخترشون اعتماد دارن  یلی +متاسفانه خ

 

 کنه   یمخف  قتویمجبوره حق زانشیوقتا ادم بخاطر عز یبعض یانجام نداد ی_تو کار اشتباه

 

 +اهوم

 

 _صنا 

 

 +جانم

 

 نگاهش کنم ….  گهید تونمینم ییبود من گفتم وا یچ نیا
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با   یندار  یتولدم اگه مشکل یجشن گرفتن برا هیبچه ها برام   اورانیباغ ن ی...هفته  توزهی_چ
 ا ی دوستت ب

 

 +تولدته؟؟

 

 هفته بعد  یمشکالت گذاشتن برا نی_امروزه ، بخاطر ا

 

 +مبارکه

 

 ؟ ییای_م

 

 +سورن هم هست؟

 

   گهید یدونیبشه م کیبهت نزد تونهینم یمن هستم کس ی_تا وقت

 

 گرفتم   خندم

 ؟ ی+چون تو شوهرم

 

 د یخند اونم



 من در تو 

185 
 

 گه یکنارتم چه فردا چه هر وقت د  شهی_نه من هم

 

   نییبگم سرمو انداختم پا یچ دونستمی شد گر گرفتم نم  گرمم

 

 نمت یب ی+من برم هفته بعد م

 

 تکون داد سرشو

 

   ری +شب بخ

 

 ر ی_شب بخ 

 

 گلوله رفتم باال در خونه باز بود  مثل

 

 ییییی +پر

 

 کن فیداشتم صدا نداشتم زود باش تعر ری مدت تصو نی_زهر ماار تموم ا

 

 کردم   فی تعر ویخنده و همه چ  ری حرفش زدم ز نیا با
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 عاشقته  نیچقد خوبه بخدا ا ایخدا  یییی_ووو

 

 ؟؟ی+اخه تو دوهفته پر 

 

 شنیروزم عاشق م ی_تو 

 

   شنیم گمید یکی+مثل کاوه فرداش عاشق 

 

 نباش  نی _اوف انقد به همه بدب

 

 خدا کمکم کنه دونمی+نم

 

 میبپوش   دیبا یچه کوفت دیبا می نیبب  میشام بخور  ای_ب

 

 مثل باد گذشت   دوهفته

 نمی _صنا …صنااا پاشو بب

 

  ادی بزار بخوابم من خوابم م کنمی+خواهش م
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 شگاهی آرا میبر دیبلند شو ساعت دوازده شده با ید یخوابیم یکن  یپرداز  ای تا صبح رو نکهی_بجا ا
 دنبالمون  اد ی حضرت اقا م  شیش

 

 دارم   یبه خواب کاف ازیکرده؟؟دومن من هنوز تو شوکم ن یپرداز  ای رو ی+اوال ک

 

   می_خوب پس نر

 

 کنم شیکاری تونمیم میری+حاال م

 

 نکن   ونمیصنا دختر د کشمی _خودمو م

 

 ی بهداشت  سی بلند شدم و رفتم سرو  ایفوران خشم پر قبل

 

 گشنمه   ایپر

 

 که م یندار دیوقت خر میبپوش یچ دیبا مینی بب  ایبخور ب زهی _صبحانه رو م

 

  یصدا وقتیکه نکنه  خوردمیگرسنم بود تند تند م یل یخوب غذا خوردم اما خ شبید نکهیبا ا نشستم
 ... ادی در ب ایپر
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   ای جمع کردن سفره رفتم سمت اتاق پر بدون

 

 زدمی م غی _بخدا داشتم ج

 

 یدار  یچ نمی بب   ایخب بابا ب  یلی+خ

 

  می بود انتخاب کرد  یپف ناش یکه است یصورت   زیبا شوم  یصورت لیشلوار مام استا هی ای پر یبرا

 مونده بودم ینجور یمن هم اما

 

 د یخر م یرفتی ندارم مناسب باشه کاش صبح م یچیه  یبپوشم پر  ی+من چ

 

 جعبه دراورد  هیمدون اورد و از توش چ هیمثل برق بلند شد و  ایپوکر نشسته بودم که پر ینجور یهم

 ه؟یچ نی+ا 

 

بزرگ   یجلو  تونستمیخوشگل بود نم  یدراورد به حد  ینبات  یسرهم هیجعبه رو باز کرد از توش  در
شده بود تا   یسنگدوز  نشیاز جنس کرپ که ازقسمت چپ س  یسرهم  یلی خ  رمیشدن چشامو بگ

 ا ی ..برگشتم سمت پر نیسرشونه است
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  جانیه  یل یبهش نگفتم اخه خ کهی برام کوچ زیسا هیبرام فرستاده بود   یپارسال خواهرم از دب نوی_ا
 نهی زده بود تا واکنشمو بب

 

 تو چشماش جمع شده بود  اشک

 

 دنش؟ید یر ی ..چرا نمزمییی +عز

 

فکر کنم   یجمع و جور تر از من  کمی بمونم…تو  ششی اصرار کنه که پ خوامیمن راحتم نم  الیخ ی_ب
 اشه ب  زتیسا

 

 +دورت بگردم اخه عشقممم 

 

 

مات و   شیارا هیبود و  ختهی موهام به صورت مجعد دورم ر میبود شگاهیتو ارا یساعت۳ حدود
 دخترونه رو صورتم انجام داده بود

 

  یل یخ یاونم مات بود ول  شیدرست کرده بود ارا یتموم شده بود موهاشو دم اسب اهمیکار پر گهید
   ومدیبهش م 

 

   ادی چه بهت م یشد  یگر ی_دختر چه ج 
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 کنم ش یارا یاسنحور  شهیهم یکرد ری تعغ یکل یشد یگر ی+خودت چه ج

 

 .  رسمی تو که نم یاون دور برام بوس فرستاد و گفت به خوشگل از

 

 نثارش کردمو رفتم لباسمو بپوشم یا ونهید

 

 و محشر بود  کیش  یلیبود انگار رو تنم دوختنش خ  زمیسا قایدق

 

 ی کن یدا نکشتت امشب همه رو که تو تور م_دختر خ

 پ یت نیا ادی چقدر بهت م یخودت که ماه شد   ایپر  یادب شد یب  یلی+خ

 

 اا یکن یم میرت ی غ یشلوارت چقد باالس دار  ی_بسه انقد نوشابه وا نکن پاچه ها

 

 زنگ خورد … میوا کردم جوابشو بدم که گوش دهن

 

 _الو 

 

 کرد  خیحبس شد دستم  نمیتو س نفس
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 +س..سالم

 

 نو؟ یبفرستم ماش ی_سالم خوب 

 

 …هستم  شگاهی+من ارا

 

 دنبالتون  ادیب  فرستمی بده م نی_باشه لوکش 

 

 +باشه ممنونم 

 

 زم ی_پس فعال عز

 

 +فعال

   یدختر چخبره قرمز کرد ی_اوووف خفه نش

 

 زم یییی+به …من …گفت …عز 

 

 _جون بابا خوشت اومد
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 +من مردممم

 

 ؟؟اره؟؟ ی_دوسش دار 

 

 دونممم ی+نم

 

   دونمی_زهر مار و نم

 

اون   یتو قلبم نکنه دوسش داشته باشم و اون نه نکنه به خودم اعتراف کنم ول هیچه حس نیا ایخدا
 بهم نداشته باشه و ضربه بخورم   یحس

 

 به خودم اومدم میگوش  امی پ با

 

 منتظره  نییپا نیماش

 کردم»آراز« ویس اسمشو

 

 به باغ…   میدیرس  کساعتی بعد

 … مهمون بود  صدتایس ستیدو حدود
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ناخودآگاه لبام به دو طرف صورتم   دمیکه صداشو از پشت سرم شن مینشست زای از م یک یرو  ایپر با
 برگشتم  جانی کش اومد و با ه

 

 ی_خوش اومد

 

 ی +سالم..مرس

 

 بهش نگاه نکنم   تونستمیلبخند زده بود …نم اونم

 

 میبه خودمون اومد یسرفه پر  یصدا با

 

 صنا   قیرف  امی _سالم من پر

 

 خوشبختم تونیی_منم آزارم از آشنا

 

 میکرد داتیپ  نجایا م یگشتی_به به اقا آراز رو آسمون ها دنبالت م

  کی..نزداشیسراغم اومد صحنه کتک خوردنم ..دست دراز یوحشت خاص دنش یبود …با د سورن
 شدناش ..استرس همه وجودمو گرفت.. 
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 بچه ها سورن   شیاونطرف پ  می_بر

 

 _سالم صنا بال به دور باشه 

 

 ی ازونا ندار  ینگاش کردم با تمام نفرت خودتم دست کم فقط

 

 شتر…یمن ب یکنینگام م یاونجور  یوقت  یدونی_م

 

 م ی_سورن..بر

 

  زی دندوناش.. تو نگاهش که به آراز بود چ یبرگشت طرف آراز ..گوشه لبشو از حرص گرفت ال سورن
 بود   یخشم بزرگ دونمینم  نهی..نفرت..حرص ..ک دمید یوحشتناک

 

 به آراز زدو دور شد یا تنه

 

 _بهش فکر نکن خوب اصال توجه نکن بهش 

 

 بود  یازت عصبان  یل یاخه خ دیدار ی+شما با هم مشکل 

 



 من در تو 

195 
 

 بهش دستور بده کله شقه یکس اد ینه  خوشش نم _هه

 

 +باشه

 

 بچه ها  شی پ کمی رم ی_من م

 

 تکون دادم  سرمو

 

 آراز      

 

که سورن  کنمیفکر م یبه دختر  ونشهیشدم که سورن د یوابسته دختر  کنمیم  کاری من دارم چ ایخدا
صنا اون شده تموم    میسورن و از دست بدم از طرف خوامی .. نمکنهی م یبدست اوردنش هرکار  یبرا

نداشتم من عاشق   یحس  نیچن  یدختر  چیکه به ه یمن کنمیافکار من تو تک تک سلوالم حسش م 
که  نهیفقط بخاطر ا  نکهیا ایحسو داره  نیصناهم به هم  یعنی هیچه حس نیه؟؟ایوابستگ ایشدم؟؟

؟؟   یاگه حس اونم عشق باشه سورن چ  ی؟؟حتیساده باشه چ هیوابستگ هیاونجا تنهاش نزاشتم اگه 
بار بردمش  نیاول  یتنفر وقت نینبود ..ا یز یصنا اونو دوست نداره تو نگاهش جز ترس و تنفر چ

کمکم کن راه درستو انتخاب کنم..اگه انتخاب صنا من   ا یخدا دونمیبه منم داشت اگه…نم مارستانیب
 بزرگ بشه   دیبزور خواست..سورن با وی کس شهینم ادی باشم سورن مجبوره کنار ب

 مرد یکن ی فکر م ی_به چ

 

عمو بزرگ شدن مامانم  شی پ نایبعد فوت پدرمادرش با سار  میبا هم بود یطرفش ما از بچگ برگشتم
 خوب نبود   چکسی با ه یاز همون بچگ  یداشت ول تنهاش نزاشت مثل من دوسش چوقتیه
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 کنمی+به تو فکر م 

 

 انداخت باال  ابروهاشو

 

 یکن ی _پس به منم فکر م

 

 به برادرم فکر بکنم؟  دی+چرا نبا

 

طرف سنا بود از جام بلند شدم نشست کنار   رشیزدو از کنارم رد شد رفتنشو دنبال کردم مس  یپوزخند
هم  یرو ستین  یسنا چندقدم به سمتشون برداشتم که سنا برگشت طرفم و چشماشو به منظور مشکل

 گذاشت  

 تموم بشه  دیمسئله با نیکنه اما ا تش یسورن از خوامینم

   صنا

حواسم از دور بهشون بود سورن بعد حرف زدن با آراز اومد سمت من ازش وحشت داشتم اما  
 سمتم برگشتم طرفشو چشامو روهم فشردم ..  ادیآراز م  دونستمیحرفشو بزنه م خواستمیم

 

 من نشست ..  یروبرو قایدق سورن

 

 _خوشحالم حالت خوبه
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 شدمو گفتم    رهیحالت تمسخر بهش خ با

 

 +واقعا؟

 

جور استرس و   هیکردم  دایاز چشمام پ یچه حس دونمیروشنش نم یچشما یشدم تو رهی خ بعد
حس ازم دور   نی..ابروهامو دادم باال چشمامو روهم فشردم تا ا کردی م یاضطراب بود که ته دلمو خال 

 بشه 

 

اطرافم برام ضعف  ینگاه همه دخترا کیبودم که با  یمن پسر  یازم متنفر باش  ی_صنا حق دار 
کردنت با محل   یکنارم داشتم ،تو با سرکش خواستمی که م یز یداشتم و هر چ زیهمه چ دنکریم

اون  یبرام تو قلبم جا باز کرده بود یمتفاوت بود زیچ  هیکه تو چشماته  یندادنت اون شرم و متانت
 قیال دونمیم  ستادهیجلوم وا انیتو دا یقبل اومدنت من تو حال خودم نبودم فکر کردم بجا یروز لعنت

 نیا یرو کنار خودت نگه دار  یکس  شهیبا خودمم کنار اومدم که با زور نم یحت فهممیم ستمیبخشش ن 
  رومن عشق تو کنمی درد و غم منه حلش م نیا کنمی طرفه بود و مشکلمو با خودم حل م کیحس من 

  خوامینم یکه توهم اون روزو فراموش کن نهیا خوامیکه ازت م  یز یو تنها چ کنم ی قلبم فراموش متو 
  یدوست معمول  کیمثل  خوامیم کنم ی اما ازم متنفر نباش فراموش کن خواهش م یمنو ببخش  عایسر

 ی باهام رفتار کن

 

باشه انگار بطور کل   یسورن همون ادم قبل شدیحرفاش مظلومانه و پر از تمنا بود که باورم نم انقدر
 ته دلم ازش رنجش داشتم اما بازم سرمو تکون دادم  نکهیعوض شده بود با ا

 

  میراجبش حرف بزن  گهید خوامی +باشه نم
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 هم فشرد  یباشه رو یصورتش نشست و چشماشو  به معنا یرو  یلبخند

ها  یر یهم نداشتم بجز درگ یادی حضورش معذب بودم باهاش راحت نبودم اخه برخورد ز از
 یکه دستا دمیدختر و کنارش د هی  گشتمیانجام بدم با چشم دنبال آراز م یچکار  دیبا دونستمینم

شونش ،ناخوداگاه اخمام تو هم جمع شد   یاونو و محکم تو بغلش گرفته بود و سرشم گذاشته بود رو
سورن   یابا صد دمیند یز یچ  ی ،آراز نگاهش به من بود تو نگاه جذاب آراز جز اظطراب و سردرگم

 برگشتم طرفش 

 

 _اون که کنار آراز نشسته خواهر منه و نامزد آراز 

 

من در  یزودتر از صدا یپر  یدهن باز کردم اما صدا   دمیانگار اشتباه شن زیگرفتم به لبه م دستامو
 اومد..

 

 _آراز نامزد داره؟ 

 

 ابروشو برد باال   یتا هی سورن

 

تولد آراز   یدرسش مجبور شد برده کانادا االنم برا  یبرا نی باهم نامزدن اما سو شهیم  ی_آره دو سه سال
 شده   زیسوپرا دونستی اومده فکر کنم آراز نم
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من باهاش عقد کردم   هییچه بال ن یا هیچه امتحان نیا ای خدا بستمی م خی شتریهر کلمه سورن من ب  با
 باشم   رایمثل سم دیمن نبا خوامی نه من نم ایبستم که..نه خدا یکردم من بازم دل به کس کاریمن چ

 

 جمع کرد  لشویهم همراه من بلند شد و وسا یبرداشتم پر  فمویجام بلند شدم کتمو تنم کردم و ک  از

 

 زدم که ناراحتت کرده باشه صنا نگام کن    یحرف یناراحت شد یز یاز چ  سای_صنا وا

 

دستاش   ون یشد ، گدستمو با حرص از م  دهیط سورن کشدستم توس رفتمیکه سمت در م ینجور یهم
 دندونام بهش گفتم:  یو شمرده شمرده از ال دمیکش

 

 .. دستتو.. به من.. نزن چوقتی..ه گهی+د

 

 برد باال  دستاشو

 

 ی خودت اومد  نی.. با ماشخوامی_چشم آروم باش معذرت م

 

 خودم گفتم نه ریکه برگشتم به مس نجورینثارش کردم هم یغره ا چشم

 

 ی کن  دایپ نی ماش نطرفایا یتونیموقع شب نم نیاالن ا رسونمتی بزار من م نی _باشه بب
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زدم   یباهاش بحث کنم بدون توجه به حرفش از اون باغ کوفت  تونستمیبودم که نم یعصب  انقدر
 شدینم  الیخ ینه انگار که سورن ب  یول رونیب

 

 و برو  ری منو بگ چییسو ا یوقته ب  رید نی_صنا بب 

 

 دستش انداختم اخه پسره کم عقل من بلدم که با بنز برونم؟؟؟؟   یتو چییبه سو ینگاه

 

 گرفتم باال و زل زدم تو چشماش  سرمو

 

   یباهام حرف بزن  خوامیتا دم خونه نم کنمیدوباره دارم بهت اعتماد م یچرا سورن ول  دونمی+نم

 

   ارمیم نوی_چشم االن ماش

 

 دستمو گرفت   یپر 

 

 کنه یم ستمونیسر به ن نی_بخدا ا

 

 زن موقتش و خبر کنه مارو برسونه؟؟   یبرم به آراز بگم راننده شخص ییخوای+م
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 هیبهتر نهیشدن گز ستی_خب سر به ن

 

 ؟ یکن ی م کاریچ ی_صنا دار 

 

بودمو دوباره نشوند سر جاش  که به زحمت قورتش داده  یآراز بغض  یخشن و دورگه شده  یصدا
 برگشتم طرف صداش  دمی ،چشمامو محکم رو هم گذاشتم به نفس کش

تموم   شدیم  نییتندتند باال و پا نشیس یباز شده بود عضله ها نشیلباسش تا خط س یدکمه ها 
تو   ومدیم میامن برس  یجا هیخورده بود و آراز منو تو بغلش نگه داشت تا به  ری که ت ییاون صحنه ها
 اغشته به بغض گفتم ییذهنم با صدا

 

 +رفع زحمت آقا آراز 

 

 و خبر کنم  نیماش  ی_چرا نگفت 

 

 مزاحمتون بشم خواستمی+نم

 

 ابروهاش بود   نیب  یکیشد تو چشمام اخم کوچ  رهیخ

 

و باز کردم و   نیماش  یسر چرخوندم و در جلو یبدون خداحافظ  دمیسورن و شن  نی ترمز ماش یصدا
   میحرکت کرد  ایشدم با نشستن پر رتشینشستم. اصال به آراز نگاه نکردم اما با گوشه چشم متوجه ح
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 به پا بود  ییال یته دلم شور و واو میو رفته بود  ریمس نصف

وجود   گهیاون کاغذ هم د یکاغذ انجام شد و حت  هی  یکه رو یهستم واقعا؟ عقد ینگران چ من
درست مثل  میباطلش کن  گهیخطبه د هیبا خوندن  میتون یخطبه بود و ما م ینداره؟؟ اون فقط 

 م… یدونیفقط خودمون م میاثبات ندار یبرا زیچ چیداره ما ه یسند کیهم  غهی..هرچند صغهیص

 

 بوده؟ یز ی چ نتونیب ایومد؟ی_تو از آراز خوشت م 

 

 کردم  یصورت   یها الیخودم خ شی هم نبوده من پ یز ی چ نمونی ب یما حت هه

 

 چکدومتونیبوده من از ه یز یچ  نمونینه ب ادیمن ازش خوشم م ؟؟نهیکرد یفکر  نی+چرا همچ
 .. ادی خوشم نم

 

 رون؟ ی ب یو از باغ زد یخت ی_ پس چرا گفتم نامزد داره بهم ر

 

 +فقط حالم خوب نبود..

 

اگه   تشهی افتاد اما آراز کارش تو الو یچه اتفاق دنتونیدزد یوقت دونمینشو من نم کینزد ادی_به آراز ز
  یکس چیبوده وگرنه اون بجز کارش به ه شی بدون به نفع منابع شغل یز یهرچ ایبهت محبت کرد 

 ده ینم  تیاهم
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 سورن  یباهام حرف بزن  التتی درمورد تخ  خوامی+نم

 

   دمینزد به خونه رس یبه خونه حرف دنی تکون داد تا رس یباال و سر  دیکش ابروهاشو

 

 تند حرف زدم   کمیممنونم متاسفم  یزحمت افتاد+تو 

 

 زد   یم یمال لبخند

 

 _ دوستا که باهم تعارف ندارن،مراقب خودت باش 

 

 تکون دادم خواستم برگردم که صدام زد  سرمو

 

 _صنا 

 

بود   نیکه روش پر نگ یساعت نقره ا هیدراورد در جعبه رو باز کرد  کیجعبه کوچ هیطرفش  برگشتم
 محکم تر تو دستام گرفتم  فمویآراز گرفته بودم افتادم ک ی که برا ییساعت کادو  ادیخوشگل بود   یلیخ

 

 ازم قبول کن بابت تمام اتفاقات  یبه عنوان عذرخواه نوی_ا
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 نبود یاز ی+سورن اصال ن

 

 _لطفا بزار تو دستت 

 

زدمو رو کردم   ینددر منتظرم بود ، ساعت و گذاشتم تو دستم لبخ یجلو نهیدست به س ایپر برگشتم
 به سورن

 

 قشنگه ممنونم  یلی+خ

 

 آراز          

 

چطور ممکنه صنا حاضر نبود به سورن نگاه کنه  کردمیهضمش نم کردمیو باور نم  دمیدی که م یز یچ
بار باهاش   نی بار هزارم یکرده ..برا دشیکرده حتما تهد یغلط هیشده سورن  یز یچ هی..نه ..نه 

دستم  یتو  یقیدرد عم  دمیکوب  یسنگ واریمشتمو به د ی..لعنتید لعنتتماس گرفتم ، پاسخگو نبو
 کم نکرد  تمیاما بازم از عصبان دیچ یپ

 

 _ آراز حالت خوبه  

 

 ار یمنو ب چییلطفا سو نی+سو
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   ؟یو بر  ی رو ول کن  یمهمون  ییخوا یم  یچ یعن ی_ آراز 

 

 نیسو اریو ب چیی+گفتم سو

 

 بعد برگشت  قهیبا چشم غره رفت سمت باغ و چند دق  نیسو

 

 _مراقب با.. 

 

 دهنش  یو دستشو گذاشت رو دیکش یبلند نیه کدفعهی

 

 _آراز..دستت 

  

 اصال حواسم بهش نبود   دیچکیدستم خون م از

 

   نیو ازش گرفتم و رفتم سمت ماش چییسو

 

رفتم سمت اتاق آرام رو   برداشتم و  شهیش هیبه خونه رفتم سمت اشپزخونه  دنیبه محض رس 
 و قاب عکسش و گرفتم  دمیتختش دراز کش
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  تیدختر برام مهم شد بهش اهم نیافتاد چطور شد که ا یچه اتفاق  دونمیآرام نم  شدیچ دونمینم
.. اون برام مهمه  دونمیاما نم کنمینم  یعاشق شدن زندگ  ی عاشقش باشم آرام من برا خوامی نم دمیم

  بهشفکر کنم باختم آرام خودمو  دنشیبزارم احساسم بهش قلبم با د یاسمشو چ دیبا دونمیاون ، نم
نباشه تا بتونم انتقام تو و   زی برام عز چکسی باختم من شرمندت شدم خواهرم من قول دادم بعد تو ه

  شیکار شهینم گهینم باشم هرچند دنگران اودل دیاالن با تونمیمن با وجود صنا نم رمیخانوادمونو بگ 
 دونمیآرام نم دنیاالن اونو مورد قرار م دمیکردم براش جنگ کاری صنا چ یمن برا  دنیکرد همشون فهم

 .. شمیم ونهی کنم من اگه صنا رو هم از دست بدم د کاریچ

 

  شدمیداشتم خفه م شکستیبغض کرده بودم اما بغضم نم زدمی ها تندتند باخودم حرف م وانهید مثل
، خودمو پرت کردم رو تخت و   واریبه د دیبرش داشتم  کوب  نیشده بود و از رو زم یکه خال  شهیش

 چشمامو بستم..

 

 کجام و چخبره   دونستمیبود نم   دیسف جاهمه

 

 _داداش

 

لباس   هیرخوندم سمت صدا آرام با سرمو چ شهیباورم نم   دمیصدا رو شن نیآرامم بود من بازم ا یصدا
دوست   یسمتم بغلش کردم بوش کردم همون بو  دیدو شیمشک شونیپر  یبلند با موها دیسف

 نم یبیشکرت آرام قشنگمو دارم م ایشدن خدا  ریبآلخره اشکام سراز یداشتن

 

 وقت ندارم   ادی_ داداشم منو نگاه کن من ز
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 که وقت..  یچ یعن ی یگیم یچ ی+دار 

 

رو   ی بود زل زدم به صورت قشنگش لبخند مهربون   یواقع نقدریپس چرا ا  نمیبی دارم خواب م من
 اومد چه به سر خواهرم اومد ادمی صورتش بود ، 

 

 +متاسفم آرام نتونستم مواظبت باشم 

 

درست کنارته مراقب صنا باش از   یک یبه هدفت نزد یل یباش بجنگ تو خ  ی_ متاسف نباش آراز قو 
 شه یم تی زندگ یتو برا  لیاون دل کنهی کت مدستش نده اون کم

 

 ازش مراقبت کنم  تونمیمن نم ترسمی+من م

 

 از همون استفاده کن  یساخت  یز ی چ هیتو از خودت  ؟ یهست ی_ تو ک

 

دوباره از دست دادمش  دمینگاه کردم که متوجه منظورش بشم اما نبود صداش زدم نبود ترس  بهش
 با تمام توانم اسمشو صدا زدم 

 

 مآراااا
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آرام افتادم بلند شدم تلفنم و برداشتم و با صنا تماس   یحرف ها ادیشب بود ،  کی دم یخواب پر از
  ینجور یچشمم نه ا یسورن شد اومد جلو نی که سوار ماش یگرفتم دوتا بوق خورد و رد داد صحنه ا

 از جام بلند شدم… شهینم

 

 صنا        

 رف در  ای با سورن با پر  یخداحافظ بعد

 تو ساختمون   تم

 

با   کمی خوامیحالم بده م  یلیفقط خ ستمیامشب تنها باشم فکر نکن باهات راحت ن  خوامیم ای+پر
 ام یخودم کنار ب 

 

 شم یپ  ایب  یهر وقت خواست دارمینداره من ب  یباشه اشکال دونمی_م

 

 ی +مرس

 

تنها   دیاما امشب با میموندیباهم م ایتو واحد پر شتر یمبل ولو شدم ب  یتو واحد خودم رو  رفتم
  دیو با کردمی تموم م دیکه هنوز شروع نشده بودو با یاحساس  کردم ی تموم م و یهمه چ دیبا موندمیم

جلوش خودمو ببازم ،   نکهیبشه و بدون ا رید نکهیبدون ا  دمیزود فهم  یلیکه خ  کردمی خداروشکر م
 نایافتاده همه ا یمگه چه اتفاق گفتیم دیشد چرا چرا بهم نگفت خوب چرا با ینطور یا یچ یبرا

  یییمنو بده دست سبحان و بره ، وا تونستیبخاطر کارش بوده عقد کردنمون ، نجات من ، اما م
از   نیانجام داد هم فشویشناسه من امانت بودم اون فقط وظ  فهی، وظ  سهیاحمق اون پل  یدختره 

 نجات بدم  یشیمواد آرا نیرفتم تا صورتمو از ییروشو بلند شدم و سمت  جام
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دکمه و قصد   یانگشتشو گذاشت رو یکی به صدا در اومد انگار  فونیدستم بود که آ یحوله تو هنوز
و ربع شب بود حوله از دستم افتاد آروم    کینداشت بر داره ، بند دلم پاره شد به ساعت نگاه کردم 

 ..آراز؟ کردمیو باور نم  دمیدیکه م یز یرفتم چ فونی آروم سمت آ

 

 وقت شب؟  نیاونم ا کردی م کاری چ نجایباز اون ا مهی بود و چشماشم ن ختهیبهم ر موهاش

 

 و برداشتم فونیلرزون آ یو دستا دیترد با

 

 هی+ک

 

 ه؟؟ یک  ینیب ینم  یعنی_ 

 

 فون یزل زد به آ دهی درهم کش یخمار و ابروها یهمون چشما با

 

 +بفرما 

 

 _وا کن 

 

 شبه کی +آقا آراز ساعت 
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 درو  نی وا کن ا  یمن یاضافه کنم تو همسر عقد نمیصنا ا  ستمی_مسلما از اون سورن خطرناکتر ن 

 

 ی همسر عوض   گهیبا داشتن نامزد به من م کشهی نم خجالتم

 

که   ستی ما ن  نیب  هیبجز چندتا آ یچ یعقد باشه ه نیکه مدرک ا ینه سند نمی بیم ی+من نه همسر 
 م یبهم ندار یتعهد  چیما ه نیآقا آراز هم رهیم نیاز ب گهید هیآ هیفقط با خوندن 

 

 باشه   ؟یگیم ی_جد

 

شد به گمونم سوخت، پسره   اهیس  توریو رفتم عقب صفحه مان   دمیکش ینیه فونیبه آ  دیمشت کوب با
بود وگرنه   یخال  ییشدن در اومد سانس اوردم دوتا واحد باال دهیکوب یکه صدا د ینکش ی، طول  یوحش

 . رفتی آبروم م

 رون یهم اومد ب ای سمت در همزمان با باز کردن در پر دمییسر کردن شالم دو بدون

 

 _چخبره صنا؟ 

 

 آرازه  یپر  دونمی+نم

 

 د یدستمو کش یبرم سمت در که پر  برگشتم
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 س ی صنا بزار زنگ بزنم به پل یکن ی م کاری_چ

 

  زنهینم یکنه؟ نترس آراز به من صدمه ا ریرو دستگ گهید سیپل هی  ادیب  یبگ یگیم ی+چ

 

 ی اعتماد کن یبه کس دی_ صنا نبا

 

 شدیداشت از جاش کنده م در

 

 ه  ببر ییموضوع بو نیپدرم از خوادی دلم نم  فهمنیدرو باز نکنم همه عالم م نی+اعتماد ندارم اما اگه ا 

 

و در و باز کردم ، دست آراز رو هوا ثابت   نییبزنه و رفتم پا یا گهیو صبر نکردم که حرف د برگشتم
 پخش شده بودبا تعجب بهش نگاه کردم    زیت  یبود بو یموند دستش کامال خون

 

 آراز؟ یکنیم  کاریچ ی+دار 

 

 سمت باال  دیگرفت و منو کشوند تو ساختمون درو با پاش بست منو همراه خودش کش بازومو

 

 یر یم ینجور ی هم یکجا دار  ی+چه مرگته دستمو کند 
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 سمتم دییدو دنمیبا د یپر 

 

 شده   ی_صنا چخبره چ

 

 _واحدت کدومه؟ 

 

 … ینجور یهم نیآقا شما حق ندار یچ یعنی_

 

 و قطع کرد  یحرف پر  ادیفر ی به بلند  ییبا صدا آراز

 

 حق رو هم دارم مفهومه  نیو ا  امیکه دلم بخواد م یهمسرم هر جور  شی اومدن پ ی_برا

 

 بودم  دهیند ینجور یافغانستان هم آراز و ا یتو یحت

 

  یحق و دار  نیچندتا زن ا ی_برا

 

  شدیبد م یل یخ  دونمیمسئله رو م  نیا دیفهمی م دیبهش نگاه کرد ، نه نبا یآراز با گنگ یحرف پر  نیا با
 موضوع از پا در اومدم  نیعاشق دلباختش شدم و با ا کردیفکر م 
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 زنم یبرو تو واحدت هر وقت الزم شد صدات م ی+پر 

 

 نگام کرد که براش چشم و ابرو اومدم  یبه حالت شاک یپر 

 

 بود   یحرف چ نیمنظورش از ا سای_ نه وا

 

 تو  میبرو اونجاس بر یخواستیحد منو منداره، وا نانیاطم یمرد چیبه ه ی+پر 

 

 عقب عقب رفت که  یبدون چشم برداشتن از پر  آراز

 تکون دادم  یبراش سر  یبرگشتم سمت پر  

 

 خب   ارمی کمک م ای سیبرا پل  زنمیزنگ م ی_مواظب باش صنا صدام کن

 

 جنگ   رمیمگه دارم م ایپر  یکنیم  یسی+چرا پل

 

 _اون از صدتا داعش هم بدتره  

 

 روهم گذاشتم برگشتم به خونه  چشمامو
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 هضم نکردم  قتوی _هنوز حرف رف

 

 ی راه انداخته باش یهمه باز  نیحرف ا نیبرا هضم ا کنمی+فکر نم 

 

ضعف نشون بدم ، انقدر   خواستمیاومد حالت چشماش عوض شد اومد سمتم نم  ادشیانگار  دوباره
 و سوزاننده   زیت  یحدود پنج سانت بود ، دوباره اون بو شد که فاصلمون  کیبهم نزد

 

   خورنیهم م سایپل دونستمی+نم

 

 چرا؟  یشد نشیسوار ماش یمخالفت  چیرسوندتت..بدون ه _سورن

 

 بهت جواب پس بدم  دی+چرا با

 

و زل   ستادمیصاف سر جام ا کمیفرستاد و چشماشو رو هم گذاشت اومد نزد رونی و با حرص ب  نفسش
 وار یهش بازومو گرفت تو دستش و منو چسبوند به دزدم به ب

 

 _چرا صنا؟ 

 

 ؟ یکن ی هم فکر م یا گهید زی برات مهمه؟مگه تو بجز کارت و هدفت به چ یچ ی+برا
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 بلند گفت  یپشت سرم با صدا وار یبه د دیکوب دستشو

 

 ی لعنت یدون یم ی_اخه تو از هدف من چ 

 

  یانقدر بزرگ هست که تو رو وادار کرده که کارتو بپرست  تی هدف لعنت نیا دونمی+من فقط انقدر و م 
 نه خودت  چکسی نداره نه ه یتیبرات اهم چکسیانقدر کارت برات با ارزشه که ه

 

 ه ی_منظورت چ

 

و منو از دست اونا نجات   یانجام داد فتوی وظ  یکه کارتو انجام داد یسرگرد هیندارم آراز تو  ی+منظور 
 ن یهم یتموم شده تو کارت و انجام داد یهمه چ دونمیم نویاالن ا یداد

 

 د یمردمک چشماش لرز یلحظه ا یاشتباه متوجه شدم اما برا دیشا دونمینم

 

 ن؟ ی_هم

 

 ی نه سند می دونیفقط منو تو م  نویو ا شهیتموم م گهیخطبه د هیخطبه مسخره خونده شد که با  هی+و 
   یاون خطبه رو بخون یتونیخودتم م ی براش هست نه مدرک 
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 بود نجاتت دادم ؟ فمیچون کارم بود و وظ  یکنی فکر م  نطوری_پس که ا

 

  یشکنجه بش یحاضر بود ینداد  یر یدرمورد  آرتا جهانگ   یآراز؟ همونجور که اطالعات  نهیاز ا ری+مگه غ
 ی ازش نگ یچ یهردومونو بکشن اما ه یر ی بم

 

 کردن؟؟ یمارو ول م گفتمیاگه م ی_تو فکر کرد

 

  ی زنیم  یکارت دست به هر چ یتو کارته برا یتو زندگ   تتیآراز الو ینه اما شانستم امتحان نکرد+ 
 هیبترسن و نجاتمون بدن تو هدفت کارته و چون  د یکه شا یسیپل  یخونه کدخدا هم نگفت یحت
 ی به عقدم شد یو راز  یمنو نجات داد یر یبگ  یدرست حساب عیترف

 

  وار یبه د دیکوب  یشتر یمنو با شدت ب نباریجملم رنگ صورت آراز قرمز شد و ا  نیگفتن اخر با

 

 ی کنیم کاریچ ی+آ

 

 قفل شدش ادامه داد  یدندون ها یهمون خشم خم شد رو صورتم و از ال با

 

   میری_ بهشون نگفتم چون خودم آرتا جهانگ 
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با تعجب و  دمیشنیداشتم م یمن چ یبه کف اتاق خدا دیاز حدقه در اومدو فکم چسب  چشمام
 بهش نگاه کردم یناراحت 

 

و نجاتت دادم  کشتنی از ترسشون همون لحظه مارو م دیشا  گفتمی_به کدخدا نگفتم چون اگه م
 چون..

 

  گرفتمیم شی و من تو اون فاصله داشتم آت رفتی انگار داشت با خودش کلنجار م زدیدو دو م  چشماش
 هم یلحظه پلک هامو گذاشتم رو کی یبرا

چه  شدیمن چ یجرعت نداشتم چشمامو باز کنم خدا ینداشتم حت  یتکون خوردن چیجرعت ه 
  یکیاون متعلق به  ستیاتفاق درست ن نیا کنمینم یمن من چرا کار  کنهیم کار یافتاد داره چ  یاتفاق

 ستمین  رای من مثل سمچشمام کنترلمو از دست دادم نه  یاومد جلو رایچهره سم کدفعهی گسید
 نش یبه س  دمیحرکت با مشت کوب هیاز  غیهلش دادم عقب اما در نشویرو قفسه س شتمدستامو گذا

 

 _آااخ

 

و صدامو دورگه کرده  رفتیم نیکه فقط با هق هق کردن از ب   یاشکام دست خودم نبود با بغض کنترل
 بود رو کردم بهش 

 

 ی شیم کی+بار آخرت باشه به من نزد

 

 _متاسفم 
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 +از نامزدت متاسف باش 

 

 ی زنیحرف م یدار  یدرمورد چ ؟ی_چ

 

 شده بود رید گهیشدم اما د مونی حرف پش نی بعد گفتن ا  بالفاصله

 

و به   دمیکه کش یدرد چوقتیداره ه یو خراب کنم چون شوهر عوض  یکس  یکه زندگ ستمی ن ی+من زن
 دمینم گهیزن د هی

 

 صداشو برد باال  وبارهد

 

 ی زنیحرف م یدرمورد چ یدار  گمی_بهت م

 

 منم صدامو مثل خودش بردم باال  نباریا

 

 نیکه امشب تو بغلت بود سو  ی+درباره همون دختر 

 

هم فشرد و بعد با حرص   یرو قه یچنددق یبه سمت باال برد و سرشو کج کرد چشماشو برا ابروهاشو
 ادامه داد 
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 ی کرد یفکر  نیچرا همچ  اریقانع کننده ب لی دل هی_برام 

 

جواب آراز واقعا شوکه شدم انتظار   نیا دنیشدم اما با شن مونیپش  یجمله حساب نیگفتن ا بعد
صحت نداره ، اگه   یموضوع نی اما انتظار نداشتم بگه همچ یز یهر چ ایبگه   خواستیداشتم بگه م

  اینبود که بخواد دروغ بگه  یاما آراز اصال پسر  کنهیم یباز  لمیداره ف گفتمینداشتم م نانیاطم بهش 
   ادیمن بخواد نقش ب شیپ

 

 نبوده؟ یز یاصال چ نکهیا ای ای  ستین  یچی ه نتونیب  یعنی ه؟ی+منظورت چ 

 

 داد؟  لتیتحو یمزخرفات  نیهمچ ی_ک

 

که  شدمیخار م  یلیهم خودم خ نداختمی جنگ راه م نیاز  شتر یب نشونیهم ب اوردمیاسم سورن و م اگه
 یز ی اون که چ گهینبود که انگار داره دروغ م یو باور کردم اما اون اصال جور  یحرف اون عوض 

   دونستینم

 

 _صنا 

 

 کردم  دایپ یحس نی+من خودم همچ 

 



 من در تو 

220 
 

ورتم  ص یاومد کنارم و شصت دستشو نوازش وار رو واریبودم به د دهیچسب  قایشد من دق   کینزد بهم
  دیکش

 

 حال بهت دست بده..هوم؟ نیا ین یکنارم بب ویکی  یشده که وقت یحست بهم انقدر قو  ی_از ک

 

  یروزها دمشیدیچونم و سرم و اورد باال اشک تو چشمام حلقه بسته بود تار م ری گذاشت ز شصتشو
بهش نداشتم   یحس چیذهنم قلبم از عشق نسبت به کاوه پاک شده بود ه یتو  ومدیاولم با کاوه م

 حاال وقتش بود خاطراتشم پاک کنم 

 

 باشه   میاصال حس دونمی+نم

 

 ی بفهم کنمی _کمکت م

 

 کنم  ه یبخوام حرفشو تجز تا

 عشق و نیا خواستینداشتم قلبم اونو م یلیدل چیمقاومت کنم نتونستم پسش بزنم ه نتونستم

 

 حس کنم  تونستمیبهش نگاه کنم سرشو کج کرد لبخند کج گوشه لبشو م تونستمیازم جدا شد نم 

 

 ؟ ی_حاال چ
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 وادارم کرد بهش نگاه کنم  دوباره

 

  یشونیکه تو باغ کدخدا پ یاز اون روز  یکردیکه از من مقابل پسر کدخدا سبحان مراقب م ی+از وقت
 من صاحاب دارم   یتا ثابت کن  یدیمو بوس

 

 د یبوس  مویشونیشدو پ  شتریب  لبخندش

 

تو   یشده تو نجات تو ارامش تو خوشحال   زمیچ  نیمهمتر  میکه پا تو خونه کدخدا گذاشت ی_از لحظه ا
من هزاران بار مردم   یخورد ری ت یاما وقت یینجایکه بخاطر من ا نهیعذاب وجدان ا کردمی اولش فکر م

 نزار صنا  تنهامنو  چوقتی..هدسیفا  ی فرارم ب گهید یتو وارد قلبم شد کنم یکار  تونمینم گهید دمیفهم

 

 کنترلشون کنم  تونستمیو نم   ختی ریم  اشکام

 

بعد ازش جدا   کمی وجودش رها کردم،  یخودمو تو گرما نشیکرد و سرمو چسبوند به قفسه س بغلم
 رو چشماش   دیدستشو کش عیشدم سر

 

 گرد و خاک رفته تو چشمم  کمی من  زهی_چ

 

 رو صورتم نشست  یپهن  لبخند

 



 من در تو 

222 
 

 شهینم یمن قورباغه ا ی+حداقل چشمات مثل چشما

 

 چقدر لبخندش قشنگتر از اخماشه  خندهی آراز م دمیدی بود که من م یبار  نیامشب اول  دیشا دیخند

 

 صنا   ادی_خوابم م

 

 نگاه کردم که دستاشو برد باال  تعجب بهش  با

 

   شمینم کی بهت نزد ی_تا زمان عقد رسم 

 

 زدم و اشاره کردم به مبل  یلبخند

 

 ی مهمون من باش نجایامشب و ا یتونی+م

 

بهتر از تخت نرم    یلیخ شهیمبل که نصف بدنم روش جا م نی..قبوله هم یخوب  ی_چه مهمون نواز 
 خودمه

 

م و  دادم دست آراز بعد برداشتن پتو از دستم خواستم برگردم که آراز دستم و پتو و بالشت اورد  رفتم
 به دستم زد یگرفت و بوسه ا
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 +آراز 

 

  نجایا گهید یفقط امشب بعد تا زمان عقد رسم  یباش   کمینزد خوامیمبل بخواب م یک ی_تو رو اون 
   امینم

 

 زدم و دستمو از دستش در اوردم  یلبخند

 

 ارم ی خودم پتو ب ی+برم برا

 

بود و منم قسمت   دهیمبل خواب نییپا یمبل ، مبلم ال بود و  آراز به سمت عمود یرو  دمیکش دراز
 یی باال

 

 کرد  زونیاز رو مبل او دستشو

 

 ر ی_ دستمو بگ

 

 و بزرگش گرفت   دهیکش یدستا ن ی گذاشتم تو دستاش محکم دستمو ب دستمو

 

تو همون پسر خشک و   کنهی باور نم گهید چوقتی ه نهیبب تی وضع نیتورو تو ا ی+واقعا هر ک
 یی اخمالو
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 رو تخت  مینشدم و جفتمون نرفت مونیصنا تا پش  ی_ بهتره بخواب 

 

 اتفاقا کم کم خوابم برد   نیاز ترس چشمام و بستم و با مرور ا عیسر

 

افتاد  ادمی  شبیآراز نگاه کردم و اتفاقات د یخال  یبه جا  دمیاز جا پر انهیدر زدن وحش یبا صدا صبح
 سر خورد خ یو قلبم مثل 

 

 _صنااا 

 

  لی تبد یسمت در بعد از باز کردن در چهره پر اظطراب پر   دمیرفته بود ، دو ادمی رو  ایخدا اصال پر یوا
که چشماش به    نیاومد تو خونه هم کردی که با تعجب بهم نگاه م نجوریهم یعجب پر شد به چهره مت

 ها برگشت سمتم  دهیکاناپه افتاد مثل جن د 

 

 تو یکرد  کاری _ نگو دختر چ

 

 جداست  یکال پتو بالشت همه چ ین یبی +آآ توبه استغفراهلل نم

 

 یدترکونیالو م نجایا یو داشت دمینخواب  شبی_دختره شغال من هنوز از د
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 کرد   دایکش پ  لبخندم

 

  دنمیاولش با د دمیکه آراز و د رونیاومدم ب  دمیپر دمیدر واحدتو شن  ی_پشت در خوابم برو که صدا
 عصا قورت داده خودشو گرفت گفت   افهیتعجب کرد بعد دوباره همون ق

 مثل آراز بم و کلفت کرد  صداشو

 

   ششیبخوابه بعد برو پ کمی بزار   دهی_خواب

 

 نثارش کردم  یا  ونهیزدم د یا قهقهه

 

 رفت؟  ی+ک

 

 االن نی_هم

 

 بخوابم ؟   کمی ی+اونوقت گزاشت 

 

 شدیچ نمی کن بب فی_ساکت بابا تعر

 

 سورن افتادم ادی کدفعهی
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 لحظه  کی+ 

 

 ده تماس از دست رفته دارم ،شماره سورن بود باهاش تماس گرفتم   دم یبرداشتم د مویگوش

 

 _به به بآلخره سرت خلوت شد؟ 

 

 نمت یبب  دی+با

 

 من خونم نطوری_منم هم

 

 رون ی+ب

 

 _نترس خواهرم خونست 

 

 بودن  قاتی +اونروزم دوتا از رف

 

 یر ی خانم جهانگ یر یبگ یمی هر تصم یتونی_م
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اون   یعنی  یر ی آرتا جهانگ ؟یر یجهانگ یچ  یعنی ؟یر یبود خانم جهانگ یقطع کرد منظورش چ تلفنو
من و آراز؟ نه امکان نداره اه پسره  دونهینکنه م یعنی یر ی خانم جهانگ نیآراز همون آرتاست ا دونهیم

 دم یبلند شدم تند تند لباس پوش  یلعنت

 

 صنا  شدی_چ

 

 برم خونه سورن  دی+با

 

 ی ر ی_نه تو اونجا نم 

 

 +حواسم هست مهمه بهم اعتماد کن 

 

 بده ح ی توض هیپس صنا ،حداقل  امی_منم باهات م

 

 کنم ی م فیتعر ویهمه چ نی+باشه تو ماش 

 

 می دیرس قهیاز ده دق بعد

 

 ی و در باز شد دوباره همون راه لعنت فونیگذاشتم رو ا دستمو
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 زم ی _سالم عز

 

 ی +عوض

 

 _صنا اروم باش  

 

 سورن   کیتکون دادم و رفتم نزد سرمو

 

 یبشنو ییکه تنها یل یدرموردش حرف بزنم ما خوامی که م ییزای_چ

 

 سورن  ه یچ ایمسخره باز نی+ا

 

 _بفرما مادمازل 

 

  زنمیشد داد م یز ی نگرانم نباش چ ای+پر

 

 نترس کمینزد نی_من هم

 

 زد  یشخند یاتاق شدم اما در و نبستم سورن ن وارد
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 _اول تو شروع کن 

 

 ی دروغ گفت نیمنو چرا درمورد آراز و سو ی+مسخره کرد

 

 هست  نتونیب یز ی _پس چ

 

 بدم  حی بهت توض ستمی +سورن من مجبور ن

 

 ی بد حی توض  ندتیبه همسر آ ی تو مجبور  مزی _چرا عز

 

 فقط تونستم بهش نگاه کنم و با انزجار رو برگردوندم  یالعملعکس  چیه بدون

 

  یا وانهید کی+تو واقعا 

  

 د یچی ضبط شده من و بعد آراز تو اتاق پ یسمت در که صدا برگشتم

 

 ( 
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  ی زنیم  یکارت دست به هر چ یتو کارته برا یتو زندگ   تتیآراز الو ی+نه اما شانستم امتحان نکرد
 هیبترسن و نجاتمون بدن تو هدفت کارته و چون  د یکه شا یسیپل  یخونه کدخدا هم نگفت یحت
 ی به عقدم شد یو راز  یمنو نجات داد یر یبگ  یدرست حساب عیترف

 

 ام(  یر ی _نگفتم چون خودم آرتا جهانگ

 

   کردی و لبخند نگام م یاومد و اون با خونسرد یتعجب برگشتم سمتش چشمام از حدقه داشت در م  با

 

 گرفتم   قشویسمتش و  دمیپر

 

 یکرد نکارویچطوور ا یعوض  ی+تو به چه حق

 

 با عجله اومدن داخل نی و سو ایپر

 

 شده؟  ی_صنا چ 

 

 االن ن یهم ای پر رونی+برو ب 

 

 _صنا 

 



 من در تو 

231 
 

 زدم    غیج

 

 رون ی ب دی+بر

 

 _داداش

 

 با همون لبخند مسخرش و همونجور که زل زده بود تو چشمام گفت  سورن

 

 فعال من مورد حمله ام  کنهینم  دیصنا رو تهد  یخطر  رونی ب  دی_ بر

 

 یپر  ندی+درم بب 

 

 ؟ یترسینم گهی_هه د

 

 ی کرد نکارویچطور ا ییخوای از جونم م ی+چ

 

بعد با   یمدت ازش متنفر  هیگفتم تا  شت یپ ادی آراز م دونستمیصنا من نم یکرد  زمی_در اصل سوپرا
 د یکرد  زمیاما شما دوتا واقعا سوپرا کنمی راجبش م  یفکر  کی اطالعات و زمان  یکم
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 ی+چطور تو خونم شنود گذاشت

 

 ساعت تو دستم افتادم  ادی کدفعهی

 

 ازم قبول کن بابت تمام اتفاقات  یبه عنوان عذرخواه نوی)_ا

 

 نبود یاز ی+سورن اصال ن

 

 _لطفا بزار تو دستت(

 

 دست بردم ساعت و باز کنم یعوض

 

 از دهنم بپره  یممکنه اطالعات یار ی_اگه اون ساعت و در ب 

 

 حد ناتوان نبودم  نیدر ا چوقتی همونجا خشک شد بغض کردم ه دستم

 

 ی بگ  ییخوایم یاز دهنت بپره چ  ی+چ
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اونت دنبال آرتان و   رنی آراز و بگ کننی نم سکیر گهیاونا د شناسمیم خوادیکه آرتا رو م ی_اون مرد
 ..گهید یدونیم

 

 اون برادرته   یتونی+تو چطور م 

 

 ست یمن ن  یچ ی_اوون ه

 

 ازم  ییخوایم ی+چ

 

 _با من ازدواج کن 

 

 شده بودم رو زانوهام افتادم فیضع گهیاشکامو نداشتم د اریاخت گهید

 

کانادا    رمیم رمی آراز م یاز زندگ ییاگه بخوا کنمیو با من نکن التماست م   نکاریسورن ا کنمی+خواهش م
 نکن   نکارویاما ا

 

 شدش گفت  دیکل یدندون ها  یکنارم و از ال نشست

 

 تو اون شنود شاهد تک تک لحظه هاتون بودم   شبی_د
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 هق زدم   شتری حرفش ب   نیگفتن ا با

 

 صنا خودتو جمع کن   زیعشق سابقت اشک نر یمن برا ی_ جلو

 

   ستین حق من نیا تونمینه من نم یخدا نه

 

عشق و عالقه رو    چوقتیه یکنار من ارامش ندار  چوقتی ه مونمی+من تا اخر عمرم ازت متنفر م 
 ی کن ی تجربه نم

 

برام   نیمن عشق و تجربه کردم هم نباریدوستم نداشته باشه صنا اما ا ی_هه من عادت دارم که کس
 مونم ی من به اندازه جفتمون عاشقت م هیکاف

 

 جام بلند شدم و سمت در رفتم از

 

 افتهینم    یخوب یاگه کار نکنه اتفاقا کنهی _و اون ساعتم با ضربان تو کار م

 

 جلوم  دیپر  یپر  نیی رفتم پا رونیو باز کردم و اومدم ب در

 

 ی _صنا خوب 
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دستش   چکسی ه چوقتیه یدیمنو از دست م  شهیهم یبفهمه برا یز ی امروز آراز چ ی+اگه از اتفاقا
 کشم یخودمو م رسهی به من نم

 

 ی _ب باشه اروم باش تو خوب

 

 +تنهام بزار 

 

که همش کام تلخش   ارویدن نیخسته شده بودم من ا   یبودم از زندگ زاریهمه متنفر بودم از همه ب از
خودمو خالص کنم من و  یدادیبهم م  یازم کاش قدرت ییخوای م یتو چ ایخدا خوامی بره منه رو نم
 یبرا یاون خوش یبعد نزاشت یکرد  ونهیاون مجنون د یلیمن و ل  یمن و عاشق کرد یدلبسته کرد

 کرمتو شکر   ارهیشب دوم ب کی

 

 زنگ خورد  میگوش

 

 کرد  ییخودنما میگوش یباال  امکیپ  نیح نی رو اسم قشنگش تو هم  دمی...دستمو کشآراز

 

به   ویورن بود پشت بند همون اس از آراز اومد شب همه چحتما س یباش  دی گرفتم با یمهمون  شب
 کانادا  میریبعد باهم م گمیسورن م

 

 کردم ی روش لگد م  تیو با حرص و عصبان  ابونیپرت کردم وسط خ ویگوش

 



 من در تو 

236 
 

 د یخفه ش   دی+خفه ش

 

 کردنیبا تعجب بهم نگاه م  ابونی کنار خ ینفر  چند

 

 بلند کردم و رفتم سمت خونه یتاکس  کیدستمو برا  ن؟؟؟یدیند ونهید شدهی+چ

 

 باز شد   ایو انداختم تو قفل و چرخوندم که در واحد پر دیکل

 

 _صنا؟؟؟ 

 

 ی مهمون  میریاماده شو شب م گهیتا دوساعت د یپرسینم ی اگه سوال سسسی+ه

 

 حداقل بپرسم کجا؟  تونمی_م

 

 +خونه سورن

 

  دیکشی نفسم نم گهیبود د اشکام خشک شده گهیتو در و بستم و خودمو رسوندم تو حموم د رفتم
کرم پودر و رژ مات رنگ لب  هی  دمیپوش ی کت چرم کوتاه مشک کیبراق و  یشلوار ورن  رونی اومدم ب

رون  یاز خونه زدم ب دمیبوت پاشنه بلند برداشتم پوش مین  هی یزدم و پالتومو گرفتم دستم و از جاکفش
 ا یو دستمو گذاشتم رو زنگ پر
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 ختمه؟   یچخبره اومدم..وا مهمون هی_چ

 

 +آره مجلس ختمه 

 

بود خوشگل شده   دهیپوش یکت و شلوار اجر  هیهم اومد  ای بعد پر قهیشدم دودق نی سوار ماش رفتم
 بود 

 

برج   هیانگار از   هینشدن  فیآراز خورد حسم توص نیدر چشمم به ماش یسورن باز بود جلو اطی ح در
 و رو هوا موندم   نیزم  افتمینم زنمیدست و پا مبلند پرت شدم و هنوز معلقم و فقط 

 

نفر بودن  ۵۰حدود   تی جمع ستادیا یرفتم سمت پله ها و رو بلند دنمیخونه شدم که سورن با د وارد
 که مبادا با آراز چشم تو چشم بشم   چرخوندمیاصال سر نم 

 

 کنم  میتقس نتونیکه دارم و ب یتا شاد نیای_دوستان امشب گفتم ب

 

 ر ی آراز جونمو بگ دنیقبل د  ای خدا رمی میمن امشب م ستمین ی..دلهره گرفتم من قو یعوض

 

 کنارم  ادیب خوامیم میشاد لی_از دل
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  دم،یند یجز پست فطرت   یچیاما تو چشماش ه ادیدلش به رحم ب دیشدم تو چشماش که شا  رهیخ
  دونمیدم سوم حداقلش مقدم اول و برداشتم و بغضم و قورت دادم قدم دوم و برداشتم بخاطر آراز ق

  یشکنجش دادن بخاطر آرتا حاال که بدونن اون آرتاست ..قدما یچطور  ایاون عوض دمیسالمه من د
 کنار سورن دمیو محکم تر برداشتم رس یبعد

 

و بچشم  یزندگ  یدخترم و با اومدن اون کنار من تونستم معنا نیا ونیو مد می خوب زندگ ی_من روزا
 و لذت عشق و درک کنم

 

 از کتش دراورد و کنارم زانو زد یا جعبه

 

 ؟ یکن ی_با من ازدواج م 

 

 رفت باال   یعده ا  غیدست و ج یصدا

 

سرمو تکون دادم و انگشتر و گرفتم و  یحس  نیلبخند و کوچکتر یمرده ها بودم بدون حت مثل
شک   یکس یگوشم گفت به نفعته بخندو اروم دم  دیبوس  مویشونیگذاشتم دستم سورن بلند شد و پ

 نکنه 

 

که فقط اون  یبرگشتم اروم جور   یزدم ، قهقهه زدم چندنفر توجهشون جلب شد به حالت عاد  لبخند
 بشنوه گفتم
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 ی هست ی+راض

 

 خوامینم  یچ یه یبخند ینجور یهم شهی_اگه هم

 

مرده  کی از  یمنو کشتتو  یتو قلبم و از درونم قلبم و پاره پاره کرد یچاقو فرو کرد هی+تو امشب 
 نداشته باش  جای انتظارات ب

 

 آراز ساکتش کرد  یبگه که صدا یز یخواست چ   تی عصبان با

 

 _سورن

 

گشتم  ایچشم دنبال پر ،با یبغض لعنت نیدوباره ا چهیصدا تو سرم بپ نیحاضرم تمام عمر فقط ا من
 شدم   خکوبیآراز م یکردم مارمولکا خواستم برم سمتش که با صدا داشیپ انیکه کنار دا

 

 ستا ی_ وا

 

 ستادمی جرات سر بلند کردنم نداشتم همونجا ا یحت

 

 ؟ هیشوخ   دیکنی م کاریچ  نیدار یچ یعن ی ایمسخره باز نی_ا
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چقدر دوستش داشتم  یدونستیباشه ت م  یشوخ  یچ ی برا  یمسخره باز  یگی_تو به نامزد کردن ما م 
 نم بدستش اوردم و اال

 

 ی حرف بزنم با صنا خصوص  دی_با

 

 وجود نداره   یخصوص  زیچ چیمنو صنا ه نیب گهی_االن د

 

 برداشت   زیخ  تی با عصبان آراز

 

 _ سورن من..

 

   اطیح  می+باشه بر

 

گردنش ورم کرده  یبدون حرکت سرش چشم چرخوند سمت من که روحم از تنم جدا شد رگ ها آراز
خواستم برم که دستم    اطیپشت کرد و رفت سمت ح رونی از چشماش زده بود ب تی بود و عصبان

 شد با حرص دستمو از دست سورن جدا کردم و ساعت و نشون دادم  دهیکش

 

 یکه کارتو بلد  ی+تو لعنت

 

 رونی وندن عکس العملش رفتم بمنتظر م بدون
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بهش بازو هامو گرفت و منو    دمیرس نکهیتا ا دمشی چرخوندم که پشت چند تا درخت کاج د سر
 کشوند تو بغلش 

 

هام کردم خواستم دستم و دورش حلقه کنم   هیتنشو وارد ر یفرصته با تموم توانم بو نی آخر نیا صنا
 کنه یو داره نگاه م ستادهیکه با بلند کردن سرم متوجه پنجره اتاق سورن شدم که ا

 اروم هلش دادم عقب   نشویگذاشتم رو قفسه س دستمو

 

 +آراز لطفا 

 

  بیکرد بهت اس دتیکرد تهد تتیدارم از نانیمن بهت اطم زمینترس عز شدیکن چ  فی_صنا تعر
 می کنیافتاد باهم هلش م  یهر اتفاق نیرسوند بب

 

 م یباهم هلش کن میتونستیم کاش

 

 میدی+امروز تماس گرفت باهام همو د

 

 کرد  یکرد کار  تتی_از

 

 کرد نتونستم بهش نه بگم متاسفم آراز  هی+دوباره خواهش کرد التماس کرد گر
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فقط باهاش حرف بزن تو متنفر   میگفتیاونموقع که همه م یکنی مسخرم م ی_االن منو دست انداخت 
 …  یحت  یحت یبود

 

 مهمون هارو من نامزد کردم  نی +بسه آراز تمومش کن بب

 

 شد  رهیبهم خ  یگنگ با

 

 شبیبعد اتفاق د یهمه مدت االن دلت به حالش سوخت االن که منو گرفتار خودت کرد نی_بعد ا
 بعد اعترافت؟ راستشو بهم بگو صنا  

 

...اتفاقا اتفاق  یدیرو شن یدیشنیم دیبا یدیرو د یدی دیم دیکه با یچنه هر ایباور کن  ییخوای+م
 برسم که دلم با سورنه  جهینت نی باعث شد به ا شبید

 

 طرف خودش  دیشدو بازومو گرف و منو کش  یعصبان 

 

 یلعنت  یمن  ی_تو زن عقد

 

 زدم تو چشماش  زل
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 +باطلش کن 

 

چشماش نقش بست بازومو ول کرد بغضتو نشکن صنا االن   یحلقه تار جلو هیرفت    تشیعصبان  تمام
 دییخدا لعنتم کنه پشتشو کرد و دو  ختی گونه هاش ر ینه عقب عقب رفت اشک از چشماش رو

 سمت در رو زانو هام افتادم 

 

 دور بود    یلیاز دور خ  دمیرو شن  ایپر یصدا

 صداش کنم  اومد کنارم  نتونستم

 

 ی _صنا خوب 

  

 فتم لب زمزمه وار گ  ریز

 

 ببر   نجای+منو از ا

 

   دمیشنی صداشم م ادیداره به سمتم م دمیو د سورن

 

 تمومه   یهمه رو بفرست مهمون انی_دا

 

 ی متنفرم لعنت ازت
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 دنیکش  ادیاز درونم شروع کرد به فر کنفریدست خودم نبود انگار    زدمی م غی ج ناخودآگاه

 

 ** آراز**                    

 

صداش چرا اون که خوب بود من  دنیلرز یگفت باطلش کن مثل آب خوردن بدون ذره ا یراحت به
سورن   دیکه از تهد ستین می نبود که وسوسه  سورن بشه  زن  ییزنا هیکه حسم خوب بود اون شب

 هیروزه  کیکه  دمید وی دم کسبار وحشت کر  نیاول یگفت باطلش کن انگار صنا نبود برا یبترسه..وقت
از اول   دمیمن کجا اشتباه کردم شا خواستمیو نم تی بود فرار کردم من اون شخص گهیت دی شخص

  دیلرزیم خواست یکه سورن م یکس  یدلم برا دیمتعلق به سورن بود اره من از اولش اشتباه کردم نبا
چراااااا چندتا مشت زدم   ایداشت خدا لیداد چرا تما دیچرا بهم ام یمن از اول گناه کردم پس صنا چ

شدم و داد زدم من   ادهی تو اتوبان زدم کنار و پ نویزدم چراااا چراااا ماش ادی به فرمون و فر
  گهیسرمو گذاشتم رو فرمون د  نی نشستم تو ماش یلعنت بخشمتی نم  چوقتی صناا ه  بخشمتتتینم

بلند  یبا صدا نباریا ختمیکردم دوباره اشک ر هیه گرتحمل نداشتم بعد چند سال بعد مرگ آرام دوبار
  یهاش چشماش لعنت هیگر دنشیخند یبره چطور  ادمیاون دستارو  یفراموش کنم چطور  یچطور 

 و روشن کردم  نیسرم جمع کردم ماش ی..موهامو باال ایدختر و فراموش کنم خدا نیا یمن چطور 

 

 

 **صنا**                 

 

بلند شدم   یدر اتاق باز شد و سورن وارد شد سر  کردی باز کردم اتاق نا آشنا بود سرم درد م چشمامو
 نشستم که سوزش و تو دستم حس کردم  
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 +اخ 

 

 ؟ یندار   اجیاحت یز یچ  یفکر کردم خواب  دی_اروم باش نترس ببخش

 

 تکون دام اومد کنارم رو تخت نشست خودمو جمع تر کردم   سرمو

 

 خواستنی و م کردنیم  نیبودن همه آراز و تحس کیپدرامون شر شناسمیآراز و م ی_صنا من از بچگ
همه به وجود منم افتخار کنن پدر آراز   خواستمیمن خودمو دوست داشتم م یاون باشم ول  هیمن شب

دوسش داشت و   یلیشد پدرم خ  شتر یا سهمش از بابام بت دیچرخ یزرنگ تر بود کار رو دستش م
و حماقت پدرمادرمو به  یلجباز  کیاما اون احمق بود پدر آراز سر  زاشتیاحترام م  بهش شهیهم

آراز و آرام و اما بازم   نطوریشدم عموم مارو بزرگ کرد هم میتیکشتن داد خودشو زنشم مردن من 
 ..کردیمال خودش م  ویو همه چ آوردی در م  یزرنگ باز مال  آراز بود مثل باباش   نای بهتر شهیهم

 

 بچگانه  نهیحسادت و ک  هیسر  یر یگی+انتقام باباشو از آراز م 

 

و   دونیعاشقت شدم آراز تا م یهم نفرت هم عشق وقت  شهیشروع م یاز بچگ  ی همه چ یفهمی _تو نم
 اومد سمتت  دید یخال

 

سمتم من رفتم سمتش من عاشقش شدم   ومدیسورن ن  نکهیمال تو نبودم و ا  چوقتی+سورن من ه
 با تو باشم باهام حرف بزنه که بعد اون اتفاق…  نکهیاون اومده بود راحب ا 
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 بلند شد  سورن

 

 شت یپ ادیب  گمیم رونهیب  قتی_رف

 

 سورن کنمی+خواهش م

 

 رفت   یالعملعکس  چیه بدون

 

 

ازش   یچ یه دمشیاز آراز داشتم نه د ینه خبر  کماهی  نیگذشت و من تو ا یی از اون روز کذا کماهی
  موندمیتو واحد خودم م گهیاتاقم بودم از همون روز د ی هم بپرسم تو یجرات نداشتم از کس دمینشن

  یبودم اکثرا وقت  دهیند دمیهفته بود که رنگ خورش  کی وقتا تنها باشم.. حدود   شتریدوست داشتم ب
خوردم و هر وقت با سورن   تمویسکویاز ب  یا کهیت  رونیب  رفتمیکارم داشت م  ایداشت   یسورن مهمون 

 بشه.. نطورم یهم کنمی م یکار   یکه اگه  عذادار بمون د یاونم با زور و تهد خوردمیغذا م یبودم تکه ا

 

 که سورن برام گرفته بود شروع به زنگ خوردن کرد  یتلفن 

 

 متنفر بودم   صدا نیاز

 

 +هووم
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 _صنا 

 

 +بله

 

 سالم  کی_عل

 

 +سالم

 

 نجا یا ای _شب ب

 

 +باز چخبر 

 

 _بچه ها جمعا 

 

 +اوک

 

 ی کن دی خر میدنبالت بر امی_م
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باهم  گهید وقتیکنه  دیجلو تو خر کشهیاونم خجالت م  شهیقول دادم زشت م  ای من به پر زهی+چ
 م یریم

 

 _باشه مراقب خودت باش 

 

 +خداحافظ 

 

 _صنا 

 

 کردم  سکوت

 

 دوست دارم  یل ی_خ

 

 سورن اسارته ، حوصله کل کل باهاشو نداشتم ستیاسمش عشق ن نیا

 

   ی+مرس

 

 قطع کرد  تلفنو
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 هم بلد نبود خودخواه بود یعاشق  یعاشق بود حت د یبود شا  ضیمر سورن

 

  یچهارخونه مشک یتن کردم و مانتو یمشک شرتیو ت  یشدم لباسامو عوض کردم شلوار زغال بلند
که با  یسر کوچه ا دمیهام شد رس   هیتازه وارد ر یهوا رونیو از خونه زدم ب  دمی مو  روش پوش یطوس

 رو لبم نقش بست   یآراز تصادف کردم لبخند

 

  یشدیلحظه حواسم نبود با اون سرعت له م کیبوق زدم اگه  نهمهی؟؟؟ ا یکنی م ری فضا س ی)_تو تو

 

 تو گوشم بود  یآ دور از جونم خوب هندزفر  +آ

 

 که نشون کننی نم ادی انقدر ز کویموز یصدا ابونی خ ی_تو

 

 ( میبد طی من االن تو شرا کننی رفتار نم  ینجور یا ضیبا مر  گهیخب د  یلی+خ

 

 

 خواستمی نم یز یکل پاساژارو گشتم من چ دمیچرخیم  ابونایزدم و به راهم ادامه دادم تو خ یلبخند
 برخورد کردم   ایاومده بودم هوا بخورم فقط برگشتم طرف خونه تو راه پله بودم که با پر

 

 د یخر یبا من باش  کردمی_فکر م
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 یشد  یاوک  انی+خوب با دا

 

 م یباهم مشکل و حل کن  ایب  یزنیچرا با من حرف نم یر یگی _صنا چرا ازم فاصله م

 

من   یتو رابطه منو سورن دخالت کن ییخوای که م کنمیدخالت م  انی+مگه من درمورد رابطه تو و دا
   یبهتره نگران رابطه خودت باش نمیب یتو رابطه خودم نم یمشکل

 

 چشماش اشک جمع شد و تندتند سرشو تکون داد تو

 

 _درسته متاسفم

 

بفهمه  ی ز یچ  ایاگه پر ترسمیاز جلوم رد شد..دستمو اوردم باال و به ساعت سورن نگاه کردم م یسر 
گرفتم و  یا قهیدوش ده دق هیاشکامو پاک کردم و رفتم خونه   ارهی سرش درب  ییورن بالشک کنه س

 رژ اکتفا کردم  کی و فقط با  شمیزدم و ارا یمعمول  پیشروع کردم به اماده شدن به ت

 

  کیو  نیسو  شدیهم م ایو پر انیکه شامل دا میباز ظدن در وارد خونه شدم کال هشت نفر بود بعد
  گهیزن و مرد د کی و سورن نشسته بود و  نیسو نی دختر که ب

 

 از جا بلند شد و اومد سمتم   دنمیبا د سورن
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 ی کرد ری_عشقم د

 

 خوردم    کی+به تراف

 

شرمنده   شتریبود و منو ب افتادهین  یانگار اتفاق   ایجوابمو دادن پر  ییهمه سالم کردم همه با خوشرو با
 کرد  

 نیاز ا خواستمیبهم نگاهم نکرد ، برام مهم نبود فقط م  ی که به سورن وصل شده بود حت یدختر  اما
 زودتر   یخالص بشم هر چ تی جمع

 

 شمال میفردا بر انیدا شنهادیتا به پ نیای_خب گفتم همتون امشب ب

 

 انیدا یمن خفه بش اینه خدا یوا

 

 کار دارم ی+پس بهتون خوش بگذره چون من کل

 

   زمیعز  یندار   یکار  چی_تو ه

 

 +نه سورن آخه…

 

 ا ی امروزت چطور بود با پر دی_خر
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 ی پاسخگو باش  دیاز دستت خسته شدم و با یبه اندازه کاف  یعنی نیا

 

 رفت  انیبا دا ای+نشد پر

 

 بود بلند شد و گفت    الیکه اسمش ن نیلحظه دوست سو نیهم

 

 خوش مزت کجاست    یها ییماسال براتون درست کنم  سورن اون چا ییچا رم ی_من م

 

 نگاهشو از روم بر داره گفت  نکهیبدون ا سورن

 

 ی اول نتی _کاب

 

 دوباره خطاب به من گفت  بعد

 

 دنبالت   امیب  ینگفت ای _چرا بعد رفتن پر

 

 نخواستم دوباره مزاحم کارت بشم  رم یم ای+چون بهت گفتم با پر 
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 انداخت باال و له حالت مسخره گفت  ابروهاشو

 

 _اها 

 

 فرستاده بود یض یبه نام ف یشخص یبرا  یامیتلفنشو در اورد و گرفت سمتم پ ی در گوش بعد

 

 دیکرد  دایو پ یر ی _آرتا جهانگ

 

 ؟ یندار  ی_نه تو خبر 

 

نشکوندم نه   یچی ه ینبود من دلشو برا یربع قبل بود وحشت کردم از آراز هم خبر   کی  یها برا امیپ
  افتهیبراش ب  دینبا  یاتفاق

 

 دادمی دستشو نوازش م  یرو گمیسورن و گرفتم تو دستم با دست د دست

 

 زدم یاز جنس آرامش و ذوق تو چشماش بود منم به اجبار لبخند  یلبخند

 

 شدمیم  کیحد به سورن نزد نیهروقت در ا دیبوس مو ینشو یآزادشو گذاشت پشت سرم و پ دست
بودم  کاش آراز قبل رفتنش   گهید  یک یاحساس حقارت من عقد  گرفتیعذاب وجدان کل وجودمو م

   کردیرو باطل م  یخطبه لعنت نیا
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 افتهیاز دهن م دیبخور تونوی_چا

 

 +من ماسال دوست ندارم 

 

 منه  یماسال ها یی_برعکس سورن عاشق چا

 

 کنن ی در و تو اب جوش حل نم+مگه پو

 

 ابروشو داد باال  یتا کی الیخنده همه تو فضا پخش شد ن  کی حرفم شل  نیگفتن ا با

 

 زم یمهمه عز یلیتو اب جوش خ زانش ی_م

 

 نداشتم فقط سوال شد برام  ی+اهوم حق با توئه من منظور 

 

 لبشو داد باال   گوشه

 

 یشالتو بردار  زارهی _سورن نم
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 نزاره  ای+مگه شالم رو سر سورنه که سورن بزاره 

 

 ی دار یکه شالتو بر نم  هیچ لشی_پس دل

 

   کنمی حال م  شتریب ینجور ی+چون ا

 

 کن   فیبرام تعر  شتریانداختن ب رتونیبا آراز تو افغانستان گ دمی_هه شن

 

 ال ی_تمومش کن ن

 

 _وا چرا سورن برام جالبه

 

خورد    کنفریگردن  شدیشکنجه م کنفریجلو چشمم  ی چجور  نکهیا دنیبرات جالبه  شن یچ قای+دق
  شد؟یم

 

 ن یزنده موند ییادما نیدست همچ ری از ز یچجور  نکهی_نه ا

 

 ال ین  یدهنتو ببند خوامیازت نم گهی_دفعه د
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 بلند شد و رو به من گفت   انیدا

 

 توهم ببرم  ایرو برسونم ب  ایپر خوامی_م

 

 برمش ی_من م

 

   رمی+تو به مهمونت برس سورن من با بچه ها م 

 

   رسونمتی_گفتم م

 

  نیبلند شد بره تو اتاق سو الین

 

   دیخونه بمون نیبهتره فردا تو و سو یبا زن من لج کن یی_اگه بخوا

 

 نکن  ریباهم تو خودتو درگ میایخودمون کنار م   می+سورن من ناراحت نشدم ما زن

 

 کنار سورن اومد  نیسورفت تو اتاق و  الین

 

 داداش  یرفتار کن  ینجور یباهاش ا اوردمی ن ایتا اونسرا دن قموی_من رف
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 ناراحتش کنه یکه کس اوردمی ن یی_منم زنمو از جا

 

وارد   انیبود پشت سر دا نیوارد اشپزخونه شد سورن هم مشغول حرف زدن با سو انیدا دمید
 آشپزخونه شدم  

 

 م ی_عه صنا ترسوند

 

 +اومدم اب بخورم 

 

 رون ی ب  رفتی تکون داد و داشت م سرشو

 

   انیآقا دا زهی+چ

 

 باال رفته نگاهم کرد  یطرفم با ابروها  برگشت

 

 باش  ا یبگم مراقب پر خواستمیم زهی+چ

 

 _نگران نباش حواسم بهش هست  
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 زد و نگاهم کرد یلبخند

 

 گه؟ی_د

 

  دمیکشی خجالت م دمیشا تونستمینگاهش کردم جراتشو نداشتم نم فقط

 

 حالش خوب باشه  دوارمیام دهی ازش ندارم صنا تلفنشو جواب نم ی_منم خبر 

 

 سورن   شی اشکام رفتم پ زشیتکون دادم و قبل ر سرمو

 

 ی_کجا بود

 

 +اب خوردم 

 

 رون یب  میگرفت و رفت دستمو

 

 بودن  ستادهیسورن ا یمهران و ستاره دوستا  اطی ح تو
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 _ بچه ها شرمنده 

 

 _نگو داداش 

 

 اومد سمتم ستاره

 

 دختره گوشت تلخ اعصابتو خراب نکن   نی_بخاطر ا

 

 نداره یت ی+اصال برام اهم

 

 سورن شدم  نیسوار ماش  میکرد ی کرد و خداحافظ  بغلم

 

 _حالت خوبه  

 

اگه پوستر   یکنن و بزارن جلوم پخش بشه حت لمیاگه اون خاطرات و ف یبترس ستی+سورن الزم ن
باشه   شمیدلتنگ نم کنمی کار احماقانه نم شمینم ونهید شمی نم  ییهم بزنن باز من هوا ای آراز و تو کل دن
  نوهردومو یسرش اورد ییبال ن یاگه بفهمم کوچکتر یکه حالش خوب باشه حت   یاما فقط تا زمان

 سورن  کشمیم
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قبل   یمثل سر  گهید کردیم ادیحرکت کرد رفته رفته سرعتشو ز  ادیو روشن کرد و با سرعت ز نیماش
 برام مهم نبود دمیترس ینم

 

شدم هنوز کامل در و نبسته بودم که سورن  ادهی پ نیاز ماش میدیرس یا قهیربع رو پنج دق  کی ریمس
 پاشو گذاشت رو گاز و دور شد 

 

 تو آراز  ییبود خوابم برد کجا دهیکه آراز خواب یمبل یرو شهی خونه و مثل هم  رفتم

 

آرامش   جاچیمن ه  ایکه تلفنم زنگ خورد اوف خدا سیاالرم تلفنم بلند شدم رفتم سرو  یبا صدا صبح
 برداشتم سورن بود خودم دوباره براش زنگ زدم  ویو گوش رونیندارم اومدم ب 

 

 یدی_چرا جواب نم 

 

 بودم  سی+سرو

 

 دنبالتون  میایم می_دار

 

 +هنوز اماده نشدم که

 

 میای م میدار میخوریم  کیشده به تراف ری_د
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 به صدا در اومد فونیگذاشتم دهنم که ا کیک  کهیت ک ی اماده شدم و  عیسر

 جمع کرده بودم   شبیاز د  لمویشد وسا خوب

 

جواب دادن    رلبیپشت نشسته بودن که هردو ز الیو ن ن یکردم سو یلب سالم ری شدم ز  نیماش سوار
 بودن   نیماش کیو مهران و ستاره تو   انیو دا ایپر

 

   م؟یریشمال م ی+کجا

 

 _محمود اباد 

 

بد اونجا   ینخوام روزا دمیاصال نرم بابلسر شا دمیشا نمیبتونم مهال رو بب  دیشا  رمی دارم به شهرم م هه
و    یندارم ، سرمو چسبوندم به صندل  یجا خاطره خوش چی دمت گرم من ه  ایبشه خدا  یهم برام تداع

 چشمام گرم شد  

 سورن چشمامو باز کردم  یصدا با

 

 نینکن سو ادی ز دهیخواب گمی_م

 

 مسافرتا  میاومد یچ یعنی_اه داداش 
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 شدم سورن  داری+بزار راحت باشن من ب

 

شده بود و اون دونفر داشتن   یپل یاهنگ خارج شدیکرد گوشام داشت کر م ادی صدارو تا اخر ز نیسو
   کشتنیخودشونو همراه اهنگ م

  

  تی نها ی ب  نی سمت خودم به ماش نهیاز آ دمیکش رونیو سرمو به سمت ب  ن ییپا  دمیرو کش  پنجره
  نیآراز بود چشماشو چندبار بستم و باز کردم نه اون ماش نیماش  نیا نمیبب  سای آراز نه وا نیماش هیشب

 اراز بود  

 

 بردم سمت ظبط و کمش کردم  دستمو

 

 +آرومتر برو سورن 

 

 شدهی_چ

 

 +گفتم ارومتر برو 

 

بلند شده بود موهاش   شاشی کم کرد آراز درست از بغلمون رد شد برگشت نگاهم کرد ر سرعتشو
روز اول    یاز چشمامش در اورد و همون سرد نکشویبود بلندتر از قبل بود ع  ختهی دورش ر شونیپر

کرد تو   ریخداروشکر حالش خوبه چقدر تعغ ایمن خدا هی روبروشو نگاه کرد و ازمون فاصله گرفت خدا
کتفش اومده بود چقدر بهش    یرو  قایدق نطوریدست نزده بود به موهاشم هم شاشیبه ر کماهی
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جاده هراز نکنه به سرعت   کردی م کاری چ نجایاون ا نمیبب   سایغر شده بوده واال کمیفکر کنم  ومدیم
 برگشتم سمت سورن هنوز هنگ بود 

 

 کنه؟ ی م کاری چ نجای+ا

 

 شدو تلفنشو برداشت  ادهیپ  نیو زد رو ترمز از ماش یکشوند رو جاده خاک نویماش

 

 کرد؟ ینجور یآراز ا دنی_چخبره؟ چرا با د

 

 رو مخه   الین واقعاً 

 

 صنا  یدون ی_توهم نم

 

 شدم و رفتم سمت سورن  ادهیپ  نیماش از

 

 ان ی...برو به درک دا دونستمیم دیمن با بستی مگه غر یچ یعنی... یگفت یبه من م دی_تو بااا

 

 قطع کرد و زل زد به من ویگوش
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 ن ی_گمشو تو ماش 

 

 تعجب نگاهش کردم با

 

 ن؟ یباهم همسفر شد یاالن خوشحال  ینه دلتنگش بود  یخوشحال شد یل یخ هی_چ

 

 شمال؟ ادیاونم م ی+چ

 

 بهم نگاه کرد  فقط

 

 میگردیاومده بر م  ش یپ یمشکل  گمی+به دخترا م

 

 _نه

 

 ی منو ببر  یتون یتو نم شهینم یدون یتو م شهیآراز هست نم  یوقت  میبر میتونینه ما نم  یچ یعنی+ 

 

 گرفته و اورده مسافرت   دشویدست عشق جد  یعشقت چجور  ینی ببرمت ، تا بب  دی_اتفاقا با
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و با من   نکار یا  یمنو با آراز روبرو کن  یتون یتو نم یدیچه عشق جد یگیدروغ م ی+نه چرت نگو دار 
 سورن یکنینم

 

   ینیب ی_خودت م 

 

 بهش بگم  ویهمه چ ایبشم  ییهوا یترسی+نم

 

 زد و اشاره به ساعتم کرد   یلبخند

 

 اون با دوست دخترش اومده _

 

 بود دوست داشتنت؟  نیا  یدیمنو عذاب م نکاری+با ا

 

 شو  نی، برو سوار ماش  ستیمال تو ن گهید  یو بدون  ین یبب دی_با

 

 که تو چشمام حلقه بسته بود و پاک کرد یو اشک  کمینزد اومد

 

 کنن ی_دخترا دارن نگاهمون م
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 به من دست نزن    چوقتی+ه

 

 میپشت سرم سورن هم سوار شد و حرکت کرد نی نشستم تو ماش رفتم

 

 بود؟  یچ هی_قض

 

 حل شد  نیسو یچ ی_ه

 

 ادامه داد  الیساکت شد اما ن  نیسو

 

 _مربوط به آراز بود؟؟ 

 

 هستن دمیجد  ی+سورن ناراحت شد بهش نگفتن مهمونا

 

 ن ی_هم

 

 برگشتم سمتشو داد زدم  تی و از دست دادم با حرص و عصبان کنترلم

 

 ؟؟؟؟؟یبشنو یچ یمنتظر + 
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 دستمو گرفت   سورن

 

 _اروم باش صنا 

 

  یبزرگ ی ل یخ  اطیشدم  ح  ادهیپ  نی از ماش الیبه و دنی نشستم تو جام به محض رس دمیکش دستمو
بودم   یانقدر عصب  انیبود که داده بودتش به دا انیپدربزرگ دا یقصر بود برا هیهم شب الیداشت و

 بودن  دهیزودتر رس هیکنم وارد خونه شدم بق  زینتونستم انال

 

 ان ی+دااا

 

دور کمرش از حرکت   زاشتیآراز رو گرفته بود داشت م یکه دستا یدختر  دنیچرخوندم که با د سر
  یحت   شدیخون هم انجام نم انیجر یبدنم ثابت موندن انگار حت  یتمام مولکول ها ستادمیا

  چوقتیانگار ه  بهی غر کیبستم انگار   خینگاهش  ینفس بکشم  سرشو باال اورد از سرد تونستمینم
 شناخت  چشمامو بستم و داد زدم ی منو نم

 

 یکدوم گور  انی+داااا

 

 از باال صدام زد   ایپر

 

 کنه  دیخر کمی  رونیرفته ب  انیدا هی_صنا چ 
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 +برگشت بفرستش سمت ساحل منتظرشم 

 

 لب گفت نکن   ری کج کرد و ز سرشو

 

 که سورن جلوم سبز شد  رونی برگردوندم بدون نگاه کردن به آراز و اون دختره زدم ب رو

 

 +برو کنار 

 

 ؟  یر ی_کجا م 

 

 +قبرستون 

 

 ی _اجازه نگرفت

 

 شمیازت متنفر م  شتری+هر روز ب

 

 یستی کردم گرسنه ن ی_شوخ 
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 برم ساحل  خوامی+نه م

 

   میبخورم باهم بر  زیچ هی ای _من گرسنم ب

 

 روهم گذاشتم که آرامشم و حفظ کنم  چشمامو

 

 کنمیانجام بدم خواهش م یکه بگ یهر کار  دمیتنها باشم بعدش قول م کمی بزار  کنمی +التماست م

 

 صورتم زد کنار سرمو کج کردم وچشمامو بستم    یشد بهم دستشو آروم اورد باال موها  رهیخ

 

 _ زود برگرد 

 

گردنش ورم کرده بود انگار داشت خودشو کنترل  داشت رگ  یب یباز کردم چشماش هاله عج  چشمامو
  چوقتیکاش ه سوختیسورن هم م یاز بغض رفت تو برگشتم سمت ساحل دلم برا ایاز خشم  کردیم

 نیفقط به ا ای نشستم کنار در قهی پنج دق زاشتمیاومدم کاش پامو تو تهران نم  ی خراب شده نم  نیبه ا
 چقدر ارامش داره  ایخوشبحال در  کردمی نگاه م امشار

 

 _صنا 
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جا خوش کرده بود رفتم سمتش با دوتا دستام    تمیبلند شدم و دوباره عصبان ان یدا یصدا دنیشن  با
   نشی زدم به قفسه س

 

 ی +دروغگو عوض

 

   یکن ی م کاری_چ

 

   یچ یعن ی نجا؟؟یا ش ی اریکحاست بعد فردا م یدون ینم یگفت یازش ندار  یخبر  ی+گفت

 

از آراز خجالت   یمگه عاشق سورن نبود یمگه تو سورن و انتخاب نکرد ی_چرا از اومدنش ناراحت 
وارد  گهی دختر د هیاون بتونه  ی راحت باش خجالت نکش حداقل باعث شد  نطورهیاگه ا  ؟یکشیم

 کنه  شی زندگ

 

 به درک  دی+همتون بر

 

 که گوشه شالمو گرفت  برگشتم

 

 ستا یوا ستای_وا

 

 دمیهنوز تموم نشد ادامه بده گوش م هی+چ
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 امیبرم شمال گفت منم با دوستم م خوامیگفتم م میزنگ زد حرف زد شبی_من ازش خبر نداشتم د

 

 +نگفت تا االن کجا بود

 

 دوستش  شی_پ

 

 دختره؟  نی+هم

 

 تکون داد سرشو

 

 پلک زدم نفسمو قورت دادم  چندتا

 

 بابت رفتارم    دی..و ببخشی+مرس

 

 م یبخور یز یچ  هی میبرنداره   یب ی_ع

 

 م یرفت  الیسمت و باهم
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 آراز  یروبرو شدیم  قایکنار سورن بود که دق یخال  یجا هینشسته بودن   زیدور م همه

 نشستم کنارش سورن دم گوشم گفت  رفتم

 

 ییای_برات جا گرفتم تا ب

 

 زدم    لبخند

 

  ه؟یی+مگه صف نونوا

 

 رفت و گفت  یخنده که سورن بهش چشم غره ا  ری زد ز یکه کنار سورن نشسته بود پق الین

 

 _مرگ 

 

   دهیکوب ای  یخور ی _صنا جوجه م

 

 بود که دختره گفت   الیحرف و زد هنوز تو دلم شور و واو نیبلند کردم و چشم دوختم به آراز که ا سر

 

 زم ی_جوجه عز

 



 من در تو 

273 
 

 شه؟ با  یتصادف تونهیچطور م   نیاونم صنا بود ا اسم

 

 _هه جالبه اسم نامزد منم صناس 

 

 رو کرد سمتم  دختره

 

 _خوشوقتم 

 

 سرمو تکون دادم فقط

 

 کردن یم یشام مردا داشتن کارت باز  بعد

 آراز رو   نی و سو کردی م قیسورن و تشو الینشسته بودن و ن ششونیهم پ نیو سو الین

 

نشست   شمونیتاپ و شلوار  اومد پ  کی که صنا دوست دختر آراز با  میزنا دور هم نشسته بود هیبق
 همه با تعجب بهش نگاه کردند  

با   الیو ن  نیسو میاوردیکه شالمونم در نم ایشلوار بودند منو و پر زی هم ازاد  بودند اما بول هیبق درسته
رو کرد با انزجار بهش    ایکرده پر دایاز کجا پ  نویتنشون بود آراز ا شرتیخارج بزرگ شدن بازم ت نکهیا

 گفت 

 

 یی _نچا
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  مییمن گرما  زمی _نترس عز

 

 قهقهه سر داد که آراز و سورن برگشتن طرفمون  بعد

 

چشم بکنه انگار   تونهیاالن نم یعنیخوشش اومد  یعنینگاهش کرد  قهیقفل کرد روش تا چند دق آراز
وجود داشت که    یچ یوسط یتو اون چشما اینگاهمو حس کرد که چشم چرخوند سمتم خدا ینیسنگ

 سر چرخوند سمت پسرا  کردی منو قبض روح م

 

 ساحل  میخسته شدم بر گهی_بسته د

 

 ما یبردی م  میبابا آراز داشت ی_ا

 

   نیشما برد گمیمن همه جا م انی_باشه دا

 

 بودم که بخوام  برم ساحل سورن اومد روبروم   یازاون حالتریبلند شدن اما من ب همه

 

 م ی_پاشو بر

 

 دمی شنیآراز و از پشت سورن م  یبپوشن صدا یز یچ هیرفته بودن  همه
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 سرده رونی بپوش صنا شب ب زی چ هی_پاشو 

 

 رومو کردم سمت سورن دیرو نوک پاهاش بلند شدو گونه آراز و بوس دختره

 

 +سورن من حال ندارم لطفا 

 

 که  ادتهی یی ای با منم م  یبعدش گفت یتنها رفت ی_عصر 

 

حرفش دستشو سمتم دراز کرد بدون توجه به دستش خودم بلند شدم که متوجه شدم   نیگفتن ا بعد
  شی بچه ها مهران ات  نیب  رونیو رفتم ب دمیبدون توجه بهش رفتم پالتومو پوش  کنهی آراز داره نگاهم م

   مینشست شیروشن کرد و همه دور ات

 

 نیپخش شد ، سو غاشونیج یصدا  هیبرگشت که بق  تار یبعد با گ قهیبلند شد و رفت چند دق نیسو
 داد دست سورن که سورن تمنا کرد  تارویگ

 

 االن تونمیچند وقته نخوندم نم یدون یم نی_سو

 

 _زووود باش 
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 صداش خوب بود   میشروع کرد از حق نگذر و گرف تو دستش و تاریگ دویخند

 

 ق یتو سنجـاق شقا یوصل به موها یآهــا  قیعمر دقا یخوشگل عاشق آها یآها

 آهـو یطعنه زده چشم تو به چشـما  یآها اهویگل ه یگل شب بو آها یا یآها

 بنفشه تر نکــن غنچه نشکفته قلــبم رو تـو پـر پر  یالله عاشــــق آها  دلم

 ــادم یبگو با مــن عاشـق چـرا برات ز ادمی ز یکه دل به تو دادم چرابرد من

 خدا نگـهدار  یدستـام نذار  یاگه دست تو واریقلب رو د یآها  تاریگ یصدا یآها

 که نـــبضم بزنه ترانه سازم  ینازم تا اون روز  میمر یپر احساس آ  اسی دلـت

 صدا قفس بسـازم   نیوام از اخ یبرات م ای و سازم ب یترانه ســازم تو آهنگ برات 

 ق یتو سنجاق شقا یوصل به موهـا یآهــا  قیعمر دقا یخو شگل عاشق آها یآها

 آهـو یطعـنه زده چشم تو به چشـما  یآها اهویگل ه یگل شـب بوآها یا یآها

 بنفشه تر نکــن غنچه نشــکفته قلبــم رو تو پر پر  یالله عاشــــق آها  دلم

 ـادم یبگو با مــن عاشــق چــرا برات ز ادمی ز یبرد که دل به تو دادم چرا من

 خدا نگهـدار  یدستــام نذار  یاگه دست تو واریقلب رو د یآها  تاریگ یصدا یآها

 

 کی ایکردم لعنت به من خدا کاری پسر چ نیمرتکب شدم من با ا یمن ناخواسته به چه گناه ایخدا
 نشونم بده کمکم کن  یراه

 

 یشده بود به من برا رهی اما اون خ کردنی م فیروهم گذاشتم همه براش دست زدن ازش تعر  پلکامو
 بهش زدم   یلبخند واقع  هیبار  نیاول
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 و بده من  تاری_حاال گ

 

 و خنجدر  دیزد کش  غیج ن ی حرف آراز سو نیا با

داداشمو   یبایز یتا االن صدا شهیبخونه باورم نم خوادیآراز م  غییی خدااا ج شهی_نه نه نه باورم نم 
 تو بهشت  نیریداداشم م یکی نیا یاالن با صدا دیگوش کرد

 

تو  شدیزده م  یخنجر   گفتیکه م یو گرفت دستش و شروع کرد و با هر کلمه ا تاریو گ دیخند آراز
 قلبم

 

 تنها کسم بود… ؛یوقت هیکه  اون

 کسم بود یپناِه دِل ب تنها

 گذاشت و رفت از کنارم  تنهام

 قرارم      یمن ب  ش؛ی درِد دور از

 هوهوم              

 مونه یم شمیکردم؛ پ   یم الیخ

 خونه  یعشق، واسم م ی ترانه

 همزبونه هیکردم؛   یم الیخ

 دونستم نامهربونه  ینم

 هوهوم          
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 سوزم  یکه رفته؛ اما هنوزم از داِغ عشقش دارم م نیا با

 همش باهامه الش،ی و خ  فکر

 جلو چشامه  رم؛ی جا که م هر

   ارم یخواد تا دووم ب  یم دلم

 مرهم بذارم ش؛یدرِد دور رو

 ندارم.. یراه شه…ینم اما

 ارم یتونم من؛ طاقت ب  ینم

 

دستم و گرفت و محکم   یمتوجه اشکم نشه پر  یتا کس  دمیبه چشمام دست کش یواشک ی یبار  چند
 شد و در گوشم گفت   کیشد سورن بهم نزد  شتریفشار داد بغضم ب

 

 تو  می_پاشو بر

 

 گهید می+چرا نشست

 

 خوشت اومد  نکهی_مثل ا

 

 تابلوئه خونهی+هنوز داره م
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 ال یتو و میتوجه به حرفم از جاش بلند شد و منم به اجبار بلند شدم و رفت بدون

 

   واریستمو گرفت و منو چسبوند با دد میشد   الیکه وارد و نیهم

 

 _چرا صنا چرا  

 

 چرا  یسورن چ ی+دستمو شکوند

 

از اون زودتر از اون برات   شتری کنارتم ب نهمهیمن ا یچرا عاشق اون  ی_ چرا آنقدر آراز و دوست دار 
 هینه پول پس چ افهیازش کم ندارم نه ق  میچی تالش کردم ه

 

 +قلبش  

 

 ؟ ی_چ

 

 +دلبسته قلبش شدم 

 

 چرا اون  شتی_من که زودتر اومدم پ 
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قلبم   یاز تو رو یعشق  چیاول شد برنده باشه من همون اولم بهت گفتم ه یسورن که هرک هی+مگه باز
 عاشقت باشم  تونمینقش نبسته نم

 

 کنن ی همه اونو انتخاب م شهیواقعا چرا هم  ی_به آراز تونست

 

 نبود   ینکرد بهم حق انتخاب داد عوض  تمی+چون آراز مجبورم نکرد عاشقش باشم اذ

 

 نش یگذاشت پشت سرم و سرمو چسبوند به قفسه س دستشو

 

  تونمیمن نم یبزارم مال آراز بش تونمینم دمیو حق انتخاب نم میصنا من عوض ستمین  ی_من آدم خوب
 کنم..خدا لعنتت کنه صنا از دستت بدم و نبودنتو تحمل  تونمینم  ارمیطاقت ب 

 

 +متاسفم

 

 اومد تو  یباز شد و پر  در

 

 گفتم بگم نیهست ییرایتو پذ دمیتو از پنجره د انیمزاحمتون بشم بچه ها دارن م  خواستمی_نم

 

 _ممنون, برو صورتتو بشور چشمات تابلو نباشه
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  سهیخودتم خ ی+چشما

 

 است ی _بخاطر ماسه در

 

 یبهداشت سی زدم و پشت کردم  سمت سرو یلبخند

 اورد بهم تعارف کرد  ییچا ای رو مبل نشستم پر 

 

 +ممنونم

 

 _نوش جان 

 

 ی +بابت همه چ

 

 میهم یدوستا شهی_ما هم

 

 اومد کنارم نشست   

 

هر وقت   مونمیکنارت م شهیبدون من بدون دونستن اون رازت هم نویکه تو قلبت هست ا ی_هر چ
 شتم یپ ییکه بخوا
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 دم یگرفتم تو دستم و بوس دستشو

 عشقم  میبر گهی_خب د

 

 حرف صنا   نیا با

 

 با تعجب رو کرد سمتش و گفت   ستاره

 

 _وا کجا 

 

  التونیبه و دهیشماست چسب  یالیکنار و قای آراز دق یالی_و

 

 خونه خودتون  دیری_اهان شب م

 

 دختره پخش شد نیخنده چندش اوره ا  کیحرف ستاره دوباره شل نیا با

 

 دوستان   ی_فعال با

 

 گفت و رفت  ریشب بخ   هیهم بلند شد و  آراز
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   ری +منم برم بخوابم شب بخ

 

 برگشتم طرفش  میکه دور شد  دیپشت سرم راه افتاد و اومد باال از د سورن

 

 یی ایکجا م ی+دار 

 

 بهم نگاه کرد یگنگ با

 

   رمی برم اتاقم دوش بگ خوامی_م

 

وقت ارزو   چیرفتم تو اتاقم و درو قفل کردم نشستم پشت در آراز با اون دختره کاش ه برگشتم
وگرنه واقعا دست و   ستنین  نجایکه مامان بابا ا  نهیا شی اما خوب نمشیبب گهید  کباری که فقط  کردمینم

  ینم  قااتفا نیاز چکدومی باهاشون اونوقت ه رفتمی ه کاش مپام بسته بود چقدر دلم براشون تنگ شد
هوا بودم من به  نیافتاد از جام بلند شدم و رفتم پنجره هارو باز کردم تا هوا بخورم..من عاشق ا

  یتاپ حلقه ا هی ری مو باز کردم ز شرت یسو پی درونمو کمتر کنه ز شی داشتم تا آت ازیهوا ن نیا یخنک 
هوا  یدم سرمایکش یق یخواب بودند نفس عم هیبودم ساعت دو شب بود و مسلما بق  دهیپوش یمشک
مو   پسیکل  کردیسرمارو دوست داشتم آرومم م نیاما ا  دمیشونه هام نشست ناخودآگاه لرز یکه رو

  یاز ده سالگ دندیرسی کمرم م ری تا ز گهید ختیبا همون پفش دورم ر میمشک ی فرفر  یباز کردم موها
هام کردم    هیر دخوب شهرمو وار یچشمامو بستم و هوا دمینشو نداد دوباره نفس کشبابا اجازه زد

 من آراز؟ یخدا ییروبرو  یالیچشمام و باز کردم که چشمم خورد به و

 بود   گاریتو دستش س  کردیبهم نگاه م داشت
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 گم کرده بودم  دست و پامو  دونمینم قایمتر دق ۲۵ ای۲۰حدود  میداشت فاصله

 خواستمی م ایگذاشت رو لبش دختره اومد از پشت بغلش کرد خدا گارشویشده بود به من و س  رهیخ
و بدنم   دادیتکون نخوردن انگار مغزم فرمان م کردی نم ی برم اما پاهام همکار  خواستمی رو برگردونم م

   کردی قبول نم

 

 اشکامم نداشتم  اری اخت یحت گهیدسرشوبرد عقب دختره صورتشو برد سمتش  آراز

 سرشو چرخوند سمت من   رونیپرت کرد از پنجره ب  گارشویبرگشت هلش داد رو تخت و س  آراز

 برگشت تو پنجره و بست برق خاموش شد   

 

پاهام   نیدهنمو محکم گرفتم پاهامو جمع کردم تو شکمم و سرمو ب یبا دوتا دستام جلو نییپا افتادم
لبمو به دندون  یفکر کنم دوباره شک عصب زدیم ادینفر از درونم فر کیبود کردم دست خودم ن یمخف

  حساسا  شدیم شتریگرفتم انقدر فشار دادم تا طعم خون و احساس کردم فشار دستامو رو دهنم ب
شد به هق زدن  لیتبد گهید شدیصدا خفه نم نیاما ا دنهی دور دهنم از شدت فشار در حال ترک کردمیم

 .دم…ینفهم یز ی چشمام گرم شد و چ گهیکم کم د

 

 

 **آراز**                    

 

 و روشن کردم و اومدم دم پنجره    گارمیس

 

 ؟؟ یکن  یکار  ییخوای نم یعنی یشمال گرد یار یکه منو ب نجایا میو اورد یپول بهم داد نهمهی_آراز ا
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 یدر اورد و موهاش باز کرد دوباره اون موها شرتشویصنا دم پنجره بود سو دمی دیم یداشتم چ ایخدا
دل بکنم من  کماهی نیقشنگش آزاد کرد چقدر لبخندش قشنگه چقدر دلتنگش بودم نتونستم تو ا

برگردم مچمو گرفت با همون   شدیروزم بهت فکر نکنم چشمش خورد به من نم  کینتونستم  یحت
دوست دارم دلم  شتریزدم دوباره حرفاش تو سرم تکرار شد) من سورن و ب  گارمیبه س  یپک یدخونسر
 ی منو خوشبخت کنه باطلش کن( لعنت تونهیاون م خوامی اونو م سوزهیبراش م 

 

 _آراز با توام  

 

 از پشت بغلم کنم  ایب

دوباره بهش نگاه کردم انگار شوکه شده  رونی ردم بو پرت ک  گارم یحالت نگاهش عوض شد ، س  دمید 
 بود هه نه شوکه تر از من بدبخت 

 و خاموش کردم  برق

 

 عنوان برق و روشن نکن  چی+به ه

 

  یمنو مسخره کرد  یر یم یکجا دار  ی_چ

 

 ی برگرد ی تونیم  ییای خوشت نم یدیو انجام م  خوامیکه م یکار  ی+پول گرفت

 

 ی _عوض
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 رفتم سمت ساحل  رونیو زدم ب  دمیپوش زیبول هیتو اتاق خودمو و   رفتم

کردم    یخاموش کردم سع  مویگور کردم گوشاز هتال گم و یکی خودمو تو  یاتفاق چند وقت  بعداون
کرد بعد    یچرا باهام باز  دونمیتو خوابمم صنا بود..نم   ی بهش فکر نکنم فراموشش کنم نتونستم حت

به سورن   یحس  یباور کنم چرا چرا برگشت وقت تونمی سورن نم  شیگفتم عاشقشم برگشت پ نکهیا
از رو ترحم    یعن ی دادیم لینجات من خودشو به سبحان تحو یداد چرا برا یداشت چرا اونشب منو باز 

شدم   فشیکث  ی..خدا لعنتش کنه خدا منو لعنت کنه وارد باز کردیسورن ناز م   یبود از اول داشت برا
  اونگفتتماس گرفتم و   انیبا دا  نکهیداره هه بعد ا یحس داد تا بفهمه واقعا به سورن چه  یمنو باز 
بود با   ستادهیوا  ابونیدختر کنار خ  هیاون نباشم ... یباز   یشمال گفتم چرا من نقش اصل رنیدارن م

باشه اسمشم گذاشتم   کمی پول دادم تا دوست دختر ف یبه هست نیبهتر از ا یچ کردی لبخند بهم نگاه م
بدتر از   یز یچ  کیشدم   لیدنتونستم بخوابم و تب کماهیصنا االن نوبت منه  یکرد یصنا ..تا االن تو باز 

 . …یآراز قبل 

 

           

 **صنا**                             

 

رو   ان یباش صنا بدتر از یبودم و متاسفانه هنوز زندم قو هوشیب شبیبزور باز کردم از د چشمامو
و من مجبورم از   ستین یز یمنو سورن چ نیکه ب دونهیبهش فکر نکن اون نم  ی پشت سر گذاشت

آراز چرا من هنوز دوستش  نکارهینقشست پس با ا دونمیقلبش شکسته...اما من م نکهیاز ا یلجباز 
که اون تورو    یدونینفسمو قورت دادم چون تو م ارمیب  نیگزیبراش جا تونمیدارم من چرا هنوز نم

 هضمش کنه  تونهیاون نم دونهیمقصر م

 

نوک انگشتام رو   یمن لبم کامال کبود بود و جا یخدا نهیآ یشدم لباسامو عوض کرد رفتم جلو بلند
کرم پودر و رژ زدم چشمام پف کرده بود و مشخص بود   هیبرداشتم  شمویصورتم مونده بود لوازم آرا
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کنم و در اخر با   ادهیرو صورتم پ  یی و طال یقهوه ا هیسا  هیخفن داشتم مجبور شدم  یزار  هیگر هیکه 
صبحانه  زی همه دور م نییتمومش کردم شالمو سر کردم و رفتم پا کسی ف یو اسپر  ملیخط چشم و ر

 بودن آراز هم نشسته بود

 گفتم   ری رو انتخاب کردم و نشستم به همه صبح بخ انیکنار دا یخاال  یمن جا و

چند وقت فقط رژ   نیخب حق داشتن تو ا  زدیچند لحظه استوپ م کردیهر کس به صورتم نگاه م 
 رو کرد سمتم و گفت  زدم،ستارهیم

 

 یا گهید کنفری انگار  زمیعز  ی_چه خوشگل شد

 

 نهیب ی +چشمات خوشکل م

 

   دونمی_جشن و من نم

 

 من جواب داد یبجا نی، سو لرزهیدختر کل بدن من م نیا یصدا با

 

 گهی_عروسه د

 

 ی _واقعا ک

 

 سورن جواب داد  نباریا
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 ی_اخر ماه بعد

 

از اونطرف سورن بلند شد و   ایکرد و شروع کردم به سرفه  پر ری که قورت داده بودم تو گلوم گ یا لقمه
 زد تو پشتم

 

 ی +خوبم مرس

 

 _انگار عروس خانوم شوکه شده

 

 رو کرد سمت سورن آراز

 

 ؟ یخ ی_چه تار

 

 تا دهم به انتخاب صناست   کمی ما از  لی_اوووم اوا

 

 رو کردم سمتش   تی باعصبان

 

 قدرت انتخابمو از دست دادم یادیز یهانهی+واو شگفت زده شدم چه گز



 من در تو 

289 
 

 

 _اوه واقعا  

 

 سورن  میزنی+حرف م

 

 فقط د یبه منم بگ خشوی _تار

 

 ؟ یکادو آماده کن  ییخوای_چرا آراز م 

 

 کنم زتونی سوپرا خوامی_آره م

 

 نشستم قیداخل آالچ اطیتو سرشه ، کال اشتهام کور شده بود رفتم تو ح  یچ گهید نیا

 

 ی زنی جمع رو حرف من حرف م  ی_بار آخرت باشه حلو

 

  ستادمیشدم رو به روش ا  بلند

 

ازدواج کنم و  ینجور یهم ستمی خانواده ن یمن مثل تو ب  یر ی گیم میمن تصم ی+بار اخرت باشه برا
   زی بهشون بگم سوپرا
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 یودستمو گذاشتم ر دیچی پیزنگ م یتو گوشم صدا قی گوشم که پرت شدم کف آالچ یزد تو یجور 
 بهتر شده بود سورن خم شد باال سرم  کمیگوشم و فشار دادم 

 

 ی کنیدوباره هم م یکرد نکارویا  کباریخانواده ..  یب یگی _بار آخرت باشه بهم م

 

 بودم اما حق نداشت دست روم بلند کنه   یحرفم زشت بود عصبان نیافتاده بودم کف زم ینجور یهم

 

 رون ی ب دمیجام بلند شدم دستمو گرفت که با انزجار از دستش کش از

 

 دست روت بلند کنم   خواستمی _متاسفم نم

 

 +بار اولت نبود  

 

 برداشتم و برگشتم زی از آو فمویمانتو و ک هیکج کردم سمت خونه در و باز کردم بدون توجه به بق راهمو

 

 گوش کن بهم  افتاد یاتفاق م  نیا دی_صنا صبر کن متاسفم نبا

 

 نگاه قالدت بهم وصله  رمی هم نم ییجا شمی شهر منه نترس گم نم  نجای+ولم کن سورن ا
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 دم یشن  ادشویفر یتو دستمو بهش نشون دادم و پشت کردم بهش لحظه اخر صدا ساعت

 

 گرفتم و رفتم شهر   یتاکس  هیلب جاده  رفتم

  یشده بود و کس  ۱۲ه قدم زدن ساعت تنگ بود رفتم سمت پارک و شروع کردم ب نجایا یدلم برا چقدر
اسممو   کردمی داشتم فراموشش م گهیکه د ییاشنا یصدا هیپارک که   ینبود برگشتم سمت در خروج

 صدا زد 

 

 _صنا؟ 

 

 طرف صدا کاوه برگشتم

 

 ی _صنا خودت 

 

 کنه ی م کاری قدم رفتم عقب چ کیسمتم که  اومد

 

 کاوه  یکنی م کاری+چ

 

فکر کردم   یخاموش  گفتی چقدر دنبالت گشتم  دم خونتون نشستم التماس مهال کردم اما م یدونی_م
 خارج   یهمراه خانوادت رفت 
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 کردم چقدر شکسته شده بود  نگاهش

 

 برات انجام بدم  تونمیم ی+کار 

 

داشت   اج یدخترمم بود من بهتر بودم دخترم به خون احت نا یسار میتصادف کرد  شیپ کسالی _صنا 
 ست ین نمتونن از خون من براش استفاده کنن چون اون بچه من ندکترا گفت

 

 خورد، به بچه دوساله بغلش اشاره کردم.   رای از سم یبود بد رکب  یشوکه کننده ا خبر

 

 ی ازش دل بکن ی+نتونست

 

بخاطر اون   ستین فمی ندارم وظ  یحاال که تعهد شمی_نتونستم از همون موقع افتادم دنبالت برگرد پ
 می کن  یدوباره باهم زندگ  ایببخش ب اشتباه منو 

 

 تعجب نگاهش کردم با

 

 نمش یبب   کباری یفقط هفته ا ی گیبچه رو م نی_اگه ا
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نه واقعا  یتو بزرگش کرد ادی بغلت کرده چطور دلت م یچجور  نی +بسته کاوه خجالت بکش بب
  ی تونیبعد دوسال ببخشمت چطور م  ییخوایازم م  یکشی خجالت نم

 

 _من دوست دارم 

 

بهت فکر   ینداره ما راهمون جدا شده من حت دهیفا  نانی+دوست داشتن بدون تعهد بدون اطم 
  کنمینم

 

  دیبرم که دستمو کش خواستم

 

 کنم یجبران م یدیمدت عذاب کش نیتموم ا دونمیم ی_نه تو هنوز دوستم دار 

 

 چخبره نجای_ا

 

 کرد ی م کاری چ نجایا آراز

 

 نداره اقا زنمه   ی_به شما ربط

 

 فضا رو نداشتم  نیتحمل ا گهید خوردی داشت بهم م حالم
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 صنا   نی_برو تو ماش 

 

 با اخم و تعجب و گفت  کاوه

 

 صنا  هیک نی_ا

 

 ن ی_گفتم برو تو ماش

 

 کنه  یآراز کار  دمیترسیم

 

   میباهم بر ای+ب

 

 ؟ ی_دوست پسرش 

 

 +تمومش کن کاوه  

 

در کنترل کردن بغض داشت   یمه سع ییبا صدا دیکه سورن بهم زد و د یشده انگشتر  رهیدستم خ به
 گفت 
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 ؟ی_نامزد کرد

 

 صنا   می_بر

 

 دستم دهیشده کار م ونهید نیا ایکاوه دستمو گرفت خدا دوباره

 

 مونم ی منتظرت م شهی _صبر کن صنا من هم

 

 دستشو گرفتو پرت کرد عقب و انگشتشو گرفت جلو صورتش  آراز

 

   یبهش دست بزن گهید کباری_اگه 

 

 کنار من گذروند   شویکه تمام دخترانگ یزن یشیم  یرتی غ یک  یجلو  یک ی_برا

 

 حرف و زد چطور انقدر رذل شد  نی چطور ا گفتیم یاز حدقه دراومد چ چشمام

 

 گلوشو گرفت و چسبوندتش به در  آراز

 

 کنم ی بچتم توجه نم یها هیبه گر دمتیکه د گهی_دفعه د
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 دست آراز و گرفتم که مثل برق گرفته ها رفت عقب بهم نگاه کرد   یجلو رفتم

 

 م ی_بر

 

 سوار بنز آراز شدم   یحرف چیه بدون

 

 کرد ی م کاریچ  نجای..اصال اون ا فهممیکرد نم  ینطور یا چرا

 

   یدیمنو د ی+چجور 

 

  رونیب  یو اومد یاز نامزدت کتک خورد دمی_د

 

 بحث و عوض کردم   عیبهت ، سر لعنت

 

 ؟ یکرد بمی+تعق

 

 لذت و از دست ندم  نیگفتم ا یکن  یخودکش یی خوای م کردمی_فکر م
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 میشد کی گفتن نداشتم نزد یبرا  یز ی نگفتم چ یز یچ

 

 کن  ادهیپ  نجای+منو ا

 

 _ چرا ؟ 

 

 +سورن  حساسه  

 

 زد و پاشو گذاشت رو ترمز   یشخندین

 

 و دور زد و برگشت طرف شهر  ری شدم آراز مس ادهیپ

 

 کمتر غر بزنه نکارمیباشه واسه ا دهیاگه سورن تمام مکالمه رو شن  حداقل

 

درست کرده بودن شما سورن و   یخونه بعد عوض کردن لباسام رفتم اشپزخونه دخترا ماکاران   دمیرس
 جواب داد  الین نیدیند

 

 _  رفته شنا 
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 افتاب نی+تو ا

 

 _استخر پشت 

 

  نیی خوا ی+اها ..کمک نم

 

 یاومد ری_د

 

 گفت  الیخطاب به ن نیسو

 

 نکن  ت ی_اا بسه عروسم و از

 

 هم اومد وسط  ایپر

 

 کنم ی_ من خودم بجا خواهرم کار م 

 

 بابا   تونیارزون شی_ا

 

 برا همشون بوس فرستادم   دمیخند
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 گفت  یبا تعجب ساختگ  ستاره

 

 خواهرشوهرا    نی_خدا بده از

 

 خنده    ریزدن ز یهمگ

 

 میما هم بخند دی_بگ

 

 نگاهش کنم  تونستمیصنا  بود که تازه وارد جمع شده بود ، اصال نم 

 

 نهار  انیبه مردا بگم ب رمی+من م

 

 ی کن یازم فرار م  کنمی چرا احساس م نمی_صبر کن بب 

 

و لب و دماغ    یاب زی ر یچشما یشالق  یفندق یموها کردمی بار بود بهش نگاه م نیطرفش اول  برگشتم
 بد نبود  یعمل

 

 از تو فرار کنم؟ دی+چرا با
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 پرسم ی_دارم ازت م

 

 شدم اروم دم گوشش گفتم  مینزد  بهش

 

 کنمیمن تورو حساب نم  کنمی+من فرار نم 

 

 ادب  ی_ ب

 

 ونه _ وا بچه ها چت

 

 زدم و از اشپزخونه خارج شدم که خوردم به سورن  یحرص درار   لبخند

 

 ؟ یستادی+چرا سر راه ا

 

 دم یدیرو م دیجد  شی_داشتم نما

 

   نیسفره رو بچ  ای +خب تموم شد ب
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 زن اونوقت من؟ نهمهی_ا

 

 ی کنیاستفاده م گهید ی تو زورتو جا دیاخ ببخش  ؟یتیجنس   ضی+تبع

 

 اتفاق بود هی_اون 

 

   ستادیاومد کنارم ا نمیکه بشقاب هارو بچ  زی سمت م رفتم

 

 اد ی چرا انقدر از اون دختر بدت م دونمیندونه من م ی_هر ک

 

 کردم   نگاهش

 

 چون جلفه ادیبدم م یهات اضافه شد ول ی+خوشحالم که به دونستن

 

  دونمی_ هه اره م

 

تابستون بنظرم   یت دو شده بود خب  آخراشنا ساع  یگرفتن برن برا میخوردن غذا همه تصم بعد
 شنا   یزمانه برا ن یبهتر
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 خوب بود    یلیپاهامو بردم تو اب خ دموی راسته پوش  یسرهم هی

 

 تو اب   میبر  ای_ب

 

 تو برو بزار کم کم بدنم عادت کنه   امی+خودم م

 

 ی مثال دختر شمال  یار یدر م ی_چرا لوس باز 

 

 گفتم ینکرده بودم چرت و پرت م دایپ یا گهیبهونه د خب

 

   امی+برو خودم م

 

 خندهیم یدختره چندشه چرا انقدر الک  نی و اون دختره هم تو اب بودن چقدرررر ا آراز

 

 همه رفت باال   غی ج  یفاصله گرفت صدا  نیپاهام از زم کدفعهی

 

 … اگه   کشمتیسورن بخدا م یکنی م کاریچ یچخبره دار  ی+ااا
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شدم تو آب تا خواستم بلند شدم دوباره کمرمو گرفت و بلندم کرد و دوباره پرت شدم تو اب اصال   پرت 
 آراز بلند شد   یباال که صدا دتمیدوباره کمرم و گرفت  و کش رمینتونستم نفس بگ

 

 نفس بکشه  تونهی_بسته سورن نم

 

 منو برگردوند طرف خودش   سورن

 

 ؟  ی_خوب 

 

همه دورمون جمع شدن سرمو   زدمی جا اومد اما هنوز نفس نفس م کمیحالم  رمی نفس بگ تونستم
 شکمش  ریبا زانوم زدم به ز کدفعهی بلند کردم و 

 لبو   نیشدو صورتش شد ع خم

 

 +االن خوبم 

 

 باال  میبعد رفت قایدق پنج

 

 کنن  د یهم خر رنی و آراز رفتن تا هم شام بگ مهران

 

 خودشو پرت کرد رو مبل   نیسو
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 ی گ_من مردم از خست

 

 درست کن  ییپاشو چا ری _نم

 

 _سورن بخدا ولم کن 

 

 پاشو کنمی_بخدا ولت نم 

 

 از جاش بلند شد  الین

 

 رم ی_من م

 

خاموش کردم و سرمو گرفتم باال با   ویرو خودم حس کردم گوش  ینگاه  ینیبود که سنگ میتو گوش  سرم
سورنم واقعا جذاب بود موهاش شلخته  میسورن چشم تو چشم شدم بهم چشمک زد از حق نگذر

سبز و مرموزش واقعا   یبا اون چشما  شیشون یپ یبود رو ختهی بود ر ختهیاونا ر یشده بود و چندتا
 بود  یذاب پسر ج

  

 بابا بسه  می_خورد
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 ابرومو بردم باال یتا کی

 

 _خوشت اومد؟؟ 

 

   ای پر ش ینثارش کردم و رفتم پ ییبابا  برو

 

 یی خوای +کمک نم

 

 دادینشوم از اومدن مردا م  نیماش یصدا

 

 رم یازشون بگ الرویوسا  می_بر

 

 نی سمت ماش  میرفت باهم

 

 د یاریرو ب  الیوسا دیغذا هارو گرفت گفتم شما به آراز کمک کن مهران

 

به  دی دستم چسب   رمی و از صندوق در اورد رفتم سمتش خواستم جعبه رو بگ لیجعبه شل   کی آراز
پامو تمام    ریدستش آراز دوباره مثل برق گرفته ها رفت عقب و جعبه رو پرت کرد سمتم جعبه افتاد ز

 ها پخش شد   وهیم
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 ی کنی م کاری+چ

 

 شکنمیاون دستارو م گهیدستت به دستم بخوره دفعه د خوامینم گهینشو د کممی نزد یحت گهی_د

 

  ستیتنفر بخاطر از دست دادن عشق ن نیا یحد ازم متنفر بود  نیدر ا یعنینگاهش کردم  یناباور  با
 من غرورشو شکوندم  کنهی از دست دادن غروره فکر م یبرا

 

 _آقا آراز لطفًا  

 

سالم و جمع کنم که آراز لگد کرد روشون و جعبه رو گرفت انداخت تو سطل   یها وهیو م نشستم
 اشغال برگشت طرفم 

 

   دهینم  تیبه اون اشغال اهم گهید یکس خورهی و نم نیرو زم افتهیکه ب  یز یچ  چکسی_ ه

 

 ها سالم بودن  وهی+م

 

 ست یقابل خوردن ن گهیو بره د افتهیکه از دستت ب  یز یچ گهی_فراموشش کن د

 

   الیمنظورش به من بود از کنارم رد شد و رفت تو و پس
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 _صنا 

 

 داخل  میرو ببر  الیوسا هیبق  ایب  ستی مهم ن  ی+من خوبم پر 

 

بخورم خداروشکر   تونستمیتو گلوم نشسته بود نم یز ی چی قاشق خوردم انگار   کیسفره شام کال  سر
زود بلند شد و به    یلیسورن مشغول حرف زدن با مهران بود و حواسش به من نبود بعد شام آراز خ 

 شنا کردنش رفتن  یبهونه خستگ 

پنج تا اتاق داشت چون از  انیدا یالیبچه ها هم رفتن تو اتاقشون که بخوابن و هیبعد بق کساعتی 
گذاشت تو   لشویفقط سورن وسا خوابنیو سورن گفتن تو حال راحترن و اونحا م  انیهمون اول د

 تاقا هیاتاق جدا گونه گرفت فقط ستاره و شوهرش مهران باهم  هی یحال هر ک   نیاتاق خواهرش  با ا
پله   نیدوم ی گفتم رو ری شب بخ انیو دا ایشب بود بلند شدم و ب پر ازدهیگرفتن  به ساعتم نگاه کرد 

 دم یسورن و شن یبودم که صدا

 

 ر ی_ شب توهم بخ 

 

بخاطر تو کردم   نکارویمن ا یتو گوشم اگه بدون دیچی پیآراز م  یتو اتاقمو رو تخت ولو شدم حرفا رفتم
 چشمامو رو هم گذاشتم و کم کم چشمام گرم شد  یحرفاتو فراموش کن نیبعدش ا ییخوای م یچطور 

 

پشت کرده بود   دمیکجام آراز و د دونستمیدور برم نبود وحشت زده بودم نم یپر خون بود کس  دستام
صنا   یکرد  کاری بهم گفت تو چ یبود  یسمتش صداش کردم برگشت طرفم کل بدنش خون  دمییدو
کل بدنم عرق کرده بود گلوم خشک بود ساعت   دمیراز خواب پ هوینه نه آراز نرو  اینه خدا یکرد کاریچ

بود   یچه خواب نیا ایرفتم تو آشپزخونه خدا  خوردمیاب م دیشب بلند شدم با  کی دمید لمویموبا
  الین یگوش  امیکال از مامان پنج تا پ سی توجهمو جلب کرد ده تا م یگوش هی ییبرگشتم برم که روشنا
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زد فقط  شکمخ دمیکه د یرفتم باال و در اتاقشو باز کردم با صحنه ا نهیبود بزارم باال سرش صبح بب
 و در اورده بود و…   راهنشی لباس نازک داشت و سورنم بود پ

 

   دیترس  الین

 

 ی در بزن  دی_با

 

 خندمو گرفتم و با تعجب بهش نگاه کردم    یجلو بزور

 

  زشویفکر کنم مامانت نگرانه گذاشتم رو م تی اتاق توئه گوشنامزدم تو  دونستمینم  زمی عز  دی+ببخش
 دم یشنیو م کردیسورن که تند تند صدام م یصدا رونی اومدم ب

 

 صبر کن   دمیم  حی_توروخدا صنا توض 

 

که   یاما بهتره حداقل به احساس ستینداره برام مهم ن  یمتوجه بشن اشکال  هیزشته بق  واشی+سورن 
 یو ارزش قائل بود یزاشت یماحترام  یزدی خودت ازش حرف م

 

 .. یهمه چ شدیچ  دمیصنا بخدا نفهم کنمی _خواهش م

 

 خونه با شدت باز شد و صنا وارد خونه شد داد زد  در
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 د یش  داری_بچه هاا ب 

 

 شدهیگفتم چ  نیی پا ومدمیطور که از پله ها م همون

 

 داغه یل یخ لرزهی _آراز، م

 

سمت در برام مهم   دمینه دو ایبدنم شل شد تموم خوابم اومد جلو چشمم نه خدا ستادمیحرکت ا از
  دمییدویاز تو ماسه ها م دمیکفشم نپوش یحت  دمییدوی تنمه فقط م ینبود شال نداشتم مهم نبود چ

 شده بود در و باز کردم تند تند رفتم باال دوتا اتاق و باز کردم    یراه چرا طوالن نیا

 

 ه یت+تو کدوم اتاق لعن

 ها همه اومدن   بچه

 یسمتش  دهنش کف کرده بود خدا دمییجونش رو تخت بود دو  یاتاق سوم و باز کردم جسم ب در
 من 

 

 مش یبه پهلو بچرخون   ایب انی+تشنج کرده دا

 

  دنیشروع کرد به لرز   دوباره
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   دی+محکم نگهش دار

 

 اروم شد   قهیدق بعد

 

 دکتر   مشی ببر دی_با

 

 ه؟ ینجوریا ی+از ک

 

 من تازه متوجه شدم  دونمی_نم

 

 زدم  داد

 

 یبود ی+پس قبلش کدوم گور 

 

 اومد کنار   ای،پر

 

 دکتر  برنشیخب صنا باشه االن م یل ی_خ

 

 نفس بکشه  تونستیداره نم ژنیشروع کرد به نفس نفس زدن بعد انگار کمبود اکس  آراز
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 بود مهران  هیتو شام چه ادو  هیبستس آلرژ شی تنفس ی+راه ها

 

  دونمی_من نم

 

 چطور ها یدون ی+چطور نم 

 

 شونه هامو گرفت  سورن

 

 نداشت اروم باش  یخاص  ه یشام اکبر جوجه بود ادو ای _صنا به خودت ب

 

 کنار زدم رفتم طرف صنا  دستشو

 

 خورد؟    یچ نجای+ا

 

 یی فکر کنم فقط چا دونمی_نم

 

   یخت یر نیدارچ ت ی کوفت یی+تو اون چا
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 گفت آره کنترلم و از دست دادم حمله کردم سمتش بازوهاشو گرفتم هیگر با

 

 داره ممکنه خفه بشه یآلرژ  ن یاون به دارچ ی+لعنت

  

 داد زد  ایپر

 

 دکتر   مشیببر دیبا ستی االن وقتش ن ای _صنا ب

 

 طرفشون  برگشتم

 

 خورد   ییچا ی+از ک

 

 _دوازده 

 

 باشه  یز یچ  کی نجایا د یبزار با تهیوضع نیتو ا کساعتی+نه نه اون 

 

 اومد دستمو گرفت  سورن

 

 دکتر   برنشیپسرا م یار ی سر در نم ی چیصنا ه  یست ی_تو دکتر ن
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تو کما پس   رهیاون تو بدنش باشه م گهیربع د کی اگه تا   دونمی+من مادرم دکتر بوده انقدر و م
 گمشو بزار کارمو بکنم

 کنمیکمکم کن خواهش م اینبود خدا یچ یهارو باز کردم کشو ها ه نتیتو آشپزخونه در کاب  دمییدو
 دکتر   مشیببر  دیحق با سورنه با دیباعث مرگش من باشم شا دیمن پر خون بود شا یدستا

 

   شمیاومد پ ستاره

 

 _صنا نترس فقط تالشتو بکن 

 

   دمیپشت سرش جعبه کمک و د نهیی کردم از تو ا بغلش

 

 که بدرد بخور باشه  شاهللی+ا

 

 ؟ ی_چ

 

لعنت بهت بلندش کردم   یسوزن چینبود ه  یچیو روش کردم ه  ریسمت جعبه بازش کردم ز دمیدو
توجهمو جلب   یرنگ  یشد بسته مشک ن یتوش پخش زم یها لی پرتش کردم وسط خونه تمام وسا

اب  و از آشپزخونه برداشتم   یشکرت بطر  ایکرد رفتم گرفتمش و بازش کردم خودشه زغال فعال خدا
  ختمی ر یفعال و تو بطر  زغالو اتاق  ورفتم ت
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   دی+دهنشو باز کن

 

 کردم تو خلقش   یخال ویبطر

 

 نهیبش  دی+بزار

 

دستشو گذاشت رو دهنش   اینشون نداد پر یالعملعکس چیه کنمیآراز خواهش م کنمی م خواهش
 مهران دوباره خوابوندتش 

 

  دیکن ی م یچه غلط نی+دار

 

  کردنیم هیگوشه اتاق گر ایو پر ان یدا رونی بردتش ب الی ن کردیم هیگر نیسو رونی ستاره رفتن ب مهران

 

 شدم بهش شوک دادم  بلند

 

 چتون شده  دیکمک کن  ای لعنت کنمی +بلند شو آراز بلند شو خواهش م

 

 منو گرفت طرف خودش  سورن
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 ره یمیداره م یشد ونهی+ولم کن د

 

 کشهی نفس نم یرفت یوقته از وقت  یلیخ  کشهینفس نم گهی_صنا اون د

 

 ن؟ ی+شما مثل مترسک فقط نگاهش کرد

 

 پاک  اشکاشو

 

 ومدیاز دستم بر نم ی_کار 

 

 زدم تو گوشش  یلیس

 

   یبه آروزت برس زارمینم یکردی نم  ومدمی+اگه بر م

 

 نش یبه قفسه س  دمیدستامو مشت کردم و بردم باال با تمام توانم کوب جفت

 

 انجام دادم نه   دوباره

  

 نه نه ی تونی+تو نم
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 و انجام داد  کردمیکه من م  یهلم داد عقب و خودش کار  سورن

 

 کرد به باال دادن ذغال و اب  شروع

 

 شکرت  ا یخدا دمیخند

 

 +برگردونش 

 دنیرو باال اورد و شروع کرد به تفس کش  همه

 

 د ی+پنجره رو باز کن

 

 +تموم شد آراز تموم شد نفس بکش  

 

   ارمیب  سیکرده بود بدنش داغ بود بلند شدم تا پارچه خ عرق

 

 ی منو به آرزوم نرسون  یتونس  گمیم کی_تبر
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انتقام پدرتو از   ییخوای و م کشنشیم  یدونیم نکهیبا ا ی دیم لشیتحو یکن یم  دیتو تهد نهیاز ا ری+غ
چون زورشو   یر یاز همونا که همشونو کشتن بگ یر یچرا نم  یر یمقصره بگ کنهی که فکر م یپسر کس 

 مار  هیمثل  یبزن یبه خود ی تونیتو م یندار 

 

 دهنتو پر خون کنم چون قول دادم دست روت بلند نکنم  زنمی _نم

 

 د ی+متاسفم ببخش 

 

 نگاهم کرد  یگنگ با

 

  ستی دست خودم ن  گمیم ی چ فهممی نم میمن عصب یکمکم کرد یکه نجاتش داد مرس ی+مرس
 د یببخش

 

 نشو ونهید ینجور یمن براش ا شی _حداقل پ

 

 که از صدتا خنجر هم بدتر بود  زدی م ییحرف ها یشد سورن گاه یاشکام جار  دوباره

 

 خونه  ای بهوش اومد ب ی_وقت

 

 +ممنونم
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و برداشتم و   کیتشت کوچ هیبود که مچشو گرفتم خوب شد بدردم خورد  نیبخاطر ا  شیمهربون نیا
خودشو جمع و جور   دنمیبرداشتم و رفتم تو اتاق صنا هم اونجا بود با د چندتا پارچه ختمی توش اب  ر

 کرد 

 

 بودم   دهی+متاسفم فقط ترس 

 

 تکون داد رفتم باال سر آراز و به سرش دست زدم تبش باال بود  سرشو

 

 ر ی _صنا...صنا.. تنهام ..نزار دستمو بگ

 

 رو کردم سمت صنا    گفتیم ونیتو اتاق بودن داشت هز همه

 

  میتنهاشون بزار کمی هی..رو کردم سمت بق  نیبش  ششیپ کمی  ایب  زنهی+تورو صدا م 

 

 موند  ای بعد رفتن پر قهیها چند دق بچه

 

   مونمی ....باال سرش مکمی _برو بخواب 

 

 مونم ی+نه برو خودم م
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 _صنا 

 

 کنمی خواهش م ی+نه پر 

 

 صدام کن    یداشت یکار  مونمی م نجای_من هم

 

   ی+مرس

 

و اوردم اونجا رو    یکردم و گذاشتم رو سرش صنارو فرستادم بخوابه از حال ط سیهارو خ  دستمال
اوق  گهیصبح چهارباره د  شی سطل اشغال گذاشتم و توش پالسک گذاشتم تا ساعت ش هیکردم   زیتم
بدنش کمتر شده   یبود پارچه هارو از سرشو پاهاش برداشتم دما  دهیاروم خواب شدیم یکساعتیزد 

 نگاهش کنم  ریدل س هیم نشستم رو کاناپه حاال که وقت بود بهتره بود برگشت

 

  ستیقرار ن  چوقتیمطمئن شدم من ه دمیکه انجام م  یبابت کار  گهیاز هروقت د شتریب امشب
 که چشمام بسته شدو خوابم برد  شدیچ دونمینم نمی مرگت و بب

 

دوش   یآراز رو تختش نبود از جام بلند شدم از اتاق صدا  بردی خوابم م  دیمن نبا یباز کردم وا چشمامو
  کیصبح بود از جام بلند شدم که در باز شدو صنا اومد تو دستش ۸رفته حموم ساعت  ومدیاب م

 اب پرتقال بود   وانیل
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بخوره تا سم از    ریبخوره بهتره بجاش ش  نویا دینبا فهیداره معدش ضع دیاب پرتقال اس یکنی م کاری+چ
 ج بشهبدنش خار 

 

 _بدش به من

 

 آراز بود برگشتم طرفش  که با باالتش لختش مواجه شدم  سرمو چرخوندم   یصدا

 

 شهیداره معدت داغون م دیاس نیا ی+تازه از مرگ جون بدر کرد

 

 یی نجایچرا ا فهممی _نم

 

کردم معدتو شست و شو بدم    یداشت سع  نیچون توش دارچ یخوردینم یی +تو خونه کدخدا چا
 نبود منم..  یآمپول ضد آلرژ  نجایچون ا

 

 یدیپرس ی نظرمو م دیدست خودشه با  یهر کس یزندگ یبکن  نکارویازت نخواست ا  ی_کس

 

 برگردم و بهش نکاه کنم گفتم  نکهیا بدون

 

 یگرفته تو مرده بود تی +شوخ
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 بده به من یکوفت  وهی_اون آبم

 

  یبرو برا یی خوایو کنم اگه م نکاریا گهید کباری تونمینم ی مردی م یبخاطر من داشت کباری_متاسفم آراز 
 خودت درست کن 

 

 بعد رفتنش آراز دستشو تو هوا مشت کرد و با پوزخند گفت  رونیاتاق رفت ب  از

 

   ی_عوض

 

واقعا   نییبه در سرمو انداختم پا دمیدر و چسب  یرفتم جلو  عیخودش اومد سمت در سر بعد
شکم خپلم   هیپک  کسی س یاخه بگو اگه بجا دم یکشیبه بدن لختش نگاه کنم خجالت م  متونستینم

  یستادیلخت وام   نجایا یداشت

 

 _گمشو عقب 

 

 خودتو به کشتن بده  زارمی+نم

 

 گوشم کرد کیخم کرد و لبشو نزد سرشو

 

 که قبالً مرده ینجات بد ویکس  یتونی_تو نم
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 اشکت دم مشکت باشه بسته دینبا یبغض کن  دیبستم و لبمو به دندون گرفتم نه صنا نبا چشمامو

 

که تورو عاشق   یگرفت زن یشب احساساتتو به باز   کیکه  یبا زن  یکن یلج م ی+لج نکن آراز با ک
 رفت باهاش نامزد کرد  ی ول  گفتیم قتیکه  از نفرتش به رف یخودش کرد و بهت نارو زد زن 

 

 ی زنی حرف م تی با افتخار از خراب _نه خوشم اومد

 

 زدم تو صورتش یلیدستم رفت باال س ناخودآگاه

 

 ی بهم بگ یز یچ  نیهمچ  ی+حق ندار 

 

   ستادهی_ نامزدت ناراحت نشه که شوهرت لخت جلوت وا

 

سمت   دمیدو  رونی بود قشنگ بهم گفت خراب در و باز کردم و از اونجا زدم ب یادیز گهید نیبسه ا نه
 بسم بود خسته شدم الیو

 

 شد  زبلندیازپشت م دنمیسورن با د خوردنینشسته بودن صبحونه م زی ها دو م بچه

 

 _صنا حالت خوبه  
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 ببر سورن   نجای+منو از ا

 

 کنم ی رو جمع م  الیوسا یو اماده بش  یر ی_باشه تا دوش بگ

 

   ی+مرس

 

 که در زده شد لمی تو اتاقم شروع کردم به جمع کردن وسا رفتم

 

 االن..  یچرا ول  یبفهم   دیحتما با دونستمیتو.. سورن م  ای+ب

 

 _صنا منم

 

 فکر کردم سورنه ایپر ی+وا

 

 _حالت خوبه 

 

 +خوبم
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  میکن یرو جمع م الیوسا می_دار

 

 د ی+شما بمون

 

   نجایا تونمی_نه من بدون تو نم

 

 ی خودتو دار  اری+تو 

 

 یی _اما خانواده من تو

 

 بهش زدم  یلبخند

 

اما بسپار به خدا اون کمکت    یخسته شد دونمیسخته م دونمیباش م  ی_صنا فقط خودتو نباز قو
 دارم  مانیمن بهش ا کنهیم

 

 دارم  مانی+منم بهش ا

 

 مادرت دکتر بود  ی_نگفته بود
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 و گذاشت کنار  زیاز نجات بده همه چ قشویرف  نینتونست بهتر ی وقت  شی+چند سال پ

 

 _دردناکه 

 

 +اهوم

 

موندن با آراز برگردن فکر   نیو سو الین  نیبرد تو ماش  لمویدوش گرفتم سورن تمام وسا نکهیاز ا بعد
 روبرو بشم  الیبا ن خواستیسورن نم کنمیم

 

 که تو راه بودم   شدیم یکساعت ی

 

 ی بود ختهیانقدر بهم ر یبرگشت  ی_چرا وقت

 

 ی گوش کن یتونستیکه م+تو 

 

 _شنودش قطعه 

 

 +چرا
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 کنترلت کنم    خوامی، نم  یکنینم یکار احمقانه ا  دونمی_م

 

 شدم    زی+واو سوپرا

 

 نگاه و کرد و صورتشو برگردوند  بهم

 

کنارت باشم و  یتوئه تو منو مجبور کرد  ریاتفاقات تقص  نیازت تشکر کنم ؟؟ همه ا ی+انتظار دار 
 ار یخوب و در ن  یادما یادا یتظاهر به دوست داشتنت کنم تو کنترل تمام منو تو دستت گرفت 

 

 نداد   جوابمو

 

 که خوابم برد  دینکش یو خوابوندم و چشمامو بستم و طول یخسته بودم صندل شبیاز د چون

 

 م یدی_صنا بلند شو رس

 

 باز کردم   چشمامو

 

   ادی+من خوابم م
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 می دیساعته که رس کی_

 

 یکرد  دارمی+پس چرا االن ب

 

 یبود  دهی_چون قشنگ خواب

 

 شد   ادهیپ  نیگفتن نداشتم سکوت کردم در صندوق و زد و از ماش  یبرا یز یچ

 باز شد  ای در اوردم که در واحد پر فمی و از ک  دیاز دستش گرفتم و رفتم باال کل لمویوسا 

 

 _صنا 

 

  دی دی+عه شما زودتر رس

 

 درست کردم  ییمن چا شی پ نجا ی ا ای_اره ب

 

و از   ی پر  خواستیکه باهاش تند حرف زدم دلم نم  ی درست از وقت ششیوقت بود نرفتم پ  یلیخ
 دست بدم سرمو تکون دادم و رفتم داخل 

 

 رو کرد سمتم  یپر  ینیو شر  ییخوردن چا بعد
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 مادرت دکتره ی_نگفته بود

 

 به کارش ادامه نداد  چوقتیه گهیعمل نجات بده د ری از ز قشوی رف نینتونست بهتر نکهی+بعد ا

 

 _چقدر بد 

 

 +اهوم 

 

 رون یب میر ی بعدشم ناهار باهم م ی لباس دار  نجایا یر یدوش بگ ییخوای_اگه م

 

 زدم و سرمو تکون دادم یلبخند

 

با سورن حرف زده بودم قرار   یهفته فقط تلفن کی نیتو ا گذشتیهفته از برگشتنمون از شما م کی
خرج   یمن نه احساس کردمی ..درکش نم رونی ب میصبحانه و ناهار باهم بر یدنبالم تا برا ادیشد صبح ب

از   میوشزنگ گ یصبح با صدا دارهیاما با اون حال دست از سرم بر نم زنمیم ی لبخند ینه حت  کنمیم
 شدم    داریخواب ب

 

 +بله؟
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 صنا؟  ی_آماده ا

 

 حاضرم   گهید قهی+آره پنج دق

 

 _من دم درم 

 

 یصبح مزاحمم نش نوقتیمنتظر بمون تا ا نییقطع کردم ساعت نه صبح بود همون پا  تلفنو

 

 حوصله نداشتم   ن یاز ا شتریب گهید یو رژ گلبه  ملیر ک یکرم پودر زدم به صورتم با  هی

 

پام   دمویسف  یمشک  یها یسر کردم و کتون سهیپل  یو شال مشک  یبا شلوار ذغال یمانتو کوتاه مشک  هی
   نییرفتم پا نهیکردم بدون نگاه کردن به آ

 

 +سالم

 

 ر ی _سالم صبح بخ

 

 ی +مرس
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 م؟ ی_کجا بر

 

 ی هر جا خودت راحت دونمی+نم

 

 ابروشو انداخت باال   یتا کی

 

 ؟ یبخور  یصبحانه چ یبرا ی_دوست دار 

 

   کنهینم   یباشه فرق ی+هر چ

 

 شده بودم   دارینداشتم تازه ب یچرخوند و ابروهاشو تو هم گره زد خب واقعا نظر  چشم

 

کافه واقعا  یفضا  میشدم باهم سمت کافه رفت ادهی پ نینگه داشت از ماش کیش  یلیکافه خ  کی یجلو
سر اشاره   ایعقب بهش نگاه کردم  دی هارو برام کش یاز صندل یک یبود  ریچشم گ  یل یفوق العاده بود خ

 گارسون اومد سمتمون یابروهامو انداختم باال و نشستم رو صندل نمیکرد که بش

 

 د یدار لیم ی_چ

 

 نوشته شده بود   یی زهایخود خدا چه چ ایرو گرفتم دستم  منو
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 لطفا  اری برامون ب ژهیصبحانه و  ینیس هی_

 

 گارسون رو کردم سمت سورن بارفتن

 

 نظرم  دن یت پرس+ممنونم باب 

 

 نداشت   ی_قابل

 

 یدادم به صندل  هینثارش کردم تک یغره ا چشم

چقدر   ایکه ممکن بود خودمو کنترل کردم خدا ییصبحانه رو اوردن تا جا  ینیبعد س قهیپنج دق حدود
کره و عسل گردو   ر،ی ،پن کی ،کالباس، هات داگ، ک کنیتخم مرغ، ب یپر بود از همه چ ین یاصراف تو س

 اااایخدا یوا

 

  میاصراف مگه ما چند نفر   نهمهی+سورن چخبره ا

 

 _بخور حرفم نباشه  

 

 +بخدا گناهه

 

 _غر نزن صنا شروع کن زود باش 
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 و دهنم گذاشتم واقعا معرکه بود  کی از ک یا کهیت

 

 میحرف بزن  ییخوایم ی+گفت

 

 _اهوم اول غذاتو بخور 

 

 حرفتم بزن  گهید خورمی+دارم م

 

 تو دهنش جا داد    کنیب یمکث کرد و تکه ا  یکم

 

 میکن یاخر هفته عقد م ششونیپ میری م میکن یعقد م  نجای_با پدر مادرت حرف بزن ا

 

 تو گلومو شروع به سرفه کردم  دیکه در حال خوردن بودم پر یا قهوه

 

 _گفتم اول بخور بعد 

 

  کنهیپدرم تازه داره اونجا کار م  گردمیراه برم نهمهیا نجا یا انیم کننیسورن قبول نم یشد ونهی+د
 کنن یهم قبول نم یگرفتارشون کنم اونجور  تونمینم
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 کن زشونیبعد سوپرا میعقد کن ییخوای م یخودت حلش کن  دیبا گهی_اونو د

 

 لب گفت  ریباز کردم حرف بزنم که سورن به پشت سرم نگاه کرد و با تعجب ز دهن

 

 نجا ی_چخبره ا

 

 سمتم نا خواسته از جا بلند شدم   ومدنیکه م سی چند افسر پل دنیکه با د برگشتم

 

 _صنا مهرانفر؟ 

 

 افتاده ی+بله..خودمم..اتفاق

 

 آقا  نی_نسبتتون با ا

 

 نجا ی_نامزدشم چخبره ا

 

 ت سورنبرگشت سم افسر
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 ؟ یسورن بهروز  ی_آقا

 

 حالت مسخره گفت   کیبا  سورن

 

 _سک سک 

 

 هر دوتون دیاقا بازداشت  نیو رابطه نامشروع با ا ییزناشو ی_خانم شما به جرم ترک زندگ

 

 گذاشتم جلو دهنم چشمام از حدقه در اومده بودن دستمو

 

 کدوم رابطه نامشروع  یشما کدوم زندگ  نیگیم ی+چ

 

 اومد جلو  تیبا عصبان  سورن

 

 ی گیم ی_حرف دهنتو بفهم آقا چ

 

 شهیمشخص م ی+بفرما کالنتر 
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کالفه شده  دیرس ینم  جایذهنم به ه دیجوش ی سرکه م ریخودشون کردن دلم مثل س  نی سوار ماش مارو
  ای اتاق در زدن و بعد گفتن ب هیمارو بردن طرف   میوارد محوطه شد یکالنتر  هی میدیبودم بالخره رس 

  ازبودن روم بدنم خشک شده بود توان حرکت نداشتم آر ختهیر  خیداخل در باز شد انگار سطل اب 
   کردی م کاری چ نجایا

 

 _خانم برو داخل  

 

 زودتر به خودش اومد رفت سمت آراز  سورن

 

   یکنی م  یچه غلط نجای_تو ا

 

   هی_سوال خوب

 شد تو چشمام و ادامه داد رهی و خ برگشت

 

 _دنبال زنمم 

 

 آراز   یکنی م کاریچ یچشمام گرد شده بود دار  نمیمانتوم بب یاز رو تونستم یقلبم و م تپش

 

 اون نامزد منه   یتو چه زن یگیم ی_چ
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 _قبلش زن من شده بود 

 

هست نه   یاجبار بود نه مدرک   ی_اگه منظورت اون اتفاق مسخره تو افغانستانه آراز اون فقط از رو
 ی بحث مزخرف و تموم کن   نیثبت شده بهتره ا  ییاصال جا

 

 ابروشو باال داد و گفت  یتا کی زدیتو چشماش موج م یکه ناباور  یبا اخم و درحال  آراز

 

   یدونستی_پس م

 

 سمت من  سرچرخوند

 

 یکرد ف یبراش تعر  ی_چجور 

 

 راه گلومو بست چشممو ازش گرفتم  بغض

 شدش گفت  دیکل یدندون ها  یاز ال سورن

 

 صنا  می، بر نمتی بب خوامینم  چوقتیه گهیبدونم آراز تموم شد اون نامزد منه و د  یز یچ خوامی_نم

 

   دیبر  ییجا  دیتونیمحترم نم یآقا  دینی_بش
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 صداشو برد باال  سورن

 

 نجا یا دیمارو اورد ی_به چه علت به کدوم مدرک

 

 پوشه برداشت و گرفت سمتمون هی زیم یاز رو  یبا خونسرد آراز

 

 )عقدنامه( 

 

که کدخدا برامون ثبت کرده بود همونجا   یعقدنامه ا میچطور ممکنه ما اصال عقد نامه نداشت یچجور 
 یچ  یعنی نیمونده بود ا

 

 دهنش مشت کرد و رو کرد به آراز یرفت جلو عقدنامه برداشت و ورق زد دستو جلو سورن

 ش ی _از کجا گرفت

 

 بکنه  یبه ابد کنم حاضره هرکار  لیکه من حکم اعدامشو تبد ی_ زندان

 

 هی+منظورت چ 
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 ی خونسرد نشست رو صندل  یلیه باال و خ طرفم گوشه لبشو برد ب برگشت

 

واقعا   یقاض شی صدا کرد تا مارو ببره پ ویک یپرونده و  کی  یکه اونجا بود عقدنامرو گذاشت ال یافسر 
خائن   هی  ننی بی زن بدکاره م کیسرباز ها افسر همه منو به چشم  کردمی داشتم احساس م یحس بد

 یبر ی ابرومو م ینجور یبه کدوم گناه ا ایخدا

 

 آراز شروع مرد به حرف زدن   میشد یاتاق قاض  وارد

 

اما  میکامل باهم عقد کرد  تی و اونجا با رضا میاز اتفاقات وارد افغانستان شد یکسر ی  لی_به دل
آقا رابطه دارن   نیشدن و االن ماهاست با ا یا گهیعاشق کس د شونیا میکه برگشت یمتاسفانه زمان

 منه و نامزد اون  نکرد دادخواست طالق بده عقد یسع یحت

 

 صداش زدم  یحالت زار و ناباور  با

 

 +آراز؟ 

 

 یمن زن بدکاره ا شدمیخورد م  شتریکرده بود با گفتن هر کلمه از حرفاش ب  سیچشمامو خ  اشک
 ی نبودم لعنت 

 

 تموم شده یهمه چ کردیوجود داره فکر م  یعقد نامه ا دونست یاون نم کهی مرت یگیم یدار  ی_چ
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 عقد منه  دونستینبود اما خودش که م ی_مدرک

 

 کنمیم  مونتیآراز پش شی م مونی_پش

 

 دادگاست   نجایا نی_ساکت باش

 

 د؟یدفاع از خودتون ندار یبرا ی_خانم مهرانفر حرف  

 

 +نه

 

 یبهروز  ی_شما چطور آقا

 

 تموم شده بود یعقد ثبت شده وگرنه تا االن همه چ  نیا میدونستی_ ما نم

 

 لب گفت  ری زد و ز یپوزخند آراز

 

 وجود داره  یمدرک دونستنی_نم
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  یآراز پناه  یامااگه اقا دیش یحساب شما به دوسال حبس و هفتادو دو ضربه شالق محکوم م نی_با ا 
به شالق و   تی محکوم مهیبا پرداخت جر دیتونیم دیبرگرد تونیشخص  یشمارو ببخشن و شما به زندگ

 د یفکر کن قهیو ده دق رونیب  دیبر دیتونی، م دیبردار

 

 و رفتم سمت آراز   رونیب میاومد

 

 کنم یخراب نکن آراز التماست م   ویکارو بدتر نکن همه چ کنمی+خواهش م

 

 زد سورن اومد جلو  ی نم یحرف  چ یبهم نگاه کرد ه فقط

 

تو   یعوض هیچ یکارات برا نیا  یهست یتو چجور آدم  ارهیشالق طاقت نم ری صنا ز یدون ی_آراز تو م 
 یمن دوسش دارم بازم عاشقش شد یونستدیم

 

طاقت گلوله رو داشت   ارهی نترس اون طاقت م نکهیو ا یچرا عاشقش شدم و بهتره از صنا بپرس  نکهی_ا
 تونهیم نمیا

 

 ی انکارو کن  ادیدلت م یچطور  ی_چقدر پست

 

 راحت  یل ی_خ
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  یرتینگرانم بود غ ختیری افغانستان که برام اشک م یاون آراز تو  نیآراز نبود ا نینه ا شدینم  باورم
 سهیچون اون پل دیدیامانت م هیحق با سورن بود اون فقط اونجا منو به چشم   نکهینبود مثل ا شدیم

 کنم ی م کاریچ  نجایبه سرم اومده من ا یبود اشکامو پاک کردم چ  فشیچون وظ 

 

 دم یفرصت بهت م هیبخشش امادم  یمن برا ؟ی_خب خانم مهرانفر فکراتو کرد

 

 گفتم دهیبر دهیبا بغض و بر زدی گوشه چشم به سورن نگاه کردم خون تو چشماش موج م از

 

 ..کنمی..شالقه حماقتمه..قبولش م نی+ا

 

 صنا  یر ی _نه با آراز م

 

 ایتو سرشه خدا  یتعجب برگشتم سمت سورن چ با

 

نداره حق با اونه من گلوله رو تحمل کردم من تحملم باالست   یبی ع ستیمن برام مهم ن ن ی+سورن بب
 ن یبب ستیمهم ن

 

 کنمیدرست م  یباهاش خودم همه چ یز یم  یکنی _گفتم قبول م

 

 سورن  ی کن ی نم ی+نه نه تو کار 
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  گهیسمت د هیگرفت و منو کشوند  دستمو

 

 نره   ادتی  یکنی تو اطاعت م گمیفقط من م نجاینره صنا ا ادتی_

 

 دست اونا   شیدیم  ش؟یکشی+م

 

 ؟ یاونوقت تو احمق هنوز نگرانش ی_اون فرستادتت شالق بخور 

 

 دم ینال 

 کنمی+خواهش م

 

 هم فشرد یرو چشماشو

 

 زنم ی حرف نم گهی_برو صنا دفعه د

 

 لب گفتم   ریز  هیاروم رفتم سمت آراز با گر اروم

 

 یبدتر کرد وی+همه چ
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 ابروهاش نشست در و باز کردم رفتم گفتم نیب  یز یر اخم

 

 شوهرم   ش یپ  گردمی+برم

 

  نیسورن با سرعت رفت سمت ماش میآزاد شد قهیوث  دیداد و با ق  تی اومد به سورن هم رضا آراز
   دمییپشت سرش دو

 

بهم گوش کنم   کنمیدرست م  ویهمه چ  زنمیصبر کن سورن باهاش حرف م  کنمی +سورن خواهش م
 درستش کنم سورن  خورمیقسم م  دمیبهت قول م

 

اما اون بدون  کردمیو صداش م شهیبه ش  دمیکوبیها م  ونهیو در بست مثل د  نیتو ماش نشست
  دمییبه دور و برم نگاه کردم چشمم خورد به آراز دو روپ ی برد ب نویماش  ادیتوجه به من با سرعت ز

 سمتش

 

 آراز  کنمی خونه سورن خواهش م یمنو ببر  دی+آراز با

 

 یانقدر عاشقش یعن ی یزنی _براش انقد بال بال م

 

 نش ی به س دمیزدم و با مشت کوب زجه
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وگرنه اون کار   کنمی منو ببر خواهش م کنمینه التماست م  یخراب کرد وی+نه نه احمق نه تو همه چ
  کنمی م یبگ ی لحظه بزار مطمئن بشم بعدش هرکار  کی یآراز فقط برا  کنمیخواهش م کنهی خودشو م

   کنمی خواهش م

 

 بود گفت   نییجور که سرش پا  همون

 

 ن یتو ماش نی_بش

 

 ن یخودمو پرت کردم تو ماش نشوی رفتم سمت ماش  عیسر

 

   کنمی برو خواهش م  عتری+آراز لطفا سر

 

 یجلو  دنیبا رس  کشمی طاقت ندارم من نم گهیمن د  کنمیخواهش م  اینکرده باشه خدا  یکار  ایخدا
باز   اطیسمت خونه در ح دمیدو  نییپا  دمیکه در باز کردم و پر ستادیهنو کامال نا نیخونه سورن ماش 

  دمیرس ایعجله کار خودشو کرد اون بهم قول داده بود خدا نیسورن با ا یعنیبود در خونه هم باز بود 
 اتاق سورن یجلو

 

  دیکنیآرتا همون آراز اصال معطل نم دمیاز بس اخرشم خودم فهم  نیم احمق_اره ادرسو برات فرستاد
 و..  دیکار و تموم کن
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دنبال آراز اونو   ومدنیاز دست داده بودم اونا م ویهمه چ گهیخورد به من به منه بازنده د چشمم
 نمونده بود تموم شد  یوقت گهید کشتنیم

 

 ی+تو بهم قول داده بود

 

 تورو بدم به اون  تونستمیاون بود نم ری آراز کارو خراب کرد تقص یدون ی_خوب م

 

 خت یری صدا م  یب  اشکام

 

 یکرد کاری تو چ کنمی +بهت گفتم درست م 

 

 خورم ی قسم م یانقد خوشبختت کنم که فراموشش کن دمیدرستش کنم قول م دمی_قول م

 

 به پشت سرم نگاه کرد  کدفعهی

 

 ی کن یم  ی_تو ..توخونه من چه غلط

 

تموم   ینجور یا زارمی سمتش نه هنوزم وقت دارم نم ن یا ومدیآراز اومده بود باال سورن داشت م نه
 و از رو در برداشتم و تا سورن برسه در و از پشت قفل کردم   دیکل دمیپر عیبشه سر
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   یر ی میم  یش باشوجود نداه وهم اگه باها  یراه چی_صنا خدا لعنتت کنه در و باز کن ه 

 

   رونیسمت آراز که خشکش زده بود دستشو گرفتمو کشوندمش ب برگشتم

 

 م یبر نجایاز دیبا  ای +آراز آراز به خودت ب

 

   یدیکرده که انقدر ترس کاریمگه چ زدی حرف م یبا سورن حرف بزنم راجب چ دی_من با

 

 می زنیباهم حرف م می+بر

 

 ی بد حی بهم توض دی_با

 

 زدم   غیج

 

   یر یبم  خوامی کن نم نانیبهم اطم  کباریباورم داشته باش  کبار ی ی+بسه بسه لعنت

 

 روشن کردم  نشوینشستم پشت فرمون و ماش  خودم

 

 ن ی+لطفا بش
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 رو صورتشو اومد نشست با تمام سرعت حرکت کردم  دیکش دستشو

 

 تر    واشی یکنی م کاری_چ

 

 رون یاز دستم در اوردم و پرت کردم از پنجره ب ساعتمو

    

 

 سورن       

 

دوست داشتم  شتریبود که من نبودم من که ب یمگه اون چ یچرا انقدر دوسش دار  یلعنت یلعنت
 برداشتم   ویکردم گوش نکارویمن بخاطر تو ا یلعنت

 

 من  شیپ  دشیاری و م دیرسون ینم  بیبه دختره آس دینکن یدختر باهاشه جلو اون کار  هی ی+الو صبر 

 

 م ی_چشم ما دم خونش

 

 د ینظر داشته باش ری اونجا تمام اتوبان ها رو ز ادی+فکر نکنم ب 
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 _کدوم سمت آقا 

 

 ی شناسی که م نشمیهمه جا ماش  یفهمی +همه جارو م

 

 _بله اقا 

 

که   ییکه جاها ستیاحمق ن  کجا بره انقدر خوادی م دیفهم شهیدخترو نم نیا فهممیقطع کردم نم  تلفنو
 صنا   کنم ی م داتیجسور بودنشم ، پ نیبره و من عاشق هم  شناسمویمن م

 

 

 صنا              

 

  قیخونه مهال رف یرفتم جلو دیلرزیچهار ساعته رو دوساعته اومدم تنم همه م ر ی مس یچجور  دونمینم
 نهی بب ی نجور یهمه مدت قراره منو ا نیبعد ا میمیقد

 

 _کجا؟؟ 

 

 ام ی+صبر کن االن م

 

 شدم وزنگ و زدم  ادهیپ
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 _بله

 

 +مهال

 

 _مهال جان مادر با تو کار دارن 

 

 د یی_بفرما

 

 ن ییپا  ایبفهمه من صنام ب یو کس ی تابلو کن نکهیا دونی+ 

 

 بنفشه صبر کن اومدم  ی_ااا چطور 

 

 مثل دوسه سال برام گذشت   قهیدوسه دق نیا

 

 _صنا؟؟ 

 

 بغلم کرد دیپر
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چرا  شدهیچرا چشمات پف کرده چ نمیبب  ستایذره شد وا  کیدلم برات  ینه خبر  ی_دختر نه زنگ
 … یگفت

 

دورت بگردم فقط کمکم کن   زمی اصال جواب بدم عز تونمی+مهال ساکت باش من اصال وقت ندارم نم
 کنم ی خواهش م

 

 کنم  کاری_باشه باشه چشم بگو چ

 

خونه تنکابن و دادن به  دیگفته بودن کل نایمامانم ا چکسیه یچ ی نگو ه یچی ه ی +درموردم به کس
 شی اریبرام ب  یتون یشما م

 

 صبر کن   ارمی_اره م

 

 ؟؟ یدار  نیماش گمی م  زهیمهال  چ ستای+وا

 

 پژو قراضه دارم  هی_اره 

 

 ازت   رمیقرض بگ  تونمی+م

 

 ارم یدر م نگی _اره االن اونم از پارک
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 کردم  بغلش

 

 که دارمت  ی+مرس

 

 رفت تو  زد و  یلبخند

 

 شد   ادهی پ نشی از ماش  رونیاومد ب نگیبعد از پارک قهیدق پنج

 

 خونتون   نمیا نهی ماش چییسو نی_ا

 

 دارم برات   گمیزحمت د هی زمی عز ی+مرس

 

 _جانم 

 

تو دسترس   ییجا یبندازه تو پرتگاه  رهی ب  یکیبده  نو یماش نیآراز و دادم بهش ا نیماش چیی+سو
 بره خطرناکه نیاز ب  دینده با مینباشه دست کس

 

 دختر بنز و ببرم بندازم چون خطر ناکه زده به سرت  میترسونیم ی_دار 
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 ره یم یباشه اون طرف م  یدست هرک  هیموضوع مرگ و زندگ کنمی+خواهش م

 

 خب باشه  یل ی_خ

 

 سمت آراز   رفتم

 

 شو   ادهیو پ نی بزار تو ماش توی+گوش

 

 _شدم غالم حلقه به گوشت؟؟ 

 

   کنمی بهم گوش کن خواهش م میزن ی+آراز حرف م 

 

 زل زد تو چشمام  یحس چیشد بدون ه ادهیپرت کرد رو داشبورد و پ شویگوش

 

 کشمت یخودم م  نبارینباشه چون ا دتیجد  یباز   دوارمی_ام

 

 اروم باش دختر اروم باش  دمیکش  قیسه بار پشت هم پلک زدم و نفس عم دو
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 ن یتو اون ماش  نی+بش

 

   نیحرف و بدون توجه به مهال نشست تو ماش چیه بدون

 سمتم  دییدو مهال

 

 ش؟؟؟یدیاووف نفسم رفت که چقدر قشنگه دزد نیا هیک  ینقاش نیا هیجنتلمن ک  نیه؟؟ای_دختر واقع

 

 مسخره بود اما خندم گرفت   یلیواقعا خ تی اون وضع تو

 

  نمیماش ن یگفتم مواظب باش از شر ا ینره چ ادتی زنمی زشته بعدا حرف م شنوهی+مهال بسه دختر م
سمت آراز نشستم تو  دیچرخیم  یو پرت کردم که تو هوا گرفت اما چشماش ه  چییخالص شو سو

 و براش بوق زدم  نیماش

 

 گرفتم؟؟  قتوی_چشم رف

 

 کردم  ادیز  نوینگفتم وسرعت ماش یز یچ

 

دنبالت راه    ستمیچون من نوچه تو ن یداشته باش  یخوب  ح یتوض  احمقانت یکارا نیا یوارم برا دی_ام
   افتمیب
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 نگاهش کنم گفتم  نکهیبدون ا باحرص

 

 +باشه

 

  یمن پر خاطره بود وقت یبرا نجایبود ا نیسرسبز اطراف  واقعا دلنش طیمح  میدیدو ساعت رس  بعد
روزم بود شب و تا صبح    نی اون روز بهتر نجایا میزمستون اومده بود یتازه با کاوه نامزد کرده بودم تو

 قشنگ زد یبرام حرفا  نهیکنار شوم

 

 یی _الو کجا

 

 شو  ادهیپ  دی+ببخش

 

 تو کلبه  میکه ببر نجایا یراه منو اورد نهمهی_ا

 

 ست یکه هتل پنج ستاره ن نیبخشی+م

 

  دیدستمو کششد و از پشت  اد ی شدم  آراز هم پشت سرم پ ادهیپ  نیماش از
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 یتو اون خراب شده از صب منو دنبال خودت کشوند امیب  افتمیخوش ندارم باهات راه ب نی_بب 
 نیاالن واسه ا نیاونور و اگه هم نوریا یمنو کشوند ایبرم با سورن حرف بزنم مثل وحش   ینزاشت

 رم ی و م  زارمتی م نجایهم ی جواب قانع کننده بهم ند هی اتیمسخره باز

 

 و صدامو بردم باال  رونیب دی از دستش کش دستمو

 

تو آرتا   دونهیم زتی عز قیدوست جونت رف  دمیآره؟باشه بهت م یجواب قانع کننده ا کی+دنبال 
   یهست یر یجهانگ

 

 دیتعجب اخم هاشو توهم کش با

 

 .. ی..اون چجور  هی؟ منظورت چ  ی_چ

 

داد   هی ساعت بهم هد هی یمنو رسوند به عنوان عذرخواه نکهی+منه احمق.. اون روز تولدت بعد ا
 متاسفانه تو ساعت شنود بود  ییکه آرتا تو  یحرفات گفت ونیخونم م یاونشب تو اومد

 

 رو هم گذاشت رگ گردنش متورم شده بود پلکاشو

 

 _بعدش؟ 
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 بغضشو   ایداشت خشمشو کنترل کنه  یسع ا ی دونمیخون شده بود نم یبه قرمز  چشماش

 

تا لو دادن آراز ، بعد تموم شدن حرفام   دشیکردم از همون شب نحس از تهد  فیاتفاقات و تعر تمام
لحظه روح از تنم    کی یبرا زدیدهنش روشو برگردوند و بهتره بگم عربده م یآراز مشتشو گذاشت جلو

بودم  ستادهیکنم سر جام ا کاریچ  دیبا دونستمیزانو هاش افتاد نم یخارج شد انقدر عربده زد تا رو
رفتم جلو   دنیشونه هاش شروع کرد به لرز شش؟یبرم پ  ایتنها باشه  کمیتو کلبه بزارم  رفتمی م دیبا

با همون غرور و جذبه   ستادیابا پشت دستش اشکاشو پاک کرد و بلند شد روبروم  ستادمیروبروش ا
 سابق 

 

 انجام بده  خوادیو که م یاون به هدفش برسه کار  یگذاشت ی_ و تو احمق طبق خواسته اون عمل کرد

 

 نداشتم  یراه چیمن ه کردمی م کاریچ دیبا یول  دیببخش ؟؟ی+چ

 

 یدادیانجام م ویکه االن کرد یکار  نی_هم

 

 مثل خودش صدامو بردم باال  منم

 

 کنم سکیر تونستمی+نم

 

برسه   نجایکار به ا نکهیقبل ا یگفتیبهم م  دیبودم من کارمو بلد بودم با سیمن پل  یشد می_تو تسل
 باهاش  ینامزد کرد یرفت  یکرد میبه جاش خودتو تسل یول
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   دمیازش کش یبود بسه به اندازه کاف یادیز گهید

 

  یپا یشدم وقت  میتو تسل یمن برا دمیزنده موندن تو جنگ یشدم درسته اما من برا می+من تسل
دست تو دست   یشدم حاضر شدم با اون عوض میو تسل ومد یتو سرم ن یا گهیفکر د چیجون تو بود ه

  کاریآراز تو چ   یکرد کاریکنم اما تو چ  میعمر خودمو بهش تسل کیبشم حاضر شدم باهاش ازدواج کنم 
تو  شدیپاره م کهیصنا که قلبم هزاربار ت   یزدیصداش م یو جور  یرو اورد گهیزن د کیتو  یکرد

به  یتو حاضر شد یحت  یحت یچشمام با اون زن همراه شد  یاما جلو کنمیمن نگاهت م یدونسیم
 کنار تو تس…  یدی من شالق بزنن تو کش 

 

که من  یبود همون  یون آراز قبل که هم یادامه حرفم و بزنم پرتم کرد تو گذشته پرتم کرد تو زمان 
بودم ازش دلم باهاش صاف نشده بود هلش دادم  رینشدم نه دلگ  ری دلبستش شدم اما من کم تحق

 عقب 

 

  کیبه من نزد هیا گهیام که با وجود شوهر با کس د یمن زن خراب  یبش کیبه من نزد  ی+حق ندار 
 نشو

 

 _صنا.. 

 

 ی کن  دایپ یراه   کیتا  ینخواه تو چشمام نگاه کن  یمثل سابق حت یچی بشنوم آراز ه  یچی ه خوامی+نم
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گوشم...خداهمتونو لعنت کنه رفتم   یتو  دیچی منو کاوه پ ی خنده ها یکلبه رو باز کردم رفتم تو صدا در
کارشو بلده   سهیاون پل شهیدرست م یباش صنا همه چ یقو دمیبه صورتم پاچ یو آب  سی تو سرو

 تموم شد  گهید

 

سمت راست کلبه قرار داشت سمت چپم   کیآشپزخونه کوچ  هیپنجاه متر بود اتاق نداشت  حدود کلبه
و با   ییروزا هیساخت تا  نجارویبود بابا خودش ا یدوست داشتن ینسبتًا بزرگ کلبه چوب نهیشوم هی

  ستو باز کردم تخم مرغ رب ما  خچالی..رفتم تو آشپزخونه در  شونیمامان تنها باشن خونه مجرد
  نیشده بهتر از زی بود مرغ و گوشت چرخ کرده و نون فر یبهتر  یخداروشکر خبرا زری ود تو فرب  یعال
کالفه  نمیداشتم تو شلوار ج گهید میزنده بمون  میتون یبود خوبه م ییهام خبرا نتیتو کاب شهینم
  داشتینگه م یمواقع ضرور  یتوش لباس برا یکه مامان گاه یرفتم سمت صندوقچه ا شدمیم
کردم جذب بود اما بهتر   دایبلند پ  یکشت بافت مشک راهنی پ هیاز شلوار راحت نبود  یخبر  تاسفانهم

 تا عوض کنم..  سیشلوار مزخرف بود لباسو برداشتم رفتم تو سرو نیاز ا

  شهیزانو هام داشت خوب چه م ر ی چاک تا ز کیقوزک پام بود اما از بغل  یتنم شد قشنگ تا رو جذب
 بگردم    نیبا ج  متونیکرد واقعا نم 

 

 کاناپه نشسته بود  یآراز رو  رونی رفتم ب  سیسرو از

 

 _صنا چرا… 

 

 کردم   ی چه غلط ایموند ..خدا رهیپام خ  یتا رو دیبدنم  چرخ  یرو نگاهش

 

 چرا   ی+چ
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 خودش اومد ابروهاشو داد باال نگاهشو کشوند سمت صورتم   به

 

 س؟ ی اداره پل می_چرا نرفت 

 

  یعنیراهو   نیبجز ا  گرفتنیراه هارو در نظر م  یتمام  کردنی+چون مثل اون دفعه تو راه خفتمون م
 نبود   یجزو راه اصل

 

 ی گفتیهمون موقع م دیزنگ بزنم پوشش بدن با تونستمی_م

 

اگه   یمرگ تو بود کشتن تو حت تی چون مأمور ی+با من مثل احمقا حرف نزن آراز چون هدف تو بود
  ریتو مس تونستنیم یحت یمرده بود دیجلوت اما تو با دیپریو م  کردی به خودش بمب وصل م  یکی

 کنم سکیر  تونستمیکنن من نم یگلوله تو سرت خال  هی یپشت فرمون  یوقت

 

که درحقت کردم ازم متنفر   یی کارا نهمهیچرا بعد ا ی کنی م سکیر نهمهیچرا بخاطرم ا ی_چرا لعنت
 ینشد

 

 اما نتونستم از دل بکنم   شدم  ری +شدم ازت متنفر شدم ازت دلگ

 

 اروم شده بود  صورتش
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 _من ازت دل نکندم صنا 

 

 نهیبه عنوان ک یمنو تو قلبت نگه داشت ی+اره دل نکند

 

 و پر اب کردم گذاشتم رو گاز  یتو اشپزخونه کتر  رفتم

 

 ؟ی+گرسنه ا

 

 _نه 

 

 شد یروشن نم  کردمیم  یتا روشنش کنم اما هرکار  نهیکنار شوم رفتم

 

 _بزار کمکت کنم

 

 نشستم نهیشوم گهیطرف د اومدم

 

 با من بکنه نکارویباور کنم چطور تونست ا تونمی_اون برادرم بود نم 
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به   یک  یدونیبلنده که نم یجا کی درست مثل سقوط از  یزندگ یآدم ها نیزتری +ضربه خوردن از عز
 یی ایپاهات فرود ب  یکه رو  یباش یقو دیاما انقدر با یرسی م نیزم

 

 ز یسرخ کردم گذاشتم رو م ینیزم بی س یشدم کم بلند

 

 م یبخور  یز یچ ی ای+ب

 

بخوره اما اصال  یز ینخورد خودمم اشتها نداشتم چندتا خوردم تا اونم چ یچیاما ه زیپشت م نشست
 نبود از جام بلند شدم و بهش گفتم  ای دن نیانگار تو ا

 

 ؟ یخواب ی +تو کجا م

 

 کنم ی _تو بخواب رو کاناپه من خوابم گرفت جامو پهن م

 

 خوابم برد عیسر انقدر خسته راه بودم دمیتکون داد پتو رو برداشتم و رو کاناپه دراز کش سرمو

 

نشسته بود آرنجش رو زانوهاش بودو   نهیآراز کنار شوم نه یچرا همچ نیا ایخدا یباز کردم وا چشمامو
برداشتم هشت صبح   مویگوش کنهی نگام م یدستاشو توهم قالب کرده بود ساعت چنده چرا اونجور 

 بود برگشتم طرف آراز 
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 ؟ یدی+تو نخواب

 

 _نه

 

بودم بدنم و چشمام    یجور  هی رفتی داشتم اما دلم به خواب نم ازی هنوز به خواب ن ومدیخوابم م هنوز
آراز طفلک بچه تنهاس گناه داره اخه به من   شیبرو پ گفت ی صاحاب م  یدل ب نیتشنه خواب بود ا

 متنفرم   یاز همه چ یزندگ نیلعنت به ا یچه وا

و با   ختمیر ییردم دوتا ماگ برداشتم چاباز ک  نتویساز و روشن کردم ، کاب یی..از جام بلند شدم چا
  شیشد به آت رهی لب تشکر کرد و خ ری و دادم دستش سرشو تکون دادو ز ییفاصله از آراز نشستم و چا

 نه یشوم

 

که باهات کردم،  من ، سورن  ییکارا نهمهیکه برات افتاده بعد ا یهمه اتفاقات  نی بعد ا  یتونی_چطور م 
 ی آروم باش   نقدریا یتونی، چطور م 

 

 طرفش   برگشتم

 

 شهیم ی، کم کم برات عاد گهید قی نفس عم   کیو بعد دوباره  قینفس عم کی+ 

 

 ازش استفاده کرد  شهینم فیبود ح  یدرس خوب ه،ی_عال

 

 +چرا
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 طلبه ی _چون خون ، خون م

 

 

 شدم  رهی نشست و با وحشت بهش خ میشونیرو پ یآشوب شد اخم  دلم

 

 کمک کرد  شهیم دنیجنگ یانسان هارو عوض کرد..بجا  شهیاشتباهات و درست کرد ..م شهی+م

 

 سرم  یرو دیبلند کرد و کش  دستشو

 

 صنا  شهیرام نم چوقتی ه یوحش  ی_خو

 

 جاش بلند شد دستشو گرفتم اشک تو چشمام حلقه بسته بود  از

 

 اشتباهو دوبار تکرار نکن  کی رینگ میخشم تصم  یاز رو یندار  مانیا یاعتقاد ندار  یزن یکه م  ی+به حرف

 

و بدون ترس از دست دادن غرورش   یخجالت  چیبود بدون ه  یکه جلوم بود چشماش اشک یمرد
   ختی ریاشک م
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 دست اون نامرد   دمتیاشتباهمو دوبار تکرار کنم دوباره نم خوامی_حق با توئه منم نم 

 

 ارم یشدم از حرفاش سر در نم  جیگ

 

 کنمی باهم درستش م میینجا یا نی+آراز واسه هم

 

 زانوهاش نشست و دستامو گرفت  یروبروم رو نیزم  رو

 

 کردم ی م  یازت خواستگار  ینجور یبود تا ا یبرامون عاد ی _کاش همه چ

 

 چشمش و اشکاشو پاک کرد یرو دیکش دست

 

 خانوادت   ش یکانادا پ یر ی م یش یدور م نجایاز ی بر  یتا اون موقع فرصت دار  گردمی_من برم 

 

  لشیخودم و نجات خودم تحو یکه با دستا  دمیعذاب کش نهمهیتالش کردم ا نهمهیمن ا گفتیم یچ
بلند بهش   یاز جام بلند شدم و با صدا رونوی ب دمیشدم دستمو از دستاش کش وونهید کدفعهیبدم 
 گفتم

 

 افتهی اتفاق نم نیا رمی منه من نم میتصم  نیکنم ا کاریچ یگ یتو نم  یر ی گینم مینه تو تصم یفهم ی+نه م
 یدیفهم یر ی نم یی آراز تو جا
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 _آروم باش صنا 

 

 ی کن  نکارویا یتون ی+نه من آرومم باشه؟ تو نم

 

 نگران من نباش   رمی گیبه اداره چندتا محافظ م رسونمیکاره منه خودمو م  نی _صنا من کارمو بلدم ا

 

اونا االن مثل مور و   یدون یپس منو گول نزن م یدونیکاره توئه خودت خوب م  نی+تمومش کن آراز ا
   یشناس یملخ همه جا هستن تو سورن و بهتر م

 

 بدمت دست اون تونمیصنا من نم میباش   یمخف نجا یتا ابد ا یتون ینم کننی م دامونی_بالخره پ

 

 دوباره از دستت بدم  تونمی+منم نم

 

 چسبوند به سرش  سرمو

  

 دایپ یعمر برا کیتو بال و پر خودش گرفته من  قمویکه باعث مرگ پدر مادرمه برادرمو رف  ی_کس
 و زنده موندم   دمیکردن اون جنگ

 

 دستت بهش برسه   زارهی+سورن نم
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 _پس بزار برادرشو بکشه

 

 گفتم  باحرص

 آراز  کنهی م نکاروی+اون ا

 

 لبه و بستم پشت سرش رفتم  و باز کرد شالمو برداشتم و در ک در

 

 االن یر ی کجا م ی+دار 

 

چند لحظه ماتش برد با عجله اومد سمتم و دستمو گرفت و کشوندتم پشت    یطرفم اما برا برگشت
 نمی فرصت نکردم پشت سرم و بب یکلبه حت

 

 آراز   شدهی+چ

 

 نجاست ی_سورن ا

 

 کردن  هیوحشت کردم از ترس شروع کردم به گر  دمیترس
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 +نه نه آراز نه 

 

 نترس   ششی_ه

 

 +کجا بود؟ 

 

 کنار جاده پارک بود  نشی_ماش

 

 کرد   دامونیپ  یچجور  میینجایروزه ا  هیکجاست ما فقط  یعن یاومده  ی از ک یعنی

 

 طرف  جنگل  می_بر

 

  میرفتیدرختا م ینداره از البه ال  یتمام خاطرات افغانستان برام زنده شد وحشت من تموم دمییدو
باهاش درست   تونستمینم تهیچه وضع نیهم تنم نبود لباسم تا چاک داشت ا یلباس مناسب  ایخدا
   مییبدو

 

 ستا یوا  نی_صنا منو بب

 

 بگه  یچ خوادیمسدونستم م زدمینفس م نفس
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 پشتت  امی...منم میاگه برگرد رم ینم  یی+آراز ..من..بدون تو جا

 

 میافت یم ری گ ی_لعنت

 

  ست؟؟ین  نطوریا میدیکه حداقل جنگ میدونی+م

 

که سورن جلومون سبز   میبر میخودش بود بهم نگاه کرد سرشو تکون داد دستمو گرفت خواست حرف
تموم شه آراز منو هل داد  دینبا یچاسلحشو سمتمون گرفته بود نه همه   یشد تو فاصله صد متر 

 پشت سرش 

 

 شده گفت:  دیکل  یدندون ها ری و از ز کترشدی بهمون نزد سورن

 

 _بهش دست نزن  

 

 کج کرد سمت من سرشو

 

 یبراش خوشگل کرد یب ی_دلم برات تنگ شده بود ب

 

 سورن دم یشن یقشنگ یزای_چ
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   نور ی_از سعادته، دختره رو بفرست ا

 

 ی کنی نم کی _چرا قبلش بهش شل 

 

 شهیتوهم تموم م ی_به موقعش زندگ

 

 _چرا؟ 

 

 عمر شاهد مرگت باشه کی_دختره رو بده به من آراز نزار 

 

 ی _برادرم بود

 

 برادرتو نبودم  چوقتی_دهنتو ببند من ه 

 

 نفرت از کجاست؟  نهمهی_ا

 

که خانوادمو بخاطر شماها از   یی از اونجا یدیبهتر بودن خودتو به رخم کش شه یکه هم یی_از اونجا
 دست دادم
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 کشت خانواده منم مردن ز یخانوادتو همون جهان بس همه چ ی_لعنت

 

 سورن داد زد 

 

 تو بود  یبابا ری _تقص

 

 ؟ یزن یحرف م  ی_راجب چ 

 

 تلفنشو درآورد  سورن

 

  یبود ، در ضمن مرس  یتمام عمرت شاهد مرگش خواه میبا من بر ییایصنا اگه ن  ،ی_حوصلمو سر برد
  یسوت و کور  یجا  نیهمچ ی مارو اورد نکهیبابت ا

 

   کری گذاشت رو اسپ تلفنو

 

 با تاسف بهش گفت  آراز

 

 ی کرد کاری چ فهمی سورن نم فهممتی _نم
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  ی فهمی_چون خودتو نم 

 

 

 بوق خورد….  کی

 

سورن شکنجه   یکتکا   یمهمون  یگر یطالقم تهران باز رایازدواجم سم  شدیم یتو ذهنم تداع  یچ همه
 یآراز و اون دختره تنکابن جنگل همه چ الیعشقم به آراز سورن شمال و رخوردنمی آراز کدخدا سبحان ت

 شد یتکرار م  لمیمثل ف

 

 بوق...  نیدوم

 

 هیمر آراز بود تو که تو ک یتوان داد زدن نداشتم چند قدم عقب تر رفتم چشمم خورد به اسلحه ا 
 قم یحرکت برش داشتمو گذاشتم رو شق

 

 یمانع شدم برگشتم تو چشما گمیبشه که با دست د  کیبا وحشت بهم نگاه کرد خواست نزد آراز
 شدیم دهی که پشت تلفن بود فقط شن  یبله گفتن مرد  یسورن نگاه کردم اونم وحشت زده بود صدا

که پستشو اورد باال   دمیو عقب کش ستونی بهش پشدم   رهی احساس همونجور خ یسرمو کج کردمو ب
 دهنش یجلو دتلفنو اور

 

 د یبرگرد ستنی ن  نجایا یصبر  ی_صبر 
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 روشنه نهیکلبه شوم نی_اما آقا تو ا

 

 طرف اصفهان من توراه اصفهانم اونجان ردشونو گرفتم دی..آدرس اشتباهه برستنی _گفتم ک ن

 

 م یکنی_االن حرکت م 

 

 قطع کرد  تلفنو

 

 صنا   نیی _حاال اونو بزار پا

 

   ؟ی+چرا سورن که بعدش تو هر روز منو بکش 

 

شدم بغض کردم اشک تو چشمام   یساکت شدم دوباره جد کدفعهیخنده و   ری ها زدم ز ونهید مثل
 حلقه بست 

 

 دش کمتره  در نی+مطمئنم ا

 

 شد  کمینزد آراز
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 صنا  کنمی _خواهش م

 

 ا ی ن کمی+نزد

 

 داد زد سورن

 

شد شالق   یکرد راض  تی که ازت شکا ینیکرد ا انتیکه بهت خ  ین یمرد ا نیبخاطر ا ی_لعنت بهت لعنت 
 ارزششو داره؟؟  نیا یبخور 

 

 که ازش تو قلبم دارم ارزششو داره  ی+حس

 

 گفت   یبعد با لحن اروم قهیفقط بهم نگاه کرد چند دق  سیبه خون نشسته و خ  یبا چشما سورن

 

  شهیچرا آراز هم اوردمیچرا من بلد نبودم پس چرا من نتونستم چرا من اون حس بوجود ن ؟ی_چجور 
منم که محبت کردم بهت منم برات وقت   یبهتره چرا من نتونستم و اون تونست چرا عاشق من نشد

 یشالق بخور  خواستمیچون نم مینجایاالن بخاطر تو ا یگذاشتم دنبالت بود التماست کردم حت
 ومد یمن به چشمت ن یصنا چرا پس کارا خواستمینم
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دلمو بدست   ینکرد یچون سع یچون خودخواه ین یمنو کنار آراز بب  یخواستی+نه سورن چون نم
بعدشم با زور منو   نیهم یخواستی فقط منو م یشکل بد  نمونیب  یاحساس قلب ینکرد یسع یار یب

 اسارته نیا ستی دوست داشتنم ن ستی عشق ن نیا یخواست

 

 افتهیو باعث شد اسلحه ب دمیکش  یبلند  غیرو دستم نشست که از دردش ج   یضربه محکم  کدفعهی
 خم شد و اسلحه رو گرفت بهم گفت  عی آراز سر

 

 _بابت دستت متاسفم  

 

 زدم نه هق

 

طرف سورن اسلحه رو اورد باال سورن هم اسلحشو گرفت سمتش آراز اسلحه رو پرت کرد   برگشت
 عقلشو از دست داده رفت جلو صداش زدم  کنهیم کار ی طرف سورن داره چ

 

 +آ.. آراز 

 

.…_ 

 

 کنم ی +آراز ..خواهش م
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 دادیاسلحه سورن اشک امونم نم یگذاشت رو شویشونیکه پ  کیرفت جلو انقد نزدتوجه من   بدون
کنه   کیبزنم سورن شل یکنم حرف  ی کار   دمیترسیشدن نداشنم م کیچشم بردارم جرات نزد تونستمینم

 ابروشو داد باال   یتا کی کردیبهش نگاه م زیسورن با اخم ر

 

 ؟؟ یار یجنتلمن هارو در م  یادا ی_دار 

 

 کن  کی_شل

 

 کرد و گفت  یاخم ورنس

 

 دس… یاسباب باز  ی_فکر کرد

 

 کن   کی_گفتم شل

 

شدم به سورن  رهی خ  میاشک یدستامو جلو دهنم گرفتم و با چشما دیکه آراز زد بدنم لرز یداد با
خواب باشه من طاقت   کی نایهمه ا ا ینکنه خدا کیشل  ایسورن شدم خدا یپلک ها متوجه لرزش  

 ارم ینم

 

  یکه کنارش بزرگ شد  یکس  یبرادرتو بکش یترسیسورن؟ م یترسی_م
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 ستادی لبهاشو تو دهنش فرو برد و از آراز فاصله گرفت عقب تر ا سورن

 

 یخانوادم تورو دوست داشتن تورو الگو میاز بچگ  نی گرفت زمویشماها همه چ یستی _تو برادر من ن
قبل پدرت تو خانوادمو ازم  یمصرف یو من احساس ب   یکردیم یتو احساس برتر  دادنیمن قرار م

 ی گرفت

 

نداشتم من دوست داشتم  یمن از تو بزرگتر بودم من احساس برتر  یزنی_مثل بچه ها حرف م 
  زننیم بیبهت آس  دونستنیخانوادت نم  یکردی که ازم فرار م یکنارت باشم تو بود شهیهم خواستمیم
 ی تو کنارم باش خواستنیم

 

بده اون شرکت   یاز شرکت به صبر  یآراز پدر تو بخاطر پول حاضر نشد سهام  یزد  بی_تو به من آس
  اوردیم لی منو سو ینکرد و همه رو به کشتن داد پدرم روز آخر ووقت نکارویهم بود پدرت ا یحق صبر 

  کی هادبرن به مادرم گفت اگه فر یکوفت  یبخوان با خانواده تو به اون مهمون نکهیخونه شما قبل ا
 اما دارهیبده اونم دست از سرمون برد م یسهام به صبر 

 

 و حرص حرفشو قطع کرد تی با عصبان آراز

 

  فشوی کار کث یشیتا با اسم صادرات و واردات آرا خواستی مواد م ییجابجا یاون سهامو برا  ی_صبر 
 حکمشون اعدام بود کردی م نکارویادامه بده و اگه پدرم ا

 

 زندس   یصبر  ی_مگه بعدش زنده موندن هان ول
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  یازم متنفر شد  یک ؟یخودتو از دست داد ی_تو چت شده سورن تو ک

 

پسر بد   هی شهیبودمش هم دهیدرمونده ند ینجور یا چوقتیکردن ه هیشروع کرد به گر  سورن
 بود اما االن…   یعوض  طونیش

 

کرد منم   دم یتهد لیانداخت و با ککشتن سو رمیتو راه دانشگاه گ یصبر  یوقت شی سال پ شی _از ش
  یارزش کردم برا یشدم از دار و دستش من تو محصوالت شرکت مواد گذاشتم من مرگ خانوادمونو ب

 و فرستادم کانادا  لیسو نیهم

 

 کرد و گفت  یخشکش زد خنده عصب آراز

 

 ینشد یادم نیتو همچ یگیچرت م  ی_نه نه دار 

 

 میشده بود  یقربان لی منو سو دی_شدم آراز تورو انتخاب نکردن تو و خواهرت در امان بود

 

 یتحمل کرد  ویچ یکرد کاری با خودت ها چ  یکرد  کاریچ ی به من بگ نکهیا یبجا  ی_به من نگفت

 

 سورن شد بازو هاشو گرفت   کیآراز با اشک هاشو پاک کرد نزد ختنیریصدا اشک م  یهر دو ب حاال
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 رسمی خودم بهت م کنمیپنهونت م یچندسال گهید یجا  هی فرستمتیم شهینم یز ی_نترس سورن چ
  کنمی و پاک م  یداشته باش یاگه توش نقش میازت باخبر باشه هر مدرک یکس زارمینگران نباش نم 

 بهت برسه  یدست صبر  یحت  زارمینم

 

 که من مرتکب شدم و داره  ی_تموم مدارک

 

 دندوناش گفت  نیاز ب  آراز

 

خودم   یاطالع ندار  یز یافتاد تو از چ میاگه نشه اگه هر اتفاق نیبب یشد دیناپد گمیم کنمی _پنهونت م
 منه   ریتقص یهمه چ کنمیشرکتو من اداره م گمیخب م  رمیگیگردن م

 

 کرد ی تو شوک بودم و بدتر از من سورن بود که شوکه شده بود با تعجب به آراز نگاه م کامال

 

 ..بکشمت  خواستمی_من..من م

 

دور   دیاالن با یفکر کن یز یبه چ گهید خوامی نم یخودت نبود یاون بود ری_بهش فکر نکن تحت تاث
مجبورش   یسورن به کار خوانوادش   شیاونو بزار پ  یفقط بهم قول بده مواظب صنا هست نجایاز یبش

 دوست مراقبش باش سورن بهم قول بده  کیبزار بره مثل  دهی عذاب کش  یلینکن خ

 

 ، چرا یبهم اعتماد دار  یفرستی.. منو با صنا میدار  یتو خطر   شناسنتی_اونا م
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 دورگه گفت  یسرشو کج کرد با صدا آراز

 

   ی_چون برادرم 

 

 کرد و فاصله گرفت   پشت

 

 نمونده   یوقت میبر دیبا  دی_زودباش

 

ولش کنم حرکت کردم   تونمینم  رمی من بدون آراز نم  میرفتیهمه باهم م دیبا  گرفتمیجلوشو م دیبا
 سورن سرحام ثابت موندم یسمتش اما با صدا

 

 ینجاتم بد ییخوایاگه خواهرت بخاطر من مرده باشه بازم م ی_حت

 

  زدیم  یصورتش به سرخگردنش متورم شده بود و   یبرگشت طرف سورن رگ ها ستادیا آراز

 

 ؟ یگیم ی_چ

 

 شد ونمیشدم زود عاشقم شد د کیداره بهش نزد یبهم احساسات  دمی_فهم

 



 من در تو 

380 
 

 لب گف ریآراز قرمز قرمز بود فکش منقبض شده بود چشماشو بست و ز یچشما

 

 _نه بسه

 

تو   یمن از خواهرم دور بودم من افتاده بودم کنار خالفکارا تو خواهرتو داشت شدیم می_ بهت حسود
منه  ی ن یبب شویناراحت کمی خواستمیمن فقط م نیشاد بود  شهیهم نینداشت یارامش بود مشکل 

..منو با    کنهی م یکار  نیهمچ دونستمینم دیباش شونی پر کمیشماهم  خواستمیمنه احمق م  یعوض
بخدا   یستی ن لمیگفتم اصال باب م  یبود یشد بهش گفتم برام سرگرم  ونهید دیتو خونم د گهید یکی

 کنهیم یخودکش دونستمیقسم نم

 

 با همون خشم گفت  آراز

 

 ؟؟ی+بهش..بهش دست..زد

 

نگاهش   گهیبه چشم د تونمیبهش بگم عشقم نم تونستمیبهش عشق بدم نم  تونستمینم ی_من حت
دوسش داشتم  لیچون مثل سو دمیدیو م لی کنم من دستم بهش نخورد چون همش سو

 بود کنار خودم بزرگ شد من من.. لی کنم اون برام مثل سو یکار  تونستممینم

 

تو صورتش    دیکوبی و با مشث م  نینثارش کرد و بهش حمله کرد انداختش رو زم  یعوض ادی با فر آراز
 صورت سورن پر خون شده بود  رمیو بگدستش تونستمیسمتش نم دمییدو

 زدم یو ناله صداش م غیبا ج  
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 بسه تمومش کن    شیآراز کشت کنمی+آراز خواهش م 

 

 گرفت و تو صورتش داد زد  قشوی آراز

 

 یچون اون خواهردوقلو یچون اون واقعا خواهرت بود عوض ی..نتوستیبهش دست بزن  ی_نتونست
 بود نیسو

 

 عقب رفتم اون خواهرسورن بود   نییشونه آراز افتاد پا یاز رو دستام

 

حسرت دختر داشت   شهی_مادرم بعد من نتونست باردار بشه مادرت دوقلو باردار شد مادرم هم
هم که  کی نزد میباهم بود شهیهم  نیهم یقلو تو بزرگ کن برا کیبهش گفت  دونستیمادرت م 

 سووورن  یکرد کاری تو با خواهر خودت چ  رهی مادرت دلتنگ نشه بچه رو پس بگ وقتی

 

 کردینگاه م یهمونجور که افتاده بود با ناباور  سورن

 

 ی چرا بهم نگفت ی کرد یچرا ازم مخف  ینداره لعنت  تی_نه واقع

 

ه ک یکه تو قراره با کس  دونستمیتو و منم نم یبگم حت یبه کس  دینبا چوقتی _چون بهم گفتن ه
 ی کن ی کار  نیخواهرته همچ   گفتنیبهت م شهیهم
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 کنم  کاری چ دیبا دونستمیبود نم  یبد یفضا ستادمیبلند شد و پشت کرد پشت سرش ا آراز

 

 ی فراموشش کن ییخوایسورن چطور م  یکنیم  یعذاب زندگ نیبا ا شهی_هم

 

 شهی _مطمئنم فراموش نم 

 

آرازبرگشت با   دمیکش یبلند نی که رو سرش گذاشت ه  یااسلحه دنیبهش نگاه کنم که با د برگشتم
 که رو صورتش بود جاشو با ترس و وحشت عوض کرد  یصحنه تمام خشم نیا دنید

 

 نکن نکاروی_نه نه سورن ا

 

 که کردم متاسفم بابت بد بودنم   یی _متاسفم آراز واقعا متاسفم بابت تموم کارا

 

سورن بهت   میکنیعوض م  ویهمه چ میکن ی فراموش م ویروانشناس باهم همه چ  شیپ  میری_باهم م
 دمیقول م

 

 با ساعدش اشک هاش را پاک کرد سورن

 

  یو که قبال مرده نجات بد  یکس  یتون ی، اما تو نم  ینجاتم بد ییخوای_م
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توروهم از دست   تونمینم تونمی_نه سورن من امروز دوباره مرگ آرام و حس کردم نبودنشو غمشو نم 
 کنم یبدم خواهش م 

 

 توروهم بکشم خواستمیمن خواهر مونو کشتم م  ؟ی_هنوز دوستم دار 

 

 دوستت داره شهیاز من هم یبخش ی_تو برادرم

 

 زنده نباشم   خوادیم گهی_بخش د

 

تو با   یکرد کاریو دادبزنم چ رمیگردنتو بگ خوامیکه م یاونقدر عصبان میازت عصبان ی_نه نه لعنت
 خانوادت 

 

 آراز جمع شد صورتشو چرخوند سمت من  یکرد که صورتش از درد مشت ها یتک خنده ا سورن

 

 کمینزد ییایب شهی_صنا م 

 

 شد   کیتکون دادم و بهش نزد سرمو

 

 سورن  نییپا اری +اسلحه رو ب
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 ؟  یکن یمترحم   ا ی ی_توهم نگران

 

 +اخ سورن بچه نباش 

 

 یشدیعاشقم م  اوردمیاجبار دلت وبدست م یبودم اگه بجا یمرد واقع هی_صنا اگه من مثل آراز  
 ؟ یکردی انتخابم م

 

 هق زدم ختمی ریم اشک

 

 +سورن

 

 رو چشمم دیکش گشویدست د 

 

 نکن جوابمو بده صادقانه  هیگر شیی_ه

 

و نقش خودتو   یاگه خودت بود ینبود یکه ساخت یپسر بد  نیاگه ا یباش  ی نبود مثل کس  یاز ی+ن
   یکردی م یباز 

 

 تو دستام گرفتم دستشو
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و که بخاطرم به همه   یو قطعا مرد  شدمیم کننی م یداشتنم هرکار  یکه برا ی+من هزار بار عاشق مرد
ط  که دوستم داره ،سورن تو فق یمرد  کردمیانتخاب م کشهی و از کارش دست م  دهیدستور برگشت م 
تظاهر به  ی تو خوب  یحسش کردم تو مهربون  دمیمن قلبتو د یتو مرد خوب داستان یراهتو اشتباه رفت 

 ی کنیبد بودن م

 

 

 از اول شروع کنم   شدی_کاش م 

 

 که بهم داده بودو در اورد لبخند زد  یساعت بشوی گذاشت تو ج دستشو

 

 _توش شنود نداره 

 

 دستش گرفتم  از

 

 باشم   ی_منو فراموش نکن تو ذهنت ادم خوب

 

 +سورن..

 

 داد زد  آراز
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 نکن منو تنها نزار  ونهینکن منو د نکاروی_سورن با من ا

 

فوت آرامه    خیاتاقم گاوصندوق و باز کن رمزش تار یهم هست مراقبشون باش، تو انی_صنا هست دا
 مصرف نباشم  یب  نباری، حداقل ا خورهیهست بدردت م یاز صبر  یتوش فلش و مدارک

 

 باهم  میدرستش کن دمی_نه سورن دوباره ترکم نکن بهت قول م

 

خطاب به آراز   کردیکه به من نگاه م یجور همون دیشد به من دستشو به صورتم کش  رهی خ سورن
 گفت 

 

 ی نشده بهم بگو که دوستم دار  ری_تا د

 

 نکن  نکاروی_نه نه ا

 

 یاز بگو هنوزم دوستم دار آر ی_به برادرت بگو دوسش دار 

 

 کنمی_سورن التماست م

 

 اما دوست دارم داداش بزرگه  دمیفهم  ری_ د 
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و نه گفتن  کی شل یسمت سورن صدا دیکه دو دمیبازومو گرفت و منو پرت کرد جلو آراز و د سورن
  یبلند شدم رفتم طرفش جسم ب  دمیشنیآراز وم  هیگر  یاقتاده بودم صدا نیآراز توهم گم شد رو زم 

 زد ی جون سورن تو بغلش بود و زار م

 

 یکرد ی بامن م نکارویا دی نبا یدوست دارم عوض یلی_دوست دارم سورن منم دوست دارم خ 

 

 نشستم کنارش  زدی بود سر سورنو تو بغلش داشت و دم گوشش حرف م یآراز کامال خون لباس 

 

 کنهیباز نم شویآب یچشما گهی کردم د کاریکردم با صورت قشنگش چ کاریبا صورت برادرم چ نی_بب 
 احساسش بهم  یبا اون نگاه ب گهید

 نیا یبرا  گفتمیاگه نم گفتمیدرباره آرام بهش م  دیصنا خدا لعنتم کنه خدا بکشتم نبا شهینم رهیخ
 منه من کشتمش من باعث مرگشم من برادرمو کشتم  ری تقص کشتی عذاب خودشو نم 

 

که بهت کرده بود عذاب  یانتی خ یبرا یدرمورد آرام بگ  نکهیقبل ا زمی +آروم باش آراز آروم باش عز
   دیکشیم

 

 _برادرمو از دست دادم نتونستم نجاتش بدم  

 

تا با   مارستانی ب کی  آراز سورن و گذاشت تو میسورن ازونجا رفت  نیآراز سورنو تو بغلش گرفت با ماش 
  ریو تمام همدست هاش به سرعت دستگ  ی.. آراز فلش و برداشت صبر  ارنیآمبوالنس به تهران ب
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بود   ینشدن فیو آراز توص  لیسورن موندم حال سو یخاک سپار  یشدن و حکمشون اعدام بود ، برا
مه تورو با  اونم عاشق سورن بود ساعتشو تو دستم لمس کردم ه ختیریبود اونم اشک م الهمین

قهرمان ..آراز اصرار داشت   کی نجات جون آراز مرد مثل  یبرا میبه همه گفت ارنیم ادیبه   یمهربون
  فراموشتنهاش بزارم اما خواست تنها باشه خودش باشه تا تموم اتفاقات و  خواستمیبرگردم کانادا نم 

 انیو دا ایاز پر  هیدم با گرگرفتم برگر میآشوب تصم یاصل هیازون اتفاقا بودم مهر یکنه خب منم جزو
آپارتمان دو طبقه   کیماه با مامان و بابا کانادا موندم تو  شیکردم و ازشون جدا شدم ش  یخداحافظ 

گذشت با دوتا   یماه به سخت شی بود ش  نایمامان ا ییکه طبقه باال کردنیم ی زندگ   نایبزرگ با عمو ا
بودن و تموم وقتمو باهاشون پر   یدرکل دوست داشتن  فتهیخود ش  یپسرعمو ی قرت یدختر عمو

هم از دست داده بودم   یگر ی …من به طور کل من باز گذشتیفقط شب ها برام سخت م کردمیم
 گهینکنن د ارسورن از کارگردان خواست باهام ک  نکهیتعلق نداشتم بعد ا  ایمن اصال به اون دن دیشا

هم بهش   یعالقه ا گهیبابت چون د  نیشحالم ازبهم نشد خب شناخته شده نبودم و خو یشنهادیپ
 یبودم گهگاه دهیبود که من شن  یخبر  نیبهتر نی نامزد کرده بودن و ا نازیو پر انینداشتم .. دا

مامان بابا   کسالی بود..بعد  یبرام کاف نیو هم  گذرونهیخوبه م   گفتنیم دمیپرسینامحسوس از آراز م
به وطنم..سفره   گردمیبرم کسالیخوشحال بودم بعد  یلیخ  رانیسال نو برگردن به ا یگرفتن برا میتصم

و خدارو شکر کردم بابت داشتنشون و  دمشیداد بوس یدیبابا بهمون ع مید یو تو خونمون چ  دیع
عذاب وجدان چقدر ادمو  دونستمیازون اتفاقا باخبر نبودن من م چکدومیاز ه نا یچقدر خوب بود بابا ا

و عوض   یز یبا دونستنش باعث رنج و عذابشون بشم دونستنشون چ خواستمینم کنهیداغون م
  یلیخونمون خ  انیفردا م یزنگ زد و گفت برا نازیهفته از اومدنمون گذشته بود که پر کی..کردینم

 صبرانه منتظرشون بودم….  یخوشحال شدم و ب

 

  دهیسه رب پوش نیقرمز با است زی شوم هیازاومدنشون نمونده بود  یز یهشت بود و چ کینزد ساعت
  یورژ تموم شده بود ادکلن و رو خودم خال ملیبا خط چشمو ر شممیروشن ارا ن یشلوار ج کی بودم با 

  نهاواقعا دلتنگش بودم دلتنگ ت  کردمی پر م ینجور یداشتم که وقتمو ا جانیه  دنشیکردم انقدر از د
 همدمم تو تهران 

 که بابا گفت  نییبه صدا در اومد شالمو سر کردم و تند تند اومدم پا  فونیا 
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 ی افتی_من باز کردم دختر آرومتر م

 

تا بدرقشون کنه خواستم پشت بابا برم که   اطیدر بابا در و باز کرد و رفت تو ح  یو رفتم جلو دمیخند
 مامان صدام کرد 

 

 یدی منو ند ی_صنا شال آب 

 

 +نه مامان

 

 _وا پس کجاست 

 

 اد یب  خوادیمگه خواستگار م گهیبزار د یز ی چ هیکنم؟  دایشال پ امیمامان اومدن االن ب+ 

 

 دم یو د نازیدر که پر  یجلو برگشتم

و  انیسرفه دا یو قربون صدقش رفتم که صدا دمشی بوس یبغلش کل  دمیو پر  دمیکش یبنفش  غیج
 بهش دست دادم  دمیشن

 

 بودم  یبس که دلتنگ پر  دمتیند دی+ببخش

 

 _دلمون برات تنگ شده بود
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  دمی گفتن بابا رو شن دیبفرما یزدم صدا یلبخند

 

 ی دنید دیها اومدن ع هی+عه نکنه همسا

 

  یبدنم سست شد فقط تونستم نگاهش کنم شخص ختیکه وارد خونه شد قلبم فرو ر یبا شخص اما
 جلوم بود رفتمیبه خواب م نمش ی خوابم بب یتو نکهیا یای که هر شب با رو یکه جلوم بود شخص

 

 _صنا جان مهمونات سر پان چرا 

 

  ییرایتو پذ انیکه ب  کردی تعارف م نجوریو هم  نییپا ومدیبابا به خودم اومدم مامان از باال م یصدا با
 نن یبنش

 

 کرد و رو به من گفت  تیهدا ییرایآراز و سمت پذ  بابا

 

 ر ی و از دست مهندس بگ ین یری _گل و ش

 

 مهندس  یگیچرا به همه م یکجا  اوردآخه بابا مهندس و از  یواا

نگاه   شیطوس یو داد دستم نتونستم به چشما ین ینباشه خواب باشم شر یواقع دمیترسیرفتم جلو م 
دادن دست آراز ازش تشکر کردم و رفتم  میدستش نامردا همه چ یکنم دستمو بردم سمت گل تو
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  نجاسیبود آراز ا یمن واقع یخدا  دمیسمت آشپز خونه شالمو از گردنم آزاد کردم و چند بار نفس کش
رو صدا   ایو از همونجا پر رونی از اشپزخونه اومدم ب نجاستیاما چرا چرا اومده چرا ا ایخدا  کسالی بعد
 زدم

 

 _جانم؟ 

 

 یی ایلحظه م کی+ 

 

 زد  یزورک   لبخند

 

 شده؟ی_چ

 

 شده   یچ دونستیمارموز خوب م  یا

 

 م یحرف بزن د یبا  نیبش  ای_دخترم ب

 

  دمیخط نشون کش  شیبخاطر مارموز   ایپر یبا چشمام برا  یعنی شدهیبهشون گفتن چ یز ی نکنه چ نه
مبل کنار   یبرداشتم و نشستم رو یکی و برداشتم و به همه تعارف کردم  خودمم  ییاز اشپزخونه چا

 بشنوه گفتم ایکه فقط پر یآراز اروم جور  یو اتفاقا روبرو ایپر
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 پرورش دادم؟ نمی+مار تو آست

 

کرده بود کال   ری ..به آراز نگاه کردم چقدر تعغشمیروشو برگردوند من که با تو تنها م   عیکرد و سر نگام
 الغرترشده بود  کممی دی زده بود موهاشم کوتاه کرده بود شا  شاشویر

 

 از تو اومدن یخواستگار  یبرا گنی_دخترم دوستات م 

 

  ریو شروع کردم به سرفه کردن مامان دوتا زد تو پشتم و ز دیکه تازه قورت داده بودم تو گلوم پر ییچا
 و به بابا گفتم  دنیلب گفت خاک به سرم شروع کردم به خند

 

   یکنی عادت م اشیگفته؟ بابا حاال به مسخره باز ی+پر 

 

 _ من گفتم صنا 

 

 شنوم یم یچ شدیبرگشتم سمت آراز باورم نم  دیرو لبم ماس خنده

 

 دمشیدیعموم م یها یمهمون یکارگردانش عموم بود تو شناسمیاومد تهران م ی_صنا رو از وقت
  یبگم چطور  دیبا یچطور  دونمیباهاش تصادف کردم ازونجا دلبستش شدم نم   ابونیتو خ   کبارمی

دخترتون چون  یبا دوستام اومدم خاستگار  سمیکنم من افسرپل شیخاستگار یحرف بزنم چطور 
 از دست دادم   شی پ لخانوادمو ده سا

 



 من در تو 

393 
 

 مکث کرد و ادامه داد  یکم

 

 خوشبختش کنم خوامیقلبم صنا رو دوست دارم و م  میندارم تنهام و از صم ی_خانواده ا

 

دادم بابا تمام حواصمو  یبا صدا کنهی شدم که اشکاشو پاک م  یبغضمو قورت دادم متوجه پر  بزور
 بهش 

 

نداره پسرم  مطمئنن راجب گذشته  تیبه زندگ  یربط چیه یندار  یخانواده ا  نکهی_تنها بودن تو و ا
و خود صنا   میتصم  نیا نکهیو ا  هیو شکننده ا فیصنا دختر ضع  یدونیم نمیو ا یدون یصنا  م  یزندگ

 انتخابت کنه   دیاون با رهی بگ دیبا

 

 برگشت سمت من    بابا

 

 بابا    دیاتاقت حرف بزن نیبر  ییخوای_م

 

زد و سرشو تکون داد برگشتم طرف آراز   یکردم و از جام بلند شدم به مامان نگاه کردم لبخند تشکر
اونم از جاش بلند شد و پشت سرم اومد وارد اتاق شدم و در بستم برگشتم که تو بغل آراز فرو رفتم  

 دادیم ارم ته وجودم آز یز یگرما تنگ شده بود اما هنوز چ نیا یدورم چقدر دلم برا دیچیدستشو پ
 ازش فاصله گرفتم  

 

 ی کنی م کاری+چ
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 که نداره یاشکال  یتنگ شده هنوز زنم_دلم برات  

 

 رو تخت اومد کنارم نشست   نشستم

 

ندارم مرگ خواهرمو   یا زهیتموم شده انگ میهمه چ کردمیبعد مرگ سورن فکر م   کسالی  نی+صنا تو ا
با چشمام    مینشد اعدام اون عوض مالیخون پدرمادرمو پا  دمیو فهم  دادیکه عذابش م یز یچ  دمیفهم

 خواستمینم  شدمیبودم دلتنگ تو م اوردهی رو بدست ن ی ز یچی وجودم کم بود انگار تو  یز یاما چ دمید
وحشتناکت بندازم تو با من   یو صحنه ها  تیبد زندگ  یروزا  ادیبا بودنم کنارت آزارت بدم دوباره تورو 

و ازش   ایپر  شی بود مبومدم پ یهمش ترس و وحشت و اضطراب وناراحت ی نداشت یخاطره خوش 
حالت خوب بود   کردمی گوشه و نگات م کی شستمی م رهیبگ  یر یباهات تماس تصو خواستمیم
  امی ب خواستیدلم م یزدیم شمیدوباره آت یدیپرس یاز من م یاما وقت یو خوشحال بود یدیخندیم

تا   رمیآرامشتو بگ دمیترسیم تونسمیاما نم شمیمنم دلتنگت م کنمیصنا دارم نگات م   نجامیبگم من ا
ازش جدا   نیو واقعا تموم شد ش یخوایبهم گفت اون االنم زنته اگه نم انیدا  یبرگشت دمیفهم نکهیا

دوباره  یترس یبره اگه م نیآرامشت از ب شمیباعث م   یکنیصنا اگه فکر م نجامیمن االن ا یول وش
  نویو ا ین یبی منو نم  چوقتیه گنید  رمیم میشیبفهمه جدا م یکس نکهیصنا بدون ا  ادیب  ادتی بد  یروزا

 دارم یتو قلبم نگهت م شهیهم بدون

 

 اون خاطرات بد هم دوست داشتم  یپاک کردم دوسش داشتم من حت اشکامو

 

چون قلبم با تموم عشق  کنمی دارم بهت فکر م  شهیچون..چون هم ستمی+آراز من بدون تو آروم ن
 اما  خوادتیم
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 اشک ها  نیبه ا لعنت

 

 صنا  ی_اما چ

 

که عاشقانه دوستت داشتم تو   یکه همسرت بودم زمان یفراموش کنم که زمان ی+اما بهم بگو چطور 
 تو با اون.. یچشمام اون دختر بغلت کرد تو تو بغلش کرد یجلو یبود گهید یک یبغل  یتو

 

 گذاشت رولبم  شصتشو

 

رابطه نداشتم صنا    یچکسیکه به تو و عشقت متعهد بودم با ه یکردم اما زمان  تتی_متاسفم که از
کردم بهش پول دادم  دایپ ابونیبود اون زنو تو خ یاما همش صحنه ساز  یدی د یچ دونمیم دونمیم

نشون بدم که منم تونستم  یجور  خواستمیاسمشم صنا نبود فقط م یکنه  حت یتا نقش صنا رو باز 
از عمد بهش گفتم اونکارو کنه متاسفم عشقتو به خودم   یکنی ه منگا یدار  دمیپر کنم اونشبم د اتوج

 که … دونمیافتاده م یچه اتفاق دمیباور نکردم نفهم

 

 زدم نتونست حرفشو ادامه بده  نشیکه به س  یمشت با

 

شدم از بس    ونهیرو تحمل کردم د  یتا صبح چه شوک عصب   یدونیم دمیکش یمن چ  یدون یم ی+لعنت
و  یتو چشمام زل زد یکرد تی نره مزه خون و حس کردم ازم شکا رونیدهنمو گاز گرفتم تا صدام ب

 من هرز..  یگفت
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 دستاش صورتمو گرفت  با

 

 و کم کنم  یدیکه کش ییعذاب ها تونمی زمانو به عقب برگردونم نم   تونمی_متاسفم..نم

 

 ن ییکرد و سرشو انداخت پا مکث

 

منو  یکه تو قلبت دار  یحس  یبرا  یبود فکر کردم تونست  یمن کاف دنیبخش یبرا کسالی  کردمی_فکر م
 اروم و بسازم   یزندگ  کیکنارت باشم باهات  یاجازه بد یببخش 

 

 دمشیاز دستش بدم االن که دوباره د خواستمیبود از جاش بلند شد نم نمون یب  ینیسنگ سکوت
 شمیم ونهید  میدوباره کنارش بودم اگه دوباره از هم جداش

 

   شهیبدون از عشقم بهت کم نم  یر یبگ  یمیصنا هر تصم مونمیتا ابد منتظرت م گردمی_برم

 

بدون   یزندگ هی خواستیدلم آرامش م دمیبودمش همشونو بخش دهیکرد بره.. من بخش پشت
طرفم ابروهاشو فرستاد باال و به دستم نگاه  ارامش بلند شدم ودستشو گرفتم برگشت یو کل یدلتنگ

 کرد 

 

 +آراز نرو 
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 _چرا؟ 

 

 فراموشت کنم   تونمی..من ..نم  تونمیباتو بگذره نم میزندگ خوامی+م

 

 مدت دلتنگش بودم و به اغوشم گرفتم  نهمهیکه ا یوجودشو حس کردم منم بغلش کردم مرد یگرما

 

 ی تو خطر باش گهید خوام یباشه نم یر ی آرتا جهانگ گهید خوامی+نم

 

 نشوند  میشونیبه پ یزدو بوسه ا یلبخند

 

 تموم شد   ستمین گهید ستمی_ن

 

عمر مرهم روح و   کی یکه برا یبود آغوش ای که برام همه دن یخودمو غرق آغوشش کردم  آغوش   شتریب
 قلبم بود… 

 

 ان یپا

۱۳۹۸ 

۴:۵۸ 
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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