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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

  

 

 !امیقـربـانـ کیمن 

 :سارا حقگو سندهینو

 عاشقانه یهاانجمن رمان عضو

 

 

 :مقدمه

 !امیقــربــانــ کی ،منیآر

 عشق... یِقربان

 گشتم. اریعشق به  ریروزگار،اس یایتالطم در در

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 دارد! یعشق تاوان گزاف نیا اما

 تقاص پس دهم؟ دیبا یچه جرم به

 شوم؟ یقربان دیبا یچه جرم به

 جرم عشق؟ به

 نامند؟یجرم است که من را متهم م یروزگار عشق و عاشق نیا یکجا در

 تر از عشق! نیریش یگناهکار،چه گناه زیعشق گناه است و من ن اگر

 عشق! یِام،قربان یقربان کی من

 ...مانمیتــو و عـشـقـت م ریو اس یتا ابد قربان و

 

 )سارا.ح(ییایآر:دخترکیِسندگینو به

 

  

 

 

 !دانستیخودش؟نم ایبود  یاتاق برادرش رفت.از دست او شاک یسالنه به سو سالنه

خواهرش از جا برخاست  دنیترش،آرش شد.آرش با دبه در نواخت و پس از آن وارد اتاق برادر بزرگ یآرام ی ضربه

 ادزیمن دخالت نکن ها؟مگه زبون آدم یبهت بگم تو کارا دی:چند بار بادیبه او توپ شهیتر از هم یعصب نیلیاما آ

 شه؟ ینم تیحال
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ازت  نیلیدردانه اش نداشت.آهسته گفت:آ زیتر و عزآن هم از خواهر کوچک  یبرخورد نیجا خورد!انتظار چن آرش

 کنم آروم باش! یخواهش م

 اومده؟ شیپ یکرد لب زد:چه مشکل یو سرکشش را به آرامش دعوت م یاغیطور که خواهر  همان

اصفهان؟مگه  میبر میخوا یزمزمه کرد:چرا م دیجویرا م شیو لب ها خوردیهمان طور که خون خونش را م نیلیآ

 کرج خودمون چشه؟

.من یکن یم تیخودت رو اذ یخودیچرا ب زمیو موقر پاسخ داد:عز نیشه،متیو مانند هم دیکش ینفس آسوده ا آرش

 مناسب تره. یزندگ یدادم.اون جا برا حیکه قبلن بهت توض

 !ستی.به من مربوط ندیبر دیخوایکه م ییمونم.تو و آرسام هر جا یم جانی:من انیلیآ

 یزندگ هیاز پس  یتون یم ییتنها یکرد ؟فکریکن یزندگ یخوا یم یک شی:پدیبر لب نشاند و پرس یخندشین آرش

 از تهران نداره! یهم تو کرج که دست کم ؟اونیایبر ب

اش که آزارش را  یمشک سوانیاز گ یمشاهده نکرده بود.طره ا هیزاو نیرا از ا یتا به حال زندگ ییجا خورد.گو نیلیآ

 همه شهر... نیداد را به  عقب راند و گفت:چرا حاال اصفهان؟ا یم

 او را متقاعد کرده بود! یبر لب نشاند.ظاهرن تا حدود یمندانه ا روزیخند پلب آرش

 ست؟ین یکاف نی.امیهست نیپام اصفهان.اون جا از هر لحاظ تأم هیپام کرجه و  هیمن  یدونی:همون طور که مآرش

 ت.رفتن گذاش یکه قانع شده بود از جا برخاست و بنا یبرادرش افکند و سپس،در حال یبه چهره  یقینگاه دق نیلیآ

.با رفت یم شیبا دقت پ دیخواهرش در چنگال او بود و با ی ندهیحال بود.حال،آ.خوشدیکش یقینفس عم آرش

 آرسام از عالم هپروت جدا شد: یصدا

 آرش؟_

 .یراه بنداز دادیداد و ب یشده؟حتمن تو هم اومد ی:چآرش

 شده؟ ی:مگه چدیکنجکاو پرس آرسام
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 بود! یعصبان نیلی:آآرش

 ؟یقانعش کن ی.تو نتونستیچ یعنیمبل وا رفت و پاسخ داد: یباره رو کی آرسام

 در اصفهان نداره. یبه زندگ یلیو م کنهیکنم تظاهر م ی:چرا اما حس مآرش

 ؟یصحبت نکرد ،باهاشی:در مورد کار چآرسام

 فراموش کردم.خودت باهاش صحبت کن.:نه آرش

 تکان داد و اتاق را ترک کرد. یسر آرسام

 

 

 

 

و به آغوش برادر مهربان و فداکارش پناه  دیدو شیباشد به سو دهیرا د شیخو یکه منج ییآرسام،گو دنیبا د نیلیآ

 ناراحته؟ یزیاز چ نمیلیخواهر را نوازش کرد و زمزمه کرد:آ سوانیبرد.آرسام گ

حرف  عیآرش دستور بده و ما هم مط دیبا شهیشده بود نجوا کرد:چرا هم ریسراز شیحرف اشک ها نیکه با ا نیلیآ

 ؟یداداش میاون باش

باشه  یما رو چرخونده.هرچ یبعد از مامان،آرش زندگ میچشم باز کرد ی.از وقتیدونیم نکن.خودت بهتر هی:گرآرسام

 .دونهیتره و صالحمون رو ماون از من و تو بزرگ

 کنم اون اربابه و ما هم برده هاش. یزد و گفت:حس م یخندپوز نیلیآ

عسلم.در ضمن  ستین یا گهید ی.به هر حال چاره حرف ها رو نزن نیو پاسخ داد:ا دیچهره در هم کش آرسام

 .یکن یو صد بار از آرش تشکر م یش یاصفهان تو همون نگاه اول عاشقش م میبر یمطمئنم وقت

 !دوارمیکرد:امزمزمه  نیلیآ
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 تخت نشست. یاز آغوش برادرش جدا شد و بر لبه  و

 کوچولو. ین ین نمی:اشکاتو پاک کن ببآرسام

 !ی،خودتی،خودتی:خودتدیغر عیسر نیلیآ

 هم به خنده افتاد. نیلیآرسام اتاق را در بر گرفت.آ ی قهقهه

 !یلیآ ییکوچولو یلی:خآرسام

کرد.آرسام با خنده او را در آغوش گرفت و  دادیو داد و ب دیکوب نیچند ساله پا به زم یهمچون کودک ها نیلیآ

با  شهیآن ها شد!آرش هم ختنیبرادرش را به چنگ گرفت و مشغول بهم ر یموها زین نیلی.آختیرا بهم ر شیموها

چون او سرد و گرم  دی.شادینام یآن ها را بچه م وافتاد  یم طانیدو کودک دو ساله لجباز و ش ادیآن دو،به  یتماشا

شده است و تنها ظاهرش جوان است و در باطن  ریکند پ یم ده،حسیرا کش یاریبس یو درد ها دهیروزگار را چش

 داغان و فرسوده است!

 

 

 

 

 چمدونت رو ببند. یلیکوتاه آمد و خواهرش را رها کرد.سپس گفت:آ ،آرسامیقیاز دقا پس

 ز االن؟:ادیپرس رتزدهیمتعجب و ح نیلیآ

 .میخودمون ببر نیکه با ماش یالزم دار ییها زیچه چ نی.از االن ببمیکن ی:کوچولو جمعه حرکت مآرسام

 ؟یخونه چ لی:وسادیو کنجکاو پرس جیگ یچون کودک هم نیلیآ

 کنه. یبار م ونیآرش با کام یقایاز رف یکیو گفت: دیخند آرسام

 ساعت وقتش را گرفت. ل،سهیوسا یاش شد.جمع آور یگفت و مشغول جمع کردن لوازم شخص یآهانِ بامزه ا نیلیآ
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که از راه برسد درخواست شام  یدانست آرش هنگام ینه شب،خسته و خواب آلود مشغول تدارک شام شد.م ساعت

 !الستیدهد و اگر حاضر نباشد واو یم

یکدامشان برنم چیاز ه ییوردن شدند.صداو پس از آمدن آرش مشغول خ دیشام را چ زیکمک آرسام م به

 را برهم بزنند. یگریخواستند خلوت د یدر افکار خود غوطه ور بودند و نم یهر کدام به نوع یی.گوخواست

 ن؟یسکوت گرفت یسکوت خانه را شکست و گفت:روزه  شهیانجام،آرسام مانند هم سر

 ما پره! یشکر تو خونه  یشه که خدا یم دایفضول پ نمیبب خواستمی:آره منیلیآ

 م؟ی:به مامان بگدیشد و پرس یباره جد کی.آرسام دیحرف خند نیبه دنبال ا آرش

به دست او داد و با  یآب وانیمکررش شروع شد.آرش ل یو همراه آن سرفه ها دیدخترک پر یغذا،در گلو ی لقمه

آرام تر گشته بود  ی.اندکدییگرا یبه سرخ نیلیآ یدر بند آوردن سرفه اش داشت.چهره  یبه پشت او سع یضربه ا

 !ستیرو به آرسام گفت:چرند نگو.اون زن مادر ما ن یسپس عصب

 به اتاق خود ریشب بخ یبه غذا نداشت و با ادا یچندان لیشام را رها کرد!آرش هم م زیم انیو گر یعصب سپس

 بازگشت.

 

 

 

 

و بر اعصاب  دندیلرز یم تیاز فرط عصبان شیشد.پاها رهینامعلوم خ یتختش نشست و به نقطه ا یبر رو یعصب

 یو متحمل شدن غم ها متولد شده بود!دست خودش نبود،نم دنیرنج کش یبرا ییانداختند!گو یدخترک خط م

دوران  یادآوریمادر بنامد.با  استفرزندان خردسالش را تنها گزارده و رها کرده  شیرا که سال ها پ یتوانست زن

با فشار هر چه تمام تر به دستش فرو رفتند.ناگهان  شیکه ناخن ها یرا مشت کرد،به گونه ا شیاه اش،دستیکودک

 یتیتواند باشد جز چند قطره خون که آن هم اهم یدستش حس کرد و حدس زد چه م یرا رو یظیغل عیما
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 یو شکننده ا فیموجود لط نیکرد چن یگمان نم یفرسا بود!کس طاقتندارد.عادت کرده بود،به هر چه سخت و 

 باشد. ریو نفوذ ناپذ یقو اریبس

افکند.از او هم دلخور بود.الاقل انتظار داشت او که هم چون  ریرا گشود و سر به ز شیآرسام،مشت ها یصدا با

 درکش کند! دهیخودش زجر کش

 ه؟یا افهیچه ق نیتکان داد.سپس گفت:ا یکنارش نشست و با تاسف سر آرسام

 !یشگی:همون همزد و آهسته گفت یخند پوز

که از فشار ناخن ها  یزخم کوچک دنیشد و آن ها را در دست گرفت.با د رهیخواهرش خ یبه دست ها یعصب آرسام

 ؟یش یآروم م یطور نیا یکن یم ن؟فکریلیآ یزن یم بیمانده بود گفت:چرا به خودت آس یبر جا

 شم! یآروم نم یچی:من با هنیلیآ

 دهنیعسلکم.به آ نمتیبب یطور نیخوام ا یاش نهاد.سپس گفت:نم نهیاو را در آغوش گرفته و سرش را بر س آرسام

 .میمون رو از نو بساز یزندگ میتون یخاک کن.ما تو اصفهان م یشهر لعنت نی.گذشته ها رو تو همباش نیخوش ب

 یلیفشرد و نجوا کرد:آرسام من خ اشیزخم یبرادر محبوبش را در دست ها یزد و دست ها یخند محولب نیلیآ

 کردم! یمثل تو دارم.وگرنه دق م یخوشبختم که داداش

 حرف ها نزن! نیگونه گفت:خدانکنه از ا دیو تهد دیرا درهم کش شیسگرمه ها آرسام

 :چشم.نیلیآ

 .یبلند ش یبخواب که فردا صبح زود بتون ریدختر خوب.حاال هم بگ نی:آفرآرسام

لش او یدو طبقه که طبقه  ی.تختدیبر تختش دراز کش ریشب بخ یبرادرش عمل کرده و با ادا شنهادیبه پ نیلیآ

 متعلق به آرسام. یگریبود و د نیلیمتعلق به آ

که خواب آن ها را به  دیینپا یریتخت خودش پناه برد.د یرا داد و به سو رشیپاسخ شب بخ ییهم با خوش رو آرسام

 ...دیآغوش کش
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 د؟ی:بچه ها آماده ادیپرس نیلیرو به آرسام و آ آرش

 .میحله بر یپاسخ داد:آره داداش.همه چ آرسام

 یو آرش او را به حرف م ر،آرسامیشد.در طول مس لیاکتفا کرد و در سکوت سوار اتومب یبه تکان سر نیلیآ

 آن ها شرکت کرد. یبرادرانش،در گفت و گو یاز گرداب افکار رها گشت و به قصد همراه نیلی.عاقبت آدندیکش

 :داداش آرش؟نیلیآ

 :جانم؟آرش

 ه؟یی:اصفهان چه جور جادیبود پرس رهیاطراف خ یها ابانیبه ب یهمان طور که با کنجکاو نیلیآ

 !ستنیو گفت:نترس آدم خوار ن دیخند آرش

 !هیقشنگ یجا یلیگن خ یبودم.م دهیدانشگاه شن یرو از بچه ها فشیخند گفت:تعربا لب نیلی.آدیهم خند آرسام

 ...فیقشنگه ح یلیکه در افکار خود غرق بود پاسخ داد:آره خ یو در حال دیکش یآه آرش

 ف؟ی:چرا حدیمتعجب پرس آرسام

 .می.بگذریچیبر لب نشاند و گفت:ه یتصنع یخندلب آرش

 .یدار یبد یکنم تو خاطره  یکه به رفتار او مشکوک بود گفت:فکر م نیلیآ

 ؟یدیرس جهینت نیداد پاسخ داد:چه طور به ا یم رییکه دنده را تغ یو در حال دیخند آرش

 زنه. یداد م افتی:قنیلیآ

 .ستی:مهم نآرش
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 واسه ناهار؟ میاطراف بمون نی:بچه ها همدیگفت و گو پرس ریمس رییتغ یبرا سپس

 شدند. رهیتکان دادند و در سکوت به اطراف خ یسر نیلیو آ آرسام

 «.کرد؟ دایپ یحالت خاص افشیبود؟چرا با حرف من ق یمقصود آرش چ:»دیشیبا خود اند نیلیآ

 تلخ که قطعن یخاطره  هیبره، یرنج م یموضوع هیکنم داداشم از  یحس م»زمزمه کرد: یافکند و با نگران ریبه ز سر

 «.ست!مربوط به گذشته

 یراض نیببرند.بنابرا ییآن که برادرانش بو یبرد ب یم یموضوع پ نیبه ا دیشد.با ادهیپ لیآرسام،از اتومب یصدا با

 !زدینبود شک آن ها را برانگ

 

 

 

 

رو به او گفت:چته داداش؟فکر  یبه اطراف نداشت.آرش به شوخ یبود و توجه شیبا ولع مشغول خوردن غذا آرسام

 ست؟یاز آب و غذا ن یخبر گهید یاصفهان بر یکن یم

 خوره. یقدر م نیده ا یغذا رو خودش نم ی نهیو گفت:آرسام هر وقت که هز دیبه دنبال حرف برادرش خند نیلیآ

 :چه طور مگه؟دیرا باال انداخت و پرس شیابرو یتا کی آرش

 بود! میرژ رونیو رو به آرش پاسخ داد:آخه هر وقت با آرسام رفتم ب دیخند نیلیزد اما آ نیلیبه آ یتشر آرسام

 و آرش مشغول خوردن غذا شد. نیلیآ یتوجه به صحبت ها یکنترل کرد و ب.آرسام هم خنده اش را دندیدو خند هر

که نسبت به صبح،سر حال تر و  نیلیگرفتند.آ شیبرگشتند و راه اصفهان را در پ لیاز صرف نهار،به اتومب پس

و آرش هم با  دیپرس یاز برادرش م یسواالت یو هر از گاه دیکاو یمشتاق تر گشته بود با دقت مناظر اطراف را م
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چسب او را در دل یده بر هم فشرد و خوابید یاز فرط خستگ نیلیکه آ دیینپا یریگفت.د یپاسخش م ییخوش رو

 !دیآغوش کش

 ی بعد متوجه یشد.اندک ادهیپ لیکوفته از اتومب یاز هم گشود و با تن دهیها د لیبوق اتومب یطاقت فرسا یصدا با

 یزندگ یرا برا ییجا نیزد آرش همچ ی.حدس مدید ییبایو ز کیمان شاطرافش شد و خود را در مقابل آپارت

 .ندیبرگز

 م؟یبگرد میبر ای دیاستراحت کن دیخوا یاز خونه.م نمی:بچه ها اآرش

 .اداره یبر دی.خودتم فردا صبح بامیدرخواستش را رد کرد و گفت:نه داداش،بهتره استراحت کن یبا خستگ آرسام

 .ادهیگردش ز یکرد و گفت:وقت برا دییهم حرف برادرش را تا نیلیآ

 باال. میزد و گفت:باشه پس بر یخندلب آرش

هم به دنبال آرسام وارد ساختمان شد و پس از  نیلیکرد.آ نگیرا وارد پارک لیشد و اتومب لشیسوار اتومب سپس

 دوم یل آن ها در طبقه باال پناه برد.خوش بختانه آپارتمان چهار طبقه بود و منز یاز آرش،به طبقه  دیکل افتیدر

 قرار داشت.

 

 

 

 

خسته بود که  یشد.به قدر دشانیجد یرا داخل در انداخت و وارد خانه  دیاز آسانسور خارج شد و کل یخستگ با

را  شیکه پناهگاه خو ییتخت،گو دنیاز اتاق ها پناه برد.با د یکیو به قصد استراحت به  نداختیبه اطراف ن ینظر

 .ردبر هم فش دهیلباس به آن پناه برد و د ضیباشد،بدون تعو دهید

برنامه بود و او هنوز عادت نکرده بود!آرسام  نیهم شهیشد و از جا برخاست.هم داریآرسام ب یبا سر و صدا صبح

 طبع بود.درست برخالف آرش!شاد و سرزنده،پر جنب و جوش و شوخ یپسر
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ه تمام گذرا ب یاتاق متعلق به آرش است.نگاه نیزد که ابود و حدس  رهی.تم اتاق تستیکنجکاو به اطرافش نگر نیلیآ

 دنیرا به او نداد و به آشپزخانه رفت.آرسام با د شتریو برانداز ب یمجال کنجکاو ی!گرسنگکیاتاق انداخت.ساده و ش

 ؟یدی.خوب خوابخوشگل خودم اهربرداشت و گفت:به به سالم خو شنیاست یاو،دست از پل

 و سپس پاسخ داد:بله به لطف شما! دیکش یکوتاه ی ازهیخم نیلیآ

 .یعادت کن دیبا گهیسر داد و گفت:د یمرموز یخنده  آرسام

 :چرا؟دیگرفت و کنجکاو پرس یجا ینهار خور زیپشت م نیلیآ

 گم. یقرار گرفت و گفت:حاال صبحونت و بخور بهت م شیهم رو به رو آرسام

متوسط با  یتکان داد و در سکوت مشغول خوردن شد.پس از آن فرصت کرد خانه را برانداز کند.خانه ا یسر نیلیآ

 یداشته باشد.پس از شستن ظروف،کنار آرسام رو یا قهیسل نیدانست برادرش چن یم دیو لوکس!بع بایز یمبلمان

 !هیقشنگ یگرفت و گفت:خونه  یمبل جا

 باشه! قهیحد خوش سل نیکردم آرش تا ا ی:فکر نمآرسام

 خودمون هم خوشگل تره! یاز خونه  یهست،حت یزد و گفت:ول یخندلب نیلیآ

 تر به فکر خواهر لوس و ننرش بوده! شیزد و گفت:ظاهرن آق داداش،ب یخندشین آرسام

 ه؟ی:منظورت چدیپرس یو به آرام دیچهره در هم کش نیلیآ

به اطراف بنداز.آرش تا تونسته همه  ینگاه هیکردم کوچولو!آخه  یو گفت:شوخ دیخواهرش را کش یلپ ها آرسام

 رنگ ها! بیترت یکرده.حت زونیرو بر طبق مزاج تو م زیچ

انه توانست خ یکه م یی.حق با او بود!آرش تا جادیموشکافانه اطراف را کاو یبرد و با نگاه یبه منظور آرسام پ نیلیآ

 اس!من،معرکه یخدا یخوشنود گفت:وا نیلیبود.آخواهرش شکل داده  لیو باب م قهیرا به سل

 !یکن رنجش ند یبه فکرته،سع یلیگفت:خ یبا مهربان آرسام

 !ادی یجا خوشم نم نینکردم آرسام،در مورد سفرمون هم حق با من بود!چون از ا شی:من که کارنیلیآ
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 مطمئنم! ادی یخواهرش حلقه کرد و گفت:خوشت م یرا دور شانه  شیدست ها آرسام

 «.رو به باد نده! میمثل کرج نحس نباشه و زندگ دوارمیام»زد و در دل با خود گفت: یخنددر پاسخش لب نیلیآ

 عسلکم؟ یکن یفکر م ی:به چدیزد و پرس اشینیبه نوک ب یضربه ا یبه شوخ آرسام

هربان برادر م نیگشت و بخاطر داشتن چن یم زیلبر انیپا یب یا یلفظ از آرسام ته دلش از شاد نیا دنیبا شن نیلیآ

 .یچی.در پاسخ برادرش گفت:هدیبال یبه خود م یتگریو حما

 به ساعت انداخت و گفت:تا اومدن آرش چهار ساعت مونده. ینگاه آرسام

 :خب؟نیلیآ

 :خب به جمالت خانوم!آرسام

 گشت و گفت:خانوم؟ انیبر لبانش نما یخندلب

 جوجه! ی.جنبه ندارخوره یو گفت:الحق که همون کوچولو به دردت م دیخند آرسام

و هم چون  دیرا درهم کش شیخودش به درد آمد.سگرمه ها یبه بازوان برادرش زد که در آخر دست ها یمشت نیلیآ

 شد. رهینامعلوم خ ینشست و به نقطه ا نهیتخس،دست به س یدختر بچه ا

 

 

 

 

 ییگم کوچولو یبود گفت:خب م دایخنده در آن هو یکه ته مانده  یخواهرش را نوازش کرد و با لحن سوانیگ آرسام

 دختر خوب! یکنیقبول نم

 .میدار یقدر به من نگو کوچولو.ظاهرن فقط دو سال تفاوت سن نی:انیلیآ
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 قبول کن! یی:اما تو کوچولوآرسام

ه ش یدارم.نم یشنهادیپ هیگم  ینگفت.آرسام از سکوت او بهره برد و گفت:م چینثارش کرد و ه یچشم غره ا نیلیآ

 .میکار بمون یچهار ساعت رو ب نیکه ا

 ؟یسراغ دار ی:کاردیکالفه پرس نیلیآ

 جوجه؟ ی.موافقمیکن یهم عوض م ییحال و هوا هیم؟یبزن یچرخ هی رونیب می:آره.چه طوره برآرسام

 !میچهره اش را دو برابر کرد!مشتاق و خوش حال پاسخ داد:چرا که نه؟بر ییبایزد که ز یحیخند مللب نیلیآ

 ها. ی.پس برو حاضر شو زود.معطل نکنولینثارش کرد و گفت:ا یچشمک آرسام

 خب! یلی:خنیلیآ

و با دقت اطراف را نگاه  ستادیکه به او تعلق داشت هجوم برد.در چهارچوب در ا یبه اتاق یبا خوشنود سپس

 نیآمد.در دل آرش را به خاطر زحماتش تحس یجور در م قشیکه مد نظرش بود و با سال یزیچ کرد.درست همان

 زیاتاق و کنار پنجره،م ی وشهدر گ کیش ی!تخت خوابدیو سف یاسی:یاز رنگ ها یبیکوچک با ترک یکرد.اتاق

لوازم اتاقش را  کیش یشیآرا زیکوچک کتاب و کمد لباس در کنارش و در آخر م ی د،قفسهیبه رنگ سف یریتحر

نداشت  یمحسور کننده ا ییبای.زستیبه خود نگر نهیجست و جو،حاضر شد و در آ یقیشد.پس از دقا یشامل م

 بود! بایخودش ز ینوبه  ،بهیهم نبود!به نوع یاما،چندان معمول

 خانوم کوچولو؟ یبه در اتاق زد و گفت:هنوز حاضر نشد یضربه ا آرسام

 به خودش آمد و دستپاچه گفت:چرا اومدم. نیلیآ

 را برداشت و از اتاق خارج شد. فشیک سپس
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 یداد و پرسش ها یم حیتوض شیو آرسام هم با آب و تاب برا ستینگر یم رامونشیکنجکاو به مناظر پ نیلیآ

 و هم رفتهیدر اصفهان را پذ یرا مجاب کند تا زندگ نیلیقصد داشت آ یگذاشت.به گونه ا یجواب نم یخواهرش را ب

 !ابدیچون برادرانش به آن عالقه 

ر و سه پل قرا یس یِکیکه در نزد یبود و خود متعجب بود!در پارک افتهیبر خالف تصورش،به آن شهر عالقه  نیلیآ

بر هم فشرد و  دهید یاز فرط خستگ نیلیسبز و با طراوت جا خوش کردند.آ یچمن ها یداشت ساکن شدند و بر رو

 کردم. یاون چه که تصور م الف!درست بر خرهینظ یکوتاه گفت:آرسام واقعا ب یآن گاه پس از مکث

 .یش یم اشفتهیزود ش یلیلبخند پر عطوفش را نثار او کرد و پاسخ داد:آره بهت که گفتم خ آرسام

 هم لبخند زد و گفت:اوهوم حق با شما بود! نیلیآ

.اون هم برادرته نیلیآ یکن به آرش اعتماد کن یخواهرش گذارد و سپس گفت:سع یدستش را بر شانه  آرسام

 من و اونه؟ نیب یدرست مثل من.چه تفاوت

و منطق او!آرسام  دیو آسمان بود؛ البته از د نیکه تفاوت آرسام و آرش،هم چون زم ی.به راستدیشیبا خود اند نیلیآ

 ساخت. یم زیاو را نسبت به آرش متما شیاخالق ها نیداشت و هم یبه خصوص یها یژگیو

مورد من و درک  نیتو ا یتون یشد و در پاسخ به پرسش برادرش گفت:آرسام تو نم رهیبه دور دست ها خ نیلیآ

ها سبب شده که من فقط و فقط به تو  زیچ یلی.خیکن یو تفاوت خودت با آرش رو درک نم یستیمن ن ی.تو جایکن

 عالقه داشته باشم و آرش رو فقط برادر خودم بدونم!

 تونم درکت کنم؟چه طور؟ ی:من نمدیو پرس دیچهره درهم کش آرسام

اما با  میخون هست کیپدر و مادر و از  کی.درسته از میهست یو گفت:من و آرش مثل دو خط مواز دیکش یآه نیلیآ

 موضوع ندارم... نیبه ا یدونم چرا اما حس خوب ی!نممیای یهم جور در نم

 از آرش سر زده؟ یی:خطاآرسام

 ییجورا هی ؟اونیدون یپاسخ داد:همون موقع که طرف مادر رو گرفت نظرم نسبت بهش عوض شد.م نیغمگ نیلیآ

 خودش! یبه خونواده  یده،حت یخودخواهه و صد البته،عالقه و احساساتش رو بروز نم
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 شیهدف هاش و پ ایشه از کارهاش سر در آورد  ینفوذه و نم رقابلی.آرش غزمیدونم عز یگفت:م یبا مهربان آرسام

 مرموز بوده. یکرد.از بچگ ینیب

 !نیلیآ یکن یخوام اوقات تلخ ی.نممیبحث ها رو بزار کنار.امروز فقط خوش بگذرون نیا میگفت:بگذر سپس

 همونه. یشما بگ ی:چشم هر چنیلیآ

 .میخاست گفت:پس بزن بر یکه از جا بر م یخواهرش را در دست فشرد و در حال یدست ها آرسام

 

 

 

 

جا رو دوست  نیا یلیهم از جا برخاست و به دنبال او راه افتاد.آرسام به پل رو به رو اشاره کرد و گفت:من خ نیلیآ

 !مخصوصا غروب هاش...ییِباصفا یجا یلیدارم.خ

االن هم ».سپس نگاهش را به آسمان رنگارنگ دوخت و زمزمه کرد:ستیرو به رو را نگر یکنجکاو منظره  نیلیآ

 «.غروبه!

شد.به حرف برادرش به  یکرد و کم کم از نظر ها محو م یهر لحظه در پشت ابر ها جا خوش م دیبا او بود،خورش حق

 داشت! یگرید ینما کی...،اما از نزدو  نترنتیبود.در کتاب ها،مجله ها،ا دهیپل چشم دوخت.بار ها عکس مناظر را د

 «.بوده؟ یاسمش چ:»دیشیخود اند با

 :پل خواجو درسته؟نیلیآ

 زد و گفت:آره درسته. یلبخند آرسام

 اون جا؟ میقشنگه.بر یلیگفت:خ یبرادر را محکم تر فشرد و با شاد یدست ها نیلیآ
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 یبا شاد نیلیکرد.آ دییو با تکان سر تا دیآن ها قرار داشت اشاره کرد.آرسام خند یبا دست به پل که در چند قدم و

کرد و حس  یشهر م نیا یها ییبایز یاو را وادار به تماشا یمضاعف یِانرژ ییداشت.گو یقدم بر م یا یوصف ناشدن

 بسپارد. ندهیمسائل را به آ یاز حال بهره ببرد و باق دیکرد با یم

 تینشست و به ازدحام و جمع یصدا گوشه ا یبود و به دور دست ها چشم دوخت.آرسام هم ب ستادهیپل ا یرو

ساعت فوق  نیجا تو ا نیزد و آهسته لب زد:حق با تو بود،ا هیتک یبه گوشه ا نیلیحاضر در آن جا چشم دوخت.آ

 العادس!

 :آره.آرسام

 ده واسه خلوت کردن.مگه نه؟ یزمزمه کرد:جون م نیلیآ

 شیپ رقابلیغ یلیتو خ نیلینجوا کرد:آ ستینگر یبه خود گرفت و همان طور که به اطراف م یمتفکر یچهره  آرسام

 !یهست ینیب

 ؟یدیرس جهینت نی:چه طور به ادیپرس ردیآن که نگاه از اطراف بگ یبر لب راند و ب یشخندین نیلیآ

 دونم! ی:نمآرسام

 یپ کیحال خودم از نزد ،تایگ ی.اگه در مورد امروز ممیطور نیا شهیشانه باال انداخت و گفت:من هم الیخ یب نیلیآ

 تونم بگم محشره! یحاال درک کردم و به جرأت م یجا نبرده بودم.ول نیا یها ییبایبه ز

 ...؟منظورمیکن یبه برگشت فکر نم گهید یعنی:دیدست بر شانه اش نهاد و پرس یبا مهربان آرسام

 حرفش آمد و گفت:فعال نه! انیم نیلیآ

 به دست زمان. میرو بسپار زیاوقات بهتره همه چ یافزود:گاه یبا لحن خرسند سپس

 یدر آمده و در قالب دختر ریاز جلد آن دخترک لوس و بهانه گ نیلیکرد آ یشد.حس م رهیمتعجب به او خ آرسام

بود که صاحب  روزید نیهم ییحد بزرگ شده؟گو نیاو چه گونه تا ا دیشیو عاقل ظاهر شده است.با خود اند دهیفهم

 خواهر شده بود!

 ؟یلیآ ی:مطمئنآرسام
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 بهتره. یطور نیبر لب نشاند و پاسخ داد:ا یقیلبخند عم نیلیآ

 :طرز فکرت جالبه کوچولو!آرسام

 

 

 

 

 

 بابا بزرگ! ستمیو گفت:اون قدرا هم کوچولو ن دیخند نیلیآ

 !ینق نقو و لوس یهمون دختر کوچولو شهیمن هم یزد و سپس گفت:تو برا یقهقهه ا آرسام

که خواهر کوچکش  یو در حال دیو به حالت قهر از برادرش رو برگرداند.آرسام دوباره خند دیچهره در هم کش نیلیآ

 خانوم! نیلیآ ییگفتم؟قهر مال کوچولوهاست.تو هم کوچولو یدیفشرد نجوا کرد:د یرا در آغوش م

 .مستیمن کوچولو ن رمیتخس پاسخ داد:نخ یهم چون کودک نیلیآ

 .ی:چرا هستآرسام

 !ستمیبلند تر از قبل گفت:ن نیلیآ

و انگشتش را در انگشت  دیهم خند نیلیجلو برد.آ یآشت یکرد و انگشت کوچکش را به نشانه  یتک خنده ا آرسام

عادت را ترک  نیعادت شده بود و حال که دو جوان بالغ بودند هم ا شانیبرا یحرکت از بچگ نیبرادر گره کرد.ا

 نکرده بودند.

 ؟ی:آشتآرسام

 باتریز نیلیآ ی.چهره ستیبه او نگر یبست.آرسام لحظات دییتا یرا به نشانه  شیسرش را تکان داد و پلک ها نیلیآ

 افتاد! یم یدوران کودک ادیاو،به  یحرکات بامزه  نیگشته بود و آرسام با ا یاز مواقع عاد
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 ؟یکن ینگام م یطور نی:چرا ادیبه برادرش چشم دوخت و پرس نیلیآ

 !یکرد رییهامون افتادم.چه قدر تغ یبچگ ادیگفت: ریبه خودش آمد و سر به ز آرسام

 خوشگل شدم نه؟ یلیآق داداش خ هیچاپلوسانه گفت:چ یرا دور گردن او حلقه کرد و با لحن شیدست ها نیلیآ

 و گفت:لوس! دیرا درهم کش شیسگرمه ها آرسام

 زیچ هیخوشگل بود.داشتم به  شهیگفت:عسلک من هم یکرد که آرسام با مهربان زانیلب و لوچه اش را آو نیلیآ

 کردم. یفکر م گهید

 ؟ی:به چدیکنجکاو پرس نیلیآ

 .یکن یروز ما رو ترک م هیتونم باور کنم تو  ینم نیلیگفت:آ نیغمگ آرسام

 شما رو ترک کنم آخه... دیلرزان گفت:چرا با ییخورد!به نظرش لحن برادر مشکوک بود.با صدا کهی یبه سخت نیلیآ

 .یکن ی:باالخره که شوهر مآرسام

 یکرده باشد.نم انیرا ب یزیچ نیآرسام چن دیگنج یبه دهان او چشم دوخت.در باورش نم رتزدهیمتعجب و ح نیلیآ

 دارد؟ یاو تازگ یپا افتاده برا شیمسأله پ نیدانست چرا ا

 حرفاست؟ نی:االن چه وقت انیلیآ

فعال  خب یول یاز دستم خسته شد یلیدونم خ یگفت:م یدهد به شوخ رییگفت و گو را تغ ریکه مس نیا یبرا سپس

 گوشتم آقا! خیب

 شد. رهیو در سکوت به او خ دیخند آرسام
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آن ها را درهم شکست.آرسام با دست به  انیتلفن آرسام سکوت م یکه صدا نیشد تا ا یدر سکوت سپر یقیدقا

 .میستیو فکر آرش هم ن مینشست الیخ یگفت:ب نیلیو رو به آ دیاش کوب یشانیپ

اتصال را لمس  یساعت آه از نهادش برخاست.آرسام دکمه  یشد.با مشاهده  رهیخ اشیمتعجب به ساعت مچ نیلیآ

 کرد:

 :الو؟آرسام

 دستت امانته. نیلیحواست هست ساعت چنده؟خودت به درک آ چیسالم.ه کیگفت:عل یعصب آرش

 یکن یادآوری ستیخواهر منم هست.الزم ن نیلیپاسخ داد:آ نیخشمگ یکرد خود را کنترل کند.با لحن یسع آرسام

 !ستیتو ن ی هیبه توص یازیخودم مواظبشم.ن

 خوام تند رفتم.اعصاب برام نمونده. یخاطر نجوا کرد:معذرت م نیبه اشتباهش برده بود به هم یپ ییگو آرش

 بار دومت باشه؟ نیکه ا یاعصاب داشت ی:تو کآرسام

 گفت:حق با تواِ... نیغمگ آرش

 .میگرد یبر م گهید قهیناراحت نشو.تا چند دق الیخ ی:بآرسام

 شته؟یکجاست؟پ نیلی:آدیکالفه پرس آرش

 :آره نگران نباش.آرسام

.آرسام تماس را قطع کرد و رو به ستیمخاطب ک دیپرس یو با چشم و ابرو م ستینگر یکنجکاو به آرسام م نیلیآ

 شازده اومده خونه. میخواهرش گفت:پاشو بر

 :آرش؟نیلیآ

 .گهی:آره دآرسام

 طعنه زد:نگران خواهرش بود! سپس
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 زمزمه کرد:محاله. نیلیآ

 رو ندارم. ی.حوصله جر و بحث تازه امیخواهر را فشرد و گفت:شب شده بر یدست ها آرسام

حد  نیدانست چرا آرش تا ا ی.نمابدی صلهیبحث مسخره ف نیکرد.دوست داشت هر چه زود تر ا دییهم تا نیلیآ

را به حساب  شیها یو در آخر نگران دیشیاند یموضوع م نیدو ساله بود؟ساعت ها به ا ینگران اوست؟مگر او کودک

آپارتمان  یبعد جلو یقیشدند.دقا سوار نیلیو همراه آ دیرا د یا یگذاشت.آرسام از دور تاکس یعالقه اش م

سردرد و  یرو پس از صرف شام به بهانه  نیآگاه بود آرش قشقرق به پا خواهد کرد.از ا یبه خوب نیلیبودند.آ

 پناه برد. شیبه اتاق خو یخستگ

 

 

 

 

 

 

 .دییآهسته لب زد:بفرما نیلیبه در نواخت.آ یضربه ا آرش

 یم دیسف واریتخت در خود مچاله شده بود و به د یکه گوشه  ستینگر نیلیوارد اتاق شد و در را بست.به آ آرش

 .یدونم از دستم دلخور یم نیلی.با فاصله کنارش نشست و لب به سخن گشود:آستینگر

 ست،نه؟ین یدیجد زیسرد پاسخ داد:چ نیلیآ

که بر خود مسلط شد.آن گاه  نیشد تا ا یسپر یقیرا چنگ زد.دقا شیو کالفه موها دیچهره درهم کش آرش

 گفت:اومدم باهات حرف بزنم نه دعوا.

 یبه دعوا ختم م شهیما هم یزد گفت:اما حرف زدن ها یکه تمسخر در آن موج م یزد و با لحن یپوزخند نیلیآ

 خسته شدم. یکه برام ساخت یتیوضع نیمن از ا هیچ یدون ی؟میشگیهم یجز حرف ها یبگ یدار یشه.چ
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 .نیلیآ گفت:چرند نگو یمشهود بود.آرش عصب شیمایدر کالم و س یبه خوب نیبود!ا یعصب

 !سیاز نظر تو چرند بوده جناب رئ شهیمن هم ی:حرف هادیلب غر ریز نیلیآ

 !یلیلقب مسخره صدا نزن آ نیقدر من و با ا نیزد:ا ادیفر بایاز جا برخاست و تقر آرش

 بچه. یلیخ یهنوز بچه ا ه؟تویچ یدون ی:مدیتوپ نیلیزد و به آ یلگد واریبه د یعصب

ش برادر یرو به رو نیلیزدند.آ ینفس نفس م تیاز جا برخاست.هر دو از شدت عصبان نیو خشمگ اوردیتاب ن نیلیآ

برام ممنوعه و اجبار.من بچم  زیافتاده دست تو و همه چ میزد:آره من بچم که زندگ ادیپر خشم فر یو با لحن ستادیا

 !ستیدست خودم ن ارمیره و اخت ینم شیخودم پ لیطبق م یچیکه ه

 چند ساله اش بودند! یعقده ها انگریشدند و نما یم یجار یبه آرام شیافکند.اشک ها ریو سر به ز دیترک بغضش

 «.آد؟ یحد از من بدش م نیدختر تا ا نیچرا ا:»دیشیاو،قلبش فشرده شد.با خود اند انیگر یچشم ها دنیبا د آرش

 یدانست آرش سر هر مسأله ا یم یهجوم برد.به خوب نیلیاتاق آ یمبل بلند شد و به سو ینگران از رو آرسام

 یسوخت و نم یکند.دلش به حال خواهرش م یخرد م شیاز پ شیرا ب نیلیکند و هر لحظه آ یقشقرق به پا م

 دانست چرا آرش تا آن درجه حساس و نگران است!

 تیو حساس ینگران یتون ی.نمیو دو سالته هنوز بچه ا ستیکه ب نیا ؟بایفهم ی.میدون ینم یچیتو ه نیلی:آآرش

 .تو...یمن رو درک کن

 .یآر یشورش و در م یو گفت:بس کن آرش.دار ستادیا شیرو به رو یعصب آرسام

 .اوردیو برهان ب لیدانست چه گونه از خود دفاع کند و دل یخورد.نم کهی آرش

 بود! زشیتنها او را داشت که همه چ ای.از دار دنختیصدا اشک ر ینمود و ب یخود را پشت آرسام مخف نیلیآ

 !یدیاز چشم خودت د یدید یگفت:آرسام حواست به رفتارت باشه وگرنه هر چ دگونهیتهد آرش

 .ستیرا نگر زد و رفتن او یپوزخند آرسام
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ساخت.حاضر بود خودش زجر بکشد  یو حالش را دگرگون م دیکش یبر اعصابش سوهان م نیلیهق هق آرام آ یصدا

ارد ستبر برادر گذ ی نهیسر بر س یمخالف چیه یب نیلیاو بازگشت و او را در آغوش گرفت.آ یدلش نه!به سو زیاما عز

دلم.دل داداشو خون  زینکن عز هیاو را نوازش کرد و زمزمه کرد:گر فینرم و لط سوانی.آرسام گستیمحابا گر یو ب

خوشگلت و  یارزش اشکات رو داره که به خاطرش چشا زایچ نی.آخه ایبه روز چشمات آورد یچ نی.ببگهینکن د

 ؟یکن یم ونیگر

 .ستیگر یها یتر به آغوش او فشرد و ها شیاما خود را ب نیلیآ

 یم نیخواست بفهمد چرا آرش چن یبر هم فشرد و در دل آرش را مورد سرزنش واقع داد.دلش م دهید یعصب آرسام

 یدهد!افسوس که نم یگونه او را عذاب م نیخواهد که ا ی.چه از جان دخترک مستیکند و حرف حسابش چ

 برادرش! گریدتنش بود و طرف  یطرف ماجرا خواهرش،پاره  کیکه  رایز ابدیب یتوانست چاره ا

 خوام تنها باشم. یخود را از او جدا کرد و آهسته گفت:م نیلیآ

دارد و  ازیتنها به خلوت و سکوت ن نیلیگونه مواقع آ نیدانست در ا یاز اتاق خارج شد.م یمخالفت چیه یب آرسام

 خواست اسباب آزارش را فراهم کند. ینم

ا .کل فضا را دود فردیکش یم پیمبل نشسته و پ یبر رو یکه عصب افتیگذرا آرش را  یشد و با نگاه ییرایپذ وارد

 نداشت. یانیپا شیزد و سرفه ها یکرد.آرسام با دست دود ها را کنار م یگرفته بود و تنفس را دچار مشکل م

 خواهرت رو تو هم اثر گذاشته؟ ی هی.نکنه روحدنیجد یحساس شد یلیخ هیزد و گفت:چ یپوزخند آرش

 .زارمیمزخرفات ب نیمن از ا یدون ی:چرت پرت نگو لطفا.خودت مآرسام
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 ؟یکار دار ی.چالیخ ی:بآرش

 آرش! یدون ی:خودت خوب مآرسام

 حالش خوبه؟ نیلی:آدیکنجکاو پرس آرش

 تو. یها یخوبه به لطف احوال پرس یلیو با تمسخر گفت:آره حالش خ دیخند آرسام

 آدم حرفت و بزن و برو. یبچه  نیبه مبل زد و گفت:رو اعصابم نرو آرسام.ع یضربه ا یعصب آرش

 شم! ی.مزاحم نمستیگفت:مهم ن نیغمگ یاز جا برخاست و با لحن آرسام

 .سیکرد افزود:جناب رئ یم دادیکه تمسخر در آن ب یبا لحن سپس

 :ساکت شو!دیلب غر ریز آرش

زد:من  ادیشد و فر رهیبه او خ یسر و گردن از او بلند تر بود.عصب کیجا برخاست و مقابل برادرش قرار گرفت. از

 ؟یفهم یبرادرتم چرا نم

که آرامش خودت  یهست یداشت پاسخ داد:برادر؟تو چه جور برادر شیدر کنترل تن صدا یکه سع یدر حال آرسام

خوش  یخونوادت رو فدا یخوش بخت یکه حاضر یهست یچه جور برادر ؟توید یم حیرو به آرامش خونوادت ترج

 کنه ها؟  یمخونوادش جهنم تر  یرو برا یکه هر لحظه زندگ یجور برادر ؟چهیخودت کن یبخت

 یکه خود به اندازه  یدر حال دیاو بازگو نما یمدفون را برا قیتوانست حقا ی.چه طور مستیدر سکوت به او نگر آرش

 زد! یبرد و دم نم یاز آن ها رنج م یکاف

 

 

 

 

 آرسام. یدون ینم یچیآهسته گفت:تو ه آرش
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 بگو بدونم.بگو و خالصم کن! یزد:خب لعنت ادیاز کف داد و فر اریاخت آرسام

 مصمم بود. یمنطق یپاسخ افتیاما آرسام هم چنان در انتظار در ستیو رنجور به او نگر نیغمگ یبا ظاهر آرش

 خب فقط آروم باش! لهی:خآرش

 :من آرومم.بگو.آرسام

 .ستین یعاد نیلیآ یزندگ تیبگم آرسام.وضع یدونم چه طور یتعلل پاسخ داد:نم یپس از کم آرش

 اون چشه؟ ست؟مگهین ی:طفره نرو داداش.چرا عادآرسام

 ؟یفهم یاشتباهات برادرش بشه.م یخوام خواهرم قربان یکالفه پاسخ داد:من نم آرش

 مرتکب خطا شده باشد! یآرش هم روز دیگنج یشد.در باورش نم رهیبه او خ رتزدهیح آرسام

 ینم یگ یو م یکن یخواهرمون رو خراب م یزندگ یآرش؟حالت خوبه؟دار یزن یحرف م یاز چ ی:تو دارآرسام

 بشه؟ یقربان یخوا

 ...یخبر ندار یچی:تو از هآرش

 !ی...خستم کردیپس؟بگو لعنت یزن یزد:چرا حرف نم ادیفر آرسام

 یماند.نم رهیو به برادرانش خ ستادیاز جا برخاست و از اتاق خارج شد.در چهارچوب در ا نیلیاو،آ ادیفر یصدا با

 ینداشت اما راض یانیپا شانیکوچکش برهم بخورد هر چند که مشاجره و بحث ها یخواست جو آرام خانه و خانواده 

 نبود! شیبرادرها دنیبه رنج کش

 لطفا. دیگفت:تمومش کن دیرس یو گرفته به نظر م خش دار هیکه بر اثر گر ییصدا با

سرخ و متورم او قلبش را به  یخواهر انداخت.چشم ها یبه چهره  یخوردند!آرسام نگاه کهی یو آرسام به سخت آرش

 درد آورد.

مثل مجسمه زل  ه؟چرایبودند گفت:چ ستادهیثابت و خشک شده بر جا ا واریبه آن ها که هم چون د گریبار د نیلیآ

 .نیاون وقت سر و صدا راه انداختجا  نیا می.هنوز دو روز نشده اومدنینگاه به ساعت بنداز هیبه من؟ نیزد
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 نیکردم مرد تر از ا یاو را متوقف کرد:آرش فکر م نیلیآ یاتاقش برداشت اما صدا یبه سو یبه خود آمد و قدم آرش

 ؟یکن ی.چرا فرار میحرفا باش

 .نمیب ینم زی.موندنم رو جاکنمیبر هم فشرد و آهسته گفت:من فرار نم دهید آرش

ش .فراموشفتادهین یاتفاق چیجا ه نی.امشب استیاما مهم ن دمیگفت:من حرفاتون و شن یبا لحن پر عطوفت نیلیآ

 .دیکن

 نیدانست خواهرش تا ا ینمود.در واقع شوکه شده بود!نم نینثارش کرد و در دل خواهرش را تحس یلبخند آرسام

 لوس و لجباز بود! یاست.هنوز هم از نظرش همان دختر بچه  دهیدرجه عاقل و فهم

 تیخوام خواهرم اذ ی.نمنیلیکنم به صالحته آ یم یبر لب نشاند و گفت:من هر کار یلبخند محو آرش

 ؟یبشه.متوجه

 شد. رهیتکان داد و در سکوت به او خ میتفه یبه معنا یسر نیلیآ

 یمبل یکند به داخل اتاقش رفت.آرسام کالفه رو افتیرا در شیآن که پاسخ خو یگفت و ب یریشب به خ آرش

شد و با فاصله کنارش نشست.سپس  کیبه او نزد یقدر نیلیشد.آ رهیکه هم چنان صامت بود خ نیلینشست و به آ

 ؟یبخواب یخوا یگفت:نم

 کرد! یم ریس یگرید یایدر دن ییبه خودش آمد.گو آرسام

 :نه!آرسام

 یرا آزار م شی.بغض گلوختیرا به درد آورد و مهر سکوت را بر لبانش آو نیلیچنان قاطعانه بود که قلب آ لحنش

 هم آرسام! اورد؟آنیو دم بر ن ندیرا بب زشیعز یتوانست ناراحت یداد.از دست خودش دلخور بود.چه طور م

ر دست برنداشته بود که آرسام از جا برخاست و بازوانش را د یرفتن گذارد.هنوز قدم یاز جا برخاست و بنا نیلیآ

 خوام عسلکم.اعصابم خرد بود... یگرفت.سپس نجوا کرد:معذرت م

 .ستادیزد و در مقابلش ا یبا آرامش خاطر لبخند نیلیآ
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 کوچولو؟ یبخش ی:مآرسام

ه اش و گون دیباز و بسته کرد.آرسام خند دییتا یرا به نشانه  شیکرد و پلک ها لیسرش را به سمت چپ متما نیلیآ

 .میبش داریب میتون یوقته صبح نم ری.دمیگفت:بهتره بخواب.سپس دیرا بوس

 :مگه صبح چه خبره؟دیکنجکاو پرس نیلیآ

 !گهید گهیمرموز نگاهش کرد و گفت:د آرسام

 .نمیب یبه طرف اتاقش گام برداشت و گفت:خب نگو فردا خودم م نیلیآ

 بازگشت. شیبه اتاق خو ریشب به خ یو پس از ادا دیخند ینخود آرسام

 افتین یجواب چیو چون ه دیشیبا خود اند«.فردا چه خبره؟ یعنی»به ساعت انداخت و زمزمه کرد: ینگاه نیلیآ

و  شود یسوق داده م یگرید یاش به سو یزندگ ریدانست که از فردا مس یو کنجکاو به اتاق بازگشت.او نم نیغمگ

 را به همراه دارد! یاریاتفاقات بس ریمس نیهم

 ریبود گفت:دختر پاشو د یچا دنیمشغول نوش یکه به آرام نیلیرا در دستش جا به جا کرد و رو به آ چییسو آرسام

 شه ها. یم

 به حرص پاسخ داد:خب به درک! ختهیآم یبا لحن نیلیآ

 مهم.انقدر لفتش نده. یجا هی میبر دیو گفت:خواهر خلم امروز با دیکش یکالفه پوف آرسام

وسائل صبحانه شد و پس از شستن آن ها رو به آرسام که هم چون مرغ پر  یمشغول جمع آورد یبا خونسرد نیلیآ

بزار آرسام  گریدندون رو ج قهیآم.دو د یخب االن م لهیبابا،خ یگفت:ا دیجه یطرف و آن طرف م نیبه ا یکنده ا

 خان!
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 !یشعور یب یلی:خآرسام

انجام نده تو  یواسش کار ستیآدم ن نیگم ا یم یآرشه.ه نیا ریلب شروع کرد به غر زدن:همش تقص ریز سپس

 ره! یره که نم یکتش نم

 آم. ی.االن مقدر غر نزن نیزد:بابابزرگ ا ادیاز همان فاصله فر نیلیآ

 شد. دنیو مشغول لباس پوش دیاو خند تیتوجه به عصبان یب نیلینثارش کرد اما آ یچشم غره ا آرسام

... 

 :خب؟نیلیآ

 جمالت!:به آرسام

 م؟یر یم می:مسخره نشو.کجا دارنیلیآ

 خوام از دستت خالص بشم. یگفت:م یبا سرخوش آرسام

 بده زود... حی.توضیکرد و گفت:قرار بود امروز باهام حرف بزن شینثار بازو یمشت نیلیآ

 را باال انداخت و گفت:نچ. شیابرو یتا کی آرسام

 !عی:زود تند سرنیلیآ

 :باشه.آرسام

 «.لجباز»لب زمزمه کرد: ریز سپس

 کنجکاو و کالفه گفت:منتظرم. نیلیآ

 گرده؟ یآرش گفت داره دنبال کار م میکرج که بود ادتهی:آرسام

 ؟ی:واسه کنیلیآ

 !گهی:مادر بزرگم.خب تو دآرسام
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 :آهان.خب؟نیلیآ

 زد و گفت:حل شد. یچشمک بامزه ا آرسام

 ؟یگ یمن دروغ که نم یخدا ی؟وایزد:چ ادیبا چهره اش شادمان فر نیلیآ

 :دروغم کجا بود عسلک.آرسام

ا از ر لیکنترل اتومب یلحظه ا یو داد کردن.آرسام برا غیو شروع کرد به ج دیگونه اش را بوس یبا خوش حال نیلیآ

 شد. یاش منحرف م یاصل ریاز مس لیاتومب دیجنب یدست داد و اگر زود نم

 .میو جوون مرگ بش ایاون دن میبود بر کیکوچولو؟نزد یریآروم بگ یتون ینم قهیتشر زد:دو دق نیلیبه آ آرسام

 .میریم یها هم نم یزود نیو گفت:نترس بابا.به ا دیخند نیلیآ

مال  نیماش نیسرجات.خودمون به جهنم.ا نیآدم بش یبچه  نیخواهرش گرفت و گفت:ع یاز بازو یشگونین آرسام

 .ارهی یآرشه.بفهمه پدرمون رو در م

 حاال حرص نخور.:خب نیلیآ

 ؟یزار ی:مگه تو مآرسام

ه متوقف کرد و رو ب یشرکت یرا رو به رو لیبعد آرسام اتومب یقینگفت.دقا یچیه گریبا اخم نگاهش کرد و د نیلیآ

 شو. ادهیگفت:چرا خشکت زده دختر؟زود باش پ ستینگر یکه مات و مبهوت به آن جا م نیلیآ

 ها!وگرنه کالهمون پس معرکه اس. یاریدر ن یباز دیبد دیافزود:ند یتصنع یتکان داد که آرسام با اخم یسر نیلیآ

 شد. ادهیگفت و پ یمتعجب باشه ا نیلیآ
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 شیکه برا یا یکار تیو از موقع دیبال یخود م تیو در دل به موفق ستینگر یفراوان به اطرافش م اقیبا اشت نیلیآ

 آمده بود خرسند بود! شیپ

 یجا معرف نیا سیآرشه.اون تو رو به رئ یقایاز رف یکیشرکت مال  نیا نیلیگوشش زمزمه کرد:آ ریآهسته ز آرسام

 استخدام. یبرا میکرده.االنم اومد

 رو ندارم! شیآمادگ ؟منیمتعجب گفت:پس چرا زود تر بهم نگفت نیلیآ

 ؟یانقدر هول تیخواستگار انیخوان ب یو گفت:مگه م دیخند آرسام

 ترسم! یم یلی.خیگفت ینگران نجوا کرد:کاش زود تر بهم م نیلیآ

 از آرامش پاسخ داد:نگران نباش من هستم. زیلبر یبا لحن آرسام

را به داخل اتاق  نیلیبه در زد و پس از کسب اجازه،آ ینگاهش کرد و سکوت کرد.آرسام تقه ا یبا قدردان نیلیآ

و  نیلیشد و سپس،به آ یمشغول احوال پرس ییآن ها از جا برخاست و با خوش رو دنید س،بایکرد.جناب رئ تیهدا

ثابت کرد و تا  نیلیمضطرب آ یرا بر چهره  شکه بهزاد نام دارد،نگاه کنجکاو سی.رئنندیآرسام تعارف کرد بنش

 یم شیفزاکرد و دلهره اش را ا یم کیاش،اعصاب دخترک را تحر رهینگاه خ نیاو را برانداز کرد.هم یقیدقا

اول کار رو خراب کنم و خودم رو  نیاز هم دینبا»شد.در دل با خود زمزمه کرد: رهیو به او خ اوردیکم ن نیلیداد!آ

 «.جلوه بدم! هولدستپاچه و  یدختر

هر درسته؟خوا دیباش یفیخانم شر دیگفت:شما با نیلیسکوت لب به سخن گشود و رو به آ یقیاز دقا عاقبت،پس

 آرش جان!

 پاسخ داد:بله. یفیضع یبا صدا نیلیآ

 و گفت:حدس زدم. دیپاش شیبه رو یلبخند بهزاد

 :چه طور؟دیمتعجب پرس نیلیآ

 :شباهتتون!بهزاد
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 شیبود ازش خبر نداشتم.مدام در سفر بود.کم و ب یشناسم.چند سال یم یافزود:من آرش رو از دوران سرباز سپس

 جا واقعا خوش حال شدم. نیآد ا یم شهیهم یبرا دمیکه فهم شی.اما چند روز پدمشید یم

 د؟یکن یخودتون رو معرف دیخوا ی.نممیتکان داد که بهزاد گفت:بگذر یسر نیلیآ

 یمورد چیکار تو ه یسالمه و تا به حال سابقه ۲۲هستم. یفیشر نیلیو گفت:خب،آ دیکش یقینفس عم نیلیآ

 زبان بوده! ینداشتم.رشتمم مترجم

 د،درسته؟یوارد یحساب به امور مترجم نی:پس با ادیتکان داد و پرس یسر بهزاد

 :بله.نیلیآ

 .دیآورد فیبه موقع تشر یلیبگم که خ دیشما خوشوقتم و با یی:از آشنابهزاد

 .نی:همچننیلیآ

 :چرا به موقع؟دیپرس یبا کنجکاو سپس

 .میداشت ازیمثل شما ن ی:به فردبهزاد

 یشد که با لبخند نگاهش م رهیبرادرش خ یبر لب نشاند و در دل خدا را سپاس گفت.به چهره  یلبخند محو نیلیآ

 آرامش باز و بسته کرد. یرا به نشانه  شینثارش کرد و پلک ها یچشمک انهیکرد.آرسام مخف

 یاز منش دیتون یو ...،م یکار می.در مورد تادیمشغول به کار بش دیتون یطور که گفتم شما از فردا م نی:خب همبهزاد

 د؟یندار ی.سوالدیبنده سوال کن

 ...؟یاز لطفتون آقا ر،ممنونی:خنیلیآ

 هستم. ییایو گفت:در دیخند بهزاد

 !ییایدر یتکان داد و افزود:آقا یسر نیلیآ

 او،از اتاق خارج یهم بنا به گفته  نیلینگاهش کرد و پس از آن مشغول صحبت با آرسام شد.آ رهیخ یقیتا دقا بهزاد

 .ردیرا بگ یکاف حاتیشرکت گام برداشت تا توض یاتاق منش یگشت و به سو



 اممن یک قربانی 

 

 
33 

 

 

 

 

 

... 

 یم یخودش ط یعیروال طب اش،بهیگذشت و زندگ یدر شرکت بهزاد م نیلیاز مشغول به کار شدن آ یروز چند

 کند! نیرا تضم منیخوش  یا ندهیتواند آ یشد اما م اریبس راتییشد،گرچه دچار تغ

 تیو رضا یاز خرسند نیلیرفتن گذارد و به دنبال آرش از خانه خارج شد.آ یمعمول،ساعت هفت و ربع بنا طبق

اضافه را در خانه  یفرد ایکرد نقش سربار  ی!حس مدیفهم یاو را نم تیرضا لیبرد و دل یآرش در تعجب به سر م

 کشد و آرش از بابت نبودن او در خانه خوشنود است! یم دکی

به احوال  یمخصوص خودش پ یرکیآرش خوددار باشد.آرش با ز یکرد جلو یتصور،چهره اش درهم شد و سع نیا با

 شدند باب سخن را گشود: لیسوار اتومب یخواهرش برد و وقت

 اومده؟ شیپ یاتفاق نیلی:آآرش

 سرد و خشک پاسخ داد:نه! یبا لحن نیلیآ

نبود  دیجد یو پر تشنج بود،امر یمعمول اریآن دو بس یکه رابطه  نیشد!خب ا رهیجا خورد و متعجب به او خ آرش

 کرد. یم کیآرش را تحر یو کنجکاو دیرس یبه نظر م یعیرطبیغ نیلیآ تیو عصبان یاما آشفتگ

 گم حلش یهست بگو به بهزاد م یزیچ ؟اگهیندار ی:تو شرکت که مشکلدیبا سماجت مخصوص به خودش پرس آرش

 کنه!

 گفت:نه. تیکالفه و با قاطع نیلیآ

هم او را  یبه ستوه آمده بود و گاه نیلیمتفاوت آ ی.در واقع از اخالق ها و رفتار هادیرا درهم کش شیسگرمه ها آرش

 رنجاند. یم
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 رنجور گفت:باشه. یلحن با

 یفتارش مو ر نیلیبود،اما به آ ابانیاش و خ یرانندگ یشد.به ظاهر حواسش پ یسپس در سکوت مشغول رانندگ و

 !دیشیاند

 ؟یش ادهیپ یخوا یبرد گفت:نم یکه هم چنان در سکوت به سر م نیلیپارک کرد و رو به آ یرا گوشه ا لیاتومب

که  بود رهیمتعجب به او خ نیلیشد و به دنبالش وارد شرکت شد.آ ادهیشد.آرش هم پ ادهیپ یپاسخ چیه یب نیلیآ

 .باهاش حرف دارم!نمیخوام بهزاد رو بب یاو گفت:م یرفع کنجکاو یآرش برا

 !تیکرد افزود:در مورد وضع کار یم تیرا به سمت آسانسور شرکت هدا نیلیکه آ یدر حال و

رام که ب نیگشت و سپس گفت:هم انیبر لبانش نما ی.پوز خندستادیوارد آسانسور شد و با فاصله از آرش ا نیلیآ

 دارم آرش... یخواهش هیفت رو جبران کنم اما ازت تونم لط یازت ممنونم و نم یفراهم کرد یکار

چه که  وست،هریپ یکند و اگر هم به وقوع م ییاز او تقاضا نیلیآمد آ یم شیشد.کم پ رهیمسخ شده به او خ آرش

 کرد. یفراهم م شیبود با جان و دل برا

 یو تا حد یدرسته که تو برادر من نیاز خودم اداره اش کنه.ا ریبه غ یمنه و دوست ندارم کس یِزندگ نی:آرش انیلیآ

 یرییتغ ای یریبگ میو از طرف خودم تصم یکن یدخالت میخوام تو زندگ یشه اما نم یاعمال و رفتارم به تو مربوط م

 .یکن جادیدرش ا

 قطع سخن او گفت:ساکت شو! یشد و برا رهیبه او خ یعصب آرش

بود.پس لطفا به  ینکردم و حرفام کامال جد یادامه داد:من شوخ یسر داد و سپس جد یپر تمسخر یخنده  نیلیآ

 بزار و من و به حال خودم رها کن. تینظرم اهم

اش را در دست  یتوانست او را به حال خودش رها کند و وضع زندگ ی.نه نمستیدر سکوت به او نگر آرش

 حال مراقبش باشد. نیدانست چگونه او را مجاب کند و در ع ی.نمردینگ

 گذاشت.  یخود باق ی هودهیب یاز آسانسور خارج شد و آرش را در تصورات و فکرا نیلیآ
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در جا متوقف شد و به  یمنش یگرفت اما با صدا شیاتاق مخصوص به خود را در پ ریبرنامه هر روزه اش،مس طبق

همان لحن عشوه گرانه رو به او با  دیرس یحال سبک سر به نظر م نیجلف و در ع یکه دختر یاو بازگشت.منش یسو

 اتاقشون. دیآقا بهزاد گفتن بر یفیاش گفت:خانم شر

 کار دارن؟ ینگفتن چ ییایدر ی:آقادیشد و رو به او توپ یحرص

همان طور  یکند!منش یچیکرده و دمش را ق تیحد خود را رعا یکرده بود تا منش دیاو تاک ینام خانوادگ یقصد رو از

 .ریپاسخ داد:نخ دیجو یکه آدامس م

 نیبه بهزاد نظر دارد و تمام ا یکرد منش یدانست چرا اما حس م یتکان داد و به اتاق بهزاد بازگشت.نم یسر نیلیآ

که پا به  یخورد.از روز اول یبود و خون خونش را م یدهد.از دست او شاک یجلب توجه او انجام م یادا اطوار ها را برا

 جوان رو اعصابش بود! یِشرکت نهاده بود منش

بهزاد وارد  یصدا دنیبه در نواخت و پس از شن یآمد.ضربه ا یدختر ها خوشش نم پیت نیخودش نبود.از ا دست

 افتهیاش را  یانرژ ریکه اکس ییاو،گو دنیگفت.بهزاد سر باال گرفت و با د یدیسالم و خسته نباش یاتاق شد.به آرام

 .دینیبش دییا.بفرمیفیبر لب نشاند و گفت:سالم خانم شر قیعم یباشد لبخند

 قرار داشت جا خوش کرد. زیکه کنار م یمبل یتکان داد و رو یسر نیلیآ

به نگاه  یتوجه خود غرق بود و االتیافکنده بود و در خ ریهم چنان سر به ز نیلیشد اما آ رهیبه او خ یقیدقا بهزاد

 و پر حرارت بهزاد نداشت! رهیخ

تمام وجودش را  نیلیکرد.قلب پسرک به تالطم افتاد و حس کرد آ یشد و نگاهشان با هم تالغ رهیباره به او خ کی

 کرده است! ریقلبش،عقلش را هم تسخ یربوده و به اضافه 

 بپرسم. یسوال هیخواستم  یبه خود داد و سپس گفت:م یخبر از همه جا،از او رو برگرداند.بهزاد تکان یب نیلیآ



 اممن یک قربانی 

 

 
36 

 

 .دیی:بفرمانیلیآ

 د؟یاطالع دارها که  ستی:در مورد سفر توربهزاد

 گفتن. تونی:بله.خانم منشنیلیآ

و  دیکرده بود خند ریرا حسادت زنانه تعب نیکرده بود.بهزاد که ا دایپ ینه اما لحنش حالت خاص ایعمد بود  از

 .میامروز فشرده تر کار کن میرسن و ما مجبور یروز زود تر م هیبگم اونا  دیگفت:خب با

 :چرا زود تر؟دیمتعجب پرس نیلیآ

 دونم. ی:نمبهزاد

 کار کنم؟ یچ دی:خب االن من بانیلیآ

 دونم سخته اما... ی.میباش ارشونیچند روز در اخت دیبا شهی:مثل همبهزاد

 حرفش را قطع کرد و گفت:من شغلم رو دوست دارم. یبا مهربان نیلیآ

 دونم چطور ازتون تشکر کنم.واقعا وجود شما نعمته! ی:کامال مشخصه و من نمبهزاد

 .دیبه من لطف دار یلیافکند و گفت:ممنونم.شما خ ریبا خجالت سر به ز نیلیآ

 گه؟یفالح هم هستن د ی:آقادیداد و پرس رییگفتگو را تغ ریدهد مس صلهیبحث را ف نیکه ا نیا یبرا سپس

رو معاف  شونیداشت خود را کنترل کند پاسخ داد:نه.ا یشناخت و سع یسر از پا نم یکه از خوشحال یدر حال بهزاد

 کردم.

 ها به من واگذار شده،درسته؟ تیکل مسئول یعنیدرهم گفت:پس  یوا رفت و با چهره ا نیلیآ

 کنم. یم یبنده با شما همراه یسر نی:نه خانوم،ابهزاد

تواند بر کارش  یشود و نم یدانست که در حضور او دستپاچه م یم یشد.به خوب رهیمات و مبهوت به او خ نیلیآ

خاص،وجودش را در بر  یآن که بفهمد معذب بود و شرم یتمرکز کند.دست خودش نبود اما در حضور او و کنار او،ب
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دهد اما،خود را  یو او را مورد لطف خود قرار م دکن یبه او توجه م دیاز آن چه که با شیب سیدانست رئ یگرفت.م یم

 نهاد. یاو با برادرش م یدوست یرا پا نیزد و ا یم یالیخ یبه ب

 

 

 

 

 

 بازگشت. تیافکارش جدا شد و به واقع یایبهزاد،از در یصدا با

 ومده؟ی.کجاست ندمیآرش رو هم د نیکه شد ادهی:پبهزاد

 او کجا بود؟مگر با بهزاد قرار نداشت! یسپرده بود.به راست ی.به کل آرش را به دست فراموشدیکش یآه نیلیآ

 شما کار داره.گفت که با  ی:چرا ولنیلیآ

 :با من؟پس کجاست؟دیمتعجب پرس بهزاد

 شده! مونیپش دیباال انداخت و گفت:شا یشانه ا نیلیآ

رو با  نیاز چه قرار است و از ا انیگرفته و درهم وارد اتاق شد.بهزاد حدس زد جر یدر همان لحظه،آرش با چهره ا اما

خواهد خواهرش را عذاب  یاست و او نم اریآرش به خواهرش بس ی.حتم داشت که عالقه ستیبه او نگر یدلسوز

 کرد. یچند ساله اش را درک نم یترس و نگران لیدهد.اما دل

 .ی:به به آقا آرش.خوش اومدبهزاد

که از خدا خواسته بود از جا برخاست  نیلیقرار داشت نشست.آ نیلیکه مقابل آ یمبل یآهسته سالم گفت و رو آرش

وجه به ت یگفت و ب یلب چشم ریکرد تا قرار روز شنبه را فراموش نکند.ز دیبار دوم تاک یگفت.بهزاد برا یو با اجازه ا

 آرش از اتاق خارج شد.
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 فت.گر شیاتاقش را در پ ریمس شیها یتوجه به او و جلف باز یب نیلینازک کرد اما آ یاو،پشت چشم دنیبا د یمنش

شرکت عادت کرده بود و از  طیروز،به مح ستیب نیاش لم داد و در افکار خود فرو رفت.در ا یصندل یز،رویم پشت

ر د یبا کارکنان شرکت خو گرفته و با چند دختر مجرد که هر کدام صنم بایاش خارج گشته بود.تقر ییالک تنها

 شده بود! یمیشرکت داشتند صم

آرام و سر به  یو سرتق،به دختر یاغیبهزاد،از آن دخترک شد در مقابل  یداد و باعث م یموضوع آزارش م کی تنها

 کرد. یخود را مهار م یحال،کنجکاو نیموضوع برده بود و در ع نیبه ا یآرسام هم پ یمبدل شود.حت ریز

کرد،جنس نگاه  ی!حس مدیناآشنا را در وجودش دم یدر ذهنش شکل گرفت و احساس شیپ ی قهیچند دق ریتصاو

دانست  یکند.نم یم داریخاص را در وجودش پد یدارد و لذت یتازگ شیشناسد و برا یبهزاد را نم یها و محبت ها

 یمنجابتش ن نیندارد و در ح ینگاه ناپاک ادمنظور بوده است.آگاه بود که بهز یکرد و او ب یهم اشتباه تصور م دیشا

و توهم  االتیخ یفقط و فقط زاده  دیاعق نیهم ا دیکند و از او دست بکشد!شا یاش را مخف یتواند احساس درون

توجه از  یشده که با کم یکه او هم چون دختران نوجوان دیشیو اند دیخودش خند یالیاو بوده است.به خوش خ یها

 یرا عشق و عالقه م یپا افتاده ا شیساده و پ زیکنند و هر چ یگونه برداشت م کیو  ارجنس مخالف،هز یسو

 کنند! یتصور م یهم خود را در لباس عروس یگاه یپندارند،حت

کرد  یدر،نفسش بند آمد و گر گرفت.دعا دعا م یکرد خود را کنترل کند.با صدا یم یاش بلند تر شد.سع خنده

 آورد. یبار م یزیباشد مگر نه آبرو ر دهیرا نشن شیکه پشت در است صدا یفرد

 سرگرم کرد. شیگفت و خود را با برگه ها یدییزد،بفرما یخنده درش موج م یکه رگه ها ییصدا با

 

 

 

 یخواد؟وا یم یجا چ نیاون ا»شد و در دل نجوا کرد: رهینهاد و متعجب به او خ یبهزاد،برگه ها را گوشه ا دنید با

مهربان و پر عطوفت بهزاد،بر افکار مضطربش خط بطالن  شهیهم یاما صدا«خدا. یباشه.وا دهینکنه صدام و شن

 و استرس از وجودش رخت بر بست. دیکش



 اممن یک قربانی 

 

 
39 

 

 ؟یفی:خانم شربهزاد

 خدمتتون. اومدمیکرد م یخبرم م یمنش دیدی:بله؟چرا شما زحمت کشنیلیآ

 شه. یم لیساعت زود تر تعط هیخواستم بگم شرکت  یخانوم.م ستین یازی:نبهزاد

یبه دنبال بهزاد به راه افتاد.متعجب به اطراف م فیگفت و پس از برداشتن ک یاز خدا خواسته باشه ا نیلیآ

داشت ترس و اضطرابش را مهار کند  یکه سع یحضور نداشت.متعجب و در حال یگری.جز خودش و او،کس دستینگر

 رفتن؟ یکارمندا کِ هی:بقدیپرس

 گفتم بهت خبر بده. یآخه به منش یوقته.اولش فکر کردم تو هم رفت یلی:خبهزاد

 داد.خبر ن ی:ولنیلیآ

 نداره. یبی:عبهزاد

 نه؟ ایآد  ی:آرش نگفت منیلیآ

 رفت و در همان حال پاسخ داد:نه. نگیپارک یبه سو بهزاد

 راحت. التونیرسونم.خ یبپرسد که بهزاد افزود:من شما رو م یگریخواست سوال د نیلیآ

 خوام مزاحم شما بشم. یآخه نم ی:ولنیلیآ

ها  بهیغر نیسوار ماش ستین یازیمن هستم ن ی.در ضمن وقتیمراحم.شما هیچه حرف نیکرد و گفت:ا یاخم بهزاد

 .نیبش

 یبود.خودش هم راض کی یاست!در مردانگ یمرد چه قدر ستودن نیکه ا دیشیشد و اند رهیدر سکوت به او خ نیلیآ

ست دان یکرد!نم ینم ضیتعو یزیچ چیکه در کنار بهزاد وجود داشت را با ه یتیرفتن نبود و آرامش و امن ییبه تنها

 توجه کند. شتریکند تا به بهزاد ب یاو را وادار م یچه حس

 ن؟ید ی:خانوم افتخار مدیپرس یاو متوقف کرد و با ژست بامزه ا یرا جلو لشیاتومب بهزاد
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 یم ابانیبه خ نیلیبود اما آ رهیاش به او خ یدود نکینثارش کرد و سوار شد.بهزاد از پشت ع یلبخند نیلیآ

 آورد. یخود نم یکرد اما به رو یمنگاهش را حس  ینیگ.سنستینگر

 را به حرف بکشد،لب به سخن گشود: نیلیکرد آ یم یکه سع بهزاد

 ...نیلی:آبهزاد

تپد و هر لحظه  یم یحس کرد قلبش تند تر از مواقع عاد نیلیزد.آ یم و عشق موج ،تمنایدل د،دویترد شیصدا در

.معذب بود و استرس داشت خفه دینام یبار بود که بهزاد او را با نام کوچک م نیاش را بشکافد.اول نهیامکان دارد س

 کرد!دستپاچه پاسخ داد:بله؟ یاش م

 امروز مهمون شمام؟ یبه او انداخت و سپس گفت:خبر دار ینگاه مین بهزاد

 :مهمون؟دیکرد پرس یتر م یگرد شدند و با همان حالت،که چهره اش را خواستن شیچشم ها نیلیآ

خودت رو جمع »شود!به خود تشر زد: یکه او هنگام خنده چه قدر جذاب تر م دیشیبا خود اند نیلیو آ دیخند بهزاد

 !«.هیمردِ مثل بق هی نمیکن دختر.ا

 زدم؟ ی:حرف خنده داردیپرس یجیبا گ نیلیآ

 وجه!فقط... چیبود گفت:نه به ه دایخنده در آن هو یکه ته مانده ها یخود را کنترل کرد و با لحن بهزاد

 ؟ی:فقط چنیلیآ

ت !درسیش یبامزه م یلی،خیکن یتعجب م یپر احساس گفت:وقت ینگاه پر محبتش را نثارش کرد و با لحن بهزاد

 خوشگل و بامزه! یمثل دختر کوچولو ها

و  دییگرا یدچار اختالل شده است!چهره اش به سرخ دنشیزند و نفس کش یم رونیحس کرد از سرش بخار ب نیلیآ

 توأم با لذت وجودش را در بر گرفت. یشرم

 آد! ی.بهت نمیباش یکردم خجالت یافکند و سکوت کرد.بهزاد نگاهش را از او گرفت و گفت:فکر نم ریبه ز سر

و  یقدر خودمون نیشده؟چرا ا یطور نیپسره چرا ا نیمن!ا یخدا یوا»بر هم فشرد و در دل زمزمه کرد: دهید نیلیآ

 ...«.فتمیاالنِ که پس ب یزنه؟وا یراحت با من حرف م



 اممن یک قربانی 

 

 
41 

 

 .میگفت یم میخب،داشت یلیگرفت و سپس گفت:خ شیآن ها را در پ یخانه  ریمس بهزاد

 :آرش شما رو دعوت کرده؟نیلیآ

 خراب بود! یلیتکان داد و گفت:آره.قرار بود باهاش حرف بزنم تو شرکت وقت نشد.ظاهرا حالش خ یسر بهزاد

 ممکنه! ریغ بای؟تقریزد و گفت:آرش و حال خراب یپوزخند نیلیآ

 .یاون و بهتر از همه بشناس دیتو با عتایخبر از همه جا گفت:خب اون برادرته،طب یب بهزاد

 شناسم! ینشناختم و هنوز هم نم یو آهسته زمزمه کرد:ول دیکش یآه نیلیآ

فهمم  ی:منظورت رو نمدیرو پرس نیورد.از همجا خورد!آهِ او آن قدر سوزناک بود که قلب بهزاد را به درد آ بهزاد

 اومده؟ شیپ ی.مشکلنیلیآ

 ...روزیتر از د شیهست!هر روز ب شهی:مشکل همنیلیآ

 یرو من حساب کن.نم یداشت ازی!هر وقت به درد و دل نینکن یستیو رودربا یخوام با من راحت باش ی:ازت مبهزاد

 !یمن و دوستت فرض کن یتون یم ی.اگه خواستستیو من بعنوان رئ میکار باش طیخوام فقط تو مح

 نه؟یاز ا ری.غنیشما هم دوست آرش هست ی:ولنیلیآ

 ؟ی:تو با آرش اختالف داردیپروا پرس یب بهزاد

 ناراحته... ایدن نیاون از حضور من تو ا دیدونم شا یبغض کرد و آهسته پاسخ داد:نم نیلیآ

 

 

 

 باشه؟ یچه طور ممکنه از وجودت ناراض یدوستت داره!تو خواهرش یلی:آرش خبهزاد
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 یها را از او سلب کرده است.چگونه م یکه برادرش تمام خوش دیتوانست بگو یداد و نم یآزارش م یبد بغض

 یگام بر م یناکجا ابادِ زندگ یکند و به سو یقلب شکسته و پر درد را با خود حمل م نیا یاز بچگ دیتوانست بگو

 دارد!

 یریدلگ یول رهیبگ ،دلتیبغضت بخند یتو فضا یوقتا مجبور یسرشار از غم نجوا کرد:بعض یبا لحن نیلیآ

و فقط ها دلت رو بشکنن و ت یلی...خیریبگ دشیند یول ینیرو بب زایچ یلی...خینکن تیشکا یول یبش ی...شاکینکن

 !یسکوت کن

کرد  یتصور نم یفرو رفت!حت یریاز غم و دلگ یو چهره اش در هاله ا دیکش یشد.آه رهیمات و مبهوت به او خ بهزاد

 !تیرا پشت سر نهاده باشد.چه قدر سخت بود تحمل آن وضع ییرنج ها نیچن نیلیآ

 !«.یسخته عشقت عذاب بکشد و تو قادر به نجات او از برزخ غم نباش یلیخ»

 تلخه! یلیحرف هات خ نیلی:آبهزاد

اشه ب یسرشار از غم و تلخ تیزندگ یرا به بهزاد دوخت و گفت:وقت نشیبر لب راند و نگاه غمگ یشخندین نیلیآ

 کنه! یطعم گس تموم وجودت رو غرق خودش م نیشه و ا یخود به خود حرف ها و لحنت هم تلخ م

 .ابدیحال او  نیتسک یبرا یبتواند کمک دیتا شا دیشیبر هم فشرد و با خود اند دهید یعصب بهزاد

ئن .مطمیحالت رو به راه نبود بهم خبر بد ای یبه کمک داشت ازیو هر وقت ن یخوام به من اعتماد کن یم نیلی:آبهزاد

 کنم. ینم غیدر یکمک چیباش از ه

دانست چرا اما  یاش را نثار او کرد و در قلب به خاطر حضورش خداوند را شاکر شد.نم شگرانهینگاه ستا نیلیآ

با او برخورد داشته است!چهره  یکه در زندگ ستیمرد نیکرد او،بهتر ینسبت به او داشت و حس م یخاص شیگرا

 دوست داشت و از حضورش شادمان بود. راو تعصبش!همه و همه  رتیا،نجابت،غیمهربان،لحن پر محبت،حجب و ح ی

 باشد و شیداشت مرحم درد ها مینداشت.تصم نیلیآ دییبه تا یازیآرامش خاطر بهزاد بس بود و ن ینگاه برا نیهم

ساده،اما او را  یحس ای.عشق بود زدیخواست او زجر بکشد و اشک بر یوجه نم چیاش را دگرگون سازد!به ه یزندگ

اش حاضر بود خود را هم  یخوشنود یو برا شاندک یحال لجباز و سرتق م نیو در ع بایآن دختر آرام و ز یبه سو

 فدا کند!
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 کنم؟ یخواهش هیتونم ازت  ی:مبهزاد

 آره حتما!:نیلیآ

 بخند... شهیو گفت:هم دیکش یقینفس عم بهزاد

 :چرا؟نیلیآ

 دختر لبخندِ! شیآرا نیچون بهتر دیداد و گفت:شا لشیتحو یچشمک بهزاد

 حق با شما باشه اما... دیشد.بالفاصله گفت:شا داریبر لبانش پد یمحو لبخند

 خواسته باشم... یبزرگ زیکنم چ ینم ؟فکری:اما چبهزاد

 تونه درکش کنه! یوقت نم چیکس،ه چیوجود داره که ه یزمزمه کرد:پشت لبخند من داستان نیلیآ

 من بتونم درک کنم! دیخود را نباخت و مرموز گفت:شا د،امایچهره اش را درهم کش بهزاد

 کس نتونسته اون وقت شما؟ چیزد و گفت:ه یپوزخند نیلیآ

کم  یزیچ تیاز جذاب یاو شد!به راست یمحو تماشا نیلیرا باال داد.آ نکشیو ع دیکش شیبه موها یدست بهزاد

 یهوه اق یگرد و چشمان بایتقر یپر بود اما فرم بدنش را خراب نکرده بود.صورت یکه کم یبلند با اندام ینداشت!قد

که در همان  یو محبت و نجابت!طور یاز مهربان بود زیآمد!او لبر یخوب جور در م اشیصاف و قهوه ا یکه با موها

 !یبرد یاش م یباطن یو خوب تیبه مهربان ینگاه اول،پ

 .دیبه خود داد و نگاهش را از او دزد یتکان شیصدا با

 رو کشف کنم. یِخونسردت مخف یکه پشت چهره  یبتونم راز دی،نه؟شایشانس بهم بد هی یتون ی:حداقل مبهزاد

 !د،مطمئنمیتون یسرتق شانه باال انداخت و گفت:نم نیلیآ
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 ؟یتونم.من بهزادم.من و دست کم گرفت یو گفت:مطمئن باش م دیخند بهزاد

او پر احساس و کنجک یزد و سپس با لحن شیبه رو یتکان داد.بهزاد لبخند ینف یبه نشانه  یبا لبخند سر نیلیآ

 کنم دخترک سرتق! یافزود:کشفت م

 سپرد. یرا به فراموش شیچند لحظه پ یو غم ها دیکه به او نسبت داده بود خند یاز لقب نیلیآ

کدامشان  چیاز ه ییبه خانه،صدا دنیخود ادامه داد.تا رس یشد و سپس به رانندگ رهیبه او خ یقیدقا بهزاد

 کند و با عقل و احساسش در جدال باشد! شیتماشا ریدل س کی نیلیبود تا آ یفرصت نیبرنخواست و ا

آرسام،به سرعت اتصال را وصل  یشماره  دنیتلفن همراهش،او را از جنگ و جدال منصرف کرد و با د یصدا

 ؟یمن.خوب یانداز شد:سالم کوچولو نیدر گوشش طن زشیشاداب آرسامِ عز شهیهم یکرد.صدا

 ؟ی.تو چطور،آرهی:سالم داداشنیلیآ

 ؟یآرش ؟بایی.کجازمیمنم خوبم عز یمشهود بود پاسخ داد:تو خوب باش شیکه در صدا یبا آرامش آرسام

 ست؟یبه بهزاد انداخت و سپس گفت:نه.آرش مگه خونه ن ینگاه نیلیآ

 .میرفته ما هم وجود دار ادشیقدر سرش شلوغه که به کل  نی:نه بابا،آقا اآرسام

 ر؟یام شیپ یپس؟مگه قرار نبود بر ی:تو چرا خونه موندنیلیآ

 شدند. زیت شیهم جنس مخالف گوش ها به،آنیغر ینام فرد دنیو با شن دیرا در هم کش شیاخم ها بهزاد

 ؟یآ یم یبا ک ی:نه نرفتم.نگفتآرسام

 :با آقا بهزاد.نیلیآ

 ؟یآقا آقا راه انداخت دهی:به به چشم و دلم روشن.هنوز نرسدیمتعجب و شوخ پرس آرسام

 :چرت پرت نگو.منظورم دوست آرش بود.دیبه او توپ نیلیآ

 خانوم! یلیآ یو گفت:خودت دیخند آرسام
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 معترض گفت:عه آرسام! نیلیآ

 .پررو ی.دختره یبر یی.فقط پات رو بزار تو خونه اگه گذاشتم جامیرس یبهم م گهیقهقهه زد و گفت:باشه د آرسام

 .کمیکنم نزد یتو،من فعال قطع م یا ونهیو گفت:د دیهم خند نیلیآ

 یر یشمرم اون وقت تو با آقا بهزاد م یجا دارم مگسا رو م نیمن خنده داره.من ا یخب بخند.بدبخت لهی:خآرسام

 ددر دودور!

 یشد و محو تماشا رهیو قهقهه اش به هوا برخاست.بهزاد متعجب به او خ ردیخودش را بگ ینتوانست جلو نیلیآ

 خندان محبوبش شد! یچهره 

 !یند یپسره رو فرار یاول راه نینخند.هم یاون طور بهیمرد غر ی:زشته جلوآرسام

 ؟یندار ی:برو بابا تو هم دلت خوشه.فعال کارنیلیآ

 .ینکن یطونی:نه.شآرسام

 !گیگه ته د یم گیبه د گی:دنیلیآ

 :مواظب خودت باش کوچولو.آرسام

 گفت و سپس تماس را قطع کرد. یباشه ا نیلیآ

 

 

 :آرش خونه نبود؟دیو کنجکاو پرس دیچیبه داخل کوچه پ بهزاد

 .رونیره ب یکنه خودش م یدعوت م:نه.جالبه مهمون نیلیآ

 اومده. شیبراش پ ی:حتما کاربهزاد
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شد.بهزاد هم پس از خاموش کردن  ادهیکرد و پ یل،تشکریباال انداخت و با متوقف شدن اتومب یشانه ا نیلیآ

که آرسام خانه است  نیخدا را شاکر شد از ا نیلیبه داخل ساختمان رفت.آ نیلیشد و به دنبال آ ادهیلش،پیاتومب

کرد به او  یداشت که او را وادار م یخاص یها یژگیدانست چرا اما بهزاد و یمرد!نم یاز خجالت م ییمگر نه تنها

 یلحن شه،بایرا فراموش کرد و مانند هم شیها یبهزاد،شوخ دنیاحترام بگذارد و در حضورش معذب باشد.آرسام با د

تخت ولو  یهم آن ها را تنها گذاشت و به اتاقش بازگشت.رو نیلیبا او شد.آ یو مهربان مشغول احوال پرس یمیصم

 میترم شیبال شکسته،بال ها یهم چون پرنده ا ایرها شده  یکرد از زندان ی.احساس مدیکش یقیشد و نفس عم

 شده اند و حال،آزاد است!

به خود  نهییبه سر کرد.در آ کشیهمرنگ تون یکرد و شال ضیکلفت تعو یبلند و ساپورت کیتون کیرا با  شیها لباس

 یدانست به اندازه  یکه م نیجلوه کند،با ا یخواست در نظر بهزاد زشت و معمول یدانست چرا اما نم یشد.نم رهیخ

 یو جذاب،حت یمعصوم و دوست داشتن یکند و با آن چهره  یرا به خود جلب م یا نندهیو نظر هر ب باستیز یکاف

 کند! یا هم نرم مها ر نیدل سنگ تر

 و پس از دیاش مال دهیرژ به لبان رنگ پر یمقدار دیدر آ یرنگ یکه چهره اش از ب نیا ینداشت اما برا ازین شیآرا به

 ازین رایراحت شد ز یاندک الشیمشغول گپ زدن بودند.خ یو شاد متیآن از اتاق خارج شد.آرسام و بهزاد با صم

 پناه برد. پزخانهتدارک نهار به آش ینبود در حضورش معذب باشد.به بهانه 

 برنج رو پختم ها! یلیبلند گفت:آ یبا صدا آرسام

 .دهیوقت شوهر کردنت رس گهیخودت.د یبرا یشد ییو گفت:به به آقا آرسام. کدبانو دیخند نیلیآ

 خانوم! یلیآ یکرد نخندد پاسخ داد:فعال که شما از من جلو زد یم یسع یو آرسام،در حال دیخند بهزاد

 یباشد،او را به جنون م گرید یمتعلق به مرد نیلیکه آ نی.تصور ادیپر شیدر گلو وهیو م دیاز سر بهزاد پر هوش

 کشاند!تحملش خارج از توان او بود.

ام نثار آرس یچشم غره ا نیلی.آدیلب تشکر کرد و آب را الجرعه سر کش ریبه دستش داد.ز یآب وانیهراسان ل نیلیآ

 ؟یکن یم ییرایاز مهمونت پذ یطور نیکرد و گفت:ا

 که من باشم،غم و غصه ممنوعه! ییوضع عادت کنه چون جا نیبه ا دیو گفت:بهزاد جان با دیخند آرسام

 :چه قدر خوب.بهزاد
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 .یدی:حاال خوبش و ندآرسام

 قراره ازدواج کنه؟ ی:کدیانداخت و سپس کنجکاو پرس نیلیبه آ ینگاه بهزاد

 من! دیشا نیلیآ دیدونم واال.شا ی:نمآرسام

 ؟یسراغ ندار یبه او تشر زد:مسخره نشو.بحث بهتر نیلیآ

 :نوچ عروس خانم.آرسام

 آن ها را ترک کرد. ییدستشو ی.به بهانه دیآ یباال م یکرد نفسش به سخت ی.حس مدیاز رخسار بهزاد پر رنگ

 گفتم کوچولو! یدی:دآرسام

 رو؟ ی:چنیلیآ

 بو داره. یلیخ هیعاشقه.قض یشد و گفت:طرف بدجور یجد آرسام

 به خدا. یا وونهی:تو ددیبه او توپ یعصب نیلیآ

 به آشپزخانه بازگشت و خود را با غذا سرگرم کرد. سپس

 

 

 هی،یلعنت:»دیشیکرد رنگ به رو ندارد.با خود اند یشد.حس م رهیبه خود خ نهییو در آ دیآب به صورتش پاش یمشت

 «.قدر تو رو داغون کرده؟ نیدختر ا

بود و  یرا بست.عصب شیرا مشت کرد و پلک ها شیشد.دست ها رهیخود خ ریبه تصو نیو غمگ دیکش یآه

ر ناباو«.مال من باشه.من دوستش دارم... دیبا نیلی.آستین یدونم،اون دختر با کس یمن م»لب زمزمه کرد: ریداغان!ز

و چند ساله  نیچند قیکه خواهر رف یحد دل بسته است؟آن هم به دختر نیچگونه تا ا دیشیو اند ستیبه خود نگر

 یها سرش م زیچ نیچشم بدوزد.اما مگر عشق ا قشیو مجنون نشده بود به ناموس رف وانهیاش بود.نه!هنوز آن قدر د

 تپد! یم گرید یکه به عشق دختر یکرد؟قلب یکرد قلبش را چطور ساکت م یرا کنترل م شیشود؟چشم ها
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انداز شد.آب را بست و از آن جا  نیآرش در خانه طن یاش جدا کرد.صدازنگ آپارتمان،او را از افکار درهم یصدا

احوالش  یایبه لب آورد و جو یآرش لبخند دنیاش نشود!با د دهیرنگِ پر یکرد آرش متوجه  یخارج شد.دعا دعا م

شمرد و به  متیگو شدند.آرسام فرصت را غن و فتسرگرم گ بیترت نیو به ا رفتیباز او را پذ یشد.آرش هم با رو

 آشپزخانه هجوم برد. ن،بهیلیکمک به آ یبهانه 

 بود! دهیفا یاو را صدا زد اما ب یانداخت.آرسام چند بار یغرق در افکارش بود و به ظاهر بساط ساالد را راه م نیلیآ

 ن؟یلیدستش زد و گفت:حواست کجاست آ یبر رو یا ضربه

 ؟یکار دار ی:چدیبه خود آمد و آهسته پرس نیلیآ

 ؟یبابا،چرا پکر ی:اآرسام

 کردم. یتو فکر م ی.داشتم به حرف هاستمی:ننیلیآ

 ؟یدیهم رس یا جهی:خب به نتدیپرس طنتیو با ش دیخند آرسام

 کالفه پاسخ داد:آره. نیلیآ

 رفت؟ یکلک.بله رو داد ی:اآرسام

 آرسام. اریدر ن یخواست گفت:مسخره باز یکه از جا بر م ینگاهش کرد و در حال یعصب نیلیآ

 است؟ انیاست،چه حاجت به ب انیکه ع یزیاز کاهو را به دهان گذاشت و سپس گفت:چ یبرش آرسام

 آرسام... یکن هشیتوج دیبر هم فشرد و لب زد:تو با دهید نیلیآ

 :من؟چرا؟دیمتعجب پرس آرسام

 !یِکنه.در هر صورت جواب من منف یالبافیخودش خ یبرا یخودیخوام ب ی:نمنیلیآ

 ؟یگرفت یبود.تو چرا جد یمن همش شوخ ی:حرفاآرسام

 داداش.اون پسر... ستمی:من احمق ننیلیآ
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افکند.آرسام از جا برخاست و مقابلش قرار گرفت.چانه اش را به دست گرفت و صورتش  ریو با شرم سر به ز دیگز لب

 .نیلیرا باال آورد و گفت:به من نگاه کن آ

 به برادرش چشم دوخت و سکوت کرد. نیلیآ

 ...دمیدونم.دوستت داره.خودم فهم ی:مآرسام

 :پس خودت حلش کن.نیلیآ

 ...دی.شاستیمشخص ن یزی:هنوز که چآرسام

 یزاره.نم یببره بهزاد و زنده نم ییآرش رو ندارم آرسام.اگه بو یدادنا ریگ یحرفش آمد و گفت:حوصله  انیم نیلیآ

 .نهیبب یبیبهزاد آس ایبهم بخوره  شونیخوام دوست

 زیشه عز یخدا بخواد همون م یمهربون من!هر چ ینباش خواهر کوچولو یچیزد و گفت:نگران ه یلبخند آرسام

 دلم.

 .نیبچ زویتکان داد و گفت:برو م یسر نیلیآ

 بازگشت. ییرایگفت و به پذ یچشم آرسام

 

 

 یم هیبه بق یپاسخ کوتاه یساکت بود و هر از گاه نیلیمشغول صرف نهار شدند.تنها آ یز،همگیم دنیاز چ پس

رو ثابت  نیخالف ا یزیاگه عروسه،پس چرا چهره اش چ:»دیشینظر داشت و با خود اند ریداد.بهزاد تمام وقت او را ز

تفکر را از او سلب کرده بود.آرش که  قرارش،قدرت یو قلب عاشق و ب افتی ینم یمنطق یاما باز هم پاسخ«.کنه؟ یم

 ومد؟ی:بهزاد جان از غذا خوشت ندیبه احوال ناخوشش برده بود،کنجکاو پرس یپ

 خانوم حرف نداره! نیلیآ هم خوشمزس.دستپخت یلیبر لب نشاند و گفت:چرا اتفاقا خ یتصنع یلبخند بهزاد

 !نیان کدبانو تراز آرسام ج داس،شمایطور که پ نیکرد و گفت:ا نیلیرو به آ سپس
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 یِمن هم از صدقه سر ییکدبانو نیو گفت:ا دیسرگرم کرد.آرسام خند شیگفت و خود را با غذا یبا شرم ممنون نیلیآ

 خواهر خانوممه.

 داشته باشه غم نداره. یخوب نیبه ا یخواهر یوقت گه،آدمی:بله دبهزاد

 !نِیشه گفت خوشبختر یم بایکرد و گفت:آره تقر نیلینگاه پر محبتش را نثار آ آرسام

احوال ناخوشِ بهزاد هم  یبود.متوجه  شیو خونسرد مشغول خوردن غذا الیخ یانداخت که ب نیلیبه آ ینگاه آرسام

 شناخت. یم یشده بود.به هر حال او هم مرد بود و جنس خودش را به خوب

د که بو نیلیکند.تنها مانع خود آ نیخواهرش را تضم یتوانست خوشبخت ینداشت و قطعن م ی،مشکلنظر او بهزاد از

 به جنس مذکر نداشت! یبرادرش عالقه ا یها یریسخت گ لیبه ازدواج نداشت و به دل یلیم

 !ستین لیم یبه بهزاد ب نیلیدانست آ یداشت اما هر چه بود م یگرید لیهم دل دیدانست شا ینم

دانست چرا اما  یشستن ظروف از جمع آن ها خارج شد و به آشپزخانه پناه برد.نم یبه بهانه  نیلیاز صرف نهار،آ پس

 !دیآورد و ضربان قلبش شد یبهزاد،نفس کم م ینگاه ها ریکرد ز یحس م

 یعنی نیرفتند و ا یم رونیب یکار یبرا دیها را شست و پس از آن به جمع آن ها بازگشت.آرش و بهزاد با ظرف

 تاب بهزاد قرار داشت. یب یکه در معرض نگاه ها نیلیآ یِآزاد

توانست خود را گول بزند.او هم بهزاد را دوست داشت اما  یمقابلش چشم دوخت.نه نم واریتخت نشست و به د یرو

 یاو را م دیفردا هم با یعنیقرار شنبه افتاد. ادیرا انکار کند.به  نیآمد و محال بود ا یعاشق نبود!تنها از او خوشش م

 یتمام شیکاش ها یفرار کند.ا قتیشد از حق یم کاشبر هم فشرد.چه قدر سخت بود. دهیو د دیکش ید؟آهید

 نداشتند!

آن که آرش  یشد ب یموضوع حل م نیا دیبود وارد اتاقش شد و کنارش نشست.با دهیرا مناسب د تیکه موقع آرسام

را نوازش کرد و  سوانشیشدند و به آغوش برادر پناه برد.آرسام هم گ ریسراز شیاو،اشک ها دنیبا د نیلیآگاه شود!آ

 من چرا ناراحته؟ یگفت:کوچولو

 نی!ایباش یقو دیتو با نیلیو گفت:آ دیکش یقیتنها هق هق اش شدت گرفت و سکوت کرد.آرسام نفس عم نیلیآ

 بخت. یبره خونه  یروز هی دیبا ی.به هر حال هر کسادیب شیپ یهر دختر یجور مسائل ممکنه برا
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دونم که قابل  ی.مدونم یتونه من رو تا اخر عمر تحمل کنه؟من خودم م یم یآرسام.ک ستمین ی:من هر کسنیلیآ

 ...ستیزنِ دل نازک و لوس ن کیبا  یقادر به زندگ یمرد چی.هستمیتحمل ن

 داره. ازیبنده و فقط به وجودت ن یهات م یهمه بد یکه عاشقت باشه چشم رو ینگو.کس یطور نی:اآرسام

 خودش رو امضا کرده! یبه من دل ببنده مطمئن باش سند بدبخت ی:هر کسنیلیآ

 !نیلیبه او تشر زد:آ آرسام

 !قتهیحق هی نیگم؟ا ی:دروغ منیلیآ

 .ستیگفت:ن یعصب آرسام

 !ستمیکه خودم ن یرو خوشبخت کنم در حال یتونم کس ی:چرا هست.من نمنیلیآ

که با عشق و عالقه و  یا یدور.زندگ زیاحمقانه رو بر یفکرا نیا نیلیزد و گفت:آ شیبه موها یکالفه چنگ آرسام

 برو و برگشت. ی!بنهیاز همون اول تضم شیاعتماد بنا بشه مطمئن باش خوشبخت

 دونم آرسام. یدونم.نم یرا حصار سرش کرد و گفت:نم شیبر هم فشرد و دست ها دهیکالفه،د نیلیآ

 .یو در انتظار اتمامش به سر ببر یپشت پا بزن یبه زندگ دی!تو نباگهیهر کس د ایفکر کن.بهزاد  نیلی:آآرسام

 بهزاد چه قدر احمق است که عاشق او شده است! دیشیسکوت کرد و اند نیلیآ

 یگفتم قراره ازدواج کن ی.وقتنیلینگاهش خوندم آ یتوجه به حال و احوال او ادامه داد:من عشق رو تو یب آرسام

 .یلیو حس کردم آ دمیبود.داغون شد.من د یدنیچهره اش د

 کنم. یاشکبار به او چشم دوخت و گفت:تمومش کن ازت خواهش م یبا نگاه نیلیآ

 را به یکیآورد و  رونیرا از کمد ب یقرص یجعبه  نیلیاو را تنها نهاد.آ یقیبه ناچار سکوت کرد و پس از دقا آرسام

 یقرص ها نیاو نشده بود و تنها با هم بیکه هرگز نص یزیخواست.چ ی.آرامش مدیتخت دراز کش یدهان گذارد.رو

 کرد! یکسب م یلعنت
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عِ موق نیخوابه؟!اونم ا نیلیآ یعنی:»دیشی!با خود انددینشن یبه در اتاق زد اما جواب یبار سوم،ضربه ا یبرا آرسام

تخت  یفرو رفته است.کالفه رو نیسنگ یبه خواب نیلیآ دیمتعجب در اتاق را گشود و در کمال تعجب د«.روز؟

 «.ولم کن آرسام...»باز پاسخ داد: مهین ییبا پلک ها نیلیاو را صدا زد.آ ینشست و چند بار

و منگ  جیتخت نشست.گ ید بر روخواب آلو یشد و با چهره ا میتسل نیلیآرسام دست بردار نبود.سر انجام آ اما

 آرام بخش اثر خود را گذاشته بود. یبود!قرص ها

 :ساعت چنده؟نیلیآ

 ...یخبر یب ایجا و از دار دن نیا یدیخرس کپ نیو گفت:بَه خانوم و باش!ع دیخند آرسام

 ومدن؟ین نای:آرش ادیبلندش انداخت و پرس سوانیبه گ یچنگ نیلیآ

 .ومدیباال انداخت و گفت:نه بهزاد ن ییابرو طنتیبا ش آرسام

 به بهزاد داره؟ یکرد و گفت:من گفتم آرش.چه ربط یدندان قروچه ا نیلیآ

 بود. یدونم منظورت چ یمن که م زمیبه او انداخت و گفت:عز یهیعاقل اندر سف ینگاه آرسام

 آقا... ی:نبود!توهم زدنیلیآ

 !یمن و گول بزن یتون یوار گفت:نم دیو تهد دیخند آرسام

 یاتاقش بازگشت.آرسام مشغول بود و متوجه  قه،بهیحمام راه افتاد و پس از ده دق یتوجه به او،به سو یب نیلیآ

 حضور او نشد.

پاسخ از بهزاد داشت!قفل را  یتماس ب ،سهیتخت نشست و تلفن همراهش را چک کرد.در کمال ناباور یرو نیلیآ

 یجان،من قصد مزاحمت نداشتم و ندارم!بابت برخورد ها نیلیآ»کرده بود را خواند: افتیکه از او در یامیگشود و پ

و هر وقت  میبود که دو تا دوست بمون نیبر ا ار.قریخوام و دوست ندارم در حضورم معذب باش یام عذر م مانهیصم

 ...«.یبه من اعتماد کن یبتون دوارمی.امیرو من حساب کن یداشت ازیکمک ن
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معذب بودنم شد؟چه قدر  ی!چه طور متوجه یلعنت»لب گفت: ریو صورتش گلگون شد.ز دیبه دندان گز لب

 ...«.نهیزبیت

 ...یاومد یشد و گفت:عه ک رهیمتعجب به او خ آرسام

تو اون  یدید ی؟چیلیخود منصرف شد و گفت:چته آ یجمله  یادامه  ن،ازیلیآ یحالت چهره  دنیبا د اما

 ماسماسک؟

 .قهیساکت شو دو د:اه نیلیآ

 .نمیگفته؟بده ب ایو با خنده گفت:اقا بهزاد چ دیتلفن همراه را از دستش قاپ آرسام

تونم با اون داشته باشم.اون  یم یافکند و گفت:آرسام مسخره نشو.من چه کار ریبا شرم سر به ز نیلیآ

 خودش...خودش...

 خب! یلیاند گفت:خخو یرا م امیکه پ یشد و در حال رهیتلفن خ یبه صفحه  آرسام

 دم. یگفت:صبر کن االن جوابش رو م نیلیاز خواندن آن رو به آ پس

 نگو آرسام بخاطر من. یزیرفت و گفت:نه چ شیهراسان به سو نیلیآ

 .یایو باهاش کنار ب یریرو بپذ تیواقع دیتو  با نیلیتخت نهاد و گفت:آ یتلفن را رو آرسام

 نکردم که اون...اون... یمن کار یبا بغض زمزمه کرد:ول نیلیآ

.اما شجاع یلیآ نیستیمقصر ن چکدومتونیکه عاشقت بشه.ه ینکرد یدونم کار یزد و افزود:م یشخندین آرسام

 موضوع رو رک و راست بهش بگو.باشه؟ نیباش و ا

 تونم. ی:نه من نمنیلیآ

 ؟ی:دوستش دارآرسام

 ...کینزد یآشنا هیدوست. ایهمکار  هی.مثل نمیب ینم یا گهید دیگفت:آره اما من اون رو به د تیبا قاطع نیلیآ

 ؟یراستش رو بگ ید یسوال بپرسم،قول م هیو گفت:اگه  ستیموشکافانه او را نگر آرسام
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 گم؟ یگفت:مگه من بهت دروغ م نیغمگ نیلیآ

 :نه.آرسام

 :خب؟نیلیآ

 ونه؟یدر م یا گهیکس د ی:پادیپرس یجد یبا لحن آرسام

و آرسام به ا یعنیبود؟ یچه سوال نیبود.ا رممکنیشروع کرد به لرزش.نه!غ شیو دست ها دیپر نیلیاز رخسار آ رنگ

 شک داشت؟

 بگم؟  دی:نه نه نه!چند بار بانیلیآ

از  شتریب میخوام زندگ یدل نبستم آرسام!فقط نم یاحد الناس چیزد:من به ه ادیفر یاز جا برخاست و عصب سپس

 یب،یمادر ی.طعم بدهیرو نچش یکنم.اون طعم تلخ مییتنها یتونم اون پسر رو قربان ی؟نمیفهم یخراب بشه.م نیا

 !دهیشدن رو نچش یو قربان ،اجباریمهر

چند ساله اش شکست.آرسام  یافتاد.هق هق اش شدت گرفت و بغض ها نیزم یاز زانوانش سلب شد و بر رو توان

 صدا و آرام! ی.بختیر یهم اشک م

هم به آغوش برادرش  نیلی.آدیکنار خواهر کوچکش نشست و او را در آغوش کش نیزم یتخت برخاست و رو از

 شدن داد. یخود مجال جار یشتافت و به اشک ها

 

 

 نیلیآرسام و آ یاز سر و صداها یبود که خبر بیرا در قفل چرخاند و وارد شد.عج دیحوصله،کل یکالفه و ب آرش

 نبود!

 ؟آرسام؟یلی:بچه ها؟آآرش

  دنیشد.با د نیلیو پس از اتاق آرسام،وارد اتاق آ دیانه سرک کشبه آشپزخ متعجب
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 زبان در کام چرخاند و گفت:حالتون خوبه؟ یماند و به سخت یآن دو،مات و مبهوت بر جا انیگر ی چهره

 آرش دهد؟ لیتحو یدانست چه بهانه ا یخورد!نم کهیرا از خود جدا کرد. نیلیبه خودش آمد و آ آرسام

 ن؟یریگ یابغوره م نیشده باز دار ی:چآرش

شده  ی:چدیتوجه به آن دو از جا برخاست و خواست از اتاق خارج شود اما،آرش مچ دستش را فشرد و پرس یب نیلیآ

 ن؟یلیآ

 !ستی:مهم ننیلیآ

 ه؟یمن مهمه،زود باش بگو.مشکلت چ ی:براآرش

 .میکرد یم میاز قد یادی میبه کمکش شتافت و پاسخ داد:داشت آرسام

 ن؟یکن یازش فرار م شهیکه هم یمیبا تمسخر گفت:عه چه جالب!قد آرش

 .شه گفت یکه نم زوی.همه چمیخوب افتاد یخاطره  هی ادی:آرسام

 آق آرش! هیبوده.خصوص یکرد و گفت:مسأله خواهر برادر نیلینثار آ یچشمک سپس

 .دیاما گفت:مبادا دست از پا خطا کن دیخند آرش

 !دیشد بیعج یلیدو روزه خ یکیاما سکوت کرد.آرش افزود:شما ها  دیلرز نیلیآ

 .یهم شک دار واریکنار د یبه مورچه  یداداشِ من،حت ییتو بی:عجآرسام

 گم. یباال انداخت و گفت:دروغ که نم ینثارش کرد اما آرسام شانه ا یچشم غره ا آرش

 نزن. یادی:حرف زآرش

 :چته باز؟آرسام

دهد رو  رییکه جو را تغ نیا یرفت.آرسام برا رونیزد از اتاق ب یتکان داد و همان طور که با خود حرف م یسر آرش

 عاشق شد از دست رفت! نمیداده بود گفت:بفرما ا هیتک واریکه به د نیلیبه آ
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 !ونهیو گفت:د دیرمق خند یب نیلیآ

 مجنون.اِال خوده بدبختم! ای یِلیل ایآد  یما م ریگ ی:واال هر کآرسام

 زده به سرت؟ یلی:نکنه تو هم هوس لدیرا باال انداخت و پرس شیابرو یتا کی نیلیآ

 بکنم! یغلط نیباال برد و گفت:نه نه من غلط بکنم همچ میرا به حالت تسل شیدست ها آرسام

 کرد. انیلبخند را بر لبان آرش نما نیقهقهه زد و هم نیلیآ

 !دیآرش،خنده بر لبانش ماس نیدرهم و غمگ یچهره  دنیشد اما با د ییرایخندان وارد پذ آرسام

.آرسام متعجب ستیسرخ به او نگر ی.آرش با چشماندیایبه شانه اش داد تا به خودش ب ینشست و تکان کنارش

 ؟یقدر داغون نیشده؟چرا ا ی:چدیپرس

 یزیچ هیافتاده؟خب  ی:اتفاق بددیکه در ذاتش بود،دوباره پرس یزد و سکوت کرد.آرسام با سماجت یپوزخند آرش

 بگو آرش!

 کردم سرم اومده آرسام... یازش فرار م شهیکه ازش وحشت داشتم و هم یزیزمزمه کرد:چ آرش

 ؟یچ یعنی:دیو منگ پرس جیگ آرسام

 .دمشیشرکت بهزاد د ادته؟امروزیرو  ریو درمانده لب به سخن گشود:آرشاو دیکش یآه آرش

 ؟ی:همون که باهاش اختالف داشتآرسام

 :آره.آرش

 .ینداره ناراحت بش یلیتفاوت گفت:خب اومده که اومده.دل یب آرسام

 !یکرد یتفاوت قضاوت نم یطور ب نیتا ا یمن بود یسر داد و گفت:کاش جا یپر تمسخر یخنده  آرش

 !یِعیمدت اگه رو در رو بشن طب هیهم داره؟خب همه ممکنه قهر کنن.حاال بعد  ی:فرقآرسام

 و گفت:اون برگشته اما بعد از هفت سال... دیکش یپوف آرش
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 .والسالم!بسیغر هی.اصال بهش توجه نکن.فرض کن الیخیتلفنش را در دست گرفت و گفت:ب آرسام

 یفهم یداداشِ من!تو منظور من رو نم یساده ا یلیکرد گفت:خ یکه کتش را به تن م یاز جا برخاست و در حال آرش

 چرا برگشته! یدونم اون لعنت یاما من خوب م

 چه طوره؟ میهم دار ی،فلفلیگفت:خب ساده دوست ندار طنتیبا ش آرسام

خجالت  کلتی.از هیاریدر ن یمسخره باز باریشباهت داشت.سپس گفت:نشد  شخندیبه ن شتریزد که ب یلبخند آرش

 بکش مرد گنده.

 به من چه؟ یرمردی:خب تو پآرسام

 :آرسام!دیغر آرش

 ینم رفعالیوقتم غ چیحاج آقا.کودک درونم فعاله و ه ستین یمسخره باز نایتوجه به او افزود:در ضمن،ا یب آرسام

 ؟یشه.اوک

 .ی:زهر مار و اوکدیلب غر ریز آرش

 یو هفت سالته،ول ستیاو نشانه گرفت و گفت:ب یانگشت سبابه اش را به سو آرسام

 جون! سیرئ یهفت ساله ادب ندار یبچه  هی یاندازه  

 یاز او فاصله گرفت و گفت:شواهدشم موجوده.از تک تک کارمندا عیبرداشت اما آرسام سر زیبه طرفش خ آرش

 کنن. یم دییادارت بپرسم تا

شد و با  نیاز خانه خارج شد.سوار ماش یو عصب دیکش ی.آرش نفس آسوده ادیو سر خوش خند الیخ یب سپس

در ذهنش مجسم  شیو پوزخند ها ریآرشاو ریبر هم فشرد اما،تصو دهی.ددیسرش را به فرمون کوب یدرماندگ

توانست  یچگونه م ریاوممکن بود!آرش ریتوانست برگشت او را هضم کند.غ یدست بردار نبود.نم ییشد.نه،گو

ه ک یداره.هدف یمنظور برگرده.مطمئنم هدف یتونه ب یاون نم:»دیشیبازگردد؟آن هم پس از گذر هفت سال...آرش اند

 ...«.دی...باهیبفهمم چ دیمن با
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 حوصله اتصال را وصل کرد: یشد.ب انیصفحه نما یبهزاد بر رو یهمراهش زنگ خورد.شماره  تلفن

 تو؟ یی:آرش؟کجابهزاد

 آهسته زمزمه کرد:قبرستون! آرش

 :چته؟دیمتعجب پرس بهزاد

 .ستین میزی:چآرش

 جا؟ نیا یآ ینم نمی:معلومه،خب حاال بگو ببهزاد

 نحسش رو... ختیر اینم؟یرو بب کهیاون مرت یکه پوزخندا امی:بآرش

 به اون داره؟ ی:شرکتِ منه،چه دخلبهزاد

 برگشته آروم و قرار ندارم. دمیفهم یتوجه به پرسش او،لب زد:از وقت یب آرش

 شه،حال رو بچسب. یگذره.گذشته فراموش م یآخه؟هفت سال از اون ماجرا م یهست ی:نگران چبهزاد

 !نمیلی:خودم به درک!نگرانِ آآرش

 افتاده؟ ی:اتفاقدی.نگران پرسندیرا بب نیلیآ یتوانست نابود یبد داد.نم ی.قلبش گواهدیبهزاد لرز قلب

 انتقام برگشته... یگه اون برا یبهم م یحس هیاومده  ریآرشاو یمتعجب گفت:نه.از وقت آرش

 مشهود بود.انتقام...انتقام...انتقام... یسکوت برقرار شد.لرزش بدنش به خوب یا هیثان یبرا

گرفت؟مگر آرش چه  یانتقام م ریآرشاو دیکرد.چرا با یو ترسش را دو چندان م دیچیپ یکلمه در گوشش م نیا

 ر او را بکشد!تقاص او را پس دهد و جو نیلیتقاص پس دهد؟نه،محال بود آ دیمرتکب شده بود که حال با یاشتباه

 کار... یچ یکار کرد ی:چرا آرش؟مگه چدیبود اما خود را کنترل کرد و آهسته پرس یعصب بهزاد

 .یچی:هآرش
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حد کنجکاو  نیدانست او چرا تا ا یبهزاد رو اعصابش بود و بد تر از همه،نم یسپس تماس را قطع کرد.پرسش ها و

از  هم ریآرشاو لیاو،اتومب لیگرفت.هم زمان با توقف اتومب شیشرکت او را در پ ریرا روشن کرد و مس لیاست!اتومب

 «.آد؟ یآد سرت م یبدت م یاز هر چ ،چرایلعنت»به فرمون زد و گفت: یضربه ا ی.عصبدیراه رس

 ریآرشاو یشرکت به راه افتاد اما،صدا یکرد خونسرد رفتار کند به طرف ورود یم یکه سع یشد و در حال ادهیپ

 متوقفش کرد:آرش؟

 گفت:سالم عرض شد. یزیو با لبخند تمسخر آم ستادیمقابلش ا ریاما به عقب برنگشت.آرشاو ستادیا

 زد و گفت:شما؟ یپوزخند آرش

 !قتی:رفریآرشاو

 ندارم! یقیرف ق؟منیو گفت:رف دیتلخ خند آرش

 !درسته؟ی،داشتی:منم نگفتم دارریآرشاو

 کرد. یاو را با دستان خود خفه م کرد،قطعا ینم جابیشد.اگر مکان و شرکت ا رهیدر سکوت به او خ آرش

 یو فراموش نم قامیو رف ستمیکه،من مثل تو نامرد ن یدون یرا در شلوارش فرو کرد و گفت:م شیدست ها ریآرشاو

 کنم آقا آرش!

 چشمام گم شو. یوار گفت:از جلو دیتهد آرش

 .یریبگ لمیتحو شتریت سال بو گفت:اوه اوه،چه خشن؟انتظار داشتم بعد از هف دیمتعجب خند ریآرشاو

 خاکت کردم. شی:من همون هفت سال پآرش

 :منم عشقم رو خاک کردم...ریآرشاو

 ماجرا نبرد! نیبه ا یپ یاما نامحسوس بود و جز خودش کس دیلرز آرش

کند!هر چه بود مرد بود و غرور  شیبه راز چشمانش ببرد و رسوا یپ یافکند.دوست نداشت کس ریسر به ز ریآرشاو

 زدند... یم ادیرا فر یغم و تلخ شیکرد هر چند که چشم ها یرا آشکار م شیغم ها ستیداشت.نبا
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اون دختر  یکنم چهره  یتو صورتت نگاه م یوقت فراموش نکردم.هنوزم وقت چی:آرش من اون ماجرا رو هریآرشاو

 تو و اون.همه و همه! انتیشه.خ یچشمام زنده م یجلو

.من به اندازه ریکنم تمومش کن آرشاو یزد گفت:خواهش م یکه تمنا در آن موج م یبر هم فشرد و با لحن دهید آرش

 شروع نکن! گهیکشم تو د یزجر م یکاف ی

م آرش.انتقا رمیگ ی:من انتقامم رو مدیچیدر گوشش پ ریآرشاو یاز کنارش گذشت تا وارد شرکت شود اما صدا سپس

 آرش! رمیگ یپاره رو.همه رو پس م کهیقلب ت نیدرد و عذاب هام و ا انتت،تمومینابود شدم و خ یِزندگ

 چیه یچیگردِ!ه نیچرخه!زم یبا پوزخند گفت:چرخ گردون م ریدهد اما آرشاو یبازگشت تا پاسخ شیبه سو آرش

 مونه... یوقت ثابت نم

 یرا؟هر چه بود م زشیتمسخرآم یحرف ها اینست غمش را باور کند دا یماند.نم رهیخ شیبه عمق چشم ها آرش

 ها خودش است و بس! نیدانست مسبب تمام ا

 شرکت رفت. یبلند به سو ییاز او برگرفت و با گام ها نگاه

 

 

 دنیوارد اتاق شد.بهزاد با د یمنش یتوجه به غر غر ها و تذکر ها یاتاق مخصوص بهزاد را با شتاب گشود و ب در

بود.حدس زد ماجرا  دهیرا به دست گرفت.از پنجره آن ها را د شیرفت و بازو شیاش،هراسان به سو یعصب یچهره 

 از چه قرار است و آن ها چه ها که بهم نگفته اند!

چنگ زد و به  شیگرفت.با حرص به موها شیمبل وا رفت و سرش را در حصار دست ها یمتشنج،رو یبا بدن آرش

 یکیزیدر آرام کردن او داشت اما او گوشش بدهکار نبود و تنها حضور ف یگفت.بهزاد سع راهیبد و ب ریآرشاو

 یوقت فکر نم چیبر لب نشاند و گفت:ه ی.آرش پوزخنداوردینزد آرش ب یآب وانیسپرد تا ل یداشت.بهزاد به منش

رگرده ب یکرد اون لعنت یر نمبه فکرمم خطو یبودم اما حت دهی.موقع سفر همه جوانب رو سنجفتمیروز ب نیکردم به ا

 رو جهنم کنه! میو زندگ
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فاقات .اتیتو برگشت اون ندار یریفکر نکن.تو تقص یزیچ چیکنار مبلش زانو زد و گفت:آرش آروم باش و به ه بهزاد

 نداره. ندهیبه حال و آ یگذشته هم مال همون گذشته هستش و ربط

 انتقام برگشته.حدسم درست بوده! یمقدمه گفت:اون برا یب آرش

 :از تو؟آخه چرا؟دیپرس یخورد!به آهستگ کهی بهزاد

 .زایچ یلیبهزاد.خ یدون یرو نم زایچ یلیکالفه گفت:تو خ آرش

گذشته شما چطور بوده که االن از  ؟مگهییزای:چه چدیطاقتش طاق شد و نگران و صد البته کنجکاو پرس بهزاد

 ره؟یرو بگ یخواد انتقام چ یم ؟اونیوحشت کرد دنشید

 گم... یگم برات م ی:مآرش

رو بسپر به  ینباش.تا خدا هست همه چ یچیخب آروم باش فقط.نگران ه یلیرا فشرد و گفت:خ شیدست ها بهزاد

 دست خودش.

 ! ستین ریبر لب آورد و نجوا کرد:خود کرده را تدب یلبخند تلخ آرش

 بعد،آرش گفت:بهزاد... یقیدقاگذاشت. یحال خودش باقتعجب کرد اما سکوت کرد و او را به  بهزاد

 :بله؟بهزاد

 ؟یماجرا رو بشنو یخوا یم ی:مطمئندیپرس یبه او افکند و سپس با دودل ینینگاه غمگ آرش

 :آره.اما اگه برات سخته نگو.بهزاد

 شنوه. یها رو از زبون م نیکه ا یهست ینفر نیگم اما بدون که تو اول ی:مآرش

 دونن؟ ینم نیلی:آرسام و آدیمتعجب پرس بهزاد

 .یکنن بخاطر مسائل کار یاختالف دارم.فکر م کهیدونن که من با اون مرت ی:نه.فقط مآرش

 تکان داد و گفت:خب من سراپا گوشم. میتفه یبه معنا یسر بهزاد



 اممن یک قربانی 

 

 
62 

 

 یلی.خیسالگ .درست از هفتمیبا هم بود یاز بچگ بایتقر ریو لب به سخن گشود:من و آرشاو دیکش یآه آرش

به  لی.اوامیشد یرستانیکه دب نیطور تا ا نیدونستم.اونم هم یکه اون رو برادر دومم م یتا حد میبود یمیصم

 کرد... رییتغ زیبد بود همه چ حالش ریکه آرشاو یروز هی یول میکرد ینم یتوجه یامروز یها و عشق ها یدوست

 :چرا حالش بد بود؟بهزاد

 یخوشش م یدختر هیطفره رفت اما باالخره اعتراف کرد که از  یرو بهونه کرد و خالصه حساب یضی:اول مرآرش

رو سرم آوار شد.اون  ایاون دختر رو نشونم داد دن یکنم.وقت یکردم بهش حسادت م یدونم چرا اما حس م یآد.نم

هم ب یحس هیدونم چرا اما  یبودم.نم یمیصم شهم باها یلیبابام بود که اتفاقا خ یاز شرکا یکیدختر  قایدختر دق

 گفت اون متعلق به منه! یم

 ؟یعاشقش بود یعنی:بهزاد

باهاش رابطه داره.بماند که چه  ریآرشاو دمیکه فهم نی:بودم اما متوجه نبودم و رو حسم سرپوش گذاشتم.تا اآرش

.گذشت و یسالگ جدهیدونم چرا اما اختالفات ما از همون موقع شروع شد.درست ه یقدر التماس دختره کرد.نم

نداشتم و  ی.روز اول توجهمیقبول شد گاهدانش کیو از شانس خوبمون تو  میکه هر دو دانشجو شد نیگذشت تا ا

اه قبول شده و .اما بعدا متوجه شدم که اون دختر هم همون دانشگریآرشاو یحرفا ایدرس بود  شیپ ایحواسم  شتریب

 !نهیبخاطر هم ریآرشاو یِخوشحال

 بوده؟ ی:اسمش چبهزاد

 !ایزد و گفت:رو یلبخند آرش

کردم با مرگ  یشد حس م یخندونشون جلو چشمام مجسم م یو چهره  دمید یاونا رو باهم م یافزود:وقت سپس

دونم.مشکل من بود که اون قدر شجاعت نداشتم به عشقم ابراز عالقه کنم  ینبود م چکسیه ریندارم.تقص یفاصله ا

 خبر عاشق عشقم شد! یاز همه جا ب قمیرف نیو بهتر

 هویگذشت اما  یسال از دانشگاهمون م کی بایرنجور ادامه داد:تقر یا اقهیتکان داد.آرش با ق یناراحت سر بهزاد

 !ییایو نه رو یریهست،نه آرشاو ینه دانشگاه گهید دمیکرد که تا به خودم اومدم د رییاون قدر تغ یهمه چ

 شد؟ ی:مگه چبهزاد
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 اعالم کرد. ایرو با رو شیتو دانشگاه نامزد ریاواسط امتحانات بود که آرشاو بای:تقرآرش

 اون متاهله؟ یعنی:دیپرس رتزدهیح بهزاد

 :نه.آرش

ترک کردن  ایخواستن  یدوراه نیداشتم.ب یبی.حال عجرونیامتحان گذشتم و رفتم ب ریافزود:اون روز از خ سپس

و  نیکردم زم یچشمام رو گرفته بود.حس م یغلطه!خون جلو ایدرسته  یدونستم چه کار یزدم.نم یدست و پا م

رو دوست  ایدونسته من رو یهم م اولاز  ریگفت آرشاو یبهم م یحس هیمن شدن. هیخندن و همه عل یزمان بهم م

 .نایا ایرو یچرا اما رفتم خونه  دمیکنه.نفهم یکارا رو م نیدارم و بخاطر حسادت ا

 شیغرور را از چهره اش ربودند و غم ها یامانش،پرده  یب یو اشک ها اوردیبر هم فشرد.تاب ن دهیکرد و د مکث

 شدند! انینما

 

 

 افزود:بهزاد من انیکرد.آرش گر یم لیو تحل هیرا تجز شیبود و گفته ها رهیهم بغض کرده بود اما فقط به او خ بهزاد

 نیو پست تر نیکشوندم.بهزاد من بدبخت تر یهمه رو به نابود یخودم زندگ یدستا نیعشقم رو نابود کردم.با هم

 .نمیزم یموجود رو

 کرد:آرش آروم باش! دینگران تاک بهزاد

هم نبود تا نجاتش  یکس چینبود و از بخت بد اون دختر،ه یچیرفتم حواسم به ه یاما با هق هق ادامه داد:وقت آرش

 بده...

 !شدیاندیب یموضوع نیخواست به چن یدانست و نم یهم م دیشا ایدانست  ی.نمدیبهزاد لرز قلب

ازدواج و اجبار پدرش  نینبود به ا ی.اون راضو التماس کرد نجاتش بدم هیگر ریزد ز دیمن رو د ی:رفتم.وقتآرش

حرفاش رو باور  یبهم گفت.گفت که اونم دوستم داره.اما منِ لعنت یبده.حت ریوادارش کرده بود بله رو به آرشاو

دونستم از  ی.نمرمیکنم و انتقامم رو بگ یخالخواستم عقده هام رو  ی.فقط مدید یرو نم یچینکردم.چشمام ه

 !ریهم تقد دیر؟شایا؟آرشاوی؟رویک
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 تر از همه به خودت! شی.بیدرمانده و با بغض گفت:آرش بد کرد بهزاد

تو  ریداد آرشاو یبه خودم اومدم که صدا یگفت:وقت ختیر یاشک م یکه به آرام یافکند و در حال ریسر به ز آرش

عشقمم  یها ادیو فر غیبه ج یحت یکه خوردم تازه چشمم رو باز کردم.منِ عوض ییو بعد از اون کتک ها دیچیخونه پ

 گوش نکردم و انتقام چشمام رو کور کرده بود.

 ممکنه... ریغ نیناباور گفت:آرش تو...نه ا بهزاد

مرد  کی ی هیگر دیشیکرد و بهزاد با خود اند یم شیر شیکه قلب آدم را ر یکرد به گونه ا یم هیبلند بلند گر آرش

 تواند دردناک باشد! یتا چه حد م

ار به خ هیکه حاضر نبودم  یعشقم رو نابود کردم.خودم به عشقم،به کس میخوده لعنتگفت:آره بهزاد من، انیگر آرش

ه ک کا،منمیرفت امر اینابود شد.رو زیسه نفر رو به لجن کشوندم.بعد اون همه چ یپاش فرو بره تجاوز کردم و زندگ

 ر...ینبود.اما آرشاو مارستانیت یِروان یمارایوضعم کم تر ب

 کجا رفت؟ ری:آرشاودیو پرس دیبهزاد لب گز

 وقت! چی.هدمشیوقت ند چیه گهیدونم اما از اون روز به بعد د ی:نمآرش

 :تا امروز؟بهزاد

 :آره امروز!آرش

با بهزاد را نداشت.عذاب وجدان لحظه  ییارویافکنده بود.تاب رو ریبر فضا حاکم شد.آرش سر به ز نیسنگ یسکوت

 هفت سال از خود نفرت داشت! نیکرد و در طول تمام ا ینم شیرها یا

که به در  یداد.ضربه ا یتاسف تکان م یبه معنا یو سر دیکش یآه م یزد و هر از گاه یدر اتاق قدم م یعصب بهزاد

 هی،ییایدر یعشوه گرانه گفت:آقا یبا لحن یبازگرداند.منش تیو به واقع دیرهان الیاتاق وارد شد،هر دو را از عالم خ

 ...ه...آخنندیحتما شما رو بب دیگن با یاومدن م ییآقا

 کارش! یحرفش آمد و گفت:بفرستش بره پ انیم بهزاد

 دستپاچه گفت:آخه آقا اون... یمنش
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آرش جا خورد اما  یچهره  دنیبا د ریبهزاد از اتاق خارج شد.آرشاو یسکوت کرد و با اشاره  یمنش ریورود آرشاو با

 داد. یص اشتباه خود را پس متقا دیاو گناهکار بود و با رایخوش حال بود ز

 ؟ی:چرا اومددیگرفته پرس ییبا صدا بهزاد

 رفت؟ ادتی.می:قرار بود راجع به پروژه حرف بزنریآرشاو

 .نیخب.بش یلیتکان داد و گفت:خ یسر بهزاد

 یبود و در گذشته ها قدم م رهیخ کیمبل نشست.آرش به سرام یگفت و مقابل آرش بر رو یباشه ا ریآرشاو

 ؟یکی:تو با بهزاد شردیمتعجب پرس ریزد.آرشاو

 داد. یبا تکان سر پاسخ منف آرش

 ؟ی.پرونده ها رو آوردریخب آرشاو یلی:خبهزاد

 نگاه از آرش برگرفت و پاسخ داد:آره. ریآرشاو

گرفتم  یلیآن دو گفت:بهزاد جان من امروز وقتت رو خ یپرسش گرانه  یاز جا برخاست و در پاسخ به نگاه ها آرش

 شرمنده.

 .گهیروزاست د نیواسه هم قیداداش!رف هیچه حرف نیزد و گفت:ا یلبخند بهزاد

 .برم ییبا آرسام جا دینبود با ادمینگاهش کرد و سپس گفت: یبا قدردان آرش

 آد شرکت؟ ینم نیلی:آدیکنجکاو پرس بهزاد

 مثل یآد.ول یبه او انداخت و سپس گفت:آره م یآن ها گوش سپرده بود.آرش نگاه یمتعجب به گفت و گو ریآرشاو

 .یرو در نظر داشت یکه ساعت مشخص نیا

 .میندار یادی:آره.چون کاره زبهزاد

 .خداحافظ.رم ی:باشه پس من فعال مآرش

 .دیپاسخ از شرکت خارج گرد افتیبدون در و
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 یو او را تماشا م ستادهیکرد.آرسام در چهارچوب در ا یو لباسش را مرتب م ستینگر یبا وسواس به خود م نیلیآ

 !یلیآ گهیبابا،بس کن د یکرد.سرانجام معترض گفت:ا

 ست؟یبد ن افمی:قدیپرس یاش را سر کرد و با نگران یروسر نیلیآ

 .یخوشگل شمیجور نی.تو همرمی:نخآرسام

 دونم! یبا ناز پلک زد و گفت:م نیلیآ

 .یو گفت:لوس خودم دیخند آرسام

 شده. رمیبه ساعت انداخت و گفت:من برم د ی.نگاهدیهم خند نیلیآ

 شه؟ یم یمنتظر بمونه چ ی:حاال اگه آقا بهزاد کمآرسام

 شد گفت:چرت پرت نگو باز. یکه از خانه خارج م یاو را پس زد و در حال نیلیآ

 من شدن چرت پرت؟ ی:عه االن حرفاآرسام

 بابا بزرگ جون. ی.تو عشق منرمیو گفت:نخ دیبا عجله گونه اش را بوس نیلیآ

 ها! رتتیگ ینم گهیبهزاد د یکن ریو گفت:بدو برو کوچولو.اگه د ستیبا خنده به او نگر آرسام

 نازک کرد و گفت:خداحافظ! یپشت چشم نیلیآ

 نخند. ادمی.مواظب خودت باش.زیبا ی:باآرسام

 :چرا؟دیمتعجب پرس نیلیآ

 :دل پسر مردم رو آب نکن بخدا گناهه.آرسام
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به  یو دست دیکش یقینفس عم نیلیو در خانه را بست.آ دیکرد.آرسام خند یسرخ شد و با شتاب خداحافظ نیلیآ

 یو حت دیکش یگرفت.آن طرف،بهزاد انتظار آمدنش را م شیشرکت را در پ ریمس ری.سر به زدیصورت ملتهبش کش

را نثار او  شیچشم غره ها گریبار د ین،منشیلیآ دنیاو شده بود!با رس یو ناآرام یقرار یب یهم متوجه  ریآرشاو

 رهیو ناباور به او خ دیقلبش لرز ریآرشاو دنیتوجه به او وارد اتاق بهزاد شد.با د یهم مانند هر دفعه،ب نیلیکرد و آ

آرش و آرسام  یو بحث ها دیشینزده بود؟با خود اند یجا؟پس چرا آرش حرف نیتوانست او باشد.آخر او؟ا یشد.نه!نم

ر بود که د یریاو همان آرشاو یبا او برخورد کند.به راست دیدانست چگونه با یآورد.آه از نهادش برخاست.نم ادیرا به 

که چهره اش را مردانه تر  یشیبا آن ته ر شیکرده بود.جذاب تر از پ رییاسمش ورد زبانش بود؟چه قدر تغ ینوجوان

 و کامال برازنده اش بود! داد ینشان م

ش کند و قلب یم افتیدر ژنیاکس گریاو،حس کرد بار د دنیرسا سالم گفت.بهزاد با د ییبه جلو رفت و با صدا یقدم

 ریز ریکرد.آرشاو یتابش م یو حضورش نهفته بود که آن طور ب نیلیدر آ یریدانست چه اکس یناآرام شده است...نم

قلبش  یلحظه ا یدانست چرا برا یو نم ستیاو نگر بهمات و مبهوت  یقیلب سالم گفت و او را برانداز کرد.تا دقا

 را حفظ کرد. اشیخود را جمع و جور کرد و ظاهر مغرور و جد عیسر یلیاست،اما خ دهیدخترک لرز یبرا

 نه؟ یآشنا باش شونی.فکر کنم با ارهیآرشاو نیخانم،ا نیلی:خب آبهزاد

 تفاوت پاسخ داد:نه! یب نیلیآ

 متعجب گفت:جداً؟ بهزاد

 آرش یکنم تو همون خواهر کوچولو ی.باور نمیو گفت:چه قدر بزرگ شد ستیبه او نگر دارانهیخر یبا نگاه ریآرشاو

 !یباش

 .دیکرد رییافکند و پاسخ داد:شما هم تغ ریبا شرم سر به ز نیلیآ

 بد؟ ایخوبه  ریی:حاال تغدیکنجکاو پرس ریآرشاو

حد  نیاو تا ا یدانست چرا چشم ها ی.نمدیلرز یم جانیاز فرط ه شیشد.دست ها رهیخ شیبه چشم ها نیلیآ

 را ندارد! شیبه عمق چشم ها ستنیکرد تمام وجودش گر گرفته و تاب نگر یمجذوب کننده است؟حس م

 خوبه،البته اگه مثبت باشه! شهیهم ریی:تغنیلیآ
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 ؟میکار رو شروع کن دیخب بچه ها،موافق یلیگفت:خ ستینگر یاش مبه محبوب یفتگیکه با ش یدر حال بهزاد

 بهزاد شد. یباعث خنده  نیو ا هم زمان پاسخ دادند ریو آرشاو نیلیآ

 یاز شر نگاه ها نیلیبود تا آ یفرصت خوب نیو کارمند ها عزم رفتن کردند.ا دندیرس انیغروب،کار ها به پا یدما دم

خود  اریو اخت دیلرز یم شیشد دست و پا یم رهیدانست چرا اما هر وقت به او خ یخالص شود.نم ریآرشاو ی رهیخ

 سوال بپرسم؟ هیتونم  ی:مدیصحبت را به گذشته کشاند و پرس ریکه تنها شدند،آرشاو یداد.هنگام یرا از دست م

انست د یکرد.نم یرا بررس دشیپل یو در ذهنش نقشه ها ستیمشتاق به او نگر ریبا تکان سر پاسخ داد.آرشاو نیلیآ

محسور کننده است که  یآن دختر تا حد ییبایو ز تیندارد و معصوم ییر مقابل او غرور معناکرد د یچرا اما حس م

حرف ها بود و  نیآرش بزرگ تر از ا انتیکرد.اما خ اررا مه شیخو ییچند لحظه تمام نقشه ها و حس انتقام جو یبرا

 نداشت! یبخشش یجا

 اصفهان؟ دیاومد یچ ی:براریآرشاو

نظر آرش  نیدونم،ا یآن که به او بنگرد پاسخ داد:نم یکه خود را با پرونده ها مشغول کرده بود،ب یدر حال نیلیآ

 خودش رو داشت. یها یتو کرج سخت یبود.زندگ

 جا وابسته بود. نیبه ا یلیآرش خ ادمهیکه  یی:تا جاریآرشاو

 :آره،هنوزم هست!نیلیآ

 ه؟یچ لشی:دلریآرشاو

 جینتا شهیده.در واقع هم یرو بروز نم یزیمرموز بوده و چ شهیدونم.آرش هم یباال انداخت و گفت:نم یشانه ا نیلیآ

 کاراش مبهمِ!

 ...یهست یشد و نجوا کرد:تو دختر جالب رهیبه او خ ریآرشاو

 

 

 :ممنون!نیلیآ
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 گفتم. ینبود.جد فیلب زد:تعر ستینگر یها م لیو تردد اتومب ابانیکه به خ یدر حال ریآرشاو

 .ستمیطور ن نی.چون اصوال افیتعر یزارمش پا یمن م یزد و گفت:ول یپوزخند نیلیآ

 من اشتباه کردم؟ یبگ یخوا یم یعنی:دیکنجکاو پرس ریآرشاو

 !دی:شانیلیآ

 !یفیممکنه خانوم شر ریو اشتباه؟غ ریو گفت:محالِ،آرشاو دیخند ریآرشاو

 یشدن به او وا م رهیرا به خ یبودند و هر کس بیعج شیشد.قدرت چشم ها شیو محو تماشا ستیبه او نگر نیلیآ

 !بهیغر کیبود؟مگر او که بود؟جز  عیداشت.چرا در مقابل او،آرام و مط

ه ب یخود غرق شد.زمان االتیتوجه به صحبت آن دو،در افکار و خ یمشغول کار شد و ب گریبار د نیلیورود بهزاد،آ با

 کرد.دستپاچه پاسخ داد:بله؟ شیخود آمد که بهزاد صدا

 چند بار صدات کردم؟ یدون ی؟می:خوبدیشد و پرس کیبه او نزد بهزاد

 حواسم نبود! دیگفت:ببخش نیو شرمگ دیلب گز نیلیآ

 خانوم؟ یکن یم ریزد و گفت:کجا ها س یلبخند بهزاد

 .نیکردم هم یجا،فقط فکر م چینشود گفت:ه رهیکرد به او خ یم یکه سع یدر حال نیلیآ

 رفتن؟ ینیمع ی:آقادیپرس نیلیتکان داد که آ یسر بهزاد

 :آره.عجله داشت زود رفت.بهزاد

ه ناشناخته ب یهوا،ترس یکیساعت آه از نهادش برخاست.تار دنیبه ساعت انداخت.با د یاز جا برخاست و نگاه نیلیآ

حالت  دنیرده بود.بهزاد با دشهر عادت نک نیگرفت.هنوز به ا یکرد و استرس وجودش را در بر م یم ریجانش سراز

 شده؟حالت بده؟ ی:چدیاو نگران پرس

 .ستین یزی:نه چنیلیآ

 رسونمت. یبه او گفت:نترس من م رهیخ یشد و با نگاه کیبه او نزد بهزاد
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 تونم برم. یخودم م یو گفت:ممنون ول دیلب گز نیلیآ

 .یجا عادت نکرد نی.هنوز به ایدیدونم ترس ی:من مبهزاد

 ن؟ی:چه طور متوجه شددیشد و پرس رهیبه او خ رتزدهیح نیلیآ

 ی.من خوب میکن یرو از من مخف یزیچ یتون یثابت کرد و گفت:نم شیاش را بر چشم ها فتهینگاه ش بهزاد

 !نیلیشناسمت آ

بر هم  دهیصورتش گلگون شده بود.بهزاد د لیدل نیکم بود و به هم اریاو با بهزاد بس یعقب رفت.فاصله  یقدم نیلیآ

 آشناهم. اتتیبا روح یخونم اما تا حدود یرو نم یفشرد و سپس گفت:نترس من فکر کس

 .دیشناس یمن رو م شتریاز داداش خودم هم ب یبر لب آورد و گفت:شما حت یلبخند نیلیآ

 کنم! یتر از همه بهت توجه م شیچون من ب دی:شابهزاد

شدند و چهره اش را دوست  ریبر صورتش سراز سوانشیاز گ یافکند.طره ا ریاز شرم سرخ شدند و سر به ز صورتش

 !یمتفاوت یلیتو خ نیلیرا کنار زد و گفت:آ شیکردند!بهزاد با انگشت سبابه اش،موها یم انیتر نما یداشتن

 یآرسام در ذهنش تداع یو چه کار کند؟حرف ها دیدانست چه بگو یفقط سکوت بود و سکوت.نم نیلیآ پاسخ

 گفت که بهزاد عاشق است! ینم راهیشدند.او ب

 دست من. ی.تو امانتمیگفت:بهتره بر نیلیاز او فاصله گرفت و پس از برداشتن کتش،رو به آ بهزاد

 یاو قدم بر م یهمراه بهزاد از اتاق خارج شد.شانه به شانه  فشیزد و پس از برداشتن ک شیبه رو یلبخند محو نیلیآ

 شد. یجوان م یحسادت منش ختنیامر،باعث برانگ نیداشت و هم

کرد و سوار شد.بهزاد هم سوار شد و پس از روشن کردن  یهم تشکر نیلیگشود.آ نیلیآ یرا برا لیدر اتومب بهزاد

 گفت و گو را گشود: ل،بابیاتومب

 برگشتن خونه؟ نای:آرسام ابهزاد

 برن؟ یی:مگه قرار بود جانیلیآ
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 .ییجا هیرن  یم یی:آره.آرش گفت دوتابهزاد

 !یو زمزمه کرد:اه لعنت دیاش کوب یشانیبا دست به پ نیلیآ

 شده؟ ی:چبهزاد

 بر نداشتم. دیگفت:کل نیغمگ نیلیآ

 زد و گفت:اونش با من. یقیلبخند عم بهزاد

 ؟یچ یعنی:دیمتعجب پرس نیلیآ

 ؟یکه موافق ینثارش کرد و گفت:با شب گرد یچشمک بهزاد

 شه آخه آرش... ی:نه نمنیلیآ

 نباش. یچیپاسخ داد:نگران ه نانیتوأم با آرامش و اطم یبا لحن بهزاد

 ؟یستی:گرسنه ندیپرس سپس

 پاسخ داد:نه. لشیبرخالف م نیلیآ

 لجباز! یخانوم کوچولو یستین یخوب یو گفت:دروغگو دیخند بهزاد

 گفتم. یو گفت:جد دیلب گز نیلیآ

 رفته؟ ادتیقولمون  نیلی:آبهزاد

 آخه... یبا شرم گفت:نه ول نیلیآ

 کنم با من روراست باش.باشه؟ ی.پس ازت خواهش ممیدختر خوب.مثل دو تا دوست خوب کنار هم اری:بهونه نبهزاد

 آهسته گفت:باشه. نیلیآ

 ؟ید ی:قول مبهزاد
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 دم. ی:قول منیلیآ

 !یزیچ هیشد  نی.انی:آفربهزاد

 یداد و وارد جاده ا رییرا تغ لیاتومب ریمس ،بهزادیقیشد.پس از دقا رهیخ ابانینگاهش را از او برگرداند و به خ نیلیآ

ان رستور یرا جلو لیبعد بهزاد اتومب یقینبود.دقا یخبر کیخارج از شهر قرار داشت و از تراف بایشد.رستوران تقر

 !ییِدنج و با صفا یشد و گفت:چه جا رهیمشتاق به آن خ نیلیمتوقف کرد.آ یو مدرن کیش

 .رستوران پسرخالمه.مِیشگیاو گفت:آره.پاتوق هم تیخوشنود از رضا بهزاد

 :واقعا؟نیلیآ

 ده! یرو قورت م کهیشو که روده بزرگه داره روده کوچ ادهی:آره.حاال پبهزاد

ر از و فضا را شاعرانه ت دیبار یشانه به شانه اش.باران نم نم م نیلیرفت و آ یشد.بهزاد جلو تر م ادهیو پ دیخند نیلیآ

 خاک باران خورده را استشمام کرد! یو بو دیبا لذت هوا را بلع نیلیکرد!آ یم شیپ

 کنار گوشش زمزمه کرد:خوشت اومد؟ بهزاد

 

 

 حرف نداره. قتونیاز او فاصله گرفت و با شوق گفت:معرکه ست!سل یکم نیلیآ

 نثارش کرد و گفت:قابل شما رو نداره بانو! یچشمک بهزاد

آن  رونیاز جالل و شکوهِ ب یداخل رستوران هم دست کم یوارد رستوران شد.فضا ریزد و سر به ز یلبخند نیلیآ

 بود! بایز ارینداشت و بس

 ی نقطه نیو با صفا تر نیدر گوشه تر یزیم یدو نفره.بهزاد به سو یبود و خوراک قرار ها یدنج اریبس یکه جا الحق

 نیلی.او خوشحال بود اما آدیعقب کش شیرا برا یهم به دنبالش به آن سمت رفت.صندل نیلیرستوران اشاره کرد و آ

گفت و نشست.با نگاه وجب به وجب رستوران  یلب ممنون ری!زنیهمه توجه شرمگ نیبه شدت معذب بود و از شدت ا

 جالبه! یلیخ شیرا برانداز کرد و گفت:معمار
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 و دقت رو به خرج داده. قهیسل تیحرف او پاسخ داد:حق با تواِ،واقعا نها دییدر تا بهزاد

 د؟یدار لیم ی:شما چدیبه مِنو انداخت و سپس پرس ینگاه نیلیآمدن گارسون صحبتشان نصفه ماند.آ با

 .یکه تو سفارش بد یتفاوت گفت:هر چ یب بهزاد

 ؟یچ ده،شمایگفت:من کوب نیلیآ

 همه! هیهامون شب قهیبا لبخند گفت:سل بهزاد

 با مخلفات. دهیرو به گارسون گفت:دو پرس کوب سپس

 از آن ها دور شد. یکوتاه میتکان داد و پس از تعظ یسر گارسون

مِنو سرگرم کرد.اما بهزاد  یافکند و خود را با تماشا ریبهزاد،سر به ز اقیو پر اشت رهیخ یفرار از نگاه ها یبرا نیلیآ

 و ساعت ها با او گفت و گو کند. دیرا به حرف بکش نیلیخواست آ یشد،م یدست بردار نبود و هر طور که م

 

 

 

 نداره! یخوام باهات صحبت کنم.البته اگه از نظر تو اشکال یم نیلی:آبهزاد

 ...یخود را جمع و جور کرد و گفت:نه چه اشکال نیلیآ

 ست؟ی:چرا رابطت با آرش خوب ندیو پرس دیکش یقینفس عم بهزاد

دونم.برامم مهم  یآرش رو نم یرفتارا لیبوده.دل نیهم ادمهی یتلرزان پاسخ داد:از وق ییخورد اما با صدا کهی نیلیآ

 .ادیکه ازش خوشم ن یِعیرو برام بوجود آورده،پس طب طیشرا نیبه ناحق ا ی.اما وقتستین

الحت کنه و فقط ص تتیتونه اذ ینم لیدل یکه ب یدون یو گفت:اون برادرته.خودتم م ستیموشکافانه به او نگر بهزاد

 خواد. یرو م
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قرار دادن  تیو محدود خودیب یدادن ها ریتو گ یبرادر یزد و گفت:از نظر شما عشق و عالقه  یلبخند تلخ نیلیآ

 شه؟ یخالصه م

 لنگه! یکار م یجا هیرفته مطمئن باش  شیتر از حدش پ شیب یلیداره اما اگه خ یحد هی یزی:نه!هر چبهزاد

 داره. یکردم نه آرش مشکل روان ی:کجاش؟نه من اشتباهنیلیآ

 یرو گذرونده باشه.دار یسخت یممکنه زندگ ی.هر کسنیلیشه ظاهر آدما رو قضاوت کرد آ یگفت:نم نیغمگ بهزاد

 !یر یم یطرفه به قاض هی

باشه اما آرش با من مشکل داره.اگر نه  یطور نیا دیدونم شا یافکند.سپس پاسخ داد:نم ریبغض کرد و سر به ز نیلیآ

 کنه و اون رو به حال خودش رها کرده؟ ینم یچرا به آرسام توجه

 ؟یدون یم یآرش چ یتو از گذشته  نیلی:آدیتوجه به سوال او پرس یب بهزاد

کردم و رفتار هاش  ینم زایچ نیبه ا یآد.اون موقع ها بچه بودم.توجه ینم ادمی یادیز زیبدونم چ ،اگرمیچی:هنیلیآ

 من! یِبچگ یزاشتم پا یرو م

ه تو ب یضربه ا نیتر کیخواد کوچ ینم لیدل نیرو تجربه کرده و به هم یتلخ یِزمزمه کرد:اون زندگ اریاخت یب بهزاد

 فرق داره. یلیتو و آرسام خ طیوارد بشه.شرا

کنه.تمام عقده هاش رو سر  یشلوغش م یخودیدارم؟آرش ب یداره؟مگه من چه مشکل یگفت:چه فرق یعصب نیلیآ

 کنه. یم یمن خال

 ؟یتو منظور من رو متوجه نشد نی!ببنیلیآروم باش آنگران گفت: بهزاد

 :نه.نیلیآ

 به نهیدست به س عیکوچک و مط یشد و او همچون دختر بچه ها نیلیزد که باعث آرامش آ شیبه رو یلبخند بهزاد

 داد. هیتک یصندل

ز تونه ا یبه خرج بده!اما آرسام مرده و م تیکه آرش حساس هیعیو طب یدختر هی.تو تتونهی:فرق شما تو جنسبهزاد

 شه اعتماد کرد. یزمونه که به آشنا هم نم نی.اونم تو اادیپس خودش بر ب
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 یزیآرش چه چ یکرد.مگر در گذشته  یم لیتحل هیرا تجز شیاو شده بود و در سکوت حرف ها یمحو تماشا نیلیآ

 نمود؟ یم نیرخ داده بود که بهزاد را غمگ

و کم سن و سال!تازه  ییدختر تک و تنها هیکرده.تو هم  رییتغ یلیکه جامعه خ یدون یبهتر از من م:تو خودت بهزاد

گرانه،خب ن یلیرو بگذرونن.آرش خ شونیخوب کار کنن و زندگ طیمح هیبشن که بتونن تو  دایپ ییکم تر کسا دیشا

 .یشب یدچار اشتباه ای یبکش یخواد تو سخت ینمبابت  نیو از ا دهیکه کش ییِها ی.مقصر سختستیاونم مقصر ن

 یرافاش یخانواده  هیتو  یره،حتیبگ شیکه بخواد راه خطا رو در پ یکنه.کس یم یکار نیهمچ لیدل ی:اما اون بنیلیآ

رو هم  یزندگ یِو اون رو دهیرو چش یطعم سخت یکه از بچگ یتونه خطا کنه.اما وقت یو...،هم م یآن چنان یو خونه 

 داره خطا کنه؟ یازیچه ن ده،پسید

 ینو حواست رو جمع ک یایکنار ب تیبا واقع دیخوبه!اما با تتیذهن نی.بخاطر همیپاک و معصوم یلیتو خ نیلی:آبهزاد

 ترسه که تو... یم نی...آرش هم از همادهیچون گرگ ز

 خودم! یحد خرابه؟متاسفم برا نیتصورات شما از من تا ا یعنیحرفش را قطع کرد و گفت:واقعا که. یعصب نیلیآ

 شیکرد.اشک ها یم نیداد و در دل همه را نفر یاز رستوران خارج شد.بغض آزارش م یرا برداشت و عصبان فشیک

 «.!حاال چه طور برگردم؟یاه لعنت».زمزمه کرد:ستیشدند.به اطراف نگر ریسراز

کند.اصال از  نشیتوانست نفر یاو نباشد اما نم ی نهیخواست سر به س یبهزاد او را در جا متوقف کرد.دلش م یصدا

 نیتآس مهیرفتن گذارد که بهزاد سراس یبنا انیکرد؟گر یم نیرا تضم نیا یکجا معلوم خودِ او گرگ نباشد؟چه کس

 !نمی:صبر کن ببدیرا به دست فشرد و غر شیمانتو

قلب کوچکش بار ها  ینداشت وقت یتیغرورش هم اهم یحت گریشد.د رهیبه او خ انیو گر یو عصب ستادیا نیلیآ

 «.داشت! یقانون گردیکاش شکستن قلب ها هم پ»کرد: یلگدمال شده بود.آرزو م
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 یاون قدر خر و ب یتنها هان؟فکر کرد یفتیکجا راه م ی:نصفه شبدیرا به دست گرفت و به او توپ شیشانه ها بهزاد

 آدمِ ابله؟ هی؟یتصور کرد یتو من و چ نیلیخارج از شهر؟آ ؟اونمیبرگرد ییساعت تنها نیکه بزارم تو ا رتمیغ

 ست! یدهد و تعصب یخرج م رتیاو غ یقدر برا نیدانست بهزاد چرا ا ی.نمدیکوب نیپا به زم یو عصب دیلب گز نیلیآ

چون من تک و تنها پا شدم با شما اومدم خارج از شهر پس  نیرا پس زد و گفت:آقا بهزاد شما فکر کرد شیها اشک

 دخترِ... هی یعنی

 یدر مورد خودت م یحرف نیآخرت باشه همچ ن،باریلیلب زد:چرند نگو آ ی.بهزاد عصببر هم فشرد دهیو د دیگز لب

 ؟یدی.فهمیزن

 !ستمیاحمق ن د،منیزد و گفت:انکار نکن یشد.سپس پوزخند رهیمتعجب به او خ نیلیآ

 نرو! نیلیبود نجوا کرد:آ دایکه التماس در آن هو یبه عقب برگشت اما بهزاد با لحن یبه قصد رفتن قدم سپس

شم چ یحق با شما باشه.اشتباه از من بوده که به هر کس دی.شادیاریب لیخوام برام دل یمکث کرد و گفت:نم نیلیآ

 کنم... یبسته اعتماد م

 میمستق ریزد:دست از سرم بردار.غ ادیفر بایو تقر دیخود را پس کش یعصب نیلیرا فشرد اما آ شیدست ها بهزاد

 ؟یاری یم لیحاال واسه کارت دل یگ یم راهیبهم بد و ب

 .نیلیآ یرو بهت بگم اما تو اشتباه متوجه شد یا گهیموضوع د هیخواستم  یبه حرفم؟من م ید ی:چرا گوش نمبهزاد

 ن؟یکرد یبرداشت نیاز من سر زده که همچ یی:خطادیبا بغض پرس نیلیآ

بخواد در مورد تو اشتباه کنه و  یکه کس ییحرف ها نیو گفت:نه.تو پاک تر از ا دیپاش شیبه رو یقیلبخند عم بهزاد

 بزنه! یراهیحرف ب

 شه صحبت کرد. یشد.بهزاد به رستوران اشاره کرد و گفت:اول غذا،بعدا هم م رهیبا شرم به او خ نیلیآ

که شما هم مقصودتون  دیخوام.اما قبول کن ینثارش کرد و شرمزده گفت:بابت رفتارم معذرت م یلبخند محو نیلیآ

 ست؟یطور ن نی.ادیرو بد عنوان کرد

 خودم بود. ریرا بست و سپس گفت:آره.تقص شیبا آرامش چشم ها بهزاد
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 یحروم کن یکس وقت اشکات رو بخاطر چیگفت:دوست ندارم ه یکه بهزاد با ناراحت دیبگو یزیخواست چ نیلیآ

 خودت! ین،حتیلیآ

 ست؟یخوشگلت ن یچشم ها نیا فی.آخه حیکن هیآد گر یسکوت کرد که بهزاد افزود:خوشم نم نیلیآ

 .یش یم ضیتو،هوا سرده مر میبر ایمهربان گفت:ب ی.بهزاد با لحناوردیخود ن یاما به رو دیلرز نیلیآ

تمام مدت به بگو  نیلیگفت و به دنبالش وارد رستوران شد.پس از صرف غذا،از آن جا خارج شدند.آ یباشه ا نیلیآ

بود البته اگر بحث  یقلب حس کرد خوشحال و شادمان است!از نظر او،شب خوب میو از صم دیشیاند یم شانیمگوها

 !ردیقبل از غذا را فاکتور بگ یها

 

 

 م؟ی:خب حاال کجا بردیبه ساعت انداخت و پرس ینگاه بهزاد

 ندارم. ییجا آشنا نیبا ا ادیدونم من ز یباال انداخت و گفت:نم یشانه ا نیلیآ

 جا محشره! نیگردش؟ا یاصال نرفت یعنی:بهزاد

 :چرا رفتم...نیلیآ

 م؟یبر ی:خب حاال کجا دوست داربهزاد

 نداره! یزد و گفت:فرق یلبخند نیلیآ

 تکان داد و گفت:باشه. یسر بهزاد

 دست دست کرد اما سرانجام زمزمه کرد:آقا بهزاد؟ یکم نیلیشد.آ یمشغول رانندگ سپس

 نجوا کرد:جانم؟ بهزاد

 کنم؟ یخواهش هیشه  یو با شرم گفت:م دیلرز نیلیآ
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 خانووم! دیشد و گفت:امر کن انیبر لبانش نما یقیلبخند عم بهزاد

 رود؟ ندهیزا میشه بر ی:منیلیآ

 اتوبان چرخاند و گفت:چشم. یرا به سو لیاتومب بهزاد

 !یلب زد:مرس نیلیآ

کرد تمام  یپا بند نبود و حس م یرو یکه از خوش حال یشد؛در حال یدر جوابش سکوت کرد و مشغول رانندگ بهزاد

 !ستین شیب نیریش یایرو کیدر کنار او، نیلیاتفاقات امشب و حضور آ

 نداره روشنش کنم؟ ی:اشکالدیپرس نیلیضبط رفت و رو به آ یبه سو دستش

 :نه اتفاقا از سکوت بهتره!نیلیآ

 دیاک.بهزاد تدیکش نییپا یرا کم شهیشد و ش رهیخ سیخ ابانیبه خ نیلیتکان داد و ضبط را روشن کرد.آ یسر بهزاد

 !ینش ضیکرد:هوا سرده،مر

 من عاشق بارونم... ستی:مهم ننیلیآ

 زد و گفت:منم دوستش دارم! یلبخند مرموز بهزاد

برد و با لذت به باران و رطوبت  رونیب شهیرا از ش شیباران شد.دست ها ینثارش کرد و سرگرم تماشا یلبخند نیلیآ

بر  دهینکرد و د یمتعجب بود اما توجه«.خاص و جالبه؟ زیچرا امشب همه چ:»دیشیشد.با خود اند رهیخ شیدست ها

 یِکه به محتوا ی!به گونه ادیرا در وجودش دم رامششده بود و حس آ ختهیو باران در هم آم کیموز یهم فشرد.صدا

 گرفت! یم دهیبهزاد را ناد ی رهیپر عشق و خ یکرد و نگاه ها یآهنگ هم توجه نم

 کرد: یرا زمزمه م کیموز یضبط را بلند تر از قبل کرد و خودش هم هر از گاه یصدا بهزاد

 

 

 من صدات آرامش محضه عشق
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 ارزه یم ایمن به همه دن عشق

 حرفات نهیش یمن به دلم م عشق

 من فوق العاده است تو چشمات عشق

 

*** 

به او نداشت.لبخند  یگوش سپرده بود و توجه کیباران و موز یتفاوت به صدا یانداخت که ب نیلیبه آ ینگاه

 را زمزمه کرد: کیموز یلب ادامه  ریو ز دیآهنگ به فرمون کوب تمیرا با ر شیزد و انگشت ها یمرموز

 

 

 رونیب میعاشق زد میآروم اومد بارون،شد آروم

 نم نم نشست شبنم رو موهامون رو موهامون اومد

 رونیب میعاشق زد میآروم اومد بارون،شد آروم

 نم نم نشست شبنم رو موهامون رو موهامون اومد

 

 نمونیجا بده تو دلت بزار رابطه خوب بشه ب منو

 خنده هامون تا آسمونها بره صدا

 ناز خوشگلت  یچشا...واسه اون منم

 احساسمون دل کندن از تو مشکله خاص

 رو شونم آروم سرت ادی یزده م بارون
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 من و تو قانون نداره دالمون خراب و دور از هم چشامون تره عشق

 بارون زد ریتو منو جادو کرد ز عشق

 دل وا موندم خانوم من بد شدم آلودت... نیکرد ا داغون

 

*** 

حد جذاب و  نیاو تا ا یکه چرا صدا دیشیگوش کرد و با خود اند شیشد و به صدا رهیبه او خ ریمتح نیلیآ

ثارش ن یکرد.بهزاد لبخند یبازگشت و نگاهشان با هم تالق شیبود که بهزاد هم به سو رهیطور به او خ راست؟همانیگ

 ماند. رهیخ سیخ ابانیو به خ تسرخ حاصل از شرم،نگاه از او بر گرف یبا گونه ها نیلیکرد اما آ

*** 

 

 من مثل بارون پر احساسه اشک

 شناسه یتو رو م یمن دستا اشک

 انگار اون باال رو ابرام آرومم

 خوام یوار م وونهیتو رو د وونهید

 

 رونیب میعاشق زد میآروم اومد بارون،شد آروم

 نم نم نشست شبنم رو موهامون رو موهامون اومد

 رونیب میعاشق زد میآروم اومد بارون شد آروم

 نم نم نشست شبنم رو موهامون رو موهامون اومد
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 رونیب میعاشق زد میآروم اومد بارون شد آروم

 نم نم نشست شبنم رو موهامون رو موهامون... اومد

 

 .«شمسیو عل یجهان یآروم،مهد آروم»

 

که او در کنارش  نیداشت از ا یماند.حس بد رهیتوأم با حسرت به محبوبش خ یو با نگاه دیکش یقینفس عم بهزاد

 یشکرش باق یکه کنارش بود جا نیزد و خدا را بابت حضورش شکر کرد.هم یبود و مال او نبود!لبخند تلخ

 داشت،متوقف کرد. راررود ق ندهیزا یکیکه در نزد یرا در کنار پارک لیبعد،اتومب یقیبود.دقا

 

 

به آن جا داشت  یگشت.حس خوب دارینش پدزد و خاطرات شب اول با برادرش در ذه یآن جا،لبخند دنیبا د نیلیآ

 کرد! ینم ضیکجا تعو چیحس آرامش را با ه نیداد و ا یم حیترج یگرید یو سکوت و خلوت آن مکان را به هر جا

آن،حس  ییبایشد و ز یم دهیپل کش یِجا یجا ن،بهیلیآ یدنبالِ بهزاد،از پل باال رفت.نگاهِ مشتاق و ذوق زده  به

در وجودش  یاو،حس خوب یِشادمان او افکند و از شاد یبه چهره  یکرد.بهزاد نگاه یم داریرا در او پد یخوب

 .دیپرست یوار م وانهیدوست داشت و او را د ایدر دن یگرید ریتر از هر تصو شیرا ب نیلیآ یبایشاد و ز ی.چهره دیدم

 یکس،یاندک یخلوت بود و به جز عده  بایتقر ابانی.در آن ساعت از شب،خستینگر یبه اطراف م یبا کنجکاو نیلیآ

 پل حضور نداشت. یرو

کرده بودند.بهزاد به نقطه  جادیرا ا یجالب یآورده بودند و هارمون دیرا پد یخاص ییبایشب،ز یِاهیزرد و س یها المپ

 انیدر مقابلش نما دهیبه دنبالش به آن سمت رفت.رودِ خشک یاعتراض چیه یهم ب نیلیخلوت اشاره کرد.آ یا

پل  یتوانست آن آرامش را برهم بزند.لبه  ینمها  ابانیو تردد خ یشلوغ یشد.آرامش در وجودش رخنه کرد.حت

خود را از دست  ییِبایدانست چرا هنوز ز یبود و نم دهیکه خشک یشد.به امتداد رود رهینشست و به دور دست ها خ

 نداده است!
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جا  نی:از ادیکه در ذاتش بود پرس یا ینگاهِ او را دنبال کرد.با مهربان ریهم با فاصله کنارش نشست و مس بهزاد

 آد؟ یخوشت م

 !ادیز یلیشوق فراوان سر تکان داد و گفت:خ ،بایهمچون کودک نیلیآ

 جا موندگار شدم... نیهاست که ا یقشنگ نیبخاطر هم دیو افزود:شا دیهم خند نیلی.آدیخند بهزاد

 ؟یبرگرد یخواست یم یعنی:دیآرام پرس یرنگ باخت و با لحن بهزاد

 پاسخ داد:آره! تیبا قاطع نیلیآ

اگه آرش اجازه  یعنی:دیرو پرس نیباخت.از ا یخود را م دیفرو رفت اما نبا یاز غم و ناراحت یبهزاد در هاله ا ی چهره

 ؟یرفت یداد م یم

 براش بهتره! یمحل تولد هر فرد عتاینداره کجا باشم اما خب طب یمن فرق یتفاوت گفت:برا یب نیلیآ

ه اش را ب نیکه بهزاد دچارش شده بود نبرد.بهزاد سکوت کرد و نگاه غمگ یبه حال خراب یتفاوت بود و پ یب نیلیآ

 دوخت. ابانیخ

 د؟یتلخ آرش را بازگو نما یرا قانع کند و شکست و تجربه  نیلیچگونه آ دیشیخود اند با

 خواستم در مورد آرش باهات صحبت کنم.اون جا وقت نشد. یم نیلی:آبهزاد

 !ستیتکان داد و گفت:آره،اما برام مهم ن یسر نیلیآ

 یریگ سخت لیگم که دل یم یرو بهت بگم.تا حد یتونم موضوع اصل ی.من نمیبدون ییزایچ هی دیگفت:اما تو با بهزاد

 .باشه؟یآرش رو بدون یها

 .دییپالتوهش فرو کرد و گفت:قبوله.بفرما یها بیرا درون ج شیدست ها نیلیآ

که  نید او بع یساکت باش یقول بد دیگرفت و گفت:تو هم با شیبه سو دیتهد یانگشت سبابه اش را به نشانه  بهزاد

 .یحرفام تموم شد اعتراض کن

 نه! ایهست  یحرفاتون منطق نمی:تا ببنیلیآ
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 حرف زدن رو بزار کنار. یپس رسم یراحت باشکرد و گفت:اوال که قرار شد با من  یتصنع یاخم بهزاد

 شه... یمعترض گفت:آخه نم نیلیآ

 نه؟یاز ا ریزنه.غ یحرف نم یطور نی:آدم که با دوستش ابهزاد

 ...ی...ولی:نه ولنیلیآ

 دوست ؟حاالیروم حساب کن یتون یگفت:فرض کن منم مثل آرسام و آرشم.حداقل بعنوان برادر که م نیغمگ بهزاد

 ...یچیه

 عنوان کند. شیرا برا قیاو موافقت کرد و در سکوت منتظر شد بهزاد حقا نیغمگ یچهره  ریتحت تاث نیلیآ

 

 

بفهمه!خودِ منم امروز صبح  یکس چیه دیراز رو نبا نین،ایلیآ نیو لب به سخن گشود:بب دیکش یقینفس عم بهزاد

 ...دمیفهم

 :راجع به آرشِ؟دیکنجکاو پرس نیلیآ

 دمیماجراش و شن یداره.وقت ییرفتارا نیسوال بود که چرا آرش چن شهیمنم هم یتکان داد و گفت:برا یسر بهزاد

 اون داغون شدم. یباور کن به اندازه 

 افتاده؟ ی:آخه مگه چه اتفاقنیلیآ

دانشجو بودن.درست  ریکه آرش و آرشاو یگرده به سال یرا در هم گره کرد و لب زد:مسأله بر م شیدست ها بهزاد

 که آرش عاشق شد! یهمون موقع

 محاله! یزیچ نیمتعجب گفت:آرش؟چن نیلیآ
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 یعاشق بوده و نم ن،برادرتیلیسکوت کرد و بهزاد افزود:آره آ نیلیشد.آ رهیشماتت بار به او خ یبا نگاه بهزاد

 یبفهم ی؟وقتیکن یم دایپ یشه.خودت تصور کن چه حالت یهم عاشق همون دختر م ریدونسته!از قضا آرشاو

 ختم بشه... یبه نامزد یو حت باشهرابطه داشته  یکه تو عاشقش یخبر از همه جا با دختر یب قتیرف نیبهتر

کرد.مقصر  یاقدام م نایداد و زود تر از ا یشجاعت به خرج م دیدونم!اما آرش با یو گفت:نم دیکش یآه نیلیآ

 خودشه!

 اسفباره! تِیوضع نیتر از همه آرش مقصر ا شیکرد:آره ب دییتا یبا ناراحت بهزاد

 شد؟ یچ ت؟مگهی:کدوم وضعنیلیآ

هم در مقابل آن  دیبا او را نداشت!شا ییارویافکند.تاب رو ریو سر به ز دیماند.لب گز رهیبه او خ یقیدقا بهزاد

 داد! یخود را از دست م اریآورد و اخت یدختر،کم م

ار قر یکه عشقش بود ول یکرد آهسته صحبت کند،نجوا کرد:آرش به اون دختر...به کس یم یکه سع یدر حال بهزاد

 بشه...تجاوز کرد... قشیبود نامزد رف

هم از زبان بهزاد  ،آنیموضوع نیچن دنیو صورتش از فرط خشم و شرم سرخ شد.تاب شن دیآشکارا لرز نیلیآ

 از خودشان در آن خلوت حضور نداشت. ریبه غ ینداشت!چه بسا که هر دو تنها بودند و کس

 کردم... یفکر م شهیکه هم یآرش...آرش یعنیرفته گفت: لیتحل ییبا صدا نیلیآ

و حالِ خراب بهزاد را،دگرگون  دیبار یامان م یب یلیهمچون س شیو هق هق اش شدت گرفت.اشک ها اوردین تاب

 ساخت. یم

 ...نیلیلحظه...آ هیو نگاه کن  ن،منیبب نیلیآروم باش!آ نیلیدستپاچه گفت:آ بهزاد

 ایکند.آرش  یدلسوز یچه کس یدانست برا یبرد.نم یبه سر م الیو در عالم خ ستیگر یتوجه به او م یاما ب نیلیآ

 هم آن دختر! دیر؟شایآرشاو

م گ یگفت:بهت م یبر نداشته بود که بهزاد مچ دستش را فشرد و عصب یجا برخاست و قصد رفتن کرد.هنوز قدم از

 صبر کن!
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 اما برنگشت و در همان حال گفت:ولم کن لطفا. ستادیا نیلیآ

 ؟یجا زد یزود نی.به اینکن هیپر پشتش زد و گفت:قرار بود گر یبه موها یکالفه چنگ بهزاد

را  یکار نیبود!آرش حق چن یو عصب نیبر لبانش جا خوش کرد اما هنوز غمگ یلبخند مچهیبرگشت و ن نیلیآ

 در تنگنا قرار دهد و محدودش کند. یخواهرش را از کودک لیدل یب نداشت.حق نداشت

کنم!اصال امشب  یرو ببخش ازت خواهش م ن،منیلیخوام آ یگفت:معذرت م یو با خجل دیکش ینفس آسوده ا بهزاد

 رو فراموش کن!

 گردن شماهه؟ گهیببخشم؟مگه گناهِ کس د یشد و گفت:بابتِ چ کیبه او نزد یقدر نیلیآ

بهتر  یلیبود!حداقل از خونه و جنگ و جدال با آرش خ یشب خوب یلیافکند و افزود:در ضمن،امشب خ ریبه ز سر

 بود.ممنونم!

 

 

 

 بود! فمیاو نمود و گفت:وظ یاش را حواله  فتهینگاهِ جذاب و ش بهزاد

 آق... نیاش پاسخ داد:لطف کرد یشگیهم تیبا معصوم نیلیآ

 رفت فوراً؟ ادتیحرفش را قطع کرد و با اخم گفت:قولمون  بهزاد

 .یو گفت:لطف کرد دیبامزه خند نیلیآ

 .یزیچ هیشد  نیحله!ا نینثارش کرد و گفت:آفر یچشمک بهزاد

 یکه نشده؟وگرنه آرش گردنم و م رتی:ددیبه ساعت انداخت که بهزاد پرس یشد.نگاه رهیو به او خ دیخند نیلیآ

 بُره!

 خوام برگردم. یم یتکان داد و گفت:نه ول ینف یبه نشانه  یبا خنده،سر نیلیآ
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 :چرا؟دیکرد غم درونش را پنهان کند پرس یم یکه سع یدر حال بهزاد

 کنه. ی:سرم درد منیلیآ

 ... ی هی:بخاطر قضبهزاد

 !ستیحرفش آمد و گفت:نه نه،حالم خوب ن انیم نیلیآ

 خب کوچولو... یلیو گفت:خ دیاش خند یبه دستپاچگ بهزاد

و  باال برد میرا به حالت تسل شیشد.بهزاد با خنده دست ها رهیبه او خ یو عصب دیرا درهم کش شیسگرمه ها نیلیآ

 گرفتم! ادیگفت:بخدا از آرسام 

 کوچک اکتفا کرد. یخنده اش را خورد و به لبخند نیلیآ

 به مکالمه اش گوش سپرد: یدر جا متوقف شد و با کنجکاو نیلیتلفن همراهِ آ یصدا دنیراه افتاد اما با شن بهزاد

 :جانم؟نیلیآ

 .آرسامم آرسام...ستمیبخدا من بهزاد ن یبال!اشتباه گرفت یو گفت:جانت ب دیتلفن خند یاز آن سو آرسام

 بهزاد شد. یحس کنجکاو ختنیکرد که موجب بر انگ یاخم نیلیآ

 ؟یرو از سر گرفت اتتیبازم چرند ی:نصفه شبنیلیآ

 گم مگه؟ ی:خب دروغ مآرسام

 در مورد من آره! ی:نه،ولنیلیآ

 ؟ییکجا م،االنی:بگذرآرسام

 :مگه آرش بهت نگفت؟نیلیآ

 .میکن ارتینحسش رو ز ی افهینذاشت ق یاتاقش.حت یگوشه  دهیاومده کپ ی:اون که از وقتآرسام

 آم. یخب،دارم م یلیو گفت:خ دیخند ینخود نیلیآ
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 ...آقا دومادم هست؟یآر ی:به به صفا مآرسام

 تشر زد:ساکت شو آرسام! نیلیآ

 شوهرش داد بزنه. ینداره تازه عروس جلو تیو گفت:باشه باشه داد نزن.خوب دیخند آرسام

و از  دیآرسام خند یِالیدر دل به خوش خ نیلیکه آرسام با خنده تماس را قطع کرد.آ دیبگو یزیخواست چ نیلیآ

 دهیبه دنبالش کش یحرف چیه یگرفت.بهزاد هم ب شیکنار نگاه کنجکاو و پر سوال بهزاد،راه برگشت را در پ

از  یثابت ماند و آه دندیخند یو م دندز یجوان،که دست در دست هم قدم م یدختر و پسر ها ی.نگاهش بر روشد

 یم ینیب شیرا پ نیلیاعتراف نکرده بود اما،پاسخ آ رفت؟اویپذ یاو را م نیلیشد اگر آ ی.چه مدیاعماق وجودش کش

 کرد!

بود و در  دهیزود تر از او رس نیلیقدم بر داشت.آ لیاتومب یکاپشنش فرو کرد و به سو بیرا درون ج شیها دست

 برد. یانتظار آمدن بهزاد به سر م

را  ییتنها گریو بار د ردیپذ انیپا یشب عال نیخواست ا یهم سوار شد.دلش نم نیلیسوار شد و به دنبال او،آ بهزاد

کرد و هر چه  یبه حال خود م یفکر دیممکن بود.با ریغ نی!و اشهیهم یخواست اما،برا یرا م نیلیبه دوش بکشد.آ

 کرد. یم گاهرا آ نیلیو آ ختیر یم رونیاش را ب یزود تر مکنونات قلب

 ومده؟ین شیکه پ ی:مشکلدیماند و پرس رهیمتفکر او خ یبه چهره  نیلیآ

 زود به خود آمد و گفت:نه.فقط خستم. یلیجا خورد اما خ بهزاد

 ؟ی:از چنیلیآ

 و همه کس! زیبر لب آورد و گفت:از همه چ یپوزخند بهزاد

 لب گفت:متاسفم! ری.زدیشد و لب گز مانیموقع اش پش یاز سوال ب نیلیآ

 کنه؟ یم یکجا زندگ ری:آرشاودیپرس نیلیسکوت کرد اما آ بهزاد

 داره به حال تو؟ ی:چه فرقدیکرد و غر یاخم بهزاد
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 .نیهم دمیگفت:فقط پرس یو با دلخور دیلب ورچ نیلیآ

 !ی:لعنتدیلب غر ریدور نماند.ز نیلیکه از چشم آ دیبه فرمون کوب یمشت یعصب بهزاد

 یکه ابهت مردانه اش را به رخ م یشد.چهره ا رهیاو خ یعصب یمچاله کرد و به چهره  یخودش را در صندل نیلیآ

 انکار بود! رقابلی.جذبه اش غدیکش

داشت آن طور حرف بزند؟حس حقارت بر  یخودش آمد و نگاهش را از او پس گرفت.از او دلخور بود!چه حق به

کرد.به هر حال او هم  یم مالیو غرورش را پا ستیگر یم دیچنگ زد.نه!نبا شیوجودش ساکن شد و بغض به گلو

.سرش را به کرد یم فیرا خار و خف ودخ دیکس قادر به شکستن آن نبود.نه!نبا چیکه ه یغرور داشت.غرور دخترانه ا

نمونده...صبر داشته  یزی!چیلیآروم باش آ»به ساعت،در دل به خود تشر زد: یداد و با نگاه هیتک لیاتومب یصندل

 «.باش!

کرد که چرا دل  نیبود و از حال دگرگونِ دخترک با خبر بود!در دل خود را لعن و نفر نیاز رفتار خود شرمگ بهزاد

ذرت مع نیلیشرمزده گفت:آ یرو با لحن نیگرفته است!از ا دهیتمام،غرورش را ناد یرحم یاش را شکسته و با ب یلیل

آد!کنترل حرفم دست خودم  یدر واقع دلم نم یعنیخواستم سرت داد بزنم. یخوام.دست خودم نبود.من نم یم

 لحظه نگام کن. هیفقط  نیلیدونم ناراحتت کردم.آ ینبود.م

 احمقم که دلت رو شکوندم. یلیگفت:حق با توهه!من خ نیو غمگ دیکش ینکرد.بهزاد آه یتوجه نیلیآ

و  یبر یخوا یبا هر کس و هر کجا که م یکنم.تو حاضر یتو دخالت م ینداره که تو کار ها یافزود:به من ربط سپس

 !گهید یبگ یخواست یرو م نای...مربوط به خودته.نه؟همیانجام بد یکه خواست یهر کار

 .ستیسرد و خشک پاسخ داد:مهم ن یبا لحن نیلیآ

 ...رمیگ یآروم نم مینبخش ی:مهمه!تا وقتبهزاد

 :فراموش کردم.نیلیآ
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 :دروغ نگو!بهزاد

 .دیکن یچه طور برداشت م ستیباال انداخت و گفت:مهم ن یشانه ا نیلیآ

ان تک یسر یزد!با ناراحت یدر حرکاتش موج م یشد.کالفگ رهیخ ابانیبه خ یرا مشت کرد و عصب شیدست ها بهزاد

 .اش ادامه داد یداد و به رانندگ

در دل خدا را سپاس گفت و با همان لحن سرد،رو به بهزاد  نیلی.آدیساختمان متوقف گرد یجلو لیبعد،اتومب یقیدقا

 بود! یگفت:ممنونم!شب خوب

 زد و گفت:خوش حالم که بهت خوش گذشته. یلبخند بهزاد

به التماس  ختهیآم یآخر بهزاد با لحن یاما،در لحظه  شد ادهیپ لیاز اتومب یزد و با دلخور یلبخند محو نیلیآ

 ن؟یلیزد:آ شیصدا

 اومده؟ شیپ یپاسخ داد:مشکل یظاهر یِزدند.اما با خونسرد خی شیقلبش شدت گرفت و دست ها تپش

 دونم ناراحتت کردم اما باور کن دست خودم نبود! ی؟میگفت:هنوز ازم دلخور یبا لبخند تلخ بهزاد

 یکی نیست،این یها عادت کردم.مشکل ینداره،به هر حال من به غم و ناراحت یو نجوا کرد:اشکال دیکش یآه نیلیآ

 هم روش!

 ؟یمن رو ببخش یتون ی:نمدیپرس یچهره اش درهم شد و قلبش فشرده شد.با ناراحت بهزاد

 یدلخور یدوستا گاه یهمه  نیلب زد:خب آخه ب مانندیکه از کار خود پش یکوچک یهمچون پسر بچه ها سپس

 آد. یم شیپ

کرد و  یخداحافظ ی.بهزاد با سرخوشافتی صلهیهمان لحظه ف انیاز حالت چهره اش به خنده افتاد و جر نیلیآ

 و زنگ آپارتمان را فشرد.آرش اف اف را برداشت و گفت:بله؟ دیکش یقینفس عم نیلیرفت.آ

 کالفه پاسخ داد:باز کن آرش. نیلیآ

 .دیانتظار او را کش یدر را باز کرد و کنار در ورود یعصب آرش
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لب سالم گفت و وارد  ریو ترس به جانش چنگ زد.ز دندیپر کش شیها یبرادرش،خستگ یعصب یچهره  دنید با

بر :صدیگرفت که آرش غر شیاتاق را در پ ریحوصله مس ی.بافتیاما آرسام را ن ستیخانه شد.متعجب به اطراف نگر

 کن کارت دارم!

 صبح. یو گفت:خستم بزارش برا ستادیا نیلیآ

 ؟یاالن خسته ا ،چطورینثارش کرد و گفت:تا االن که خسته نبود یپوزخند آرش

 خب بگو. یلی:خنیلیآ

 دخترک درهم رفت و گفت:آخ ولم کن آرش.چته باز؟ یفشرد.چهره  شیرا در دست ها شیجلو تر رفت و بازو آرش

جا  یو گوشه ا دیاسآرش،حرف در دهانش م یِعصب یچهره  دنیآمد.اما با د رونیاو از اتاق ب یصدا دنیبا شن آرسام

 خوش کرد.

 ؟یولگرد ینگاه به ساعت بنداز.رفته بود هی؟یبود یزد:تا االن کدوم گور ادیفر آرش

 رحمانه! یجا خوش کرد.باز هم قضاوت ب شیتمام وجودش را در بر گرفت و بغض در گلو خشم

 با خشم گفت:حرف دهنت رو بفهم آرش. نیلیآ

 هم طلبکار شدم؟ یچ هی:عه؟االن آرش

 نبود گفت:ساکت شو! غیشباهت به ج یکه ب ییبا صدا نیلیآ

آدم جوابم رو بده.در ضمن حرفتو اول مزه  یبچه  نیع یگم کجا بود یبهت م یگفت:وقت زیآم دیتهد یبا لحن آرش

 .ینیب یمزه کن وگرنه بد م

تو راه  که یبساط نینباش.با ا الی.خوش خریترسم؟نخ یم یسر داد و گفت:عه نه بابا؟فکر کرد یتلخ یخنده  نیلیآ

 مسخره باشه! یِزندگ نیکنم مرگ راحت تر و بهتر از ا یترسم.هر چند که فکر م یاز مرگ هم نم گهیمن د یانداخت
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 ؟یبود یک ؟بای:کجا بوددیبه خشم پرس ختهیآم یبا لحن آرش

 و نجوا کرد:با آقا بهزاد! افتیشجاعت خود را باز نیلیآ

فشرد و  شیخواهرش را محکم تر از پ یکرد.دست ها ینم شیراحت شد اما ترس و خشم رها الشیخ یاندک آرش

 هان؟ یکرد یکار م یچ بهیپسره غر هیساعت،با  نیگفت:تو ا

 عقب رفت و سکوت کرد. یغضبناک او،قدم یچهره  ریتحت تاث نیلیآ

 ؟یکرد یم یها؟تا االن که خوب بلبل زبون یگرفت ی:چرا الل مونآرش

 در چشمانش حلقه بست و قدرت تکلم را از او سلب کرد. اشک

بهت اجازه  ی؟کیباهاش بود یبه چه حق ؟اصالیکرد یم یگم با اون مردک چه غلط یم ؟بهتی:نکنه کر شدآرش

 داده بود؟

 طور نیرد نشده که ا ازدهی.در ضمن ساعت هنوز از ستیمن به تو مربوط ن یلرزان پاسخ داد:زندگ ییبا صدا نیلیآ

 !رتیبه ظاهر با غ یآقا یداد و هوار راه انداخت

 خفت کنم؟ ای یش ی:خفه مدیغر آرش

 موقع نیتا ا یکرد یم یسوال خود را تکرار کرد:چه غلط گریبر لب راند و سکوت کرد.آرش بار د یشخندین نیلیآ

 شب؟

هم کنم  یمن هر غلط ه،یچ یدون یحرصت گرفته نه؟اوالً م هیزد:چ ادیفر انیکنترل خود را از دست داد و گر نیلیآ

 !هیکه آرسام با خبر باشه کاف نیتو هم تکرار کنم.هم ینداره برنامه هام رو برا یلزوم اًیشه.ثان یبه خودم مربوط م

 زبان»که یدیدراز شده خانوم کوچولو.مواظب باش کار دستت نده.شن یلیرا چنگ زد و گفت:زبونت خ شیموها آرش

 «.دهد بر باد؟ یسرخ،سر سبز م
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 یحت گریآرام تر شد اما،د یش،قدریاشک ها دنیشدند.آرش با د یجار شیشدند و بر گونه ها ریسراز شیها اشک

 او را کاهش دهد! تیتوانست خشم و عصبان یهم نم نیلیآ یاشک ها

 یکرد زد:فکر ادیبر هم فشرد.سپس فر دهیو د دی.لب گزستینگر یبه آن ها م یشد که با نگران رهیبه آرسام خ نیلیآ

ن رو بدو نیکنم.اما ا یم نشینکن.من از همه لحاظ تضم یکیو بزدلن؟نه آقا!بهزاد رو با خودت  رتیغ یهمه مثل تو ب

 مزخرف توهن. االتیخ یهمش زاده  اتمیچرند نیهمکار.ا هی ایدوست  هیکنه.بعنوان  یمنظور بهم کمک م یکه اون ب

همه رو با خودت  ای یبش یرتیغ یخالص را زد:حق ندار ریو ت ستادیمقابلش ا نیلیدهد که آب یخواست پاسخ آرش

که  یِبهزاد هم مثل تو پست فطرت و عوض یکرد ده؟فکریکم نبود که حاال نوبت منم رس چارهی.اون دختره بیکن یکی

 ...ـیبزنه؟نه همه مثل تو رذل و کث یبخواد به من صدمه ا

از شدت ترس،خشم  شیخورد!دست ها کهی.دیحرف در دهانش ماس یکه آرش به صورتش نواخت،ادامه  یا یلیس با

 ی.قلبش فشرده شد.نمستیزده بودند و لرزش بدنش کامال مشهود بود!آرسام مات و مبهوت به آن دو نگر خیو غم 

 ذوق یگونه اش به شدت تو ی؟سرخبود شیرو شیکه پ یقتیحق این؟یلیآ یرا باور کند؟حرف ها یزیدانست چه چ

که  یشد.آرش؟برادر رهیبه او خ یرا لمس کرد.با ناباور یلیس یبر گونه اش نهاد و جا ان،دستیگر نیلیزد.آ یم

 او دست بلند کرده بود! ید،رویپرست یخواهرش را با جان و دل م

 کرد! یبود که دست خودش هم ذق ذق م ادیز ی.شدت ضربه به قدردیکوب واریبه د یمشت یعصب آرش

 شی.آرسام به سودیکوب واریخواهرش را چنگ زد و با خشم او را به د یرا از دست داد و موها شیدفعه کنترل خو کی

او را  رتیو با ح دیلرز نیلیبود! آ دهیفا یدر کنترل آرش داشت اما ب یو التماس سع ادیآمد و با داد و فر

را تار  زیکرد و همه چ ینم شیرها یلحظه ا جهیو از شدت درد چهره اش درهم شد.سر گ دیکش ری.پشتش تستینگر

 .دید یو مبهم م

 چیمن به ه ی.گذشته یاریمزخرفات رو به زبون م نی.بار آخرت باشه ایعوض یزد:خفه شو دختره  ادیفر آرش

 به تو.پس حد خودت رو بدون. ی.حتستیمربوط ن یاحدالناس

و  دیرا کش شیجدا کند.اما آرش محکم تر موها شیاو را از موها یداشت دست ها یو سع دیخود را عقب کش نیلیآ

 زارم نه بهزاد رو! یبعد نه تو رو زنده م ی:دفعه دیغر
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 نداشته باش.اون...اون... یماند و با التماس گفت:نه به اون کار رهیزده به او خ بهت نیلیآ

 رو پس بده! شیقتقاص دهن ل دی؟بای:اون چآرش

 نداره! یری.اون تقصدمیبرادرش را فشرد و گفت:من ازش حرف کش یکبود دست ها یو با صورت انیگر نیلیآ

 ...یکن یخواد ازش طرفدار یشد گفت:نم یکه از خانه خارج م یکرد و در حال شیرها آرش

 .ستیبلند گر یسر خورد و با صدا واریناباور کنار د نیلیآ

 

 

و  دیکش یبرخاستن نکرد.آرسام کالفه پوف یبرا ییتقال نیلیرا گرفت اما آ شیبازو ریآمد و ز شیبه سو آرسام

 پاشو. گهیتو اتاقت.پاشو د میکوچولوم.بلند شو بر نم؟خواهریلیگفت:آ

و  دیکش یآه نیلینثارش کرد اما آ یاز جا برخاست و دست برادرش را فشرد.آرسام لبخند یاعتراض چیه یب نیلیآ

 یکجا را نداشت!دلش م چیبه ه ستنیخانه خفقان آور بود و تاب نگر یبه اتاقش رفت.فضا نیغمگ یبا چهره ا

 نیلیآگاه کردن آ ینداشت و تنها برا یاو نبود!او گناه ریکند اما نه!تقص یرا سر بهزاد خال شیخواست تمام دق و دل

 را فاش کرده بود... قشیراز رف

 دیکش یخواهرش،آه ی دهیرنگ پر یچهره  دنیشد.آرسام با د رهیخ دیسف واریچمباتمه زد و به د نیزم یرو نیلیآ

 رده...س نیزم نمیب ؟پاشوینشست نینشست و گفت:کوچولو چرا رو زم نیزم یتکان داد.کنارش رو یسر یو با ناراحت

 بهتره. یطور نیسرد و خسته پاسخ داد:ا یبا لحن نیلیآ

 آد؟ ی:خوابت نمآرسام

 .نیداد.آرسام کالفه گفت:حداقل رو تخت بش یبا تکان سر،پاسخ منف نیلیآ

 خوام! یخوام،نم یگفت:نم یمانند غیج یبا صدا نیلیآ

 .به خودت بد نکن.نیلینکن آ یطور نیکرد او را بلند کند گفت:ا یم یکه سع یخم شد و در حال شیبه سو آرسام
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 زد:راحتم بزار آرسام! ادیزد.دستش را پس زد و فر یپوزخند نیلیآ

 یحساسش را م ی هیکرد.روح یاو را درک م میحال وخ راینشد ز ری.دلگدیخورد و خود را عقب کش کهی آرسام

 دارد. ازیو خلوت ن یینوع مواقع،او فقط و فقط به تنها نیدانست در ا یشناخت و م

آرش را لمس  ینشست.تلفن همراهش را برداشت و شماره  یمبل یاز اتاق خارج شد و رو یحرف چیه یب آرسام

ا ر ن،قلبشیلیآ ی هیگر یِنهاد!صدا یم یتلفن را گوشه ا یدیگرفت و هر بار با ناام یبا او تماس م یدر پ یکرد.پ

 او شود! کیتوانست نزد یلرزاند اما افسوس که نم

بحث و  یاش!صحنه  ی.به حال خودش و زندگستیبلند گر یسرش را در حصار دستانش قرار داد و با صدا نیلیآ

کرد و  یدرد م بیکرد.قلبش عج یآمد و حالش را بد تر م یدر م شیچشمانش به نما شیجدالش با آرش،مو به مو پ

گشت و  یم یدنبال راه چاره ا هب یبه سخت وار،آرسامی!آن طرف دستیو گر ستیبود.گر ستنیگر شیتنها دوا

 بهزاد را گرفت. یسرانجام،شماره 

 توان باز ماندن نداشت. شیکه چشم ها ی.به قدرستیگر یزد و بعد بلند بلند م یلب با خود حرف م ریز نیلیآ

دانست که آرش  یم ینکرد.نگران بود و به خوب افتیدر یبهزاد را گرفت اما پاسخ یبار سوم شماره  یبرا آرسام

کرد.قدم زد و  یرا ط ییرایپذ ریواهد.بار ها و بار ها مسکمک بخ یدانست از چه کس یسروقت او رفته است!نم

 .ابدیب یتا کمک دیشیاند

با شدت هر چه تمام تر  شیو اشک ها دیکش ریبر هم فشرد.قلبش ت دهیاش نهاد و د نهیدستش را بر س نیلیآ

رفت.دخترک رنگ به رو  نیلیبه اتاق آ مهیرو سراس نیاش،آرسام را هراسان کرد.از انامنظم یشدند.نفس ها ریسراز

را از تنش ربود و از حال رفت.آرسام  حملاما درد،تاب و ت دیدر دلش درخش یدیبرادرش،نور ام دنینداشت.با د

 !ـنیـلـیزد:آ ادیوحشت زده فر
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عقب نهاد و پس  یصندل یرا رو نیلیساختمان خارج شد.آ چ،ازییوحشت او را از جا بلند کرد و پس از برداشتن سو با

.پس از دیگنج یدر ذهنش نم یزیمارستان،چیب رِیراند و به جز مس یاز آن سوار شد.با سرعت هر چه تمام تر م

د و پارک کر مارستانیب یرا جلو لی.اتومبدیبود رس هکرد یربع ط کیساعته را در عرض  میکه راهِ ن یحال ،دریقیدقا

 یخواست افکار منف یداد و هر چه م یبد م یِ.دلش گواهدندیلرز یم شی.دست و پادیرا به آغوش کش نیلیبا عجله آ

 شد! یرا پس بزند،نم

برانکارد نهاد.پرستار ها هراسان به  یرا رو نیلیها و دکتر را فراخواند و آ مارستان،پرستاریزمان با وارد شدن به ب هم

را به داخل  نیلیدادند که آرام باشد و مزاحم کارشان نشود.آ یبه آرسام تذکر م یآمدند و هر از گاه نیلیآ یسو

بهبود حال  یو برا ستادیکرد بغض خود را فرو دهد پشت در به انتظار ا یم یکه سع یبردند.آرسام در حال یاتاق

 اش بود دعا کرد. یخواهرش که تمام زندگ

راهرو را  ریو کالفه،مس یکرد.عصب نیا نفرواقعه ر نیا یحلقه بست و در دل آرش و باعث و بان شیدر چشم ها اشک

خبر دهد.تلفن  یدانست به چه کس ینم یکرد.حت یکرد.فکرش درست کار نم یلب دعا م ریو ز مودیپ یتا انتها م

از آن ها  یکیتک تک شماره ها را گرفت.سرانجام  دندید یتار م شیکه چشم ها یهمراهش را در آورد و در حال

را گرفته  ریآرشاو یبر لب آورد و خدا را شکر کرد.مقصود او بهزاد بود اما از قضا شماره  یپاسخ داد.لبخند تلخ

 متعجب گفت:آرسام؟ ریبود!آرشاو

 ریشرمزده پاسخ داد:سالم آرشاو یو خود را سرزنش کرد.با لحن دیاش کوب یشانیجا خورد!با دست به پ آرسام

 خوام اشتباه شد. ی.معذرت مجان

 افتاده؟چرا صدات گرفتس؟ ی:اتفاقدیپرس یبا نگران ریکرد!آرشاو تیهم سرا ریآرشاو حال خرابش به ایگو

 !مارستانهیب نیلیکالفه پاسخ داد:آ آرسام

نشست و  نیزم یرو یو قول داد که فورا خود را به آن جا برساند.آرسام عصب دیرا پرس مارستانیآدرس ب ریآرشاو

 شد! یم الیدعا دعا کرد که آرش باخبر نشود وگرنه واو

 کجاست؟حالش چطوره؟ نیلی؟آیبه خود آمد:سالم آرسام.خوب ریآرشاو یدانست چه قدر گذشت که با صدا ینم

 .هوشهیلب سالمش را پاسخ گفت.با رخوت از جا برخاست و گفت:هنوز ب ریبه خود آمد و ز آرسام

 اتفاق افتاد؟ نی:چطور اریآرشاو
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 کالفه پاسخ داد:با آرش دعواش شد! آرسام

 !دیداد.با یتقاص پس م دیشدند.در دل خوشنود بود.آرش با زیت ریآرشاو یها گوش

 حاال؟ هی:مشکلش چریآرشاو

 .یقلب ی:ناراحتآرسام

توانست.دلش شورِ  یتکان داد و سکوت کرد.کنجکاو بود موضوع بحث آن دو را بفهمد اما نم یبا تاسف سر ریآرشاو

ل د ایانتقام بود  یکرد!برا یتصاحبش م دیبود آرام و قرار نداشت.با دهیکه او را در شرکت د یزد!از روز یرا م نیلیآ

 کند! یم تظاهر ایدانست واقعا نگران است  ینم یدانست.حت یخودش؟نم

 رفتند... شیدکتر،هر دو به خود آمدند و هراسان به سو یِصدا با

 

 

 ون؟یآقا دیبا خانوم دار ی:شما چه نسبتدکتر

 :من برادرشم.آرسام

 .دیاریب فیاشاره کرد و گفت:با من تشر یبه اتاق دکتر

آماده  یزیهر چ دنیشن یبه دنبال دکتر وارد اتاق شد.خود را برا ریبه آرشاو ینگاه میتکان داد و با ن یسر آرسام

،پشت مسن بود یدر کنترل آن ها داشت.دکتر که مرد یمحسوس بود و سع شیکرد بود اما،باز هم لرزش دست ها

 کرد:لطفا آروم باش پسرم. دیقرار گرفت و تاک زشیم

توجه به استرس  یدهان دکتر بود و دکتر ب خینشست.نگاهش م زیمبل کنار م یداد و رو لشیتحو یلبخند آرسام

 د؟یخواهرتون اطالع داشت یماری:شما از بدیبود.سرانجام دکتر پرس شیاو،مشغول خواندن ورقه ها

 :بله.آرسام

 د؟یدون یم قیکرد؟دق دایقلبشون مشکل پ ی:از چه وقتدیتکان داد و پرس یسر دکتر
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 پاسخ داد:بعد از مرگ مادرم... نیغمگ آرسام

 و گفت:روحشون شاد! دیکش یآه دکتر

 :ممنون.آرسام

 مبتال بودند!درسته؟ یقلب یناراحت یماریبه ب یاز سن نوجوان شونیطور معلومه ا نیخب،ا لهی:خدکتر

 داستیطور که پ نیشکر خطر رفع شده.ا یو خدا ستین یجد شونیتکان داد که دکتر گفت:مشکل ا یسر آرسام

 جز در مواقع خاص! ست،بهیحاد ن شونیا یماریده ب ینشون م نی... ندارن و ا ای یمشکل خاص تنفس شونیا

 که خواهرش را به او برگردانده است! نیو در دل خدا را سپاس گفت از ا دیکش ینفس آسوده ا آرسام

 آد. یم شیمشکل پ نیشه؟آخه به ندرت ا یخاص و حساس دچار قلب درد م یها تی:پس فقط تو موقعآرسام

 یقلب یگفت ناراحت قیشه دق ی.در واقع نمستین یجد شونیتکان داد و گفت:حق با شماست.مشکل ا یسر دکتر

 شه. یکه با مصرف قرص و دارو برطرف م کیمشکل کوچ هی.ستیحاد و خطرساز ن یلیچون خ

 :پس چرا امشب حالش بد شد؟آخه...آرسام

 نیشن و ا یم دیدچار قلب درد شد یتو موارد خاص شونیحرفش آمد و گفت:همون طور که گفتم ا انیبه م دکتر

و  ادیز اریبس جانی،هیتونه دعوا،اختالف،غم و ناراحت یکه عرض کردم م ی!اما موارد خاصستیخوب ن عتایخب طب

 ؟یفیشر یآقا نیموارد باشه.متوجه شد ریسا

 :بله.آرسام

 دید بابع نیو ممکنه بعد ها دردسر بشه.بعد از ا ستیوارد بشه.اصال خوب ن یشوک شونیبه ا دینبا وجهچی:به هدکتر

 یتونه باشه.وقت یهم اعصاب و روان م گهی.علت ددیتحت نظرش داشته باش شهیو هم دیخوب حواستون رو جمع کن

بر اعصاب و  ادی.فشار زستیکنه هم خوب ن تحملرو به طور مداوم  یا یفرد ناراحت ایشه و  کیتحر ادیاعصاب ز

 .شونهیحال بد ا ی گهیروان عامل د

 د؟یندار ی:سوالدیتکان داد که دکتر پرس یسر یبا ناراحت آرسام

 تونه مرخص بشه؟ یم ی.فقط چه زمانری:خآرسام
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که گفتم.با  یکنه بجز موارد ینم کشونیتحر یکم تر.خطر دمیآد شا یبهوش م گهیدو ساعت د یکی:حدودا دکتر

 .نهیتضم شونیمصرف دارو بهبود

رفت و  شیبه سو مهیسراس دنشیبا د ریتکان داد و پس از تشکر از او،اتاق را ترک کرد.آرشاو یسر آرسام

 گفت؟ ی:دکتر چدیپرس

 شه. یبرطرف م نایا.گفت با دارو ستین ی:مشکل جدآرسام

 :خوبه!ریآرشاو

 ؟ی:به آرش خبر نداددیپرس سپس

 باشه. ازیکنم ن یزد و گفت:فکر نم یشخندین آرسام

 موضوع! نیباال انداخت و گفت:به هر حال اونم برادرشه و در واقع مقصر ا یشانه ا ریآرشاو

 از همه سرنوشت! شتریاو ثابت ماند و سپس گفت:همه مقصرن.ب یِآرسام بر چشمان وحش رمق یخسته و ب نگاه

 زمزمه کرد:سرنوشت از اول بد نوشت... ریآرشاو

شه  یهمه هست و نم یِمخصوص به خودش رو داره.غم و غصه تو زندگ یها یباز ی:سرنوشت واسه هر کسآرسام

رو حس  یغم چیشاد باشه و ه شهیهم یکیرو تجربه نکرده.اگه قرار بود  یا یبحران طیفرد تا حاال شرا هیگفت 

 یبهره م یهم از غم و هم از شاد دشخو ی.هر کس به اندازه ستیممکن ن نیشد و ا یم یگانگیدچار  شینکنه،زندگ

 ...شتریب یکیکم تر  یکیبره حاال 

 فرد نقش داره. یِهم تو زندگ ریماند و گفت:اما تقد رهیبه او خ ریآرشاو

 یعادت کردن که همه  ای؟بعضیدون یتو ذهن مردم گنجونده شده!م میباور غلط از قد نی:آره اما اآرسام

 شه یبوده!چه م نیا ریتبرئه کردن خودشون بگن خب تقد یو در آخرم برا ریاشتباهاتشون رو بندازن گردن تقد

 کرد!

 .رهیشه اشتباهشو گردن بگ یم دایپ یدرسته که کم تر کس نیآرسام جان.خب ا ستنین یطور نی:همه هم اریآرشاو

 داشته باشه. یکس یتو زندگ یتونه نقش یوقت نم چیه ریتکان داد و گفت:آره اما تقد یسر آرسام
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 یو به همه چ رهیگ یم میهمه تصم یخداست که برا نیلبخند جذابش را نثار او کرد و گفت:حق باتوإ.ا ریآرشاو

 !یِ تو خال یکلمه  هیفقط  ریآگاهه!تقد

 یبر لب نشاند و گفت:طرز فکرتو دوست دارم.پسر جالب یقیهم لبخند عم ریتکان داد.آرشاو یو سر دیخند آرسام

 بره! یبا تو لذت م ی.آدم از هم صحبتیهست

 یکرده بود و باور نم دایبه او عالقه پ زین ریخوشش آمده بود.آرشاو ریزد و تشکر کرد.از آرشاو یلبخند مهربان آرسام

 مان مرد نامرد باشد!پسر برادر ه نیکرد که ا

 

 

از آرش نشده بود و نبودِ  یخبر چیبه خانه بازگشتند.هنوز ه ریمرخص شد و همراه آرسام و آرشاو نیلیبعد،آ یساعات

چشم  واریرو د یمبل نشسته و به قاب عکس ها یکرد.کالفه رو یم کیتحر شیاز پ شیرا ب ریآرشاو یاو،کنجکاو

زد و  یاز سر پسرک را نداشت.پوزخند برداشتندست  لیم ییبود و گو انینما نیلیآ یدوخته بود.همه جا چهره 

 «.تقاص پس بده! دیبا ی...اون آرش لعنترمیگ یشده انتقامم رو م یهر طور»گفت:

بازگشت.با تکانِ آرسام،به خودش آمد و پاسخ  ریاتاقش خارج شد و کنار آرشاو ن،ازیلیپس از به خواب رفتن آ آرسام

 شده؟ یداد:چ

 خواستم بترسونمت. ینم دیو گفت:ببخش دیخند آرسام

 نداره.حواسم نبود.تو فکر بودم... یبیزد و گفت:ع یلبخند ریآرشاو

 حاال؟ یکرد یفکر م ی:به چآرسام

 :به آرش!ریآرشاو

 :به آرش؟دیجا خورد.متعجب پرس آرسام

 داره مگه؟ ی:آره.اشکالریآرشاو

 .داد یبه خودش آمد و با تکان سر پاسخ منف آرسام
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که با آرش  یخوب یوقت روزا چینه اما من ه ای یکن یدونم باور م ی!نمقتهیاما حق یدونم تعجب کرد ی:مریآرشاو

شبه نابود بشه...اون  کی نایا یهمه  رممکنهیخاطره هامون مشترکه و غ یها و همه  یداشتم رو فراموش نکردم.بچگ

 بود اما... قمیرف نیبهتر

 نفر باشه! هیشکست  نیتونه تلخ تر یم قیرف هی انتی:خآرسام

خودش غوطه ور است زمزمه  یایدر دن ییکه گو یماند.سپس طور رهیخ ینامعلوم یزد و به نقطه  یپوزخند ریآرشاو

 تو فکر خراب کردن ما! قیکه رف نی.غافل از امیبود قیکرد:ما خراب رف

 طرفه قضاوت کند. کیتوانست  ینداشت چون نم یهمدرد یبرا یافکند.حرف ریو سر به ز دیکش یآه آرسام

 !ستین یبگذرد،چون بگذرد غم زین نی:اآرسام

ا ر شیآن برد و قلبش را آتش زد.از جا برخاست.دست ها یبه تلخ یکه فقط خودش پ یتلخ ی.خنده دیخند ریآرشاو

 !اهیبود و همچون قلب او،س ی.آسمان هم ابرستادیشلوارش فرو برد و کنار پنجره ا بیدر ج

 کی از غیکنم اما در دایمشکل رو پ نیا ی شهیکنم تا ر یقدر با خودم فکر م نیاوقات ا یو نجوا کرد:بعض دیکش یآه

 !یمنطق لیدل

 کرد! نیاو را تحس تیماند و در دل جذاب رهیرخش خ می.به نستادیرفت و مقابلش ا شیهم به سو آرسام

 لیدل یجهت و ب یو ب خودیب زایچ یوقتا بعض یوجود داشته باشه.گاه یلیدل یزیکنم واسه هر چ ی:فکر نمآرسام

 .فتنیاتفاق م

 بشه. شیزندگ ایفرد  هی یِتونه مسبب نابود یم یلیدل یب نی:همریآرشاو

دوسش داشتم که هرگز فکر  یخوردم.به حد یسر اسمش قسم م شهیافزود:هم ریتکان داد که آرشاو یسر آرسام

 کردم. یرو نم مونییجدا

 .نیهم بود یوابسته  یلیگفت:خودم شاهدم.شماها خ نیغمگ آرسام

 نه؟ یِ!چه فعل تلخمیزد و گفت:بود یلبخند ریآرشاو

 .ستادیحرفش ا یتکان داد و به انتظار ادامه  یسر آرسام
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 یرو بهم م یبرو برگشت نامزد یگفت که دست رو عشقش گذاشتم،ب ی:اگه همون موقع،رو در رو به خودم مریآرشاو

 یگرفت در حال شیزاشتم.خودش نخواست.خودش راه اشتباه رو در پ یزدم و خودم دستش رو تو دست اون دختر م

 چشمش بود و اون کور شده بود از حس نفرت. شیکه راه درست پ

 شه گذشته ها رو جبران کرد! ی:هنوز هم مآرسام

ن او یبهش اعتماد کنم؟اصال تو فکر کرد و سپس گفت:با کدوم قلب؟با کدوم غرور؟چه طور دوباره دیخند ریآرشاو

تونم  یخوشحال شدم که م یلیاومده اصفهان خ شهیهم یبهزاد بهم گفت آرش برا یمن رو داره؟وقت دنیچشم د

 که نکردم! یگناه هکردم اما ظاهرا اون نتونسته من رو ببخشه.اونم واس داشیکنم.پ داشیپ

تلخ رقم  یگذشته  هیدن تا  یدست به دست هم م زیوقتا همه چ یشه.گاه یبه مرور زمان درست م زی:همه چآرسام

 تلخ رو هم به همراه داشته باشه. ی ندهیآ هیشه  ینم لیتلخ دل یگذشته  هیبخوره اما،

 اما... یگ ینهاد و گفت:تو درست م شیشانه ها یدست رو ریآرشاو

 ؟یباشه.قبول دار یزندگ هیتونه نابودگر  یم ییاما به تنها نی:همآرسام

 تکان داد و سپس گفت:عشق...احساس...عاطفه...جالبن نه؟ یسر ریآرشاو

 رو شکل بدن. یزندگ ایرابطه  هیو اساس  هیتونن پا یم ی:چرا نباشن وقتآرسام

 کردم! یچیگفت:اما من همه رو ق نیغمگ یبر لب راند و با لحن یشخندین ریآرشاو

 :چرا؟دیمتعجب پرس آرسام

 یزیچ گهیکه د نیکردم.ا لیتبد گهیفرد د هیخودم رو به  ینگاهِ غمزده اش را به او دوخت و گفت:من حت ریآرشاو

 در مقابلش. ستین

 در رفت. یسخن بازداشت و به سو یزنگ آپارتمان،او را از ادامه  یدهد که صدا یخواست پاسخ آرسام
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 دنیکرد و وارد شد اما با د یلب سالم ریدر کنار رفت.آرش ز یاز جلو یحرف چیه یآرش،جا خورد.ب دنید با

 نی:ادیغر یشد!عصب داریخشم و نفرت در وجودش پد گریخشم در وجودش روشن گشت و بار د یها ر،شعلهیآرشاو

 که؟یمرت یکن یم یجا چه غلط

 دم... یم حی:آرش آروم باش من توضآرسام

 ساکت شو. یکیشد و گفت:تو  رهیغضبناک به او خ یبا نگاه آرش

را باز و بسته کرد و به او اشاره کرد آرام  شیپلک ها ریماند.آرشاو رهیخ ریو شرمزده به آرشاو دیلب گز آرسام

دور و بر من و  یزد:مگه نگفتم حق ندار ادیرا به دست فشرد و فر ریآرشاو ی قهیجلو رفت و  یباشد.آرش قدم

 نه؟ ای.گفتم یخونوادم بپلک

من به تو مربوط باشه آقا  یکنم کارا یاش را تکاند و گفت:فکر نم قهیزد و دست آرش را پس زد. یپوزخند ریآرشاو

 آرش!

رو تو کتک  یو گفت:مردونگ دیخند ریو مانع شد.آرشاو دیدو شانیبرد اما آرسام فورا به سو ورشیبه طرف او  آرش

تن من داش ازیاز همه به تو ن شتریبود و ب مارستانیب یکه خواهر جنابال شبیبگم که د ؟الزمهینیبیو فحش م یکار

 ؟یبرادر نمونه هست هی یکن یبرادرت بودم.حاال ادعا م شیپ

که خواهرش تمام  نینداشت!فکر ا ستادنیکر شده بودند و تاب ا شیماند.گوش ها رهیمات و مبهوت به او خ آرش

ه خواست سر ب یبود و دلش م یکرد.عصبان یاش م وانهیگذرانده باشد د یآن تخت لعنت یو رو مارستانیشب را در ب

 به عقب پرت شد اما یکم ریکرد.آرشاو شنثار صورت یبه سمتش حمله ور شد و مشت یتن آن پسرک نباشد.عصبان

 شدند. زیکه با هم گالو دینکش یخود را نباخت و طول

به او وارد نشود و  جانیبود ه نیآن ها گم شد.نگران خواهرش بود.قرار بر ا یدعوا انیآرسام و تذکراتش در م ادیفر

 کرد! یرا درک نم نیآرش ا

 کرد. ریرا سراز نیلیانداز شد و اشک آ نیآرش در خانه طن یِدر پ یپ یها ادیفر

 نیا یایب ید ی.چه طور به خودت جرأت مکهیاز خونم مرت رونینثار صورتش کرد و گفت:گم شو ب یگریمشت د آرش

 جا؟
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 زارم الکردار. یزد:زندت نم ادیسکوت کرد که آرش فر ریآرشاو

 او را متوقف کرد: نیلیآ غِیببرد که ج ورشیخواست به سمتش  گریبار د و

 :تمومش کن آرش!نیلیآ

 گریگذشت که بار د یشدنش نم داریاز ب یادی.وقت زرفت و او را در آغوش گرفت شینگران به سو آرسام

 را از او سلب کرد. شیآرش،آسا

 خوش یچشم ها دنی.با دستیخون آلود به او نگر یبا صورت ریآرش رفت.آرشاو یرا پس زد و به سو ن،آرسامیلیآ

که نفرت از آرش تمام  دینکش یفکر انتقام را از ذهنش پس زد اما طول یقیدقا یو برا دیرنگ و جذابِ او،قلبش لرز

 تشر زد:برو تو اتاقت. نیلیدرهم رو به آ یا چهرهشدند.آرش با  یوجودش را ربود و خاطرات تلخش در ذهنش تداع

 توجه به او گفت:ولش کن. یب نیلیآ

 نباشه.برو تو اتاقت بهت گفتم! تی:کارآرش

 گم ولش کن. یزد:بهت م ادیفر بایزد و تقر یشخندین نیلیآ

 ی دهیرنگ پر یو به چهره  دیکش ینفس آسوده ا ریماند.آرشاو رهیخ نیلیبه آ یاو را ول کرد و عصب ی قهی آرش

او،شرم  یِمشک یچشم ها دنیزد.با د یموج م ی.در نگاهش دلسوزستیاو را نگر زین نیلیماند.آ رهیدخترک خ

به  یرسد.دست یبه او نم ژنیاست و اکس فهکرد هوا خ ی.حس مدیوجودش را در بر گرفت و فورا نگاهش را از او دزد

 برد! یم غمایاو را به  ر،آرامشی.حضور آرشاودیکش شیگلو

 یطرفه قضاوت نم هیآرش و  یدیشن یآرسام رو م حاتیاول توض دیرو به آرش گفت:تو با یتر میلحن مال با

به کمک  ازیکه آرسام ن شبیداشته باشن.د یشه قصد بد ینم لیجا هستن دل نیا شونیکه ا نی.ایکرد

 ؟یکن یو ناسزا ازشون تشکر م یاومدن.اون وقت تو با کتک کار شونیداشت،ا

 ماند. رهیخ ریو با خشم به آرشاو دیلب گز آرش

 تموم شد؟حاال برو. حتیخب توض یلی:خآرش

 ممنونم! شبیگفت:بابت د ریکه به اتاق بازگردد رو به آرشاو نیکرد اما قبل از ا یاخم نیلیآ
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 نکردم که. یکنم.کار ی:خواهش مریآرشاو

 .نینثارش کرد و گفت:لطف کرد یلبخند نیلیآ

 لب ریو ز دیملتهب اش کش یبه گونه ها ی.دستدیکش یتخت نشست و نفس آسوده ا یبه اتاقش بازگشت.رو و

 !«.بسیغر هی.اون فقط یآروم باش دختر.چته؟چرا دست و پاتو گم کرد»گفت:

 آزرد. یقرارش را م یرفت و قلب ب یچشمانش کنار نم شیاز پ یلحظه ا ریآرشاو یبر هم فشرد اما چهره  دهید

 

 

 

بسپارد!آه  یتواند در حضور او نفس بکشد؟مگر قرار نبود گذشته ها را به فراموش یکرد نم یحس م چرا

 شود؟نه محال است... یعشق م فیمگر حر ی!فراموشیلعنت

 شیب ینوجوان که دختر یی.آن روز هادیشیزانوانش نهاد.به گذشته ها اند یتخت،چمباتمه زد و سرش را رو یرو

او را  گریباخت و پس از اختالف برادرش،د یوحش یِمشک یبه آن چشم ها!همان روز ها بود که دلش را ینبود.آر

ها  یباف الیبود و پس از رفتنِ او،او را در خ دهکر غیخواب و خوراک را از او در شیکه هفت سال پ ی.همان پسرکدیند

اما تا به  ستیرگ یم دیشدن داد.با ریخود مجال سراز یو به اشک ها دیکش ی!آهدید یبر باد رفته اش م یاهایو رو

داشت؟نه!آن  یتوانست آن ها را خاتمه دهد.هنوز هم او را دوست م ینداشت و نم یانیپا شیاشک ها ای؟گویکجا و ک

ر خب یهم باشد و او ب دی.شاستیاز آن ن یسپرده شد و حال اثر یبه دست فراموش شیکودکانه،چند سال پ یعالقه 

 نیو آن دو چشم مشک دیچرخ ی!نام او،بار ها و بار ها در ذهنش مریر،آرشاویر،آرشاویکند.آرشاو یاز همه جا سر م

زد و بار  یو  غبار قلب او را کنار م مدندآ یدخترک،به رقص در م انیخسته و گر یچشم ها شیرنگ،لحظه به لحظه پ

 داشت! یوا م انیاو را به غل گر،حسید

شد؟اصال به او چه مربوط؟مگر او بهزاد  یتوانست او را در قلبش جا دهد؟نه محال بود پس بهزاد چه م یباز هم م ایآ

توانست دل او را  یطرفه اش کند.نه نم کیبه حالِ عشق  یکرد تا فکر یبه او گوشزد م دیداشت؟با یرا دوست م

و زودگذر که  نِیریخواب ش کیسان ب ی!عالقه ابسبود و  شیبشکند.آن عشق و عالقه،هر چه بود مال هفت سال پ

 آن را به تاراج برد و تمام خاطراتش را مدفون کرد. ریتقد
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 «.آخه؟ ادیقراره بند ب یک یبارونِ لعنت نیپس ا:»دیلب غر ریماند.ز رهیخ سیخ یرا پس زد و به پنجره  شیها اشک

 زیکوچکش قدم برداشت.کتابِ شعر مورد عالقه اش را به دست گرفت و پشت م یکتابخانه  یجا برخاست و به سو از

 نشست.

 یکتاب خواندن هم نداشت.کالفه و سردرگم چنگ لیآن را کنار زد.م یحوصلگ یاز کتاب را گشود اما با ب یا صفحه

 دهیرا بر شیهم آرش صدا دیاز بهزاد نشده است.شا یزد و به فکر فرو رفت.متعجب بود چرا خبر سوانشیبه گ

از  یدیو رو کرد.عاقبت با ناام ریرا ز همراهش،اتاقبه جانش افتاد و هراسان به دنبال تلفن  یفکر رعشه ا نیباشد.با ا

از همه جا رو  الیخ یبه در نواخت و وارد شد.آرسام ب یگرفت.ضربه ا شیاتاق آرسام را در پ ریاتاق خارج شد و مس

کار  یجا چ نیرفت و گفت:آرسام ا شیغرولندکنان به سو نیلیچشم دوخته بود.آ سیخ ابانیو به خ ستادهیبالکن ا

 ؟یکن یم

 سواله خواهر من؟ نمی.ارمیشد و پاسخ داد:اومدم آفتاب بگ رهیآرسام متعجب به او خ

 :مسخره!نیلیآ

 زده؟ یشده؟آرش حرف یزی:چآرسام

 .دمشی:نه ندنیلیآ

 شتافت. یخدا به دار فان دیرا رو به آسمان گرفت و گفت:پس به ام شیبه حالت دعا دست ها آرسام

 .یسر صبح یزن ی:چرا حرف از مرگ منیلیآ

 کنم؟ فیانگول رو برات تعر یشنگول و منگول و حبه  یقصه  نمیبگم خب؟بش ی:چآرسام

 .یقدر حرف زد نیرفت ا ادمی می.کار اصلنمی:اه ساکت شو ببنیلیآ

 .ستیدو مورد خارج ن نیاز ا هیافتاده.هر چ یاتفاق بد ای یخوا یازم م یزیچ هی ای یکه کارم دار یی:وقتاآرسام

 !یشعور یب یلینثارش کرد و گفت:خ یچشم غره ا نیلیآ

 لوس. یدختره  نمیبه قصد خروج از اتاق برگشت اما آرسام مانعش شد و گفت:بمون بب سپس
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 نیزم به یتواِ.اله یایکشم سر لوس باز یم یبدبخت یبود گفت:هر چ نیکه به ظاهر غمگ یو در حال دیکش یآه سپس

 تو. ینیگرم بش

 !تیترب یو گفت:ب دیکوب نیاعتراض پا به زم یبه نشانه  نیلیآ

 تو وقت تلف کردم خودم جا موندم. تیترب یقدر که برا نی:اآرسام

 :مشخصه!نیلیآ

 لو؟تو خلوتم کوچو یایگفته تو ب ی.اخه کیختیحس گرفته بودما بهمش ر نی:حاال پررو نشو.کارت رو بگو.ببآرسام

 اون محلت نداد نه؟ یکرد دایخانومت رو پ یلیآقا آرسام؟نکنه ل هیو گفت:چ دیخند نیلیآ

 ؟یو مجنون دار یلیکار به داستان ل یبچه.چ سیکرد و گفت:به تو چه؟برو مشقاتو بنو یتصنع یاخم آرسام

 اومد. ادمیو سپس گفت:آها  دیخند نیلیآ

 .یچند مرده حالج نمیکن بب فی:داستانو؟تعرآرسام

 گم. ی:نه بابا کارم رو منیلیآ

 دعوا؟ ای یکرد مارستانی:هوس بآرسام

 با اخم نگاهش کرد که آرسام خود را به آن راه زد و گفت:خب بگو. نیلیآ

 کو؟ لمی:موبانیلیآ

 ؟آرشه یبایتو ج دمینه.شا ایهست  بمیتو ج نمیشلوارش فرو برد و گفت:بزار بب بیدستش را به درون ج آرسام

 .کجاست؟اریدر ن ی:مسخره بازنیلیآ

 ؟یپرس یتواِ از من م لی:موباآرسام



 اممن یک قربانی 

 

 
107 

 

 .هیضرور یلی.کارم خستیکالفه گفت:تو اتاقم ن نیلیآ

 ناقال! یها؟ا یکن فیمجنون تعر یداستانو واسه آقا یخوا یگفت:نکنه م طنتیو با ش دیخند آرسام

 :چرت نگو آرسام.دیغر نیلیآ

 .ستیجا ن نیا لتیخب.موبا لهی:خآرسام

 آرش برداشته؟ یعنی:نیلیآ

 باال انداخت و گفت:نه اون که خونه نبود. یشانه ا آرسام

 :باشه.نیلیآ

 روزید ادی فش،بهیک دنیبازگشت.با د شیبه اتاق خو یرفت.آن جا را هم گشت اما دست خال ییرایبه پذ یدیبا ناام و

 «.مونده؟ فمیتو ک شبیاز د ومدین ادمیاه چطور »و گفت: دیاش کوب یشانیافتاد.با دست به پ

 نیبهزاد در گوشش طن یبوق...دو بوق...سه بوق و صدا کیبهزاد را گرفت. یتعلل شماره  یرا برداشت و ب تلفنش

 انداز شد:بله؟

 دهانش را قورت داد و آهسته گفت:سالم! بزاق

 ؟ییتو نیلی:آدیمتعجب پرس بهزاد

 .نیبد موقع مزاحم شدم.به گمونم خواب بود دی:آره.ببخشنیلیآ

 شرکت؟ یومدیبودم.چرا ن داری:نه ببهزاد

اون دعوا من بودم  یمتاسفم.باعث و بان شبیو گفت:بابت د دیکش یو سکوت کرد.بهزاد آه دیلب گز نیلیآ

 م!بخششت باش قیبتونم ال دوارمیشه ازت طلب بخشش کنم.ام یروم نم یام.حت یاز دست خودم عصبان یلی.خنیلیآ

 یمن و آرش م نیب دیبوده با یزنه.هر چ یموقع حرف م یزبونِ منه که ب ری.تقصنیستی:نه شما مقصر ننیلیآ

 نداشتم فقط... یخوام.من در مورد شما قصد بد ی.معذرت مدمیکش یشما رو وسط م یپا دیبود.نبا
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 فیتموم ماجرا رو برام تعر رمیتقص یب دیفهم یحرف بارم کرد اما وقت ی.اولش کلشمیآرش اومد پ شبی:دبهزاد

 نداشت! یسود یمونیپش گهیکرده.اما د یقضاوت م یطور نیدر مورد تو ا دیاشتباه کرده.نبا یلیکرد.گفت که خ

 رو نداره. یبخشش چیه اقتی:اون لنیلیآ

 بهش حق داد.آخه اون... دی:اما بابهزاد

من  دینفهم شبیکنه دوستم داره و برادرمه چطور د یکه ادعا م یحرفش را قطع کرد و گفت:اون نیلیآ

 هم طلبکاره آقا! یزیچ هی مارستانم؟تازهیب

!به تته پته افتاد و نیلیاز نبودِ آ یناشناخته حاک یو تمام وجودش را ترس فرا گرفت.ترس دیاز سرش پرس برق

 ؟یکرد یکار م ی...چمارستانی:تو...تو بدیپرس

 دلبندش گوش سپرد. یِبازگو کرد و او در سکوت به صدا شیرا برا شبید اناتیتمام جر یپس از مکث کوتاه نیلیآ

 .یدونستم.آخه چرا نگفت ی:چرا به من خبر نداد آرسام؟باور کن نمبهزاد

 رفت. ادشی دیدونم شا ی:نمنیلیآ

 ؟ینداره.االن بهتر یبی:عبهزاد

 :آره.نیلیآ

 کنم ازت! ی.خواهش منیلیبزار آ انیاومد حتما من رو در جر شیپ ی:مطمئن؟اگه مشکلبهزاد

 :چشم.نیلیآ

 بال. ی:چشمت ببهزاد

 ؟یندار ی:فعال کاردیگرفت و سکوت کرد.بهزاد پرس گر

 :نه.فقط امروز...نیلیآ

 الی.پس با خیمرخص شد مارستانیزاشتم.هنوز چند ساعت نشده از ب یمن نم یاینداره.اگرم قرار بود ب یبی:عبهزاد

 راحت استراحت کن.باشه؟
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 .شبیبابت د دی:باشه.بازم ببخشنیلیآ

 گفت:فراموشش کن.فعال. زیمحبت آم یبا لحن بهزاد

 ن؟یلیگفت و خواست تماس را خاتمه دهد که بهزاد نجوا کرد:آ یهم خداحافظ نیلیآ

 دستپاچه پاسخ داد:بله؟ نیلیآ

 مواظب خودت باش. یلیو گفت:خ دیکش ینفس آسوده ا بهزاد

 :هستم!نیلیآ

 :قول بده.بهزاد

 :قولِ دخترونه!نیلیآ

 .فعال خداحافظ.مواظب خودت باش.نیو گفت:آفر دیخند بهزاد

 کرد و اتصال را قطع کرد. یهم خداحافظ نیلیآ

 

 

و گفت:آقا  دیماند.آرسام خند رهیخندان او خ یخورد و از جا برخاست و مات و مبهوت به چهره  کهیآرسام  یصدا با

 بهزاد چطورن؟زندس؟

 من... یفکر کرد یعنی؟یکرد یمن گوش م یبه حرفا ی:داشتدیشد.سپس پرس رهیو با اخم به او خ دیگز لب

 نداشتم. ی.بخدا قصد بددمیاالن رس نیهم ونهیشد و گفت:نه د کشینزد آرسام

 خب باور کردم. یلیگفت:خ یو با دلخور دیلب ورچ نیلیآ

 .دمیشن یمن که گفتم اتفاق ؟آخهیدلخور ؟ازمیگ یم ی:کوچولو چرا الکدیگونه اش را نوازش کرد و پرس آرسام

 و قلوه دادن جناب مجنون از دستم در رفت. گه،دلیتو رو د یبا خنده افزود:البته فقط صدا سپس
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 خانومت برسه! یلیآرسام.خدا به داد ل ییپررو یلیکرد و گفت:خ شینثار بازو یو مشت دیخند نیلیآ

 فه؟یضع یو گفت:ما رو دست کم گرفت دیاش کش ینامرئ یها لیبه سب یدست آرسام

 گفت:نه آق داداش. ری.سپس سر به زدیو لب گز دی.با دست به صورتش کوبدیخند نیلیآ

 دو قهقهه زدند. هر

 فضول خان؟ یکارم داشت ی:خب حاال چنیلیآ

 شرکت؟ یبر یخوا ی:نمآرسام

 .ایبهزاد گفت ن یخواستم ول ی:منیلیآ

 :بهزاد؟دیباال انداخت و مرموز پرس ییابرو آرسام

وا باشه.حاال خواهر  ششونین یطور نیجلو چشم داداششون و ا انیکردن ب یدخترا جرأت نم میافزود:واال قد سپس

 روزگار! یکنه.ه یما رو باش.راست راست واساده جلوم بهزاد بهزاد م

 کار کنم؟ یرا دور گردن او حلقه کرد و گفت:خب حاال آقا بهزاد.من از دست شماها چ شیو دست ها دیخند نیلیآ

 ؟یحساب کرد کممی:کدوما؟مگه من چند نفرم؟نکنه بچه تو شآرسام

 گم احمق. یو گفت:تو و بهزاد رو م دیخند نیلیآ

 ؟یصداش کن یگن چ یم شونی:آها.اآرسام

 .نزارم شوندمی.پسوند و پگهیبهزاد د نی:همنیلیآ

 رسه. ی.بزار من که دستم بهش منتشایبهزاد وامونده.عه عه بب نی:نه بابا.کشمشم دم داره اون وقت اآرسام

 :آرسام!نیلیآ

 .یداستان خوند ی:زهر مار.گم شو برو سر کارت.بسه هر چآرسام

 گفتم بهزاد گفته نرم. شیپ قهیدو د نینثارش کرد و گفت:هم یچشم غره ا نیلیآ
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 :چرا اون وقت؟آرسام

 .ی:گفته تازه مرخص شدنیلیآ

 مارمولک! یها.پسره  نهیریچه خودش نیکلک.بب یگفت:ا طنتیو با ش دیخند آرسام

 معترض گفت:آرسام! نیلیآ

 خب؟ هی:کوفت.چآرسام

 ؟یکار به پسر مردم دار ی:چنیلیآ

 نگاه کنم؟ نمیبش ی.اون وقت انتظار داردهیواال.تو روز روشن قاپ خواهرمو دزد یچی:هآرسام

جز  یزیچ ینگاه کن ول نیداشت پاسخ داد:بش یقدم بر م ییرایپذ یاز او جدا شد و همان طور که به سو نیلیآ

 شه داداش خلم. ینم دتیخودت عا یِالبافیخ

 بدون اون بهزاد خل تره که عاشق تو شده. نویهم به دنبالش راه افتاد و گفت:عه االن من شدم خل؟خب پس ا آرسام

 درست کنم؟ ی:نهار چدیدهد پرس رییگفت و گو را تغ ریداشت مس یکه سع یو در حال دیلرز نیلیآ

ها.البته از  یضیمر یخره.ناسالمت یم یزیچ هیاپن نشست و گفت:زحمت نکش کوچولو.آقا آرش خودش  یرو آرسام

 !یاولشم بود

 شم. یخوب م.در ضمن منم ستیخواد.اون که ساعت اومدنش معلوم ن ینثارش کرد و گفت:نم یچشم غره ا نیلیآ

خوب  یخوا ی.االن میو دو سال خوب نشد ستیب نیدلم.تو ا زیتکان داد و گفت:نه عز یسر یبا ناراحت آرسام

 کردم. دیمن که ازت قطع ام گهید ؟نهیبش

 ده؟یاز برادرم بهم به ارث رس میضیمر یدونست یم نمی:عه جداً؟خب انیلیآ

 .البته شک کرده بودما.آخه اون وضعش خراب تره.ضهیآرشم مر یو گفت:عه نگفته بود دیخند آرسام

 ایانقدرم مزخرف نگو.از رو اپن هم ب رونیرا به دستش گرفت و رو به آرسام نگه داشت.سپس گفت:برو ب یخیس نیلیآ

 نره غول. کهیمرت نییپا
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 :من نره غولم؟پس بهزادم هست.آرسام

 ؟یکار به اون ندار ی:چنیلیآ

 حق ندارم راجع به دومادم اظهار نظر کنم؟ یعنیواال. یچی:هآرسام

 !یزد و گفت:داماد قالب یپوزخند نیلیآ

و  ریهدف کانال ها را ز یرا روشن کرد.ب ونیزیولو کرد و تلو یمبل یو از آشپزخانه خارج شد.خود را رو دیخند آرسام

 غذا کنار او نشست. هیهم پس از ته نیلیکرد.آ یرو م

 ؟ی:داداشنیلیآ

 بود. ونیزیتلو ینکرد.به ظاهر مشغول تماشا یتوجه آرسام

 :آرسام جونم؟نیلیآ

 .ی:خر خودتآرسام

 !تیترب ی:بنیلیآ

 ؟یکار دار ی:چآرسام

 و آرش با هم رفتن؟ ری:آرشاونیلیآ

 ؟یپرس یم یچ ی:برادیکنجکاو پرس آرسام

 .یجور نی:همنیلیآ

 شدن. دیرفت آرش هم دنبالش رفت.تا االن فکر کنم هر دوشون شه ریآرشاو یدونم.وقت ی:نمآرسام

 .وونهی:خدانکنه دنیلیآ

 ما رو گول زدن و رفتن عشق و حال! دمی:واال خب.شاآرسام

 :هر کسم نه،آرش!نیلیآ
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 .یدوران جوان ادی:به آرسام

 رن؟ی:مگه پنیلیآ

 که جوونه! ریمرموز نگاهش کرد و گفت:آرشاو آرسام

 داشت؟ ی:چه ربطنیلیآ

 بچه؟من خودم رنگ فروشم! یکن اهیمنو س یخوا ی:مآرسام

 :زغال فروش!نیلیآ

 :حاال همون.آرسام

 

 

 .یگفت یم ی:خب داشتآرسام

 ؟یخبر داد ریچرا به آرشاو شبی:دنیلیآ

 .دیکش ی:عشقم مآرسام

 .ینبود یمی:تو که باهاش صمنیلیآ

 قدر باحال باشه. نیکردم ا یفکر نم ی.ولویک ی:اون موقع خب بچه تر بودم آآرسام

 :باحال؟دیمتعجب پرس نیلیآ

 آقاست! کپارچهی.ماشاا... هی:آره ازش خوشم اومد.پسر خوبآرسام

 ماند و سپس گفت:مگه قبال نبود؟ رهیمتعجب به او خ نیلیآ

 دقت نکرده بودم. ی:چرا ولآرسام
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 :بود!نیلیآ

 ؟ی:چآرسام

 .یچی:هنیلیآ

 .یلیجا برخاست اما آرسام مچ دستش را فشرد و گفت:صبر کن آ از

 ییشود حرف ها یاست و آرسام هرگاه جد ییخبرا کیدانست  یماند.م رهیاو خ یِجد یمتعجب به چهره  نیلیآ

 گفتن دارد! یبرا

 .نیبه مبل اشاره کرد و گفت:بش آرسام

دست دست کرد.سر انجام لب به سخن  یشد.آرسام کم رهینشست و منتظر به او خ یحرف چیه یب نیلیآ

 فکرم رو مشغول کرده. یزیچ هی نیلیگشود:آ

 بهت زده؟ یحرف ری؟آرشاوی:چنیلیآ

 :نه.آرسام

 ؟ی:پس چنیلیآ

 ؟یکرد یچند سال بهش فکر م نی:تو ادیمقدمه پرس یب آرسام

حرف ها؟امکان  نیبود.آرسام و ا رممکنیغ نیماند.نه ا رهیبرادرش خ یبه چهره  رتزدهیو ح دیاز رخسارش پر رنگ

 نداشت!

 دهد از حالِ درون! یزد و زمزمه کرد:رنگ رخساره خبر م یلبخند تلخ آرسام

 امکان نداره آرسام. نی:انیلیآ

گه هان؟م یبرادرت باخت قیکه دلتو به رف یستیپونزده ساله ن یتو همون دختر بچه  ؟مگهیکن ی:چرا انکار مآرسام

 مسائل؟ یسر هیفرق کرده؟به جز گذر زمان و  یچ
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.حاال تمسیبچه ن گهیکرده.من د رییتغ زایچ یلی.خستیطور ن نی.ایکن یاشتباه م یگفت:تو دار یبا درماندگ نیلیآ

 گذره.باور کن... یهفت سال از اون موقع م

.من همون حس رو تو یزن یخودتم گول م یدار یحت ن؟تویلیرو باور کنم آ یحرفش آمد و گفت:چ انیم آرسام

 کمرنگ شه اما فراموش و کهنه نه! دیشه شا یوقت کهنه نم چیعشق ه نیلی.آیدیرو د ریآرشاو یوقت دمیچشات د

 زنم. یمن دارم خودم رو گول م دیدونم.شا یبا بغض لب زد:نم نیلیآ

آرش  یبخاطر دعوا .همون موقع کهنیلیچون من شاهد تک تک لحظه هات بودم آ یگول بزن یتون ی:من رو نمآرسام

که عشقِ دوران  دمی.همون موقع ها فهمیزد شیدفتر خاطراتت رو آت یو همه  یکرد یم هیخون گر ریو آرشاو

 عشق هاست... نیتر ،صادقانهینوجوان

 شه. یوقت تکرار نم چیوا رفت و گفت:گذشته ه نیزم یدرمانده و عاجز رو نیلیآ

 تونه تکرار نشه! ی:آره اما حس و عالقه هم نمآرسام

 !ستیزمزمه کرد:فعال که ن نیلیآ

ر سال منک یتونه سال ها ینم یفرد چی.هنیلیآ یانکارش کن یتون یموقع نم ؟اونی:اگه باشه و بعد ها بفهمآرسام

 .رهیقلبش رو بگ یاحساسش بشه و جلو

 تونم. یبرهم فشرد و گفت:من م دهید نیلیآ

 !یو شکننده ا فیاما از درون ضع یکن یبودن م ی.تو تظاهر به قونیلیآ یتون ی:نمآرسام

رو  شیسع دیاگه تظاهر هم باشه اما با یباشه.حت یشه که آدم قو یاتفاقا باعث م یلیزد و گفت:خ یپوزخند نیلیآ

 بکنه...

 هی دمی.شایرو زد زیهمه چ دیآرش و اون پسر ق یموقع هم بخاطر دعوا ن،همونیلیزانو زد و گفت:آ شیجلو آرسام

 یزیچ هیشه گذاشت عشق اما  یرو نم یزیدونم اسم هر چ ی.آره میبود یچون تو دوران حساس حس زودگذر بوده

 مال گذشتس؟ ساون ح یگ یم نانی.چطور با اطمنیلیآ یستیبچه ن گهیهم بدون.االن د

 دونم! یدونم نم ی:نمنیلیآ
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و رو حست سرپوش  یآرش کن یخواسته ها یخودت رو فدا دیاگر هم باشه تو نبا نیلیگفت:آ نیغمگ آرسام

هر  بیرو نص ی!خدا عشقِ واقعیگم که حواست رو جمع کن یشه؟دارم بهت م یآدم چند بار متولد م هی.مگه یبزار

 !یسته نیریحس پاک و ش نیا قیو متوجه شده که ال دهیرو سنج اقتتیتو شد بدون ل بیکنه.اگر هم نص ینم یکس

 .یزن یم یقشنگ یبر لب راند و نجوا کرد:حرفا یلبخند محو نیلیآ

 آد! یافزود:بهت نم نیلینثارش کرد که آ یهم لبخند آرسام

 :چرا؟آرسام

 .یجور نی:همنیلیآ

 .یبزار انیافتاد من رو در جر یقول بده هر اتفاق نیلیبا لبخند نگاهش کرد و گفت:آ آرسام

 رو دارم سنگ صبورم. یاز تو ک ریو گفت:مگه من غ دیخود را در آغوش برادرش رها گردان نیلیآ

 خودم! یکنارتم خواهر کوچولو شهیگفت:هم نانیرا نوازش کرد و با اطم شیموها آرسام

 بر هم فشرد و سکوت کرد. دهید نیلیآ

 

 

بهزاد ضربان قلبش به شماره افتاد و  یشماره  دنی.با ددیاتاقش دو یتلفنش،از جا برخاست و به سو یصدا دنیشن با

چه کار  گریتماس گرفته بود،پس د شیپ ی قهیچند دق نیاسترس تمام وجودش را فرا گرفت.او که هم

 ن؟یلی:الو آدیچیسرحال بهزاد در گوشش پ یداشت؟متعجب اتصال را برقرار کرد.صدا

 اومده؟ شیپ یبه خود آمد و گفت:سالم آقا بهزاد.مشکل نیلیآ

و اشاره به او  ماینثارش کرد و با ا یچشم غره ا نیلی.آستادیاتاق رفت و در چهارچوب در ا یا خنده به سوب آرسام

 .ستیفهماند که دست از پا خطا نکند.آرسام در سکوت به او نگر

 رفت. ادمیقدر هول بودم  نیا دی:سالم ببخشبهزاد
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 نداره. یبیو گفت:ع دیخند نیلیآ

 بهت بگم. یزیچ هیخواستم  یرفته بود م ادمی:بهزاد

 ؟ی:در مورد چدیکنجکاو پرس نیلیآ

 :شرکت.بهزاد

 :اوضاع رو به راهه؟نیلیآ

 م؟یدار تیمامور هیگفتم  ادتهی.یزیچ هی:اون که آره.فقط بهزاد

 کوتاه گفت:آره.چه طور مگه؟ یپس از مکث نیلیآ

 .میفتیراه ب دی:فردا بابهزاد

 :فردا؟دیمتعجب پرس نیلیآ

 :آره.بهزاد

 زوده! یلی:خنیلیآ

 بهم خورد. خشیشد.تار ییهوی:بهزاد

 گه؟ینداره.همون شمالِ د یبی:عنیلیآ

 :آره.به آرش هم گفتم.بهزاد

 :مخالفت که نکرد؟نیلیآ

 تونه مخالفت کنه! یاز کار تواِ.نم یهم بخش تی:نه.خب ماموربهزاد

 :خدا رو شکر پس.نیلیآ

 و گفت:بدجنس! دیخند بهزاد
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 :من؟نیلیآ

 آرش. :نهبهزاد

 م؟ی:حدودا چند نفردیو سپس پرس دیخند نیلیآ

 ده نفر.البته کم تره. دی:شابهزاد

 متاهلن.به جز چند نفر. بایتقر هیگفت و سکوت کرد.بهزاد افزود:بق یآهان نیلیآ

 که بده. نی:انیلیآ

 مجرده. سشونیو گفت:رئ دیخند بهزاد

 و سکوت کرد. دیخند نیلیآ

 .ارین نیماش ی:راستبهزاد

 :چرا؟نیلیآ

 آم دنبالت. ی:من مبهزاد

 شه. یشما زحمت م یکه برا یطور نیو گفت:ا دیلب گز نیلیآ

 دارم. ازیهمسفر ن هی.به هر حال منم به ی:چه زحمتبهزاد

 !ی:چه انتخابِ غلطنیلیآ

 بهتر از تو؟ ی:کبهزاد

 بد تر. ی:بگو کنیلیآ

 ها. یکن یم یانصاف ی:در حق خودت ببهزاد

 خب. یلیو گفت:خ دیخند نیلیآ
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 .نمتیب یگفت:پس تا فردا م یبا شعف خاص بهزاد

 :فعال تا فردا.نیلیآ

 :خداحافظ.بهزاد

 کرد و پس از آن اتصال قطع شد. یهم خداحافظ نیلیآ

 تحفه ارزش پول تلفن تو رو نداره که... نیدوباره زنگ زد؟آخه بدبخت ا اوردیدلش طاقت ن ی:آخآرسام

رص با ح نیلیماند.آ رهیخ نیلیآ یِعصب یداد و با خنده به چهره  یپرت کرد اما او جا خال شیرا به سو ییمتکا نیلیآ

 سادن؟یفالگوش وا یچ یعنی.زنمتیم یبعد بد جور ی:آرسام بخدا دفعه دیرو به او توپ

ه .دونه دونیبزنمت که پسر مردم رو از راه به در کرد دیبرگرداند و گفت:نه بابا.من با شیهمان متکا را به سو آرسام

 .دیکنم چش سف یم ساتویگ

 تسیاز اون آق رئ یحال هی.بزار یاشتباه گرفت یقهقهه زد که آرسام گفت:بخند آره بخند که من رو با گالب نیلیآ

 من که خودش حض کنه! رمیبگ

 :ماشاا... جذبه رو!نیلیآ

 خوره. یبهش بر م یلیکن ل شی:چشاتو دروآرسام

 کنه. تیمالک یتونه ادعا یشد م داشی:هر وقت پنیلیآ

 یهم با خنده مشغول بستن چمدانش شد.نم نیلینثارش کرد و غرولندکنان از اتاق خارج شد.آ یچشم غره ا آرسام

و  تیمامور یهمه برا نیبود که ا بیکرده است.عج تیبهزاد به او هم سرا یِکرد خوشحال یدانست چرا اما حس م

 گذاشت! ینم شیتنها یمسافرت فردا شاد بود و استرس لحظه ا
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 یمشغول آماده شدن شد.آرسام مدام سر به سرش م یآرسام از تخت خواب دل کند و با کالفگ یزود با صدا صبح

را چک کرد و رو به آرسام  زیبار آخر همه چ یداد.برا یهم با اعتراض پاسخش م یگذاشت و او هم با خنده و گاه

 رو جا نزاشتم؟ یزیچ ی:مطمئندیپرس

 یقااالن آ نییده بار.برو پا نی.اریکرد گفت:نخ یم تیهدا ییرایو همان طور که او را به پذ دیکش یکالفه پوف آرسام

 .یر یخر ذوق کرده که تو باهاش م نهوی.عستیآد.شک ندارم دل تو دلش ن یمجنون م

 !یتیترب یب یلی:خنیلیآ

 حاج خانم. می:چاکرآرسام

برادرش را در آغوش  نیشد.بنابرا یتر م کیبه ساعت انداخت.هول و هوش ده بود و آمدن بهزاد نزد ینگاه نیلیآ

 .یشه داداش یگرفت و گفت:دلم برات تنگ م

خوش بگذرون در ضمن حواست رو جمع  یاش نهاد و گفت:منم کوچولو جونم.برو حساب یشانیبر پ یبوسه ا آرسام

 .کن.مواظب بهزادم باش

 !هیگفت:جات خال نیغمگ نیلیآ

 .ایناراحت باش نمیکرد و گفت:عه نب یاخم آرسام

کرد و همان طور که  یمانعش شد.با عجله از آرسام خداحافظ لیبوق اتومب یدهد که صدا یخواست پاسخ نیلیآ

 دم.مواظب خونه و آرش باش. یبهت خبر م دمیگفت:رس دیپوش یکفش م

 باشم؟ خونس تا من مواظبش یبا خنده گفت:آرش ک آرسام

 .یگفتم.حواست باشه دست گل به آب ند یچشم غره رفت و گفت:کل نیلیآ

 خدا به همراهت. ست؟بروین یا گهی.امر دخب مادر بزرگ یلی:خآرسام

 .یداداش ی:خداحافظنیلیآ

 .نیلیآ یبرنداشته بود که آرسام گفت:راست یقدم هنوز



 اممن یک قربانی 

 

 
121 

 

 :جونم؟نیلیآ

 از راه به در نکن. شتریب نیمجنونمون رو از ا یها.آقا ینکن یطونیباال انداخت و گفت:ش ییابرو طنتیبا ش آرسام

 :برو بابا.دیبه او توپ نیلیآ

 .دیو گفت:مواظب خودتون باش دیخند آرسام

وقفه به  ی.بدیبهزاد را از دور د لیتکان داد و از ساختمان خارج شد.اتومب یخداحافظ یبه معنا یهم دست نیلیآ

زد و فورا سوار شد و صبح  یخود را به نادان نیلیحد سرحال و شادمان بود.آ نیبود که بهزاد تا ا بیاو رفت.عج یسو

 گفت. ریبخ

 ؟یسالم خانم خانما.چرا معطل کرد کیزد و گفت:عل یاو لبخند دنیبا د بهزاد

 آرسام بود. ری:تقصنیلیآ

 و وقت شناس. قی.دقگهید یحال کارمند من.به هر یهم سروقت اومد یلینداره.اتفاقا خ یبیو گفت:ع دیخند بهزاد

 با لبخند گفت:نظر لطفته. نیلیآ

 شمال راند. یرا به سو لیتکان داد و اتومب یسر بهزاد

 هم تو راهن؟ هی:بقنیلیآ

 .میزود تر حرکت کرد ی:آره.البته ما کمبهزاد

 :چرا؟دیمتعجب پرس نیلیآ

 ؟یترس ی:نکنه مدیتوجه به سوال او پرس یب بهزاد

 بترسم؟ یدر مهار کردن ترس و اضطرابش داشت پاسخ داد:نه از چ یکه سع یدر حال نیلیآ

 .یی:از من.از تنهابهزاد

 نبود.فقط کنجکاو شدم. نی:نه منظورم انیلیآ
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روش بکشم  یدست هیبازم خودم  یکردن ول یکار زیتم کمیمال منه.البته کارگرا  الیدونم.خب چون که و ی:مبهزاد

 ست؟ین یا گهیدجمع تره.سوال  المیخ

 .دمیرو د ریتکان داد که بهزاد گفت:امروز صبح آرشاو ینف یبه نشانه  یسر نیلیآ

 :با آرش بود؟نیلیآ

 :نه.مگه با هم خوب شدن؟بهزاد

 هم باشن... شیپ دیآخه گفتم شا ی:نه ولنیلیآ

 .میحرکت کن دیبا یکه چه ساعت دیپرس ی:نه.مبهزاد

 ؟یچ ی:برانیلیآ

 ؟یدون ی:مگه تو نمدیمتعجب پرس بهزاد

 رو؟ ی:چنیلیآ

 به خوردت داد؟ ی.آرسام چستیشد.سپس گفت:امروز حالت رو به راه ن رهیو موشکافانه به او خ دیخند بهزاد

 شدم. جیدونم چرا گ ینم یول یچیو گفت:ه دیهم خند نیلیآ

 آد شمال. یهم م ری:آرشاوبهزاد

 ؟ینبود گفت:چـ ادیشباهت به فر یکه ب ییبا صدا نیلیآ

 قسمت کار دست اونه. هیآد.به هر حال  یگفتم؟گفتم اونم م یبیعج زیشد و گفت:چ رهیمتعجب به او خ بهزاد

 شیرفت و جا نیسفر داشت از ب یکه برا یماند و سکوت کرد.تمام حس و حال خوب رهیبه دهان او خ رتزدهیح نیلیآ

 یم .او از پسش بردیگنج یتوانست و در باورش نم ینم ر؟نهیبا آرشاو ییطاقت فرسا سپرد.تنها یرا به ترس و وحشت

!نگاهِ یرفتار کند!چه سوال احمقانه ا یعیتوانست؟آن هم در مقابل بهزاد با او طب یبود.چه گونه م رممکنیآمد؟غ

به جانش  یبیعج یِجاده نشان داد.نگران عتیطب یو پر استرسش را به جاده دوخت و خود را سرگرم تماشا نیغمگ
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 نیلی:آدیپرس یحالش شده بود با نگران یکرد.بهزاد که متوجه دگرگون یم فیاش را تضع هیخت و روحاندا یچنگ م

 ؟یخوب

 آهسته پاسخ داد:خوبم. نیلیآ

 ؟ی:ناراحت شدبهزاد

 ناراحت بشم؟ دی:نه.چرا بانیلیآ

 :آخه...بهزاد

 قاطعانه گفت:گفتم که خوبم. یحرفش را قطع کرد و با لحن نیلیآ

 :باشه.بهزاد

به او چه .شدیاندین یزیکرد به چ یداد و سع هیتک یبر هم فشرد.سرش را به صندل دهیو د دیکش یقینفس عم نیلیآ

 نیبا ا«.خوش آمد! شامدیهر چه پ»لب زمزمه کرد: ریزد و ز یر؟پوزخندیخ ایهم حضور دارد  ریمربوط که آرشاو

 با آرامش فرو رفت. أمدلچسب و تو یکوتاه به خواب یقیتر شد و پس از دقا شه،آرامیاند

 

 

از هم  دهیرو د نیآزرد.از ا یآن پوستش را م یطاقت فرسا یکرد و گرما یبه صورتش اصابت م میآفتاب مستق نور

 ادهیاز بهزاد نبود.با رخوت پ یپارک شده بود و خبر الیو اطیدر ح لی.اتومبدیاطراف را کاو یحوصلگ یگشود و با ب

گذرا به اطراف انداخت اما بهزاد را  یشد،نگاهکه  الیقدم برداشت.وارد و الیو یشد و سالنه سالنه به سو

و ا دنیقلبش نهاد و با د ی.دستش را روستینگر ریاز پشت سرش او را ترساند و بهت زده به آرشاو یی.صداافتین

 ریال،غافلگیاش در و یاو و حضور ناگهان دنی.از ددیلرز یم شیبود و دست ها دهی.رنگش پردیکش ینفس آسوده ا

 که بر لب یبا همان لبخند مرموز ریاز بهزاد نبود!آرشاو یبود که خبر بیبود.عج دهیمرگ ترس حدشده بود و تا سر 

 ...یدیکنم ترس ی:حالت خوبه؟حس مدیداشت پرس

 به خودش آمد و پاسخ داد:نه.نه فقط شوکه شدم. نیلیآ
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 ییاج نیا دمیخوام.قصد نداشتم بترسونمت.فقط د یگفت:معذرت م متیو با مال دیکش شیبه موها یدست ریآرشاو

 صدات کردم.

 نداره. یبینثارش کرد و گفت:ع یلبخند محو نیلیآ

 :بهزاد کجاست؟دیکنجکاو پرس سپس

کرد پاسخ  یم یتداع شیسوزاند و گذشته ها را برا یرا م نیلیکه تا عمق وجود آ یبا همان نگاهِ خاص ریآرشاو

 گشتم. یدونم.منم دنبالش م یداد:نم

 ن؟یدی:شما االن رسنیلیآ

 شد و گفت:آره. کیبه او نزد یقدم ریآرشاو

ر پ یفرار از نگاه ها یبرا یباال پناه برد.بهانه ا یمرتب کردن اتاقش به طبقه  یتکان داد و به بهانه  یسر نیلیآ

 یم یگذشته را در ذهنش تداع ییِدایو ش دیکش یافکار دخترک خط بطالن م یکه بر رو ریحرارت و سوزانِ آرشاو

به  ی.با ناباورستادیا نهییآ ید و متعجب رو به رویبه صورت ملتهبش کش ی.دستدیشیآرسام اند یکرد.به حرف ها

 یکرد؟چرا ها یرا گم م شیدست و پا ریکرد؟چرا در حضور آرشاو ینم شیرها ی.چرا استرس لحظه استیخود نگر

 یکار زیزد و مشغول تم یالیخ یدانم نداشتند!خود را به ب یجز نم یپاسخ در ذهنش به رقص در آمدند و همه یادیز

 شد.

زد  یخنداو،لب دنیمشغول گفتگو بودند.بهزاد با د ریبازگشت.بهزاد و آرشاو نییپا یناچار به طبقه  ،بهیقیاز دقا پس

 و گفت:چه عجب!

 قرار داشت جا خوش کرد. ریآرشاو یکه درست رو به رو یمبل یداد و رو لشیتحو یهم لبخند نیلیآ

 خواست باهات حرف بزنه. ی:آرش زنگ زده بود.مبهزاد

 ؟ی:کِنیلیآ

 .یخواب بود ی:وقتبهزاد

 !بهیعج یلیبوده!خ ادمیکنم به  یزد و گفت:باور نم ینیلبخند غمگ نیلیآ
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که انتقام و نفرت از آرش  دیینپا یریاو،قلبش را فشرد اما د ی.غم نهفته در چشم هاستیمتعجب به او نگر ریآرشاو

 را پوشاند. شیجا

 :من که بهت گفتم.حاال بهش زنگ بزن.بهزاد

 بعد. ی:باشه برانیلیآ

 اره؟یسر من در ن شوی:بعد تالفبهزاد

 رسه. یو گفت:نه زورش فقط به من م دیخند نیلیآ

 بزن. الیبا تلفن و یتکان داد و گفت:خواست یبا خنده سر بهزاد

 فوراد،یکش یکه انتظار تماس او را م ایآرسام را گرفت.آرسام گو یتلفن رفت و شماره  یاز خدا خواسته به سو نیلیآ

 جونم. یلیپاسخ داد:سالم آ

 خوبه؟ ؟آرشی.خوبی:سالم داداشنیلیآ

 هم دلش برات تنگ شده. یلیرسونن.ل ی.همه خوبن سالم ممیخوب ی:خوب باشآرسام

 گفت:از طرف من ببوسش. طنتیو با ش دیخند نیلیآ

 نامرد.بوسش کنم؟ ی:اآرسام

 :پررو نشو بچه.نیلیآ

 ادب. یزنم ب ی:من به دختر مردم دست نمآرسام

 ادب تو. یبرا رمیبم ی:آخنیلیآ

 ادبان! یب ؟ازیآموخت یگفتن ادب از ک میهم دلت بخواد.از قد یلی:خآرسام

 .ی:نه بابا.باهوش شدنیلیآ

 :بودم.آرسام
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 .انمی:در جرنیلیآ

 ؟ییتنها نیکه نکرد یطونیخب بهزاد خوبه؟ش یلی:خآرسام

 ادب. یمتعرض گفت:عه ب نیلیآ

 هنوز؟ ومدنین هیو گفت:بق دیخند آرسام

 نفرشون. هی:نیلیآ

 ؟ی:کآرسام

 .ریآهسته تر گفت:آرشاو یکم نیلیآ

 :مگه اونم هست؟دیمتعجب پرس آرسام

 بهزاده. کیشر ییجورا هی:متاسفانه.نیلیآ

 خب حواست به خودت باشه. یلیاوه.خ :اوهآرسام

 کنه. ی:آرش بفهمه خون بپا منیلیآ

 !یِآدم معمول هیمگه آدم خواره؟ ریرو قبول کنه.در ضمن آرشاو قتیحق دی:باآرسام

 ترسم. ی:منیلیآ

 ؟ی:از چآرسام

 دونم. یو گفت:نم دیکش یآه نیلیآ

ا ج نی.باالخره ایریرو بپذ قتیو حق یشجاع باش دیتو با یگذره.ول یم یدونم تو ذهنت چ یو گفت:م دیخند آرسام

 .یستین فیضع یو نشون بد یسیوا دی.تو بایش یباهاش رو به رو م گهید یجا یازش فرار کن

 شه نابودش کرد. ینم یبتونه پنهانش کنه ول دی.شارهیبگ دهیتونه احساسشو ناد یکس نم چی:هنیلیآ
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ه ش ی.نمنهیمصلحت ا دیبره.شا شیخواد پ ینکن.بزار تا هر جا که م.از احساست فرار یتو بهم قول داد نیلی:آآرسام

 کرد. شیکار

 .دی:شانیلیآ

 مواظب خودت باش. یلی.فعال برو.خنی:آفرآرسام

 !ایداداش دن نیبهتر یکه هست یزمزمه کرد:مرس نیلیآ

 من. ی:قربونت کوچولوآرسام

 ؟یندار ی:فعال کارنیلیآ

 بزار. انیهم شد منو در جر ی:نه.فقط به حرفام گوش کن.هر چآرسام

 :چشم.پس فعال خداحافظ.نیلیآ

 کوچولو. یبا ی:باآرسام

 و اتصال را قطع کرد. دیکش ینفس آسوده ا نیلیآ

 

 

ممکن است حسِ گذشته،اکنون تکرار  ایدانست آ یداشت و نم دیآرسام فکرش را مشغول کرده بود.ترد یها حرف

 شد باالخره؟ ی:چدیبازگشت.بهزاد پرس ییرایتکان داد و به پذ ینف یبه معنا یر؟سریخ ایشود 

 پاسخ داد:همه سالم بودن. نیلیآ

 نداره؟ ی:آرش که مشکلبهزاد

 کرد. افتیفورا منظور او را در نیلیکامال نامحسوس بود و آ ریاو به آرشاو ی اشاره

 :نه.نیلیآ
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 :خوبه!بهزاد

... 

 از ازدحام یانبوه هیاز ثان یکه در سکوت قرار داشت در کسر ییالیآمدند و و الیهمکار ها هم به و یِبعد،باق یساعات

 و تردد آن را فرا گرفت.

 دگاهیبود،با او مشغول تدارک شام شدند.از د یمیصم نیلیبا آ هیاز بق شیاز کارمندان شرکت بود و ب یکیکه  شهال

هم  البته او نیلیبارز آ اتیو بذله گو بود!درست برخالف خصوص طونیناآرام،ش اریبس یدختر ه،شهالیو بق نیلیآ

 !ودنم یچنان ساکت و آرام نبود اما در مقابل شهال آرام تر م

 ؟ی:چرا دمغشهال

 .ستمی:ننیلیآ

 ؟یو گفت:نکنه جناب مجنون،مجنون تر از قبل شده و از دستش کالفه شد دیخند شهال

 ؟یگ یرو م ی:کدیمتعجب پرس نیلیآ

 .یدون یزد و گفت:انکار نکن.خودت م یشخندین شهال

 و گفت:بهزاد! دیکش یآه نیلیآ

 .قای:دقشهال

 ؟یدی:تو چطور فهمنیلیآ

 !گهید گهی:دشهال

 .نمیکرد و گفت:بگو ب یاخم نیلیآ

 باخته! رحم و اخمو یب یِدلشو به تو سیجناب رئ دنیعالم و آدم فهم گهیگفت:د طنتیو با ش دیخند شهال

 رحم و اخموهم؟ ی:من بنیلیآ
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 :نه پس منم.شهال

 .یشعور یب یلی:خدیکرد و غر شینثار بازو یمشت نیلیآ

 .زمیعز یبه من ارادت دار یلی:ممنون.تو خشهال

 ؟یهست ی:باالخره تو طرف کدیتوجه به سخن او پرس یب نیلیآ

 !قمیشف قِی:خب معلومه،اول پسر خالم دوم رفشهال

 ه؟ی:پسرخالت کدیمتعجب پرس نیلیآ

 .گهیگم د یعقل؟خب بهزادو م یب یدون یتو نم یعنینثارش کرد و گفت: یچشم غره ا شهال

 ؟یگ ی:دروغ مدیپرس رتزدهیح نیلیآ

 خب. هی:نچ!دروغم چشهال

 دونستم. ی:نمنیلیآ

 زن داداش جون! یطرف ینداره.از حاال بدون که با بد خواهر شوهر یبی:عشهال

 جواب مثبت داده؟ یبه برادر جنابال ینزن.ک خودی:حرف بدیو به او توپ دیرا درهم کش شیسگرمه ها نیلیآ

 زده؟ ی:بهزاد مگه بهت حرفشهال

 افکند و پاسخ داد:نه.خودم متوجه شدم. ریسر به ز نیلیآ

.موندم چطور ستی.خوددار هم نیِاحساسات یادی.به هر حال بهزاد تو عشق زیهست یدونستم دختر باهوش ی:مشهال

 زبونشو گرفته. یتا االن جلو

 کنم. دوارشیخوام ام یمن نم ی:ولنیلیآ

 ؟یبهزاد رو ردش کن یخوا یتو م یعنی:چرا؟شهال
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 یبمونم.بهزاد لطفا یدوراه نیخوام ب ی.من نمستیمشخص ن یزیچ چیدونم.اما هنوز ه یکالفه گفت:نه.نم نیلیآ

راه  نیدوستانش بهش جواب مثبت بدم و تو ا یتونم تنها به خاطر محبتا و کمکا یبهم کرده و من نم یادیز

که خودش خواسته و من  یطور ندونم.همو یم یمیدوست خوب و صم هیکنم.شهال من بهزاد رو مثل  شیهمراه

 .حداقل فعال.نمیبب یا گهیتونم اونو به چشم د یدادم.نم حیترج

 :چرا فعال؟شهال

نکردم شهال!سال هاست که خودم  دایخانواده فکر کنم.من هنوز خودم رو پ لیکه به تشک ستمین یتی:تو وضعنیلیآ

 ؟یش یو خودم رو با اجبار وفق بدم.متوجه م امیحاکم کنار ب طیرو گم کردم و هنوز نتونستم با شرا

 .نیلیشدم آ جی:نه.واقعا گشهال

 متوجه نشده تا االن! یچکیبر لب نشاند و زمزمه کرد:ه یلبخند محو نیلیآ

 از بهزاد... ری:به غشهال

 .قای:دقنیلیآ

کنم.نه!بهزاد واقعا  یکه دارم راجع به بهزاد اقرار م یخوام فکر کن ینم نیلیرا فشرد و گفت:آ نیلیآ یدست ها شهال

 یکن فقط تو تونست ؟باوریکه تو عشق اولش نیبهتر از ا ی.تازه چیا یکم و کسر چی.بدون هارهیتمام ع یآقا هی

گم که در مورد بهزاد  ی.دارم خواهرانه بهت میکناحساس رو تو وجودش روشن  یو شعله ها یقلبش رو بلرزون

برو  یتو بودم ب یخواد.باور کن اگر من جا یم یگه.قلبت چ یم یعقلت چ نیبرو!بب شیفکر نکن.با منطق پ یسطح

کنم.فقط خوب  یم نشیو من همه جوره تضم زهیبرام عز یلیکردم.اون به عنوان پسرخالم خ یبرگشت انتخابش م

 .به بختت پشت پا نزن.یا گهیبلکه هر کس د ادفکر کن.نه تنها بهز

تونم به فکرام نظم و  ی.نمستمیرو به راه ن یتکان داد و گفت:حرفات درست اما من هنوز از لحاظ روح یسر نیلیآ

 دارم. ازی...به زمان نرمیبگ میتصم یبدم و درست حساب بیترت

 .یداشته باش ازیبه زمان ن دیدلم.قطعا هم با زیدونم عز یو گفت:م نثارش کرد یلبخند شهال

 .یکن ی:ممنونم که درک منیلیآ
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رو انتخاب  یکردم که چه جور دختر یبهزاد تصور م یهم مهربون و خانم!از حرفا یلی.خیهست ی:تو دختر جالبشهال

 به خرج داده. قهیسل یلیکرده باشه.ماشاا... خ

 !گذاشته نیتر ابیو کم نیآهسته تر افزود:دست رو بهتر سپس

 مارمولک! ی:پسره دیلب غر ریو شهال ز دیخند نیلیآ

 ن؟یو هم توه یکن یم فیبا خنده گفت:هم تعر نیلیآ

 .گهید نمی:خب حاال.من اشهال

تصور لبخند  نی!با اندیآ یآرسام است و آن دو خوب با هم جور در م هیاو چه قدر شب یکه رفتار ها دیشیاند نیلیآ

 !دیخود خند االتیآمد و به خ دیبر لبانش پد یمرموز

 

 

 یچه م یبود!نبود او برا بی.عجستیبهزاد نگر یِخال یمتعجب به جا نیلیجمع شده بودند.آ ییرایدر پذ یهمگ

 ؟یکن یم یهمراه ریجان تو با آقا آرشاو نیلیشهال به خودش آمد:آ یتوانست باشد؟با صدا

 ؟یچ ی:برادیمتعجب پرس نیلیآ

 تنهاس. یبره شهر.ول دیبا دیخر یبرا رمی:بهزاد سرش شلوغه.رفته شهر.آرشاوشهال

 همه آدم چرا من؟ نی:خب انیلیآ

 کنه. ینم یبیتو احساس غر شیباشه پ ی.هر چگهیکرد و گفت:خب حاال ناز نکن د یاخم شهال

 یزده بودند و تنش م خیاز فرط استرس  شی.دست هارفتیبا او را پذ یهمراه لشیتکان داد و برخالف م یسر نیلیآ

جز سکوت کردن نداشت.از  یبرد و چاره ا یم غمایاش را به  یآرسام،آرامش و صبور ی.حرف ها و هشدار هادیلرز

 دانست! ی.چرا؟نمدیترس یبا او م ییتنها
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داده بود و با همان ژستِ  هیبه آن تک ری.آرشاودید الیو یرا جلو ریآرشاو نیخارج شد.ماش الیحاضر شد و از و فورا

رفت.هوا کم کم رو به  شیبه سو ریسر به ز نیلی.آستینگر یاش به اطراف م یشگیمغرور هم یجذاب و چهره 

را به رعشه انداخت و تند تر  مال،وجودشش یطاقت فرسا یگرفت.سرما یرفت و شب آسمان را فرا م یم یکیتار

رک منظورش را د نیلیآمد که آ دیبر لبانش پد یلبخند مچهیاو،ن دنیبا د ری.آرشاودیکش یقیگام برداشت.نفس عم

 نکرد.

 متاسفانه! یجور بهزاد رو بکش دیو گفت:با دیخند ریآرشاو

 اس.خفه الیو ینداره.هوا یبینشود پاسخ داد:ع رهیبه او خ میکرد مستق یم یکه سع یدر حال نیلیآ

 شه. یم کیشد.هوا داره تار رید یکه کل میبر نیاشاره کرد و گفت:بش نیبه ماش ریآرشاو

در جلو را گشود که  دیعقب؟با ترد ای ندیسوار شد.دودل بود که جلو بنش یحرف چیه یتکان داد و ب یسر نیلیآ

 هستش؟ یگفت:مشکل ریآرشاو

 :نه نه!نیلیآ

 شم. ی.من ناراحت نمنیعقب بش یستی:اگه جلو راحت نریآرشاو

 .ستین ی.مشکلنمیش یو گفت:نه جلو م دیلب گز نیلیآ

 ی.درست همانند سال هادی.قلبش لرزستیاو را نگر نیلیهم سوار شد و استارت زد.آ ریسپس سوار شد.آرشاو و

بار او را مالقات کرده بود.همان جا بود که دلش را به او باخت.حال کنار او بود و فاصله  نیاول یکه برا یگذشته.روز

توجه به حضور او در افکارش غوطه ور  یکرد ب یکرد و سع لی!سرش به سمت راست متمااریبس انشانیم

 یکاست و قلب رنجورش را م یم و تحملش را ،تابیکرد.خاطرات دوران نوجوان ینم شیرها یشود.استرس لحظه ا

 استرس نیکه ا دیشیحس بچگانه را عشق بنامد.با خود اند کیتوانست  یاما نم رفتیپذ یم دیرا با تیآزرد.واقع

 شد. واهدزود رفع خ یلیت و خاس یعیطب

 یامتعجب از رفتار نیلیبازگشتند.آ نیها را انجام دادند و به ماش دی.هر دو با هم تمام خردندیبعد به شهر رس یقیدقا

آورد اما  یبرادرش را سر او در م انتیخ یِتالف ریکرد آرشاو یکرد.حس م یرفت و کمکش م یبه دنبالش م ریآرشاو

بابت خوشنود بود.متعجب بود که چرا در کنارش  نیاز ا نیلیداد و آ یرا نشان م نیبر خالف ا یزیاو چ ینه!رفتار ها

 دانست! یدهد!جوابش واضح بود.نم یآزارش نم یزیآرامش دارد و چ
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 نداشت؟ ی:آرش با شمال اومدنت مشکلریآرشاو

 داشته باشه؟ دی:نه.چرا بانیلیآ

 حساسه. یلیکردم خ ی:حس مریآرشاو

نگاه از  یتوانست انکار کند.به سخت یاش را نم ییبای.زستیدخترک را نگر ریو سکوت کرد.آرشاو دیکش یآه نیلیآ

 یحال نم نیکرد و در ع ینم شیرها یاو برگرفت و کالفه به افکار خود پرداخت.چه مرگش بود؟فکر انتقام لحظه ا

ممکن بود!او خواهرِ آن مردک بود و محال  ریغ نید؟نه ایکش یاو پر م یقلبش برا دیتوانست چشم از او بردارد.چرا با

 .دیزد و به افکار مسخره اش خند یشخندی!ننیلیکس هم نه،آ چیممکن بود عاشق او شود.ه

 راهینبود!در دل هر چه بد و ب ت؟مشخصیواقع ای ری.از آرشاودیترس یمچاله کرد.م یو خود را در صندل دیلرز نیلیآ

 که بوجود آورده مالمت کرد. یوضع نیاو را بابت ا بود نثار آرش کرد و

خواست  یراند؟دلش م یدانست چرا آهسته و خونسرد م ینم نیلیبود و آ یتوجه به او،مشغول رانندگ یب ریآرشاو

 نشود! یدچار مشکل لیکرد اتومب یبرسند و به اتاقش پناه ببرد.دعا دعا م الیهر چه زودتر به و

 متوقف شد. یغرولندکنان گوشه ا ریجوش آورد و آرشاو لیاتومب نبود اریوقت با او  چیآن جا که شانس ه از

 

 

 یفاصله  نیاممکن!اطراف جاده را جنگل ها احاطه کرده بودند و  یجا نی.بدترستیبا وحشت به جاده نگر نیلیآ

امر لعنت فرستاد.خود را در آغوش گرفت و منتظر به  نیا یکز کنند.به باعث و بان ادهیتوانستند پ یرا نم اریبس

ه به کالف ریکرد.آرشاو یو تا مغز استخوان نفوذ م کسوزنا شیشمال هم سرد بود و سرما یها زیی.پاستینگر ریآرشاو

 .میتا صبح صبر کن دیکرد با شیشه کار یگفت:فعال نم نیلیزد و رو به آ یلگد کیالست

 م؟یکار کن یچ دی:االن بادیپرس دیلرز یکه از فرط سرما م یدر حال نیلیآ

 .ادهی.فاصله تا شهر هم زمیزن یم خی میبمون نیتو ماش می.اگه بخوامیکن دایجا رو پ هیاطراف  نیهم دی:فعال باریآرشاو

 شده. کیتار بایتقر گهیو گفت:هوا هم د ستیبه آسمان نگر نیلیآ
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 :نگران نباش.ریآرشاو

 دنبالمون. ادیگم ب یشد و گفت:االن به بهزاد م یریمشغول شماره گ سپس

به  یماند.دست بینص یتماس گرفت اما ب یکالفه چند بار ریداد.آرشاو هیتک نیتکان داد و به در ماش یسر نیلیآ

 !یده لعنت یو گفت:آنتن نم دیکش شیموها

 من انتن داد. یبرا دیداشت گفت:شا یتلفنش را بر م نیکه از داخل ماش یو در حال دیکش یپوف یعصب نیلیآ

از  غیگذرا آن ها را به مقصد برساند اما در یلیاتومب دیتا شا ستادندیاو هم موفق نشد.هر دو به ناچار همان جا ا اما

 درب و داغان! لِیاتومب کی

 یب منصفه ش میهم بر ادهی.پمیاطراف بزن نیهم یچرخ هی ایگفت:فعال ب نیلیرا قفل کرد و رو به آ لیاتومب ریآرشاو

 .میش یاون وقت خوراگ گرگا م الیو میرس

 نیداشت و در ع یاو قدم بر م ی.شانه به شانه ستادیراه افتاد و با فاصله کنارش ا به دنبال او یاعتراض چیه یب نیلیآ

 .دیلرز یتنش م تیوضع نیحال از ترس تنها بودن با او،آن هم در ا

 خونس. هیاشاره کرد و گفت:فکر کنم اون جا  یاز دور به نقطه ا ریآرشاو

 الشیبود صاحب خانه باشد.حداقل خ دواری.امستیآن ها قرار داشت نگر یکیکه در نزد یمتعجب به کلبه ا نیلیآ

 جمع تر بود! یاندک

به مغزش  یدر آن جا حضور نداشت.از فکر ی.خوشبختانه درش قفل نبود و کسدیآن دو یبا عجله به سو ریآرشاو

 .ستینگر نیلیآمد و با پوزخند به آ دیبر لبانش پد یطانیش یخطور کرد،لبخند

 صاحب داشته باشه. دیست؟شایجا ن نیا یکس یعنی:دیمتعجب پرس نیلیآ

 .یِشهر ی:فکر نکنم.احتماال مال کشاورزاریآرشاو

انو پناه برد.ز یبود.وارد شد و به گوشه ا متیغن تیوضع نیهم در اکوچک  یکلبه  نی.همدیکش یکالفه پوف نیلیآ

 شد! ختهیبر هم فشرد.سرما کم بود که استرس هم به جانش آو دهیرا بقل گرفت و د شیها
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کرد قلب و  یشد.حس م رهیخ نیلیتماس داشت اما ناموفق شد.به آ یدر برقرار ینشست و سع یگوشه ا ریآرشاو

شود.آن زمان که  یم یدر ذهنش تداع شیدانست چرا خاطرات چند سال پ یو نم ستندیعقلش با هم هماهنگ ن

ه ب یکرد.سر یقرار م یپسرک را ب لببود اما ق ریو سر به ز یخجالت شهیکه هم نیبود و با ا یدختر نوجوان نیلیآ

بود و  ایبار عاشق شده بود و آن هم رو کیکرد افکار مزخرفش را پس بزند.او فقط  یتکان داد و سع ینف ینشانه 

 کرد! یفرار م یهم از عشق و عاشق دیشا شدیاندیب یگریتوانست به دختر د ینم گریبس!پس از او د

 

 

ته اش نشس یقدم کیکه در  ستینگر ری.به آرشاودیکش یقیماند و نفس عم رهیبه تلفنش خ یبا ناراحت نیلیآ

سرما و در  نیکرد بخوابد اما محال بود.با وجود ا یبود.چطور متوجه حضورش نشده بود؟خود را جمع و جور کرد و سع

 کرد. یخواب به چشمانش رجوع نم ریحضور آرشاو

 در گوشش نجوا کرد:سردته؟ ریآرشاو

کردند و استرس  یبرخورد م دخترک نیگرمش به صورت شرمگ ی.نفس هادیعقب کش یو خود را اندک دیلرز نیلیآ

گر گرفته و سرخ از شرم به او  یکرد.شرم وجودش را در بر گرفت.با صورت یم دادیدر وجودش ب شیاز پ شیب

 و لب زد:نه! ستینگر

 .یدروغ بگ ستیزد و گفت:الزم ن یلبخند محو ریآرشاو

 واضحه... یو گفت:خب وقت دیکش ینفس آسوده ا نیلیآ

 پرسم؟ یواضحِ چرا م یحرفش آمد و گفت:وقت انیم ریآرشاو

 :آره.نیلیآ

 .ضهینبودن عر یخال یو گفت:برا دیخند ریآرشاو

 !یِدنج یبه اطراف انداخت و گفت:جا ینگاه ریشباهت داشت.آرشاو شخندیبه ن شتریالبته ب دیهم خند نیلیآ

 خلوت،آروم. ی:خوش به حال صاحبش.جانیلیآ



 اممن یک قربانی 

 

 
136 

 

هم تو وجود تک تک دخترا هست.حاال  طنتی.البته شیهست یکه دختر ساکت و اروم دمی:از اخالقات فهمریآرشاو

 کمتر. یکی شتریب یکی

 هم که ... طنتیآروم شده باشم.ش دی:آره نسبت به قبل شانیلیآ

 بود.مگه نه؟ طونیش دمیمثل آرسام با یو گفت:با وجود داداش دیخند ریآرشاو

چندم  بار یو برا ستیخوش رنگ او نگر یبه چشم ها ریباز و بسته کرد.آرشاو دییتا یرا به نشانه  شیپلک ها نیلیآ

 و نفس کم آورده است! دهیحس کرد قلبش لرز

کردن او را  تیدانست چرا قدرت اذ یبود اما نم دهیاو د یبرا یخوش یتر شد.خواب ها کیبه او نزد یاندک

ده  یبا وحشت به او که در فاصله  نیلیزده بود!آ خیزده اش را در دست فشرد.از فرط سرما  خی یندارد.دست ها

وجودش را به رعشه  تمامآرش  یاز گفته ها یناشناخته و حاک ی.ترسستیاش نشسته بود نگر یسانت

دانست چگونه از خود دفاع  یداد و نم یشد.بغض آزارش م رهیبه او خ یو عصب دیانداخت.دستش را پس کش

 اش،فکر آزردن او را در سر بپروراند؟  یکند؟چه طور ممکن است عشق نوجوان

 ندارم. تیو گفت:نترس کار دیکش یقینفس عم ریآرشاو

 و گفت:دست از سرم بردار وگرنه... دیخود را عقب کش یاندک نیلیآ

فرض که  ؟بریکار کن یچ یخوا ی؟می:وگرنه چدیدخترک را به دست گرفت و به او توپ یبا خشم چانه  ریآرشاو

 خواد نجاتت بده؟اون داداش الدنگت؟ یم یکنم ک یبخوام کار

مانعش شد.به تکاپو افتاد  ریدر رفت اما آرشاو یو سکوت کرد.از جا برخاست و به قصد رفتن به سو دیلب ورچ نیلیآ

 کیو  دیکوب واریدخترک را محکم به د ریبکشد اما توان مقاومت نداشت.آرشاو رونیو خواست خود را از دست او ب

را ترساند اما مهر سکوت بر لبانش  نیلیسرخ از خشم اش آ یقرار داد.چشم ها وارید یاو رو سر یدستش را باال

 بود و از شدت ترس،قدرت تکلم از او سلب شده بود. ختهیآو

 خورد. یگرمش به گونه اش م یها نفس

 ند!عشقِ او ک یشود و قلبش را فدا نیدو جفت چشم مشک ریاس گریخواست بار د یبه او را نداشت.نم ستنینگر تاب



 اممن یک قربانی 

 

 
137 

 

دخترک را از نظر گذراند و بر چشمانش ثابت ماند.اشک در چشمانش  ی دهیرنگ پر یموشکافانه چهره  ریآرشاو

 یداد.عصب یجلوه م شیتر از پ یتر و دوست داشتن یرا خواستن ا،اویر یحلقه بسته بود و آن دو نگاهِ معصوم و ب

 یچشمش را گرفته بود و سع ی.انتقام جلوختبا یبه او دل م دی.نباردیخودش را بگ یکرد جلو یو سع دیکش یپوف

 میرو قا یجواهر نیکردم آرش همچ یزمزمه کرد:فکر نم ریبر احساسش سرپوش بگذارد.آرشاو قیطر نیداشت از ا

 کرده باشه!

 ه سالک یبا همان نگاه جذاب ریو فقط حکم شنونده را داشت.آرشاو ستینگر یاشک بار او را م ییبا چشم ها نیلیآ

که  ی.همون موقعادمهیرو خوب  شیشد و گفت:هفت سال پ رهیاو کرده بود،به او خ ی فتهیدخترک را ش شیها پ

 هیازم  یخودشم رحم نکرد.همون لعنت عشقبه  ینه؟اون حت یدونیبه لجن کشوند.خوب م مویزندگ تیبرادر عوض

 و برگردم... رمیچرا برگشتم نه؟من برگشتم تا حقم رو بگ یرحم ساخت.کنجکاو بود یب

 ؟یثابت کن یخوا یم ویحرفا چ نی:با گفتن انیلیآ

 را لرزاند. نیلیکه چهار ستون بدن آ ی.خنده ادیخند ریآرشاو

 .یبه برادرت ندار یادیز یتو هم عالقه  دمیطور که فهم نی.ایکردم از برگشتم خوشحال شده باش ی:فکر مریآرشاو

 نداره. یربط چیمن به تو ه ی:زندگدیغر نیلیآ

من خر بودم و  یگفت:حرف دهنت رو بفهم کوچولو.فکر کرد دواریتهد یتر شد و با لحن کیبه او نزد ریآرشاو

 ؟یاون موقع دوستم داشت دمینفهم

 انیگر یکرد.با چشمان یرا جار شی.خاطرات گذشته و عشق نافرجامش،اشک هاستیمات و مبهوت او را نگر نیلیآ

 ...یگ یدروغ م ی...داریگفت:تو...تو دار

دونستم.خر که نبودم  یم ییزایچ هیرا پس زد.سپس گفت: شیو با انگشت سبابه اش اشک ها دیخند ریآرشاو

خواستم  یحرفا بود.م نیزرنگ تر از ا م؟اونیزاشت ما با هم رو به رو بش یآرش نم یواسه چ ی.فکر کرددمیفهم

واست زود بود.اما آرش  زایچ نیو ا یباشه تو بچه بود یورت نداره.هر چ الیبهت بدم تا خ مویخودم خبر نامزد

 ...گهیکرد و بعد اونم که د یشدستیپ
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 دونم. یبر هم فشرد و زمزمه کرد:خودم م دهید نیلیآ

 :پس انکار نکن.ریآرشاو

 من بردار. رو.طرف حساب تو آرشه پس دست از سر یمسخره باز نیا :تمومش کندیبا خشم به او توپ نیلیآ

اش  هی.گردیکوب واریرا به د او شیمانعش شد و محکم تر از پ ریآرشاو گریرا پس زد اما بار د ریرا گفت و آرشاو نیا

اش را به رخ  یمعن یب یِکرد و زندگ یم یکه لحظه به لحظه با او همراه ی!دردستیدرد بد یپناه یشدت گرفت.ب

 داد؟ یبرادرش را پس م ناهِتقاص گ دیبا یچه جرم ؟بهی.چرا او؟به چه گناهدیکش یم

 یاز جونم م یزد:چ ادیخش دار شده بود فر هیکه بر اثر گر ییاش را به دست فشرد و با صدا قهی،یخشم و ناتوان با

باشه؟هفت سال به خاطر تو و اون آرش  میرو زندگ شهیهم دینحست با ی هیسا ؟چرایزار یآخه؟چرا راحتم نم یخوا

و درد و غم ر یشد.تو اصال معن یسپر هیبا گر عمرم یلحظه ها نیبه فنا رفت.بهتر میحروم شد.جوون میزندگ یعوض

صبح بخوابه  دنیمرگ و ند یهر شب با ارزو شیزندگ ینقطه  نیتو حساس تر دختر هی یوقت یفهم ی؟میفهم یم

ینم ؟نهیچ یعنی یشدن به زندگ لیتحم یدون یاصال م ؟تویچ یعنیکردن  یندگبه اجبار ز یدون ی؟میچ یعنی

 .یستین شیب یپست فطرت یعوض هیچون تو  یدون

هم تو،هم آرش هر دوتون رو به  شیهمتون متنفرم.همون هفت سال پ افزود:از هیسر خورد و با گر واریکنار د سپس

 خاک سپردم...

 شینکرد.بازو یتوجه سخنان او به درد آمد اما دنیسکوت کرد.قلبش از شن یقیاو دقا یگفته ها ریتحت تاث ریآرشاو

اش از جا برخاست.سوزش چشم  یباطن لیهم بر خالف م نیلیاو را از جا بلند کرد.آ چه تمام تر فشرد ورا با شدت هر

 داد. ینم یتیداد اما اهم یآزارش م شیها و گلو

 که قرار بود مال من بشه رحم نکرد. ی:آرش به عشقِ من،به دخترریآرشاو

 کنم... یبر لب آورد و افزود:منم به خواهرش رحم نم یپوزخند سپس

 یهدف چیه شونیتو زندگ ایه؟بعضیموضوع چ یدون ی.خود را نباخت و نجوا کرد:مستیبه او نگر رتزدهیح نیلیآ

 مشترک تو و آرشه! ینقطه  نی.ارنیهدف بگ گرانوید یکه زندگ نیندارن،جز ا
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 .عاقبتدیکش یرا باز و بسته کرد.هق هق دخترک بر اعصابش سوهان م شیپلک ها یزد و عصب یشخندین ریآرشاو

 :خفه شو.دیچنگ انداخت و غر سوانشیبا خشم به گ

 .یزد:ولم کن عوض ادیبه تقال افتاد و فر نیلیآ

کرد.قدرت او در مقابل  یرا حس نم یدرد چیه ریاما آرشاو دیکوب یاو مشت م ی نهیبه س فشیظر یدست ها با

مسخ شده  نیلیاو کرد.آ دنیبود.طاقتش طاق شد و با خشم او را به خود فشرد و شروع به بوس چیمرد ه کیقدرت 

را پس زد.هر دو نفس  ریبود آرشاو یقیطرشدند.به هر  یم ریبا شدت هر چه تمام تر سراز شیماند.اشک ها یبر جا

واله ح یا یلیلرزان س یی.با دست هادیلرز ی.از شدت خشم مستیپسرک نگر یبه چهره  یبا ناباور نیلیکم آوردند.آ

ه دخترک ب ی.دست هاستینگر نیلیآ انیو گر نیخشمگ یبه چهره  یو با ناباور دیصورتش کرد.برق از سرش پر ی

اش سکوت فضا را در  هیگر یها یکوچک نشست و ها یاز کلبه  یرا پس زد و گوشه ا ریاوذق ذق افتاد.با خشم آرش

آن جا  یاو،قلبش به درد آمد و عصب یمعصومانه  یاشک ها دنیاو رفت اما با د ،نزدیقیپس از دقا ریبر گرفت.آرشاو

 را ترک کرد.

 یو رو دیکش یفرو رفته بود.آه یوهم آور یِکیدر تار یبه جاده انداخت که حساب ی.نگاهدیدو نیماش یسو به

 یمچشمانش محو ن شیاز پ یلحظه ا نیلیبر هم فشرد.نگاِه آ دهیداد و د هیتک کینشست.به الست نیماش ،کنارنیزم

کرده  ریاو،کار خودش را کرده و قلبش را تسخ تیکرد معصوم یگرفت.حس م یم یقلبش را به باز قیطر نیشد و از ا

 یحال دخترک ماش زد و به کلبه چشم دوخت.دلش به  یمشک یبه موها یاست.کالفه و سردرگم چنگ

 شد! یآتش ها از گور او بلند م ی!همه یخودش را گذاشته بود.آرشِ لعنت ریاو تاث یسوخت.حرفا

...چرا یکردرحم کرد که تو به خواهرش رحم  ایآرش به رو ؟مگهیدیچرا پا پس کش ی:لعنتدیبه خودش توپ یعصب

 بود انتقام گرفتنت؟ نیشد احمق؟ا دتیعا یچ یول یانتقام برگشته بود ی.هه مثال برایآخه کم آورد

 یاحساسش م رفتنیاو را وادار به پذ یدرون ییرویگفت.ن راهیو زمان بد و ب نیلب به زم ریو ز دیکش یآسوده ا نفس

ه آن ک یاش قلبش را به اسارت گرفته بود.ب ی!دخترک با تمام سادگیانتقام بود اما قلبش...آر یکرد.عقلش در پ

نگاهِ  یِ آب یایآن در ا،دریدن یا تمام احساس هایخودش را کرده بود.گو او،کار یروحش خبر دار شود!چشم ها

 دخترک نهفته بود.

 کرد: لب زمزمه ریجمله را ز نیا ناخودآگاه
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 یعاشق چارهیب

 چشم... یشود مبتال که

 

 

 ؟یاز دست داد:آخه دختر خوب تو عقلت رو دیو کالفه به شهال توپ یعصب بهزاد

 شده؟ یباال انداخت و گفت:خب به من چه.حاال مگه چ یشانه ا شهال

 بهزاد؟ هی:موضوع چدی.شهال متعجب پرسدیکوب واریبه د یمشت یو عصب دیکش یپوف بهزاد

 .ستین یزی:چدیغر بهزاد

 ه؟یچ ریو آرشاو نیلیآ نی:بشهال

 انتقام برگشته... یبرا ریکه آرشاو نهیبا هم مشکل دارن.اعتقاد ارش ا نیلیو داداش آ ری:آرشاوبهزاد

 بوده؟ ی:مگه تو گذشتشون چدیکنجکاو پرس شهال

 مرتکب شده شهال. یگناه هیبر هم فشرد و کالفه پاسخ داد:آرش  دهید بهزاد

 نپرس. یزیچ گهیگفت:د یبپرسد که بهزاد عصب یخواست سوال شهال

گرفت  یرا م نیلیآ یشماره  یدر پ یکرد و پ یم یاتاق را ط ،طولیخارج شد.بهزاد عصب سکوت کرد و از اتاق شهال

به ساعت  ینگاه یاعتماد نداشت.با نگران ریکرد.به آرشاو یم یاعصابش را متالش نیاما در دسترس نبود و ا

 از محبوبش نبود! یشب گذشته بود و خبر میانداخت.از ده و ن

 ییآخه تو کجا»لب زمزمه کرد: ری!زنیلیتخت نشست و سرش را به دست گرفت.کالفه و نگران بود.نگرانِ آ یرو

 .«ن؟یلیآ
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 ی وقفه شماره یگام برداشت.تلفن را به دست گرفت و ب فشیک یاز جا برخاست و به سو یبا رخوت و سست نیلیآ

 ازیکند اما مهم نبود.به برادرش ن یکار او را نگران م نیدانست با ا یبه ساعت انداخت.م یآرسام را گرفت.نگاه

 اش! یگاهِ ابد هیداشت.به تک

 ن؟یلیو اتصال را برقرار کرد:آ ستیمتعجب به تلفنش نگر آرسام

 زمزمه کرد:آرسام... نیلیآ

:جونم دیپرس یشد و با نگران زیخ میتختش ن یکرد.آرسام رو کیآرسام را تحر یِاش شدت گرفت و نگران هیگر

 ؟یخواهر یکن یم هیدلم.چرا گر زیشده عز ی؟چیلیآ

 ...جاست.نیگفت:آرسام...اون...ا هیبا گر نیلیآ

 .ی:دِ حرف بزن دختر جون به لبم کردآرسام

 جاست. نیا ری:آرشاونیلیآ

 تواِ؟ شی:پدیمتعجب پرس آرسام

 :آره.نیلیآ

 شده؟ یچ نیلید؟آیی:خب؟چرا تنهاآرسام

 یدر آرام کردن او داشت اما برا یبرادرش بازگو کرد.آرسام سع یماجرا را برا هیو با گر دیکش یقینفس عم نیلیآ

 بار موفق نشد. نیاول

 کنم. یقهر م یکن هیقسم گر یتو رو جون داداش نیلی.آگهینکن د هی:عسلکم گرآرسام

 ه؟یحرفا چ نیمعترض گفت:ا نیلیآ

 کجاست؟ ریاالن آرشاو نمیمواظب خودت باش.بب یلیخ نیلی:آآرسام

 .رونیدونم.فورا رفت ب ی:نمنیلیآ

 ؟ییتنها یترس ی:نمآرسام
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 ترسه؟ یم قشی!آدم مگه از رفقمهیرف نیبهتر ییو گفت:تنها دیخند نیلیآ

 !نیلیبه او تشر زد:آ آرسام

 گم. یم ی:جدنیلیآ

 فکر نکن. یزیچ چی.به هیکن بخواب ی:سعآرسام

 :آرسام؟نیلیآ

 :جان؟آرسام

 دونسته. یم زویهمه چ ریگفت:آرشاو یپس از مکث کوتاه نیلیآ

 ؟یچ یعنی:آرسام

 یگفت من م ی.ممیزاشت با هم رو به رو بش ینم نیبا بغض گفت:خودش بهم گفت.گفت که آرش بخاطر هم نیلیآ

 درهم شد... یبعد اون ماجرا همه چ یبهت بدم ول مویخواستم خبر نامزد

 .بهم قول بده؟یلیآ یباش الیخ یکن ب یبه حال نداره.سع یربط چی:نگران نباش.گذشته هآرسام

 آرشه. ریتقص زیتونم آرسام.همه چ ی:نمنیلیآ

 قدر خودت رو زجر نده قربونت برم من.فعال استراحت کن باشه؟ نی.ایلینگو آ یطور نی:اآرسام

 :باشه...نیلیآ

 کوچولو؟ یندار ی:کارآرسام

 :نه.فقط دلم برات تنگ شده.نیلیآ

 و گفت:منم دلم برات تنگ شده. دیخند آرسام

 شد؟ یم یچ ی:آرسام اگه تو نبودنیلیآ

 ادامه داشت... ی:زندگآرسام
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 باش. شهی.همیگفت:دوست دارم داداش انیگر نیلیآ

 زنمتاا. یبعد م ینکن کوچولو.سر هیو گفت:گر دیخند آرسام

 :چشم.نیلیآ

 .:قربون چشات.فعالآرسام

 به ینگاه میدرهم وارد کلبه شد.ن یبا چهره ا ریبعد،آرشاو یقی.دقاافتی انیکرد و تماس پا یهم خداحافظ نیلیآ

 یکرد با وجود تمامِ بد یبود اما حس م بیشد.عج رهیدر سکوت به او خ نیلینشست.آ یدخترک انداخت و گوشه ا

 او جذاب است! یها،باز هم برا

 ست؟ی:سردت ندیشد و پرس کشینزد ری.آرشاوستیصدا گر یو ب دیرا به آغوش کش شیها زانو

 نکن دختر. یو گفت:لجباز دیکش یآه ریسکوت کرد.آرشاو نیلیآ

 ی نهیاو،او را در آغوش گرفت و سرش را بر س یِتوجه به لجباز یب ریبازگشت اما آرشاو شیبه سو تیبا عصبان نیلیآ

 را به دست فشرد و کنار گوشش زمزمه کرد:انقدر تکون نخور کوچولو. شیبه تقال افتاد اما دست ها نیلیخود نهاد.آ

 .یالتماس کرد:ولم کن لعنت هیو با گر دیاش کوب نهیبه س یمشت یعصب نیلیآ

 دختر. ری:آروم بگدیدستش را بر دهانش نهاد و غر ریآرشاو

 ریدوخت.آرشاو رینداشت.نگاهِ ملتمس اش را به آرشاو یا دهیزد اما فا یم غیو ج ختیر یمهابا اشک م یب نیلیآ

 ندارم.آروم باش. تیگفت:کار یتر میو سپس با لحن مال دیکش یپوف یعصب

حال،به  نیو در ع ختیر یپسرک گذارده بود اشک م ی نهیدست از تقال برداشت و همان طور که سر بر س نیلیآ

شود.خنده دار بود اما حس  بشیآغوش گرم نص نیکرد عروسِ او شود و ا یکه آرزو م ی.روزدیشیاند یگذشته ها م

 عشق گردد. یِ سوار گریکند و بار د دایآرسام صحت پ یگفته ها دیترس یکرد.م یآرامش م
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زود به  یلی.خستینگر نیلیآ یو به چهره  اوردیداد.طاقت ن هیتک واریبر هم فشرد و سرش را به د دهید ریآرشاو

 ار،گونهیاخت یرا از نظر گذراند.ب شیبایمعصوم و ز یو چهره  دیکش ی!آهایدن یها یرحم یخواب رفته بود.فارغ از ب

را ستود.در دل خود را مالمت کرد.چگونه قصد  زشینگبرا نیتحس ییِبایاز اشکش را نوازش کرد و در دل ز سیخ ی

 یبچه ا ن،دختریلیکه آ یی.آن روز هادیشیبه خود فرستاد و به گذشته ها اند یرا داشت؟لعنت یفرشته ا نیآزار همچ

سرخ از شرم و آن شرم و  یگرفت.همان گونه ها یشد شرم وجودش را فرا م یبا او رو در رو م ینوجوان بود و وقت

 د.زود گذر بود دامن ز یاحساس ا،کهینکرد و به عشق رو یدلش را ربوده بود.اما توجه دخترک یایح

کرد.قلب پسرک  یم ییشب،خودنما یِکینور مهتاب و تار ریبلندش ز سوانِیاز سرش افتاده بود و گ شالش

را از خود جدا کرد.با  نیلیبر سرشان نهاد.فورا به خود آمد و آ یرا نوازش کرد و ناخودآگاه بوسه ا سوانشی.گدیلرز

او در  یگذاشت.چهره  شیپا یرو رانهاد و خودش هم کنارش نشست و سر دخترک  نیزم یاو را رو اطیاحت

زنگ تلفنش  ی.با صداردیتوانست نگاه از او برگ یر،نمیکرد و آرشاو یجلوه م یگریخواب،معصومانه تر از هر زمان د

 کنیاست ول نیلیدانست بهزاد عاشقِ آ یبهزاد آه از نهادش برخاست.م یشماره  دنیآن رفت.با د یهراسان به سو

نگرانِ بهزاد در گوشش  یشود.دکمه اتصال را لمس کرد.صدا یگریهر مرد د ایب او ینص نیلیخواست آ یدلش نم

 ؟ییمعلومه کجا چیه ری:آرشاودیچیپ

 سالم. کی:علریآرشاو

 شته؟یپ نیلی؟آیی:کجابهزاد

 انداخت و گفت:آره. نیلیبه آ ینگاه ریآرشاو

 !یفکر یب یلی؟خییموقع شب کجا نی.االی:زود باش برگرد وبهزاد

 .میجا موند نی.هممیایشد ب یهم نم ادهیتو راه جوش آورد.پ نی:ماشریآرشاو

 .یبه من زنگ بزن یتونست ی:مبهزاد

 :آنتن نداشت.ریآرشاو

 .نیلیرو بده آ ی:گوشبهزاد

 .دهی:خوابریآرشاو
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 گه؟ی:حالش خوبه ددینگران پرس بهزاد

 باشه؟ ی:مگه قرار بود چطورریآرشاو

 تار مو ازش کم شه... هی.اگه ری:مواظبش باش آرشاوبهزاد

 خب بابا. یلیحرفش را قطع کرد و گفت:خ ریآرشاو

 آم دنبالتون. یصبح م قا؟بگویدق ی:کدوم قسمتدیو پرس دیکش ینفس آسوده ا بهزاد

 داد. انیآدرس را به او داد و سپس تماس را پا ریآرشاو

ا اش ر یر،نگرانیبود.نبودِ آرشاو دهیبه اطراف انداخت.سر درد امانش را بر یشد.نگاه داریب نیلیزود،آ یلیخ صبح

رش نثا یاو،لبخند دنی.با دبود ستادهیا لیکنار اتومب ریکرد.فورا از جا برخاست و از کلبه خارج شد.آرشاو کیتحر

 .ریکرد و گفت:صبح بخ

 و گفت:لجباز! دیخند ریکرد و سکوت کرد.آرشاو یاخم نیلیآ

 درست شد؟ نی:ماشنیلیآ

 :آره.سوار شو.ریآرشاو

پلک  شبیراند.بهزاد از د الیو یرا به سو لیهم سوار شد و اتومب ریسوار شد.آرشاو یحرف اضافه ا چیه یب نیلیآ

 نشیلیاعتماد نداشت و دلش شور آ یذره ا ری.به آرشاودیکش یرا م نیلیصبرانه انتظار آ یهم نگذاشته بود و ب یرو

 ادهیپ لیفورا از اتومب نیلیخارج شد.آ الیاز و یبا نگران و دیکش یآسوده ا ر،نفسیآرشاو لیاتومب دنِیزد.با د یرا م

و نگران بهزاد،ترس را به جانش انداخته  یعصب یو سالم کرد.چهره  ستادیبهزاد،ا دنی.با ددیدو الیو یشد و به سو

 ؟یچرا باهاش رفت ؟اصالیزود برگشت یلیخ یکن ی:فکر نمدیبود.بهزاد غر

 را فشرد و گفت:برو تو اتاقت. شیشد و بازو کیبه او نزد یشد.بهزاد اندک رهیدر سکوت به او خ نیلیآ

.چه تسیبلند گر یتخت ولو کرد و با صدا یو سپس به اتاق خود پناه برد.خود را رو ستیبه او نگر یبا دلخور نیلیآ

 !یمتهم شناخته شو لیدل یو ب رندیبگ تیانگشت اتهام به سو ،همهیگناه یقدر دردناک است در اوج ب
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کرد؟از همه نفرت داشت.از هر چه مرد  یم یاش را سر او خال یمرتکب شده بود که بهزاد دق دل یاو چه گناه مگر

از  رشتیب تشیاش قلب بهزاد را لرزاند اما عصبان هیگر یمرد!صدا یو زمان تنفر داشت.کاش م نیبود.از زم نیزم یرو

 اش بشتافد. یآن بود که به دلدار

تا  یبود یزد:کدوم گور ادیرفت و فر شیاو به سو دنیجا خوش کرد.بهزاد با د یمبل یشد و رو الیوارد و ریآرشاو

 ؟یرو با خودت برد نیلیآ یاالن؟به چه حق

 ؟یشیوص لیزد و گفت:مگه تو وک یپوزخند ریآرشاو

 .حواست رو جمع کن.ریزارم آرشاو یراحتت نم ادیسرش ب یی:اگه بالدیغر بهزاد

 ام؟هه نه آقا! یعوض قتیمثل رف یو گفت:نترس.فکر کرد دیبه شانه اش کوب یدست ریآرشاو

 کن اگه بفهمم دستت بهش خورده... ر؟باوریآرشاو یکار کن یچ یخواست ی:مدیپرس یبا نگران بهزاد

 خودت. یحرفش آمد:سالمه.ارزون انیو م دیخند ریآرشاو

 .کهی:خفه شو مرتدیغر بهزاد

 ینفرو نابود کنم.م هی یِکه زندگ ستمی.من اون قدرا نامرد نستمیرحم ن ی:نتونستم بهزاد.من سنگدل و بریآرشاو

 ؟یفهم

 دن. ینم ی:جواب کار بد رو با بدبهزاد

 ده وجب! ایوجب  هیزد و گفت:ما که آب از سرمون گذشته.حاال چه  یشخندین ریآرشاو

 شهر راند. یخارج شد و با سرعت هر چه تمام تر به سو الیاز و ریخواست پاسخ دهد که آرشاو بهزاد
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 دانست یزد.م یدر چهره اش موج م یو دودل دی.تردستادیا نیلیباال رفت.پشت در اتاق آ یدرنگ،به طبقه  یب بهزاد

او  ییهاشب تن کیبگذرد و  یموضوع به راحت نیتوانست از کنار ا یاست اما نم ریتقص یب نیلیکارش اشتباه بوده و آ

به در نواخت و وارد اتاق شد.نگاه نگرانش را  یضربه ا ادکه بهز ستیگر یصدا م یب نیلیرا هضم کند.آ ریبا آرشاو

 ن؟یلی:حالت خوبه آدیکرد و پرس نیلیآ انیگر یمعطوف چهره 

.خدا نیلینکن آ هیتخت نشست و گفت:گر یو سکوت کرد.بهزاد با فاصله کنارش رو ستیتفاوت به او نگر یب نیلیآ

 شم. یچه قدر داغون م نمیب یاشکاتو م یدونه وقت یم

ملتمس  ی.بهزاد نگاهش را از او برگرفت و با لحنماند رهیاو خ مانیپش یزد و در سکوت به چهره  یپوزخند نیلیآ

دست من.اگه زبونم الل  یشدم؟تو امانت ینم ی.چه طور عصبانیبهم حق بد دینگام نکن.با یطور نیگفت:تو رو خدا ا

 آرش و آرسام نگاه کنم؟ یِتونستم خودم رو ببخشم و تو رو یم یمن چطور ومدیسرت م ییبال

 .ستمینجوا کرد:من بخاطر شما ناراحت ن نیلیآ

 :به من نگو شما!دیو غر دییرا بر هم سا شیدندان ها بهزاد

 .یکن ییدلجو ستیزار.الزم ن:تنهام بنیلیآ

د و تونستم خونسر ینگرانت بودم نم یلیخوام.خ یبابت رفتارم معذرت م نیلیشد و گفت:آ کیبه او نزد یقدر بهزاد

 ؟یش یرفتار کنم.متوجه م یعاد

 نکن باشه؟ هیگر گهیتکان داد که بهزاد گفت:د یسر نیلیآ

 ممنوعه؟ نمی:انیلیآ

 کنه. یم تیخوشگلتو اذ یاما چشا ستیگفت:ممنوع ن میمال ینثارش کرد و با لحن یلبخند محو بهزاد

 خوام باهات حرف بزنم. یامشب م نیلیافکند.بهزاد از جا برخاست و گفت:آ ریگر گرفت و سر به ز نیلیآ

 :چرا امشب؟نیلیآ

دونم رازم از  یرم.هر چند که مخودم رو نگه دا یتونم جلو ینم گهیبه او انداخت و گفت:چون د ینگاه معنادار بهزاد

 برمال شده. شیوقت پ یلیخ
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خواهد  ییدانست امشب چه حرف ها یبه پا بود.م ییکه در درونش غوغا یدر حال ستیدر سکوت به او نگر نیلیآ

 دهد تا دلِ عاشق او را نشکند؟ یدانست در جواب حرفِ دل بهزاد چه پاسخ ینم کنیول دیشن

 یپر م یگرید یدر جاها الشیخ یکه پرنده  یدر حال ستی.به سقف نگردیو طاق باز خواب دیتختش دراز کش یرو

کرد و  ینم شیرها یرخ داده بود،لحظه ا ریاو و آرشاو انیکرد.فکر آن چه در شب گذشته م یو پرواز م دیکش

توانست انجام  یهم نم یگرید ارکند.ک یچشم پوش هیقض نیتوانست از ا یکرد.نم یآرامشش را از او سلب م

فتاد ا یغلتک م یاش رو یزندگ گریشد و بار د یم اهیموضوع ببرد،روزگارش س نیبه ا ییبود آرش بو یدهد.فقط کاف

 گشت! یمبدل م نیزم یرو یاش به برزخ یو آن گاه،زندگ

دوستانش آمده بودند و او  یکشاند و فورا از جا برخاست.باق رونیخود ب الیرا از خ ال،اویو اطیدر ح لیاتومب یصدا

دانست بهزاد و  یکدامشان را نداشت.م چیبه ه ستنیشد.تاب نگر یآن ها ظاهر م یظاهر آشفته جلو نیبا ا دینبا

اتاق به خود  یقد ی نهیی.در آدیکش یخجالت م مکنند اما باز ه یم یرا ماست مال هیقض نیا یطور کیشهال،

به دست و  یرفت و آب ییدستشو یسرخ و متورمش،آه از نهادش برخاست.فورا به سو یچشم ها دنیو با د ستینگر

ال با .شهرفت نییپا یو به طبقه  دیکش یبود.نفس آسوده ا دیبهتر شده بود و کم تر در معرض د یصورتش زد.اندک

مجنونت چه  یآقا ینیبب ینبود شبیاو را در آغوش گرفت.سپس در گوشش زمزمه کرد:آخ د وزد  یلبخند دنشید

 درآورد. یباز وونهیقدر د

 هم بودن؟ هی:بقدیپرس یو با نگران دیلب گز نیلیآ

 .نیلیشده بود آ یپا روان هی.می:نه.اونا رفته بودن گردش.فقط من و بهزاد موندشهال

ت قدر دوس نیپسر ا هیشه که  یم میوقتا بهت حسود ی.بعضنیلیدوستت داره آ یلیپر مهر افزود:خ یبا لحن سپس

 داره و حاضره جونش رو فدات کنه.

 گذاشته. ریروت تاث یخوند ادیعاشقانه ز یکرد و با خنده گفت:فکر کنم داستانا شینثار بازو یمشت نیلیآ

 ؟یخودت متوجه نشد یعنیگم دختر. یدارم م ی:جدشهال

 .یگ یحد که تو م نی:چرا اما نه تا انیلیآ

 بهت ثابت کنم؟ یخوا ی:مدیمرموز پرس یبا لحن شهال
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 ؟ی:چه طوردیکنجکاو پرس نیلیآ

 کنم خوشگل خانم! یو گفت:امشب بهت ثابت م دیخند طنتیبا ش شهال

 .تو رو خدا.گهینکن.بگو د تیگفت:عه شهال اذ یبا کنجکاو نیلیآ

 ها! میقهقهه زد و گفت:آ آ،تقلب نداشت شهال

 !یشعور یب یلیکرد و گفت:خ یاخم نیلیآ

 .ینکن یعاشقم دلبر یواسه پسرخاله  یاش زد و با خنده گفت:تا تو باش ینیضربه به نوک ب شهال

 متعجب گفت:من؟ نیلیآ

 :نه پس عمم.شهال

 مزه! ی:بنیلیآ

 .نمتیب یکارت خوشگله،امشب م یگفت:برو پ یتصنع یبا اخم شهال

 :برو بابا.دیبا حرص به او توپ نیلیآ

 .دیاو به خنده افتاد و خند یبامزه  ی افهیق دنیهم با د نیلیکرد.آ یزبون دراز شیو برا دیخند شهال

 شده خانما؟ ی:چدیخندان آن دو متعجب پرس یچهره  دنیبا د بهزاد

خواد درخواست اخراج منو به تو  یکرد و گفت:حال کارمندتو گرفتم.حرصش در اومده.حاال م نیلیبه آ یاشاره ا شهال

 بده.

 متعجب گفت:شهال! نیلیآ

 نکن! ،تعجبیلیبوده آ وونهید شهیدختر هم نیو گفت:ا دیخند بهزاد
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 گرید یکیو  ،شهالیقیتدارک شام به آشپزخانه هجوم برد.پس از دقا یکرد و به بهانه  دییبا خنده حرفش را تا نیلیآ

 یدختره  یگوشش زمزمه کرد:چرا فرار کرد ریاش شتافتند.شهال ز یارینام داشت به  میاز کارکنان شرکت که مر

 خنگ؟

 به او تشر زد:ساکت شو شهال. نیلیآ

 !ییترسو یلی:خشهال

 زنمتا! یاو نشانه گرفت و گفت:م یبه سو دیتهد یانگشت سبابه اش را به نشانه  نیلیآ

 دلت بخواد.ناز نازو. میلی.خاریخب بابا.جوش ن یلی:خشهال

 !وونهیو گفت:د دیخند نیلیآ

 بچه ها؟ هیچ انی:جرمیمر

 !یبشه.اونم چه شام بمونینص یشام عروس هی:قراره شهال

 ناز دارن. یلیکه شهال گفت:متاسفانه عروس خانم خ دیکوب شیبه پهلو یسقلمه ا نیلیآ

 ؟یلیو گفت:باالخره عروسه.حقشه ناز کنه.مگه نه آ دیخند میمر

 .ستیدر کار ن یا یفعال عروس یو گفت:حق با تواِ،ول دیخند نیلیآ

 .ستیدر کار ن یا یلب گفت:فعال عروس ریرا در آورد و ز شیادا شهال

 لوس ننر. یبا حرص افزود:دختره  سپس

 شهال جون؟ یآر یدر م یخواهر شوهر باز ی:از االن دارمیمر

بساط شام را رو به راه کردند و  یو شهال هم به خنده افتادند.با خنده و شوخ میمر زیقهقهه زد و به دنبال او ن نیلیآ

ت و شدت گرف نیلیشد.تپش قلب آ الیوارد و ریآرشاو لیمشغول صرف شام بودند که اتومب ی.همگدندیشام را چ زیم

چشم دوخته بود.معاون  یبود و به در ورود دهیخوردن کش ادست از غذ زیبه بهزاد انداخت.او ن یناخودآگاه نگاه

 کرده؟ ریقدر د نیچرا ا ری:آرشاودیشرکت که آرمان نام داشت،رو به بهزاد پرس
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 دونم.احتماال شهر کار داشته. یباال انداخت و گفت:چه م یشانه ا دیالق بهزاد

 چشه. ستیپسر معلوم ن نیکرد.ا رید شبمیتکان داد و گفت:د یسر آرمان

 شینگران او،اشاره کرد آرام باشد و پلک ها یچهره  دنیبه بهزاد چشم دوخت.بهزاد با د یگر گرفت و با نگران نیلیآ

و خود را سرگرم غذا خوردن نشان داد.با ورود  دیکش ینفس آسوده ا نیلیاز و بسته کرد.آآرامش ب یرا به نشانه 

شد.شهال با  دهیکش لیقب نیاز ا یمشغول صحبت با او شدند و صحبت به کار و شرکت و مسائل یر،همگیآرشاو

 کرد:آروم باش دختر.چته؟ دیرا فشرد تاک نیلیسرد آ یآرامش دست ها

 دونم.بهش اعتماد ندارم. ی:نمنیلیآ

 کنه. عیجمع خودش رو ضا یکه جلو ستیآبرو ن یاون قدر ب یک چی:هشهال

 ؟ی:مطمئننیلیآ

 :آره.شهال

 افزود:غذاتو بخور. سپس

از سالن به  یشدند و پسر ها هم گوشه ا زیم یتکان داد.پس از اتمام غذا،دختر ها مشغول جمع آور یسر نیلیآ

بود،مدام سر به سر  افتهی یدیجد یکرد.شهال هم که سوژه  یو شهال کمک م نیلیگفت و گو پرداختند.بهزاد هم به آ

 خاست. یقهقههشان به هوا بر م میگذاشت و با مر یم نیلیآ

که  یگرفتند.همه مشغول گفت و گو بودند و تنها کس یاز سالن جا یاز شستن ظروف،دختر ها هم گوشه ا پس

 زد. یدست و پا م یو دودل دیدر ترد یمیگرفتن تصم یبرا ایمتفکر!گو یو با چهره ا ریساکت بود بهزاد بود.سر به ز

 .دی!لطفا توجه کنونیخب خانما،آقا یلیبلند گفت:خ یبا صدا دیکه جو را مناسب د شهال

 گرفت.نگاه ها معطوف او شدند و سکوت سالن را در بر  یبار تکرار کرد تا همه  چند

 برامون بخونه تا دلمون باز شه. کمی سمونی:امشب قراره آق رئشهال

 گه؟ید نیبهزاد کرد و گفت:همه موافق یحواله  یچشمک سپس
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 نیلیدر سکوت نظاره گر جمع بودند.آ ریو آرشاو نیلیموافقت خود را اعالم کردند.تنها آ ادیبا داد و فر نیحاضر

 بخونه؟:مگه بهزاد بلده دیمتعجب از شهال پرس

 چند تا ساز مختلف رو بلده. ؟اونینثارش کرد و گفت:بهزاد و دست کم گرفت یچشم غره ا شهال

تک  یمبل یبه دست وارد سالن شد و رو تاریبعد بهزاد گ یقی.دقاستادیتکان داد و به انتظار ا یمتعجب سر نیلیآ

 ینگاه ها دنیشدند.بهزاد با د رهیفضا را احاطه کرده بود و همه منتظر به او خ ینینفره جا خوش کرد.سکوت سنگ

کنجکاو و  یبه چهره  یو قبل از شروع نگاه نهادخود  یپاها یرا رو تاریبر لب آورد و گ یمشتاق حضار،لبخند

هال که کنار او از ش ریشد اما غ گرانیبرابر د ن،دریلینثارش کرد که موجب شرم آ یانداخت.چشمک نیلیمتعجب آ

 کنم؟ یگفتم بهت ثابت م یدیو کنار گوشش نجوا کرد:د دیاو نشد.شهال خند یمتوجه  ینشسته بود کس

 و تماشا کن! نیکه شهال گفت:حاال بش دیبپرس یزیخواست چ نیلیآ

 

 

 نثارش کرد یهم لبخند محو نیلیانداخت و با آرامش لبخند زد.متقاعب آن آ نیلیمضطرب آ یبه چهره  ینگاه بهزاد

رم و را ن شیکرد.انگشت ها میخود تنظ یپا یرا رو تاریو گ دیکش یقی.بهزاد نفس عمستادیو در سکوت،به انتظار ا

 به خواندن کرد: روعبه حرکت در آورد و به دنبال آن ش تاریگ یها میس یآرام رو

 

 

 عشق تو شدم، تو که خواب  ریدرگ

 زدم،  زویهمه چ دیق یشبام الیخ و

  یهر چ یکه االن تو باهام نیا واسه

 به کنار، استیدن تو

 .یخوام یکه م یزیتو تموم چ 
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 شم،  یم رهیبهت خ یوقت 

  یشب ها یایشن رو ینم ریاز تو س چشام

  یکه عاشقشم، زندگ یتو همون ،یمن

 تو واسه من، یب

 تصورشم... یسخته حت یلیخ

 

 

تر  قیلبانش عم ی! لبخند رودیبا،لرزیو ز یآن نگاهِ آب دنِیعاشق و پر عطوفتش را نثار دخترک کرد.قلبش از د نگاهِ»

 «.ود کرد!خ یبود و قلبِ پسرک عاشق را از خود ب رینفس گ تشی.جذابدیپاش شیبه رو یرقم یلبخند ب زین نیلیشد.آ

 

 

 تو فکر تواَم، یهر جا که باش 

 یمن شیکنم پ یم حس

 که نهیباور قلب من ا 

 میتا آخرش مال هم ما

 برام... یخواب هیماه قشنگ شبام، مثل  

 

 مویزندگ یبه لحظه  لحظه
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 کنم یبا تو فقط سر م 

  یزن یتو چشمام زل م یوقت 

 کنم  یباور م عشقتو

 باهام،  یباش یجور هر

 خام... یرو با تو م ایدن

 

 دستم،  یدستتو تو بزار

 بدون تو از همه خستم که

 ،یدون یم یکه بهتر از هر ک تو

  یالمیتو خ 

 با دلم  یکار کرد یجا که هستم، تو چ هر

 تو نگاه اول به تو دل بستم که،

 

 دستم،  یدستتو تو بزار

 بدون تو از همه خستم که

 ،یدون یم یکه بهتر از هر ک تو

  یالمیتو خ 

 با دلم  یکرد کاریجا که هستم تو چ هر
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 تو نگاه اول به تو دل بستم که،

 

 

 کیموز یانیسر شار از عشق،قسمت پا یداد و با لحن یتکان م کیموز تمیرا با ر شیتار،پاهایگ دنیزمان با نواز هم»

 «:را نجوا کرد

 

 کنم  یتو فکر تواَم حس م یهر جا که باش 

 که ما  نهیباور قلب من ا یمن شیپ

  میآخرش مال هم تا

 قشنگ شبام،  ماه

 برام  یخواب هی مثل

  یبه لحظه  لحظه

  یکنم وقت یبا تو فقط سر م مویزندگ

 یزن یچشمام زل م تو

 کنم  یعشقتو باور م 

  ارویباهام، دن یباش یجور هر

 خوام... یتو م با

 

|EMO BAND.HARJA KE BASHI| 
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.تحت ستیمات و مبهوت به بهزاد نگر نیلیبه هوا برخاست.باز هم غوغا کرده بود!آ نیحاضر یدست و هورا یصدا

 دهیو عاشق لرز نیآن نگاه غمگ یکرد قلبش برا یکرد.حس م ینگاهش م یو جذابِ او،با ناباور رایگ یصدا ریتاث

بگذرد و عشقش را  یپسر نیچن ازشد  یحاضر م ی.کدام دختراستیدختر دن نیرحم تر یکرد ب یاست.حس م

کرد اما توان سر بلند کردن  یاو را حس م ی رهیرا سد کرده بود.نگاه خ شی.بغض راه گلودیکش یرد؟آهیبگ دهیناد

نار ک طنتیپرداختند.شهال با ش یبه بحث قبل الیخ یهم ب یبودند و عده ا دیو تمج فیمشغول تعر ینداشت.همگ

 ماتت برده؟ ن؟چراجوشد دختر یگوشش زمزمه کرد:چ

مثل  ی.مطمئنم با وجود مرددیش یم ی!شما دو تا زوج خوبیلیسکوت کرد که شهال افزود:اون معرکه اس آ نیلیآ

 !یش یم ایدختر دن نیبهزاد،خوشبخت تر

زد و  ی.نفس نفس مدیساحل دو یخارج شد و به سو الیو م،ازیمر از شهال و یاز جا برخواست و با عذرخواه نیلیآ

فرستاد.نفس  شیها هیتازه را استشمام کرد و به درون ر یماسه ها جا خوش کرد و هوا ینبود!رو ستادنیقادر به ا

و تالطم موج  ایدر یِقیداشت.موس ازیآرامش ن نیابر هم فشرد.به  دهی.ددیو بغضِ سمجش را بلع دیکش یآسوده ا

 !ریناشناخته اما خوب و دل پذ یکرد.حس یم قیرا به وجودش تزر ریوصف ناپذ یداد و حس یها،گوشش را نوازش م

 از هم دهیتکان داد و د یعشق خودش را؟کالفه سر ای ردیدانست عشقِ بهزاد را بپذ ی.نمدیشیاند ریاتفاقات اخ به

را دوست داشت  ریشد.آرشاو رهینمود خ یم یلیآن به ن یِشب پنهان شده بود و رنگ آب یاهیدر س ا،کهیگشود.به در

توانست بذر  یشوم او،هنوز هم نم یبردن به نقشه  یپ.چه قدر احمق بود که پس از دیکش یاز او تنفر داشت؟آه ای

کار  یدونم چ یا،نمیخدا»را به ماه دوخت و زمزمه کرد: نشیتنفر را در دل بکارد و از او رانده شود!نگاه غمگ

 یِدوراه نیازش ناممکنه.ب یراه خالصافتادم و  ریگ یتونستم بفهمم راه درست کدومه.تو بد برزخ یم کنم!کاش

 یم یقلب خودم چ فیاما نه!پس تکل یِاز خودگذشت ی ستهیدونم،بهزاد شا یزنم.م یجبار دست و پا مانتخاب و ا

به  لیبه اجبار.حاال هم تحم لی،تحمیبه زندگ لیرم؟تحمیبگ میبشم و به اجبار تصم لیتحم دیبا شهیشه؟چرا هم

نشونم  یراه هیخدا.کاش  رو؟آهقلب خودم  ایاز عشق بهزاد؟قلب اون رو لگدمال کنم  ایخودم بگذرم عشق!از

 «.قدم بردارم! ریمس نیتو ا ییتنها دیتونه کمکم کنه و با ینمدفعه،آرسام هم  نی.مطمئنم ایبد
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 ترسوندمت. دیزد و گفت:ببخش ی.بهزاد لبخنددیکش یفیخف غیبهزاد،هراسان از جا برخاست و ج یصدا با

 نداره. یبیدستپاچه پاسخ داد:ع نیلیآ

در حرکات و رفتارش مشهود بود.بهزاد نگاهِ ملتمسش را  یبه خوب یشده بود و دستپاچگ ریاو غافلگ یحضور ناگهان از

 ؟یباهام قدم بزن یشه کم ی:مدیپرس به او دوخت و

 یبه نشانه  نیلیاو،قلب دخترک را فشرد.آ تیمظلوم نیکرده بود و هم انیساده و ملتمس ب یجمله را با لحن نیا

داشت.جسمش در کنار او حضور داشت اما  یاو قدم بر م یکرد.شانه به شانه  یجنباند و با او همراه یموافقت سر

نظرت درست بود اون  ؟بهیکن یفرار م قتیاز حق ا:چردیمقدمه پرس یکرد.بهزاد ب یم ریس یگرید یدر جاها الشیخ

 ؟یکن کیرو تحر هیبق یو کنجکاو رونیب یایب الیاز و یطور

بود!همان  خ،سردی یاز عرق بودند و تنش همچون تکه ا سیخ شی.دست هادیاو به خود آمد.لب گز یبا صدا نیلیآ

 نکردم! یرسا پاسخ داد:من کار اشتباه یی.بزاق دهانش را قورت داد و با صدادیهراس یاز آن م شهیکه هم یزیچ

 غلط... ایکارت درست بود  سی:مهم نبهزاد

 مهمه؟ ی:پس چدیکنجکاو و کالفه پرس نیلیآ

 !یکنه چرا انجامش داد یمن و ناراحت م یدونست یم یوقت نهیافزود:مهم ا نیاندوهگ یو با لحن دیکش یآه بهزاد

 یخواند.عشقِ ب یم شیرسوخ کرد.عشق را از چشم ها شی.نگاهش به عمقِ چشم هاستیو به او نگر ستادیا نیلیآ

افکند.نفسش را با صدا  ریو سر به ز اوردینداشت!بهزاد تاب ن دیبه تاک یازیدوز و کلک او،در نگاهش مشهود بود و ن

 یب دنی.تاب دستیاو نگر یدرهم و کالفه  ی هرهبه چ یبا نگران نیلیزد.آ شیبه موها یچنگ یداد و عصب رونیب

تفاوت  یتوانست نسبت به او ب یبود و نم رفتهیاو را نداشت.هر چه باشد او را به عنوان دوست و همدمش پذ یقرار

 پا بگذارد؟ ریو ز ردیبگ دهیقلب مجنون او را ناد یرحم یب تیتوانست با نها یباشد.چگونه م

 گفتم؟ یامروز بهت چ ادتهی نیلی:آبهزاد

 :آره.نیلیآ
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 ؟ی:آماده ادیبر لب راند و پرس یلبخند تلخ بهزاد

 اون جا؟ میاشاره کرد و گفت:بر یتکان داد.بهزاد به تکه سنگ یسر در سکوت نیلیآ

 .می:برنیلیآ

 لیحلت ا،آرامشیدر ییبای.سکوت و زدیشد و انتظار بهزاد را کش رهیخ ایبه در نیلیجا خوش کردند.آ یتکه سنگ یرو

رخ محبوبش را از نظر گذراند و لب به سخن  میکاست.بهزاد ن یگرداند و از استرسش م یرفته اش را باز م

 میدلم برات رو شده.اما با وجود تصم تِو از قبل،دس یبه احساسم برد یمدت پ نیا یدونم که ط یگشود:خوب م

جور  هیتو بود!در واقع  یحرف زدن با تو انتخاب کنم.اون آهنگم فقط و فقط برا یشد که امشب رو برا نیشهال،بنا بر ا

ن فقط و م یندارم.برا تیفعل هیبه گذشته و زندگ یخبر دارم.البته کار تیو بم زندگ ریمن از ز نیلیابراز عالقه بود.آ

قِ گن عش یکه م یدیحتما شن نیلی.آیکه چه قدر برام با ارزش ی!مطمئنم تا االن متوجه شدنیلیآ یمهم خودتفقط 

فراموشش  یتون یاما هرگز نم یکه ممکنه از دستش بد ی.عشقاستیعشق دن نیو موندگار تر نیتر یاول،واقع

 .نیلیآ هیطور نیمن نسبت به تو هم هم.عالقه و احساس یکن

همه محبت و  نیگفت در مقابل ا یم دیآزرد.چه با یرا م شیدخترک حلقه بست و بغض گلو دگانید در اشک

که بهتر از هر  دیبزند و بگو ادیخواست فر یاش کند.دلش م یتوانست اعتراف به عشقِ نوجوان یصداقت؟چه طور م

اش بزند و با کمال  نهیبر س ردتوانست دست  یفهمد.کاش م یکند و م یعشق اول را درک م یمعنا یگریکس د

 یو نم دید یرا در خود نم یکار نیاست!افسوس که جرأت چن ریگ یگرید یکه دلش جا دیصداقت و شهامت بگو

نگاه او را دنبال کرد و به  ریو مس دیکش یتوانست به خاطر خودش،قلب عاشق او را بشکند و او را پس بزند.بهزاد آه

تو وجودم  دنش،عشقیو با د دیکه قلبم براش لرز یهست یدختر نیتو اول نیلی.سپس ادامه داد:آستینگر ایدر

بچه  گهیو د می.هر دوتامون عاقل و بالغنیلیآ ستیو احساس زودگذر ن یوابستگ هیجوونه زد!منظورم از عشق،

بلرزه  ملکه جلوم سبز شد دست و د یدختر نیاول دنیتا با د ستمین دهیتازه به دوران رس یپسربچه  هی.منم میستین

هوس زودگذر هم  هی!ستیو اساس ن هیپا یاحساس ب هی!یِ قیو حق یو فورا بگم عاشق شدم.نه!عشق من کامال منطق

 یمنو م یا گهیس د.خودت بهتر از هر کستیهم تو کارم ن یکلک چی.احساسم به تو واقعا راست و پاکه!هستین

خوام  یزدم!پس ازت م یکردم و عشقم رو جار نم یوقت خودم رو رسوا نم چیداشتم ه یبد تی.اگر قصد و نیشناس

 یه هر چ.قول بده کنیلی.بهم قول بده آیریبگ میو با عقل و منطقت تصم یاز گفته هام و رفتارام برداشت اشتباه نکن

 م...ش یتو دلت رو بگو.مطمئن باش ناراحت نم ی.فقط حرفایخواد به من فکر کن ی.نمیتو دلته رک و راست بهم بگ
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.عشقت رو هم باور ستیتو کار نهم  یشک چیو گفت:من احساست رو کامال باور دارم.ه دیکش یقینفس عم نیلیآ

 تر از شیتو رو ب .به هر حال اوندمیشن ادیرو از زبون آرش ز فتیشناختمت.قبال هم تعر یمدت تا حدود نیدارم.تو ا

نم ک یم دشییمورد تا نیاعتماد ندارم اما تو ا بهش چیکه ه نیتر وقتاشو با تو گذرونده.با ا شیشناسه و ب یمن م

قدر با احترام و  نیوقت ا چیبود ه یا گهید زیدونم که اگه قصدت چ یم نمی.ادمیازت ند یا یبد چیچون خودمم ه

رو  ییآدما نیو همچ دمید ادیموردا ز نی!از ایکرد ینم میدوست همراه هی و به عنوان یکرد یدقت باهام رفتار نم

رو تو چشمات خوندم و  یروز صداقت و مهربون نیو باهاشون برخورد کردم.از همون اول،همون اول دمید ادیز

رحم و  یمردا مثل آرش ب یکردم همه  یاز مردا داشتم.فکر م ینفرت خاص شهی.همدمیوجودت د رو تو یمردونگ

و ت دنی!اما با دیق من تو زندگیآرسام بود.تنها همدم و رف دمشیپرست یکه با تموم وجودم م یسنگدلن!تنها مرد

 .یهم تو بود شیمثل آرسام هم وجود دارن و اول ییکردم آدما یاما حس م دونمیعوض شد.نم ینظرم به طور کل

زارم و واسش ارزش قائلم.اما در  یکرد.سپس افزود:من به احساس و عشق پاکِت احترام مچاق  یکرد و نفس یمکث

ذهنم  ی کخونهیو اون رو به تار ستیکه من دارم،ازدواج جزو اهدافم ن ینامعلوم طیشرا نیحال حاضر و با ا

 میتصم ندمیبه آاجع تونم ر ی.نمستینمشخص  ندممیو آسمون معلقه و آ نیزم نیب ییجا هیمن  یِسپردم.زندگ

 .حداقل فعال!رمیبگ

قانع  لمیدال دوارمیو ازدواجه!ام یکنم عشق و عاشق یکه فکر نم یزیبر لب آورد و نجوا کرد:به تنها چ یتلخ لبخند

 کننده باشه.

دوشش  یاز رو ینیکرد بار سنگ یاحساساتش،حس م انی.با بدیکش یزد و نفس آسوده ا یقیلبخند عم بهزاد

 کند! یم یحال احساس سبکبالبرداشته شده و 

 ...یخودت رو زجر بد ستی.الزم ننیلیکنم آ ی:من کامال درکت مبهزاد

 !یکن یدرکم م شهیو لب زد:ممنونم که هم ستیبه او نگر میمستق نیلیآ

 .فمهیدوست وظ هی:به عنوان بهزاد
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 یلیاز ل شه،محافظتیمجنون هم هی ی فهیکه بهزاد کنار گوشش زمزمه کرد:وظ دیبگو یگرید زیخواست چ نیلیآ

 خودشه!

 یشد.بهزاد لبخند رهیپسرک خ ی فتهیعاشق و ش یو با خجالت به چشم ها از فرط شرم سرخ شد شیگونه ها نیلیآ

 نیهم ی وونهیپر عطوفت زمزمه کرد:د یشرم آلود دخترک را نوازش کرد و با لحن یزد و با انگشت شصت،گونه ها

 خانم! یلیل اتمیشرم و ح

 پشتش را در بر گرفت.بهزاد از رهیت یو نگاهش را از او برگرفت.تپش قلبش شدت گرفت و عرق سرد دیلب گز نیلیآ

 داخل؟ یآ یجا برخاست و گفت:نم

 از دستش بدم... فهی!حهیخاص گفت:شب قشنگ یهم از جا برخاست و با شعف نیلیآ

 شد و گفت:امشب ماه کامله! رهیبه آسمان خ سپس

 ها! یگ یبه ذوق بچگانه اش زد و گفت:راست م یلبخند بهزاد

 قدر هول بودم که متوجه نشدم. نیگفت:ا طنتیو با ش دیخند سپس

اه گ چی.هدیمحبوبش ثابت ماند و در دل به عشق او بال یِدلربا یچهره  ی.بهزاد نگاهش بر رودیخند یهم نخود نیلیآ

 ریا،آرشاویدر یببازد.آن سو یجا به دختر کیرا  نشیشود و دل و د یدختر ی فتهیحد ش نیکه تا ا دیشیاند ینم

بود  او نیکرد.ا یکند اما اشتباه م یبا او رقابت م هزادکرد ب یکرد.حس م یرا تماشا م نیلیو آ ستادهیپشت پنجره ا

سوخت و به سرفه  شیبه آن زد.گلو یآتش زد و کالفه پک یگاری.ساوردیچنگش در ب که قصد داشت عشق او را از

 ی.پوزخندستیخندان دخترک نگر یشد.به چهره  یخالصه م گاریبود که خواب و خوراکش در س یافتاد.چند سال

 انتیکنن.تقاص خ هیآسمون به حالت گر یکنم که مرغا یم یحاال بخند خوشگل خانم!کار»زد و خطاب به او گفت:

 ...«.ید یبرادرتو پس م

 

 

 بشم. داریزود ب دیشه.فردا هم با یم ریبه ساعت چرمش انداخت و گفت:داره د ینگاه بهزاد

 :چرا؟نیلیآ
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 برم شهر. دیبا یکار یروزه.برا نی:فردا آخربهزاد

 ان؟یب دی:همه بادیتکان داد و کنجکاو پرس یسر نیلیآ

 و گفت:نه. دیخند بهزاد

 یکرد.م معطوف ریاتاق آرشاو ی.نگاهش را به پنجره ستینگر الیجنباند و به و میتفه یبه معنا یبا لبخند سر نیلیآ

.استرس تمام وجودش را احاطه دیاو در بالکن،قلبش لرز دنیمانند.با د یاتاق با هم م کیدانست او و بهزاد در 

 رهیمضطربش خ یرا حس کرد و به چهره  اونگاهِ  ینیسنگ ریاو نشده بود؟آرشاو یکرد.چه طور متوجه 

.نگاه معصوم و ستیکرد نگر ینم شیهم رها یداریکه در ب ییبر لب راند و در سکوت به آن چشم ها یشخندیشد.ن

 بود! دهیداشت.همان جا قلبش لرز ادیاش را هنوز هم به  یدوست داشتن

 نمون. ؟تنهایآ یرم تو.نم ی:من مبهزاد

 آم. یم گهید کمی:نیلیآ

صخره ها حرکت کرد.هنوز  یهم به سو نیلیقدم برداشت.آ الیو یبه سو ریتکان داد و با گفتن شب به خ یسر بهزاد

 ن؟یلیکرد:آ شیاز او دور نشده بود که بهزاد صدا یقدم

 متعجب گفت:بله؟ نیلیآ

 زل زد و نجوا کرد:دوست دارم! شیبه چشم ها بهزاد

از  جمله رو نیروز هم هی دوارمیبر لب راند و گفت:ام یو سکوت کرد.بهزاد لبخند تلخ ستیبا شرم به او نگر نیلیآ

 زبون تو هم بشنوم.

دم صخره ها ق یبه سو نیو سپس افسرده و غمگ ستیتا محو شدن او،او را نگر نیلیبازگشت.آ الیبا عجله به و سپس

هم همچون قلبِ او  ای!درییبایشد.چه ترادف ز رهیخ یطوفان یایاز آن ها جا خوش کرد و به در یکی یبرداشت.رو

 قرار بود! یو ب یطوفان

از اعماق  یآرام تر شده بود.آه سوزناک ی،اندکیقی.پس از دقاستیصدا گر یشدن داد و ب یمجال جار شیاشک ها به

 کرد: اش سر داد و زمزمه نهیس
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 !عشق

 ...ستیبیغر یواژه  چه

 کند یاعماق قلبم رسوخ م در

 و

 کشد! یم غمایقلبم را به  آرامشِ

 آرام، آرام

 دیگشا یدرون قلبم پا م به

 و

 کند... یآن را سلب م یو اراده  اریاخت

 !عشق

 ستیسه حرف یظاهر واژه ا به

 اما،

 پس آن هزاران مفهوم نهفته است؛ در

 گرفته یو خوشبخت یشاد از

 .یتا غم و تلخ کام 

 است  نیریگر چه ش عشق

 اما،

 به دنبال دارد... زیرا ن یتلخ



 اممن یک قربانی 

 

 
163 

 

 و مجنون! یلیتلخ و گزنده همچون عشقِ ل گاه

 همچون عشقِ آدم و حوا! نیریهم ش یگاه

 

 

 

سوخت و حال،فرد  یاش م یمعن یب یِاش و زندگ یداشت!سال ها در حسرت عشق نوجوان یبیعج یِزندگ چه

او بود!کاش  یمسخره  ریتقد یگناهان به پا ینداشت.همه  یریعشق بود.بهزاد تقص ریهمچون خودش اس یگرید

نداشت و هزاران کاش  وجودآن دو  یدر زندگ ایبه نام رو یکاش هرگز دختر یکرد.ا یبرخورد م یگریآرش طور د

 بود! رممکنیکه غ گرید

باال رفت  یبازگشت.همه خواب بودند.به طبقه  الیماالمال از حسرت به و یگونه اش را زدود و با قلب یرو یها اشک

و  فتدیبه مشامش خورد و باعث شد به سرفه ب گاریبد س یشد.بو نهیبه س نهیس ریپله با آرشاو نیخرآ یاما رو

 کوچولو! خانوم یحساس یلیو گفت:خ دیخند ریرا پس بزند.آرشاو ریآرشاو یعصب

 .زارمیها ب یکثافط کار نیشد و پاسخ داد:از ا رهیبا نفرت به او خ نیلیآ

 گفت؟ یرا فشرد و گفت:بهزاد بهت چ شیبازو یعصب ریآرشاو

 ؟یکرد یما رو نظاره م ی:تو داشتدیمتعجب پرس نیلیآ

 مجنون؟ یآقا نیبهت گفته ا یکرد و گفت:سوالمو با سوال جواب نده.بگو چ یاخم ریآرشاو

 من به تو مربوط باشه. یکنم زندگ ی:فکر نمدیغر نیلیآ

 ؟یریگ یو قلوه م ید یدل م بهیدونه با مرد غر یم رتتینثارش کرد و گفت:داداش خوش غ یپوزخند ریآرشاو

 !ستین بهی:بهزاد غرنیلیآ

 جوجه. یرا باال انداخت و گفت:نه بابا.زبون در آورد شیابرو یتا کی ریآرشاو
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 ؟یدیتو کارام دخالت کنه.فهم یآد کس یاو را کنار زد و گفت:خوشم نم یعصب نیلیآ

 بکنه. فیتکل نییبرام تع یآد کس یبر لب راند و گفت:منم خوشم نم یلبخند مرموز ریآرشاو

 ؟یشد رفهمیچانه اش را به دست گرفت و گفت:ش ری.آرشاوستیبا حرص به او نگر نیلیآ

 را باال نبرد گفت:به من دست نزن! شیکرد تن صدا یم یکه سع یبا خشونت دستش را پس زد و در حال نیلیآ

 ؟یکار کن یچ یخوا ید:مثال مکنار گوشش زمزمه کر ریآرشاو

 .وگرنه...ریبا بغض نجوا کرد:ازم فاصله بگ نیلیآ

 ؟ی:وگرنه چدیلبانش قرار داد و پرس یانگشت سبابه اش را رو ریآرشاو

 یاو نم ی دهیتنومند و ورز کلیاز او فاصله گرفت.زورش به ه یغضبناک او را هل داد اما تنها قدم یبا چهره ا نیلیآ

 یی.هر بالیکس و کارم نه؟کور خوند یب یبغض آلود گفت:فکر کرد یآورد.با لحن یحرصش را در م نیو هم دیرس

از مرگ هم  یارزشه که حت یاون قدر برام ب یزندگ نیا زِی.همه چستیبرام مهم ن یچی.هاریب یاریب یخوا یسرم م

 .یکن دینکن منو تهد یسع ؟پسیدیترسم.فهم ینم

و  ستیاو نگر یخال یمات و مبهوت به جا ری.آرشاودیاتاقش دو یبه سو ختیر یکه اشک م یرا گفت و در حال نیا

 لجباز! ی:کوچولودیلب غر ریز

 

 

 

ازش متنفر بشم؟چرا چرا.نه!  تونمیآه خدا! چرا نم»و زمزمه کرد: ختیصدا اشک ر یدر اتاقش نشست و ب پشت

اونو فراموش نکردم.محاله بتونم دوباره عاشقش  شی.من سال ها پرممکنهیداشته باشه.غ قتیحق دیآرسام نبا یحرفا

 «.بشم...

تار و پود  شیکه سال ها پ یخودش را باور ندارد.عشق یدانست که خودش هم حرف ها یو م ختیر یم اشک

 آن روشن شده بود! یشعله ها گریقلبش را کنار زده و بار د یکرده بود،اکنون غبار ها ریوجودش را تسخ
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 ریعشق غ نیدختر.ا ای! به خودت بنیلینه آ»زمزمه کرد: نیرا حصار سرش کرد و در همان ح ،دستانشیو عصب کالفه

 «.عشقِ ممنوعه! یعنی ریکنه! آرشاو یم دایروال ادامه پ نینافرجام بوده و تا آخر هم به هم شهیممکنه! هم

ا ر رد،آرشیهم او را بپذ ریزد.بر فرض آرشاو یو قلبش را گول نم رفتیپذ یآن را م دیگر چه تلخ بود اما با قتیحق

بود و وجودش را به  نیاش غمگ یزندگ یتمام سال ها یغمناک که به اندازه  ی!آهدیکش یکرد؟آه یم یچگونه راض

 شد! یم بشیها نص رممکنیغ شهی.چرا همدیکش یآتش م

 پا گذاشت... یخبر یهمان جا خوابش برد و به عالم ب یقیپس از دقا ست،کهیآن جا گر یقدر به

 یشده بود.با رخوت و ب دشیعا شبید یها هیاز گر یکه سر درد بد یشهال از جا برخاست.در حال یها ادیبا فر صبح

رفت.پس از صرف صبحانه،به  نییپا یروزمره،همراه شهال به طبقه  یاز جا برخاست و پس از انجام کار ها یحوصلگ

 یستوانست نف یم نیلیبار،آ نیاول یبودند و برا رفتهبهزاد به شهر  و ریرفتند.آرشاو یشهال به کوه نورد شنهادیپ

و به  دیپرس یسوال م شبید اناتیاز سفرش لذت ببرد!شهال مدام از جر ریراحت بکشد و فارغ از اتفاقات اخ

تازه  ینشست و نفس نیزم یرا کالفه کرد.خسته و کوفته رو نیلیداد.در آخر آ یحرف زدن نم ن،فرصتیلیآ

 ؟یکلوم حرف بزن هی یریم یو گفت:حاال م ستکرد.شهال هم کنارش نش

 .یدیبگم آخه؟تو که همه رو از زبون پسرخالت شن یکالفه پاسخ داد:چ نیلیآ

 !گهینثارش کرد و گفت:لوس نشو د یچشم غره ا شهال

 ییوداد گ یگوش م اقیبازگو کرد.شهال چنان با اشت شیرا برا شبید یحوصله تمام ماجرا یو ب دیکش یپوف نیلیآ

 به او ابراز عالقه کرده بود! یبود و پسر نیلیآ یخودش جا

 دختر چته؟چرا دهنت باز مونده؟ یاو به خنده افتاد و گفت:هو یحالت چهره  دنیاز د نیلیآ

 ؟یدونست ی.میعقل یب یلیبه خود آمد و گفت:خ شهال

 !یکرد یادآوری:نه.ممنونم که نیلیآ

عاقل بود،چرا عاشق  شهیمن موندم بهزاد که هم ؟اخهیبدبختم داد یپسرخاله  لیبود تحو یچ نای:آخه احمق اشهال

 بار به عقلش شک کردم. نیاول یخنگ لوس شده؟برا یتو

 کرد و گفت:جمع کن خودتو بابا. یاخم نیلیآ
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اده ج ،بهیقیگرفت.شهال هم غرولندکنان به دنبالش راه افتاد.پس از دقا شیبازگشت را در پ ریمس یعصب سپس

 ال؟یو یگرد ی:بر مدیپرس نیلی.آدندیرس

 ؟یآ ی:آره.مگه تو نمشهال

 اطراف.منظره اش قشنگه! نیقدم بزنم ا کمیخوام  ی:نه.منیلیآ

 دار و درخت کجاش قشنگه؟ جاده و نیگفت:آخه ا یتفاوت یبا ب شهال

 ذوق! ی:بنیلیآ

 .یبا یتکان داد و گفت:با یخداحافظ یبه معنا یرفت دست یم لشیاتومب یکه به سو یدر حال شهال

 :فعال.نیلیآ

 :خوش بگذره.شهال

 شهر راند. یسپس به سو و

 

 

مق بر ر یب ی.لبخنددیکش شیها هیاستشمام کرد و به درون ر اقیمطبوع را با اشت یو هوا دیکش یقینفس عم نیلیآ

را  شیاست!دست ها متینام دارد غن یکه زندگ یبرزخ نیکوچک هم،در ا یها یدلخوش نیلبانش نقش بست.هم

 یو بو طیمح یکرد.سرسبز زیدل انگ ابانیاش فرو کرد و نم نم شروع به قدم زدن وسط آن خ یباران یها بیدرون ج

از  د،اکنونیدو یکه شب گذشته در وجودش م یکرد و حسِ بد یم داریدر وجودش پد ینم و خاک،حس و حال خوب

 یا جهی!بار ها گذشته اش را مرور کرده بود و سر آخر باز هم به نتدیکش یاو دور گشته و فرسنگ ها دور شده بود.آه

قصه  یو مجنون ها یلی!لایرمان دن نیشود مسخره تر یاش رمان شود،م یاگر زندگ ردک ی.حس مدیرس یمطلوب نم

 بود! زیچه قدر غم انگ ی.نافرجامستیدر کار ن یدنیاست اما رس ادیز

 یرا زدود.آرزو شیاشک ها نیکرد.کالفه و غمگ یرا تار جلوه م شیرو شیپ ریحلقه بست و تصاو دگانشیدر د اشک

تواند با خود روراست  یکرد نم ی!از در جا زدن خسته شده بود و حس میفیبالتکل نیاز ا یداشت.خالص یخالص
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آورد  یبه ارمغان نم شیبرا یگرید زیچ ندوهکه جز غم و ا یداشت،اما در گذشته!گذشته ا یرا دوست م ریشود.آرشاو

 یچه کار م دی!حال بادیدرخش یگذشته م یروز ها یِاهیو در عمق س یکیتار انیتابان در م یهمچون ماه ریو آرشاو

 یرگینابود سازد و به عشق درا  شیتوانست قلب خو یبود!چگونه م یگریآمد اما دلش بند د یکرد؟از بهزاد بدش نم

 کی نیبود!ا رممکنیشد اما غ یم بشیشدن نص لیتحم شهیکند.هر چند که هم یکار نیبود چن الپاسخ دهد؟نه مح

 در توانش نبود. یاز خودگذشتگ نیتوانست انجام دهد و ا یقلم کار را نم

داشت!فراز و  ازیهر چند اندک،ن یاش را هم در گوشش نهاد.به آرامش یهمراهش را به دست گرفت و هندزفر تلفن

را  ینواخت کیراه نداشت.دلش هوس  یبه ادامه  یلیم گریاش کرده بود و د یفرسوده و متالش یزندگ یها بینش

 !یداشت اما چه هوس باطل

زد  یکرد.لبخند یخاک مشامش را نوازش م یکردند.بو یم سیرا خ شیو گونه ها دندیبار یباران نم نم م یها قطره

ه ب انهیباران،همچون تاز یبر هم فشرد.قطره ها دهیو د ستی.به آسمان نگردیبخش شیها هیآن را با لذت به ر یو بو

او دست  یآرامش و سکوت مطلق،که برا نید!به ایبخش یم امیکرد و روح آزرده اش را الت یصورتش بر خورد م

 داشت. ازیشد ن یاطالق م یافتنین

 لب زمزمه کرد: ریرا ز کیکرد و موز یقدم زدن با خواننده همراه نیکرد و در ح یمورد عالقه اش را پل کیموز

 

 

 سیخ یجاده  هیتو  فتمیم راه

 ستین یکس چیه وونهیجز منه د یانگار

 شتهیجا ساکته،فکرم پ همه

 یدل بکن یبر دمیترس یخواستم بگم عشقه من یم

 که عاشقته منم یاون یبدون دیزنم تا شا یم شیبه آبو آت خودمو

 باهام یبرام که بمون الهیخ هی



 اممن یک قربانی 

 

 
168 

 

 شمیپ یمون یکه نم یشم وقت یم یکه چه حال یدون یم

 ...آروم ندارم...قرارمیب یلیدارم...خ دوست

 بار سرمو رو شونت بذارم هیدارم که  دوست

 بگم نویشم بذار ا وونهینذار د ریبگ دستامو

 با توام کمه کم الیخوابو خ هیتو  یچه نخوا یبخوا چه

 که عاشقته منم یاون یبدون دیزنم تا شا یم شیبه آبو آت خودمو

 باهام یبرام که بمون الهیخ هی

 شمیپ یمون یکه نم یشم وقت یم یکه چه حال یدون یم

 

 

 یخواند.دلش به حال خودش م یبغض آلود م یاش شکست.با لحن یشگیهق اش شدت گرفت و بغض هم هق»

 «:را نجوا کرد کیموز یادامه  انی.گرختیر یاشک م شیخو یقلب شکسته  یسوخت و برا

 

 ...آروم ندارم...قرارمیب یلیدارم...خ دوست

 بار سرمو رو شونت بذارم هیدارم که  دوست

 بگم نویشم بذار ا وونهینذار د ریبگ دستامو

 با توام کمه کم الیخوابو خ هیتو یچه نخوا یبخوا چه

 دارم! دوست
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|EMOBAND.JADEYE KHIS| 

 

 

 

 

بر هم فشرد.قلبش همانند قلب  دهیو د دیخود را گوشه پرت کرد و کنار کش ن،هراسانیبوق ماش یصدا دنیشن با

توقف  جلو تر یاندک لیو تپشش چند برابر شده بود.اتومب دیدو یسو و آن سو م نیبه ا نهیدر س دهیترس یگنجشک

رفت و دستش را به  شیبه سو مهی!سراسوداما توان برخاستن نداشت.بهزاد ب دیرا شن یفرد یقدم ها یکرد.صدا

لند ب نیلین؟آیلی:آدیپرس یدراز کرد و با نگران د،یلرز یبرگ ها پرت شده بود و از فرط ترس م یکه رو نیلیآ یسو

 ؟یخوب نیلیشو.آ

اش از  یاز جا برخاست.باران یو دستش را به دست او داد و با سست دیکش یبهزاد،نفس آسوده ا یصدا دنیشن با

حالت  نیلی:آدی.بهزاد دوباره پرسدیآن،چهره اش را درهم کش دنیشده بود و با د فیکث سیخ یبرخورد با گِل و ال

 ؟یگ ینم یزیخوبه؟چرا چ

 !دمیآهسته پاسخ داد:خوبم نگران نباش.فقط ترس نیلیآ

.حواسم به جاده نبود.اعصابم داغونه!تو رو خدا من نیلیخوام آ یشرمزده گفت:معذرت م یو با لحن دیکش یپوف بهزاد

 رو ببخش.

 م؟یکار کن یزدم.حاال چ یچه گند نی.به لباس او اشاره کرد و گفت:آخ آخ ببدیاش کوب یشانیدست به پ با

که بر لبانش حضور داشت  یلبخند مچهیخود را کنترل کرد.با ن یاز هول بودن او خنده اش گرفت اما به سخت نیلیآ

 کنم. یم زشیرم خونه تم ی.مستین یزیبهزاد گفت:آروم باش.چ رو به

کردم  ؟فکریکه دختر خوب.چرا جوابم رو نداد یگفت:آخه منو ترسوند یو با مهربان دیکش ینفس آسوده ا بهزاد

 کردم. یبهت برخورد کرده.داشتم سکته م نینکرده ماش یخدا
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 لب زمزمه کرد:دور از جون! ریز نیلیآ

فورا دستش را  نیلیشد.آ جانشیموجب ه نیرا هنوز در دست داشت و ا شی.دست هاستیبا لبخند به او نگر بهزاد

 و گفت:ممنونم. دیپس کش

 :بازم معذرت.بهزاد

هم هست.مگه عقلت رو از دست  یسرده.تازه بارون ؟هوایکرد یکار م یجا چ نیمتعجب و کنجکاو گفت:حاال ا سپس

 ال؟یو یبرنگشت رون؟چرایب یآ یم یطور نیا یداد

 داشتم. ازین ییتنها نیبارون گرفت.به ا ییهویخواستم قدم بزنم. یگفت:م یبا خونسرد نیلیآ

 .نیتو ماش میخب.بر یلی:خبهزاد

 ؟یچ یمتعجب گفت:برا نیلیآ

 ها؟ یجا بمون نیا یخوا یبه آسمان اشاره کرد و گفت:بارون شدت گرفته.تو که نم بهزاد

 پاسخ داد:اگر هم بخوام اجازشو ندارم. یتصنع یبا دلخور نیلیآ

 .نی!برو تو ماشیلیگم آ ی.من بخاطر خودت منیو گفت:آفر دیخند بهزاد

 :حالت خوبه؟فکر کردم...دیاو پرس دنیبا د ریشد.آرشاو لیتکان داد و سوار اتومب یسر نیلیآ

 حرفش را قطع کرد و گفت:خوبم! نیلیآ

دانست با خودش چند چند  یو در دل خدا را شکر کرد.خنده دار بود اما هنوز نم دیکش ینفس آسوده ا ریآرشاو

 است!

 نیو ا:تدیانداخت و پرس نیلیبه آ یبقل نگاه نهییاز آ ریراند.آرشاو الیو یرا به سو لیپس از سوار شدن،اتومب بهزاد

 ؟یچ یشد یم ضیمر ؟اگهیبارون موند ریهوا چرا ز

 !یگفت:مثال دست بهزاد امانت زیآم هیکنا یبا لحن سپس
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نم نم  بارون شمیپ قهیبود پاسخ داد:هوا خوب بود.تا چند دق دایدر نگاهش هو یکه به خوب یو با بغض دیلب گز نیلیآ

 بود...

پس  نیکرد از ا یدلخور بود.حس م رینشد.از دست آرشاودرک کرده بود و بهزاد متوجه  نیلیرا فقط آ او ی هیکنا

توانست خود را  یبود م یگریاگر فرد د دیدردناک بود!شا شیبرا نیمورد تمسخر او واقع شود و ا شهیقرار است هم

 !نیلیآ یا...او متفاوت بود؛حداقل برریبزند اما آرشاو یالیخ یبه ب

 

 

 شده؟ یچ یلیاو گفت:وا آ دنیرفت.شهال با د الیو یشد و پس از تشکر از بهزاد به سو ادهیپ لیاتومب از

 .ارینپرس.بدو برو چند تا لباس برام ب یزیبا عجله او را پس زد و گفت:فعال چ نیلیآ

آمد و رو به شهال که  رونیاز حمام ب یا قهیدوش ده دق کیتکان داد و به دنبالش به اتاق او رفت.پس از  یسر شهال

 .یشهال جون یبرد گفت:مرس یبه سر م یهمچنان در کنجکاو

 استخر؟ یرفته بود ای یقدم بزن یبود:رفته دیپرس یبا کنجکاو شهال

 !یِجنابال یو گفت:شاهکار پسر خاله  دیخند نیلیآ

 زد:بهزاد؟ ادیبزند فر رونیبود از حدقه ب کیکه نزد ییبا چشم ها شهال

 تخت برداشت و گفت:آره. یلباس ها را از رو نیلیآ

 ...یبهزاد؟مگه خل شده؟اصال بهزاد کجا بود؟تو که تنها بود یو گفت:وا دیبا دست به صورتش کوب شهال

رخالم با پس ی.نکنه منو دست به سر کرددیچشم سف یدختره  ی:ادیتوپ نیلیبه آ یو عصب دیکش ینیفورا ه سپس

 دور دور؟ یرفت

 باهاش رو به رو شدم. ابونیتو خ یقهقهه زد و گفت:نه خنگ.اتفاق نیلیآ

 .رهیبگ ریبود منو ز کیتو نزد ینثارش کرد و گفت:در ضمن پسرخاله  یچشم غره ا سپس
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 وانس؟ی:مگه ددیمتعجب پرس شهال

 کردن. ی:نه.فکر کنم داشتن بحث منیلیآ

 ؟ی:با کشهال

 .ری:آرشاونیلیآ

 :اونم بود؟شهال

 :آره.نیلیآ

 .میفتیفعال.شب قراره راه ب نییپا میگفت:بر نیلیبپرسد که آ یگریخواست سوال د شهال

 رفت. نییپا یتکان داد و به ناچار به دنبال او به طبقه  یسر شهال

 ها. یکن یخوب بحثو عوض م یلی:خشهال

از  یزنگ تلفنش،مانع شد.اتصال را برقرار کرد و پس از عذر خواه یکه صدا دیبگو یزیو خواست چ دیخند نیلیآ

 ؟ی:سالم عشق داداش چطوردیچیسرحال و شاد آرسام در گوشش پ یهجوم برد.صداشهال به اتاقش 

 ؟یخوب ی:سالم داداشنیلیآ

 خوبم.چخبر؟ ی:خوب باشآرسام

 .میگرد ی.امشب بر مستین ی:خبرنیلیآ

 .یریگ یاز ما نم یگذره ها،احوال یداره بهت خوش م یلی:خآرسام

 معترض گفت:عه آرسام! نیلیآ

 ؟یکن یکارا م ی.خب چوونهیکردم د یو گفت:شوخ دیخند آرسام

 گذره. یم یو گفت:ه دیکش یآه نیلیآ

 :چطور مگه؟دیکنجکاو پرس آرسام
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 اتفاقا افتاده آرسام! یلی:خنیلیآ

 ...ایکرده  دیباز تهد ریشده؟آرشاو ی:چدیپرس یبا نگران آرسام

 حرفش آمد و گفت:نه.مسأله بهزاده. انیم نیلیآ

 مجنون راز دلش فاش شده؟ یشده نکنه آقا یگفت:چ طنتیبا ش آرسام

 !یِجد هیرو بزار کنار آرسام.قض یحوصله گفت:مسخره باز یب نیلیآ

 .زیهمه چ یب یآرم.پسره  یشده بگو من پدرشو در م یزیاگه چ نیلیآ نیکار کرده؟بب ی:خب تو بگو چآرسام

 :آرسام!نیلیآ

 :بگو.آرسام

 زنم.باشه؟ یباهات حرف م دمتی:دنیلیآ

 کوچولو.دلم برات تنگ شده. ای:باشه زود تر بآرسام

 من؟ ی:برانیلیآ

 کردنت. تیاذ یو گفت:نوچ برا دیخند آرسام

 !یبد یلیمعترض گفت:خ نیلیآ

 از تو؟ ری.مگه من چند تا عسلک دارم غوونهیکردم د یجونم.شوخ ی:قربونت برم من خواهرآرسام

 ؟یگ یخانمتم م یلیبه ل نویو گفت:عه ا دیخند نیلیآ

 دم. ی:جونمم براش مآرسام

 ها!همش سه روز نبودم. یزن یو گفت:مشکوک م دیخند نیلیآ

 ؟یعنی ی:باور کردآرسام
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 .دی:شانیلیآ

 شر تو رو کم کنم. دی:نه بابا.من اول باآرسام

 زد:آرسام! غیج نیلیآ

 خنگ. یاش به هوا برخاست و گفت:کوچولو قهقهه

 شعور. یب ی:خودتنیلیآ

 .تیترب ی:بآرسام

 ؟یندار ی:فعال کارنیلیآ

 مواظب خودت باش. زمی:نه عزآرسام

 طور خداحافظ. نی:تو هم همنیلیآ

 :خداحافظ.آرسام

 و لبخند زد.چه قدر خوب بود که آرسام را داشت! دیکش یقی.نفس عمافتی انیپا تماس

 یاش دامن م یو کنجکاو یکالفه او بر نگران ی.چهره ستیاتاق را گشود اما با بهزاد رو به رو شد.متعجب به او نگر در

 اومده؟ شیپ ی:مشکلدیرو پرس نیزد.از ا

 ؟یزد ی:با آرسام حرف مبهزاد

 لرزان پاسخ داد:آ...آره! ییبا صدا نیلیآ

 .االن اومدم.کارت داشتم.دمیزد و گفت:حرفاتونو نشن یلبخند بهزاد

 کار؟ یو گفت:چ دیکش ینفس آسوده ا نیلیآ

 هست؟:اجازه دیاش پرس یشگیبه اتاق اشاره کرد و با همان متانت هم بهزاد

 و گفت:حتما! دیخود را کنار کش نیلیآ
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ز شد.پس ا رهیتخت نشست و در سکوت به او خ یهم رو نیلیداد.آ هیتک واریتکان داد و کنار پنجره به د یسر بهزاد

 امشب  یلیکوتاه،لب به سخن گشود و گفت:آ یمکث

 اصفهان. میر یم

 دونم. ی:منیلیآ

 برام مهم تره! خوام با آرش حرف بزنم.البته نظر تو ی:مبهزاد

 ؟ی:در مورد چدیمتعجب پرس نیلیآ

 :خودم و خودت!بهزاد

 میممن تص یبه جا اینداره آرش راجع به من نظر بده  یدونست رو گفتم.لزوم یم دیکه با ییزای:من به آرسام چنیلیآ

 !رهیبگ

 کنم. یتو رو از اون خواستگار دیبا:اون برادر بزرگتره.من چه بخوام چه نخوام بهزاد

 .دیحرف خون به صورتش هجوم آورد و لب گز نیا با

ه راجع به حق ندار یتواِ.کس یزندگ نیبشه!نگران نباش.ا یقطع متیو تصم یایکه با خودت کنار ب ی:البته تا وقتبهزاد

 آرشه..اما برادر بزرگتر و سر پرست خانوادتون رهیبگ میتو تصم ی ندهیو آ یزندگ

که می تونستن کنارت باشن و نبودن،بهترین کار فاصله گرفتن و حذف  یاون زمان یو نجوا کرد:وقت دیکش یآه نیلیآ

 کردن خودت از زندگیشونه!

 

 

 ی!نمهقتیهر چه قدر هم تلخ باشه،بازم حق قتی؟حقیتون یکه آرش برادرته.م یرو انکار کن نیا یتون ی:اما تو نمبهزاد

 ؟یبهتر از آشکار شدنشه.موافق رفتنشیشه.پذ یخودش خود به خود آشکار م کرد چون شیشه مخف
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وع فکر موض نیتونم تو مدت کوتاه فکر کنم.در واقع اصال به ا یجنباند و گفت:من نم یسر دییتا یبه نشانه  نیلیآ

 کنم چون هنوز قصدش رو ندارم. ینم

 خوام نظرت رو بدونم. ی.فقط میلی:منم قصد ندارم تو رو تو منگنه بزارم آبهزاد

هم  شنهادتیکنم.رو پ ی.من که گفتم اصال به ازدواج فکر نمیکن یکار و م نیهم یپاسخ داد:اما دار ریسر به ز نیلیآ

رو ب یتو بود ب ریغ یکنم.مطمئن باش اگه کس یدارم فکر م مونیها و کمکات و رو حساب دوست یبخاطر جبران خوب

 دادم! یو برگشت جواب رد م

 آد؟ ی:تو ازم بدت مدیو پرس دیکش یآه بهزاد

هش حس دوستانه ب هیکه  نیتونم با دوستم قرار ازدواج بزارم.اونم فقط بخاطر ا یپاسخ داد:نه.اما نم تیبا قاطع نیلیآ

 !ستین یبچه باز یدارم.زندگ

ت نسب یخوام بدونم واقعا چه حس یکنم اما م یحست رو درک م نیلیکنار تخت نشست و گفت:آ شیپا یجلو بهزاد

و تازه باهام رو به رو  یشناس ینه؟فرض کن اصال من رو نم ای یعمرت رو با من بگذرون یباق ی؟حاضریبه من دار

 ه؟ی.نظرت چهیخواستگار مثل بق هی.منم یشد

برگرفت و سر  مشتاق بهزاد یتوانست راز دلش را فاش کند.نگاهش را از چشم ها یشد.نم رهیمضطرب به او خ نیلیآ

رم.تو گذشته و حال دارم دست و پا  یکه دارم با خودمم کلنجار م یتونم.در حال یانداخت.سپس لب زد:من نم ریبه ز

 زنم.من...من... یم

 ونه؟یدر م یا گهیکس د یپا نیلی:آبهزاد

 دونم... ی...نه نمیعنی.با بغض نجوا کرد:نه...ستیبه بهزاد نگر یو با نگران دیاز سرش پر هوش

 .زمیجنباند و گفت:باشه عز میتفه یبه نشانه  یسر بهزاد

 زد و گفت:نگران نباش. شیبه رو یشد.بهزاد لبخند رهیبه بهزاد خ یو با ناراحت دیلب گز نیلیآ

 مونه! یمن و تو و آرسام م نیموضوع فقط ب نی.ایلیفکر کن آ یخوا یکرد و سپس افزود:تا هر وقت که م یمکث

 کنم. یناراحتت م شهیخوام که هم یمعذرت م:واقعا نیلیآ
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دونستم و حرفامو گفتم.پس  یتو رو م طیباشه من شرا یحرفا رو نشونم ها.هر چ نیا گهیکرد و گفت:د یاخم بهزاد

 ای.من تا آخر دنمیمون یم یدوست خوب و همکار باق هیمن و تو عوض نشده.مثل  نیهم ب یزینگران نباش.در ضمن چ

و زارم البته اگه تو من یوقت تنهات نم چیدوست ه هیباشه بعنوان  یاگه جوابت منف ی!حتیلیمونم آ یهم شده پات م

 !یقابل بدون

 !ادیز یلیازت ممنونم.خ یلیتنها پاسخ داد:خ نیلیآ

 .نیلیشد گفت:مواظب خودت باش آ یکه از اتاق خارج م یدر رفت و در حال یبه سو بهزاد

مهم  ایدن نینفر در ا کی یبود که الاقل برا ی.چه حس خوبدیشیمتعجب به حرفش اند نیلیاز اتاق خارج شد.آ سپس

بود و باران هنوز  یداد.هوا ابر هیبالکن رفت.در را گشود و وارد بالکن شد.به نرده ها تک یو به سو دیکش یبود.آه

 ادامه داشت اما نم نم!

شد.رطوبت باران،آرامشش را بازگرداند.با  سیدستش خ هیباران نگه داشت.در عرض چند ثان ریرا ز شیها دست

 یاهایشده و در رو رهیبالکن به او خ یکه مجنونش،آن سو نیو به اتاقش بازگشت.غافل از ا دیاحساس سرما،لرز

 زیپشت م نیلیبرگرفت.آ یبالکن خال ازرا  نشیو نگاه غمگ دیکش یکند.بهزاد با رفتن او آه یپرواز م نشیریش

هر  شهیرا به دست گرفت.حس نوشتن داشت.مانند هم یقرار داشت نشست و کاغذ و خودکارکه در اتاقش  یریتحر

کردند سراغ نوشتن  ینم شیشدند و بغض و غم رها یناگفته اش در قلب شکسته و محدودش تلنبار م یگاه حرف ها

 کردند: یم یهم با او همراه شیکه اشک ها یشروع به نوشتن کرد.در حال ورفت.خودکار را به دست گرفت  یم

 شود، یم یآسمان جار یها اشک

 شکافد. یام را م نهیریکنند و بغضِ د یسر باز م میمن هم! غم ها یها اشک

ه رحم است! تک یسوزش قلب شکسته ام ب م،همانندیافتند و سوزش گلو یسردم به تاللؤ م یبر گونه ها میها اشک

شوند اما مانند  یدهم.به هم وصل م یم وندیبافم و به هم پ یاشک آن ها را م یدارم و با نخ ها یقلبم را بر م یها

 روزِ اول نه!

قلبِ شکسته مگر تا چه حد  کیندارد. یا دهیاندازد اما فا یندارد و قلبِ رنجورم را ترک م یانیپا ایدن یها یرحم یب

 .ندینش یو بست م دیآ یزود از پا در م یلیاما خ اوردیتوان مقاومت دارد؟ او هم ممکن است تاب ب

 من هم! یاست،حال و هوا یماند.آسمان باران یثابت م زدیر یامان اشک م یبر آسمان که ب انمیگر نگاهِ
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 !یناکجا آبادِ زندگ دیدانم.شا یروم؟ نم ی.به کجا مزمیر یزنم و اشک م یم قدم

دعوا  ایو  میبچگانه و خراب شدن عروسک ها یدر بهانه  میکنم،کاش بغض ها ی.آرزو مزمیر یزنم و اشک م یم قدم

 شد! یخالصه م یکودک یها

 کاش... یا

 کاش... یا

 کاش... یا

 ندارند... یانیپا میکاش ها یا

 

 

 

 الیبزرگ و سرسبز و اطیدر ح شیپ یاز ساعات نیلی.آدیکش یرفت و شب،آسمان را در آغوش م یم یکیرو به تار هوا

بهزاد فکر  شنهادیبه پ گرید یو از سو ریسو به خودش و آرشاو کی.از دیشیاند یبهزاد م یزد و به حرف ها یقدم م

 !دیرس ینم یا جهیدر آخر به نت یکرد ول یم

اش را به دست  لهیآن نشست و م یقرار داشت قدم برداشت.رو الیکه پشت و یتاب یداد و به سو رییرا تغ رشیمس

ه بهزاد،مو ب ی.حرف هاستیبود نگر شهیتر از هم یکه امشب طوفان ای.به دردیچیو به خود پ دیلرز شیگرفت.از سرما

برگشت.آن روز  شیشد.به خصوص ابراز عالقه اش در شب گذشته و کنار ساحل!به سال ها پ یمو در ذهنش تداع

ا کرد ت یداشت،خانمانه رفتار م یکه سع ییشد و در کنارش تا جا یم دیو سف ر،سرخیآرشاو دنیکه با هر بار د ییها

تاب و  یگونه ب نیکاش همان موقع ها دستش رو شده بود و حال ا ی.ادیکش یاش نبرد.آه ییبه رسوا یپ ریآرشاو

کند و  یتوانست باز یشد.کاش همچون گذشته ها م انیدر ذهنش نما شیها یتکان داد.کودک اافسرده نبود.تاب ر

نواخت و از  یبر صورتش ضربه م یرحم یتر شد.سرما با ب شی!سرعت تاب بیزندگ یبخندد؛به دور از دغدغه ها

در ال به  سوانشیآورد.گ یرا به رقص در م سوانشیو باد گ دیوز یم یمیمال میصورتش گل انداخته بود.نس جانیه

رفت اما  یبا ذهن و قلب خود کلنجار م ریساحل،آرشاو یکرد.آن سو یم ییو در هوا خودنما دیچیپ یم مینس یال
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شلوارش فرو کرد و قدم  بیرا درون ج شیخالص را زده بود.دست ها رینشانه گرفته و تدخترک،قلب او را  ینگاه ها

 میتوانست تصم ینداشت و در خلوت بهتر م دیبه او د ی.آن جا کسترف الیپشت و یرا تند تر کرد و به سو شیها

 و مات و مبهوت به او ستادیافتاد.متعجب از حضور او ا نیلیبرنداشته بود که ناگهان چشمش به آ ی.هنوز قدمردیبگ

 اش فتهینگاه آن طور مجنون و ش کیجذاب!حق را به بهزاد داد تا با  یبلند و چهره  سوانیشد.به آن گ رهیخ

ر د ریآرشاو یبه عقب بازگشت اما صدا مهیبه هوا برخاست.سراس گریتاب را نگه داشت اما ناگهان بار د نیلیشود.آ

 :نترس منم!دیچیگوشش پ

 ترسم. یمثل تو م یزد و گفت:منم از موجود یپوزخند نیلیآ

م بر ه دهید نیلیداد.آ یکرد.با شدت هر چه تمام تر او را هل م یو حرصش را سر تاب خال دیکش یکالفه پوف ریآرشاو

 نبود! دیاز او بع یوانگی.داوردیسرش ب ییحتم داشت بال رایفشرد.جرأت اعتراض نداشت ز

 هوم؟ یدیجوجه ترس هیبا خنده گفت:چ ریآرشاو

 زد:ولم کن! ادیفر نیلیآ

 نییکرد خود را از تاب پا یو سع دیکش یپوف نیلیجنباند.آ ینف یبه نشانه  یباال انداخت و سر ییابرو ریآرشاو

 ؟یشد ونهیزد:مگه د ادیفر اریاخت یب ریکه آرشاو ندازدیب

 !یاحمق یلی:خدیبه او توپ یرفت.عصب نیلیآ یتاب را نگه داشت و به سو سپس

خشونت  با نیلی!آیهم بودند و هر دو عصب ی نهیبه س نهی.از او کوتاه تر بود.سستادیاز جا بر خاست و مقابلش ا نیلیآ

 ه؟یچ ؟دردتیدار یدست از سرم بر نم ؟چرایکن یدنبالم م هیرم مثل سا یزد:چرا هر جا م ادیفر

 کابوس برام. هیمثل  ی.شدییرم تو هم همون جا یتو؟هر جا م ای:من ریآرشاو

 او را بخواهد.هه! ریآرشاو یداشت که روز یمحال ی.چه آرزودیبار چندم شن یله شدن قلبش را برا یصدا نیلیآ

 یرا فشرد و او را به تنه  شیفورا بازو ریگرفت.اما آرشاو شیرا در پ الیو ریرا کنار زد و مس ریآرشاو یعصب نیلیآ

هم به او  ری.آرشاوستیسرخ از خشمش نگر یاو و چشم ها نیخشمگ یبه چهره  رتزدهیح نیلیداد.آ هیدرخت تک

زد:چه مرگته؟چرا  ادیو فر اوردیتاب ن نیلیکوچک در مشتش داشت.آ یشد.دخترک را همچون دختر بچه ا کینزد

 مثل کابوسم برات پس بزار برم... ؟اگهیکن یولم نم
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 :خفه شو!ریآرشاو

 ؟یخوا یاز جونم م یشد و گفت:چ رهیاشکبار به او خ ییبا چشم ها نیلیآ

 زد و گفت:جونتو! یشخندین ریآرشاو

 ملتمس گفت:ولم کن. یلحن خت،بایر یکه اشک م یدر حال نیلیآ

 دونم با تو! یمن م ادیگفت:دهنتو ببند.صدات در ب زیآم دیتهد یبا لحن ریآرشاو

دانست چرا اما هنوز  یکرد.نگاهش را از او برگرفت.نم یم کیپسرک را تحر تیعصبان نیاش شدت گرفت و ا هیگر

دستش را بر  ری.آرشاودیلرز یم شیگرفت و دست و پا یشدن به او تپش قلبش شدت م رهیهم،مانند گذشته با خ

 :ساکت شو.دیدهانش نهاد و غر یرو

 .یزد:دست از سرم بردار عوض غیدستش را پس زد و ج نیلیآ

از پشت او را گرفت و  ریشد.خواست فرار کند که آرشاو نیلیبه درخت زد که موجب وحشت آ یکالفه لگد ریآرشاو

 تونه تو رو از دستم نجات بده. ینم چکسی؟هیفرار کن یخوا یکنار گوشش زمزمه کرد:تا کجا م یعصب

 رو به او التماس کرد:ولم کن.تو رو خدا!اگه آرش بفهمه... هیبا گر نیلیآ

.تو و کنم یدستام خفت م نیبا ا ؟وگرنهیدیفهم اریرو ن یضزد:اسم اون عو ادیرا به دست گرفت و فر شیگلو ریآرشاو

 به جهنم. دیاون داداشت هر دو بر

 ریکرد.آرشاو یافتاد.از درد ناله ا نیزم یتعادلش را از دست داد و رو نیلیعقب هل داد.آ یاو را به سو سپس

که همش دم از  یشد دردت اومد نه؟خب کو اون داداش یشد گفت:چ یم کیزد و همان طور که به او نزد یپوزخند

 زد؟ یم رتیغ

 

 

 یب هیعوض هیهمون ارش  ی.تو هم لنگه ستیبرام مهم ن یچیه گهی؟دیفهم یپاسخ داد:ازت متنفرم م هیبا گر نیلیآ

 !یرحم
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 زد:از هر دوتون متنفرم! ادیفر سپس

 زد:ولم کن کثافت. ادیاز درد چهره اش درهم شد و فر نیلیرا چنگ زد.آ شیکنارش زانو زد و موها یعصب ریآرشاو

 از اشک دخترک نواخت. سیبه صورت خ یا یلیو س اوردیتاب ن ریآرشاو

 .ایامشب کارتو تموم کنم و بفرستمت اون دن نینکن هم ی؟کاریدینکن فهم یکی:منو با اون داداش اشغالت ریآرشاو

 پس... یکن یگفت:بفرست و راحتم کن.چرا معطل م انیگر نیلیآ

طور  ؟همونیفهم یمن.م یای.مثل رویعذاب بکش دیرا محکم تر به دست فشرد و گفت:تو هم با شیموها ریآرشاو

 .نه به دست من.یو بعد بر یعذاب بکش دیعشق منو عذاب داد تو هم با یکه آرش عوض

 یم ستمیشرف ن یخوره.من ب یدستمم بهت نم یبا خودت.من حت یفکر کرد یاو را رها کرد و گفت:چ یعصب

 مرگ کنه! یصد بار ارزو یدم که اون داداش پس فطرتت روز یعذابت م ی؟جوریفهم

ت :حواسدیمچ دستش را فشرد و غر رینثار صورتش کند که آرشاو یا یلیبا رخوت از جا برخاست و خواست س نیلیآ

 ترسم. یجوجه نم ی.من از تویدیبه کارات باشه فهم

 من مرگ آرزوهه.منو از مرگ نترسون. یترسم.برا یتو نم یدای:منم از تهدنیلیآ

 خانم. ری؟نخیریزارم راحت بم یم یو گفت:فکر کرد دیخند یعصب ریآرشاو

 ...یزجر بکش دیزد:با ادیرا محکم فشرد و فر شیبازو سپس

نبود!دست پسرک را به  اسیدختر قابل ق کیاش از درد درهم شد.هر چه بود او مرد بود و زور و توانش با  چهره

 دست گرفت و گفت:دستتو بردار.

.گونه اش را نوازش ستینگر انشیوحشت زده و گر یشد.به چشم ها کیبه او نزد یزد و قدر یپوزخند ریآرشاو

 یکن یدر مقابلم کار یتون ی.نمیدون یتر گفت:خودتم م میمال یرا هنوز در چنگ داشت.با لحن شیکرد.موها

 اس! دهیفا یدخترجون.مقاومت ب

 .نیکرد یو گورتونو گم م نیمرد یبا نفرت به او نگاه کرد و نجوا کرد:کاش همون وقت تو و آرش هم م نیلیآ
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مقصرش آرشه.اون  ارمیهم سرت ب یی.اما هر بالهیکیچانه اش را فشرد و گفت:نفرت من و تو نسبت به آرش  ریآرشاو

 عشقشو اعتراف کنه. یا گهیتونست جور د یبه نامزد من رحم نکرد.م

 یمثل تو که از خوشگل یمن ازت بگذرم؟اونم از دختر یگذرا به چهره اش انداخت و گفت:انتظار دار ینگاه سپس

 کم نداره! یزیچ

 !ه؟ی:م...منظور...ت...چدیبه جانش افتاد و با وحشت پرس یا رعشه

نداشته  یگفت:تو رو خدا باهام کار ریملتمس رو به آرشاو یبه عقب رفت و با لحن یقدم نیلی.آدیخند ریآرشاو

 نشو... کیباش...به من...من نزد

 ولم کن.بهم ریزد:آرشاو ادیفر نیلیزد.آ شیبه مانتو یشد و چنگ کیاو،به او نزد یتوجه به التماس ها یب ریآرشاو

 نشو! کینزد

 :خفه شو!دیبه صورتش نواخت و غر یا یلیس گریبار د ریآرشاو

 کنم... یاش را به دست فشرد و گفت:تو رو خدا...التماست م قهی هیبا گر نیلیآ

 چیزد:خدا ازت نگذره...ه ادیبا هق هق فر نیلیپرت کرد.آ یبه گوشه ا یشالش را از سرش برداشت و عصب ریآرشاو

 بخشمتون... یوقت...نم

آرش مانعش شد.هر دو مات و  ادیشد اما فر کیدخترک به او نزد یتوجه به التماس ها و خواهش ها یاما ب ریآرشاو

اش از حضور آرش خوشحال شد و در  یبار در زندگ نیاول یبرا نیلیشدند.آ رهیآرش خ نیخشمگ یمبهوت به چهره 

 یزد:عوض ادینثار صورتش کرد.سپس فر یتاو حمله ور شد و مش یبه سو تیدل خدا را شکر کرد.آرش با عصبان

 کشمت... یزارم پس فطرت...م یمن ؟زندتیکرد یکار م یبا خواهر من چ یداشت

 نیزم یرو نیلیشدند.آ زیبر صورتش فرود آمد.هر دو با هم گالو یگریدهد که مشت د یخواست پاسخ ریآرشاو

 گریشد.د ای.وارد دردیساحل دو یآن دو گم شد.از جا برخاست و به سو یها ادیفر انینشسته بود و هق هق اش م

 توجه یآب،بدنش را لرزاند اما ب یدر نظرش پوچ بودند.خنک زی!همه چیمهم نبود!عشق...نفرت...زندگ شیبرا یزیچ

جلو تر  ختیر یکه اشک م یبر هم فشرد و در حال دهی.ددیرس یرفت.آب تا کمرش م یم ،جلویزییسرد و پا یبه هوا

 دایگشت.تنها چند قدم با مرگ فاصله داشت که فر یبر م یدوباره به روال عاد زیامشب با مرگ او همه چ دیرفت.شا

 !نیلیجلو نرو.آ نیلی:آدیچیبهزاد در گوشش پ
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رفت و باک  یمرگ م یخودش به سو یرفت.با پا یاو جلو تر م ادیتوجه به فر یکرد اما او ب یالتماسش م بهزاد

 نداشت!

 به دنبالش رفت. مهیشد و سراس ایهم وارد در بهزاد

 

 

 !ـنیـلـیزد:آ ادیآب رفت.بهزاد با وحشت فر ریبه ز نیلیقدم با او فاصله داشت که آ چند

او  به تینمانده بود تا غرق شود.بهزاد با عصبان یزیسرفه کرد.چ نیلی.آدیرفت و او را باال کش شیبه سو هراسان

 شه هان؟ یدرست م یزیچ یخودتو بکش اگه یدختر؟فکر کرد ی:مگه عقلت رو از دست داددیتوپ

و او را به خود فشرد.بغض آزارش  دیکش ی.بهزاد آهستیگر یها یخود را در آغوش او رها کرد و ها هیبا گر نیلیآ

 نیلی.آنیلیرا نوازش کرد و گفت:آ سشیخ سوانیکشاند.گ یرا تا مرز جنون م ن،اویلیداد.ترس از دست دادن آ یم

 منو نگاه کن. یلینکن.آ هیبخاطر من گر

 نیرا شرمگ نیلیآ نیحلقه بسته بود و هم شی.اشک در چشم هاستیمتورم و سرخ به او نگر ییبا چشم ها نیلیآ

 کرد. یم

 ؟ینکن یکار نیوقت همچ چیه گهید ید ی:قول مبهزاد

 شد؟ یعوض م یمردم چ یم ؟اگهیزد:چرا نجاتم داد ادیفر نیلیآ

طور من چ ینکرد ؟فکریهم فکر نکرد هیبه بق یتو حت یزد:لعنت ادیرا به دست گرفت و فر شیبازو ها یعصب بهزاد

 ؟یلیآ یبه آرسام و آرش هم فکر نکرد یکنم؟من به جهنم.حت یتونم بدون تو زندگ یم

کرده  ریمرد را سراز کی.چه قدر احمق بود که اشک ستیمات و مبهوت او را نگر نیلی.آختیر یاو هم اشک م حال

 بود.

 کس نمرده! چیکس بعد ه چی:هنیلیآ

 نکرده! یبعد از اون زندگ ی:نمرده. ولبهزاد
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 .یخور یساحل.وگرنه سرما م میبر ایدهد که بهزاد گفت:ب یخواست پاسخ نیلیآ

 ؟ی:خودت چنیلیآ

 !یزد و گفت:تو مهم تر یلبخند بهزاد

ه ک یدوست دارم.حاضرم ثابت کنم.تا حد یلی:آدیچیبهزاد در گوشش پ یانداخت.صدا ریبا خجالت سر به ز نیلیآ

 تفاوت باشم و نجاتت ندم. ی.پس ازم نخواه بیاگه مال من نباش یحت ارمیتونم بدون تو دووم ب یمطمئنم نم

 تر از منه.من... شیب یلیخ اقتتیو گفت:تو ل ستیبه او نگر یبا قدردان نیلیآ

من با تموم وجودم دوست  ی.ولیلیآ ناستیتو بهتر اقتی.مطمئنم لاریجمله رو به زبون ن نیوقت ا چیه گهی:دبهزاد

 .یزارم زجر بکش یبازم دوست دارم و نم یاگه منو نخوا یدارم حت

 .یکه تو عاشقش بش یرا زدود و زمزمه کرد:خوش به حال اون شیاشک ها نیلیآ

 اش را به او دوخت و گفت:پس خوش به حالت! فتهینگاهِ ش بهزاد

 نیلیبودند.آ سیخ سیقدم برداشت.بهزاد هم به دنبالش رفت.هر دو خ الیو یبر لب راند و به سو یلبخند محو نیلیآ

 حالت خوبه؟ نیلی:آدیپرس ی.بهزاد با نگراندیلرز یاز سرما م

 دکتر. میبر دیتکان داد که بهزاد گفت:با یسر نیلیآ

 :نه خوبم.نیلیآ

 :معلومه!بهزاد

 .یحرف گوش بد دیبا گهیبه بعد د نیا ؟ازیدیفهم میکه بهزاد گفت:بهونه ندار ستیبا حرص به او نگر نیلیآ

نشسته  نیزم یرو یگوشه ا یزخم ینبود.آرش همچون ببر ریاز آرش و آرشاو یتکان داد.خبر یبه ناچار سر نیلیآ

به  یرا تند تر کرد اما آرش مانعش شد و راهش را سد کرد.بهزاد با نگران شیو قدم ها دیاو،لرز دنیبا د نیلیبود.آ

 مرد؟ یسر خودت آورد یی:چه بالدیو پرس ستیآرش نگر یزخم یچهره 

 اون مردک... ؟بخاطریخودت رو بکش یخواست ین؟میلیآ یکرد یکار م یچ یگفت:داشت نیلیآرش رو به آ
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 ؟یفهم ی.مستیزد:به تو مربوط ن ادیفر نیلیآ

 لحظه... هیگوش کن  نیلی:آآرش

 بخاطر حماقت توهه آرش. نایا یتوهه.همه  ریگفت:همش تقص انیگر نیلیآ

 وقت! چیبخشمت ه یوقت نم چیزمزمه کرد:ه نیلیو سکوت کرد.آ ستیندامت بار به خواهرش نگر یبا نگاه آرش

 نیزم یکرد.رو یرفت و خود را درون اتاقش زندان الیتوجه به آن دو به و یب نیلیکه آ دیبگو یزیخواست چ بهزاد

ه چ یمرد.اصال آرش برا یباشد!کاش م افتهیشد تازه از دام مرگ نجات  ی.باورش نمستیبلند گر ینشست و با صدا

در رو قفل  ن؟چرایلی:آدیچیبهزاد در گوشش پ یصدابه در اتاقش خورد و متعاقب آن  یجا آمده بود؟ضربه ا نیبه ا

 ؟یکرد

 در و باز کن. نیلیملتمس گفت:آ یاو با لحن ی هیگر یصدا دنیسکوت کرد.بهزاد با شن نیلیآ

 !رمی:تنهام بزار.بزار به حال خودم بمنیلیآ

 کار رو نکن. نیبا خودت ا نیلی:آبهزاد

 .شتیپ ادیگم ب یبه شهال م یرم.ول یسکوت کرد که بهزاد افزود:باشه من م نیلیآ

 یباشد در آغوشش اشک م افتهی ختنیاشک ر یبرا یپناهگاه ایاو،گو دنیبا د نیلیبعد شهال به اتاقش آمد.آ یقیدقا

را پشت سر  یگذشته ا نیچن نیلیکرد آ ی.باور نمختیر یاو اشک م یکرد.شهال هم همپا یو با او درد و دل م ختیر

دوستانه  یاز سر ترحم نبود و بخاطر رابطه  شیها یسوخت اما اشک ها و همدرد یگذاشته باشد.دلش به حال او م

قطع شد و در آغوش  نیلیآ ی هیگر یدانست چند ساعت گذشته است که صدا یبود.نم نیحد غمگ نیاش با او تا ا

 د؟یخواب ی:کدیبعد بهزاد وارد اتاق شد و پرس یقیو از جا برخاست.دقا دیکش یشهال به خواب رفت.آه

 !یلیبهزاد.خ دهیدرد کش یلی.خدهی:تازه خوابشهال

 ؟یکرد هی:گردیتکان داد و پرس یسر یبا ناراحت بهزاد

 برگشتن اصفهان. هیاز ما بق ری.خوبه غنییرم پا یبمون.من م ششیتکان داد و گفت:تو پ یسر شهال

 :باشه.بهزاد
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 و به دیکش یاش،قلبش را به درد آورد.آه یمعصوم و دوست داشتن یتخت نشست.چهره  یرفت و رو نیلیآ یسو به

 بود! سیهنوز خ شیشد.گونه ها رهیاو خ

 

 

تکان داد و زمزمه کرد:باالخره دلت رو به  یسر یداد.با ناراحت یرا نجات م نیلیشد و آ یزود تر دست به کار م دیبا

 آرم... یدست م

 کجاست. ستیمعلوم ن ریاو گفت:آرشاو دنیاز اتاق خارج شد.شهال با د سپس

 زاشتم. ینم آورد زندش یم یلیسر آ یی.بخدا اگه بالرهی:بره بمدیغر یعصب بهزاد

 گذشت.اگه آرش نبود... ریبهزاد نهاد و گفت:آروم باش بهزاد.به خ یدستش را بر شانه  شهال

 اومده؟ یچ ی:آرش برابهزاد

 دونم. ی:نمشهال

 آرش. شیرم پ یباشه.من م نیلیرفت گفت:تو حواست به آ یم نییهمان طور که از پله ها پا بهزاد

به اطراف نداشت.بهزاد با  ینشسته بود و توجه نهیتکان داد و به اتاق برگشت.آرش کنار شوم یسر شهال

 ؟ی:خوبدی.کنارش نشست و پرسرفت شیتاسف تکان داد و به سو یبه نشانه  یدنش،سرید

 شم! ینم نیزد و گفت:بهتر از ا یبه خودش آمد.پوزخند آرش

 رفت؟ ریو گفت:آرشاو دیکش یآه بهزاد

 دونم. ی:نمآرش

 گذشت؟ نتونیب ی:چبهزاد

 واضح تر؟ نیبه چهره اش اشاره کرد و گفت:از ا آرش
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 ؟ی:چطور شد اومدبهزاد

 .نیلی.اومدم دنبال آنیآ ی:آرسام بهم گفت امشب مآرش

 ...نیلیآ دمیرس یتر م رید قهیدق هیافزود:اگه  نیغمگ یکرد و با لحن یمکث

 رتزدهی.بهزاد حندیرا نب شیافکند تا بهزاد اشک ها ریو سر به ز دیکش یآه

 !رممکنهی...نه...غنیلی...داشت...آریگفت:آرشاو

فکر انتقام چشماشو کور کرده.با  یشد.اون عوض یخواهرم داشت نابود م یبهزاد.زندگ دمیخودم د ی:با چشماآرش

نداره.همش بخاطر منه.مقصر منم که اون داره  ی.بهزاد اون گناهدمیخودم د یمرگ رو با چشما نیلیآ تیوضع دنید

 وقت! چیبخشم ه یرو نم ودموقت خ چیه ادیسرش ب ییق داره منو نبخشه.اگه بالکشه.ح یعذاب م

 توهم بهزاد. ونیخواهرم رو مد یِگفت:زندگ سکوت کرد که آرش بهزاد

 !یمرد یلیو گفت:ممنونم ازت.خ دیبه شانه اش کوب یدست

 .لمیوس هی.من فقط زد و گفت:خواست خدا بوده یلبخند بهزاد

 :بهزاد؟آرش

 شده؟ ی:چبهزاد

 کجاست؟ نیلی:آآرش

 .دی:به زور خواببهزاد

 بهزاد؟ نتونهیب یزی:چدیرو پرس نیکرد.از ا کیآرش را تحر یکنجکاو نشیغمگ ی چهره

 شد. رهیآرش خ یو متعجب به چهره  دیاز سرش پر برق

 قدر نامردم که ... نیمن ا یآرش؟فکر کرد هیچه سوال نی:ابهزاد

 .رک و راست حرف دلتو بگو.نیلیشناسم هم آ یحرفش آمد و گفت:بهزاد هم من تو رو م انیم آرش
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 گفتن ندارم. یبرا یزی:من چبهزاد

 .یبمال رهیسر من رو ش یتون ی:انکار نکن بهزاد.نمآرش

رو فدا کنم اما اون  یتر از جونم.حاضرم همه چ شیگفت:دوستش دارم آرش.ب نیغمگ یو با لحن اوردیتاب ن بهزاد

 نشه و زجر نکشه. شیزیچ

 نیلیکه بهزاد گفت:آ دیبگو یزیباور نداشت.خواست چ دیشن یرا که م یزیشد.چ رهیمات و مبهوت به او خ آرش

 نکن باشه؟ تشینداشته باش.اذ یدل المصب منه.به اون کار نیا ری.تقصستیمقصر ن

 .ستیرفتن بهزاد را نگر یتکان داد و با ناباور یسر آرش

 

 

تماس را قطع کرد و  ینکرد.با ناراحت افتیدر یرا لمس کرد اما پاسخ نیلیآ یتلفنش را برداشت و شماره  بهزاد

سخت کنارش باشد.آرش از  طیشرا نیاو را داشت و دوست داشت در ا یکرد.دلش هوا امکیشروع به نوشتن پ

 ی.بدیکش یاو پر م یبه عکس محبوبش انداخت.قلبش برا یبود.نگاه داریبود و تنها بهزاد ب دهیخواب شیپ یساعات

 شروع به نوشتن کرد: اریاخت

 

 دوستت دارم عاشقانه

 قدر دوستت دارم که آن

 کنم ینم غیاز تو در یجانم را طلب کن اگر

 قدر دوستت دارم آن

  یستین یوقت که

 ستین دنیبه نفس کش یاقیاشت
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 دارد ییدانم که دوست داشتنت بها یم

 جان و دل از

 را خواهم پرداخت آن

 ...ی...درد...سخترنج

 را تحمل خواهم کرد همه

 به تو دنیرس تا

 شود یعشق تو همه آسان م با

 به تو نرسم تا

 نمیننش آرام

 را فقط در کنار تو دوست دارم آرامش

 نهیریفقط با تو ش یزندگ

 ستین شیب یننگ میبدون تو برا آرامش

 به تو دنیشیاند

 است نیریش اریبس میبرا

 که در نبودت چرا

 دهد یم یهست که به من زندگ ادتی

 از هر که هست و خواهد بود شتریب

 دارم دوستت
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 دانم یرا برتر از هر که م تو

 بای.صادق.مهربان و زپاک

 ییبایز اریبس تو

 و باستیکه درونت ز چرا

 یو معصوم پاک

 عاشقانه دوست دارم اریبس تورا

 دیدانم که به تو خواهم رس یم و

 باستیتو بودن چه قدر ز درکنار

 در کنار تو هستم یوقت

 رسد یم انیبه پا میآرزوها

 شود یدر تو خالصه م میکه تموم آرزوها چرا

 که ستیتنها واژه ا تو

 میبرا شهیهم

 دارد یو مفهوم معنا

 ستمین چیمن بدون تو ه و

 عاشقانه دوست دارم تورا

 !عاشقانه
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امشب،فکرش را مشغول  اناتی.جردیتخت دراز کش ینهاد و رو ی.تلفن را گوشه ادیو عکسش را بوس دیکش یآه

ست توان یکرد.چگونه م یاش م وانهید دیایب نشیلیسر آ ییکه بال نیکرد.تصور ا یکرده بود و حالش را دگرگون م

 ریاوشک آرش یو ب دیبخش یخود را نم گزافتاد،هر یم نیلیآ یبرا یعشقش باشد!اگر امشب اتفاق دنیشاهد رنج کش

 نیلیدانست از فردا چه طور با آرش رو به رو شود؟به آ ی.نمدیکش یشد و آه رهیگذاشت.به آسمان خ یرا زنده نم

اب ت یرفت و قلب ب یم ییبازگو نکند اما دستش رو شد.هوا کم کم رو به روشنا یکس شیقول داده بود راز دلش را پ

 محبوبش! دنید یقرار برا یداشت.ب یوا م یقرار یرا به ب شیدایو ش

به عکس  یبر لبانش راند و با خوشنود یرا خوانده بود.لبخند امشیپ نیلیتلفن انداخت.آ یبه صفحه  ینگاه

 ماند. رهیخ لشیپروفا

 شیبه موها یموقع صبح با او چه کار داشت؟دست نیماند.بهزاد ا رهیتلفنش خ یمتعجب به صفحه  نیلیآ

دل  در گریمشغول خواندن شد.بار د یسوخت.قفل تلفنش را گشود و با کنجکاو یم هیاز فرط گر شیها .چشمدیکش

او را پس بزند؟محال  یرحم یبتوانست با  ی!چه طور میمجنون واقع کیخود را مالمت کرد.بهزاد عاشق او بود!

 کیبه  کیبود و  دهیامانش را بر شبی!اتفاقات دریکرد.اما آرشاو یشد،مطمئنا مخالفت نم یبود!اگر آرش با خبر م

زد و با خود نجوا  یشخندینداشت.ن یآمد.هنوز هم ته قلبش نسبت به او نفرت یبه رقص در م دگانشید یجلو

لرزه؟چرا قلبت  یدست و پات م دنشیبا هر بار د یلعنت ی.اون وقت چرا تووادخ یاحمق!اون تو رو نم یدختره »کرد:

 یایکابوس براش...آه خدا چه دن هیوقت نداشت.من شدم  چیمنو نداره.ه دنیچشم د یکشه...اون حت یاون پر م یبرا

 .«اره؟یهمه ظلم از جانب عشقش طاقت ب نیتونه در برابر ا یم ی!کدوم عاشقیدار یرحم یب

 ...یاشتباه گرفت وبیصبر من رو با صبر ا ایرا زدود و گفت:خدا شیها اشک

 او حکم یبرا نیلیآ ایبه تنش بازگشت.گو یانرژ گریاو،بار د دنیبه در نواخت و وارد اتاق شد.با د یضربه ا بهزاد

 را داشت! یو زندگ یانرژ ریاکس

 یلب سالم گفت.بهزاد با سرخوش ریآمد.از جا برخاست و ز دیبر لبانش پد یلبخند مچهیاو،ن دنیبا د نیلیآ

 ؟یخانم خانما.بهتر ریگفت:صبح بخ

 من عسل هم خوردت؟ هیشه با  یکه نم یکرد و گفت:بهتر یجنباند.بهزاد اخم دییتا یبه نشانه  یسر نیلیآ
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 قدر اخمو؟ نیرفت و گفت:دختر هم ا شیغرولندکنان به سو سپس

 بداخالقشون طرفم.نه؟ هیکه بهزاد گفت:ظاهرا با  دیخند نیلیآ

 گفت:بدجور! یبه شوخ نیلیآ

 .سپس گفت:حالت چطوره؟دیهم خند بهزاد

 :خوبم.نیلیآ

 ؟ی:خوبِ واقعبهزاد

 .یشگیهم یزد و گفت:نه!همون خوبا یپوزخند نیلیآ

 .یلیآرم آ یرو جا م ریشد و گفت:حال آرشاو رهیبه او خ یبا ناراحت بهزاد

 و فورا گفت:نـه. دیلب گز نیلیآ

 نه؟ یچ یعنی:دیمتعجب پرس بهزاد

 خودش انتقامشو گرفته. الیکارش.اون به خ ی:بزار بره پنیلیآ

 ؟یچـ...ـ ی...ـعنـی:دیرنگ باخت و با لکنت پرس بهزاد

 جا. نیکه آرش رو کشوند ا نی:همنیلیآ

 ؟یکن ینم یرو از ما مخف یزیتو که چ نیلیمچ دستش را فشرد و گفت:آ بهزاد

 کنم؟ یمخف دیرو با ی:چنیلیآ

 .ریآرشاو شبی:دبهزاد

 ...یلیکرد؟آ یکنجکاو نگاهش کرد که بهزاد افزود:بهت دست دراز نیلیآ

 زد:ساکت شو بهزاد! ادیحرفش را قطع کرد و فر نیلیآ
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با خشم او را  نیلی.در دل خود را مالمت کرد.آستیاشکبارش نگر یو چشم ها نیخشمگ یمتعجب به چهره  بهزاد

 پس زد و از اتاق خارج شد.

 

 

شرد را ف شیپله،بازو یاز اتاق خارج شد.رو نیلیو به دنبال آنامرتبش انداخت  یه موهاب یچنگ یکالفه و عصب بهزاد

 صبر کن. یلیو گفت:آ

  یرا معطوف چهره  گنشیو نگاه غم ستادیا نیلیآ

 ینداشتم بخدا.خودت که من و م یمن قصد بد یلیانداخت و گفت:آ ریسر به ز یبهزاد کرد.بهزاد با ناراحت ی شرمنده

 من ... زمیعز یشناس

 بود! یخوب هیخب.توج یلیحرفش آمد و گفت:خ انیکالفه م نیلیآ

بشه  تیزیکه تو چ دمیمنظور گفتم.من فقط...فقط...ترس یباور کن من ب ی.ولی.حق داریاز دستم دلخور نیلی:آبهزاد

 .یلیآ

!با یلعنت ری.آرشاودمیبخش یوقت خودم و نم چیه ومدیسرت م ییتکان داد که بهزاد زمزمه کرد:اگه بال یسر نیلیآ

خار تو  هیزارم  ینم ی.اگه به من باشه حتیلیتو رو ندارم آ دنیکردم.تحمل زجر کش یخودم خفش م یدستا نیهم

 که؟! یدون ی.میبا ارزش تر ایدن یگنج ها یتو برام از همه  یلیپات فرو بره.آ

 یم شیکرد و شرم را به گونه ها یبهزاد حالش را دگرگون م یافکند.نگاه ها ریو سر به ز اوردیتاب ن نیلیآ

 توانست راز دلش را فاش کند. ی.کاش او هم همچون بهزاد با صراحت مختیر

.باشه؟هر وقت جوابت مثبت بود.همون موقع!من همون نیلینگو آ یچیدهد که بهزاد گفت:ه یخواست پاسخ نیلیآ

 شنوم. یموقع حرفاتو م

جبران کنم؟هر وقت که حالم بد بود رو تو  یبهزاد.چطور یخوب یلینگاهش کرد و زمزمه کرد:تو خ یبا قدردان نیلیآ

 .ندازمیتو رو تو دردسر م شهیخوام که هم یکردم.معذرت م لیدردامو به تو تحم شهیکردم.هم یخال
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 !سیدخترک نهاد و گفت:ه یلب ها یسبابه اش را رو انگشت

.قلب عاشق و دیکش یکرد و وجودش را به آتش م یشد.نگاهِ بهزاد در عمق وجودش نفوذ م رهیبا شرم به او خ نیلیآ

 یکرد.بهزاد موشکافانه چشم ها یم تیهم سرا نیلیبه آ جانشیو ه دیتپ یم شهیتر از هم نه،تندیمجنونش در س

 تونم یعاشقم!نم هیجا نبودم.من  نیاالن ا تممن اگه دوست نداش نیلیمحبوبش را از نظر گذراند و سپس لب زد:آ

 رمیخودم رو بگ یاگه بخوام جلو یشه...حت یتونم پشتش نباشم و بهش قوت قلب ندم.نم یعشقم رو درک نکنم.نم

 یمن صد برابرشو م یکش یکه تو م ی.درد تو،درد منه!رنجدنتیلحظه د هی یکنه برا یم یقرار یب میقلب لعنت نیا

 یشق معا هی.حال منو فقط نیلیآ یدیفهم یم ؟کاشیفهم ی!میلیتفاوت باشم آ یبه تو ب سبتتونم ن یکشم.من نم

 !یعاشقِ واقع هیفهمه!

 کنم... یو زمزمه کرد:من حالت رو درک م دیکش یآه نیلیآ

 !یتون ی:نمبهزاد

 ترسم. یاحساساتم نم انیاز ب گهی.دنیلیآ یدونم متنم رو خوند یسکوت کرد که بهزاد گفت:م نیلیآ

 .یریجلومو بگ یتون یو گفت:تو هم نم دیخند

 ه؟یچ زمی:اگه بتونم جانیلیآ

 شام و گردش دو نفره! هینگاهش کرد و گفت: طنتیبا ش بهزاد

گرفت اما بهزاد  شیرا در پ نییسرخ از شرم نگاهش را از او پس گرفت.برگشت و راه پا یبا گونه ها و دیلب گز نیلیآ

به آغوش پسرک افتاد.هر دو متعجب  مایو مستقتعادلش را از دست داد  نیلی.آفورا دستش را گرفت و او را بازگرداند

بهزاد دور کمر او حلقه بسته بود و  یمشهود بود.دست ها امال.لرزش بدنش کستندینگر یم گریکدیزده به  جانیو ه

 با عجز و خجالت زمزمه کرد:بهزاد! نیلی.آدیرس یپنج سانت هم نم فاصله آن ها به

ت شد و گفت:معذر رهیخ نیلیآ یرنگ باخته  ی.سپس به چهره دیکش یقینفس عم یبر هم فشرد و عصب دهید بهزاد

 ...یخوام ول یم

 ...دیشده.تو نبا ییهوی زی:همه چنیلیآ
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مقدمه احساساتمو  یب دیاتفاق افتاد.نبا ییهوی زیدونم.حق با تواِ.همه چ یکالفه حرفش را قطع کرد و گفت:م بهزاد

سم دوست دارم.به موال ق غمبریپ ری.دوست دارم.به پستیقلبم دست خودم ن اریتونم.اخت ی.اما نمیلیگفتم آ یبهت م

 .نیلیعاشقتم آ

 ادامه نده بهزاد. نیاز ا شتریکنم ب یبا بغض گفت:ازت خواهش م نیلیآ

 و کنار گوشش زمزمه کرد: دیکش یآه بهزاد

 

 صبر کجاست ؟ ... یتر از عاشقِ ب چارهیب

 

 

 

 ؟یقدر دوستم دار نیا یش ی:خسته نمدیپرس نیغمگ یو با لحن دیخود را عقب کش نیلیآ

 قدر نفس نیا یشیمونه که من ازت بپرسم:خسته نم یم نیکوتاه پاسخ داد:مثل ا ی.پس از مکثدیخند بهزاد

 !؟یکش یم 

 شهال مانعش شد:بچه ها؟ یکه صدا دیبگو یگرید زیپاسخ او سکوت کرد.بهزاد خواست چ ریتحت تأث نیلیآ

 د؟یکن یکار م یجا چ نی:ادیشد و پرس رهی.شهال متعجب به آن دو خستیبا خجالت به شهال نگر نیلیآ

 .میزد یحرف م می:داشتبهزاد

 جا؟! نی:اشهال

 !گهیشو د الیخ یداره حاال.ب یکالفه پاسخ داد:چه فرق بهزاد

 کنه آخه؟ یتو رو محل م یباال انداخت و گفت:با زن داداشم کار داشتم.ک یتفاوت شانه ا یب شهال
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 رسم بعدا! یشهال خانم.به حسابت م یو گفت:عه زبون در آورد دیخند بهزاد

را داشت!چه قدر احمق  ریآرشاو یبه پا بود.دلش هوا ییداد و در درونش غوغا یبه بحثشان گوش م ریسر به ز نیلیآ

 رونیب الیشهال از عالم خ ی!با صداشهیهم یخواست.برا یممکن ها،باز هم او را م ریبود که با وجود تمام مانع ها و غ

 تلخ پرتاب شد. تِیآمد و به واقع

 ؟ییکجا یلی:آشهال

 جام. نی:همنیلیآ

جبران  دیبا یروزمونه.حساب نی.امروز آخرنییپا میبر ای!بدو بیبه او افکند و گفت:معلومه حساب ینگاه معنا دار شهال

 .میکن

 عوض کن برات خوبه! ییحال و هوا هی.برو یلیآورد که بهزاد گفت:آره آ یخواست بهانه ا نیلیآ

 ها. ستیخبرا ن نیاز ا گهیگفت:از فردا د طنتیو با ش دیخند شهال

 .میتکان داد و گفت:باشه بر یبا لبخند سر نیلیآ

ت دوس یلیخ یلیبرود که بهزاد نجوا کرد:آ نییهم خواست پا نیلیبازگشت.آ نییپا یزود تر از او به طبقه  شهال

 دارم!

از  شی.ضربان قبلش شدت گرفته بود و گونه هادیشد و فورا خود را از دست او رهان نیلیآ ستادنیشهال مانع ا ادیفر

 :چته دختر؟دیشرم سرخ بودند!شهال دستش را فشرد و کنجکاو پرس

 .ستین میزیدستپاچه پاسخ داد:چ نیلیآ

 کلک! ی:اشهال

 ه؟ی:چنیلیآ

 ن؟یکرد یکار م ی:اون باال چشهال
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خودش رو نگه  یتونه جلو یبگم اما اون نم یزیتونم به بهزاد چ یتوجه به سوال او گفت:شهال من نم یب نیلیآ

 تحت فشار گذاشته. یداره.منم حساب

 نیتو ا یتحت فشار بودن؟چه مشکل یگ یم یدختر؟تو به خوشبخت یمن ناز نکنا.چه فشار ی:خوبه خوبه!براشهال

 ؟یکن یکنه؟چرا ازش فرار م یم شونیکه تو رو پر سیقض

 دونم. یدونم شهال.بخدا خودمم نم یزد:نم ادیتکان داد و با عجز فر یسر نیلیآ

 آروم باش.باشه من غلط کردم. نیلیگفت:آ یبا نگران شهال

گنگ و  یبه روز ها نیلیزد اما آ یزدند و شهال مدام حرف م یقدم م ایکرد.کنار در یبا او همراه ریسر به ز نیلیآ

 گم؟ یم یچ یشنو ی.میلیآ یکرد و گفت:ه شینثار بازو ی.شهال مشتدیشیاند یداشت م شیکه در پ یمبهم

 ؟ی:چنیلیآ

 :مرض!دیغر شهال

 حواسم نبود. دی:ببخشنیلیآ

 یشده؟م یچ نیلی:آدیپرس یانداخت و جد نیلیآ یبه چهره  ی.نگاهستادیهم ا نیلیو متعاقب آن آ ستادیا شهال

 ؟یبا من حرف بزن یخوا

 :گفتم که خوبم.نیلیآ

 ؟یختیچند روزه بهم ر ه؟چرای.دردت چنیلیآ نمیب یو غم م ی.من تو چشات سرگردونیگ یدروغ م ی:دارشهال

 ؟ی:تا حاال عاشق شدنیلیآ

 تو... یلیگفت:آ رتزدهیح شهال

 حرفش آمد و گفت:فقط سوالمو جواب بده شهال. انیم نیلیآ

 :نه نشدم.شهال

 .یحال االنم رو درک کن یتون یزد و گفت:پس نم یلبخند محو نیلیآ
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 ؟ی:تو عاشق شددیپرس یبا نگران شهال

 :بهزاد؟دیسکوت کرد.شهال پرس نیلیآ

 جنباند و گفت:نه! ینف یبه نشانه  یسر نیلیآ

 ؟ی:پس کشهال

زنم مثل خوره داره از درون نابودم  یکه توش دست و پا م یبرزخ نیسخته!ا یلیتوجه به او گفت:شهال خ یب نیلیآ

م.اما وابسته بود دمیتونم تمرکز کنم.گذشته!من تو گذشته عاشق بودم.شا یکنه.نم یکنه.فکرم درست عمل نم یم

عشق باز شده و شعله هاش دوباره روشن  اون یناکام موند و پروندش بسته شد.حاال بعد از هفت سال پرونده 

گن احساس  یم یدیهم منتقل شده.شن ندهیود داشته.تو گذشته بوده و به آشه انکارش کرد چون وج یشدن.نم

به خواست سرنوشت  دمی.کهنه نشده فقط به زور و اجبار شاهیهمون طور قایدق نمیشه؟ا یوقت کهنه نم چیه

 رهیکه فراموش شده،اونم تو گذشته،دوباره شکل بگ یاحساس هیشه  ی.چطور ماههباور اشتب هی نیفراموش شده.اما ا

 یعشق خام نوجوان هی ایاحساس پوچ و بچگانه  هیوجود و قلب آدم رشد کنه و  تو ره؟دوبارهیو از نو پر و بال بگ

به  میگزند یسمتاق نیتر یشهال.فکر کن تو بحران میحالت نیبشه؟من االن همچ یقیو حق یعشق واقع هیبه  لیتبد

 یچه عکس العمل دیشه.حاال تصور کن من تو اون زمان با یم دایپ یمیاون عشق قد یسر و کله  هویبردم که  یسر م

 نکرده باشه! رییکه احساسم تغ یعیکردم.خب طب دایدادم.من...عشق نافرجامم رو دوباره پ ینشون م

 درسته؟ یری:تو عاشق آرشاودیاو پرس یاز حرف ها ریمتح شهال

به ماندنش نکرد و در سکوت  یگرفت.شهال هم اصرا شیبازگشت را در پ ریرنگ باخت اما سکوت کرد و مس نیلیآ

 !نیلیآ یِذهنش را به تکاپو وا داشته بود.تکاپو در زندگ نیلیآ یرفتنش را نظاره کرد.حرف ها

... 

 

 

 

*** 



 اممن یک قربانی 

 

 
199 

 

 ماه بعد سه

 

 

 یچند ماه،مدام گوش م نیکه در ا یضبط رفت و روشنش کرد.آهنگ یدستش به سو اریاخت یشد و ب لشیاتومب سوار

،از افتاد یم انیآن نگاهِ معصوم و گر ادیبه  یکرد و وقت ینم شیرها یلحظه ا نیلیآ ری.تصودیکش یشد.آه یداد پل

اد.به د نییرا پا شهیو ش دیکش یقی.نفس عمردبر هم فش دهیو د دیبه فرمون کوب یمشت یشد!عصب یخود متنفر م

 شیسرما هم برا یرا اشغال کرد اما حت نیماش یرحم خود فضا یب یزمستان،با سرما یداشت.هوا ازیتازه ن یهوا

را باال  شهیزد و ش یروح و خسته!پوزخند ینداشت.چه قدر به زمستان شباهت داشت!همچون او سرد و ب یتیاهم

کرد و بار  ادیرا ز کیموز ی.صدادیشیاند یم نیلیراند و به آ یرا م لیهدف اتومب ی.بداختبه ساعتش ان یداد.نگاه

 در وجودش رخنه کرد: یعاشق یو هوا گر،حالید

 

 رهیهم توو هر نفس بغضم بگ دی، با فتمیتو م ادِی یوقت

 

 رهینم ادمی، اون همه خاطره رو  رمیبگ یفراموش من

 

 شهیواسه هم یجا با توأم عشقم ، همه جا کنارم همه

 

 ، ما که حسمون به هم عوض میکه باش ایدن یِجا هر

 شه ینم 
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 شه... ینم

 

 

 

 «:زمزمه کرد نیغمگ یفشرد با لحن یرا م شیکه بغض،گلو یحال در»

 

 

 یاز من اگه جدا ش یحت یدوسِت دارم ، هر جا باش یدون یم

 

 گامه هیبغضت توو صدامه و عشقت تنها تک بازم

 

 یرم رو به روم ی، هر جا م یدارم آرزوم دوسِت

 

 نشونست هیحالِ من  نیبا تو عاشقونست و ، ا حسم

 

 ـــستیندارم ، واسه من دردِ نبودنِ تو کم ن یکه زندگ من

 

 ستینکردنم دست خودم ن یزنده موندم اما ، زندگ آره
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 ستیخودم ن دستِ

 

 شه یچرا آدم نم وونتی، عشق د یاز خودت بپرس دیشا

 

 شه یشب به تو حسم کم نم کی یهمه سال ، حت نیبعدِ ا چرا

 

 شه ینم

 

 یاز من اگه جدا ش یحت یدوسِت دارم ، هر جا باش آخه

 

 گامه هیبغضت توو صدامه و عشقت تنها تک بازم

 

 یرم رو به روم ی، هر جا م یدارم آرزوم دوسِت

 

 نشونست... هیحالِ من  نیبا تو عاشقونست و ، ا حسم
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 |ن،عاشقانهیفرزاد فرز|

 

 

الفه کرد.ک یاعصباش را متشنج م گرید یها لیاتومب یاپیبوق پ یکشاند و فورا ترمز کرد.صدا یرا گوشه ا لیاتومب

در  یباش به خو یو دل تنگ دیکش یپر م نیلیآ یبه سو اریاخت یفرمون گذاشت.قلبش ب یو سرش را رو دیکش یپوف

محاالت بود!چطور دل به او باخت و  ن؟ازیلیکند.عشق به آ فیتوانست حس خودش را توص یبود.نم دایچهره اش هو

که قرار بود تقاص اشتباهات برادرش را پس دهد.چه ساده در دام عشق افتاده بود و حال  یمتوجه نشد؟آن هم کس

؟بر بود یاو را ببخشد.اصال مگر عشق او شدن نیلیزد.محال بود آ یدست و پا م یو دلتنگ یمانیمنجالب پش نیدر ا

 !یمکرد.باز هم نافرجا یوصلت موافقت نم نیاو باشد،آرش هرگز با ا اشقهم ع نیلیفرض آ

 یجار شیگونه ها یآرام آرام بر رو شیدر چشمانش حلقه بست.توان مقابله با بغضش را نداشت.اشک ها اشک

ه ک یجمله ا نیپس کو ا»زد و زمزمه کرد: یمهم نبود!پوزخند گریشکستن غرورش هم د یشدند.قلبش شکست.حت

مقاوم  دیبا شهیهم زن؟چرایبر کوقتا به حال خودشون اش یتونن گاه یکنن؟مگه اونا نم ینم هیگه مرد ها گر یم

احمقانه.لعنت به من.اصال  یحرفا نیکنن.لعنت به ا یو خود خور ارنیباشن و هر وقت بهشون سخت گذشت دم برن

 !«.یزندگ نیلعنت به ا

 نی.به اریبه به آقا آرشاو»تلخ که چهار ستون بدنش را لرزاند.نجوا کرد: ی.خنده ادیرا زدود و خند شیاشک ها یعصب

 «بازم. ی!نه من نمت؟ههیعاشق یبود ادعا نی؟ایجا زد یزود

جونم  متیاگه به ق یآرم.حت یمن به دستش م»از سر غرور به خود انداخت و با تحکم گفت: ینه،نگاهییدرون آ از

 «.تموم بشه!

 همان شرکت بهزاد سوق داد. ای نیلیمحل کار آ یرا به سو لیبر لب راند و اتومب یلبخند شهیاند نیا با
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شرکت  یبه سو مهی.سراسشد ادهیو پ دیکش یشرکت متوقف کرد.نفس آسوده ا یرا جلو لیبعد،اتومب یقیدقا

نکرد و وارد  یمنصرف کند،اما او توجه نیلیآمد و خواست او را از رفتن به اتاق آ شیبه سو دنشیبا د ی.منشرفت

 ری.متعجب به آرشاودیترس یاز او م گرید یخوشحال بود و از طرف یاو،از جا برخاست.از طرف دنیبا د نیلی.آاتاق شد

 ؟یکن یکار م یجا چ نی:تو ادیشد و پرس رهیخ

 .رونی:برو بدیبه او توپ یعصب نیلیشد.آ کینثارش کرد و به او نزد یلبخند ریآرشاو

 .نیکرد و گفت:صداتو بلند نکن.بش یاخم ریآرشاو

 .رونیگم برو ب ی:بهت منیلیآ

 !اریدر ن ی:مسخره بازدیفورا دستش را به دست فشرد و غر ریتلفن برد اما آرشاو یدستش را به سو سپس

 و رهیکرد و نگاهش را معطوف نگاهِ خ د،سکوتیکوب یاش م نهیتابش به شدت به س یکه قلبِ ب یدر حال نیلیآ

 و... ت،ندامتی،عصبانید؛غم،کالفگید یاو کرد.در پس آن چه ها که نم یکالفه  

 ؟یاومد یچ ی:برادیتر پرس میمال یلحن با

 .نمینگاهش کرد و سپس گفت:اومدم تو رو بب رهیخ یقیدقا ریآرشاو

 :من؟!دیکنجکاو پرس نیلیآ

 !نیلینجوا کرد:دلم برات تنگ شده بود آ یقرار یجنباند و با ب دییتا یبه نشانه  یسر ریآرشاو

 .از شدت خنده صورتش سرخ شده بود.دیبلند خند یو بعد با صدا ستیمتعجب به او نگر نیلیآ

 ؟یگرفته اول صبح تی:شوخنیلیآ

 گفتم! یگفت:نه.جد تیبا قاطع ریآرشاو

 !زادیمر دته؟دستیبر لب آورد و گفت:نقشه جد یپوزخند نیلیآ

 کرد و گفت:به من دست نزن. یاخم نیلیانداخت.آ شیبه بازو یو چنگ دیکش یقینفس عم یعصب ریآرشاو
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.مطمئن باش.فقط بخاطر دلم اومدم وگرنه خودم رو یلیآ ستیدر کار ن یدستش را ول کرد و گفت:نقشه ا ریآرشاو

 ؟یفهم یکردم.م ینم کیقدر کوچ نیا

 .رونیتونم حرفاتو باور کنم.لطفا برو ب یافکند و گفت:متاسفم که نم ریسر به ز نیلیآ

.من ینیدونم بخاطر اشتباهاتم باهام سر سنگ ینکن.م یطور نیا نیلیگفت:آ نیغمگ یبا لحن ریآرشاو

ون دو احساسم شی.هفت سال پیلیبه اشتباهم بردم آ یاشتباه کردم که تو رو رنجوندم اما باور کن پ یلیگناهکارم.خ

 .من...من...دوست...یلیشده آ رمیحس االن دامنگ نیگذاشتم و دنبالش رو نگرفتم.همطرفه بود اما من روش سرپوش 

 ادامه نده.لطفا. نیتر از ا شیشده.ب رید یلیحرفا خ نیواسه گفتن ا گهیحرفش را قطع کرد و گفت:د نیلیآ

 ی.ولو من باختم ی.قبول.تو بردنیلیعوض نشده آ یچیه ؟مطمئنمیتو دوستم نداشت ؟مگهیکن ی:چرا انکار مریآرشاو

.با تو دمیو عشق رو با تو فهم یاحساس و پاک ی.من معننیلیعشقت شدم آ ریعشقه!من اس یباختن به معن نیا

 یقلب منو به باز شیتو همون هفت سال پ نیلیحس زودگذر و بچگونه بوده!اما آ هیفقط  ایکه احساسم به رو دمیفهم

تو واقعا از من  اگه دیبشم؟شا الشیخ یتونم االن که درکش کردم ب ی.چطور میکه خودت بفهم نی.بدون ایگرفت

 کنم. ی.ازت خواهش منیلی.پس مقاومت نکن آیکه تو هم دوستم دار نهیا تیواقع یتونستم ول یم یمتنفر بود

حرفا رو تمومش  نیکنم ا یشه.ازت خواهش م یکه اشک در چشمانش حلقه زده بود لب زد:نم یدر حال نیلیآ

 ؟یفهم ی.ممیرس یوقت بهم نم چی،هیممکنه!من و تو مثل دو خط مواز ریکن.غ

 یپسش م یبه هر دومون رو کرده.پس چرا دار ی.خوشبختیتو بخوا هی.فقط کافمیرس یزد:م ادیفر یعصب ریآرشاو

چند سال  نیدونم که تو ا ی.خوب میدیمن چه قدر عذاب کش یاحمقانه  یدونم که با کارا یخوب م ؟منیزن

 هم منو؟ ید یرنج م واز عشقت به من کم نشده.پس چرا هم خودت یو ذره ا یمنو فراموش کن ینتونست

 یکن یفکر نم یبه خوشبخت گهیبه بعد د ییجا هی:از نیلیآ

 !ینش تیاذ گهیکه د ینیدنبال ا فقط

 !نیلیبا عجز لب زد:آ ریآرشاو

 شه. یوقت ممکن نم چیممکن ه ریبرو.غ ریشده بود گفت:آرشاو ختهیکه با بغض آم یبا لحن نیلیآ

 به من نگاه کن. یلیرا فشرد و با تحکم گفت:آ شیشانه ها ریانداخت که آرشاو ریبه ز سر
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 یزد.قلبش فشرده شد.روزگار یاو هم موج م ی.عشق و غم در چشم هاستینگر را زدود و به او شیاشک ها نیلیآ

 بود. رممکنیبود اما حال!وصال آن دو غ نیا شیآرزو

 نه؟ یترس ی:بخاطر آرش مریآرشاو

 .عذابنیلیدر حقت بد کردم آ یلیخ ؟منیمنو ببخش یتون یو گفت:م دیکش یآه ریتکان داد.آرشاو یسر نیلیآ

دم اما فقط ازم متنفر نباش.اگه  یبهت حق م یتون ی...اگه نم؟اگهیمنو ببخش یتون یکنه.م یلحظه رهام نم هیوجدان 

 .نیلیآ رمیم یمن م یتو ازم متنفر باش

و  دیخود را عقب کش نیلیرا زدود.آ شیمرطوب دخترک نهاد و اشک ها یگونه ها ینوازشگرش را رو یها انگشت

 ...ریگفت:آرشاو

 :جانم؟ریآرشاو

 !ستمی:من ازت متنفر ننیلیآ

 چیقدر قلبش پاک و مهربونه که ه نیدل من ا زِیدونستم عز یدونستم.م ینثارش کرد و گفت:م یلبخند ریآرشاو

نگاه  نیاحساسات بکر و نابت!هم نیقلب مهربونت شدم.هم نیمن عاشق هم نیلیده.آ یرو تو خودش جا نم یا یبد

 نشه دیدونم شا یدوست دارم.نم نیلیآ امامتوجه شدم  رید یلیدونم خ یو نجابتت.م تیتوأم با شرم و معصوم یها

 حس رو فقط و فقط به تو داشتم و دارم. نیبهش گفت عشق اما مطمئنم ا

 

 

 

 ریاوبود آرش دنشونیآرزوم شن یروز هی دی.شاننیریش یلیحرفا خ نیبر لب نشاند و گفت:آره.ا یلبخند محو نیلیآ

 بود. یا گهیاالن وضع طور د دنیرس یبهم م ایاگر همون موقع آرش و رو دیدونم شا ی!نمرِید یلیاما االن خ

 نه؟یاز ا ریباعث شد تا من عاشقت شم.غ نیو گفت:اما هم دیکش یآه ریآرشاو

 «.وصلت ما تا ابد بن بسته! یکوچه »ممکنه! ریکار غ نی.اریباش آرشاو ی:منطقنیلیآ
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 خب؟ یعاشق از منطق حرف نزن هیوقت با  چیه ریبگ ادی:ریآرشاو

 .یرو درک کن تیوضع دی:اما تو بانیلیآ

که  هیبرن به درک.آرش چه خر ایخوام درک کنم بفهم.اصال کل دن یو گفت:نم دیکوب زیبر م یمشت یعصب ریآرشاو

ازش اطاعت  دیمن و خودش نبود،پس چرا ما با نیاختالف ب یِها؟اصال مگه اون مقصر اصل رهیما رو بگ یخواد جلو یم

 ن؟یلیآ میکن

 هیزاره.اون  یکدوممون رو زنده نم چیببره ه ییبو نیدونم که اگه کوچک تر یکنم اما م ی:من از اون اطاعت نمنیلیآ

 که لنگه نداره! یِروان

غرورشه که رو  نیباهاش بزرگ شدم.اون قلبش صاف و سادس.ا ی.از بچگنیلیشناسم آ ی:من اونو خوب مریآرشاو

 !ونهیخواهرش در م یخوشبخت یشه.پا یحرفامونو بشنوه نرم م یهاش سرپوش گذاشته.مطمئنم وقت یهمه خوب

 .نهیب یخودخواهه!فقط و فقط خودش رو م هی یلعنت:اما اون نیلیآ

 دارن... ینقطه ضعف هیآدما  ی.همه ستیطور ن نی:اریآرشاو

 !الهیهمش خ نایکالفه حرفش را قطع کرد و گفت:ا نیلیآ

 شه.شک نکن! یباشه نرم م ونیخواهرش در م یِخوشبخت یپا ی:وقتریآرشاو

 .یبه خودت اعتماد دار یلیگفت:خ یپس از مکث کوتاه نیلیآ

 گم؟ یرا باال انداخت و گفت:مگه بد م شیابرو یتا کی ریآرشاو

 لجباز! یباالخره رامت کردم کوچولو یدیو گفت:د دیخند ریتکان داد که آرشاو ینف یبه نشانه  یسر نیلیآ

 کرد و گفت:حرفات تموم شد؟پس برو. یاخم نیلیآ

 هنوز رفع نشده! میقرارش را نثار او کرد و گفت:حرفام آره.اما دل تنگ ینگاه ب ریآرشاو

 .یدیتو قلبمو دزد شه که یباورم نم نیلیلب زد:آ ریخواست اعتراض کند که آرشاو نیلیآ
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 یابه پ یمثل من زجر بکش دی.تو هم باستیها ن یآسون نیسخته!به دست آوردن من به ا یلی:باور حرفات خنیلیآ

 سر سوزن دوستت نداره! یکه اندازه  یکس

 .مگه نه؟ی:اما تو دوستم دارریآرشاو

 دونم... ی:نمنیلیآ

 .یگ ی:دروغ مریآرشاو

 .یبکش یو سخت یبراش بجنگ دیآد!با یبه دست نم ی.عشق به راحتنهیا قتیزد و گفت:حق یشخندین نیلیآ

شه.سه ماهه  یهر دومون بد م ی.براریآرشاو ایجا ن نیا گهیگفت:فعال برو.د نیلیدهد که آ یخواست پاسخ ریآرشاو

آرامش  متیآرامشو به ق نیکنم ا یبا آرش.پس ازت خواهش م یبحث چیکنم بدون ه یم یدارم تو آرامش زندگ

 .ریخودت ازم نگ

نگاهش کرد و زمزمه کرد:بدترین عذاب واسه یه پسر اینه که کسی که دوسش داره باور نداشته  نیغمگ ریآرشاو

 داشتنشو...باشه دوس 

 از غم او را ترک کرد. یو با کوله بار دیکش یآه ریو نگاهش را از او برگرفت.آرشاو دیقلبش لرز نیلیآ

 

 

 یقلبش را به درد م ریآرشاو ی.حرف هاستیسرش کرد و بلند بلند گر لیاش نشست.دستانش را حا یصندل یرو

 کاست! یآورد و تاب و توانش را م

 ن،چهرهیلیآ انیگر یچهره  دنیگل انداخته بود.با د جانیبه در نواخت و وارد اتاق شد.صورتش از ه یضربه ا شهال

 نگاه اشک بارش را به او دوخت. نیلیرفت.آ شیاش رنگ باخت و به سو

 :وا خاک به سرم.چته تو؟شهال

 !یچیبه چپ و راست تکان داد و گفت:ه یسر نیلیآ
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 ؟یکن یم هیدلم؟چرا گر زیشده عز ی:چدیپرس ینشست و با نگران زیم یرو شهال

 ...ریرا زدود و با بغض نجوا کرد:آرشاو شیاشک ها نیلیآ

 براش افتاده زبونم الل؟ یچش شده؟اتفاق ریو گفت:آرشاو دیبا دست به صورتش کوب شهال

 ش؟یدیجا.ند نیتکان داد و گفت:نه.اومده بود ا ینف یبه نشانه  یسر نیلیآ

 .ارنیگم دمار از روزگارش در ب یکرد؟اگه آره بگو م تتیاومدم.اذ:نه.من تازه شهال

 شده. ی.خب تو بگو چزمیعز دیو گفت:ببخش دیتند نگاهش کرد که شهال لب گز نیلیآ

شه اون به  یبهم گفت.باورت م ایچ یدون یشه.نم ی.هنوزم باورم نمشمیو گفت:اومده بود پ دیکش یآه نیلیآ

 یمن نم یاحساسش بسته بود...ول یاحساسش اعتراف کرد؟اون گفت که دوستم داره اما انتقام چشاشو رو

 تونم بهش اعتماد داشته باشم. ینم ستیتونم...دست خودم ن

 ؟یکرد و گفت:هنوز دوستش دار انشینگاه پر مهرش را معطوف نگاهِ گر شهال

 تر از قبل! شیب یزمزمه کرد:حت نیلیآ

 ست؟یکه امکانش ن یدون ی:مشهال

 :آره.نیلیآ

 !بهیو عج دهیچیپ یلیتو خ تی.موقعیلیبگم آ یدونم چ یتکان داد و گفت:نم یبا تاسف سر شهال

بهار قصد آمدن  ایبود!گو یو باران ریزمستان،هنوز دلگ ی.هواستادیاز جا برخاست و کنار پنجره ا نیلیآ

 !یو باران یابر شهیخودش بود.هم یحال و هوا هیزد.هوا چه قدر شب ینداشت.پوزخند

رفت و از پشت او را در آغوش  شیشد.هق هق اش شدت گرفت.شهال به سو یم ریآرام آرام سراز شیها اشک

 .نیلیآ یکن یخودتو داغون م یطور نیا نینکن گلم.بب هیبه شانه اش زد و گفت:گر یگرفت.دست

 یداشت او را دلدار یو سع ختیر ی.شهال هم اشک مستیبلند گر یاو را در آغوش گرفت و با صدا نیلیآ

 ؟یدار نی:ماشدیتمام شده بود.شهال پرس یاز او جدا شد.وقت ادار نیلیبعد،آ یقیدهد!دقا
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 آد دنبالم! یدست آرسامه.م نمی:ماشنیلیآ

 .مواظب خودت باش.سالم برسون.زمیزد و گفت:باشه عز یلبخند شهال

 .فعال.یبر لب آورد و گفت:باشه شهال جون یلبخند مرموز نیلیآ

 ؟یر یاو گفت:تنها م دنیهم پس از تماس با آرسام،از اتاقش خارج شد.بهزاد با د نیلیاز اتاق خارج شد.آ شهال

 :نه با آرسام!نیلیآ

 هوا سرده. رونیجا بمون.ب نیتکان داد و گفت:باشه.فعال هم یسر بهزاد

 گرانیگاه او در حضور د یگاه و ب یها یانداخت.به محبت ها و نگران ریتکان داد و با خجالت سر به ز یسر نیلیآ

شود.اگر به  دواریخواست ام یکرد اما نم نی.در دل عشق او را تحساوردیتوانست تاب ب یعادت داشت اما هنوز هم نم

 کرد و یزنگ تلفنش،از او خداحافظ ی.با صداردیبپذ ستتوان یدرخواست بهزاد را هم نم د،مسلمایرس ینم ریآرشاو

 گذشت نه؟ یبهت خوش م یلی.خیزد و گفت:چه عجب کرد یلبخند دنشیبا عجله از شرکت خارج شد.آرسام با د

 سالم.منم خوبم! کیگفت:عل هینثارش کرد و سوار شد.آرسام با کنا یچشم غره ا نیلیآ

 ؟ید ی:مگه تو مهلت حرف زدن هم منیلیآ

 ه؟یچرا خط خط ی.اعصاب جنابالمیرا باال برد و گفت:باشه من تسل شیدست ها آرسام

 گم. یبهت م فتی:فعال راه بنیلیآ

 م؟ی:کجا بردیرا راه انداخت.سپس پرس لیتکان داد و اتومب یسر آرسام

 ؟یکه توش آرامش باشه.سراغ دار یی:جانیلیآ

 زد و گفت:آره. یلبخند آرسام

 یاعصاب یب یها ونهیدبش.آروم و دنج!مناسب د یجا هی میر یو گفت:م دیکنجکاو نگاهش کرد که آرسام خند نیلیآ

 مثل تو.

 معترض گفت:عه آرسام. نیلیآ
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 :واال خب!آرسام

و سر انجام  ستیاو را نگر یقیدوخت و در افکارش غرق شد.آرسام دقا ابانیو کالفه نگاهش را به خ یعصب نیلیآ

 ؟یکن فیتعر یخوا ی:نمدیپرس

 رو؟ ی:چنیلیآ

 ؟یشده که پکر ی:امروز چآرسام

 من حرومه. یبرا ی!انگار که آرامش و خوشستین یجالب زی:چنیلیآ

 ،نه؟یدیرو د ری:آرشاودیمقدمه پرس یب آرسام

 ؟یدون ی:تو...تو...از کجا مدیو با لکنت پرس ستیبهت زده به او نگر نیلیآ

 .ستیمهم ن نشی:حاال اآرسام

 تو حرف زده؟:با نیلیآ

 اطراف.حدس زدم فقط! نیبودم ا دهیرو د نشی:نه.ماشآرسام

تو  یزیر یرو م زی!همه چیشده.سه ماهه تو خودت یزیچ هیگفت:مطمئنم  یتکان داد.آرسام با ناراحت یسر نیلیآ

شم؟طاقت ندارم  یچه قدر داغون م نمتیب یم یطور نیا یوقت یدون ی.میلیآ یش یآب م یخودت.ذره ذره دار

که توشه  یرو نداره.اون غم یشگیهم برق گهی.چشمات دنمیب یبرق چشاتو نم گهیوقته که د یلی.خنمیبب تویناراحت

 ؟چرا؟یگ یلرزونه.چرا غم هاتو نم یکل وجودم رو م

 یرو جار نم شیکرد بغضش را مهار کند نجوا کرد:دختر دل تنگ یم یکه سع یو در حال دیکش یآه نیلیآ

 یشه.دختر به جا یم یسکوت کنه،اما از درون طوفان دیشکنه،شا یده.دختر دلش که م یرو نشون نم شیزنه.ناراحت

  شهیشکستن ش

 کنه... یزدن فقط بغض م ادیفر و
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 فتهایرا  شیگاه خو هیکه تک ایهم گو نیلیمهابا او را در آغوش گرفت.آ یمتوقف کرد و ب یرا گوشه ا لیاتومب آرسام

کس  چیکرد اما ه یداد و نوازشش م یم ی.آرسام مدام او را دلدارستیو تا توانست گر دیباشد،به آغوش برادرش خز

جانکاه بود که از سال ها قبل با  یدو روز نبود!غم ایروز  کیتوانست از غم وجودش بکاهد!غم او،غم  ینم زیچ چیو ه

که آرام تر شده بود خود را از او جدا کرد  ی،اندکیقیشد.پس از دقا یکرد و هر روز بر شدتش افزوده م یخود حمل م

 !دیآرسام دوخت و گفت:ببخش سیفرو رفت.نگاه شرمنده اش را به لباس خ نیماش یو در صندل

 ؟یتو!سبک شد یتار مو هی یبر لب آورد و گفت:فدا یلبخند آرسام

 ...دیتکان داد و گفت:شا یسر یبا ناراحت نیلیآ

 م؟یراجع بهش حرف بزن یخوا ی:مآرسام

 ره؟ یمن سر نم یدونم.تو حوصلت از حرفا ی:نمنیلیآ

 ره. یوقت حوصلم کنار تو سر نم چی:من هآرسام

 !یرا باال انداخت و گفت:هر جور راحت شیابرو یتا کی نیلیآ

 نیلیمتوقف کرد و رو به آ یشاپ یکاف یرا جلو لیبعد اتومب یشد.لحظات یو در سکوت مشغول رانندگ دیخند آرسام

 گفت:بفرما خانم خانما!

را دور بازوان آرسام حلقه کرد  شیشد.دست ها ادهیپ نیاز ماش یحرف چیه یشاپ انداخت و ب یبه کاف ینگاه نیلیآ

اطراف را  یبا خوشحال نیلیآن جا خوش کردند.آ یو رو دندیرا برگز زیم نیو گوشه تر نیو با هم وارد شدند.دنج تر

 یقیکرد.پس از دقا نیآرسام را تحس ی قهیدر دل سل وآن،به وجد آمده بود  یِو دنج ییبایکرد.از ز یاز مبراند

 :خب خوشت اومد؟دیشد و پرس رهیآمد و سفارشات را گرفت.آرسام موشکافانه به او خ شانیگارسون به سو

 :معرکه اس!نیلیآ

 .گهید مینیرا باال انداخت و گفت:ما ا شیابرو یتا کیبا غرور  آرسام
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.همه کسم یبود شمیداشتم تو پ اجی.هر وقت احتینگاهش کرد و گفت:ممنونم ازت.بابت همه چ یبا قدردان نیلیآ

 ؟یهاتو جبران کنم داداش ی.برادر،دوست،خانواده!چه طور خوبیشد

 ها.گفته باشم! یزن یحرفا رو نم نیا گهیکه.در ضمن د میندار شتریب وونهید یخواهر کوچولو هی.می:چه کنآرسام

 خب. یلی:خنیلیآ

 شنوم. یرا در هم قالب کرد و گفت:خب م شیدست ها آرسام

و  دیبخش امیبسته اش را الت خیاش،وجود سرد و  ی.داغدیاز قهوه اش نوش یفنجان را به دست گرفت و جرعه ا نیلیآ

بود،لب به سخن  سیو خ یباران ابانیکرد!همان طور که نگاهش به خ ریدلچسب را به وجودش سراز ییگرما

چشماشو  یقرار یداره اما نه!من ب یآرسام.اولش فکر کردم بازم نقشه ا دمشیگشود:امروز بعد از سه ماه د

 که اصال دمیشن ییدونم چرا!حرفا ی.صداقت رو تو کالم و صداش حس کردم اما نتونستم بهش اعتماد کنم.نمدمید

 یکردم.بهم گفت اولش م یگفت و من تصورش م یبهم م ایعمر تو خواب و رو کیکه  ییانتظارشو نداشتم.حرفا

ر من باو یشه؟ول یاجازه رو نداد.گفت دوستم داشته.همون موقع ها!باورت م نیااما قلبش بهش  رهیخواست انتقام بگ

شک ا دنشیشن یعمر برا هیکه  دمیرو شن ییزایباشم.امروز من چ نیخوش ب یچیتونم به ه یدونم اما نم ینکردم.نم

کنم؟آرش!اگه اون  رکا یچ دیدونم با یو منگم.نم جی!گقتهی.حقستیخواب ن گهید نی.اما ادمیو فقط خوابشو د ختمیر

 بود! یا گهیطور د زیآورد االن همه چ یهمون سال عشقشو به دست م یلعنت

 .باشه؟ید یپرسم.تو هم رک و پوست کنده جوابم رو م یسوال ازت م هی نیلی:آآرسام

 :باشه قبوله!نیلیآ

 ؟ی:ازش متنفرآرسام

 تکان داد. یسر نیلیآ

 !ی:تو چشمام نگاه کن و بگو ازش متنفرآرسام

و گفت:اگه به  دیکش ی.آرسام آهستیصدا گر یبرادرش دوخت.ب یاش را به چشم ها یو نگاه باران دیلب گز نیلیآ

 یو ذره ا یتو هنوزم عاشق نهیا قتیفرار نکن.حق قتی!از حقیلیآ یتون یمن و خودت نم ،بهیهم دروغ بگ ایتموم دن

 .اریبه زبون ب یترس چیه یباش و حرف دلت رو ب یاز احساست به اون کم نشده.پس قو
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آروم و قرار  گهیبرگشته منم د ی.از وقتیدروغ بگم؟آره حق با تواِ.تو راست گفت دی:آره دوستش دارم.چرا بانیلیآ

 ینفس م ییکنم.تو هوا یاما االن خودش هست.وجودش هست.حسش م بود و خاطراتش ادشیندارم.قبلن فقط 

کردم اما نتونستم  یتونم.سع ینمکنم احساسم بهش دو چندان شده. ی!حس مکمهیکشه.نزد یکشم که اون نفس م

ناه تقاص گ دیدارم که با یاشتباه برادرم؟من چه گناه یِکه شدم قربان هیمن چ ریآرسام.تقص رمیقلبم رو بگ یجلو

 هیندارم؟خب بابا،منم آدمم.تا  یآرزو هام خط قرمز بکشم؟مگه من حق زندگ یآرشو بدم و بخاطر اون رو همه  یها

 آرم! یم کمتوان دارم.باالخره  ییجا

 ز؛ازیتونم ادامه بدم...خسته شدم...از همه چ ینم گهیگفت:بخدا د ستیگر یکه م ینهاد و در حال زیم یرا رو سرش

 !یلعنت یِزندگ نیا

 رو نگاه کن قربونت برم من. یلحظه داداش هی نینکن.بب هیحالت خوبه؟عسلکم گر نیلیگفت:آ یبا نگران آرسام

تونم  یوقت نم چیبدم.من رو ببخش.ه یلیشد و گفت:آرسام من خ رهیسرخ و متورم به او خ ییبا چشم ها نیلیآ

 آرم. یتو م شیکنم و غمامو پ یم تتیاذ شهیخوشحالت کنم.هم

 ؟یبزن یپس با ک ی.اگه با من حرف نزنیلی.من برادرتم آیحرفا بزن نیاز ا نمینب گهیکرد و گفت:د یاخم آرسام

 

 

ج کنم.رن ینم غیدر یکمک چیپشتتم و از ه شهینداره.هم ی.غم و شادمیخواهر شتمیپ شهیکرد و گفت:من هم یمکث

 شهیو غمخوارش نباشم ها؟من و تو هم کیها شر ینکنم و تو سخت تیاز خواهرم حما یتو رنج منم هست.چطور

 .میو دار میداشت گرویهمد یهوا

 یم هیتک یمن به ک یدوستت دارم آرسام.اگه تو نبود یلیزد و دست برادرش را فشرد و گفت:خ یلبخند نیلیآ

 دادم؟ یادامه م میبه زندگ یدیکردم؟اصال با چه ام

 نیلیوجه از آرزوهات دست نکش.آ چیروز منم نبودم،تو به ه هی.بهم قول بده.اگه یخودتو بباز دیتو نبا نیلی:آآرسام

به اشتباهش برده و عاشقت شده تو  یپ ریزنه.حاال که آرشاو یآدمو م یبار در خونه  هیفقط  یعشق و خوشبخت

.حاال یلحظات بود نیمنتظر هم شهیکه هم یانکار کن یتون یو نم یدون ی.خودتم خوب میو جا بزن یبش دیناام دینبا

راهتو منحرف  ریتقد یها یبرو و نزار باز شیپ یآرزوت برآورده شده پس جا نزن.محکم و قو نی.اولیدیرس بهش
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و عشقش،سهم تواِ!فقط و فقط تو!پس  ری.آرشاویلینباش آ یچی.نگران هیتون یکنه و شکستت بده.مطمئنم که م

رو باور کن.من  ریرو پس نزن.آرشاو یآدم خودخواه و احمق خراب نکن و خوشبخت هیبخاطر  تویگباش.زند دواریام

سر راهتون قرار داد.هر  ریبودن که تقد لهیوس هیو آرش فقط  ایشه.رو یدونستم که اونم باالخره عاشقت م یم

 با؟یمرد غرورشه!روزگار غرورشو له کرده.اونم با چ هیواسه  زیچ نیمرده.مهم تر هی.اونم یلیآ دیدیکش یدوتون سخت

بدون حاال که دلشو بهت  نویا ی.ولرهیدادم که بخواد انتقام بگ ی.منم بهش حق مو نابود شدن عشقش قیرف انتیخ

رسه  یم یروز یدونست یکه نم نیبا ا یو عشقتو ثابت کرد ینداره.تو سال ها دوستش داشت یراه برگشت گهیباخته د

زار اونم .بارهیباشه.نزار آسون به دستت ب ادتیرو  یزیچ هی.حاال نوبت اونه که عشقشو ثابت کنه.فقط که اون برگرده

که  یزیرو بفهمه و درک کنه!چ یعشق واقع یسرد و گرم عشق رو بچشه تا معن دیو مشقت بکشه.اونم با یسخت

بده تا با  فرصتنباش و بهش فرصت بده. یطور نی.پس تو اره یهم آسون از دست م یلیاد،خیآسون به دست ب

 یهمه سال صبور نیکنه.تو که ا متیو عشقشو تقد ادیکه تازه خودش رو نشون داده کنار ب یاحساس نیقلبش و ا

ه .اگارهیکه با چند تا حرف عاشقونه به دستت ب یدینکش یچند وقت هم روش.پس عجله نکن.کم سخت نی،ایکرد

 !یریگ یم یبهتر ی جهی،نتیبه خرج بد یصبور گهید کمی

شدم.حرفات  یم وونهیمطمئنم د ی.چه خوبه که تو رو دارم.اگه تو نبودیخوب یلی:ممنونم ازت آرسام.تو خنیلیآ

 !یکنم.مرس یکمکم کرد.حتما روشون فکر م یلیخ

 نکن. هیگر گهیمن باشه؟د یاشکاتو پاک کن کوچولو گهیحواله اش کرد و گفت:حاال د یچشمک آرسام

 را زدود و گفت:چشم. شیاشک ها نیلیآ

 چشات. ی:فداآرسام

 ه؟یها!خبر یشد کیو گفت:رمانت دیخند نیلیآ

 !ینگ یبگ ی:اآرسام

 خانمت برگشته؟ یلی:لنیلیآ

 :مگه رفته بود؟آرسام

 برگشته. تیبه واقع دیبود.گفتم شا اتیباال انداخت و گفت:آره تو خواب و رو یشانه ا دیالق نیلیآ
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 امه؟یگفته تو خواب و رو ی.اصال کرمیکرد و گفت:نخ یتصنع یاخم آرسام

 .میغرولندکنان از جا برخاست و گفت:پاشو بر سپس

 .یاریدر ن یباز کیمن رمانت یبرا یو گفت:حقته!تا تو باش دیخند نیلیآ

 جونم بدم ها! یلیل لیکنم احمق جون.قراره تحو یم نی:دارم تمرآرسام

 پنبه دانه! ندیو گفت:شتر در خواب ب دیخند نیلیآ

کرد گفت:به موقعش زبونت رو  یم تیهدا ابانیخ یگرفت و همان طور که او را به سو شیاز بازو یشگونین آرسام

 .دهیورپر یکنم دختره  یم یچیق

 و سوار دیشد.آرسام هم خند لیسوار اتومب مهیبزند که سراس یکرد.آرسام خواست حرف یو زبون دراز دیخند نیلیآ

دونم  یمن که م دیچش سف ی؟ایزار یقال م یطور نیهم ا ریها؟آرشاو یکن یشد.سپس گفت:کوچولو خوب فرار م

 .یدیدلشو قاپ یچطور

و گفت:عه کوچولو.خجالت اصال بهت  دیو صورتش از شرم سرخ شد.آرسام قهقهه زد و لپش را کش دیلب گز نیلیآ

 آد. ینم

 !یشعور یب یلی:آرسام خنیلیآ

سرت بزرگ  ریو گفت:جوجه قهراتم مثله بچه هاست.خ دیرا برگرداند.آرسام خند شیبه حالت قهر رو سپس

 شوهـ... یدار گهی.دیشد

 حرفش را قطع کرد و گفت:چرت پرت نگو آرسام. نیلیآ

 .از خداتم باشه.لوس شی:اآرسام

 !ستی:فعال که ننیلیآ

 کرد گفت:آره جان عمت. یرا روشن م نیکه ماش یدر حال آرسام

 از بهزاد چه خبر؟ ینگفت.آرسام ضبط را روشن کرد و گفت:راست یزیو چ دیخند نیلیآ
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 .دمشیند ادی:امروز زنیلیآ

 بهش نگه؟ یزیدوست داره.مگه قرار نبود چ نویلیگفت بهزاد آ ی:آرش مآرسام

 :بهزاد گفته؟دیپرس رتزدهیح نیلیآ

 .اونم مجبور شد اعتراف کنه.دهی:آره.آرش خودش فهمآرسام

 شه؟ یم ی:حاال چدیپرس یبا نگران نیلیآ

 .یتونه مجبورت کنه با اون ازدواج کن ی.آرش هم نمیبشه؟تو که جوابت رو بهش گفت ی:مگه قراره چآرسام

 !؟آرشی:هه!اونم کنیلیآ

 .یبسپر دست اون باال سر زویدلم.همه چ زی:نگران نباش عزآرسام

 زد و سکوت کرد. یلبخند نیلیآ

 

 

 ؟یدی.فهمیدیاز چشم خودت د یدید یحواست به رفتارات باشه وگرنه هر چ یلی:آدیبه او توپ یعصب آرش

و اشاره از او خواست  مایبا ا نیلیجلو رفت اما آ یشد و به منظور مداخله قدم رهیخ نیلینگران به او و آ آرسام

ازه ترسم آقا آرش!به اند یتو نم یِپوچ و تو خال یدایاز تهد گهیبر لب راند و گفت:من د یشخندین نیلیسکوت کند.آ

ش بک می.پس پاتو از زندگیدخالت کن میدم تو زندگ ینمبهت اجازه  نیتر از ا شی.بیجهنم کرد مویزندگ یکاف ی

 حالم ازت بهم بخوره. نیتر از ا شی.نزار برونیب

از  شیتند و نامنظم بودند و دست ها شیشد.نفس ها رهیخ واریتختش نشست و به د یبه اتاقش هجوم برد.رو سپس

افکند و  ریرحم و سندگل باشد؟سر به ز یتوانست ب ی.آرش تا چه حد مدیلرز یم یو ناراحت تیفرط عصبان

 گوشش را گرفت. شیاش را بند آورد و با دست ها هیگوشخراش آرش،گر ادیفر ی.صداستیگر
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 یمن خط و نشون م یکنم.برا یم اهی.روزگارتو سنیلیآ یکن یغلط اضافه م هی یبه حالت اگه بفهمم دار ی:واآرش

 شعور. یب یکنم دختره  یآدمت م ؟خودمیکش

ساکت موندم فقط  یآرش تا االن هر چ نیهجوم برد اما آرسام راهش را سد کرد و گفت:بب نیلیاتاق آ یبه سو سپس

خبر  ؟اصالیدر در حق خواهرت بد کردتو چه ق یدون یبگم.م راهیتونم بهت بد و ب یوگرنه منم م تهیبه احترام بزرگتر

 یبه خواهرت توجه م کمیو فحش ها  دناین هوار کشیا یبه جا ؟کاشیکن یداغون ترش م یروز به روز دار یدار

 چیکارا ه نی.باور کن ایندازیم یلیتر خودتو از چشم آ شیسخت گرفتنا و محدود کردنات،فقط ب نی.تو با ایکرد

اما نه  ییتو دمید ایکه تو دن یکس نیکردم مردتر یفکر م شهیداداش نمونه بسازه.هم هیتونه از تو  یوقت نم

 وجه ظاهر آدما رو باور کنم.متاسفم برات! چیبه ه دیکه نبا ی.تو بهم ثابت کردیکرد دمیناام یآرش!حساب

با  دیخانه را ترک کرد.با یکرد و عصب یبازگشت و آرش را تنها گذاشت.آرش دندان قروچه ا شیبه اتاق خو سپس

چنگ  او را از ریکند،آرشاو ریدانست اگر د یداد.م یرا سر م نیلیزد و هر چه زود تر ازدواج او و آ یبهزاد حرف م

 مرگ بود! یاو به منزله  یبرا نیبهزاد در خواهد آورد و ا

را به دست گرفت.کتاب شعر  ی.از جا برخاست و کتابدیکش یبه بدنش افتاد و نفس آسوده ا یدر رعشه ا یصدا با

به حرف  دنیشیو اند الیاز فکر و خ ییرها یجا خوش کرد و کتاب را گشود.برا رشیتحر زیمورد عالقه اش!پشت م

 سر و ته آرش،شروع به خواندن شعر کرد: یب یها

 

 

 من یناله و غوغا نیکند،ا یفلک کر م گوش

 من یوا یمن ا یوا ی،ایوانگید نیاز ا ادیفر                      

 

 من یمن،از حد برون شد وا یها یزنده دار شب

 من یترسم که رسواتر شود،آخر دل رسوا                     
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 چون کشد یاز کار دل،با ناتوان رتمیح در

 من یغم را به دوش،از رنج جانفرسا نیبار چن                    

 

 کجا و ما کجا؟ ،مجنونیوانگیعالم د در

 من یطاقت به گرد پا یطفل ب نیرسد ا یم یک                 

 

 یمجنون ول یسوختن پروانه و در خستگ در

 من یجا ردینگ ،هرگزیکس ییدر عشق و رسوا                

 

 یدگیو شور شیهمه،گنجا نیمن با ا یوا یا

 من یدایدل ش نیندارد،ا یداریآخر خر                

 

 کنم یخود دار هیگر ،ازیا گانهیهر ب شیپ در

 من یپروا یاشک ب نیکند ا شیترسم که رسوا               

 

 ها دهیتوانم راز دل،پنهان کنم از د یک تا

 من یماینگاه افشا کند راز مرا س کیبا               

 



 اممن یک قربانی 

 

 
219 

 

 کند یدل خوش م دیک،امیبه  ایدن نیکس در ا هر

 من؟ یفردا یب ن،امروزیمن چون کنم دلخوش بر ا            

 

 میشانیبسکه داغ حسرت و غم خورده بر پ از

 من ینهد بر پا یهم،سر م وانهید ٔ  وانهید          

 

 من   یغوغا ٔ  وانهید نیاز ا ادیمن،فر یوا یمن ا یوا یا

 من یدل رسوا یها یوانگید نیاز ا ادیفر       

 

                                        *** 

 لب زمزمه کرد: ریبر لب راند و ز یتلخ لبخند

 

 ها دهیتوانم راز دل،پنهان کنم از د یتا ک"

 "من یماینگاه افشا کند راز مرا س کیبا               

 

 

قلب او  یآن نوشت.چه قدر شعر با حال و هوا یرا رو تیب نیو ا دیکش رونیب شیکتاب ها یاز ال یکاغذ تکه

 یحت یحال شانیپر نیکرد بخوابد اما با ا ینهاد و سع زیم یست.سرش را روو کتاب را ب دیکش یداشت.آه یهماهنگ

 آمد! یکرد و به سراغش نم یم یخواب هم از او دور
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ا ر شیابرو یتا کیناشناس، یشماره  دنیتخت برداشت.با د یتلفنش او را از جا پراند و هراسان تلفن را از رو یصدا

توانست با او  یم یهم نداشت.آخر چه کس یکنجکاو یتخت پرت کرد.حوصله  یحوصله آن را رو یباال انداخت و ب

 لیکه پشت خط بود م یکس ایجا برخاست.گو نش،ازاس ام اس تلف یتوجه به صدا یزد و ب یکار داشته باشد؟تلخند

 مزاحم! کارِی:بدیلب غر ریو ز دیکش یقطع کردن نداشت.کالفه پوف

 شخص ناشناس را باز کرد: امیآخر تماس قطع شد.پ یرا به دست گرفت اما درست در لحظه  تلفن

 ندارد یدلتنگ تاب

 ...شودیمجنون م آنکه

 

  یدهلو_دلیب# 

 

اره به ب کی!«.ه؟یک یعنی:»دیشیبهزاد بود؟نه مگر او شماره اش را نداشت.با خود اند یعنیماند. رهیبه صفحه خ متعجب

او را  و دار فقط ریگ نیکرده بود؟در ا دای!شماره اش را از کجا پی!لعنتری.آرشاودیکش یفیخف غیافتاد و ج ریآرشاو ادی

در  ریآرشاو یرایو گ نیدلنش یبوق نخورده بود که صدا نیشماره اش را لمس کرد.هنوز دوم یکم داشت.عصب

 :جان دلم؟دیچیگوشش پ

 یبه گوشش م ریآرشاو ینفس ها یقلبش گذاشت.صدا یفروکش کرد.دستش را رو تشی.تمام عصباندیلرز قلبش

دست از سرم بر  ؟چرایمگه تو عقلت رو از دست داد ؟اصالیکوتاه گفت:شمارم رو از کجا آورد ی.پس از مکثدیرس

 آخه؟بخدا... یخوا یم یاز جون من لعنت ی.چیدار ینم

 ؟یر یتخته گاز م هی.یلیحرفش را قطع کرد و گفت:آروم باش آ ریآرشاو

 ...ای یدیبده.فهم امینه بهم زنگ بزن نه پ گهیگفت:د یعصب نیلیآ

 .ستیهم مربوط ن ی.به کسدمینفهم ری:نخریآرشاو

  ؟یشد وونهی:تو دنیلیآ
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 یم یطور نیدلم برات تنگ شده.چرا ا نیلی.آوونمید هیجرمه پس منم  یشدم.اگه عشق و دلتنگ وونهی:آره دریآرشاو

 مجبورت کرده ها؟ ی؟کیکن

ره به بب یی.آرش رفته سراغ بهزاد.مطمئن باش اگه بویمنو درک کن تیوضع یتون یبا بغض گفت:تو چرا نم نیلیآ

طاقت  گهید به خرج بده.بخدا یکنم.حداقل به خاطر من صبور ی.ازت خواهش مندازهیزورم که شده ازدواج منو راه م

تونم هم  ی.نمستمیکنم که عاشقش ن یزندگ یعمر با کس هیتونم  یشدن ندارم.نم لیندارم.طاقت اجبار و تحم

 !دیفراموشم کنه.با دیبهزاد رو خراب کنم.اون با یخودمو و هم زندگ هیزندگ

 کارش کنم... یدونم چ یکنه؟م یخواد چه غلط یزد:آرش م ادیفر یعصب ریآرشاو

 ازت خواهش کردم. ریملتمس گفت:آرشاو یبا لحن نیلیآ

 ؟یقتو مگه احم نیلیبهزاد کنه؟آ میتقد ینگاه کنم که تو رو دو دست سمیبر و بر وا یطور نیهم ی:انتظار دارریآرشاو

 متیاگه به ق یحت رمیگ یدر حقم کنه.جلوشو م یکار نیزارم آرش همچ ی.من نمستمیگفت:احمق ن انیگر نیلیآ

 و مرگم تموم بشه! میزندگ ینابود

خراب کنه.آرسامم هست.پس نترس  مونویزندگ گهیبار د هیزارم آرش  یهستم نم نترس.من نیلی:آریآرشاو

 کنه. یتو م میرو تقد ایدن یها یخوشبخت وونه،تمومید یپسره  نیدم هم یقول م نیلی.آزمیعز

 .یا وونهیو گفت:الحق که د دیخند نیلیآ

 عاشقانه نجوا کرد: یو با لحن دیهم خند ریآرشاو

 ،یغم نیرینباشد در دل ش تا

 ؟یوانگیرا چه به د فرهاد
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آن که بفهمد  یداشت.ب ازیخدا را سپاس گفت.چه قدر به وجودش ن ریسکوت کرد و در دل بابت حضور آرشاو نیلیآ

به  نشیریش یاهایو حال،رو دیشن یرا م ریآرشاو یعاشقانه  یها ش،نجوایاهایدر رو یاو شده بود!روز یوابسته 

 ؟یرفت نیلی:آدیپرس ریبود.آرشاو وستهیپ تیواقع

 .نجامیبه خود آمد و گفت:نه هم نیلیآ

 ؟یدی:منو بخشریآرشاو

 تونم نبخشم؟ ی:مگه منیلیآ

و  یفرشته!از مهربون یفرشته ا هی.تو یلیتر از منه آ شیب یلیخ اقتتیدونم تو ل یو گفت:م دیکش یآه ریآرشاو

دوستت دارم.باور کن!من  یلی.خدمیاون موقع ها عشقتو ند یشه چطور ی.هنوزم باورم نمیکم ندار یچیه یخانم

 ینداره وقت ییمعنا چیو پوچ غرورمو بشکنم و خودم رو خوار کنم.در مقابل تو غرور ه چیکه بخاطر ه ستمین یآدم

 یبازم دست از سرت بر نم یدوست دارم که اگه بار ها هم منو از خودت برون یحاضرم جونمم فدات کنم.اون قدر

 دارم.شک نکن.

 عاشقِ سمج طرفم! ی وونهید هیحساب،پس با  نیگفت:با ا یبه شوخ نیلیآ

 کوچولو؟ یندازیو گفت:عه منو دست م دیخند ریآرشاو

 شهیشه هم یم یچ نیلیگوش سپرد و گفت:آ شیخنده ها یدر سکوت به صدا ری.آرشاودیخند ینخود نیلیآ

 !یش یخوشگل م یلیخ یخند یم ی؟وقتیبخند

 د؟یشه خند یهمه مشکل،مگه م نی:با وجود انیلیآ

 ؟یبرام بخند شهیهم ید یشه،قول م یحل م زی:اگه من بهت قول بدم همه چریآرشاو

 دم! یکوتاه گفت:قول م یپس از مکث نیلیآ

 :ممنونم ازت عشق من.ریآرشاو

 .یش یجوجه اردک زشت م هیشب یکن یاخم م یگفت:وقت یبه شوخ سپس
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 .ریآرشاو یشعور یب یلیو گفت:خ دیکش یغیمعترض ج نیلیآ

 .ینشو کوچولو.قربونت برم که همه جوره خوشگل یخب عصب یلیقهقهه زد و گفت:خ ریآرشاو

 !یبا حرص گفت:خر خودت نیلیآ

 .میرفت؟چشم خانم ما نوکر شمام هست میبابا.خرم شد یو گفت:ا دیخند ریآرشاو

 ؟یبکن یخواست یکار م یچ یزبونتو نداشت نی:تو اگه انیلیآ

 پا وروجکه! هیکرده. تیآرسامه.سرا ی:از صدقه سرریآرشاو

 .نیخوب جور شد نمیب ی:منیلیآ

 ها. مینداشت ی.در ضمن حسودمیتر ندار شیبرادر زن گل ب هیکه  می:چه کنریآرشاو

 !رهیگ یم لی:چه خودشم تحودیلب غر ریز نیلیآ

 ها. دمیجوجه شن ی:هریآرشاو

 :خب بشنو.نیلیآ

 رسم. ی:باالخره حسابتو مریآرشاو

 ترسم. یکه نم :مننیلیآ

 .دید می:خواهریآرشاو

 :من فعال برم.نیلیآ

 وقتتو گرفتم.مواظب خودت باش.به آرسام سالم برسون. زمی:برو عزریآرشاو

 .فعال خداحافظ.نی:باشه.همچننیلیآ

 !ی:خداحافظ خانمریآرشاو
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 یشد و حس یدر ذهنش تداع ریآرشاو یحرف ها یرا به قلبش چسباند.مو به مو یگوش را قطع کرد و تماس

 اینبود.گو یاز غم و اندوه خبر گریچهره اش را پوشاند.د قیعم یکرد.لبخند داریرا در وجودش پد نیریدلچسب و ش

 بود! شیآرزو تینها نیشده بود و ا لشیمطابق م گریروزگار بار د

 «.االن چه موقع خوابه؟!»شد و گفت: رهیاتاق آرسام رفت.متعجب به او خ یبه سو مهیسراس

 از اتاق خارج شد و به اتاق خودش بازگشت. یناراحت با

 

 

که  نیا دی.به امدیکش رونیتلفنش،او را از افکارش ب ی.صدادیتخت ولو شد و طاق باز خواب یحوصله رو یو ب کالفه

را  امشیشد.پ انیبر لبانش نما یاو،لبخند محو یشماره  دنیآن هجوم برد و با د یباشد،فورا به سو ریآرشاو

رو بهت بگم.امشب تولد خواهرمه.تو هم  یزیچ هیرفته بود  ادمیدوباره مزاحمت شدم. دی.ببخشزمیگشود:سالم عز

 آم دنبالت.فعال. ی.ساعت هشت حاضر باش میدعوت

 «.و حرف،حرف خودته! ییهنوزم زورگو»و خطاب به او گفت: دیخند

 .«یمخالفت هم نزاشت یبرا یطرز گفتنت راه نیسالم.باشه.با ا کیعل»نوشت: شیبرا

 .«نمتیب یکوچولو!ساعت هشت م نیآفر:»ریآرشاو

 «.فعال:»نیلیآ

دو لباس مردد  نیداشت.ب یبر م کیبه  کیرا  شیرفت.لباس ها شیکمد لباس ها ینهاد و به سو زیم یرا رو تلفن

تخت  یرا جلب کند.دو لباس مورد نظرش را رو ریباشد و نظر آرشاو رینظ یخواست امشب ب یمانده بود.دلش م

 یکار م یچ نیلیشد:آ رهیبه او خ شتزدهگفت و وح ینیآرسام،ه ی.با صداستیگذاشت و با دقت و وسواس به آن نگر

 ؟یکن

 تو اتاق؟زهر ترک شدم! یایآدم ب نیع یریم ینثارش کرد و گفت:م یغره ا چشم

 .یدیخواب دی.گفتم شایدینشن یخب.در زدم ول دیو گفت:ببخش دیخند آرسام
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 پرنسس؟ یببر فیتشر ییقراره جا ی:به سالمتدیکرد و پرس نگاه کنجکاو و متعجش را معطوف لباس ها سپس

 و گفت:خب...آ...آره... دیلب گز نیلیآ

 :کجا؟آرسام

 .ی:مهموننیلیآ

 ؟ی:مهموندیمتعجب پرس آرسام

 دعوتت کرده؟ یشد و گفت:ک کیبه او نزد یمثبت تکان داد.آرسام قدر یبه نشانه  یسر نیلیآ

 ...اون...زهی...چیعنیبا لکنت گفت:خب... نیلیآ

 ر؟بهزاد؟شهال؟ی:آرشاوآرسام

 !ریانداخت و گفت:آرشاو ریبا شرم سر به ز نیلیآ

 ؟ی:تو هم قبول کردآرسام

 یاست و چه زمان یجد یتوانست بفهمد او چه زمان یوقت نم چیشد.در واقع ه رهیاو خ یجد یبه چهره  نیلیآ

 شوخ!

شه حرف رو حرفش آورد.تولد خواهرشه.اگه  ینم یعنی.یشناس یاونو که م یخواستم مخالفت کنم ول ی:من منیلیآ

 رم. ینم یاگه تو بگ یعنینرم. یخوا یم

 یچرا م دمیسوال پرس هیمن فقط  زمیگرفت گفت:آخه عز یو همان طور که او را در آغوش م دیخند آرسام

 فقط زود برگرد و مواظب خودتم باش. یلیآ ؟برویترس

 ......آخه؟آخهیکن یتو مخالفت نم یعنیکه از فرط تعجب گرد شده بودند نگاهش کرد و گفت: ییبا چشم ها نیلیآ

 .انمی.من از قبل در جروانهیحرفش را قطع کرد و گفت:نه د آرسام

 ؟یدونست یم ؟تویزد:چ ادیمتعجب فر نیلیآ



 اممن یک قربانی 

 

 
226 

 

 :آره.آرسام

 !یشعور یب یلیکرد و گفت:خ یاخم نیلیآ

 ؟یلباساتو انتخاب کن یخوا یخانوم.نم یآبج می:چاکرآرسام

 دو تا موندم. نیا نیتخت نشست و گفت:ب یرو نیلیآ

 شنگه!ق یلیخ نیگفت:ا نیلیاز آن ها را به دست گرفت.سپس رو به آ یکیو  ستیموشکافانه به لباس ها نگر آرسام

 گه؟ید یکرد و گفت:مطمئن یبا دقت و وسواس لباس را وارس نیلیآ

 .یقدر هول نیکه ا ستین تی:آره بابا.عروسآرسام

 من حاضر شم. رونیبرو ب یوراج یلباس را از دستش گرفت و گفت:به جا نیلیآ

 ی.لبخندستیبار آخر به خود نگر یتا حاضر شود.برا دیطول کش یقیتکان داد و از اتاق خارج شد.دقا یسر آرسام

و  دیکش یسوت دنشیرا برداشت و از اتاق خارج شد.آرسام با د فشیداد.ک نتیچهره اش را ز تیاز رضا یحاک

 نشتافه شانس آورده. یباق اریبه د ریکه مادمازل!امشب آرشاو یگفت:اوه اوه چه کرد

 خوبه؟ یو گفت:جد دیخند نیلیآ

 پاش علف سبز شد. ریپسره ز نیی.برو پاونهی:آره دآرسام

 :مگه اومده؟دیمتعجب پرس نیلیآ

 شه. یم یا قهیتکان داد و گفت:پنج دق یسر آرسام

 ها! ینکن یطونی.شیو گفت:خدافظ دیبرادرش را بوس یگونه  نیلیآ

 .بال.خوش بگذره طونی:برو شآرسام

 مجدد از خانه خارج شد. یزد و پس از خداحافظ یلبخند نیلیآ
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گفت:سالم  اش یشگیبا همان لبخند جذاب هم ریشد.آرشاو نینثارش کرد و سوار ماش یر،لبخندیآرشاو دنید با

 ؟ی.خوبزمیعز

 ؟یشم.تو چطور ینم نی:بهتر از انیلیآ

 !میو گفت:پس منم عال دیخند ریآرشاو

 یخوشگل شد یلیدخترک دوخت و لب زد:خ یو معصومانه  نیاش را به نگاه شرمگ فتهینگاهِ عاشقانه و ش سپس

 !نیلیآ

 م.عشق تو شد ریشه که اس یگفت:باورم نم نیاستارت زد و در همان ح ریلب تشکر کرد.آرشاو ریو ز دیلب گز نیلیآ

 لجباز! یکوتاه افزود:کوچولو یاز مکث پس

 ؟یسراغ نداشت یو گفت:صفت بهتر دیاو از خودش خند ریبه تعب نیلیآ

 یخوره.همون موقع که م یهم بهت م یلیبه خود گرفت و گفت:مگه چشه؟اتفاقا خ یحق به جانب ی افهیق ریآرشاو

 لقبو بهت دادم. نیخواستم سر به تنت نباشه ا

 بدجنس! یو گفت:ا دیخند نیلیآ

 خانوم. میو گفت:ما نوکر شمام هست دیهم خند ریآرشاو

 ؟یکن ونمیکه امشب د یگفت:قصد ندار ریبا عشق نگاهش کرد که آرشاو نیلیآ

 ؟یستی:مگه ننیلیآ

 شد و گفت:هستم بانو! کیبه او نزد یقدر ریآرشاو

 .یمن عادت کن یها یوونگیبه د دیبا گهیگفت:د ریکه آرشاو دیخود را عقب کش نیلیآ

باشه که کار دستمون  تیمن و نخور حواست به رانندگ یوقته عادت کردم.تو غصه  یلیزد و گفت:خ یلبخند نیلیآ

 !یند
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 به چشم. یخندان گفت:ا ریآرشاو

که در  یمغرور و جذاب را چه قدر دوست دارد.اخم یچهره  نیکه ا دیشینظر داشت و اند ریبا خنده او را ز نیلیآ

دختر چرا  یا»زد: بیربود.فورا به خود نه یهم بر چهره داشت و آن لبخند جذاب که هوش از سرش م یمواقع عاد

شده  یو گفت:چ دیخند ریشد.آرشاو رهیخ ابانیخ بهاه اش را از او گرفت و .سپس نگ«؟یآر یدر م یباز زیقدر ه نیا

 کوچولو؟

 !یمعترض گفت:کوچولو خودت نیلیآ

 ؟یگرفت شگونی:چرا خودت و نریآرشاو

 نبود؟ تی:تو مگه حواست به رانندگدیمتعجب پرس نیلیآ

 شماست. شیدنگ حواسم پ شیخانوم؟من ش یفکر کرد ی:چریآرشاو

 برم من آخه. دنتیو گفت:قربون خجالت کش دیخند ریافکند.آرشاو ریاش از فرط شرم سرخ شد و سر به ز چهره

 طلبت. یکیو گفت: دیهم خند نیلیآ

 .یریمچم رو بگ یرا باال انداخت و گفت:محاله بتون شیابرو یتا کی ریآرشاو

ضبط را روشن کرد و گفت:حاال  ریفرو کرد.آرشاو نیماش ینثارش کرد و خود را در صندل یچشم غره ا یعصب نیلیآ

 .زمیحرص نخور عز

 که عشقِ بندس! ایدختر دن نیو مهربون تر نیبه قشنگ تر میتقد نمیکرد و گفت:ا یمورد نظرش را پل آهنگ

د دستش را فشر ری.آرشاودیگنج یدر پوست خود نم یکه از خوشحال ینگاهش کرد.در حال یبا لبخند و قدردان نیلیآ

.خواست دستش را پس فتدیو پس ب دیایحس کرد هر لحظه ممکن است نفسش بند ب نیلیدنده قرار داد.آ یو رو

شده  میکه به او تقد یا یقیلذت به موس بانکرد و  یکرد و دستش را محکم تر فشرد.مخالفت یاخم ریبکشد که آرشاو

ا ر کیموز یبه او انداخت و صدا ینگاه مین ریبرد!آرشاو یبه سر م نشیریش یاهایکه در رو یبود گوش سپرد؛در حال

 بلند تر کرد و خودش هم همراه آن زمزمه کرد:
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 ینیبهتر از تو که بهتر یک

 ینیزم یرو یبایماه ز تو

 یقلب من باش تا که بفهم تو

 ینیشیدلبرانه به دل م چه

 بود یدنیبخش هاتیبد یحت

 بود یدنیتو چشمات بوس شرم

 شمیحواست جا مونده پ همه

 شمینم یبه کم از تو راض من

 

 من باش تا باورت شه یجا تو

 من ای یعشق تو هست ی وونهید

 ینیچشم من باش تا که بب دو

 تو چه کرده با من یچشما دو

 اموییکردم تنها بدرقه

 دعامو دیشا دهیشن یکس 

 ماهتو یرو نیمن و ا کجا

 بوسه خواهتو یلبا کجا
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 ینیبهتر از تو که بهتر یک

 ینیزم یرو یبایماه ز تو

 یقلب من باش تا که بفهم تو

 ینیشیدلبرانه به دل م چه

 بود یدنیبخش هاتیبد یحت

 بود یدنیتو چشمات بوس شرم

 شمیحواست جا مونده پ همه

 شمینم یبه کم از تو راض من

 

 من یتو خونه  ،یزاریپا م تو

 من یرو شونه  یشیعاشق م تو

 من و تو نیقراره ب هی نیا

 من و تو نیع ستیعاشق ن یکس

 

 ینیبهتر از تو که بهتر یک

 ینیزم یرو یبایماه ز تو

 یقلب من باش تا که بفهم تو
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 ینیشیدلبرانه به دل م چه

 بود یدنیبخش هاتیبد یحت

 بود یدنیتو چشمات بوس شرم

 شمیحواست جا مونده پ همه

 ...شمینم یبه کم از تو راض من

 

 

 |بهتر از تو یعارف،ک|
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به  دیگذرا به خانه انداخت و با ترد ینگاه نیلی.آدندیبود رس ریکه متعلق به آرشاو یخانه ا ،بهیقیاز گذر دقا پس

 شو. ادهی.پزمیگفت:نگران نباش عز نانیزد و با اطم یلبخند ری.آرشاوستینگر ریآرشاو

 یقیخانه،باعث شد تا دقا یفضا یکیوارد خانه شد.تار ریشد.دست در دست آرشاو ادهیتکان داد و پ یسر نیلیآ

 متعجبش ساخت:تــولــدت مــبــارک! ریخوشحالِ آرشاو یرا ببندد که صدا شیچشم ها

ا ب ریخانه جا خورد!تولد او؟اصال مگر امروز چندم بود؟آرشاو ناتیتزئ دنیو با د ستیبهت زده به اطراف نگر نیلیآ

 بهشت،تولدینه؟خب بزار بگم که امروز دوم ارد یجا خورد یاو جلو آمد و گفت:حساب یبهت زده  یچهره  دنید

 منه! یخانوم کوچولو

 ی.مرسیگفت:چه طور ازت تشکر کنم.ممنون که به فکرم بود هیخود را به آغوشش پرت کرد و با گر نیلیآ

 !ی.مرسزمیعز

 .ستین یخبر کیوگرنه از ک نمیپاک کن بب .زود اشکاتوماینداشت هیرا نوازش کرد و گفت:گر سوانشیگ ریآرشاو

که  یزیکرد.م یتشکر م ریشد و از آرشاو یم رهیخانه خ یجا یرا زدود.با ذوق به جا شیو اشک ها دیخند نیلیآ

شکل بودند احاطه کرده بودند و  یو قرمز که قلب دیسف یشده بود،اطرافش را بادکنک ها نیینشستن او تع یبرا

 یخوا یگفت:نم نیلیگذاشت و رو به آ زیم یآن را رو کیپس از آوردن ک ریزدند!آرشاو یرا رقم م یجالب یفضا

 ؟ینیبش

نهاد و روشنشان  کیک یهم کنارش نشست و شمع ها را رو ریگرفت.آرشاو یجا زیزد و پشت م یلبخند نیلیآ

 انیاش پا یو دو سالگ ستیشد.چه زود ب رهیشدند خ یکه ذره ذره آب م ییو به شمع ها دیکش یآه نیلیکرد.آ

 ریا س.کجا هگهیفوتش کن د یلی:آتزد و گف شیبه بازو یضربه ا رینهاد!آرشاو یو سه سالگ ستیو پا به ب رفتیپذ

 ؟یکن یم

 فورا گفت:نه نه! ریبه خودش آمد و به قصد فوت کردن سرش را خم کرد که آرشاو نیلیآ

 شد؟ ی:چدیمتعجب پرس نیلیآ

 زد و گفت:اول آرزو. یلبخند ریآرشاو

 خب. یلیو گفت:خ دیخند نیلیآ
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 شهی...کاش همیانداخت ریخدا جونم ازت ممنونم که عشقمو تو قلب آرشاو»بر هم فشرد و در دل زمزمه کرد: دهید

...خدا جونم عشقمون ستمین یچی...من بدون اون هرشیوقت ازم نگ چیندارم...ه یباشه...بدون اون طاقت زندگ شمیپ

 !«.شهیبمونه...هم داریپا شهیهم

او را در آغوش گرفت و  ریچشم بر هم زدن خاموش شدند.آرشاو کیو شمع ها را فوت کرد و در  دیکش یقیعم نفس

 !یبرام خانم یبمون شهیهم شااهللیدلم.ا زیبر گونه اش کاشت.کنار گوشش زمزمه کرد:تولدت مبارک عز یبوسه ا

 .یخوشحالم کرد یلی.واقعا ممنونم.خریهم دستش را دور کمر او حلقه کرد و گفت:ممنونم آرشاو نیلیآ

 !یبود ادمیکه به  یاو جدا شد و گفت:مرس از

 یتو هر کار یِخوشحال یکرد نجوا کرد:من برا یکه گونه اش را نوازش م یو در حال دیپاش شیبه رو یلبخند ریآرشاو

 بخند و شاد باش.کنارم بمون و عاشقم باش. !فقط توی.هر کارنیلیکنم آ یم

اگه  یکنم.حت یگونه اش بود فشرد و لب زد:مطمئن باش هستم.هرگز فراموشت نم یرا که رو شیدست ها نیلیآ

 نیرو از ب نیتونه ا یکس هم نم چیحضور نداشته باشه،روحم و قلبم فقط و فقط به تو تعلق داره و ه شتیجسمم پ

تا ابد قلبم و احساسم فقط مال تو و در  وشه  یاز عالقم به تو کم نم یوقت ذره ا چیببره.شک نداشته باش که ه

 تواِ! اریاخت

 زد و نجوا کرد:دوستت دارم عشقِ من! یلبخند ریآرشاو

 .ایو هر کس تو دن زیاز هر چ شتریاز او گفت:منم دوست دارم.ب تیهم به تبع نیلیآ

 !یمن شد یایو دن یاومد ایکه به دن یبر گونه اش کاشت و گفت:مرس یبوسه ا گریبار د ریآرشاو

 متعجب او را نیلیاز جا برخاست و به اتاق رفت.آ ریاز عشقش را نثار او کرد.آرشاو زیسکوت کرد و نگاهِ لبر نیلیآ

 یو گفت:چرا تعجب کرد دیاو خند یچهره  دنیکنارش نشست و با د ری،آرشاویقینظاره کرد.عاقبت پس از دقا

 شه! یکوچولو؟تولد که بدون کادو و رقص نم

 :رقص؟دیمتعجب پرس نیلیآ

 و گفت:اوهوم. دیخند طنتیبا ش ریآرشاو
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ارک .بازم تولدت مبایخانم دن نیبه بهتر میگرفت و گفت:تقد نیلیآ یشده بود به سو چیکه کادوپ یجعبه ا سپس

 .میزندگ

که  یبه گردنبند و دستبند اقیرا باز کرد و با اشت یمخمل یبا شوق کادو را از او گرفت و تشکر کرد.جعبه  نیلیآ

به پالکش که حروف اول اسمشان به  یرا به دست گرفت و با خوشحال فشیظر ریشد.زنج رهیتولدش بود خ ی هیهد

ادمان ش یمحسور کننده بود.به چهره  یبیجاش به طرز ع ییبای.زدیکش شیبه رو یو دست ستیبود نگر یسیانگل

 ممنونم. یلیخ یلیقشنگه!دستت درد نکنه.خ یلیخ نیا یو گفت:وا ستینگر ریآرشاو

 .دیبه آغوشش خز گرید بار

 :قابل عشق منو نداره.ریآرشاو

 را از خود جدا کرد و گفت:برگرد. او

 ؟یچ ی:برادیمتعجب پرس نیلیآ

 و ببندم. نیرا از دستش گرفت.سپس گفت:که ا ریو زنج دیخند ریآرشاو

 یگرمش با گردنش برخورد م ی.نفس هاختیرا به گردن او آو ریزنج ریو پشتش را به او کرد.آرشاو دیهم خند نیلیآ

م بر ه دهی.دستش که با بدنش برخورد کرد،نفسش گرفت و مورمورش شد.دافتی یکردند و ضربان قلبش شدت م

 فشرد و آرزو کرد هر چه زود تر قفلش بسته شود.

 

 

 خب حله. یلیگفت:خ رید،آرشاویسال طول کش کی یاو به اندازه  یکوتاه که برا یقیاز دقا پس

 .زیچ هیمونه  یزد و گفت:خب حاال م یلبخند ریو برگشت.آرشاو دیکش یآسوده ا نفس

 ؟ی:چدیکنجکاو پرس نیلیآ

 !گهیزد و گفت:رقص د ییلبخند دندان نما ریآرشاو
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 گفت:خانم حواس پرت. ریکه آرشاو دیخند نیلیآ

متعجب به کار  نیلیخانه هنوز هم خاموش بودند.آ یکرد.چراغ ها یرا پل یدستگاهش رفت و آهنگ یبه سو سپس

آمد و دستش را به طرفش دراز کرد.سپس  شیبه سو ری.آرشاودیبال یبه بودنش م یو از طرف ستینگر یاو م یها

 بانو؟ نید ینجوا کرد:افتخار م

 !لیو دستش را فشرد و گفت:با کمال م دیخند نیلیآ

 نستیقرار است و تاب نگر یاو ب یکرد نگاه ها یشد.حس م دهیجا برخاست و به دنبالش به محل مورد نظرش کش از

 ربود ندارد! یرا که هوش از سرش م نیبه آن چشمان مشک

حبس  نهیستبرش نهاد.نفسش را در س ی نهیس یدور کمرش حلقه بست،گر گرفت و دستش را رو که شیها دست

 نیلیدخترک را به دور گردنش حلقه کرد.آ ینثارش کرد و دست ها یلبخند ری.آرشاوستینگر ریکرد و به آرشاو

حلقه کرد و قدم به دور گردن او  تررا محکم  شیهاکرد بر خود مسلط شود.دست  یبر لبانش راند و سع یلبخند محو

 بود! ختهیعاشقانه شان با هم آم یو نگاه ها کیموز یاول را با او برداشت.صدا

 

 

 

 شده شتریب یلیبه تو خ عالقم

 روزگارم قشنگ تر شده حاال

 حال من یاون وقت که تو با من از

 بهتر شده یلیخودت خ ینیب یم
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 شده شتریب یلیبه تو خ عالقم

 یدرکم کن یتون یدونم نم یم

 نره عشق من ادتی نویا یول

 یترکم کن یاگه روز رمیم یم

 

 

 چانه اش را فشرد و سرش را باال گرفت.سپس زمزمه کرد:فقط به من نگاه کن خب؟ ریآرشاو»

 «گوش سپرد. کیموز یزد و نگاه پر مهرش را به او دوخت و به صدا یلبخند نیلیآ

 

 

 خوام لحظه لحظه به تو فکر کنم یم

 سد راهم بشه یخوام کس ینم

 ادیب شمیجز تو پ یخوام کس ینم

 گاهم بشه هیتک یجز تو کس به

 

 

 خوام لحظه لحظه به تو فکر کنم یم

 سد راهم بشه یخوام کس ینم
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 ادیب شمیجز تو پ یخوام کس ینم

 گاهم بشه هیتک یجز تو کس به

 

 

کرد گوش  یمهم همراه آن زمزمه  ریکه آرشاو کیموز یاش نهاد و با عشق به ادامه  نهیس یرا رو سرش»

 «:را نجوا کرد کیموز یرا نوازش کرد و ادامه  سوانشیهم گ ریسپرد.آرشاو

 

 

 چشات یبرا رمیم یکه م منم

 واسه خنده هات رمیم یکه م منم

 عاشق بشم نمیاز ا شتریخوام ب یم

 کن بتونم بمونم باهات کمک

 

 

 چشات یبرا رمیم یکه م منم

 واسه خنده هات رمیم یکه م منم

 عاشق بشم نمیاز ا شتریخوام ب یم

 کن بتونم بمونم باهات کمک
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 شده شتریب یلیبه تو خ عالقم

 روزگارم قشنگتر شده حاال

 حال من یاون وقت که تو با من از

 بهتر شده یلیخودت خ ینیب یم

 

 

 شده ... شتریب یلیبه تو خ عالقم

 

 

 شده ... شتریب یلیبه تو خ عالقم

 

 

نکن.اگه تو  وقت ترکم چی!هیلیدوستت دارم.خ یلیو گفت:خ دیاو جدا شد و به آغوشش خز ک،ازیاز اتمام موز پس

 من... یبر

 وقت. چیحرف نزن.ه یینگو.از جدا یچی.هسیلبش نهاد و گفت:ه یکرد و انگشت سبابه اش را رو یاخم ریآرشاو

 !یلیخ یخوبه که تو هست یلیتولد عمرم بود.خ نیجنبابند و گفت:امشب بهتر یسر نیلیآ
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 ی.برایمیزندگ ی هیهد نیو با ارزش تر نیچسباند و نجوا کرد:تو بهتر دخترک یِشانیاش را به پ یشانیپ ریآرشاو

در برابر عشق  .عشق منیقشیدونم که ال یزارم.م یم هیاز جونمم برات ما یکنم.حت یم یو آرامش تو هر کار یشاد

 !یلیهمه عشق تو رو ندارم آ نیا اقتیکنم ل یدونم اما حس م ی.نمچهیتو ه

 مونیصورت مردانه اش به رقص در آورد و گفت:فقط و فقط به خوشبخت یرا نوازش گرانه رو شیانگشت ها نیلیآ

 فکر کن!

 و گفت:دوست دارم دیاش را بوس یشانیپ ریآرشاو

 تو! یمن ینیزم یمن!فرشته  یفرشته  

 شد و با ختهیسکوت بر لبانش آو ش،مهریلب ها یاو رو یعاشقانه  یکه با فرود آمدن بوسه  دیآهسته خند نیلیآ

 کرد. یعشق او را همراه

 

 

 ی:چته انقدر صدام مدیبه آرسام توپ یشد.عصب زیخ مین شیآرسام،چشم گشود و با رخوت در جا یبا صدا صبح

 ؟یکن

 .یسرت کارمند ری.خنمیکرد و گفت:پاشو بب یاخم آرسام

 .کار نیو گفت:اه لعنت به ا دیاش کوب یشانیمحل کار با دست به پ یادآوریبا  نیلیآ

شرکت روانه  یشد و به سو لشیاز جا برخاست و پس از آماده شدن از خانه خارج شد.سوار اتومب غرولندکنان

که بر لبانش جا خوش کرده بود او را سرحال تر  یقی.لبخند عمدیشیاند یم شبیمدام به د یرانندگ نیگشت.در ح

اش را دچار تحول کرده  یو زندگ دده یبه او قوت م یریهمچون اکس ریکرد عشقِ آرشاو یداد!حس م ینشان م

 یقرارش را دگرگون کردند.به جرأت م یبه رقص در آمدند و قلب ب دگانشید شیپ شبیاتفاقات د گریاست.بار د

 شب عمرش را گذرانده بود! نیبهتر دیتوانست بگو

به  مایاو،مستق دنی.شهال با ددیآن وارد شرکت گرد یقرار داد و در پ نگیرا درون پارک لیبه شرکت،اتومب دنیرس با

 خانم.حال و احوال شما چطوره؟ نیلیرفت و گفت:به به سالم آ شیسو
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کرد و سپس وارد اتاقش شد.شهال هم به دنبالش وارد شد و در را بست.متعجب  یبا او احوال پرس ییبا خوشرو نیلیآ

 شده که چشم ما به جمال خندون شما منور شده؟! ی:چدیافکند و کنجکاو پرس نیلیبشاش آ یبه چهره  ینگاه

 !یبده تا کوفتم کن ریگ یبارم من خوشحالم تو ه هی یعنیو گفت: دیمرموز خند نیلیآ

 .زمیعز یباش یطور نیهم شهیخب بابا.خدا کنه هم یلیفت:خو گ دیهم خند شهال

 !میستین لیبا خنده افزود:ما که بخ سپس

 گفت:صد در صد خانم گل. دیبوس یکه گونه اش را م یقهقهه زد و در حال نیلیآ

 ها! یزن یشده؟مشکوک م یزیچ یاو را به خود فشرد و گفت:جد شهال

فضول  ایج؟یه؟هویشرکت چ نینقشت تو ا قایخواهر؟دق یندار یکاسب :تو کاردیگرفت و پرس یجا زشیپشت م نیلیآ

 مردم؟ یکارا

 نکن اخراجت کنم ها. یکرد و گفت:اصال به تو چه.کار یتصنع یاخم شهال

 :تو؟نیلیآ

 شدم آخه؟ ریزد و گفت:نه بابا.مگه از جونم س یلبخند شهال

 کنه! یسره م هیبا انگشت به گردنش اشاره کرد و گفت:بهزاد فورا کارمو  سپس

 تو! یا وونهیو گفت:د دیصدا خند یب نیلیآ

 .نمیکن بب فینشست و گفت:خب تعر زشیم یرو شهال

 شرط داره ها! هیو گفت: دیکش یقینفس عم نیلیآ

 کوفت! ی:ادیغر شهال

 .ینداد چ،کادوممیه ینگفت کی:تولدم رو تبرنیلیآ

 :تولدت؟مگه تولدته؟دیکش ادیفر رتزدهیح شهال
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 که! ؟واقعایدونست یجنباند و گفت:آره.نم دییتا یبه نشانه  یسر نیلیآ

مخم  یجنابال ی شهیقدر که عاشق پ نیروحمم خبر نداشت.ا یشعور.من حت یکرد و گفت:ب شینثار بازو یمشت شهال

 نمونده به جون تو. یبرام باق یرو به کار گرفته ها اصال هوش و حواس

دلم.از دست من دلخور  زیکه شهال او را در آغوش گرفت و گفت:قربونت عز ستیاو را نگر یبا دلخور نیلیآ

 امروز مهمون من.هوم؟چطوره؟ هی؟یموافق یاصفهان گرد میر ینباش.اصال امروز م

 .یزحمت بکش ستین یازی.نزمیممنونم عز یلیرا به باب تشکر فشرد و گفت:خ شیزد و دست ها یلبخند نیلیآ

 !گهیمن د یِها.به جبران حواس پرت مینثارش کرد و گفت:تعارف معارف ندار یهم متقابال لبخند شهال

 بر گونه اش کاشت و گفت:ممنونم. یبوسه ا نیلیآ

 .میبخور تویعروس کی... کشاایمبارک.ا یلیخ یلیخانم گل،تولدت خ یو گفت:راست دیهم او را بوس شهال

 .رمیواست تولد بگ یبش رزنی... پشاایبا خنده اضافه کرد:ا سپس

 ؟ینداشت یبهتر یو گفت:آرزو دیبا خنده چهره درهم کش نیلیآ

 :نچ.پاشو پاشو.شهال

 :چرا؟دیمتعجب پرس نیلیآ

 .گهید ریبگ ی؟مرخصیگ ی:به بهزاد نمشهال

 ست؟ی.بهتر نمیر یدوازده م میمون یسه ساعتم م نیبه ساعت انداخت و گفت:نه.ا ینگاه نیلیآ

 .پس من فعال برم.:آره خوبهشهال

 زنم. یتر انجام بده پس.من خودم با بهزاد حرف م عیدر اتاق رفت و گفت:کاراتو سر یبه سو سپس

 روزمره اش شد. یگفت و در سکوت مشغول انجام کار ها یباشه ا نیلیآ
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 نیلیشهال آ شنهادیبعد به همراه بهزاد از شرکت خارج شدند.به پ یساعت دوازده،شهال به اتاقش آمد و چند رأس

 .میداشت نی.ماشمیبه زحمت نبود یو رو به بهزاد گفت:به خدا راض جلو نشست

 ن؟یشه منم تو خلوتتون راه بد یداره.حاال نم یبیکرد و گفت:چه ع یتبسم بهزاد

 .نمیصدا بش یگوشه ساکت و ب هیدم  یکودکانه گفت:به خدا قول م یبامزه و لحن یبا چهره ا سپس

تو  روزیبه شما بدهکارم.د کیتبر هیگفت:در ضمن منم  نیلیکه بهزاد رو به آ دندیبلند خند یبا صدا نیلیو آ شهال

 فکرش بودم منتها فرصت نشد.

 ممنونم. یکه به فکر بود نی.همیزحمت بکش ستین یازی:نیلیآ

 !یخانوم شما واسه ما رحمت یدنده را عوض کرد و گفت:چه زحمت بهزاد

 کرد و ابانیبا شرم نگاهش را معطوف خ نیلیبه شهال زد و شهال را به خنده وا داشت.آ یچشمک نهییاز درون آ سپس

 شهیکرد و از دست بهزاد دلخور بود که هم یکرد خود را متفکر جلوه دهد.در حضور شهال،احساس خجالت م یسع

 را هضم کند! شیتوانست حرف ها یگفت و نم یپروا از احساسات خود سخن م یب

 

 

گرفتند و گردش را به بعد از نهار موکول کردند.شهال  شیرستوران را در پ ریمس نیلیرغم مخالفت شهال،بهزاد و آ به

 .یشعور یب یلیجا خوش کرد و کنار گوشش نجوا کرد:خ نیلیکنار آ

 :ممنون!نیلیآ

 گردش اول؟ میکرد و گفت:مگه قرار نبود بر یاخم شهال

 داره خب؟ ی:چه فرقنیلیآ

 !یجور نی.همیچی:هشهال
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به صدا  نیلیتکان داد.با آمدن بهزاد دست از گفتگو برداشتند و مشغول خوردن غذا شدند.ناگهان تلفن آ یسر نیلیآ

زد و  یلبخند ریآرشاو یشماره  دنیرستوران هجوم برد.با د یبهداشت سیبه سرو یدر آمد و او پس از معذرت خواه

 :سالم به عشق قشنگم.دیچیپ در گوشش ریسرخوش آرشاو یفورا اتصال را برقرار کرد.صدا

 ؟ی.خوبزمیزد و گفت:سالم عز یلبخند نیلیآ

 داره! ی:بستگریآرشاو

 ؟ی:به چنیلیآ

 .یکه تو خوب باش نیو گفت:به ا دیخند ریآرشاو

 :من که خوب بودم االن خوب تر شدم.نیلیآ

 ؟یکن یکارا م ی؟چیشکر.چه خبر خانم یو گفت:خب خدا دیکش ینفس آسوده ا ریآرشاو

 .االنم تو رستورانم.رونیب میکرد بر شنهادی.امروز صبح رفتم شرکت که شهال پستین ی.خبر خاصیچی:هنیلیآ

 :بهزاد هم هست؟ریآرشاو

 :آره.نیلیآ

 یو ب خودیکنه و ب دایتا خودش رو پ یریو گفت:مگه قرار نشد از اون فاصله بگ دیکش یقینفس عم یعصب ریآرشاو

 نکنه؟ یالبافیجهت خ

شهال ردش کنم.در ضمن من که باهاش  یتونستم جلو یامروز اصرار کرد.نم یگفت:چرا ول میمال یبا لحن نیلیآ

 .ستینبستم پس به من مربوط ن یعهد

 !نیلیزنه آ یتونه فراموشت کنه.من دلم شور م یراحت تر م ینش یاگه جلوش آفتاب ی:آره ولریآرشاو

 ؟یترس یم ی:نگران نباش.از چنیلیآ

من  رنی.اگه تو رو ازم بگنیلیتونم سرپا بشم آ ینم گهیدفعه د نیو گفت:از شکست.مطمئنم ا دیکش یآه ریآرشاو

 ؟یفهم ی.مرمیم یم



 اممن یک قربانی 

 

 
244 

 

 .مطمئن باش!فتهینم یاتفاق چیبا بغض گفت:ه نیلیآ

شده ن ری.تا دیلیآ میبا کمک آرسام آرشو مجاب به ازدواجمون کن دیخودم.با شیو ببرمت پ امیزود تر ب دی:باریآرشاو

 .میدست به کار بش دیبا

کنه.وقتش  یره.آرسام داره برنامه هاشو درست م ینم شیدرست پ یکار چیقدر عجول نباش.با عجله ه نی:انیلیآ

 زارم. یم ونیرو با آرش در م زیکه برسه خودم همه چ

 .هست؟ستین یکه رنگ یاهیزمزمه کرد:باالتر از س نیغمگ یبا لحن سپس

 .نیلیناراحتت کردم آ دی:نه.ببخشریآرشاو

 تلخه! قتی:ناراحت نشدم.به هر حال حقنیلیآ

 خونه؟ یر یو گفت:ساعت چند م دیکش یآه ریآرشاو

 کم تر. دی.شاگهیساعت د هی دیدونم.شا ی:نمنیلیآ

 :آدرستو برام اس ام اس کن ساعت دو اون جام.ریآرشاو

 ؟یچ یجا؟برا نی:انیلیآ

 دنبال خانمم؟ امیخوام ب یموقوف خانم کوچولو.بده م یو گفت:فضول دیخند ریآرشاو

 معطل کردم. ادیخوبه.پس فعال برم ز میلی:نه خنیلیآ

 فعال. نمتیب ی.مزمی:باشه عزریآرشاو

شهال و بهزاد بازگشت.پس از نهار بهزاد و شهال هر کدام  شیپس از فرستادن آدرس،پ نیلیقطع شد و آ اتصال

گردش امروز را کنسل کرد و  یهم پس از تشکر فراوان از آن ها،به بهانه ا نیلیدادند.آ نیلیآ لیرا تحو شانیکادوها

بود.سرانجام رأس ساعت دو،سر  دهیرس ریاز آرشاو ترزود  قهی.ده دقستادیاز رستوران خارج شد.در محل مورد نظر ا

 و سر وقت! قیفورا سوار شد و گفت:چه دق نیلیشد.آ دایپ ریآرشاو یو کله 

 و گفت:اوال سالم.دوما مگه بده؟ دیخند ریآرشاو
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 م؟یکار کن یگفت:خب چ ریگفت که آرشاو ینچ نیلیآ

 خونه؟ یمنو برسون ستی:مگه قرار ندیمتعجب پرس نیلیآ

 ؟یکار کن یچ یخوا یم یی.خونه تنهاری:نخریآرشاو

 :آرسام که هست.نیلیآ

 خانم. رونهی:آرسام بریآرشاو

 ها. نید یکرد و گفت:خوب به هم آمار م یاخم نیلیآ

 که جوجه! مینداشت یگفت:حسود دیکش یکه لپش را م یو در حال دیخند ریآرشاو

 خانمم؟ نیلیجان؟آ نیلین؟آیلیگفت:آ یمیبا لحن مال رینشان نداد که آرشاو یاما توجه نیلیآ

 زد و گفت:جانم. یلبخند نیلیآ

 .یخور یکه کتک م یاخم نکن گهیبخند.باشه؟د نیزد و گفت:آفر یهم لبخند ریآرشاو

 روند... یدانست به کجا م یکه نم یشد.در حال رهیو در سکوت به اطراف خ دیخند نیلیآ

 

 

و  ستیموشکافانه به اطراف نگر نیلیشدند.آ ادهیهم پ ریو آرشاو نیلیآن آ یتوقف کرد و در پ لیبعد،اتومب یقیدقا

 !یِدنج یگفت:چه جا ریرو به آرشاو

 زم؟یرا فشرد و گفت:خوشت اومد عز شیدست ها ریآرشاو

 بگم! نیآفر قتیبه سل دینثارش کرد و گفت:با یلبخند نیلیآ

 خوبه که تو رو انتخاب کردم. قمی:سلریآرشاو

 ها. یکن یلوسم م یو گفت:دار دیمحجوبانه خند نیلیآ
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 خانم کوچولو! نهیریاش کاشت و کنار گوشش زمزمه کرد:لوس بودنت هم ش یشانیبر پ یبوسه ا ریآرشاو

دنج و با صفا که  یاش را به او دوخت و در سکوت با او به محل مورد نظرش رفت.مکان فتهینگاه عاشق و ش نیلیآ

 همچون آن دو بود! یپاتوق عاشقان

 اون جا؟ میاشاره کرد و گفت:بر یچوب یمکتیبه ن ریآرشاو

 فورا؟ ی:خسته شدنیلیآ

 آره. یو گفت:راستشو بخوا دیخند ریآرشاو

 .میبر لبانش راند و گفت:چشم بر یلبخند مهربان نیلیآ

ه نشستند و ب مکتین یقدم برداشت.رو مکتین یاو به سو یرا محکم تر فشرد و شانه به شانه  شیدست ها ریآرشاو

بود  رهیخ نییکه به پا یو در حال دیکش یآه نیلیآشدند. رهیقرار داشت خ شانیپا ریشهر که از آن فاصله در ز

 پاهاته! ریکل شهر ز یوقت هیگفت:چه حس خوب

 نیهم یجا.درست رو نی،خوراکم شده ابرگشتم اصفهان یدوست دارم.از وقت یلیجا رو خ نی:آره.اریآرشاو

 !یلیدوستش دارم.خ یلیکردم.خ یشهر رو براندازش م نیکردم و ا یبا خودم فکر م یی.ساعت ها تنهامکتین

 !ید یم حیطور معلومه اونو به من ترج نیشتر؟ایاز منم ب ی:حتدیکنجکاو و شوخ پرس یزد و با لحن یلبخند نیلیآ

 شه؟عجبا. یم تیتو به شهر هم حسود یعنیو گفت: دی.سپس خندستیابتدا متعجب به او نگر ریآرشاو

 یدستش را دور او حلقه کرد و نجوا کرد:حسود ریمجنونش نهاد.آرشاو یشانه ها یو سرش را رو دیهم خند نیلیآ

 داریچون همشون خر اریخواد سرم ب یدلت م ییشو،هر بال یکن،غر بزن،ناز کن،لوس باش،اخم کن،دعوا کن،عصبان

 داره.بنده دربست چاکر خانمم.

منو تحمل کنه و دووم  یها یباز گه جنسش از فوالده وگرنه محال بود لوس یم شهیو گفت:آرسام هم دیخند نیلیآ

 .ارهیب
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قدر  نیاز جنس فوالد باشه.من ا ستیکرد گفت:الزم ن یرا نوازش م سوانشیکه گ یو در حال دیهم خند ریآرشاو

 چیدونم ه ی.هر چند که مرامیپذ لیبندم و همشونو با کمال م یضعفات م یهمه  یدوست دارم که چشممو رو

 فرشته! هی.صاف و ساده مثل یندار یمشکل

 ونیعشق در م یپا یمعشوقش گذاشت و زمزمه کرد:وقت یمردانه  یدست ها یرا بر رو فشیظر یدست ها نیلیآ

حاضره خودشم فداش کنه اما  یکنه.حت یتونه به عشقش بد یکس نم چیرن!ه یم نیها خود به خود از ب یباشه،بد

 اون خوش باشه.مگه نه؟!

 یلی!خنیلیمثل تو پاک و خوش قلب بودن آ ایدن یآدم ها یرا فشرد و گفت:کاش همه  شیهم دست ها ریآرشاو

 خوشحالم که تو رو دارم.

 آرزوم بود! تینها نی.بعد از گذر هفت سال ایشمیرا بست و گفت:منم خوشحالم که تو االن پ شیپلک ها نیلیآ

 ن؟یلی:آریآرشاو

 :جان؟نیلیآ

خودم بهم  یتو رو یوقت ترکم نکن.هر وقت ازم خسته شد چیو زمزمه کرد:ه دیکش ینفس آسوده ا ریآرشاو

من  یبه جا گهید یکی نمینکن.نبودن تو حکم مرگ رو برام داره.طاقت ندارم بب انتیوقت بهم خ چیبگو.ه

فقط و فقط عاشق  ایبهم؟من تا آخر دن ید ینگو دوستت دارم.قول م یبازم به کس میدیاگه بهم نرس یکنارته.حت

شم  یتو غافل نم ادیلحظه هم از  هیمن  یبهم نداشته باش یحس چیه گهیو تو د رنیاگه تو رو ازم بگ یتواَم.حت

 !نیلیآ

تونم  یبه بعد م نیاز ا یکن ی.اون وقت فکر مرمیقلبمو بگ ی:هفت سال تموم نتونستم عشقمو مهار کنم و جلونیلیآ

 فراموشت کنم؟محاله!

 ؟یرو فراموش کرد ای:تو رودیپرس دیبا ترد ریپسرک برداشت و سپس رو به آرشاو یشانه  یرا از رو سرش

 هیچه سوال نیو گفت:ا دیرا درهم کش شیقلب پسرک را فشرد.سگرمه ها شیو بغضِ صدا دیلرز یم شیصدا

 ه؟یچ ن؟منظورتیلیآ

 را نهان کند گفت:من...فقط...فقط...خواستم... شیداشت اشک چشم ها یکه سع یدر حال نیلیآ



 اممن یک قربانی 

 

 
248 

 

 نه؟ نیلیآ یحرفش را قطع کرد و گفت:تو هنوز بهم اعتماد ندار یعصب ریآرشاو

 خودم متاسفم واقعا. یگفت:برا یبا ناراحت سپس

 نبود.فقط سوال کردم. نیرا به دست گرفت و گفت:منظورم ا شیدست ها ختیر یکه اشک م یدر حال نیلیآ

 یعنی؟یلیآ یکن یفکر م یزد:تو در مورد من چ ادیدخترک را فشرد و فر یو شانه ها دیستش را پس کشد ریآرشاو

که آرش اون بال رو سرش آورد  یهمون سال ها و همون روز این،رویلینداره؟آ تیدرصد هم برات اهم هیعشقِ من 

 یمن حس یکن یهمه مدت فکر م نیبعد ا وقتاشتباهم تو گذشته دفن شد.اون  نیو آخر نیبرام مرد و بعنوان اول

 رو بهت گفته؟ نایا ی!کنیلیبهش دارم؟واقعا که آ

آوردن گذشته نبود.فقط خواستم مطمئن بشم خاطرات هنوز هم  ونیرا زدود و گفت:قصد من به م شیاشک ها نیلیآ

 کرد. یبهت حسادت م نیواسه هم یاون دختر بود ی وونهیگفت تو د ی.اون موقع آرش منینه هم ایتو فکرت هست 

من .ستیاون دختر سر سوزن هم برام مهم ن ینیتر زی.به جون خودت که برام عزنیلیو گفت:نه آ دیکش یآه ریآرشاو

 فقط سه ماه باهاش نامزد بودم.

 

 

 خواستم ناراحتت کنم. ی.من نمریخوام آرشاو یچهره اش را برانداز کرد و گفت:معذرت م نیغمگ نیلیآ

 وقت از اون دختر حرف نزنم. چیه گهیدم د ی.قول مدیرا فشرد و گفت:ببخش شیبازو

 یمحل یب یطور نی.اریگفت:تو رو خدا نگاهتو ازم نگ انیگر نیلینشان نداد که آ یعکس العمل ریآرشاو

 ر؟ینکن.آرشاو

را دور گردنش  شیدست ها ستیگر یکه م یدر حال نیلیو در سکوت او را در آغوش گرفت.آ دیکش یآه ریآرشاو

دم  یدونم اشتباه کردم.قول م ی.مزمیخوام عز یفرو کرد و گفت:معذرت م شیرا درون موها شیحلقه کرد و دست ها

 ؟یبخش یتکرار نشه.باشه؟م گهید
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رو  ایکل دن یزیر یاشک م ی.وقتیلینکن آ هیدلم.گر زینداره عز یبیگونه اش نهاد و گفت:ع یرو یبوسه ا ریآرشاو

 .ینکن خانم هیشه.گر یسرم آوار م

زد و چانه اش را  شیبه موها یکالفه چنگ ریکه آرشاو دیخود را عقب کش یکرد قدر یکه هق هق م یدر حال نیلیآ

 نکن المصب. هیفشرد و گفت:دِ گر

 رفتار نکن. یاون طور گهیو گفت:تو هم د دیرا زدود.لب گز شیسکوت کرد و اشک ها نیلیآ

 .ریتو رو ندارم آرشاو یها یمحل یو نجوا کرد:من طاقت ب دیآغوشش خز به

ه .باشینکن ییسواال نیقول بده همچ گهی.باشه عشقم.تو هم دزمیگونه اش را نوازش کرد و گفت:باشه عز ریآرشاو

 گلم؟

 زد و گفت:چشم.قولِ قول! یلبخند نیلیآ

 ی...تو مگه نمینکن هیگر گهیهاتو ندارم...قول بده د هیدوست دارم...طاقت گر یلیخ نیلیو گفت:آ دیخند ریآرشاو

 ؟یدقم بد یخوا یغم تو نقطه ضعف منه؟م یدون

 ست؟ین یا گهی.چشم.امر ددیبا شرم گفت:ببخش نیلیآ

 .قربون خانم حرف گوش کنم برم من.زمی:نه عزریآرشاو

و در کمال  ستیمانعش شد و مات و مبهوت به پشت سر نگر یفرد ادیفر یدهد که صدا یخواست پاسخ نیلیآ

که تمام وجودش از فرط اضطراب و ترس  یو با وحشت از جا برخاست.در حال دی.رنگ از رخسارش پردیتعجب او را د

 شده؟ یحالت خوبه؟چ نیلیشد و گفت:آ رهیمتعجب به او خ ری.آرشاودیلرز یم

 کنه؟ یکار...م ی...چنجایو با لکنت گفت:اون...ا دیاو برق از سرش پر دنیشد.با د رهیبه عقب خ کنجکاو

 که فرصت حرف نیآمد و قبل از ا شانیبه سو تیکه آرش با عصبان دیبگو یزیرا فشرد و خواست چ شیبازو نیلیآ

تر نثارش کرد که برق از سر دخ یا یلیفرود آورد و س نیلیزدن به او بدهد،دستش را با تمام قوا بر صورت آ

گونه اش  یشد.بهت زده دستش را رو لبو قدرت تکلم از او س ستیبه او نگر یقیمات و مبهوت دقا نیلی.آدیجه

 زد:پس فطرت ادیفر ری.آرش با خشم رو به آرشاودییگرا یم یرا لمس کرد که کم کم به کبود یلیس یگذاشت و جا

 هان؟ یدور و بر خواهرم بپلک یمگه بهت نگفتم حق ندار
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 !نیلیزارم آ یگفت:زندت نم دگونهیافکند و تهد نیلیبه آ ینفرت نگاه با

کبودش روان  یرحم بر گونه  یب یلیهمچون سِ شیداشت بغضش را فرو دهد اما موفق نشد و اشک ها یسع نیلیآ

که اشک در چشم  ریسر داد.آرش رو به آرشاو یشدند.آرش مچ دستش را فشرد.چهره اش از درد درهم شد و ناله ا

 گهی.از امروز دنهیلیچشمت دنبال آ هممبه حالت اگه بف یرسم.وا یحلقه بسته بود گفت:حساب تو رو بعدا م شیها

 .یبش یآفتاب نیلیدور و بر آ یا گهیقبرستون د چینه تو شرکت و نه ه یحق ندار

و قلوه  ید یپرورش دادم.واسه من دل م نمیگفت:هه مار تو آست ستیگر یکه م نیلیزد و رو به آ یپوزخند سپس

شرف سر و  یب هیباشه که با  یحد عوض نیکردم خواهرم تا ا یسر و پا؟فکر نم یب یپسره  نیبا ا ؟اونمیریگ یم

 نا؟یبود؟تجاوز و ا لمیاونا ف یداشته باشه.پس همه  یسر

 یو پستن؟حق ندار فیهمه مثل تو کث یو پرت نگو.فکر کرد ؟چرتیدیبا هق هق گفت:خفه شو آرش.فهم نیلیآ

 .وگرنه...یکن سهیرو با خودت مقا ریآرشاو

 برادرش نیخشمگ یبه چهره  رتیپرت شد و با ح نیزم یبار رو نیبه صورتش نواخت که ا یا یلیس گریبار د آرش

 یکثافت نم نیها؟مگه هم یکن یدفاع م ری.از آرشاویعوض یدختره  یزد:زبون در آورد ادیشد.آرش فر رهیخ

 یکشمت.برا ی.به خدا قسم منیلیکشمت آ یآره؟م یمن نقش مجنون رو در م یبرا ره؟حاالیخواست ازت انتقام بگ

 ؟یپر یم ینکبت نیبا ا یمن دم در آورد

 هی دی؟بایزد یو دم نم یالکردار بود یپسره  نیهمه سال منتظر ا نیجلو آمد که آرش افزود:ا یعصب ریآرشاو

 باشه. حیحد پست و وق نیکردم که خواهرم تا ا یوقت فکر نم چیزدم.ه یم ییحدسا

آسمون به حالت زار بزنن  یکه مرغا ارمیسرت ب ییبال هیزد: ادیرا چنگ زد و فر شیسمتش هجوم برد و موها به

 هرزه. یدختره 

زد:حرف دهنتو بفهم  ادیبر افروخته فر یصورتش کرد.با صورت یحواله  یمشت یطاقتش طاق شد و عصب ریآرشاو

 .کهیمرت

هان؟حساب تو رو هم  یسبز شد نیلیمن و آ نیکه ب یباش یاش را فشرد و گفت:تو چه خر قهیزد و  یپوزخند آرش

 ؟یدفعه هم به خواهرم چشم دار نی.ایبار عشقمو ازم گرفت هیرسم. یبه موقعش م

 ...هی ؟تویکن یقضاوت م یدون ینم یچیه یزد:ساکت شو آرش.چرا وقت ادیاز جا برخاست و با هق هق فر نیلیآ
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 .ادیخفه شو.صدات در ن یکیزد:تو  ادیحرفش آمد و فر انیم آرش

 کرد. یبرگشت و نگاهشان با هم تالق شیشد.او هم به سو رهیخ رینگران به آرشاو نیلیآ

 

 

 یمات و مبهوت به جا ریرا از آن دو سلب کرد.آرشاو یو مجال هر عکس العمل دیوقفه او را دنبال خود کش یب آرش

:لعنت به تو دیلب غر ریزد و ز شیبه موها یچنگ یوا رفت.کالفه و عصب نیزم یشد و رو رهیخ نیلیآ یخال

 آرش،لعنت!

 هیبا گر نیلیپارک آ ی.آن سودیدرنگ از جا برخاست و پشت سر آن ها دو ینکرد و ب یداد اما توجه یآزارش م بغض

 !دید ینم یگرید زیرا پوشانده بود و چ شیچشم ها یفرت جلوکرد اما خشم و ن یبه آرش التماس م

 .نی:گمشو بشدیتوپ نیلیرا گشود و به آ لیدر اتومب یعصب آرش

در را به هم کوفت و خودش هم  یشد.آرش عصب لیسوار اتومب یدینگاهِ ملتمسش را به او دوخت و با ناام نیلیآ

 ینگران به چهره  نیلیزد.آ یضربه ا شهیو به ش دیدو لشانیاتومب یفورا به سو ریپشت رل قرار گرفت.آرشاو

 !یزد:آرش!صبر کن لعنت ادیفر ریورا حرکت داد.آرشا لیاستارت زد و اتومب یشد.آرش عصب رهیاو خ نیغمگ

 شیبهت زده سر جا ریاز جا کنده شد و آرشاو لیاتومب هیثان کیزد و پدال را فشرد.در عرض  یپوزخند آرش

 نگه دار. نویزد:آرش با تواَم.ماش ادیفر یعصب نیلیماند.آ

 یکاف یکنم.به اندازه  یجا خفت م نیوگرنه هم ادیدر ن کتی.جنیلی:دهنتو ببند آدیو غر دیبر فرمان کوب یمشت آرش

 اوضاعت خراب هست.

 خودت هیکه زندگ ییتو نیکرده باشم.ا یکنم من جرم یتو؟فکر نم ایزد و گفت:اوضاع من خرابه  یزهرخند نیلیآ

 .یکه هفت سال عشق منو ازم گرفت یتو بود نی.در ضمن ایو نابود کرد ستین گرویدو نفر د یبعالوه 

 شه! ی.برات گرون تموم منیلیآ یکن یزر زر م یدار یلیزد:خ ادیفر آرش

 بار! هیهم  ونیبار ش هیگفت:تمومش کن راحت شم.به درک.مرگ  شیتوجه به تن صدا یو ب اوردیتاب ن نیلیآ
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هر دومون رو به  یخوا یشد و گفت:آروم تر برون آرش.م رهیبا وحشت به او خ نیلیپدال را محکم تر فشرد.آ آرش

 ؟یکشتن بد

 نه؟! ای یفهم یگم خفه شو.م ی:بهت مآرش

 وقت! چیبخشمت.ه یوقت نم چی:ازت متنفرم آرش.هدیکش ادیداد و با تمام قوا فر هیتک یبه صندل نیلیآ

از هرگونه احساس بود  یکه عار یشگیآپارتمان متوقف شد و آرش با همان لحن هم یجلو لیبعد،اتومب یقیدقا

 شو. ادهیگفت:پ

او  ندیآپارتمان رفت.زنگ واحد را فشرد.آرسام در را گشود و با د یبه سو میشد و مستق ادهیپ یحرف چیه یب نیلیآ

و  ختیچه ر نیا نیلیرفت و گفت:آ شیگفت و وارد خانه شد.آرسام نگران به سو یلب سالم ریز نیلیخشکش زد.آ

 خون. یشده کاسه  ه؟چشاتیوضع

اش فضا را در بر گرفت.آرسام متعجب او را  هیگر یها یو خود را به آغوش برادرش پرتاب کرد و ها اوردیتاب ن نیلیآ

 بهت گفته؟ یزیچ ریشده فدات بشم؟آرشاو یچ ین؟خواهریلیبه خود فشرد و گفت:آ

 .دی...ما رو...با...هم...دیگفت:آرسام...اون...عوض دهیبر دهیبر نیلیآ

 ن؟یلیآ یگ یم یدار ی؟آرش؟چی:چدیمتعجب پرس آرسام

 ؟یگ یم ونیهذ ی؟داریشد وونهیکه آرسام گفت:تو د ستیبلند تر از قبل گر نیلیآ

 به فنا رفت. کهیبخاطر اون مرت میزندگ یزد:همه  ادیمبل نشست و با عجز فر یرو نیلیآ

 ...نیلیکنارش نشست و گفت:آ آرسام

 رو ازم جدا کرد. ریهم آرشاو گهیبار د هینگاه اشکبارش را به او دوخت و گفت: نیلیآ

 نه...آخ خدا... یلب زد:وا یفرو کرد و با ناباور شیرا درون موها شیدست ها آرسام

 گفت و از جا برخاست. یزیلب چ ریز یآرش برگشتند.آرسام عصب یدر،هر دو به سو یصدا با

 زد و گفت:ولم کن کثافت. یغیج نیلیرا به چنگ گرفت.آ شیبرد و موها ورشی نیلیآ یفورا به سو آرش
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 دیرو با یکه باال آورد یگند نیکنم.ا ی.خودم آدمت مییهر جا یصورتش را فشرد و گفت:خفه شو دختره  آرش

 پاکش کنم.

تموم عاشقا رو  یحاضر یدیزدم ها؟چون خودت به عشقت نرس یزد:مگه من چه گند ادیاز جا برخاست و فر نیلیآ

که تموم وجودت  یی.تویی.هرزه توستمیمن هرزه ن ؟نهیهرزگ یگ یمتنفرم آرش.تو به عشق م ؟ازتیاز هم جدا کن

 ؟یمفه یفکر و مغز تو هرزه اس.م ستم،طرزیغرقه.هرزه من ن یتو گناه و بد

و تنفسش  دییگرا یبه سرخ یاز درد و نفس تنگ نیلیو گردن دخترک را فشرد.صورت آ کرد یدندان قروچه ا آرش

 کن. ؟ولشیکن یم یچه غلط ی:آرش داردیآرش را فشرد و غر یمختل شد.آرسام از پشت شانه 

 .یکرد ییرو هر جا دهیورپر یدختره  نیسر تواِ؟تو ا ریز یدونم همه چ ینم یخفه شو.فکر کرد یکی:تو آرش

 دیبا خودت؟با یفکر کرد ی.چر؟ههیآرشاو یسرت بلند شده.اونم ک ریدونستم ز یکرد و گفت:م نیلیرو به آ سپس

 .یجا گم کن نیدادم تا گورتو از ا یشدم و شوهرت م یزود تر دست به کار م

 ینم یهست یآرش؟تو االن عصب یگ یم یدار یسر داد.آرسام تشر زد:چ یشد و ناله ا رهیبه او خ یبا ناباور نیلیآ

 ...یگ یم یدار یچ یدون

 :تو دخالت نکن.دیو غر ستیغضبناک به آرسام نگر یبا چهره ا آرش

 نه؟ ای یدی.فهمیایب رونیاز تو اتاقت ب یمبل هل داد و گفت:حق ندار یرا رو نیلیآ

 .ینابود کن مویزندگ گهیبار د هی یتون یو گفت:تو نم ستادیزد و از جا برخاست.مقابل آرش ا یشخندین نیلیآ

.حال اون شازده رو هم نیلیاو گرفت و گفت:حدت رو بدون آ یبه سو دیتهد یانگشت سبابه اش را به نشانه  آرش

 .رمیگ یم

 

 

 

 .یبکن یتون ینم یغلط چیرا زدود و گفت:تو ه شیاشک ها نیلیآ
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 یروز هیبه آرش انداخت و گفت:آه اون دو تا  یاتاقش هجوم برد و در را بست.آرسام نگاه یبه سو یعصب سپس

 آرش. رهیگ یدامنت رو م

 یبه آن زد.آرسام عصب یتوجه به آرسام پک محکم یروشن کرد و ب یگاریمبل نشست.س یزد و رو یتلخند آرش

.آرسام کنارش نشست و ستیگر یصدا م یبود و ب دهیتخت دراز کش یرو نیلی.آرفت نیلیو به اتاق آ دیکش یپوف

 ت:عسلکم؟گف

و به آغوش برادرش  دیکش ینفس آسوده ا نیلی.آدیو کنارش دراز کش دیکش ینزد.آرسام آه یحرف نیلیآ

 یرو م ریشده تو و آرشاو ی.حتنیلیآ فتهیب یاتفاق چیزارم ه یرا نوازش کرد و گفت:من نم سوانشی.آرسام گدیخز

 نابود کنه. تویزارم آرش به زور زندگ ینم یول ایفرستم اون سر دن

 .مطمئنم.رهیاون رو بگ یتونه جلو یکس نم چیگفت:آرسام ه انیگر نیلیآ

 نباش.خدا بزرگه! یچیکرد بغضش را فرو دهد گفت:نگران ه یم یکه سع یدر حال آرسام

تلفنش،مانع شد.از جا برخاست و تلفن را از  یکه صدا دیبگو یزیزد و سکوت کرد.آرسام خواست چ یپوزخند نیلیآ

 ه؟ی:کدیشد و متعجب پرس زیخ میهم ن نیلیبرداشت.آ زیم یرو

 .رهیگفت:آرشاو یآهسته تر یبا صدا آرسام

 خاموشه به تو زنگ زده. میگوش دهیگفت:حتما د نیغمگ نیلیآ

 دست آرشه؟ تی:گوشآرسام

 انداختم. نیدونم.فکر کنم تو ماش ی:نمنیلیآ

 تکان داد و گفت:برو رو بالکن. یسر آرسام

 جا حواسم هست.برو منتظرش نزار. نیبر لب راند و گفت:من ا ینگران به او چشم دوخت.آرسام لبخند نیلیآ

 یشد.از جا برخاست و به بالکن رفت.اتصال را برقرار کرد و صدا رهیبه او خ یتلفن را از او گرفت و با قدردان نیلیآ

 تواِ؟ شیپ نیلی:آرسام آدیچیدر گوشش پ ریو نگران آرشاو نیغمگ

 !ریاش به گوش او نرسد،با عجز لب زد:آرشاو هیگر یکرد صدا یم یکه سع یدر حال نیلیآ
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و؟آرش ت ییشدم.کجا یم ی.داشتم رواننیلیبود سکته کنم آ کی؟نزدیدلم خودت زین؟عزیلیگفت:آ رتیبا ح ریآرشاو

 اورد؟یسرت ن ییبال

به  یباشه حت یعصبان ی.آرش وقتریترسم آرشاو یبرات م یلیو گفت:من خوبم.تو حالت خوبه؟خ دیکش یآه نیلیآ

 .ارهیسرت ب ییکنه.مبادا بال یخودشم رحم نم

 منه. ریتقص زیخوام.همه چ یمعذرت م زمیعز نیلی:تو نگران من نباش.مواظب خودت باش.باشه؟آریآرشاو

 .دیفهم یزود م ای ری:باالخره دنیلیآ

 :حواست به خودت باشه.ریآرشاو

 کنه. یم داتی.آرش پگهید یجا هیگفت:برو  انیگر نیلیآ

 نکردم. یینداره فرار کنم چون خطا یترسم.لزوم ی:من از اون نمریآرشاو

.مواظب خودت باش.دلم ریبرم آرشاو دیو آهسته گفت:من با دیلرز نیلیکرد،آ یآرش که با تلفن بحث م یصدا با

 زنه. یبرات شور م

 خودت رو داشته باش. یهوا نیلی.آهیچاره چ یشه ول یدلم برات تنگ م یلی:خریآرشاو

 !ادیشه.اونم ز ی:منم دلم برات تنگ منیلیآ

 !ایو نجوا کرد:دوست دارم.تا آخر دن دیکش یقینفس عم ریآرشاو

 .مراقب خودت باش.خداحافظ.گهیتر از هر وقت د شیبا بغض زمزمه کرد:منم دوست دارم.ب نیلیآ

 :خداحافظ عشقِ من!ریآرشاو

ه :همدیاو پرس دنیو از بالکن خارج شد.آرسام با د دیکش یبوق ممتد،قلب دختر را فشرد.آه یقطع شد و صدا اتصال

 رو به راهه؟ زیچ

 رو به راه بشه. یزیچ گهیکنم د یدونم آرسام.فکر نم یگفت:نم یفیضع یصدا با

 !یاون تن بد یو به خواسته  یبش دیکه تو ناام نیخواد.ا یرو م نی.آرش هم همنیلینشو آ دی:ناامآرسام
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 ؟ی:چه خواسته ادیکنجکاو پرس نیلیآ

 فراموشش کن. الیخ ی.بیچینگاه از او برگرفت و گفت:ه آرسام

 با تحکم گفت:آرسام بگو. نیلیآ

 و به ناچار گفت:ازدواج! ستیبه او نگر دیبا ترد آرسام

 گرفته؟ازدواج؟! تیشد و گفت:شوخ رهیزده به او خ رتیح نیلیآ

 رو داره. ینقشه ا نی:آره.آرش همچآرسام

 یحد ب نیکردم اون تا ا ی!هرگز تصور نمرممکنهیغ نیمن.ا یخدا یزمزمه کرد:وا ختیر یکه اشک م یدر حال نیلیآ

بود که اون برادرم شد و من عاشق  یکردم؟گناه من چ یدر حقش کردم؟چه گناه یا یرحم باشه.آخه مگه من چه بد

 دشمن برادرم شدم؟

 گذاشت و گفت:سرنوشت از اول بد نوشت... یبر شانه ا یدست آرسام

 شده! نیو اجبار عج ییو تنها یبا تلخ شهیبر لب راند و گفت:سرنوشت ما هم یشخندین نیلیآ

 !یرو امضا کرد تیازدواج سند بدبخت نی.با قبول ایآرش موافقت کن میبا تصم دیوجه نبا چیتو به ه نیلی:آآرسام

 وجود داره؟ نمیبدبخت تر از ا یعنیو گفت: دیخند نیلیآ

اون رو قبول نکن.فوقش بخواد  یوجه حرفا چیو گفت:طفره نرو.حرفامو گوش کن.به ه دیکش یکالفه پوف آرسام

 کنه.به درک! رونمونیب

 من. الیداداش خوش خ یو گفت:چه قدر تو ساده ا دیکش یآه نیلیآ

 شه. یم یچ نمیحرف بزنم.بب ریاز جا برخاست و گفت:فعال من برم با آرشاو آرسام

 .دیتخت خواب یتکان داد و خودش هم رو یسر نیلیآ
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 و دیاز جا پر نیلیوارد شد و در را با شدت هر چه تمام تر بست.آ یشد.عصب دایآرش پ یشب بود که سر و کله  مهین

قدم  یکرد!صدا ینمتخت چمباتمه زد.آرسام در اتاقش خواب بود و فقط خواب به چشمان او رجوع  یبا وحشت رو

 یو م دیترس یاو م یوانگیضعف بلکه از د یاز رو ه.ندیلرز یم دیکرد و مانند ب یاتاقش را حس م یآرش به سو یها

 رهیکه رنگ به رو نداشت خ نیلیرحم نخواهد کرد.در اتاق را گشود و به آ یبه کس ت،اویدانست در مواقع عصبان

را  آرزد  گار،مشامشیگند س یاو،چهره اش درهم شد.بو دنیبا د نیلیزد و در را پشت سر خود بست.آ یشد.پوزخند

او را از نظر گذراند  یزد،چهره  یپک م گارشیکه به س یتخت نشست و در حال ی.آرش روفتدیو باعث شد به سرفه ب

 کنه؟ یم تتیو گفت:اذ

 کنه! ینم تیاز وجود تو منو اذ شتریب یچیشد و گفت:ه قیاو دق یدر چهره  نیلیآ

 !یو گفت:چه تصادف دیخند آرش

 از من؟برو سر اصل مطلب. یخوا یم یو سپس گفت:چ دیلب گز یعصب نیلیآ

 قسر در رفته. کهیکه فکر نکن اون مرت نیفرونشاند و گفت:اول ا یگاریرا در جا س گاریس آرش

 .یحقو ندار نی.چون ایاریسرش ب ییبال یکنم بتون ی:فکر نمنیلیآ

 اون داداش الدنگت؟ ایره؟تو؟یخواد جلومو بگ یم ی:کآرش

 نه آرسام.حرف دهنتو بفهم. ییبا خشم گفت:الدنگ تو نیلیآ

 نکن که اصال حوصله ندارم. غیج غیخب.ج یلیو گفت:خ دیخند آرش

 :به درک.دیلب غر ریز نیلیآ

 ای یکن یمنو قبول م شنهادیکه پ نیا ای.یندار شتریشد و گفت:خوب گوشاتو وا کن.دو راه ب کیبه او نزد یقدر آرش

 کشمت. یکه خودم م نیا

 .رونی.از اتاقم گم شو بیگ یم یچ ستیبر لب راند و گفت:برام مهم ن یشخندین نیلیآ

 زد:دستمو ول کن. ادیدرهم شد و فر نیلیآ یرا فشرد که چهره  شیبازو یعصب آرش
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 یم فیتکل نییمنم که برات تع نیده.ا یهات کار دستت م یبلبل زبون نیدستش را محکم تر فشرد و گفت:ا آرش

 نه؟ ای یدی.فهمیکن یآماده م یخواستگار ی.فردا شب خودتو براگهیکس د چیکنم نه ه

 ای.دندیله شدن و خرد شدن قلبش را شن یصدا گریشد.بار د رهیاو خ یو عصب یجد یمات و مبهوت به چهره  نیلیآ

گونه  د،بریمروا یهمچون دانه ها شیدور سرش به دوران افتاد و حس کرد توان از وجودش رخت بسته است.اشک ها

 رحم باشد؟ یسنگدل و ب وانستت یکردند.آرش تا چه حد م انیروان شدند و غم وجودش را نما شیها

 نه؟.مگه یکن یکار رو نم نیو ناتوان آرش را هل داد و گفت:نه آرش تو ا یعصبان

زد:آرش با تواَم!تو  ادیزد.سپس فر راهنشیبه پ یو چنگ دیدو شیبه سو نیلیزد و از جا برخاست.آ یپوزخند آرش

 .مگه نه؟یخواهرتو نابود کن یکه زندگ یستین یقدر عوض نیا

 یخداحافظ تیمجرد یایگفت:با دن زیآم هیکنا یرفت با لحن یم رونیکه از اتاق ب ینکرد و در حال یتوجه آرش

 !یوقت ندار ادیکن.ز

 ختیر یکه اشک م یدر حال را به چنگ گرفت و شیوا رفت.موها نیزم یو رو ستیبهت زده رفتنش را نگر نیلیآ

 وقت... چیبخشمت...ه یوقت نم چیزد:آرش...آرش خدا لعنتت کنه...ه ادیفر

 نیلیو زار زدن دخترک را نظاره کرد.آ ادیکه بر لبانش جا خوش کرده بود،فر یدر را محکم بست و با پوزخند آرش

 ی.منم خداید یهاتو پس م یبد یآرش.تقاص همه  ید یزد:باالخره تقاص پس م ادیبه صورتش زد و فر یچنگ

 خودمو دارم.

 یبه نابود مویگذرم...خدا ازت نگذره که زندگ یلب با بغض نجوا کرد:من که ازت نم ریو ز دیرا به آغوش کش زانوانش

 .یکشوند

کرد.نگران به  رتیخواهرش ح یچهره  دنیخواهرش دوان دوان خود را به اتاق رساند و با د یصدا دنیبا شن آرسام

 شیبار چندم صدا یو برا دیاز اشکش کوب سی.با دست به صورت خدیجان او را در آغوش کش یرفت و تن ب شیسو

 م؟یجان؟خواهر نیلین؟آیلیکرد:آ

دلم؟چشاتو وا  زیبه صورتش نواخت و گفت:عز یا د،ضربهیلرز یاز فرط بغض و غم م شیکه صدا یحال در

 !ــنیــلـیکن.آ
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 رهیخ دیکش یم گاریس یعکس العمل چیه یرو به آرش که ب یو فورا از اتاق خارج شد.عصب دیرا در آغوش کش او

 نم.ک یخودم خفت م یدستا نیهم اد،بایسر خواهرم ب ییشد و گفت:خدا شاهده اگه بال

از  را نیلیروح آ یو ب دهیرنگ پر یگرفت.چهره  شیرا در پ مارستانیب ریبا عجله از آپارتمان خارج شد و مس سپس

 زد! ینظر گذراند و نبضش را گرفت اما کند م

غرور مردانه اش هم  یو حت ختیر یهمچنان م شیکرد.اشک ها شتریپدال را محکم تر فشرد و سرعت را ب ینگران با

د متوقف کر مارستانیرا کنار ب لیبود.اتومب تیاو در اولو یخواهرش و خوشبخت ینداشت.زندگ تیاهم یذره ا شیبرا

 رفت و یبرانکارد ی.هراسان به سودیدو مارستانیب یشدت هر چه تمام تر به سو ن،بایلیو پس در آغوش گرفتن آ

پرستار از اتاق خارج شد.کنار  یبلند پرستار ها را فراخواند و پس از آن،به گفته  یآن خواباند.با صدا یرا رو نیلیآ

بهبود حال  یلب برا ریو ز دیاز اشکش کش سیبه صورت خ یبر هم فشرد.دست دهیوا رفت و د نیزم یدر اتاق رو

 یخسته و گرفته  یاافتاد و فورا شماره اش را گرفت.پس از سه بوق،صد ریآرشاو ادیباره به  کیخواهرش دعا کرد.

 :جانم آرسام؟دیچیدر گوشش پ ریآرشاو

 

 

 

 حالش نیلیشده آرسام؟آ یگفت:چ ادیبا فر ری.آرشاوختیرا برانگ ریآرشاو یکرد و هق هق مردانه اش نگران سکوت

 خوبه؟

 )...(.مارستانیگفت:خودت...رو...برسون...ب دهیبر دهیبر آرسام

ه شد.هراسان ب دایاو پ یکه سر و کله  دیبه طول انجام یقیگفت و اتصال را قطع کرد.دقا یشتاب زده باشه ا ریآرشاو

بد  یاو،قلبش فشرده شد و گواه انیو گر دهیتک یچهره  دنی.با ددیبه شانه اش کش یآرسام آمد و دست یسو

.اون فتمیبگو دارم پس م یزیچ هیمن چش شده آرسام؟تو رو خدا  نِیلیداد.آرسام را در آغوش گرفت و گفت:آ

 کرد؟ کارشیچ یعوض

.اما با آرش بحثش شد و دهیدونم.من تو اتاقم بودم.فکر کردم اونم خواب یو گفت:نم دیبه صورتش کش یدست آرسام

 لحظه فکر کردم اون...اون... هی ریشه آرشاو یبد شد.باورت نم نیلیبهش گفت که حال آ یدونم چ ینم
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 کنه. یم ونمیفکر نبودشم د یتکان داد و گفت:حت ی.سرستیگر گریو بار د دیگز لب

 ومد؟یو گفت:اون کثافت ن دیکش شیبه موها یدست یعصب ریآرشاو

 شده. یبه خودش زحمت نداد بپرسه چ ی:نه.حتآرسام

 رسم. یاز جا برخاست و گفت:خودم حسابشو م ریآرشاو

 ؟یکار کن یچ یخوا ی:مدینگران پرس آرسام

 شه! ینم یطور نیباهاش حرف بزنم.ا دی:باریآرشاو

 آد. یزود بهوش م نیلیهم از جا برخاست و گفت:زود برگرد.آ آرسام

 رسونم. ی:مواظبش باش آرسام.خودمو مریآرشاو

 تکان داد و گفت:برو خدا به همراهت. یسر آرسام

 زد و گفت:فعال. یلبخند ریآرشاو

از ب یکیت یگرفت.زنگ را فشرد و در با صدا شیآن ها را در پ یخانه  ریخارج شد و مس مارستانیبا عجله از ب سپس

 ارگیس ،دودیلحظه ا یزد و وارد خانه شد.برا یدر که باز بود،لبخند دنیباال رساند و با د یشد.فورا خود را به طبقه 

اتاق آرش تا به خود مسلط شود.سپس وارد  ستادیآن جا ا یقدررا تار کرد. دشیبود،د دهیچیخانه پ یجا یکه در جا

رد ک یمصلحت یسرفه ا ریبرد.آرشاو یتوجه به حضور او،در افکار خود به سر م یتخت نشسته بود و ب یشد.آرش رو

 ؟یو گفت:باالخره اومد دیبرداشت.آرش خند شیبه سو یو قدم

 ؟یبهم خوش آمد بگ یخوا ینکنه م هیگفت:چ زیآم هیکنا یبا لحن ریآرشاو

گن مرد؟با اون  یچهره اش را از نظر گذراند و گفت:به تو هم م ریاز جا برخاست و مقابل او قرار گرفت.آرشاو آرش

 یِتو،راه یها یها و ندانم کار یبه خاطر احمق باز یچند بار تو اوج جوون یدون ی؟میکار دار یچ چارهیدختر ب

 شده؟ مارستانیب

 ؟یزد و گفت:به تو چه؟مگه تو مفتش یپوزخند آرش
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کار  نیبا ا ی.فکر کردیکن یسالته.اون وقت مثل بچه ها رفتار م یبه س کیرو بزار کنار.نزد ی:بچه بازدیغر ریآرشاو

 ؟یکن یرو ثابت م تیبرادر ی فهیها عالقه و وظ

 .یخوا یم ی:رو اعصابم نرو.بگو چآرش

 .دهیکش یسخت یلیدختر جوونه.خ هی.اون ریرو ازش نگ شیرو.زندگ نیلی:آریآرشاو

 .ستیمال تو ن گهیرو خط بکش.اون د نیلی:بهت گفتم دور آآرش

 سوزه؟ یخواهرتم نم یگفت:اصال من به درک.دلت برا یعصب ریآرشاو

 بر لب راند و به در اشاره کرد.سپس گفت:راهتو بکش و برو. یشخندین آرش

مال منه.اگه قراره ازدواج کنه،فقط زن  نیلینه؟آ ای یدیرم.فهم یجا نم چیمال من نشه من ه نیلیآ ی:تا وقتریآرشاو

 !یا گهیخره د چیشه.نه ه یمن م

 زن متاهله.فراموشش کن. هی گهیاز فردا شب د نیلی.آیالیخوش خ یلیو گفت:خ دیخند آرش

ه اون چ .مگهیلیخ یسنگدل یلی.خیحد نامرد باش نیکردم تو تا ا یوقت فکر نم چیبا بغض لب زد:آرش ه ریآرشاو

 با تو داره؟ یا یپدرکشتگ

 .یکن رونیرو از ذهنت ب نیلیو آ یریرو بپذ تیو گفت:بهتره واقع ستادیا نهیدست به س یبا خونسرد آرش

 بره آقا نیمشت حرف از ب هیکه با  ستین یزی!عشق چیرحم و سندگل یکه تو ب ستین نیجز ا تی:واقعریآرشاو

 .یکرد لیکه به خواهرت تحم یی.بخاطر تموم عذاب هایروز تقاص پس بد هی دیگرده!خودتم با نیآرش.زم

 و گفت:حرفات تموم شد؟ دیکش یقینفس عم آرش

به  یگند زد تینچکد،لب زد:همون موقع هم با غرور و خودخواه شیکرد اشک ها یم یکه سع یدر حال ریآرشاو

و رک و راست به عشقت  یزاشت یرتو کنار مرو.اگه غرو ایهم خودت و رو یمنو تباه کرد یِ.هم زندگمونیزندگ

.پس اون ی.االنم هستیمغرور و خودخواه بود شهی.اما تو همفتادیوقت اون اتفاقات تلخ نم چی،هیکرد یاعتراف م

 مکیرحم اومده؟آرش  یسندگل ب نیبود کجا رفت؟چرا جاش ا هیورد زبون بق شیو خوش اخالق شیکه مهربون یپسر

هفت ساله از ترس تو  نیلی.آادیبال سر خواهرت هم ب نیا ،نزاریاز دست داد یمفت یفکر کن.خودت که عشقت رو مفت
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.پس با نهیب یرو م یخوش زندگ یاش محفوظ نگه داشته آرش.اون تازه داره رو نهیسجات،عشق منو تو  یو غرور ب

کنم واسه  یتر از جونم دوستش دارم.حاضرم هر کار شیحروم نکن.آرش من عاشقشم.ب شوی،زندگیازدواج اجبار هی

 آرش؟ یما دو تا رو از هم جدا کن یتون یم یمنه.چطور هیزندگ ی.اون همه شیخوشحال

 یخوا یبس نبود؟حاال هم م یرو ازم گرفت ایخورم.رو یزد و گفت:گورتو گم کن.من گول حرفاتو نم یزهرخند آرش

 ؟یریرو ازم بگ نیلیآ

 

 

 

من عاشقشم؟چرا فرق عشق و هوس رو درک  یفهم یچرا نم یزد:لعنت ادیو فر دیکوب واریبه د یشتم یعصب ریآرشاو

 خواهرت رو تباه هیو التماس کنم زندگ فتمیب یمغرور و عوض یتو یبه پا یخودیکه ب ستمیاحمق ن ؟منیکن ینم

تو بهش  ،مخصوصایاحد چیکه دست ه ییجا هیبرمش  یبا خودم م یند تیاگه تو رضا ینکن.من دوستش دارم.حت

 نرسه.

.اون عشق یچشم دار گهینفر د هیکه به زن  یاحمق یتو؟تو ایفهمم  یاش را به دست گرفت و گفت:من نم قهی آرش

 تونه منو متقاعد کنه! یتو نم ی.چرت پرتاگسینفر د هی

 ینم یغلط چیفقط عاشق منه.مطمئن باش.اون فقط و فقط مال منه.تو هم ه نیلی:خدا لعنتت کنه آرش!آریآرشاو

 .یبنشون اهیبه خاک س مویکه دوباره زندگ دمی.هفت سال زجر نکشیبکن یتون

 ؟ی.حاال هم طلبکاریبود رو ازم گرفت میکه تموم زندگ یکه عشق منو،کس یتو بود نیتو؟ا ای:من آرش

 خواهرت؟ هیکردن زندگ یآرش؟اونم با قربان ؟آرهیریگ یاز من انتقام م یتو دار یعنی:دیپرس یبا ناباور ریآرشاو

 طور فکر کن. نیزد و گفت:تو ا یپوزخند آرش

اش را در بر گرفته بودند زد و  یشانیپ شانش،کهیپر یبه موها یعقب رفت و کالفه و بهت زده چنگ یقدم ریآرشاو

 ؟یکن یما باز هیبا زندگ یتون ی!تو چطور مرممکنهی...غنیزمزمه کرد:نه...ا
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اد روز سرت و بر ب هیغرور مسخرت  نی؟ایرو تباه کن نیلیمن و آ هیزندگ یتون ی:تو چطور مدیرو به آرش توپ یعصب

 ده آرش مطمئن باش. یم

 مثل من! قای.دقیزجرکش بش دیهم با ؟توینیب یو بد نم یکن یبد م یگرده.فکر کرد نی:زمآرش

روحمم خبر نداشت که تو عاشق  یرو خراب نکردم.من حت یکس هیعمد زندگ یوقت از رو چی:احمق،من هریآرشاو

و ت یبه عشقت،برات انجام بدم.ول دنیرس یبرا یحاضر بودم هر کار یگفت یبزدل اگه زود تر بهم م ی.تویبود ایرو

 .یرو خراب کرد زیهمه چ تیو خودخواه تیگند دماغ نیا ؟بایکار کرد یچ

بهزاد بود.من قولشو  یاز اول هم نشون کرده  نیلینداره!آ یا دهیفا چیحرفات ه نیا گهیزر نکن.د:واسه من زر آرش

 وقته به اون دادم. یلیخ

 !؟ی...گفتی:تو...چدیزده و با من من پرس رتیح ریآرشاو

 !نیقراره زن بهزاد بشه.هم نیلی:گفتم که.آآرش

شه.مگر  ینم کهیوقت زن اون مرت چیه نیلی؟آیدوز یو م یبُر یخودت م یکه برا هیزد:مگه بچه باز ادیفر ریآرشاو

 .یمن رد بش یکه از رو جنازه  نیا

 کنم! یکارم م نی:همآرش

زارم به هدفت  یاو گرفت و گفت:نم یبه سو دیتهد یکتش را برداشت و انگشت سبابه اش را به نشانه  ریآرشاو

 .مطمئن باش.یبرس

 شرکت بهزاد روانه شد. یبه سو چیو پس از برداشتن سوئ دیکش یپوف یبا عجله از خانه خارج شد.آرش عصب سپس

که  نیشد تا ا یسپر یقیبه اطراف انداخت.دقا یدر دستش چشم گشود و نگاه یدیاحساس سوزش شد ن،بایلیآ

شدند و قلب  ریسراز شیاشک ها گریاز اعماق وجودش سر داد.بار د یآورد و ناله ا ادیرا به  ریچند روز اخ عیوقا

 یکرد و در عالم ب یوقت چشم باز نم چیه اشبند آمدن نداشتند.آرزو کرد ک لیم یی.گودندیبخش امیدردمندش را الت

 لب زمزمه کرد: ریو نگاهش به رو به رو بود،ز ختیر یکه اشک م ینهاد.در حال یم یگرید یایبه دن ،پایخبر
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 که یزندگ یهست  تو ییها لحظه

 

 !یبردار یتون یقدم هم نم کی یحت گهید

 

 ...ییشده باتالق تنها یزندگ

 

 نگاه به پشت سر... کیرو... شینگاه به پ کی...یکن ینگاه به دور و برت م هی

 

 که یکسان یلحظه است که دوست دار اون

 

 رندیعمر به وجودشون دلت خوش بود... دستت را بگ هی

 

 نجاتت بدند. ییآهسته آهسته،از باتالق تنها و

 

 افسوس! یول

 

 تلخ است یمرداب،سکوت نیا در
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 جزء ییوصدا

 

 .ستین ییفرورفتن آرام آرام  در باتالق تنها یصدا

 

 !نه

 

 کن... سکوت

 

 باش... خاموش

 

 را... ینزن کس صدا

 

 ...دیایبه دلشان خوش ن تی...صدادیشا

 

 را ببند ... تیباش...چشمها آرام

 

 ...شیها ییوفا یو ب ایکمتر دن تا
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 آخر راه است. نجایا دی... شاندیاش به چشمت آ یمتینامال

 

 

 سکوت کن... آرام

 

 ...زیاشک بر آرام

 

 بسوز دل من... آرام

 

 

 

 دنیبا د نیلیبود،گام برداشت.آ دهیآن آرم یرو نیلیکه آ یتخت یوارد اتاق شد و به سو نیاندوهگ یبا چهره ا آرسام

بهوش  ی:تو کدیتخت نشست و متعجب پرس یرا به او دوخت.آرسام رو نشیبرگشت و نگاهِ غمگ شیاو،به سو

 ؟یاومد

 .شیپ ی قهیچند دق نیلب زد:هم یفیضع یبا صدا نیلیآ

 :حالت بهتره؟دیمهربان پرس یسرد خواهرش را فشرد و با لحن یدست ها آرسام

 !میزد و گفت:آره.عال یشخندین نیلیآ

 .یکن ی.دلم رو خون میلیطور تلخ حرف نزن آ نیو گفت:ا دیکش یآه آرسام
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راه جلوم بزار.من غلط بکنم تلخ حرف  هیکار کنم؟تو  یگفت:حال خودم جهنمه.چ ستیگر یکه م یدر حال نیلیآ

 بزنم.

بهت گفت باز بهم  یتو و آرش گذشت؟چ نیب یچ یبهم بگ یخوا یشد و گفت:نم قیاو دق انیگر یدر چهره  آرسام

 ؟یختیر

 ؟یدون یتو نم یعنی:نیلیآ

 .دمیفورا اومدم تو اتاقت.قبلش حرفاتون و نشن دمیصداتو شن ی:نه از کجا بدونم.وقتآرسام

واقعا!اومد بهم گفت فردا  هیدونم هدف آرش چ یبگم آرسام؟نم یکوتاه،لب به سخن گشود:از چ یپس از مکث نیلیآ

حد بتونه در حق  نیبرادر تا ا هیکردم  یوقت فکر نم چیشه؟ه یآماده کنم.باورت م یخواستگار یشب خودم رو برا

 نیگن ا یم یچ گهید ایمسخره باز نیه،ایمشکل داره و از ارتباط ما ناراض ریبا آرشاو میریکنه.گ یرحم یخواهرش ب

 وسط؟

 ؟یکن یم یشوخ ؟بگویگ یم یدار ی:تو چدیپرس یبا ناباور آرسام

 بود! یکاش شوخ یپاسخ داد:ا نیغمگ یبا لحن نیلیآ

ت حد پس نیشه اون تا ا یو گفت:باورم نم دیکوب واریبه د یمشت یپنجره رفت.عصب یاز جا برخاست و به سو آرسام

 باشه.آخ خدا!

پرستار وارد شد و پس از  نیاتاق را در برگرفت.در همان ح یاش فضا هیهق هق گر یسکوت کرد و فقط صدا نیلیآ

شد و به  رهیخ نیلیآ انیگر یوارد شد.نگران به چهره  ریاو،از اتاق خارج شد و متعاقب آن آرشاو تیچک کردن وضع

 نیمه ؟بهیکن یم هیچرا گر نیلی:آدیکنارش نشست و پرس رینشست.آرشاو شیاو،سرجا دنیبا د نیلیآمد.آ شیسو

 معرفت؟ یب یقولمون رو فراموش کرد یزود

 بچه ها. نییرم پا یگرفته گفت:من م ییکه آرسام با صدا دیبگو یزیخواست چ نیلیآ

دلم؟مگه قرار  زیشده عز یکرد و گفت:چ نیلیتکان داد و پس از خارج شدن آرسام از اتاق،رو به آ یسر ریآرشاو

 ؟یزینبود اشک نر
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قدر بدبختم که  نیمن بود تا االن صد بار مرده بود.من ا یهم جا یا گهیافکند و گفت:هر کس د ریسر به ز نیلیآ

 آد! یمرگ هم سراغم نم یحت

ا و توأم ب نیغمگ یبا نگاه نیلیلب دخترک نهاد.آ یو انگشت سبابه اش را رو دیرا درهم کش شیسگرمه ها ریآرشاو

 .ستیعشق به او نگر

 ؟یدیوقت از مرگ حرف نزن.فهم چی:هریآرشاو

دختر  نیغمگ یرا زدود.نگاهش را معطوف چهره  شینثارش کرد و اشک ها یلبخند ریتکان داد.آرشاو یسر نیلیآ

م ک دیکرده.اما نبا یا یگرفته و ما رو وارد بد باز شیرو برامون در پ یریبد مس ریدونم!تقد یم نیلیکرد و گفت:آ

س ک چیعشقه!ه م،اونمیرو دار ایسالح دن نیبهتر ؟ماهان میچرا مقاومت نکن میکه توانش رو دار ی.وقتنیلیآ میاریب

تونه رو احساساتشون خط  یبتونه اونا رو از هم جدا کنه اما هرگز نم دیببره،شا نیدو نفر از ب نیتونه عشق رو ب ینم

 ؟یبطالن بکشه و عشقشون رو نابود کنه!قبول دار

سرنوشت من با  دیدونم شا ینظرش برگرده.نم رممکنهیاراده کنه غ ی.آرش وقتریحرفه آرشاو نایا ی:همه نیلیآ

 شده. نیعج یو بدبخت یتلخ

 ستنیگر یخود را در آغوش او رها کرد و بنا یاعتراض چیه یب نیلی.آدیو او را در آغوش کش دیکش یآه ریآرشاو

تواند  یشود و م یم بشیاست که آغوش او نص یبار نیآخر نیکرد ا یداد!حس م یم یبد ینهاد.قلبش گواه

 توانست و یاما نم زدیداشت اشک نر یهم سع ریبه او فشرد.آرشاو شتریو خود را ب دیکش یحضورش را لمس کند.آه

و عطر او را با تمام وجودش  دیکش یقینفس عم نیلیروان شدند.آ شیصدا بر گونه ها یو ب ش،آرامیاشک ها

 سوانشیگ ریکرد.آرشاو یقلب شکسته و عاشقش را خال یاش گذاشت و عقده ها نهیس یاستشمام کرد.سرش را رو

 ن؟یلیرا نوازش کرد و زمزمه کرد:آ

 :جانم؟نیلیآ

 ؟یهرگز فراموشم نکن ید یزد گفت:قول م یکه بغض و غم در آن موج م ییو با صدا دیکش یآه ریآرشاو

ن آد!اما مطمئ یتو م ایبه سر من  یو اصال چ فتهیم یدونم چند روز بعد چه اتفاقات یو گفت:من نم دیکش یآه نیلیآ

 جانیهم برم،بازم قلبم ا ایمن وارد کنند.اگه اون سر دن یبه احساس و عالقه  یتونن صدمه ا یکدومشون نم چیباش ه

کنه،اما روح و قلب من فقط در گرو تواِ و من هر  یاون زندگ شیباشه و پ گهید یکی شیجسمم پ دیتواِ!شا شیو پ
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کنه عشقمون پاک  یتونه کار یه،اما نمآرش بتونه ما رو از هم جدا کن دیکشم.شا یتو نفس م ادیبا  هیلحظه و هر ثان

 بره. نیبشه و از ب

 .اما...یلی:حق با تواِ آریآرشاو

داغون  نیاز ا شتریکنم.منو ب ینگو.ازت خواهش م یزیچ گهیو گفت:اما و اگر نداره.د دیخود را عقب کش نیلیآ

 عذابم نده. نیاز ا شترینکن.تو رو به عشقمون قسم ب

 ...رمی...برو...بزار به دردِ خودم بمریگفت:برو آرشاو انیرا درون بالش فرو کرد و گر سرش

 

 

 نم؟یلیملتمس گفت:آ یرا به او دوخت و با لحن انشینگاهِ گر ریآرشاو

 نیزارم آرش ا یرا زدود و گفت:من نم شیو از جا برخاست.اشک ها دیکش یآه ریاما سکوت کرد.آرشاو دیلرز نیلیآ

من و تو فاصله  نیزارم آرش و امثال اون،ب ی!من نمیش یهم مال من م ،فقطیعشقم.تو عشقِ من ارهیبال رو سرمون ب

 .شک نکن!رمیگ یرو از اون پس فطرت م یختیکه ر ییبندازن و عشقمون رو لگدمال کنن.تقاص تک تک اشک ها

صدا  یسرش کرد و ب لینشست و دستانش را حا یصندل یاز اتاق خارج شد.کنار در،رو مهیسراس سپس

 یاو،قلبش را فشرد.با لحن یهق هق مردانه  یو کنارش نشست.صدا دیدو شیاو،به سو دنی.آرسام با دستیگر

 حالش خوبه؟! نیلیشده داداش؟آ یگفت:چ نیغمگ

 حالش خوبه؟ یلیگم آ یبا تواَم.م ریسکوت کرد که آرسام گفت:آرشاو ریآرشاو

 یواسه خودمون داشتم آرسام.اما نم ییمثبت تکان داد و گفت:نابود شد.چه آرزو ها یبه نشانه  یسر ریآرشاو

 یکره  نیا یکس رو چینافرجام بمونه!انگار ه شهین،همیلیکه عشق من و آ نهیقسمت ا یی.گوستین یشه.شدن

 ا؟؟چرا آخه!چرییِ و جدا ی،تلخیواقع یسهم عاشقا شهیده.چرا هم یبه عشقمون بها نم یخاک

دونه  یکس نم چیخبر نداره.ه ریتقد یها یکس از باز چیاو گذاشت و گفت:ه ی دهیخم یآرسام دستش را بر شانه 

که  میو ثابت کن میمقاومت کن دیکه با مییما نیبرعکس.ا ای.ممکنه امروز خوب باشه و فردا بد فتهیم یفردا چه اتفاق

خبر دارم و عشقش به تو هم انکار  نیلیخوب و بدِ آ یروزااز تموم  ر،منی.آرشاومیباد ها بلرز نیبا ا میستین یدیب



 اممن یک قربانی 

 

 
270 

 

 ریو تقد هیطور نیا تیشد.اما وضع یهمه سال فراموش م نیاگر نبود تو ا یعنی!یِ دونم.عشقتون واقع یکنم.م ینم

 دی.درسته،شارفتیو شکست رو نپذ دیجنگ ریبا تقد دیشه کرد!با یهم نم شیرو براتون رقم زده.کار یزیچ نیچن

زاره و اونا رو به حال  یرو تنها نم یواقع یوقت عاشقا چی.خدا هستین داریو پا یشگیباشه،اما هم ییجدا ماقسمت ش

شه  یتلخ و زجرآورِ،اما چه م یلیخ زایچ یهست.بعض یبدون که تو هر کار خدا،مصلحت نویکنه.ا یخودشون رها نم

 خوشبخته!شما دو نفر به یآدما یها یژگیو از یکیبودن  ی.اما قوستی!مشخص نی.تا کدیصبور بود و جنگ دیکرد؟با

خدا  دینیا بب.تدیرو رقم بزن ندتونیو آ دیبجنگ ریبا تقد دی.بانیو کنار بکش دیسرنوشت بش میتسل دیوجه نبا چیه

 در نظر گرفته! یبراتون چ

 بشه؟ یلیمن و آ بیها نص یتلخ یهمه  دیهمه آدم عاشق،چرا با نیا نیو نجوا کرد:ب دیکش یآه ریآرشاو

ز رو هیروز غم  هی.بیپره از فراز و نش ینداره!زندگ یمعن ینباشه که زندگ یزد و گفت:تا غم و شاد یلبخند آرسام

 !یشاد

 یکاف یمن طاقت نداره آرسام.اون به اندازه  نِیلیاو کرد و گفت:من به درک.اما آ یرا حواله  نشینگاهِ غمگ ریآرشاو

دونم.االن که پَسَم زد،از  یرو ندارم.م ختنشیو اشک ر دنیعذابش ندادم.طاقت زجر کش.خود منم کم دهیکش یسخت

کشه  یشه و م یآره،خسته م یمدت کم م هیبعد از  ،امایِوق ییجاها هیدختره!تا  هیبود.اون  شیعجز و ناتوان یرو

ها دووم آورده و دم  یمتیدر برابر نامال یلیجا هم خ نیو شکننده اس!درست مثل برگ گل.تا ا فیضع یلیکنار.اون خ

 در حقش کرده؟ یچه گناه نیلیبکشه.آرش با من مشکل داره،اما آ یبه بعدم سخت نیخوام از ا ینزده!من نم

 یخواد،نم یرو که م یزیکه مغروره و چ نهیآرش ا تیه؟خصوصیچ یدون ی.مریآرشاو دیگناه یشما ب یدو :هرآرسام

ممکن بود قبولش  ایکرد،رو یاعتراف م ایاگه اون سال ها به عشقش به رو دی.شاارهیتونه از راه درست به دستش ب

مال اونه!تو  یاصل ریبله رو به تو داد.خب تقص ایوکه ر نیتا ا دیجنب ریکار کرد؟د یپسش بزنه.اما اون چ ایکنه 

نه عالوه ک یم یسع شهی.همرهیو اشتباهاتشو بپذ رهیگناهاشو گردن بگ ستیوقت حاضر ن چی.اون هینداشت یریتقص

 رو هم متهم جلوه بده! گهینفر د هیبر خودش،

پناه ببرم؟به  یکار کنم و به ک یچ دیبا گهیدونم د ینداشت.نم یا دهیدونم.من باهاش حرف زدم اما فا ی:مریآرشاو

 س.اما بازم دست و بالم بست گهید یجا هیرو با خودم ببرم  نیلیسرم زده آ

 که شده. ی.حاال به هر نحویاریو عشقت رو به دست ب یبمون دی.تو باستی:نه.فرار راهش نآرسام
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 رو قبول نکنه. نیلیازدواج با آ رممکنهیبهزاده!غ ی:مشکل اصلریآرشاو

رو دوست داره که  نیلیباهاش حرف بزنه و متقاعدش کنه،امکانش هست.چون اون،اون قدر آ یلی:اگه آآرسام

 رو از هم نپاشه. شیبدبختش نکنه و زندگ

 باشه؟ نیلیتونه عاشق آ یم ی!چطوری:اون لعنتدیمشت کرد و غر تیرا از فرط عصبان شیدست ها ریآرشاو

داد.اما بهزاد پسر  رشییشه تغ یگذاشت و گفت:آروم باش.فعال که شده.نم ریآرشاو یپا یدستش را رو آرسام

 شه. یم یباهاش حرف بزنه،راض نیلیآ !مطمئنم اگههیخوب

 کنه. کیاون مردک کوچ یخودش رو جلو نیلیخوام آ یگفت:من نم یعصب ریآرشاو

 .میندار یا گهید یچاره  یکنم.ول ی:درکت مآرسام

م شه؟اونم خسته شده!ک یم یراض نیلیآ یتنها چاره باشه،فکر کرد نیو گفت:برفرض ا دیکش یقینفس عم ریآرشاو

 آورده!

 شد. رهینامعلوم خ یسکوت کرد و به نقطه ا آرسام

 

 

 

 و لب زد: دیکش یانداخت.آه ریآرشاو نیغمگ یبه چهره  یجا برخاست و نگاه از

 بر مراد ما نگشت یگردون گر دو روز دور

 نباشد حال دوران غم مخور... کسانی دائما

غرق در افکارش،به  نیلیرفت.آ نیلیجنباند و به اتاق آ یسر یزد و سکوت کرد.آرسام با ناراحت یپوزخند ریآرشاو

 به جلو برداشت و گفت:عسلک من چطوره؟ یحضور برادرش نشد.آرسام قدم یبود و متوجه  رهیپنجره خ

 گذره! یم یداد و پاسخ داد:ا لشیتحو یا مهیاو،لبخند نصف ن دنیبا د نیلیآ



 اممن یک قربانی 

 

 
272 

 

کرد.خم شد و  یم ییدخترک خودنما یرا به او دوخت.ردِ اشک بر چهره  نشیتخت نشست و نگاه غمگ یرو آرسام

 .ستیتفاوت به او نگر یب نیلیرا زدود.آ شیاشک ها

 .ستیمشخص ن یزیکه چ ؟هنوزید ی:چرا خودت رو عذاب مآرسام

 دادن! یواه یها دیقراره مشخص بشه؟آرسام من خسته شدم از ترحم و ام ی:پس کنیلیآ

 مثال همه یطور نی؟ایکه چ یغم بغل گرفت یکنار و زانو یدی؟کشیکن یکن نم شهیوجودت ر :چرا ضعف رو ازآرسام

 شه؟ یدرست م زیچ

به  مدیشدم و آخرش ام دواریام یجنباند و گفت:بس کن آرسام.خسته شدم از بس الک نیبه طرف یکالفه سر نیلیآ

 مبدل شد. یدیناام

 داره،پا پس ازیکه به تو ن یچرا درست زمان ؟پسیستین ریتو چته؟مگه عاشق آرشاو نیلیزد:آ ادیفر یعصب آرسام

 ر؟یدست تقد یو خودت رو سپرد یدیکش

 ینم یثمر شد!وقت یپاسخ داد:خسته شدم از بس تالش کردم و آخرش تالشم ب ختیر یکه اشک م یدر حال نیلیآ

از درد و رنج  یمخلوط شهیمن هم یِکنه!زندگ یبه حالم نم یزور بزنم باز هم فرق ی.من هر چگهیشه د ینم یعنیشه،

کردم و  یحسش م شهیاما من هم یدیدور د ازآرسام.تو  ؟نهیچ یعنی یدون یشدن!تو اصال م لیو اجبار بوده.تحم

 آد... یشکستن م یاز درونت صدا ،امایدغدغه ا ی!به ظاهر آروم و بیلیدرد داره!خ یلی.خدمیطعمشو چش

 مرخص نیلیبعد،آ یخارج شد.ساعات مارستانیاز ب تیشد و با عصبان مانیاما پش دیبگو یزیدهان وا کرد چ آرسام

که بار ها و بار ها  ی!کلمه ایکرد.قرار خواستگار یبود و به امشب فکر م دهیتختش خواب یشد و به خانه بازگشت.رو

.به ختیر یم ل،اشکیدل یداشت و ب یبیحسش کند!حس غر کیتوانست از نزد یبه گوشش خورده بود و حال،م

ار بود!ب اوردهیبه ارمغان ن شیجز غم برا یزیکه پشت سر گذاشته بود و چ یا یحال خودش و قلب شکسته اش.زندگ

هم  کند،آن فای!بنا بود نقش همسر بهزاد را اگرید یا یو زندگ گرید یشود.به ازدواج،به مرد لیهم قرار بود تحم گرید

آن که بخواهد،اسباب درد  ی.بدیشیاند ریاش سر داد و به آرشاو نهیسوزناک از اعماق س ی.آهریتقد وبه اجبار آرش 

 کرد. مالیو رنج او را فراهم آورد و عشق و غرورش را پا

 یتوانست عشق یبود!چگونه م دهیکرد و حال،از کجا به کجا رس یو فقط خود را همسر او تصور م ش،فقطیاهایرو در

 بگذارد؟! یگریمرد د یِاش مدفون نگه داشته بود را پس بزند و پا به زندگ نهیرا که هفت سال در س



 اممن یک قربانی 

 

 
273 

 

قلبش را افشا  یتوانست عقده ها یم قیطر نی.فقط از ادندیلغز شیبا شدت هر چه تمام تر بر گونه ها شیها اشک

 کرد! یحس را،فقط و فقط خودش درک م نیداشت و ا یکند.حس بد

ماند!درد  ینم یباق تیجز اجبار برا یشود و راه یبسته م تیانتخاب به رو یکه تمام در ها یدارد،هنگام درد»

و دم  یدر وجودت النه کند،ذره ذره از درون آب شو ،غمیشدن!درد دارد،درد بکش ،اجباریکس یِدارد،به زندگ

صه !خالیکشرا به دوش ب یپناه یو ب یکس یب مو غ یباش بیانسان،غر اردیلیم یهفت و اند انی!درد دارد،میاوریبرن

 خرد گریو بار د زدیقلبت فرو بر ی وارهی،دیدرد دارد هزاران درد،در درون قلب شکسته ات نهفته باشد و با هر کالم

 یی.درد دارد بگودنیشکسته را حمل کردن و به دنبال خود کش یدارد قلب میعظ یشود،له شود و ترک بردارد.درد

 !«بیدرد دارند!عج بیعج زیروز ها،همه چ نی.ایدر حال انفجار باش درونو از  "خوبم"

 

 

آتش زد و با  یگاریانتها قدم برداشت.س یب یجاده  یهدف،به سو یشلوارش فرو کرد و ب بیرا درون ج شیها دست

کرد!غم از دست دادن  یم یرا تداع شیو غم ها دیچیپ یدر گوشش م کیموز یبه آن زد.صدا یحرص پک محکم

بود و  شیبه آن پک زد.هوا گرگ و م ولبانش نهاد  یرا رو گاریس یزد و عصب یعشق!پوزخند!باخت دوباره در نیلیآ

فشرد و  یرا م شیو خود را به آغوش گرفت.بغض گلو دیهوا،وجودش لرز یبود.از سرد ختهیسرما و باران در هم آم

 از بغض مردانه او داشت. تیش،حکایگلو بیشدن س نییباال پا

 ریاو هم،آرام و پشت هم سراز ی.به دنبالش اشک هادیقطره بر صورتش چک نیکرد و اول دنینم شروع به بار باران،نم

 کرد: یرا پل کیموز گریو غم!بار د کیبود.باران و موز ی.چه خلوتستیباران گر یو پا به پا دیکش یشد.آه

 

 

 

 زنه رو سرم یم بارون

 شوره اشک چشامو یم 
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 تو دلم گرفته راهه صدامو حرفه

 حاله خرابه شبامو ینیبب یستین 

 دلتنگه واسه تو شب قدم زدنامون بارون

 دوتامون نیحاال که افتاده فاصله ب 

 بارون ریز یکه با من نمیب یخواب م شبا

 

 

 موندم تو گذشته و خاطره هامون جا

 فاصله داغون  نیکه شدم از ا برگرد

 رمیم یتو م یب من

 ادگارهیچشمام رو شونت اشکام  از

 که دلم از تو فاصله داره  حاال

 رمیدلگ ایاز دن 

 

 

 یدادم اما رفت مویداشتن عشق تو همه چ واسه

  یخواستم تنها شم اما شدم تو اوج سخت ینم

 زمیعز شمیپ ایب گهید
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 یبا دلم سر نکرد ویبود که رفت یگناهم چ بگو

  یپنجره منتظرم که برگرد نیپشته ا حاال

 زمیعز شمیپ ایب گهید

 

 

 موندم تو گذشته و خاطره هامون جا

 فاصله داغون نیکه شدم از ا برگرد

 رمیم یتو م یمن ب 

 ادگارهیچشمام رو شونت اشکام  از

 که دلم از تو فاصله داره حاال

 رمیدلگ ایدن از

 

 

از  .آرسام هراساندیشد.در کمال تعجب،آرسام را د رهیخ ابانیرا از جا پراند و متعجب به خ ل،اویبوق اتومب یصدا

 نیپسر؟تو ا یشد وونهیو گفت:د ستیاو نگر سیخ ی.نگران به لباس ها و مو هادیدو شیشد و به سو ادهیپ نیماش

 به سرت؟ زدهآمد،اون وقت تو هوس قدم زدن  ینم رونیبارون موش از لونش ب

 ده؟ یم یا یچه معن یزندگ گهیخوام نباشه،د یکه م یاون یبر لب راند و گفت:وقت یلبخند تلخ ریآرشاو

 .یخور یسرما م یه،ولی.درسته بارون بهارنیتو ماش میبر ایاشاره کرد:ب لیو به اتومب دیکش یکالفه پوف آرسام

 :تو نگران من نباش.ریآرشاو
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گوشه افتاده،کم مونده تو هم  هیکه  نیلی.آمیبر ایم؟بیوضع راض نیمن به ا یفکر کرد کهیگفت:مرت یعصب آرسام

 .یبش ضیمر

 نیبه ا ی.من چاکر تو هم هستم.ولیدونم نگرانم ی:مدیکش یبه شانه ا یبرداشت و دست شیبه سو یقدم ریآرشاو

 شم. یم یروان نم،مطمئنمیجا بش هیاگه  تیوضع نیدارم.تو ا ازین ییتنها

 ؟یریبم یخوا یخوبه؟م یزیو اشک بر یبش سیو خ یراه بر یالک ابونی:تو خآرسام

 !دی:شاریآرشاو

 رو بزار کنار. یباز وونهیدستش را فشرد:د آرسام

 از او جدا شد و گفت:برو آرسام. ریآرشاو

 خواهرته! یِامشب خواستگار ینثارش کرد و افزود:ناسالمت یپوزخند سپس

 شد. یو چ میکرد یفکر م یافکند و لب زد:چ ریسر به ز یبا ناراحت آرسام

 

 

 

 

 داره.تنهاش نزار. ازی.بهت ننیلیآ شی.تو برگرد پمیتلفنش را به دست گرفت و سپس گفت:بگذر ریآرشاو

 داره،نه من! ازی:اون به تو نآرسام

کنم  یچه غلط یگ ی.تو مدهیهم بر نیلیو با عجز گفت:نمک رو زخمم نپاش.خودم داغونم.آ دیکش یآه ریآرشاو

ه پاش من برم ب یکنه،انتظار دار یبهتر شدن وضع نم یبرا یآرش شده و تالش مِیتسل یآسون نیبه ا نیلیآ یمن؟وقت

 بگم تو رو خدا مقاومت کن؟ فتمیب

 زنه. ی:اون با بهزاد حرف مآرسام
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آد دل آقا بهزاد رو بشکنه!حاضره خودش و من رو نابود کنه اما قلب  یزد و گفت:خانوم دلش نم یزهرخند ریآرشاو

 رو نشکنه. گهید یکی

 زده؟ یحرف نیهمچ یلی:آآرسام

چه  ست؟بهیکنه.به اون چه که بهزاد دوستش داره؟مگه خودش عاشق ن یرو ثابت م یزیچ نی:رفتاراش چنریآرشاو

 مون؟یزندگ ینابود متیو باهاش ازدواج کنه؟به ق ارهیخواد دلشو به دست ب یم یمتیق

 .تی.نه با عصبانیموضوع فکر کن نیبا اعصاب آروم رو ا دی.تو باریتشر زد:آروم باش آرشاو آرسام

 اش کرد و گفت:فقط دو ساعت مونده! یاعت مچبه س یاشاره ا ریآرشاو

.آرش تا شب نیلیدرست نشه؟برو دنبال آ زیبعدش خبر نداره.از کجا معلوم همه چ ی قهیدق کیکس از  چی:هآرسام

 رو به بهزاد بگه. قتیوصلت تن نده و حق نیتا به ا یمجابش کن یآد.تا اون موقع وقت دار یخونه نم

 !یبه خودت داره.موفق باش یبستگ زیهمه چ گهیتر گفت:د میمال یبه او افکند که آرسام با لحن یمردد نگاه ریآرشاو

پلک زد  نانینگاهِ دودل اش را به او دوخت.آرسام با اطم ریقدم برداشت و سوار شد.آرشاو لشیاتومب یبه سو سپس

 خانه راند. یزد و به سو ،استارتیخداحافظ یبوق به منزله  کیو پس از زدن 

آن طرف تر پارک شده بود گام  یکه در کوچه ا لشیاتومب یرا به دست گرفت و فورا به سو چشیسوئ ریآرشاو

ما زد ا یذوق م یاش،تو دهیو اندام تک دهیرنگ پر ی.چهره ستیبه خود نگر نهییو در آ دیکش یقیبرداشت.نفس عم

 بکاهد! رشینفس گ تیتوانست از جذاب ینم زیچ چیه

او،لحظه  ادیکه محال بود در خاطرش محو شود و  یشد.چهره ا یذهنش تداع ن،دریلیآ یبر هم فشرد و چهره  دهید

 نیلیمنزل آ یرا به سو لیدر دلش جوانه زد و اتومب دیام گریکرد.بار د ینم شیبه لحظه در وجودش زنده بود و رها

 روانه کرد.

ب از متعج نیلیماند.آ رهیخ ابانیاز خ یو به نقطه ا دیکش شیبه موها یماند.دست نیلیفشرد و منتظر آ فونیآ زنگ

 شد و در را گشود.رو به آرسام کرد و گفت:با تو کار داره. رهیبه او خ فونیآ

 !ی.با جنابالریاز جا برخاست و پاسخ داد:نخ آرسام
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 آرسام.دست نمیرو بب یخوام کس یگفت:من نم نیگرفت و در همان ح شیاتاقش را در پ ریزد و مس یپوزخند نیلیآ

 از سرم بردار.

به استقبالش رفت و پس از احوال  دنشیوارد خانه شد.آرسام با د ری.آرشاودیدر اتاق را محکم به هم کوب سپس

 ...یدرهم شد.ول افشیق ییتو دید یتو اتاقشه.وقت یلیبه او گفت:آ ،رویپرس

 ؟یچ ی:ولریآرشاو

 مشخص بود. شی:دل تنگآرسام

 :تو اتاقشه؟دیبه اتاق اشاره کرد و پرس ریآرشاو

 !یو سپس گفت:فقط دو ساعت وقت دار مثبت جنباند یبه نشانه  یسر آرسام

 در گوشش نیلیروح آ یو ب فیضع یبه در نواخت که صدا یرفت.ضربه ا نیلیاتاق آ یو به سو دیکش یآه ریآرشاو

 .نمیرو بب یخوام کس ی:من نمدیچیپ

 گفت:لج نکن دختر. یعصب ریآرشاو

 .راحتم بزار.ریآرشاو ایسراغ من ن گهیزد:برگرد و برو.د ادیبود،فر دایدر کالمش هو یبه خوب که یبا بغض نیلیآ

 درِ وامونده رو! نی:باز کن ادیو غر دیبه در کوب یمشت یعصب ریآرشاو

 دگانیاو،قلبش به درد آمد و د یو ماتم زده  نیغمگ یچهره  دنیوارد اتاق شد.با د ریدر را گشود و آرشاو نیلیآ

حال و روزمون رو  ؟مگهیاومد یچ یپسرک کرد و لب زد:واسه  یدایو ش نیغمگ یاشکبارش را معطوف چشم ها

 ؟ینیب ینم

او را برانداز کرد و نجوا کرد:چون که دوست  نیغمگ یچسباند.چهره  واریشد و او را به د کیبه او نزد یقدم ریآرشاو

 ؟یلعنت یفهم یتونم...چرا نم ی.عاشقتم...بدون تو نمدارم..

فکر  یآقا چ ریشاد و خوشبختم؟نخ یلیمن بدون تو خ یکرد:فکر کرد خت،زمزمهیر یکه اشک م یدر حال نیلیآ

 هگیخوردم و بلند شدم؟د نیچند بار باختم؟چند بار زم یدون ی.مهیکشم.روز و شبم شده گر ی.منم دارم زجر میکرد

 ؟یفهم یبلند شدن ندارم.م ینا
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 یبر لب آورد و با لحن یلبش نهاد.لبخند محو یانگشت سبابه اش را رو نیلیکه آ دیبگو یزیخواست چ ریآرشاو

 بازم! یزمزمه کرد:من که به همه باختم.حاال هم به عشق تو م نیغمگ

 

 

رفت.سرش را  شیو به سو دیلب ورچ نیلیپنجره اتاق رفت.آ یرا مشت کرد و به سو شیبا خشم دست ها ریآرشاو

کار  نی:چرا ادیپرس نیغمگ یو با لحن دیکش یقینفس عم ریرا فشرد.آرشاو شیاو نهاد و بازو ی دهیتک یشانه ها یرو

 ن؟یلیآ یکن یرو م

نا بزنه،مطمئ یحرف هی یتونم با تو ازدواج کنم؟آرش وقت یرو بهم بزنم،م یخواستگار نیاگه من ا ی:فکر کردنیلیآ

 کنه! یبهش عمل م

 بهت گفته؟ ی:اون چستادیبرگشت و مقابلش ا شیبه سو ریآرشاو

 .شهی!مثل همدیو پاسخ داد:تهد دیکش یشد.آه رهیاو خ نیخشمگ یبه چهره  دیبا ترد نیلیآ

 !یلب گفت:لعنت ریزد و ز شیبه موها یچنگ ریآرشاو

 .ارِیتمام ع یِروان هیده.اون  یتو و آرسام م لیرو بهم بزنم،اون قطعا فردا جنازم رو تحو زی:اگه من امشب همه چنیلیآ

 و یکه زنده ا نیرم.هم یمنم م یاگه تو بر یلیگفت:آ متیچانه اش را فشرد و با مال ریافکند که آرشاو ریبه ز سر

هم  ایکشم.تا آخر دن یتو نفس م دی.حداقل دلم خوشه که از دور دارمت.من فقط به امیِکل ،خودشیکش ینفس م

 مونم. یتو و عشقت م یشده پا

 !زیاز عشق و ندامتش را نثار او کرد و گفت:منو ببخش.بابت همه چ ینگاهِ حاک نیلیآ

 .یکه جا زد ییتو نیباشه ا ادتیزد و گفت:فقط  یپوزخند ریآرشاو

 !استیعشق دن نیتر رممکنی.عشق ما غریاز او رو برگرداند و گفت:برو آرشاو انیگر نیلیآ

رو به بهزاد  قتیحق ی.تو امشب همه نیلینشده آ ریزد نجوا کرد:هنوزم د یکه بغض در آن موج م یبا لحن ریآرشاو

 بگو.
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 رو نداشته باشه. یزیچ چیکنم و ازم توقع ه یگم تا بدونه به اجبار باهاش ازدواج م یرو بهش م زی:من همه چنیلیآ

با حس کردن  رینگاهِ اشکبارش را به او دوخت.آرشاو نیلیدر قدم برداشت.آ یتکان داد و به سو یسر ریآرشاو

صورت  یجا یو عاشقش را در جا فتهیبرگرداند و نگاه مالمت بارش را نثار او کرد.نگاه ش ینگاهِ او،رو ینیسنگ

رفت و با تمام قوا  شی.به سواوردیاو را در ذهنش حک کرد.تاب ن یبار آخر،چهره  یمحبوبش به نوسان در آورد و برا

کرد و به حال  یاو مخف ی نهیروان شدند.سرش را در س شیدخترک بر گونه ها یاو را در آغوش گرفت.اشک ها

با تمام وجودش عطر او را  نیلیو هق هق مردانه اش فضا را در بر گرفت.آ ستیگر ی.پسرک هم مستیگر شانیهردو

که هفت سال به  یشود.عشق یو از امروز راهشان جدا م ستیدر کار ن یگریدانست بار د ی.مدیکش شیها هیبه ر

 یینابود شد و به جدا ریشبه و به دست تقد کیخاطرش خون دل خورده بود و پس از سال ها به چنگ آورده بود،

اش  یشانیبر پ یبر لب آورد و بوسه ا یلبخند تلخ ریرا زدود و از او جدا شد.آرشاو شی.اشک هادیمبدل گرد

عقب  یقدم ریقلبش را به تالطم انداخت.آرشاو گریکه عشق و حرارت آن،دخترک را سوزاند و بار د یکاشت.بوسه ا

ازدواج رو رد  نی...تو ایکنار...تو اجبار رو قبول کرد یدی...تو کشیباشه...تو نخواست ادتیرفت و نجوا کرد:

 ...یرو خراب کرد زیکه همه چ یتو بود نی...فراموش نکن ایخواست رو نی...تو ایگرفت دهی...تو عشقمون رو نادینکرد

منم  نیتپه...ا یتو م یتواَم و قلبم فقط برا ادیجون دادنم به  یمنم که تا لحظه  نیا یکرد و پس از آن افزود:ول یمکث

 تا هر جا که الزم باشه... نمیش یمنم که به پات م نیکنم و دوستت دارم...ا یکه تا ابد فراموشت نم

ماند و با  رهیمحبوبش خ یبه چهره  یطوالن یقیدقا ری.آرشاوختیافکند و اشک ر ریسر به ز یبا شرمندگ نیلیآ

 یوقت فراموش نکن...اون چیبود زمزمه کرد:دوست دارم...تا آخر عمرم دوست دارم...ه دایکه عشق در آن هو یلحن

 تواِ منم... ادیبه  ایکه تا آخر دن

باشه که  ادتی نویزد:فقط ا خت،لبیر یم شیکه اشک ها یکرد و در حال نیلیدر رفت و آن را گشود.رو به آ یسو به

 از دست دادن ندارم. یبرا یزیچ گهیاتاق جا گذاشتم و د نیجا و تو هم نیمن تموم دار و ندارم رو هم

 !ریبا عجز زمزمه کرد:آرشاو نیلیآ

بستن در  ی،او را ترک کرد.صدا«من! یِخداحافظ زندگ»نگاهش را از او برگرفت و پس از گفتن: ریآرشاو

خودش  یچارگیب یوا رفت و برا نیزم یو قلبش را فشرد.رو دیچیآپارتمان،همچون ناقوس مرگ در گوشش پ

به دست آورده بود و  اشد.از همان روز اول تا به امروز!چه سخت او ر ی.تک تک خاطرات در ذهنش تداعستیگر

 !حال،چه آسان و راحت از او او گذشته بود
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 لب زمزمه کرد: ریز ختیر یآن نهاد.همان طور که نشسته بود و اشک م یشد و سرش را رو کیتختش نزد به

 ریتقد

 سرنوشت، دیشا

 دمشینام

 من

 ام یدو دست خال با

 کردمش میتقد

 باشد،قبول

 ییچه تو بگو هر

 رمشیپذ یم

 الها، بار

 در غمش فزایب صبرم

 نهاده ام گردن

 نیچن یتحمل غم به

 یآر

 نیدلم از مردم زم شکسته

 یرب! تو گفته ا ای

 مرا یابی یم که
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 شکسته دالن نزد

 ...نیام بب شکسته

 

 

 

داد او را تنها  حیاو،منصرف شد و ترج ی هیگر یصدا دنیاتاق خواهرش هجوم برد اما با شن یبه سو آرسام

 خواهر کوچکش! یِ.به حال بد اقبالختیخواهرش اشک ر یپشت در نشست و پا به پا نیبگذارد.غمگ

زد و تلفنش را خاموش  یشخندیوضع!ن نیحوصله تماس را رد کرد.فقط بهزاد را کم داشت در ا یزنگ خورد.ب تلفن

از جا برخاست و از  نیلیرا برداشت و از خانه خارج شد.آ چشیرا نداشت.کالفه سوئ یکس چیه یکرد.حال و حوصله 

 مانده بود! شیخوب بود که حداقل او برا دررا نظاره کرد.چه ق ،برادرشییرایپذ یرفت.از پنجره  رونیاتاق ب

 یذوقش م یتو یبی!نبود او به طرز عجریپدرش و بعد از آن مادرش را از دست داده بود.حال هم آرشاو شیها پ سال

داشت،رفت  ازیکه به او ن یاو را ترک کرده بود.درست زمان یرحم یکه با ب یداشت.مادر اجیزد.چه قدر به مادرش احت

 یارکپ ریبه تن کرد.پس از آن از خانه خارج شد و مس یینتوبه اتاق بازگشت و ما ینشد.عصب دایاز او پ یاثر گریو د

 رد!ک رییاش را دستخوش تغ یکه زندگ یقولش را به او داده بود.همان پارک ریکه آرشاو یگرفت.همان پارک شیرا در پ

را کز  ریمس ادهیو پ دیکش یمانده بود.آه یمدن بهزاد و خانواده اش باقبه ساعت انداخت.فقط دو ساعت تا آ ینگاه

پاسخ و  یخاطراتش در ذهنش زنده شد.تلفنش را به دست گرفت و روشنش کرد.هزاران تماس ب یکرد.مو به مو

خواند  یو شروع کرد به خواندن آن ها.م تنشس یمکتین یبه صفحه هجوم آوردند.دلش گرفت.رو ریاز آرشاو امکیپ

.دلش ردیازدواج را بگ نیا یتوانست جلو ی.اما چه سود؟کاش مختیاشک ر یساعت کی دی!شاختیر یو اشک م

توانست دلش را به  یبهزاد م دیبهزاد را هم برهم بزند.شا یِخواست زندگ یسو نم نیازدواج نبود.از ا نیبه ا یراض

 براند. رونیرا از دلش ب ریعشقِ آرشاو بود رممکنی.اما غاوردیدست ب

در آن  ریو کنار آرشاو ش،همراهیرفت که چند روز پ یمکتیهمان ن یجا برخاست و شروع کرد به قدم زدن.به سو از

دانست  یکرد!م یشدند.قلبش درد م ریسراز شیو اشک ها دیبغضش ترک گریآن جا،بار د دنیجا حضور داشت.با د
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 یماند؟برا یزنده م دیچه با ی.اصال براردیخودش را بگ یتوانست جلو یاما نم ستیخوب ن شیبرا ادیز یغم و غصه 

 ؟یدیماند؟به چه ام یچه دل خوش م ؟بهیکدام زندگ

خسته و  یچهره  دنیخورد و همان جا ثابت ماند.با د ر،جایآرشاو دنیبه جلو برداشت اما با د یزد و قدم یپوزخند

به آغوشش پناه ببرد و در پناه  گریبار د توانست ی.کاش مدیکش ریاو،هق هق اش شدت گرفت و قلبش ت ی دهیتک

خدا جونم عشقم و دست »لب زمزمه کرد: ری.زدیدلش را بگشا یو عقده  زدیاو اشک بر یعاشقانه  ینوازش ها

 «..مواظبش باش...سپارم. یخودت م

غم و اشک او را نداشت.چه بسا که مسببش هم خودش  دنیرا برگرداند و فورا از پارک خارج شد.طاقت د شیرو

ت را پش یگریاش،ورق د یبود و کتاب زندگ دهیرس انیبه پا زیگرفت.چه ساده همه چ شیبرگشت را در پ ریبود.مس

 سر نهاد...

 

 زنم... یقدم م امییتنها یکشم و در کوچه پس کوچه ها یرا به دوش م میغم ها"

 ؛ی...لحظه ایـی...جایروز دیشا

 ،یرهگذر

 "!ابدیشده ام را ب گم

 

 

 

 :خوبه؟دیبه خود انداخت و رو به شهال پرس ینگران و با وسواس نگاه بهزاد

 .یکش شد نیلیگفت:آره داداش گلم.آ طنتیو با ش دیخند شهال

 امشب رو دست بردار.به جون تو کم مونده غش کنم. هیو گفت:از دست تو دختر. دیهم خند بهزاد
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 جلو عروس خانم؟ یفتیبار پس ن هی.یمرد یکرد و گفت:ناسالمت یاخم شهال

 ؟یترسم نشه.شهال اگه اون من و نخواد چ یم یلیگفت:خ یتختش جا خوش کرد و با نگران یرو بهزاد

 مهربان یو با لحن اوردیخود ن یاست اما به رو گرید یدر گرو عشق مرد نیلیدانست قلب آ یو م دیترس یهم م شهال

 جبهه؟ یر یم ینداره که.مگه دار یقدر نگران نیا یخل و چلم،خواستگار یخاله گفت:آخه پسر

 .ریو به مسخره بگ زی:تو هم فقط همه چبهزاد

 یموافق نبود که قرار امشب رو قبول نم نیلیحال او گفت:اگه آ نیتسک یباال انداخت و برا یشانه ا دیالق شهال

 شه! یرو بسپار دست خدا.من مطمئنم م شیرفته.باق شیخوب پ زیهمه چ نجاشیکرد.تا ا

 .دوارمینگاه نگرانش را به او دوخت و گفت:ام بهزاد

 نی!از ایِتعهد ابد هیو  ستین یکه ازدواج بچه باز یدون ی؟می:بهزاد،تو واقعا عاشقشدیجلو رفت و پرس یقدم شهال

 ؟یایاز پسش بر ب یتون یم یهم رو دوش تواِ.مطمئن نیلیآ تیبه بعد مسئول

 ؟یخودت نگران ؟حاالیدیخند یبه من م ی:تو که تا االن داشتبهزاد

 نکرد و فالن. حتمینص یکس یپرسم که بعدا نگ ی:نه.فقط دارم مشهال

 ؟یکن حتیمن و نص یخوا یم یوجب مین هی:تو دیو پرس دیخند بهزاد

 !یستیکردم.تو که آدم ن یو گفت:اصال کار بد دیرا درهم کش شیاخم ها شهال

 پررو. ی:پسره دیلب غر ریشد،ز یکه از اتاق خارج م یدر حال سپس

آمد و پس از  شیاو،اسپند به دست به سو دنیبه خود،از اتاق خارج شد.مادرش با د یو پس از نگاه دیهم خند بهزاد

 رفتن گذاشتند. یقربان صدقه رفتن،بنا یکل

 فی.چه قدر الغر و ضعدیکش شیبه گونه ها یو دست ستینگر نهییروحش در آ یو ب دهیرنگ پر یبه چهره  نیلیآ

 خود را از دست تیچشمانش گود افتاده بود،باز هم جذاب ریکرده بود و ز رییتغ یکه چهره اش به کل نیشده بود!با ا

 کرد! یم رهیرا به خود خ یا نندهینداده بود و چشم هر ب
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شده  یکرده بود و زمان همچون باد،سپر رییتغ زیبه آن انداخت.چه زود همه چ یرا به دست گرفت و نگاه لباسش

تکان داد و رو به او گفت:تو که هنوز  یسر یبه او انداخت.با ناراحت یرفت.نگاه شیبود.آرسام وارد اتاق شد و به سو

 ؟یآماده بش یخوا ی.نمیسادیوا

 ومد؟یشم.آرش ن یخب.االن حاضر م یلی:خنیلیآ

 سرش. ری:چرا.تو اتاقشه خآرسام

 ست؟یو به لباس اشاره کرد:به نظرت لباسم بد ن تکان داد یسر نیلیآ

 ست؟یساده ن یادی:زدیبا دقت لباس را برانداز کرد و پرس آرسام

 تازه عروسا خودم بزک دوزک کنم؟ نیع یخوا یزد و گفت:م یشخندین نیلیآ

 .نی.فقط سوال کردم همزمیعز دیگفت:ببخش یبا شرمندگ آرسام

 میقد نیلی.تو آیلیبه صورتت بکش آ یدست هیرا به او دوخت و سپس گفت: نشیجا برخاست و نگاهِ غمگ از

 هدیکه چهره اش رنگ پر یدختر نیورد زبون بود.نه ا شیزد و خوشگل یاز چشماش موج م طنتیکه ش ی.اونیستین

 روحه! یاس و چشماش سرد و ب

 ست؟ین یا گهیکنم.امر د یم ی.به خاطر تو هر کارمیو لب زد:چشم داداش دیگونه اش را بوس نیلیآ

 حاضر شو. یمن.زود یزد و گفت:نه کوچولو یلبخند آرسام

 :چشم.نیلیآ

 بال. ی:چشمت بآرسام

چهره که  نینبود با ا یرفت.خودش هم راض ششیلوازم آرا یزد و پس از رفتن او به سو یدر جوابش لبخند نیلیآ

شهال را  یها یکنجکاو یحوصله  ییداد،در جمع بهزاد و خانواده اش ظاهر شود.از سو یسنش را باال تر نشان م

به خود  یش،نگاهیو درست کردن موها شصورت شی.پس از اتمام آرادیبه طول انجام یقینداشت.حاضر شدنش،دقا

ا ر سوانشیو گ داده بود نتیجذابش را ز یچهره  یمیمال شیآمد.آرا دیبر لبانش پد تیاز سر رضا یانداخت.لبخند

 افزود! یم تشیو بر جذاب دیرس یتا کمر م شانیشانه اش رها کرده بود.بلند یفِر،رو یبه حالت موج دار و اندک
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 :چه طور شدم؟دیو پرس ستادیرا به تن کرد و پس از آن از اتاق خارج شد.مقابل آرسام ا لباسش

 !یتر شد ،ماهیمن.البته ماه که بود یخواهر کوچولو یماه شد کهیت هینثارش کرد و گفت: یلبخند آرسام

زد و از او تشکر کرد.با آمدن آرش،چهره اش درهم شد و خواست به اتاقش بازگردد که آرش  یلبخند نیلیآ

 بمون! نیلیگفت:آ

 ی،نمییجلوه ندهد.از سو فیکرد خود را ضع یم یافزود اما سع ی.صالبت و غرور او،بر ترسش مستادیبرادرش ا مقابل

 .یشد:چه عجب آدم شد قیدهد.آرش در چهره اش دق لشیو نقطه ضعف تحو اوردیآرش کم ب یخواست جلو

 .ننینداشتن بب رتیها چشم بص یبعض ی.منتهزد و گفت:آدم بودم یپوزخند نیلیآ

 بعد.امشب رو به کام هر دومون تلخ نکن. یهات و بزار برا ی:زبون درازآرش

 بود؟ نیری:مگه شنیلیآ

 باشه؟ نیریش دی.نبایش یعروس م یزد و گفت:دار یلبخند آرش

که با اجبار و حقه بخواد بله رو بگه که عروس  ی!عروسیشم؟اونم چه عروس یزد و گفت:عروس م یزهرخند نیلیآ

 .ستین

 :چرت و پرت نگو.دیغر آرش

 داره هان؟ یازدواج خوشحال نیا یتو؟کجا ایگم  ی:من چرت منیلیآ

 به نفعه همه اس! نی:اآرش

 

 

 گه؟ید ی:منظور از همه خودتنیلیآ

 بهزاد بدمت. لی:رو اعصابم نرو.بزار سالم تحودیغر آرش
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 تلخه نه؟! قتیه،حقی:چنیلیآ

ونه ت ی!مییِباش.شانس بهت رو کرده.بهزاد پسر خوب و آقا نی.واقع بیلیشد:دهنتو ببند آ کیبه او نزد یقدم آرش

 .زهیرو به پات بر ایدن یها یتموم خوشبخت

 یزندگ یعمر با مرد هیخوره ها؟چه طور  یمشترک به چه درد م ینباشه،زندگ ونیدر م یعشق یزد:وقت ادیفر نیلیآ

 ...کاش...یدیفهم یآرش...کاش م یکن ینسبت بهش ندارم؟تو درک نم یاحساس چیکنم که ه

 همش کشکه. نایتماشا کنم؟در ضمن عشق و ا تویو بدبخت نمیبفهمم هان؟بش دیرو با ی:من چآرش

 کمی.اگه یزد یطور حرف نم نیا یو گفت:د المصب تو اگه احساس داشت دیاش کوب نهیبر س یمشت یعصب نیلیآ

.فکر یکن یپسر م هیخواهرتو به زور غالب  ی.داریداد یازدواج رو سر نم نی،ایکرد یفکر م یو منطق یعقل داشت

 !تهپشت شهیمن هم نیآقا آرش.نفر ریشم؟نخ یخوشبخت م یطور نیمن ا یکن یم

 نه تنها نظر من بلکه نظر مادر هم هست. نیکنم.ا یکار م یدونم دارم چ یرا فشرد:من خودم خوب م شیبازو آرش

 :مادر؟دیزده پرس رتیح نیلیآ

ما رو ول کرد و رفت؟اون  شیکه سال ها پ یگ یرو م یو گفت:کدوم مادر؟همون زن دیخند وانگانیهمچون د سپس

 نه! ایدونه بچه هاش زندن  ینم یکنه.حت یداره عشق و حالشو م ایسر دن

 کنه. یدخترش داره ازدواج م یآد اصفهان.ناسالمت ی:مادر امشب مآرش

 دخترک یرحم یکه با ب یبود!کدام مادر؟مادر یبیغر ی.مادر؟چه کلمه ستیاشک بار به او نگر ییبا چشم ها نیلیآ

ارزش قائل نشد و  یزیفرزندانش،پش یِزندگ یکه برا یخودش رفت!همان زن یِنوجوانش را رها کرد و به دنبال زندگ

 تنها منفعت خودش را در نظر گرفت!

 یستین یعدد چیکنه؟تو هم ه فیتکل نییمن تع یهست که بخواد برا یبر لب آورد و گفت:اصال اون ک یپوزخند

 .یبود نیواقع ب کمیآرش.کاش 

 بحث رو تمومش کن! نیا گهینه؟پس د ای یدی.فهمیبا بهزاد ازدواج کن دیبا یچه نخوا ی:تو چه بخواآرش
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خواد  یدلت م یزد:باشه...هر غلط ادیشدن داد،فر ریمجال سراز شیکه به اشک ها یو در حال اوردیتاب ن نیلیآ

...هر چه قدر یکن ی...هر کارایاون دن ا،چهیدن نینفرم...چه ا هینره...من فقط و فقط...عاشق  ادتیو  نیبکن...اما ا

ما فاصله  یقلب ها نیب یتون یوقت نم چیکنم...ه یوقت عشقش رو فراموش نم چی...من هیفاصله بنداز نمونیب

 ی...با بچه بازستیچرا؟...چون عشق ما پاکه!...هوس ن یدون ی...میبه عشقمون وارد کن یخلل یتون ی...نمیکن جادیا

خواد عذابم بده...من و از عشقم دور  یثابته!...هر چه قدر دلت م شهیره...هم ینم نیاز ب گرانید یها هیتو و کنا یها

 چیبدون...ه نمی...چون با تموم وجودم عاشقشم...دوستش دارم...و ایکن رونیاون رو از قلبم ب یتون ینم یکن...ول

 منه! هی...چون اون تنها مرد زندگیاحساسم رو عوض کن یتون یوقت نم

 دیزد:تو فقط و فقط با ادیاو،فر انیگر یها خواهرش و چشم یتوجه به حرف ها یکرد و ب یدندان قروچه ا آرش

 شد؟ رفهمیو بس.ش یعاشق شوهرت باش

 به بعدم فقط عاشق اونم! نیکرد،زمزمه کرد:من هفت سال عاشق اون بودم.از ا یکه هق هق م یدر حال نیلیآ

 ؟یگفت یگفت:چ تیو با عصبان دیکش یقیعم ،نفسیعصب آرش

 !یدیزد و گفت:همون که شن یشخندین نیلیآ

 نفله؟ یزد یرا محکم تر فشرد و گفت:چه زر شیبازو آرش

 نه؟ ای یدی...فقط اون و دوست دارم...فهمرمیزد:من فقط عاشق آرشاو ادیو فر دیخود را از چنگ او رهان نیلیآ

 یزد:حق ندار ادیکه آرسام دستش را گرفت و با خشم فر اوردیدستش را باال آورد و خواست بر صورت او فرود ب آرش

 نشونمت. یم اهی.وگرنه به خاک سیرو خواهر من دست بلند کن

 ؟یو گفت:به به،تو هم که زبون در آورد دیمتعجب خود را عقب کش آرش

 ینیخواهرم رو از ا یو بزارم زندگ امیکه جلوت در ن رتمیغ یاون قدر ب یفکر کرد هیزد و گفت:چ یپوزخند آرسام

 ؟یکه هست خراب تر کن

 تواِ. ریتقص زیزد:همه چ ادیبرادرش را فشرد و فر ی قهی آرش
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مانعش شد.مات و مبهوت به عقب برگشت.آن چه را  ییکه صدا دیبگو یزیاو را به عقب هل داد و خواست چ آرسام

مانده بود.سرانجام  رهیخ یبه در ورود دهیرنگ پر یخشکش زده بود و با چهره ا زین نیلیباور نداشت.آ دید یکه م

 زده زمزمه کرد:مـامـان! رتیآرسام به حرف آمد و ح

 

 

.سال ها ختندیر یحرکت در آغوش او جا گرفت.هر دو اشک م یجلو آمد و پسرش را در آغوش گرفت.آرسام ب یقدم

 یهم نم پلک یبود و حت رهیمات و مبهوت به مادرش خ نیلیبود!آ افتهیآغوش محروم بود و حال آن را باز نیاز ا

 ؟یبرگشت یچ ی:برادیپرس دیلرز یمکه آشکارا  ییاز مادرش جدا شد و با صدا ،آرسامیقی.پس از دقازد

 دونه دخترم حضور داشته باشم؟ هی یعروس یبرا دی.نبایهمه دور نیکه آوا نام دارد،پاسخ داد:بسه ا مادرش

 :دخترت؟دیزد و پرس یپوزخند نیلیآ

دلم.دختر قشنگم.چه  زیمهربان گفت:آره عز یدخترش رفت.دستش را فشرد و با لحن یزد و به سو یلبخند آوا

 شه! یمن داره عروس م یکوچولو نیلیشه که آ ی.هنوزم باورم نمیخانم شد گهی.دیخوشگل شد

 .یندار یدختر چیه نجای:راهت و بکش و برو.تو ادیبه او توپ تیو با عصبان دیبا انزجار دستش را پس کش نیلیآ

 میو از حال لذت ببر میگذشته ها رو فراموش کن ستیامشب شب تواِ.بهتر ن نیلیعقب رفت و گفت:آ یقدم آوا

 دخترم؟

 زد:به من نگو دخترم. ادیرا فشرد و فر شیگوش ها شیبا دست ها نیلیآ

 نیبهتر از ا یدانست برخورد یقرار بود.هر چند م یاو ب دنید ی.چه قدر براستیبه دخترش نگر یبا ناراحت آوا

 نخواهد شد! بشینص

خواهرش  یرا زدود و به سو شیگفت و گو با او،به اتاق رفت.آرسام اشک ها یآرش رفت و پس از کم یسو به

 .نهیزن رو بب نیخوام بهزاد ا یاومده آرسام؟نم یو گفت:واسه چ ستیبه او نگر نیلیرفت.آ

 ن.رس ی.بلند شو.االن ممیکس و کار یکنن ما ب یاون فکر نم یخونواده  نهیدلم.حداقلش ا زینداره عز ی:اشکالآرسام
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 سر آرشه. ریز زیاز جا برخاست و رو به آرسام گفت:همه چ نیلیآ

 !نیداره،تو و بهزاد تیکه اهم یزی.االن تنها چالیخ ی:بآرسام

اف اف رفت و در را  یشد و فورا از جا برخاست.آرسام به سو فون،مانعیزنگ آ یدهد که صدا یخواست پاسخ نیلیآ

 گه؟ید ی:خوب فکراتو کرددیپرس دیبه خواهرش افکند و با ترد ینگاه صالیگشود.با است

مثبت جنباند و در سکوت به اتاقش  یبه نشانه  یزد،سر یچنگ م شیبه گلو بیغر یکه بغض یدر حال نیلیآ

ا که ب یاست.نقطه ا دهیآخر رس یکه به نقطه  افتیو در دیکش یبازگشت.با ورود بهزاد و خانواده اش،نفس آسوده ا

معمول تمام خانه را در بر گرفته  ارفاتو تع یاحوال پرس یتمام و با آمدن بهزاد شروع شد.صدا ریرفتن آرشاو

 کرد و ماالمال از حسرت و اندوه بود! یدرد م بیبود.همه شاد بودند و فقط قلب او و آرسام عج

به چهره اش  ینگاه نهییدر آ گریو بار د دیکش یقیش او را فراخواند.نفس عمکه مادر نیشد تا ا یسپر یقیدقا

رچه که گ ینثار خود کرد.لبخند یاضافه نداشت!لبخند یبه بزک دوزک ها یازیبود و ن بایز یکاف یانداخت.به اندازه 

 یبدنش م ش از فرط استرس عرق کرده بود ویبازگرداند.دست ها یعیتلخ بود اما چهره اش را به حالت طب

الم رسا س ییقدم نهاد و با صدا ییرایتا به خود مسلط شود.سپس با هزار سالم و صلوات به پذ ستادیا ی.اندکدیلرز

 گفت و کنار برادرش آرسام جا گرفت.

کردن:به به،ماشااهلل،هزار ماشااهلل،عروسم  دیو تمج فیاو گل از گلش شکفت و شروع کرد به تعر دنیبهزاد،با د مادر

 ماهه! هکیت هی

کرد هوا خفه اس و هر لحظه ممکن است نفس کم  یافکند.حس م ریمحجوبانه تشکر کرد و سر به ز نیلیآ

ستود.دست خودش نبود!تمام  یاش را م ییبایانداخت و در دل ز یم یبه او نگاه یگه گاه یچشم ری.بهزاد زاوردیب

 یاز آن تا آخر عمر مال او م پسبه او نمانده بود و  دنیبه رس یزیکه چ ی!دخترنیلیفکر و ذکرش شده بود آ

 ر؟هریخ ایبه او دارد  یهم حس نیلیدانست آ ی!نماریوصلت.وصال  نیاز ا یوصف ناشدن یداشت!حس یشد.حس خوب

 بود! یتمام عمرش کاف یبرا نیشده و هم رفتهیچه بود،فقط خوشحال بود که از جانب او پذ

و ازدواج و ...،نوبت اصل مطلب  یو بازار و اقتصاد و دردسر عروس استیگفت و گو راجع به س یاز کم سرانجام،پس

حرفا که  نیا یخب،از همه  یلیبه سخن گشود:خ د،لبیرس یمهربان و موقر به نظر م ی.پدر بهزاد که مرددیرس

 دو تا جوون مهم تره! نیا یم،زندگیبگذر
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 گهیاول نظر خانواده ها مد نظره،اما خب جوونا د یبه لب آورد و گفت:واال درسته در وهله  یخانم لبخند آوا

 دست اوناست. ی.نظر اصلرنیبگ میتصم ندشونیتونن راجع به آ یخودشون عاقل و بالغن و بهتر م

 گهیدو تا جوون که برن و با هم د نیمونه ا یتکان داد و گفت:نظر ما ها که مشخصه،م ی)پدر بهزاد(،سرییایدر یآقا

 آوا خانم؟ دیبرسن و هم جواب آخر و به ما اعالم کنن.موافق یآخر و بکنن.تا هم به توافق قطع یصبحتا

زد و  یبا هم آشنا شده اند؟پوزخند یدانست خانواده ها چه زمان ینم یبود و حت رهیمتعجب به دهان آن ها خ نیلیآ

فرزندانش،به خوش  ی ندهیاو را رها کرده بود و بدون در نظر گرفتن آ شیل ها پکه سا یماند.زن رهیبه مادرش خ

 خودش رو آورده و آن ها را ترک کرده بود! یها یگذران

 کن. ییدخترم،آقا بهزاد رو به اتاقت راهنما نیلیمادرش به خودش آمد:آ یکرد که با صدا یم ریافکار خودش س در

 به آرسام انداخت. یاز جا برخاست و مردد نگاه نیلیآ

 

 

 را باز و بسته کرد و آهسته گفت:آروم باش! شیپلک ها آرسام

جا  به یفقط برا زایچ نیزمزمه کرد:ا زیآم هیکنا یشد،با لحن یکه از کنار آرش رد م یتکان داد و در حال یسر نیلیآ

 اس! تهی!پس نظر منم فرمالگهیآوردن رسم و رسومه د

 حالله. ،خونتیبفهمم دست از پا خطا کرد ؟اگهیدیفهم یمفت نزن :زردیتند نگاهش کرد و غر آرش

بودن آن خدا را شکر کرد.بهزاد  زیو از تم ستیزد و همراه بهزاد وارد اتاقش شد.نگران به اتاقش نگر یپوزخند نیلیآ

 انداخته بود،به تخت اشاره کرد و گفت:اجازه هست؟ ریکه از شرم،سر به ز یدر حال

 زد و گفت:البته! یلبخند نیلیآ

 با دقت او را برانداز کرد.کت نیلیکرد.آ یم ییاش خودنما یشانی.عرق شرم بر پدیکش ینشست و نفس آسوده ا بهزاد

بود و  دهیبه چهره اش بخش یخاص یجلوه  زین شیافزود.مدل مو یم تشیتنش بود و بر جذاب یو شلوارش،برازنده 
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بهزاد سکوت را  نکهیدر سکوت گذشت تا ا یقینمود.دقا یتر م بایاش،چهره اش را ز یشانیپ یرو یِچند نخ مو

 ؟یبزن یحرف یخوا یشکست:خب،نم

 ؟یاول تو حرف بزن ستیجا خوش کرد و گفت:بهتر ن رشیتحر زیم ،پشتیصندل یرو نیلیآ

 به تکرار دوباره هست؟ یازی.نیدون یرو راجع به من م زینثارش کرد و گفت:خودت که همه چ یلبخند بهزاد

 تکان داد و گفت:نه! یسر نیلیآ

 ؟یزیچ یشروط ی:خب نوبت تواِ.شرطبهزاد

 ؟یاجراشون کن یتون ی:مدیبه او انداخت و پرس ینگاه نیلیآ

 ذارم. یم هیاز جونمم ما یتو حت یجنباند و پاسخ داد:تا هر کجا در توانم باشه.برا یسر بهزاد

 ن،لحظهیو آن نگاهِ نافذ و مشک ریآرشاو ریبر هم فشرد.تصو دهیبه پا بود.د ییافکند.در درونش غوغا ریسر به ز نیلیآ

 او را داشت! ی.قلبش هواشد یم یکرد و مدام در ذهنش تداع ینم شیرها یا

 اگر یبود،حت رایازدواج را با جان و دل پذ نیبهزاد کند.آن وقت ا نیگزیرا جا ریتوانست،آرشاو یکاش م یکرد ا آرزو

 شد. یمبدل م یبه ناکام

 ؟یبگ یزیچ یخوا ینم نیلیآ:بهزاد

با دروغ بنا  مونیاول،زندگ نیخوام از ا یرا در هم قالب کرد و لب زد:بهزاد نم شیبه خودش آمد.دست ها نیلیآ

 زنم. یبشه.پس رک و پوست کنده حرفام رو م

 خب قبوله! یلیزد و گفت:خ یلبخند محو بهزاد

 یا گهیراه د یعنی.رفتمیازدواج رو پذ نیا یخاص طیتحت شرا ن،منیکوتاه ادامه داد:بب یپس از مکث نیلیآ

ر نتونم نقش همس دیدونم،شا ی.خودم میخوا یکه تو م ینداشتم.پس ازم توقع نداشته باش عاشقت باشم و بشم اون

دم  یجواب مثبت نم میو احساس قلب لیخودته.من بنا به م یعواقبش پا نایکنم.پس تموم ا فایرو برات ا یآل دهیا

!در ضمن،من تا هر کجا بتونم یکه تو هم من و درک کن دوارمیمونده و ام یکه برام باق یِراه نیتنها و آخر نیبلکه ا

 وجه ازم نخواه بهت عشقت بورزم و عاشقت باشم! چیآرم،اما به ه یرو به جا م میهمسر ی فهیوظ
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ل من قاب یدوست خوب برا هیتاب بهزاد دوخت:بهزاد،تو به عنوان  ی.نگاهش را به نگاهِ عاشق و بدیکش یقیعم نفس

 یودب یدوست نیو خوب تر نیدوستانه!درسته،تو بهتر یبه تو دارم.عالقه  یدوستانه ا یلیو من احساس خ ینانیاطم

تو  شوهر نگاه کنم.چون هیکنم و به تو،به چشم  جادیا فتارمتو ر یرییبه بعد تغ نیکه داشتم و دارم،پس ازم نخواه از ا

 رابطه خراب بشه. نیخوام ا یو من نم یمون یم یباق یمیهمون دوست قد شهیهم

انتخاب تواِ.البته تو  نیندارم.ا یا گهید یسخته اما چاره  کمیدونم  یبود.م نیمن هم یجا برخاست و گفت:حرفا از

 ...گهیهر کس د یتون یو م یهم دار یشتریب یشانس ها

من دوست دارم و فقط تو رو به  ،بازمیکن یو هر کار یباش یهم از جا برخاست و حرفش را قطع کرد:تو هر طور بهزاد

 ذارم. یتو احترام م یها میتصم یپسندم.در ضمن،من به همه  یم میزندگ کیو شر ندمیعنوان همسر آ

 یاو بازگو کند.پس از کم یرارا ب قتیدوخت.کاش جرأت داشت حق نیرا به زم نشیو نگاهِ غمگ دیکش یآه نیلیآ

ازدواج تن  نیکه من به اجبار به ا یبدون نمیخوام ا یدست دست کردن،لب به سخن گشود و نجوا کرد:بهزاد م

 دادم...من...

ه گفت ک راهیکرد.در دل به او بد و ب اریاش،سکوت اخت یباطن لیآرش،قدرت تکلم را از او سلب کرد و بنا به م یصدا

 را پنبه کرده بود! شیبود و رشته ها دهیآخر،از راه رس یدرست در لحظه 

 :حرفاتون تموم نشد؟دیکرد و سپس پرس نیلیبه آ ینگاه آرش

 .میطولش داد ادیتکان داد و گفت:فکر کنم ز یدستپاچه سر بهزاد

کرد ظاهرش را حفظ  یو به دنبال بهزاد وارد سالن شد.سع دیکش یبا حسرت آه نیلینثارش کرد.آ یلبخند آرش

ادر .مستادیصورتش گلگون شده بود ا یو شاد جانیمهمان چهره اش کرد و کنار بهزاد که از ه یلبخند نیکند.بنابرا

 شد؟ یگفت:خب عروس خانم جواب ما چ جانینام دارد،با ه یبهزاد که مهر

ات و م نیلیبه هوا برخاست.آ انیدست اطراف یکه صدا دینکش یانداخت.طول ریسکوت کرد و با شرم سر به ز نیلیآ

 حلقه به انگشت خود و بهزاد افکند! یچه زمان دینفهم یو حت ستینگر نیخندان حاضر یمبهوت به چهره ها

ادر رفته است و ق لیاش تحل یکرد تمام انرژ یآمد.حس م یباال م یقلبش شدت گرفته بود و نفسش به سخت ضربان

 .ستیبه تحمل جو موجود ن
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 .میرفع زحمت کن گهیاش شتافت و رو به مادرش گفت:بهتره د یاریپدر بهزاد به  سرانجام

 حاال. دیداشت فینثارش کرد و گفت:تشر یلبخند آوا

 و از دیکش ینفس آسوده ا نیلی.آستادندیا یبهزاد و خانواده اش،کنار در ورود یبدرقه  یاز جا برخاستند و برا همه

از کند او ب یدلش برا یتوانست باز هم سفره  ی.کاش مستیبود،بهزاد را نگر ابانیآشپزخانه که مشرف به خ یپنجره 

 چیه ی.او هم بدیرا به او بگو شیکند و درد و دل ها هیاو تک بهتوانست  ی.کاش باز هم مدیاو بگو یبرا شیو از غم ها

 ممکن نبود! یزیچ نیپس،چن نیاش بشتافد.افسوس که از ا یاریبه  یچشم داشت

 ی.چهره ستیبود که بهزاد سرش را بلند کرد و به او نگر نیح نیروان شدند.در هم شیبر گونه ها شیها اشک

تاقش و به ا دیخود را عقب کش نیلیکه آ دیبگو یزیشد.خواست چ رهیبه او خ یبهزاد را لرزاند.با نگران انش،قلبیگر

 تمام شده بود! زیهجوم برد.چه ساده همه چ

تخت  یو رو دیکش یرند؟آهیگ یازدواجشان عزا م یوشحال نبود؟مگر عروس ها،برابود عروس شود،پس چرا خ قرار

 یعروس نیا یبرا گریتوانست همچون دختران د یاو بوده و او هرگز نم لیبر خالف م یعروس نیدانست ا ینشست.م

 دیبافن،اون وقت من با یم ایو رو شن یهمه از عروس شدنشون خوشحال م»زد و زمزمه کرد: یشاد باشد!پوزخند

 !«.رمیو آرزو کنم زود تر بم رمیعزا بگ

 ...اوردیدر ازدواج هم شانس ن یبود که حت یتیحکا چه

 هیدهد،گر نیتسک یتوانست حال خرابش را اندک یکه م یزی.تنها چستیرا به آغوش گرفت و گر شیها زانو

دهد و از  یعاشقانه اش،او را دلدار یو او هم با نغمه ها دیتوانست در آغوش او بگر یبود.کاش م ریبود!دلتنگ آرشاو

 !دیخوش و خرمشان سخن بگو ی ندهیآ

خواست.حضورش،نوازش  یخاطرات گم گشت.دلش او را م یکه همچون پر کاه،به هوا برخاست و در ال به ال یا ندهیآ

هم  ،بازیزندگ یبفرستد و در سرما شیها هیخواست باز هم عطر تن او را به ر یخواست!دلش م یها و آغوشش را م

 یعمل م گریکدیبا هم تفاوت داشتند.درست برعکس  الیو خ یآغوش او دل گرمش کند!چه قدر زندگ

 !یلیدور بود.خ یواقع یِاز زندگ یلیخ الیبود اما تلخ بود!خ قتیکردند.حق
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.عکس دو دیرا د ریآرشاو ی ره،شمایرفت و در کمال ناباور شیزنگ تلفنش،او را از جا پراند.متعجب به سو یصدا

 نیلیلرزان اتصال را برقرار کرد:آ ییقلبش را فشرد.با دست ها گریکرد و بار د یم ییصفحه خودنما یشان رونفره

 ؟یخودت

 فراوان بود پاسخ داد:خودمم. ی هیاز گر یکه حاک یفیضع یبا صدا نیلیآ

 :تموم شد؟دینجواکنان پرس ریآرشاو

 با بغض گفت:تموم شد! نیلیآ

 یم شیر شیاو،قلبش را ر یمردانه  ی هی.گردیچیدر خط پ شانیها هیگر یسکوت برقرار شد و تنها صدا یقیدقا

 یهمان طور که م ریکرد.آرشاو یفشرد،هق هق م یم نهینشست و همان طور که تلفنش را به س نیزم یکرد.رو

که هنوزم  یدون یکه نفسم به نفست بنده...م یدون یمن...م یکرد:مواظب خودت باش خانوم کوچولو ست،نجوایگر

به  یمن نه...تا وقت یول یرحمِ من؟...تو کم آورد یب یخانوم کوچولو یدون ی...مگه؟ید یدون یبرات...م رمیم یم

 هی...یبرگرد یروز هی دیمونم...شا یمونم...منتظرت م یجونم منتظرت م یکشم...شده تا پا یکنار نم ارمیدستت ن

 ...دوست دارم...تا ابد!نمیلیبسوزه و ما رو به هم برگردونه...منتظر همون روزم آ المونکه خدا هم دلش به ح یروز

 یبوق ممتد،گوشش را م یماند.صدا رهینامعلوم خ یبه نقطه ا ختیر یکه اشک م یمات و مبهوت در حال نیلیآ

 یرا خال شیتوانست عقده ها ینداشت اما م یا دهی.فاستیگر ی.بلند بلند مدیکوب واریآزرد.با حرص تلفن را به د

 تمامشان،آرش بود! یکه باعث و بان ییقلبش خانه کرده بود!عقده ها که هفت سال در ییکند.عقده ها

 از آن شتریکرد.درد قلبش ب یاما او حس نم دیچیپ شیدر ناخن ها یزد.درد بد واریبه د ی،چنگیحرص و درماندگ با

 کرد. یم نی.همه را لعن و نفرختیر یزد و اشک م یم ادی.فردیاش به چشم آ یبود تا درد جسم

اتاق او  یبه سو یخواهرش،با نگران یها ادیداد و فر یصدا دنیآمد،اما با شن یآهسته از راه پله باال م آرسام

 بود! دهیبه مرز جنون رس ییماند.گو رهیو به خواهرش خ ستادی.کنار در ادیدو

.آرسام هم اشک ختیر یو اشک م دیکش یم ادیتوجه به او فر یب نیلیو او را به آغوش فشرد اما آ دیدو شیسو به

جا بکشد!به  نیکرد کار خواهرش به ا یتوانست.هرگز تصور نم یکرد او را ساکت کند اما نم یم یو سع ختیر یم

 !یوانگید
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که  دیینپا یریبه او خوراند.د یتخت خواباند.به ناچار قرص مسکن یبلند کرد و رو نیزم یبود،او را از رو یهر نحو به

را به خواهرش که  انشیتخت نشست و نگاهِ گر یفرو رفت.آرسام رو یطوالن یبر هم فشرد و به خواب دهید نیلیآ

آن  یبر رو یسردش را فشرد و بوسه ا ی.دست هاتبود دوخ دهیخواب شیپ ی قهیچند دق یها یوانگیفارغ از د

از دست او ساخته نبود.تلفن خواهرش را که گوشه  یشد و کار یداشت!خواهرش ذره ذره داشت آب م یزد.حس بد

 یتماسش مال امشب بود.متعجب به شماره  نیشد.آخر رهیآن خ یاز اتاق افتاده بود،برداشت و به صفحه  یا

 شد! رهیخ ریآرشاو

 

 

 

 .بادیکش یم گاریبود و س دهیلم یمبل یشد.آرش طبق معمول،رو و پس از خاموش کردن آن،از اتاق خارج دیکش یآه

 ه؟ن یخوشحال یلی؟خیزد:راحت شد ادیفر ی.عصبستادیقدم برداشت و مقابلش ا شیاز غم،به سو دهیخم ییشانه ها

 کنه! ینم دیخواهرم رو تهد یمطمئنم خطر گهیخوابم.د یراحت م الیاو کرد:امشب با خ خینگاهش را م آرش

 نیداره از ب ینیب یکنه.نم یها رفتار م وونهی.مثل درهیم یزد:خطر؟کثافت اون داره م ادیو فر دیمستانه خند آرسام

لعنتت  ؟خدایببر نیدو نفر رو از ب یزندگ یتون یآرش؟چه طور م یرحم باش یقدر ب نیا یتون یره؟چه طور م یم

 کنه...

به  یدونه چ یهنوز بچس،نم نیلیکرد:آ ستادنیآرش او را وادار به ا یگرفت اما صدا شیاتاقش را در پ راه

عاشقش  نیلیداشت که آ یچ یپاپت یجوش نزن.اون پسره  ادیرسه.تو هم ز یم جهینت نیصالحشه.کم کم به ا

 شه. یمتوجه م یبه زود یلیسر تر از اونه.آ یلیشده؟بهزاد خ

 :چه خبرتونه؟صداتون کل ساختمون رو برداشته.دیدو برادر،وارد ساختمان شد و پرس یمتعجب از دعوا آوا

پسر  نیانجام بده و ا ریکار خ هی ،حداقلیهمه سال که برگشت نیزد و رو به مادرش گفت:بعد ا یپوزخند آرسام

 و آدم کن! تیروان
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ده ش ی:چدیپرس یپسرش رفت و با نگران یدر مقابل نگاه نگران و متعجب مادرش،از خانه خارج شد.آوا به سو سپس

 آرش؟

 .یکه برگشت ستین ی.تازه چند ساعتیخسته شد یلیمامان.برو بخواب.امشب خ ستین یزی:چآرش

 شده؟ یچ دمیبا تحکم گفت:پرس آوا

 قراره بشه؟ یرا خاموش کرد و گفت:چ گارشیس یعصب آرش

 ن؟یکرد یگفت؟چرا دعوا م یم ی:آرسام چدیمبل نشست و پرس یرو آوا

 :چرت پرت!آرش

 افتاده؟ ییکه من نبودم چه اتفاقا ییسال ها نی:آرش جواب سر باال نده.تو اآوا

 .یچیلب زمزمه کرد:ه ریز آرش

 آرم! یگفت:باالخره خودم سر در م زیدآمیتهد یاز جا برخاست و با لحن تیبا عصبان آوا

 زد و گفت:دخترش کم بود،خودشم اضافه شد! یشخندیاتاقش رفت و در را محکم بست.آرش ن یبه سو سپس

به ساعت  ینشست.نگاه شیکرد.با رخوت در جا ینم شیبود.اما در خواب هم کابوس رها دهیآهسته آرم نیلیآ

 شب گذشته بود! میانداخت.ساعت از سه و ن

 تازه و ید.هوا.به بالکن هجوم بردیرا که کنار تختش قرار داشت سر کش یآب وانیزد،ل یطور که نفس نفس م همان

 ی.رورا فشرد شیبغض گلو گریآورد.بار د ادیرا به  تشی.تازه موقعدیکش یقیفرستاد.نفس عم شیها هیخنک را به ر

را  یخت،آهنگیر یکه اشک م یداد و در حال هیتک لهیسرد بالکن را لمس کرد.سرش را به م یها لهینشست و م نیزم

 لب زمزمه کرد: ریز
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 حس کنم هیفاصله کاف نیهم"

 کسم یتو من تا کجا ب بدونه

 خالفه توئه  رمیمس

 رسم یتوقف به تو م یچرا دارم ب پس

 ام یبارم و بستم و راه خودم

 فقط بغضه که سد راهه منه 

 یمردد شدم لحظه ا شهیهم

 خواستم بگم موقعه رفتنه که

 

 

 قدر با تو بودن برام خوب بود  چه

 یبه من داشت یاحساسه خوب چه

 و یقدر مهربون بود چه

 یذاشت یو تو دسته خدا هم نم دستم

 شدم  مونیبده من پش نجاتم

 رو ندارم به تو رو کنم یول

 تو چه قدر دوستم با تو که  نیبب

 با غروره خودم دشمنم گهید
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 ریدسته من رو بگ یبا من اگه

 همه فاصله دلخورم نیاز ا من

 اون لحظه ها سهمه امروزه من از

 خورم یکه فرو م هیبغض فقط

 

 

 قدر با تو بودن برام خوب بود چه

 یبه من داشت یاحساسه خوب چه

 و  یقدر مهربون بود چه

 یذاشت یو تو دسته خدا هم نم دستم

 شدم مونیبده من پش نجاتم

 رو ندارم به تو رو کنم یول

 تو چه قدر دوستم با تو که نیبب

 با غروره خودم دشمنم گهید 
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 ریدسته من رو بگ یبا من اگه

 همه فاصله دلخورم نیمن از ا 

 اون لحظه ها سهمه امروزه من از

 "...خورمیکه فرو م هیبغض فقط

 

 

 

توانست  یشد اما نم یهمسرش م ی فتهیش شتریهر روز ب نیلیگذشت و آ یمشترک آن دو م یسال از زندگ دو

که  نیرا داشت و با ا یمیفقط حکم همان دوست قداو  یمرد بود و بس!بهزاد برا کیعاشق او باشد!قلب او فقط مال 

 داشت. یکرد و احترامش را نگه م یبه او نداشت.تنها عالقه اش را نثار او م یشد،عشق یهمسرش محسوب م

رش همس یبه سو یکرد.با خوشحال ریرا غافلگ نیلیقبل،بهزاد زود تر به خانه بازگشت و آ یشب برخالف شب ها آن

 ؟یقدر هول شد نیشده؟چرا ا ی:چدیپرس دیخند یکه م یدر حال نیلیرفت و او را در آغوش گرفت.آ

 شده؟ یچ یدون یزد و گفت:مگه نم یلبخند بهزاد

 باال انداخت و گفت:نه.خب بگو. یشانه ا نیلیآ

 جا خوش کرد و سپس گفت:آرش قراره ازدواج کنه! یمبل یرو بهزاد

 گرفته بهزاد؟ تی؟شوخی:چدیپرس رتیبا ح نیلیآ

 کجا بود؟ می:نه خانوم.شوخبهزاد

 بود! رممکنیکرد حرفش را هضم کند.ازدواج آرش؟غ یم یشد و سع رهیمات و مبهوت به او خ نیلیآ

 که هنوز هنگم.کار خدا رو باش. یکیشه؟من  یباورت م یلیآ یبا شوق افزود:وا بهزاد
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 هست؟ ی:حاال دختره کدیپرس یفیضع یبا صدا نیلیآ

 ؟یپرس یکنه ها،بعد از من م یداره ازدواج م ی:داداش جنابالبهزاد

 نثارش کرد و گفت:لوس نشو بهزاد! یچشم غره ا نیلیآ

 .ایخب.رو یلی:خبهزاد

 ا؟ی:رونیلیآ

 برگشته؟ ایزد:رو ادیو فر دیکش یفیخف غیج

 نیز اهم ا ریآرشاو یعنیمتعجب به فکر فرو رفت و در گذشته غرق شد. نیلیجنباند.آ دییتا یبه نشانه  یسر بهزاد

ازدواج خبر داشت؟آرش تا چه حد پست بود!خودش عشقش را به دست آورده بود و خواهرش را نابود کرد.آن هم به 

 !یجرم عاشق

 عروسک؟ یکن یفکر م ی:به چدیمهربان پرس یدستش را فشرد و با لحن بهزاد

 !بهیعج یلیخ ایگفت:دن نیاو گذارد و در همان ح ی نهیس یسرش را رو نیلیآ

 :چرا؟بهزاد

 برگرده؟ ایکرد رو یفکر م ی:کنیلیآ

فرار کنه؟اونم آرش رو  تیخواست از واقع یم یگشت.تا ک یبر م دیو لب زد:باالخره که با دیکش یقینفس عم بهزاد

 شده بود؟ ریدونم چرا نامزد آرشاو یدوست داشته،فقط نم

 گریشد چه؟اگر بار د یاو م بینص ای.اگر رودیپر کش ریآرشاو یذهنش به سو گریاما سکوت کرد.بار د دیلرز نیلیآ

 یعشق او را به فراموش ریبود آرشاو رممکنیزد چه؟نه!غ یبست و ازدواج آرش را برهم م یبه او دل م ریآرشاو

است او را فراموش کند و تا آخر عمر  رممکنیغبار ها به او گفته بود که  ریدانست.آرشاو یبسپارد.خودش هم م

 عاشقش خواهد بود...

که خدا هم دلش به حالمون بسوزه و ما رو  یروز هیشد: یکرد در ذهنش تداع ینجوا م هیکه با گر ریآرشاو یها حرف

 ...دوست دارم...تا ابد!نمیلیبه هم برگردونه...منتظر همون روزم آ
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توانست  یمتعلق به بهزاد بود و نم گریکرد.او د یبه او فکر م دیبزند.نبا کرد افکارش را پس یبر هم فشرد و سع دهید

 ؟یرا نوازش کرد و نجوا کرد:خوشحال نشد سوانشی.بهزاد گشدیاندیب یگریبه مرد د

 دونم! ی:نمنیلیآ

 دونم هم شد جواب خانوم؟ یو گفت:نم دیخند بهزاد

رو  یکس گهی.ددیشکر که به عشقش رس یکنه.اما خب خدا یکه به آرش مربوط بشه،من و خوشحال نم یزی:چنیلیآ

 کنه! ینم یبه خاطر اون دختر قربان

 کرده؟ یکار نی:آرش همچدیمتعجب پرس بهزاد

 :آره!نیلیآ

 از او جدا شد و گفت:بهزاد؟ نیلیبپرسد که آ یگریخواست سوال د بهزاد

 نگاهِ پر مهرش را به او دوخت و پاسخ داد:جونم؟ بهزاد

 ؟یخون یرا فشرد:برام م شیبر لب راند و بازو یلبخند نیلیآ

را به  ارتیجا خوش کرد.گ نیلیبازگشت و کنار آ تارشیبعد با گ یقیتکان داد و از جا برخاست.دقا یبا خنده سر بهزاد

 خانوم خانوما؟ یدار یگفت:آهنگ درخواست طنتیدست گرفت و با ش

اشق و کرد.نگاهِ ع تاریو شروع به نواختن گ دیپاش شیبه رو یجنباند که بهزاد لبخند یمنف یبه نشانه  یسر نیلیآ

 قرارش را معطوف او کرد: یب

 

 

 آد یم ایقدر موج موهات به در چه

 هییقدر با تو ساحل تماشا چه

 شونم  یرو یرو گذاشت سرت
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 هییایلحظه رو نیچه قدر حس ا و

 

 

 و نبند و رها کن تو باد موهات

 تره بایکه بازه ز یوقت موهات

 میپر از حس خوشبخت کنارت

 بهتره یزندگ نیا یکه باش تو

 

 

 عاشق شدن و به وجودم داده ی زهیتو انگ چشم

 هات ییبایز دنیمن از د قلب

 تپش افتاده به

 عاشق شدن و به وجودم داده ی زهیتو انگ چشم

 هات ییبایز دنیمن از د قلب

 تپش افتاده به
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 یمرد را دوست داشت.کس نیگوش سپرد.چه قدر ا شیرایگ یاو نهاد و با عشق به صدا یشانه  یسرش را رو نیلیآ»

دوستش داشت  یکرد.آن قدر یتحمل م یاعتراض چیه یهمسرش را ب یها یآمد و بدخلق یکنار م زیکه با همه چ

 «:آن زد.سپس افزود یبر رو یا ه.بهزاد دستش را فشرد و با عشق بوسدیایاو کنار ب یکه با همه حالت ها

 

 لحظه ها نیمونه ا یخواب م مثل

 تو یدستا که

 دسته منه یتو

 یاحساس ناب چه

 یآرامش چه

 وقت دل بستنه نیبهتر االن

 نگاه تو و خنده هات غروبا

 که دارم باهات یو حال خوب من

 گوشم بگو تو

 تا آخرش یهست

 به پات زمیو بر میمن زندگ تا

 

 

 عاشق شدن و به وجودم داده ی زهیتو انگ چشم
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 هات ییبایز دنیمن از د قلب

 تپش افتاده به

 عاشق شدن و به وجودم داده ی زهیتو انگ چشم

 هات ییبایز دنیمن از د قلب

 تپش افتاده... به

 

 

 یلیدستانش را دور گردن او حلقه کرد و نجوا کرد:خ نیلیشد.آ رهیبا عشق به همسرش خ نهاد و یرا گوشه ا تاریگ

 !یلیقشنگ بود!خ

 و گفت:قابل خانم من رو نداره. دیاش را بوس یشانیپ بهزاد

 که سهله! ن،آهنگیلیدم برات آ یکوتاه افزود:من جونمم م یاز مکث پس

 ؟یحرفا زد نیکرد و گفت:باز از ا یاخم نیلیآ

 یبود گفت:همه رو از دست دادم،فقط تو موند دهیرا در هم کش شیکه سگرمه ها یدر حال داد و هیبه مبل تک سپس

 ؟یفهم یخوام تو رو هم از دست بدم.م یبرام.نم

 نیشد.با ا رهیاش حبس شده بود به او خ نهیکه نفس در س یدر حال نیلیآمد و چانه اش را فشرد.آ شیبه سو بهزاد

 زیشد و زمزمه کرد:آخه عز کیبه او نزد یبا او هراس داشت.بهزاد قدر یکیکه شوهرش بود،اما باز هم از نزد

...نفسم به نفسش مهیه خانم خوشگل دارم...تموم زندگی ایدروغه؟...از دار دن نگم؟...مگه یخوا یازم م یدلم...چطور

 حرفا رو نزنم؟ نیا ی...چطور انتظار داررمیبنده...حاضرم جونم و فداش کنم...حاضرم براش بم

 و به او تشر زد:بهزاد! دیلب ورچ نیلیآ
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 یکه قلبش را به تالطم م یو معصوم کرد!نگاه یاما سکوت کرد و نگاهش را معطوف آن نگاهِ آب دیخند زادبه

 که بار اول قلبش را لرزانده بود! یانداخت!همان نگاه

ملتهب  یگونه  یرا نوازش گرانه رو شیشد.انگشت ها کیاما بهزاد باز هم به او نزد دیخود را عقب کش یکم نیلیآ

شد.خواست او  یاو م یقرار یخورد و باعث ب یبه صورتش م میگرمش مستق یشد.نفس ها رهیو به او خ دیدختر کش

عشقم و بهت ثابت  یبهت بگم؟چطور ی.چطورنیلیآ رمقرار نجوا کرد:دوست دا یرا پس بزند که بهزاد با همان لحن ب

نگاه پاک و  نیهم عاشق شه تو قالب کلمه ها گنجوندش!من یبزرگه که نم یکنم؟عشقم به تو اون قدر

بار اول قلبم رو لرزوند و بذر عشق رو تو قلبم کاشت!عاشق تموم کارا و  یکه برا ینگاه نیخالصتم.هم

شم.عاشق خودتم!فقط و فقط  یم وونتیو من د یکن یم یازم دلبر یکه خودت بدون نیبدون ا یحرفاتم!عاشقتم وقت

 خودت!

 .یلیآ یرو بهم بگ نیتو هم هم یروز هیزد که بهزاد گفت:کاش  یلبخند نیلیآ

که غم در  یتکلم را از او سلب کرد.بهزاد در حال ش،قدرتیدخترک حلقه بست و بغضِ گلو یدر چشم ها اشک

و  او دوخت یرا به قامت مردانه  انشینگاه گر نیلیاتاق گام برداشت.آ یکرد،از جا برخاست و به سو یم دادینگاهش ب

چشم  چیه یدو سال،ب نیدر دل خود را مالمت کرد که چرا موجبات رنج او را فراهم آورده بود؟او که در تمام طول ا

 او را نداشت! دنی.نه طاقت درد کشدیپرست یکرد و او را م یرا نثار او م شیایر یخالص و ب ،عشقیداشت

را در آغوش گرفت و دستش را دور کمر او حلقه کرد.در  .از پشت اودیدو شیجزم از جا برخاست و به سو یعزم با

همدم و  نینتونم عاشقت بشم...اما دوستت دارم...حاال به عنوان بهتر دیزد:بهزاد...شا خت،لبیر یکه اشک م یحال

 ینم یعشق تو رو ندارم...ول نیا اقتیمن ل دی...شادونم یدوستت دارم...نم ی...ولیهر چ ایدوست...همخونه...شوهر و 

 یکه قطعا آرزو ی!...مردییایمرد دن نی...دوستت دارم...تو بهترنمیبب نیتونم عذابت بدم...طاقت ندارم تو رو غمگ

 تتکنم که دوس ی...اما اعتراف مرهیدونم د یرو دارم...م یکه چه گنج با ارزش دمیاز دختراست...من حاال فهم یلیخ

 دارم...

 با ترس دست نیلیبلند کرد.آ نیزم یبازگشت.او را در آغوش گرفت و از رو شیبه سو جانیزد و با ه یلبخند بهزاد

 بهزاد؟ یشد وونهیرا دور گردن او حلقه کرد و گفت:د شیها

 !وونهیدختر.د وونتمیزد:د ادیکرد،فر یکه صورتش را غرق بوسه م یو در حال دیخند بهزاد
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 یکرده بود!حلقه  یاز آن چشم پوش یداشت و به آسان یباارزش دیرا زدود.چه مروار شیو اشک ها دیخند نیلیآ

 ترسم. یم یبهزاد.من از بلند نیدستانش را محکم تر کرد و گفت:بزارم زم

گذاشت.با دستانش صورت  نیزم یرا رو کرد.عاقبت او یم انیو عشقش را ب دیخند یها م وانهیاما همچون د بهزاد

.هنوزم باورم امیمرد دن نی.من خوشبخت تریه قدر خوشحالم کردچ یدون ینم نیلیدخترک را قاب گرفت و لب زد:آ

 یو من و غرق خوشبخت یاومد میبه زندگ هک ی!مرسیکه هست ی!مرسیمرس نیلیشه تو رو کنار خودم دارم.آ ینم

 !یکرد

 

 

 

او گذاشت و سکوت کرد.بهزاد دستانش را دور کمر او حلقه کرد و کنار گوشش زمزمه  ی نهیس یسرش را رو نیلیآ

 کن به من! ه،واگذارشیکرد:دوست داشتن کار سخت

 شد:بهزاد؟ رهیزد و به او خ یلبخند نیلیآ

 :جانم عروسک؟بهزاد

 ده! یخودم نجات م یوونگیکه من و از طوفان د یهست یو گفت:تو آرامش دیکش ینفس آسوده ا نیلیآ

دستانش را  نیلیدخترک کرد.آ یپرحرارت و عاشقانه مهمان لب ها یشد و سپس بوسه ا رهیبا عشق به او خ بهزاد

 یم یخودش او را همراه لینبود،بلکه با م یبار از اجبار خبر نیاش کرد.ا یفرو کرد و با عشق همراه شیدرون موها

نشود.بهزاد او را در آغوش گرفت  یمرد نیچن اشقاست ع دزدد و محال یقلبش را م یدانست بهزاد به زود یکرد.م

 یکیتاب،زمزمه کرد:دوست دارم  یبرد،کنار گوشش با همان لحن عاشق و ب یاتاق م یکه او را به سو یو در حال

 من! ی دونهی

 او رها کرد. یزد و خود را در آغوش عاشقانه  یلبخند نیلیآ

 یخوا یکرد گفت:نم یکه گونه اش را نوازش م یزد.بهزاد در حال شیدر جا یبهزاد،چشم گشود و غلت یبا صدا صبح

 عروسک؟ یش داریب
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 تکان داد که بهزاد با خنده گفت:پاشو پاشو خانوم. ینف یبه نشانه  یسر نیلیآ

 تو رو خدا. گهیکوچولو د هیخوام. ی:نمنیلیآ

 .نمی:نه اصال راه نداره.زود باش بببهزاد

 !یشعور یب یلیکرد:خ شینثار بازو ینشست و مشت شیسر جا یعصب نیلیآ

 خانمم! میو گفت:نوکر دیخند بهزاد

 ؟ی:تو چرا شرکت نرفتدیبه ساعت انداخت و سپس پرس ینگاه نیلیآ

 ؟یبه او انداخت و گفت:امروز جمعس خانوم.روزات و هم گم کرد یا ههینگاه عاقل اندر سف بهزاد

 و گفت:آها! دیخند نیلیآ

 پرت.زود باش.:آره خانوم حواس بهزاد

 پرت کرد و گفت:چه خبره مگه؟قوم مغول حمله کرده؟ شیبالش را به سو یعصب نیلیآ

 !می.مهمون داررمی:نخبهزاد

 :مهمون؟دیمتعجب پرس نیلیآ

 .ایب یتموم شد؟صبحونه آمادس.زود یسوال ستیشد گفت:ب یکه از اتاق خارج م یتکان داد و در حال یسر بهزاد

 چیانداخت.بهزاد ه زیبه م یآشپزخانه شد.نگاه ،واردیقیتکان داد و به طرف حمام هجوم برد.پس از دقا یسر نیلیآ

 نگذاشته بود! یا یکم و کسر

 ز؟یرو م یگذاشت زیهمه چ نیکه ا یدعوت کرد لی:مگه فدیپرس متعجب

 .یبخور دیقدر حرف نزن.همش و تو با نیا نیو گفت:بش دیاو عقب کش یرا برا یصندل بهزاد

 ترکم. ی:من که منیلیآ
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نکن.زود باش صبحونت و تموم کن.بعدشم نهار رو درست کن.مهمون  ینثارش کرد و گفت:پرحرف یچشم غره ا بهزاد

 .میدار

 کرده. شو فکر کردم قوم مغول حمله داریب یگفت نی:همچنیلیآ

 و گفت:از اونم بد تر! دیخند بهزاد

 آد حاال؟ یداره م ی:کدیو پرس دیخند نیلیآ

 :آرسام.بهزاد

 !تیترب یکرد:ب یتصنع یاخم نیلیآ

 تا حاال داداش من شده مغول؟ ی.از کوونهیگفت:د نیلیقهقهه زد که آ بهزاد

 شتریبرادر زن گل که ب هیآرسامم هستم. یباال برد و گفت:من خاک پا میتسل یرا به نشانه  شیدست ها بهزاد

 .میندار

و در سکوت مشغول خوردن صبحانه اش شد.پس از آن مشغول تدارک نهار شد.مشغول شستن ظرف  دیخند نیلیآ

کل خونه رو  ؟بوشیپخت یدور کمرش حلقه شد و پس از آن کنار گوشش زمزمه کرد:عروسک من چ یها بود که دست

 برداشته!

 برو دنبال آرسام. ؟پاشویندار ی.تو کار و زندگرونیبهزاد.برو ب ییشکمو یلیو گفت:خ دیخند نیلیآ

 آد. یداد و گفت:نگران اون نباش.داره با آرش م هیبه اپن تک بهزاد

رفت و گفت:دستت  شیبه سو مهیکرد.بهزاد سراس جادیرا ا یگوشخراش یظرف از دستش سر خورد و صدا ناگهان

 نشد؟ یزیچ

 :نه نه.خوبم!نیلیآ

 دفعه؟ کیشد  یو گفت:چ دیکش ینفس آسوده ا بهزاد

 آد؟ یو گفت:آرش هم داره م دیچهره در هم کش نیلیآ
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 تو؟ یهست ی.نگران چزمی:آره عزبهزاد

 بهزاد. نمشیخوام بب یآب را بست و پاسخ داد:نم ریش نیلیآ

رفت و کنارش نشست.دستش را فشرد:اما  شیجا خوش کرد.بهزاد به سو یمبل یخارج شد و رو ییرایاز پذ سپس

 گم؟ یبره،درست نم نیاز ب دیکدورت ها با نیدلم.باالخره که ا زیاون برادرته عز

عمرم  یروزا نیکرده و زجرم داده؟بهتر تمیچه قدر اذ یدون یتونم اون و ببخشم.م یوقت نم چی:نه بهزاد.من هنیلیآ

 اون نابود شد! یبخاطر کوته فکر

 منیشه.نب یدرست م زیدونم خوشگلم.نگران نباش.همه چ یمحبوبش نهاد و زمزمه کرد:م سوانیبر گ یبوسه ا بهزاد

 زنم. یها.وگرنه کتکت م یناراحت باش

 آد؟ ی:دلت مدیمظلوم پرس یو با لحن دیخند نیلیآ

آد دست رو عروسکم بلند کنم؟من  یدلم م او را به خود فشرد و گفت:نه مگه عقلم رو از دست دادم؟مگه بهزاد

 شم... یفداشم م

 :خدا نکنه!نیلیآ

 زد و سکوت کرد. یلبخند بهزاد

 

 

 ؟یگفت ی:چدیو پرس ستیمتعجب به آرش نگر ایرو

 ؟یگفت ی:آرش تو چدیپرس گریرفت و بار د شیبه سو تیبا عصبان ایسکوت کرد که رو آرش

 عاشق هم بودن! نیلیو آ ریزمزمه کرد:آرشاو یفیضع یبا صدا آرش
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که عاشقش بود،عشق دو نفر  یکرد مرد یرا فشرد.چه طور باور م شیتخت نشست.بغض گلو یمات و مبهوت رو ایرو

شدن داد.آرش هراسان به  ریمجال سراز شیدهانش را گرفت و به اشک ها یرا نابود کرده است؟با دست جلو گرید

 لحظه... هی...گوش کن زمیعز نی...بباینکن رو هیگفت:گر یطرفش رفت و با نگران

 ی...چطوریرحم باش یقدر ب نیا یزد:واقعا که آرش...برات متاسفم...تو چطور تونست ادیاو را پس زد و فر یعصب ایرو

 آرش...چطور... ی...چطور تونستیاونا رو نابود کن هیزندگ ی...چطور تونست؟یدو تا عاشق رو از هم جدا کن یتونست

او  یشد و در دل به عمق حرف ها رهیبه او خ صالیهق اش شدت گرفت و سکوت کرد.آرش با است هق

ته که از دست او ساخ یگشت.تنها کار یکه به عقب باز نم نیلیآ ینداشت!زندگ یبود اما حال سود مانی.پشدیشیاند

 کند! تشیو حما اوردیقلب خواهرش را به دست ب گریبود که بار د نیبود ا

 یکرده بود!عصب تیرا اذ چارهید دخترک بکه با او گذرانده بود در ذهنش نقش بست.تا چه ح ییتک روز ها تک

 «.خدا لعنتم کنه!:»دیغر

 ی.آخه دردت چختیچند نفر بهم ر هیآرش.به خاطر تو زندگ یجبران کن دیشد و لب زد:با رهیبه او خ یبا ناراحت ایرو

 گن یتو هم م ؟بهیکش ینم ؟خجالتیریانتقام بگ ریاز آرشاو یخواست یخواهرت م هیبود؟چرا با خراب کردن زندگ

 مرد؟

 ؟یکن ی.تو کمکم مایکار کنم رو یدونم چ یگفت:نم یدستش را فشرد و با درماندگ آرش

 ؟ی:چه کمکستیمردد به او نگر ایرو

 به بعد پشتش باشم! نیکنم و از ا یمعذرت خواه نیلیاز آ دی:باآرش

 ؟یدار شیرو در پ یکه چه راه دور و دراز یدون یکنه؟م یکه قبولت نم یدون ی:مدیزد و پرس یپوزخند ایرو

تموم  یعقل یو ب یخودخواه یبشه.من از رو دیبا ی.سخته ولایدونم رو یتکان داد و گفت:م یسر یبا ناراحت آرش

 جبران کنم. دیرو به کامش تلخ کردم.حاال هم با یخواهرم رو ازش گرفتم.زندگ یها یخوش

شکست،نجوا کرد:عذاب وجدان  یکه هق هق مردانه اش سکوت اتاق را م ینهاد و در حال ایرو یپاها یرا رو سرش

 یم ریکار کنم.من عشق رو تو نگاه آرشاو یچ دیدونستم با ی.عشق تو کورم کرده بود.نمایکنه رو یم وونمیداره د

خودم،با  یها ی.اما منه احمق بخاطر ندانم کاردشباهت به مجنون نبو یتونم قسم بخورم اون ب یخوندم.به جرأت م
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خوشبخت باشه.من  نیلیکنم آ یرو مجبور کردم زنِ بهزاد بشه.فقط دعا م یلیعشقش و ازش گرفتم و آ یرحم یب

 تونم خودم و ببخشم.هرگز! یهرگز نم

 نمیبب یطور نیکرد زمزمه کرد:من طاقت ندارم تو رو ا یرا نوازش م سوانشیکه گ ی.در حالستیگر یهم م ایرو

که کم آورده و  یآرش نیکنم دلم بلرزه.نه ا یبهش نگاه م یخوام که وقت یرو م یآرشم.من همون آرش مغرور

 خوام. یداغونه!من آرش خودم رو م

من.من که داغونم،داغون ترم  یاینکن رو هیرا زدود و گفت:گر شیشد.اشک ها رهیزد و به او خ یلبخند محو آرش

 نکن.

 رد و زمزمه کرد:چشم.نثارش ک ینیلبخند دلنش ایرو

 ؟یبخش ی:من و مآرش

.فکر کردم امیتا با احساسم و قلبم کنار ب دمیرو به جون خر یهمه سال دور نیتونم آرشم و نبخشم؟ا ی:مگه مایرو

 که االن رو به رومه! یمرد شیجا،جا گذاشته بودم.پ نیشهر.اما نه!من قلبم رو ا نیراهه.فرار از تو و ا نیفرار بهتر

همه  گهینکنم.د تتیاذ گهیدم د یمن.قول م یایاو را در آغوش گرفت و کنار گوشش زمزمه کرد:دوست دارم رو آرش

 دم خوشبختت کنم. یتموم شد.قول م زیچ

 خود را به او فشرد و نجوا کرد:فقط کنارم بمون و گذشته رو فراموش کن. ایرو

... 

 زد:آرش؟ ادیبه در نواخت و فر یضربه ا آرسام

 یخنده و در حال ریزد ز یاو،پق شانیدرهم و پر ی افهیق دنیبا رخوت از جا برخاست و در را گشود.آرسام با د آرش

 ؟یگفت:جنگ رفته بود دیخند یکه م

 آدم بخوابه؟ یزار یتو م زد و گفت:نه بابا.مگه یلبخند محو آرش

 بکپ. ریددر دودور،بگ یکه تا صبح با خانمت بر نیا یداد و گفت:به جا هیبه در تک آرسام

 حاال مزاحم؟ یکار دار یموقوف.چ ی:فوضولآرش
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 ها؟ یبه من لطف دار یلی:خآرسام

 !اریدر ن ی:مسخره بازدیغر آرش

 .میخب بابا.زود باش حاضر شو بر یلی:خآرسام

 :کجا؟آرش

 ها امروز؟ ی:قبرستون.شوتآرسام

 آم. یم یتکان داد و پاسخ داد:حواسم نبود خب.باشه زود یدعوت امروزشان،سر یادآوریبا  آرش

 .یرفت گفت:بدو همه حاضرن.فقط تو موند یم ییرایپذ یکه به سو یدر حال آرسام

 یاسترس داشت.استرس یو از طرف دیکش یخواهرش پر م یگفت و مشغول آماده شدن شد.دلش برا یباشه ا آرش

و را با ا دارید یمختلف یبه بهانه ها نیلیشد که آ یم یوجودش را دربر گرفته بود.چند ماه نیلیبا آ ییارویکه از رو

 یم یعذرخواه نیلیاز آ دیبود،با رفتهیرا پذ تباهاتشکرد.حال که اش یبا مادر و آرسام مالقات م کرد و تنها یرد م

 کرد! یکه در حقش کرده بود،جبران م ییکرد و به سبب ظلم ها

 

 

 نیدر چهره اش مشهود بود و ا یآرش،به خوب یشانی.اضطراب و پردندیو بهزاد رس نیلیبعد،به منزل آ یقیدقا

 .ختیآرسام را برانگ یامر،کنجکاو

 :چته آرش؟آرسام

 .یچیبه خودش آمد و پاسخ داد:ه آرش

 ن؟یکن ی.چرا معطل مگهید نیش ادهیشد و گفت:پ رهیکنجکاو به آن ها خ آوا



 اممن یک قربانی 

 

 
314 

 

ساختمان شدند.آرسام و مادرش سرگرم گفت و گو بودند و  ا،واردیتکان دادند و به دنبال مادرشان و رو یدو سر هر

 یرا فشرد و با مهربان شیشد.بازو کیفرصت استفاده کرد و به آرش نزد نیاز ا ایبه آن دو نداشتند.رو یتوجه

 نباش! نگرانبخشتت. ی.مطمئنم مهیدختر خوش قلب نیلی.آزمیگفت:آروم باش عز

 بر پاست! یدانست که در درونش چه ولوله ا یزد و سکوت کرد.تنها خودش م شیبه رو یلبخند آرش

 ؟یکن ینگاهم م یطور نی:چرا ادیزد،رو به بهزاد پرس یرا شانه م شیکه موها یدر حال نیلیآ

 ه؟یبه خودش آمد و پاسخ داد:چون که دوست دارم نگاهت کنم.مشکل بهزاد

 !یکن یم و پرت محواس ی:نه!ولنیلیآ

قدر  نیکه تو ا هیمن چ ری.تقصرمیتونم نگاهم و ازت بگ ی.دوست دارم نگاهت کنم.نمیزد و گفت:زنم یلبخند بهزاد

 عروسک؟ یبر یو دل من و م یخوشگل

شد.از جا برخاست و به  مانعش فونیکه زنگ آ دیبگو یگرید زیو سکوت کرد.بهزاد خواست چ دیبا ناز خند نیلیآ

هم به او ملحق شد و گفت:مامان  نیلی.آستادی.در را گشود و کنار در واحد،منتظر ورود مهمانانش ادیاف اف دو یسو

 نان؟یا

 :آره.بهزاد

 ترسم بهزاد... یم ؟منیبگه چ یزیبه او انداخت و گفت:اگه آرش چ ینگاه یبا نگران نیلیآ

 نباش!باشه؟ یچی.نگران هیلیدستش را فشرد و نجوا کرد:من کنارتم آ یبا دلگرم بهزاد

 بر لب آورد و پاسخ داد:باشه! یلبخند نیلیآ

بر گونه اش کاشت و  یپروا خود را به آغوش او افکند.آرسام بوسه ا یآرسام،آرامش به وجودش بازگشت و ب دنید با

 گفت:قربونت برم من عسلک.چه قدر دلم برات تنگ شده بود.

 ها! نیدیرو د گریهمد روزیکرد و گفت:خوبه د یتصنع یاخم بهزاد

 خودت. یِتحفه ارزون نیبابا.ا ایو گفت:ب دیخند آرسام
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 نیلینفر وارد شدند.آ نیآخر ایوارد خانه شدند.آرش و رو نیلیپس از تعارف آ و دندیاو خند یبه حرکات بامزه  همه

 ایکه آ دیشیدانست چرا اما در دل با خود اند یبود!نم ییبایرا برانداز کرد.دختر ز ایرو یمشتاق و کنجکاو چهره 

زد،به  شیکه بهزاد به پهلو یشد چه؟با سقلمه ا یعاشقش م همباز  ر؟اگریخ ایهم از برگشت او خبر دارد  ریآرشاو

خودش رو داره.به  هیزندگ یکس وونه؟هرید یدختره  یگ یچرا چرت و پرت م»زد: بیخودش آمد و در دل به خود نه

 «.تو چه اصال!

 تفیجون.تعر نیلیآ دنتیخوشحالم از د یلیاو گفت:خ دنیآمد و پس از در آغوش کش شیبه سو ییبا خوشرو ایرو

 .ماشااهلل!یخانم یلی.الحق که خدمیشن یلیرو از داداشات خ

 !یجون.ممنونم لطف دار ایبا تو خوشحالم رو ییزد و پاسخ داد:منم از آشنا یلبخند نیلیآ

آرش به آشپزخانه پناه  نیسنگ یاز نگاه ها یخالص یرا از دست او گرفت و پس از تشکر،برا ینیریش ی جعبه

 یبهزاد به او طعنه م یبود.اگر جلو دهیشد که آرش را ند یم یو به فکر فرو رفت.چند ماه دیکش یبرد.نفس آسوده ا

 چه؟کرد  یپول م یرو یآورد و او را سکه  یم انیبه م ریاز آرشاو یزد چه؟اگر حرف

 زد و گفت:حالت چطوره دختر قشنگم؟ یاو بازگشت.آوا لبخند یمادرش،جا خورد و به سو یصدا با

 ؟ی:خوبم مامان جون.تو چطورنیلیآ

 :منم خوبم.آوا

 .نمیبب نیو رو به او گفت:بش دیرا کنار کش یا یصندل

چهره اش را برانداز کرد و سپس گفت:هزار ماشاهلل،روز  یقرار گرفت.آوا با کنجکاو زیتکان داد و پشت م یسر نیلیآ

 !یش یبه روز خوشگل تر م

 مامان جون. نهیب ی:چشات خوشگل منیلیآ

 دونه چه قدر ی.فقط خدا مفتمیم امرزیاون خداب ادی نمیب ی!هر وقت تو رو میلیآ یپدرت یِو گفت:کپ دیکش یآه آوا

 دلم براش تنگ شده.

آورد و مادرش را هم تازه به  ینم ادیبه  یزیگفت؟او که از پدرش چ یم دیافکند و سکوت کرد.چه با ریسر به ز نیلیآ

 دست آورده بود!
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 ؟یهست یراض تی:دخترم از زندگآوا

 ه؟یچه سوال نیمامان.ا میپاسخ داد:معلومه که راض عیجا خورد اما سر نیلیآ

 گفت تو عاشقِ... یگفت.م یم ییزایچ هیگلم.آخه آرش  دمیپرس یجور نی:همآوا

 گفت:نه! تیحرفش را قطع کرد و با قاطع یعصب نیلیآ

ور ط نی!اهیخواستم بگم بهزاد پسر خوب ینداشتم.فقط م ی.من قصد بدزمیدستش را فشرد و گفت:آروم باش عز آوا

 یطیدوست داره.تو هم دوستش داشته باش.تو هر شرا یلیعاشقته.از دستش نده.نزار ازت برنجه.خ یلیکه معلومه خ

 بوده،تو هم براش کم نزار! شتیپ

 .مینینهار رو بچ زیم میاز جا برخاست و گفت:پاشو گلم.بر سپس

نهار را  زیاش شتافت.با کمک هم م یاریاز جا برخاست و به  دیشیاند یمادرش م یکه به حرف ها یدر حال نیلیآ

آن که خود بفهمد،دچار اضطراب شده بود و  یب نیلیسرگرم گفت و گو شدند.آ نیلیو آ ای.پس از صرف غذا،رودندیچ

 او خبر دارد! یاز گذشته  ایکرد رو یدانست چرا،اما فکر م ینم

 ؟ی:چرا گرفته اایرو

 گفت:من؟نه...نه خوبم! یبا دستپاچگ نیلیآ

 تو اتاق. مینداره بر ی.اگه اشکالنیلیخوام باهات حرف بزنم آ ی:مایرو

 

 

 

 .میجلوه کند پاسخ داد:چرا که نه؟بر یعیکرد طب یم یکه سع یدر حال از جا برخاست و نیلیآ

عکس  یهم برخاست و به دنبالش وارد اتاق شد.نگاهش در سرتاسر اتاق به چرخش در آمد و در آخر،بر رو ایرو

 !دیآ یبهم م یلیزد و گفت:خ یثابت ماند.لبخند نیلیبهزاد و آ یِعروس
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 .زمیعز ی:مرسنیلیآ

 :اجازه هست؟دیبه تخت اشاره کرد و پرس ایرو

 .تعارف نکن.نیتخت قرار گرفت و گفت:آره گلم بش یخودش رو نیلیآ

 خواهر شوهرا داشته باشه. نینشست و گفت:چه خوبه آدم هزار تا از ا ایرو

 گم؟ یافزود:بد م ایکه رو دیخند نیلیآ

 شد. میلحظه بهت حسود هیتکان داد و گفت:نه واال. ینف یبه نشانه  یسر نیلیآ

 ؟یکه خواهر شوهر ندار نیا ی:براایرو

 :آره.نیلیآ

 ،عشقشیکه زمان یشده است!دختر یمیدختر صم نیمتعجب بود که چه زود با ا نیلیدو به خنده افتادند و آ هر

 عاشق او بود و حال حکم زن داداشش را داشت!

 ؟یلی:آایرو

 :جان؟نیلیآ

 بهت بگم.در مورد آرش! یزیچ هیخواستم  یکوتاه افزود:م یپس از مکث ایرو

 :آرش؟دیمتعجب پرس نیلیآ

 کنم تا نظرت رو بدونم. یم ینیآرشه.من فقط دارم مقدمه چ یبه عهده  نیتکان داد و گفت:آره.البته ا یسر ایرو

 شده؟ یزی:چدیکه سخت کنجکاو بود پرس یدر حال نیلیآ

تو و خودش رو درست کنه!عذاب وجدان  نیب یخواد گذشته رو جبران کنه و رابطه  یکه آرش م نی:نه.فقط اایرو

چرخه.نه  یشه و سرگردون دور خودش م یم تیکنه.بد جور داره اذ یم وونشیمثل خوره افتاده به جونش و داره د

ه به من دشیدش رو جبران کنه.امب یتموم کارا ادخو یاشتباه کرده.توبه کرده و م یلی!خشیراهه پس داره و نه راهه پ

 ؟یکن یکار رو م نی.ایو درخواستم و قبول کن یننداز نیخوام روم و زم ی.ازت منیلیآ
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پا گذاشته  ریشد آرش به خاطر او،غرورش را ز یشد و به فکر فرو رفت.باورش نم رهیمات و مبهوت به او خ نیلیآ

 باشد!

 ده؟یبرام د یبر لب نشاند و گفت:دوباره چه خواب یپوزخند

 !مونهی.آرش واقعا پشزمیعز نیلیاو گذاشت و گفت:آ یبر شانه  یدست ایرو

حرفام  به کمیآروم باش. نیلیرفت و گفت:آ شیبه سو یبا نگران ایدست او را پس زد و از جا برخاست.رو یعصب نیلیآ

.همون ختیر یاما امروز به خاطر تو داشت اشک م یکن یخواد جبران کنه.باور نم یشده و م مونیفکر کن.اون پش

 ؟یفهم یکرد.م یم هیتو گر یشکوند داشت برا یواسه خودشم نم یکه غرورشو حت یمرد

داشت؟گذشته و عشق بر باد رفته اش را  یآرش چه سود یمانی.پشستیاو را نگر ختیر یکه اشک م یدر حال نیلیآ

 گرداند؟هه!قطعا نه! یباز م

سرم  ییخواد چه بال یآالخون واالخونم کرد بس نبود؟دوباره م یطور ش،اونیرا فرو خورد و لب زد:دو سال پ بغضش

 ره؟یخواد ازم بگ یبهزاد رو هم م اره؟نکنهیب

و  دمیبه خاطر اون زجر کش شهیمن و نداره!هم یِخوشبخت دنیتخت نشست و با عجز افزود:اون مردک چشم د یرو

به خاطر اون داغون  شهی.همرفتمیقلبم پا گذاشتم و اجبار رو پذ یبه خاطر اون رو شهیم.همبه آرزو هام پشت پا زد

 یفهم یاون...م یها یو فقط به خاطر ندانم کار قط...همه و همه حروم شد...فمی...جوونمیشدم...نابود شدم...زندگ

 ...ا؟یرو

 ...یکنم ول ی.من درکت مزمیدونم عز یرفت و گفت:م شیبه سو ایرو

وقت  چی.تو هیدیتو نکش دمیکه من کش ییچون دردا یکن ینم حرفش را قطع کرد و گفت:نه.تو درک یعصب نیلیآ

 و ینگرفت دهیوقت به خاطر برادرت،عشقت رو ناد چی.هیدیمرگ نخواب یو شبا با آرزو یدیدرد نکش یجوون تو اوج

 وقت! چی.هیکن ممن و درک یتون ینم چی.تو هیدیعمر حسرت داشتنش رو به جون نخر هی

.بهزاد ستیگر شیاو را در آغوش گرفت و پا به پا ای.روختندیر یدو اشک م شد.هر رهیسکوت کرد و به او خ ایرو

بر وجودش غلبه  یآن دو،نگران انیگر یچهره ها دنیدر را گشود.با د دینشن ییبه در نواخت و چون صدا یضربه ا

 شده؟ ی:چدیکرد و پرس
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 یکن یم هی:چرا گردیپرس یرفت و با نگران نیلیآ یرا زدود.بهزاد به سو شیو اشک ها دیخود را کنار کش ایرو

 افتاده؟ ی؟اتفاقیلیآ

 آقا بهزاد. ستین یزی.چمیکرد یدرد و دل م میاو پاسخ داد:داشت یبه جا ایرو

 به او انداخت و گفت:مطمئن باشم؟آخه... ینگاه بهزاد

 .ستین یزی:آره.چایرو

 خواد برگرده. ی.مامانت مرونیب میبر ایگفت:ب نیلیو سپس رو به آ دیکش ینفس آسوده ا بهزاد

 :کجا؟دیمتعجب پرس نیلیآ

 :کرج.بهزاد

 چرا؟ ؟آخهی:چدیکش ادیفر رتیبا ح نیلیآ

 دونم! ی:نمبهزاد

 یم یچ ی:برادیتوجه به آن دو،از اتاق خارج شد.نگاه نگرانش را معطوف آوا کرد و پرس یاز جا برخاست و ب نیلیآ

 مامان؟ یبر یخوا

 خودش. اریبرگرده د دیزد و گفت:باالخره هر کس با یلبخند آوا

 گفت:آخه چرا؟ ختیر یکه اشک م یو در حال دیلب ورچ نیلیآ

 ینکن دختر خوشگلم.دوباره م هیزمزمه کرد:گر یرا نوازش کرد و با مهربان شیرا به آغوش او انداخت.آوا موها خود

نکن  هیگر ارم؟حاالیتونم دووم ب یآم.مگه من بدون شماها م یناتموم دارم.مطمئن باش دوباره م یکار ها یسریآم.

 .دل مامان و خون نکن.گهید

 با بغض گفت:باشه. نیلیآ

 دختر گلم. نی:آفرآوا
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 و داشته باش! طونمیپسر ش نیا یهوا ستمیچند وقت که من ن نیگفت:تو ا به آرسام اشاره کرد و سپس

ا تو و آرش ب نمیبرگشتم دوست ندارم بب ی.آوا افزود:در ضمن،وقتدندیبه هم انداختند و خند ینگاه نیلیو آ آرسام

 ؟یدی.فهمنیندار گرویهمد دنیو چشم د نیدار یهم کدورت

 ؟یکن یازت خواهش کردم.خواهش مادرت رو رد م نیلی؟آید یکه آوا گفت:قول م دیبگو یزیخواست چ نیلیآ

 لب زمزمه کرد:چشم. ریافکند و ز ریمستأصل سر به ز نیلیآ

 دلم.مواظب خودت و بهزاد باش. زیعز نیبر گونه اش نهاد:آفر یبوسه ا آوا

 ها! یخانم خوشگل من باش نیرو به بهزاد کرد و گفت:مواظب ا سپس

کنم  یبه بعدم مثل جونم ازش محافظت م نیزد و پاسخ داد:تا االن رو تخم چشمام جا داشت.از ا یلبخند بهزاد

 .نیمامان.شما نگران نباش

 دونم پسرم.ممنونم ازت! ی:مآوا

.آرسام و آرش هم از ختندیر یاشک م نیلیو آ ایرفتن سر داد.رو یکه آوا،آوا نیشد تا ا یدر سکوت سپر یقیدقا

 جز تحمل نداشتند. یچاره ا یبودند ول نیدوباره اندوهگ ییجدا

 ی.از طرفختیر یصدا اشک م یتنها ماند!همه رفته بودند و او در آغوش بهزاد،ب نیلیآ گریآوا رفت و بار د سرانجام

 درست است! میدانست کدام تصم یفکرش را مشغول کرده بود و نم ایرو یحرف ها

 ؟یچرا تو فکر نیلی:آبهزاد

 گفت. یم ییزایچ هی ای:بهزاد امروز رونیلیآ
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 گفت؟ یم ی:چدیکنجکاو پرس بهزاد

کرد و گفت:پس چرا بهم  یاو بازگو کرد.بهزاد اخم یرا،مو به مو برا ایرو یبه او انداخت و تمام صحبت ها ینگاه نیلیآ

 ؟یکرد یم هیگر نیواسه ا یداشت ینگفت

 !دیو گفت:ببخش دیلب گز نیلیآ

 ؟یکار کن یچ یخوا ی:حاال مبهزاد

اگه بگم  یتونم.برام سخته!حت یببخشمش؟نم یاو گذاشت و پاسخ داد:چطور یشانه  یسرش را رو نیلیآ

 تونم فراموش کنم. یگذشته رو نم دمش،بازمیبخش

 تو خوبه هم آرش! یهم برا یطور نیکنه.ا دایجا خاتمه پ نیهم انیجر نیبرادرته.به نظر منم بهتره ا ن،اونیلی:آبهزاد

 کنه... یمغزم کار نم گهیتوان دارم...د ییجا هی...منم تا دیاتفاق جد هیدونم بهزاد...خسته شدم...هر روز  ی:نمنیلیآ

 برم من عروسکم. تیاش کاشت و گفت:قربون اون مغز فندق یشانیبر پ یبوسه ا بهزاد

 خانمم؟ میبخور ییهوا هی رونیب میزد که بهزاد نجوا کرد:بر یلبخند نیلیآ

 .میتکان داد و پاسخ داد:باشه بر یسر نیلیآ

 رم حاضر شم. یرفت گفت:من م یاتاق م یکه به سو یجا برخاست و در حال از

 .منتظرم.زمی:باشه عزبهزاد

آماده شد و همراه بهزاد از خانه خارج شدند.بهزاد نگاهش را به آسمانِ شب دوخت و لب زد:قدم  قهیعرض ده دق در

 چسبه،نه؟ یم شتریب میبزن

 را فشرد و گفت:اوهوم. شیبازو نیلیآ

 اس!:هوا دو نفره دیخند بهزاد

 یگفتند و م یشان،میزدند و به دور از دغدغه ها یکرد.آرام قدم م یو در سکوت بهزاد را همراه دیهم خند نیلیآ

 !دندیخند
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 م؟ینیبش می:بردیاشاره کرد و پرس یبه پارک بهزاد

 آقا؟ یقدر زود خسته شد نیگفت:ا طنتیبا ش نیلیآ

 .میزن یاصفهانو قدم م یکل یبانو.شما امر کن ریرا باال انداخت:نخ شیابرو یتا کی بهزاد

 !وونهیکردم د یاو حلقه کرد:شوخ یو دستش را دور بازو دیخند نیلیآ

 !وونهیتو هم د ی وونهیکرد:د کیصورتش را به او نزد بهزاد

 شد. رهیو به رو به رو خ دیخند زیرا برگرداند.بهزاد ر شیزد و با شرم رو یلبخند نیلیآ

 

 

 اون جا؟ میبر یگفت:موافق نیلیپارک قرار داشت و رو به آ یکیاشاره کرد که در نزد یبه کافه ا بهزاد

 .میرا محکم تر فشرد و پاسخ داد:آره بر شیبازو نیلیآ

دادند و  یم نتیمتعدد ز یها و گلدان ها زهیکافه را سنگ ر اطیکافه قدم برداشت.ح یتکان داد و به سو یسر بهزاد

در حال پخش بود و شر شر  یمیمال یقیشده بودند.موس دهیبا فاصله و مرتب چ یچوب یها قیآن،آالچ یجا یدر جا

 کرد! یبود،فضا را شاعرانه تر م ختهیکه با آن آم یآب

اف مشتاق به اطر نیلیداشت.آ یخاص ییبایقرار داشت و ز اطیح ینقطه  نیکه در گوشه تر دیرا برگز یقیآالچ بهزاد

 یلیجا خ نیبهزاد ا یکرد.رو به بهزاد کرد و لب زد:وا یم نیآن را تحس یوصف ناشدن ییِبایو در دل ز ستینگر یم

 قشنگه!

 ؟ی:دوستش داردیو پرس دیشادمان او خند یبه چهره  بهزاد

 تکان داد و گفت:محشره! یبا ذوق سر نیلیآ

 جا.خوبه؟ نیشه ا یبه بعد پاتوقمون م نیکرد گفت:پس از ا یم تیهدا قیآالچ یکه او را به سو یدر حال بهزاد
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ه و سپس ب دیکودکانه سر تکان داد.بهزاد خند یزد و با شوق ینیکوچک،لبخند دلنش یمانند دختر بچه ها نیلیآ

ونه و گ ینیداد و خود را در آغوش گرفت.نوک ب هیتک یوارید یبه پشت یفورا گوشه ا نیلیشد.آ قیدنبال او،وارد آالچ

و به  دی.بهزاد به چهره اش خنددیلرز یکرد و م یم بتاز فرط سرما به هم اصا شیسرخ شده بودند و دندان ها شیها

 سردته؟ یلی:خدیرا فشرد و پرس شیرفت.دست ها شیسو

 یمهابا او را در آغوش گرفت و کنار گوشش نجوا کرد:االن گرم م یجنباند که بهزاد ب دییتا یبه نشانه  یسر نیلیآ

 ...یش

که گرم شد و خود  نیگذشت تا ا یقیکرد.دقا یاو مخف ی نهیسرش را درون س یمخالفت چیه یو ب دیخند زیر نیلیآ

 ست؟ی.رو به بهزاد کرد و گفت:تو سردت ندیرا عقب کش

 :گشنته؟دیتکان داد و پرس ینف یبه نشانه  یسر بهزاد

 شه آخه؟ یسرما آدم گشنش م نی:نه بابا.تو انیلیآ

 چسبه؟ یم یاالن چ ی:نوچ.اگه گفتدیخند بهزاد

 داغ! ییزد:چا ادیو فر دیرا محکم به هم کوب شیدست ها نیلیآ

بعد گارسون با دو فنجان  یداد.چند یکرد.سپس گارسون را فراخواند و سفارش چا دییبا خنده گفته اش را تا بهزاد

گرفت و گفت:بفرما  نیلیآ یرا به سو ،فنجانیچا ختنیکرد و پس از ر ی.بهزاد تشکردیو مخلفات فرا رس یچا

 ست؟ین یا گهیخانم.امر د

 چسبه! یداغ م زیچ هیهوا فقط  نی!واقعا تو ایزد و فنجان را گرفت:نه مرس یلبخند نیلیآ

 :تا داغه بخور.بهزاد

 م؟یبه بهزاد گفت:بر ،رویشد.پس از اتمام چا یچا دنیتکان داد و مشغول نوش یسر نیلیآ

 خونه؟ میبر یخوا ی:مدیاز جا برخاست و پرس نیلیآ

 تنبل خانوم؟ می:مگه قرار نشد قدم بزنبهزاد

 و گفت:عه بهزاد! دیچهره درهم کش نیلیآ
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کر .فیاصفهان گرد میبر دی.امشب کال بایتنبل خودم یاش زد و گفت:خانوم کوچولو ینیبه نوک ب یضربه ا بهزاد

 قولم؟ ریزنم ز یمن م یکرد

 :کدوم قول؟دیمتعجب پرس نیلیآ

 ادته؟یگردش. میرفت یو با هم م نی:همون موقع که تازه اصفهان اومده بودبهزاد

 نرفته! ادمیبر لب آورد و زمزمه کرد:نه  یآن دوران لبخند یادآوریبا  نیلیآ

 ؟یگ یم ی:خب حاال چدیو پرس دیخند بهزاد

 !میپا ی هیگفت:من پا تیبا قاطع نیلیآ

 .نی:آفربهزاد

 یلیکردم ها.خ دایپ یجا رو شانس نیو گفت:ا دیکاپشنش را باال تر کش پیخارج شدند.بهزاد ز قیدو از آالچ هر

 خوشگله.نه؟

 خوشم اومد. یلیکرد،پاسخ داد:آره.خ یم یکه فضا را وارس یدر حال نیلیآ

 اد!د یبه باغ م یخوب یبود و نما دهیبه فضا بخش ییبایز یاشاره کرد که چهره  قیآالچ کینزد یبه آب نما سپس

دلچسب را به  یآب،تنش را لرزاند و حس یشد.دستش را درون آب فرو کرد.خنک رهیآب نما رفت و به آن خ یسو به

 کوچولو؟ یرفت و با خنده گفت:بچه شد شیکرد.بهزاد به سو ریوجودش سراز

عقب رفت و گفت:عه  یکرد.چند قدم ریو او را غافلگ دیبهزاد پاش یو چند قطره آب به سو دیخند طنتیبا ش نیلیآ

 ؟یشد ونهی.دیلیآ

 سمیخ نیرا فشرد:بب شیآمد و دست ها شی.بهزاد به سودیپاش یاو آب م یو به رو دیخند یدغدغه م یاما ب نیلیآ

 .یفسقل یکرد

 ؟یکار کنم فسقل یگفت:آخه من با تو چ دیخند یکه م ی.بهزاد هم در حالدیو خند دیدر آغوش او خز نیلیآ

 !ی:زندگنیلیآ
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 انشیکردند و برا یبا خنده به آن ها نگاه م یبه اطراف انداخت.چند نفر ینگاه نیلینگفت.آ یزیو چ دیخند بهزاد

 زم؟یعز میبهزاد را فشرد:بر یزد و دست ها یلبخند نیلیکردند.آ یم یخوشبخت یآرزو

 .میهم دستش را فشرد و گفت:بر بهزاد

 را از سر گرفتند. یرو ادهیپ گریاز کافه خارج شدند و بار د گریکدیدر دست  دست

 یسرد و طاقت فرسا هم نم یآن هوا ی،حتیزیچ چیداشت.ه یرا به خنده وا م نیلیزد و آ یمدام حرف م بهزاد

 کند! لیآن ها را زا یتوانست خوشحال

 

 

 

 !یکنیرا فشرد و کنار گوشش نجوا کرد:ممنونم که آرومم م نیلیدست آ بهزاد

 آد.  یکه از دستم برم هیکار نیکمتر نیاو گذاشت و لب زد:ا یشانه  یسرش را رو نیلیآ

 آد... یبرنم یا گهیآدم د چیکار از ه نینگاهِ عاشقش را معطوف او کرد:و ا بهزاد

چگونه  دید یکه م نیبرهم فشرد.احساسش قابل وصف نبود!خودش هم در عجب بود از ا دهیزد و د یلبخند نیلیآ

 یپناه یهمه ب نی!چه قدر خوب بود که حداقل در اوج استدیا یو قلبش از تالطم باز م ابدی یدر کنار بهزاد،آرامش م

 را داشت! ،اوییو تنها

 یبود که غم از او جدا نم یتیداشت.چه حکا یدست از سرش بر نم الیافکند.باز هم فکر و خ ریو سر به ز دیکش یآه

آمد؟بهزاد همان طور که دستش را در دست داشت،متعجب  یکوتاه به سراغش م یقیشد و آرامش فقط دقا

 دلم؟ زیشد؟حالت خوبه عز یچ یلی:آدیپرس

 تکان داد و پاسخ داد:خوبم.نگران نباش! یسر نیلیآ

 .یخانم یگله مند گفت:تو که من و ترسوند یو با لحن ستیموشکافانه به او نگر بهزاد
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 آرم! یتو سر در نم یوقت از کارا چیزمزمه کرد:ه سپس

قا.حاال آ گهید مینیگفت:ما ا نیلیکه آ دیو لپش را کش دیبر گونه اش کاشت.بهزاد هم خند یو بوسه ا دیخند نیلیآ

 .یمونده ما رو بشناس

 خوشحال نشو! ادی!زیکنم فسقل یگفت:باالخره که کشفت م دیخند یکه م یدر حال بهزاد

 داش. یلب زد:فعال که ما رو نشناخت یدانیچاله م یبه ابروانش داد و با لحن ینیچ نیلیآ

 حرف نزن؟ یطور نیصد بار نگفتم ا نیلیکرد و به او تشر زد:آ یاخم بهزاد

بود اما  بیاو را تماشا کرد.عج دنیزد و در سکوت خند ینکرد.بهزاد لبخند یپروا قهقهه زد و توجه یاما ب نیلیآ

شود!مجنونِ  یمجنونِ کس نیچن نیا دیگنج ینشست!در باورش نم یتمام حرکات او را دوست داشت و به دلش م

 یکه همچون فرشته ا ی!دخترردیگ یم یباز هکند و قلبِ عاشق او را ب یم یآن که خود بداند،دلبر یکه ب یدختر

 مانست! یم نیزم یرو

را در کنارش داشت و  نیلیکه آ نیداشت از ا یو،خدا را شاکر شد.حس خوبو در دل بابت داشتن ا دیکش یقیعم نفس

خوب  یحس ها یکه تمام یبر لب آورد.لبخند یکرد.لبخند محو یهراس از دست دادن او به قلبش رجوع نم گرید

 قیبود در وجودش تزر نیلیاز داشتن آ یحاکدلچسب،که  یکرد و حس هیبه قلبِ عاشق و مجنون او هد کجایرا  ایدن

 کرد!

 شکرت... ایلب زمزمه کرد:خدا ریاو را محکم تر فشرد و ز فیظر یمهابا دست ها یب

 یو با دهان ستادیزد در افکار خود غوطه ور شد اما ناگهان از حرکت باز ا یکه قدم م یدر حال نگفت و یزیاما چ نیلیآ

هدف شدت گرفت و بر استرسش  یب نهیمحال بود!ضربان قلبش در س د؟او؟نهید یشد.چه م رهیباز به رو به رو خ

خونسرد جلو آمد و  یاما با ظاهر ریبود.آرشاو دایهو شیمایدر س یبه خوب نیافزود.بهزاد هم سخت جا خورده بود و ا

 نیما کجا ادستش را فشرد و گفت:به به آقا بهزاد،ش ریسالم گفت.بهزاد زود تر از بهت در آمد و پاسخش را داد.آرشاو

 جا کجا؟

 !یآ یشرکت هم که نم گهیپسر؟د یی.کجایستین دای.شما واال پمیینجایزد و گفت:ما که همش ا یلبخند بهزاد
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 مدتم رفته بودم هیکار و ولش کردم.حوصله ندارم. گهیانداخت و پاسخ داد:منم خوبم!د نیلیبه آ ینگاه مین ریآرشاو

 .امینتونستم ب تمیبهت بزنم.عروس یسر هی امیبودم شرمنده نشد ب ریدرگ یلیمسافرت.خ

 ؟ییچرا تنها ینداره داداش.راست یبیاو نهاد و گفت:ع یدستش را بر شانه  بهزاد

 ...ستیموندگار ن یجا کس نیگرفتم...ا ادیقدم زدن و  ییو لب زد:تنها دیکش یآه ریآرشاو

کرد هر لحظه ممکن  یدور نماند.بدنش همچون آتش،سوزان و داغ بود و حس م ریاز چشم آرشاو نیو ا دیلرز نیلیآ

 ش،دردیکرد.بغض گلو یرا تار م دشیحلقه بسته بود و د دگانشی.اشک در دزدیاست از درون منفجر شود و فرو بر

 اش را درک کرده بود! هیکنا یبه خوب وکرد.ا ریآرشاو یرا مهمانش کرد.نگاهِ مالمت بارش را حواله  یبد

 .میش ی.مزاحم خلوتت نمگهید خب یلیگفت:خ ریخبر از همه جا،رو به آرشاو یاما ب بهزاد

 باشه! داریگم.عشقتون پا یم کیتبر یدستشان اشاره کرد:راست یتکان داد و سپس به حلقه  یسر ریآرشاو

پاسخ  یفیضع یاش را از او برگرفت و با صدا ینگاهِ باران نیلیشد.آ رهیخ نیلیبر لب آورد و به آ یشخندین

 داد:ممنون!

 .فعال خداحافظ.نیبود اما ظاهرش را حفظ کرد و گفت:خوشبخت بش یاز درون در حال فروپاش ریآرشاو

بر جا  یکه همچون مجسمه ا نیلیکرد و در سکوت دور شدن او را نظاره کرد.سپس رو به آ یهم خداحافظ بهزاد

 خونه؟ می:برمانده و ساکت بود گفت

 یغرق بودند و توجه شیراه،هر دو در افکار خو نیدنبالش راه افتاد.در ب یحرف چیه یتکان داد و ب یفقط سر نیلیآ

 یک مصدا اش یسر باز کنند و بغضش بشکند!ب نیلیآ یکهنه  یبود تا زخم ها یفرصت خوب نینداشتند.ا یگریبه د

 نافرجام... یکرد!دردِ عشق یم با خود حمل شتهکه از گذ یشکسته!درد ی.درد قلبدیکش یو از درون درد م ختیر

نکرد و  یمخالفت یهجوم برد.بهزاد هم از فرط خستگ خواب به اتاقش یو فورا به بهانه  دندیبه خانه رس سرانجام

 به خواب رفت. عیسر یلیخودش هم خ
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 کیشد،بعد از دو سال او را از نزد ی.باورش نمدیشیاند یم شیپ یزد و به لحظات یهدف قدم م یو ب نیغمگ ریآرشاو

 نیلیکه روح آ یو مراقبش بود.در حال دید یازدواج،از دور او را م یدو سال،از همان لحظه  نیا یباشد!در تمام دهید

 ،االنیآخ لعنت:»دیلب غر ریرا تار کرد.ز دشیو د دیچیپ شا نهیس یدر قفسه  یهم از حضور او خبر نداشت!درد بد

 «.وقت درد گرفتن بود؟

 چشمانش شیاز پ یو بهزاد لحظه ا نیلیخندانِ آ ری.تصوابدی یتوانست از آن خالص یرا فشرد اما نم شیگلو بغض

 آن قدر عاشق هم بودند؟ یعنیرفت.دست در دست هم و خندان! یکنار نم

 .«زه؟یر یخوره و اشک نم یغصه نم گهیمن د نیلیآ یعنیاون قدر با هم خوشبختن؟ یعنی»لب زمزمه کرد: ریز

در آن جا  یشب بود و کس مهیفرو کرد.ن بشیرا درون ج شیو دست ها دیکش یمجال ادامه دادن به او نداد.آه بغض

 کرد؟ ینم یرا خال شیو عقده ها ستیگر یحضور نداشت.پس چرا نم

قدر مجذوب  نیرو ا نیلیکه آ وونشهی!حتما دوونشه؟آرهید مثل من بهزادم یعنی»زد و با بغض نجوا کرد: یپوزخند

خوب رو  یزندگ هیمن داره طعم  نیلیآ یعنیمن! یخدا یبده!وا یازدواج اجبار نیخودش کرده و باعث شده تن به ا

 «.چشه؟چه قدر زود فراموشم کرد! یم

 هیبا  مای!هنوزم مثل قددیخند یقدر قشنگ م چه یوا»زد: یشد.لبخند تلخ یدر ذهنش تداع نیلیخندان آ ی چهره

 لرزونه!چه طور باور کنم یشه و قلبت و م یم یبارون یلرزونه!اون نگاه پاک و معصومش وقت ینگاه قلب آدم رو م

من  یفراموشت کنم...اگه تو خوشبخت یزود نیکه به ا ستمیرحم ن یمثل تو ب ن،منیلیندارمش؟چه طور!نه آ گهید

 جز غم و یزی...من که چنمینب یخوشگلت و مثل امشب بارون یچشا گهی...کاش دیبخند شهیندارم...کاش هم یحرف

 «.غصه برات نزاشتم،حداقل بهزاد تونست خوشبختت کنه!

 !چه قدر تلخ بودستیگر یم بانهیبود!چه غر یشدند و قدرت تلکم را از او سلب کردند.چه شب ریسراز شیها اشک

 کرد... یم یاریهوا او را  یشب و سرما یِاهیکه تنها س

او  .چه خوب بود کهختیر ینم یاشک یبود ول یشد.او هم نگاهش باران رهیبر شانه اش نشست.متعجب به او خ یدست

 !شیها ییتنها قیرا داشت!رف

 ؟ی:بهتردیکنارش نشست و پرس آرسام

 بر لب نشاند:لهترم! یپوزخند ریآرشاو
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 ی:چطوردیاو پرس یِاز حضور ناگهانمتعجب  رینگاهش را از او برگرفت و به رو به رو دوخت.آرشاو نیغمگ آرسام

 ؟یکرد دامیپ

 همه جا باهاتم؟ هیمن مثل سا یدیو گفت:هنوز نفهم دیخند آرسام

 پسر؟ یندار ی:کار و زندگریآرشاو

 !قیرف یعنیمن  یزد:کار و زندگ یلبخند آرسام

 هیشد و لب زد:تو به  رهیبه او خ یبا قدردان ریآرشاو

 ق؟یرف یگ یمتحرک م  یمرده  

 تره! یقو یحوال نیا یآدما یکه جلومه از همه  ینی:اآرسام

 ...یگ یم :جوکدیخند ریآرشاو

 ه؟یچ یدون یگفتم!م ی:جدآرسام

 ه؟ی:چدیکنجکاو پرس ریآرشاو

 !قمهی.االن همون مجنون جلو رومه و رفنمیبب کیمجنون رو از نزد یروز هیدوست داشتم  یلی:من خآرسام

 ؟یفهم یپسر!م یمجنون یِرا بازگرداند.آرسام اما با سماجت افزود:تو کپ شیسکوت کرد و رو ریآرشاو

 برابر با اصل! ی:کپدیخند

 .یا وونهی:تو دریآرشاو

 پروفسور! یلذت ببر یتا از زندگ یباش ونهید دی:باآرسام

 کنه؟ یآدم حساب م یباشه رو ک گهید یکی یِلیش،لیلیکه ل ی:مجنونریآرشاو

 !است دیسپ هیشب س انیقصه خوشه!به قول معروف،پا نیمن دلم روشنه آخر ا ریآدم حساب نکرد؟آرشاو ی:کآرسام



 اممن یک قربانی 

 

 
330 

 

کنار آرسام.اون االن با شوهرش خوشبخته و  دمیاون کش یِزد و زمزمه کرد:من خودم رو از زندگ یپوزخند پسرک

 دم! یعذابش نم نیاز ا شتریمنم ب نیگذشته رو فراموش کرده.بنابرا

 ؟یدورادور مراقبش شهیکه تو هم دهیفهم یلی:آآرسام

 شه... یبرام گرون تموم م یلیاگه بهزاد بفهمه خ یتکان داد:نه!ول ینف یبه نشانه  یسر ریآرشاو

 ؟یکار کن یچ یخوا ی:پس مآرسام

 .یقرار بد یلیآ یِزندگ اتیجزئ انیمن و در جر دیشد.سپس گفت:تو با رهیبه او خ یقیدقا ریآرشاو

 ؟یکار رو برام انجام بد نیا یتون یملتمسش را معطوف نگاهِ مردد او کرد:م نگاهِ

 ق؟یادامه داد:آره رف یاز مکث کوتاه پس

 و دستش را فشرد:حله! دیخند آرسام

 کنم. یداداش.جبران م ی:مرسریآرشاو

 خاست افزود:نوکرتم هستم من! یکه بر م یو در حال دیاش را بوس گونه

 .یکن یخودت و تلف م یخودیب ی.برو خونه استراحت کن.داریهم از جا برخاست:شما سرور آرسام

 ؟یآ یآرش م ی:عروسدیتکان داد که آرسام پرس یسر ریآرشاو

 شم. یم وونهید نمیرو بب یلیکرد ظاهرش را حفظ کند:نه آرسام.اگه آ یخورد اما سع کهی ریآرشاو

 !یایب دیتو با ی:ولآرسام

 تونم بخدا. ینکن جون داداش.نم:اصرار ریآرشاو

 گم. ی.چون من میایب دیبا تحکم گفت:تو با آرسام

 به حال تو داره؟ ی:آخه چرا؟حضور من چه سودریآرشاو

 گم چه خبره! یمن بهت م ایگم.حاال تو ب یداره که م یلیبر لب آورد:حتما دل یلبخند مرموز آرسام
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 باشه... ریخب.فقط خداکنه خ یلی:خستیمردد به او نگر ریآرشاو

 :هست.نگران نباش!آرسام

 ؟یدار نیمن برم.ماش گهیجنباند و گفت:خب د یسر ریآرشاو

 :نچ اومدم رو سرت آوار بشم.آرسام

 

 

 

 خداست. بیگفتن مهمون حب میکرد گفت:از قد یم تیهدا لیاتومب یکه او را به سو یو در حال دیخند ریآرشاو

 :مامانت برگشت؟دیهم سوار شد و استارت زد.رو به آرسام کرد و پرس ریشد.آرشاو لیو سوار اتومب دیخند آرسام

 .مییتو.هر دو تنها یآم خونه  یدارم م نهی:آره.واسه همآرسام

 ستن؟ین ای:مگه آرش و رودیمتعجب پرس ریآرشاو

 :کجا رفتن؟دیپرس ریتکان داد که آرشاو ینف یبه نشانه  یسر آرسام

 .گهید نیعروس دیخر ریخب درگ یکه نرفتن.ول یی:جاآرسام

را  او،قلبش انی.نگاهِ گردیکش یپر م نیلیآ یشد.ذهنش به سو یتکان داد و در سکوت مشغول رانندگ یسر ریآرشاو

 کرد! یم ریعالم را به قلبِ دردمند و عاشقش سراز یگرفت و تمام غم ها ینشانه م

 ه؟خوشبخته؟یراض شیاز زندگ یلی:آرسام،آدیمقدمه پرس یب

 شکر. یبا بهزاد خوبه خدا دمیطور که د نیا یفرصت نکردم تنها باهاش حرف بزنم.ول روزی:ظاهراً که خوبه!دآرسام

 که آرسام افزود:مهم قلبشه که تو گذشته جا مونده! دیرا درهم کش شیسگرمه ها ریآرشاو

 لحظه هم به گذشته اش برگرده... هی نیلیده آ یعاشقش هست که اجازه نم یزد:بهزاد اون قدر یپوزخند ریآرشاو
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 حق با تو باشه! دیدونم.شا ی:نمآرسام

ه ب یحرف چیه یب ریدند،آرشاویکه رس یرد و بدل نشد.هنگام نشانیب یکالم گریر،دیآرشاو یبه خانه  دنیرس تا

او را رها کرد و در خلوت  یمخالفت چیه یعادت کرده بود ب شیرفتار ها نیاتاقش هجوم برد.آرسام هم که به ا یسو

 گذاشت! یخود باق

 سال ها! نیکرد.درست همانند ا ینم شیرها یلحظه ا نیلیآن جا خوش کرد.فکر آ یتخت رفت و رو یبه سو آهسته

 یاما نه!حت ابدی یزیاو گر ادیاز  دیبر هم فشرد تا شا دهی.ددیدراز کش تختش یحوصله رو یو ب دیکش یقیعم نفس

 لب زمزمه کرد: ریزد،ز یچنگ م شیبه گلو یکه بغض بد یکرد.در حال یمعشوق،او را رها نم ادیدر خواب هم 

 به پا کرده یآشوب نهیس یدر تنگنا دلم

 را ... ییمرغ هوا نیا ستیمناسب ن یجا قفس

 

*** 

 یبر لب آورد و گفت:وا یچاپلوسانه لبخند شگریشد!آرا ی.باورش نمستیبه خود نگر نهییکودکانه در آ یشوق با

 !یماه شد کهیت هی.یمحشر شد یلیخ زمیعز

 ماشااهلل! یناز یلیبر گونه اش کاشت:خوش به حال شوهرت.خ یا بوسه

 به کمد زد و با خنده افزود:بزنم به تخته. یا ضربه

 یبرانداز کرد.به قدر نهییاو،چهره اش را در آ یها دیو تمج فیتوجه به تعر یداد و ب لشیتحو یتصنع یلبخند نیلیآ

 کرده بود که در نگاه اول جا خورده بود! رییتغ

 یراهنیبود!پ دهیبه او بخش یخاص ییبای،زیسادگ نیبه لباسش انداخت که در ع یزد.نگاه یجا برخاست و چرخ از

 یجالب بیاش هم ترک یبلوند و قهوه ا یاستخوان ی.موهادیرس یم شیزانو یدکلته بود و تا رو رنگ،که یسورمه ا

 کرد! یچهره اش را دوچندان م تیکرده بود و جذاب جادیا

 د؟یندار یخانوم با بنده امر یلی:آشگریآرا
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 .ممنونم از لطفت.زمیبه خودش آمد و پاسخ داد:نه عز نیلیآ

 نکردم که. یزد و گفت:قابل شما رو نداشت.کار یلبخند شگریآرا

 !یاو گرفت و گفت:به هر حال ممنونم.لطف کرد شیغرق در آرا ینگاهش را از چهره  نیلیآ

 کنم.خدانگهدارتون. ی:خواهش مشگریآرا

 :خداحافظ.نیلیآ

به خود  ینگاه گریبار د نیلیاز جانب بهزاد از خانه خارج شد.آ نهیهز افتیاز اتاق خارج شد و پس از در شگریآرا

 نثار خود کرد! یانداخت و لبخند

خنده اش را خورد و  نیلیقرار گرفتند.آ گریکدیاز اتاق خارج شود که در همان لحظه بهزاد وارد شد و مقابل  خواست

 یبود و لب از لب باز نم رهیبهزاد دوخت.بهزاد مات و مبهوت به او خ ینگاهِ مشتاقش را به نگاهِ متعجب و بهت زده 

 حواست کجاست؟ پیخوشت ی:هدیو پرس دصورت او تکان دا یدستش را جلو نیلیکرد!سرانجام آ

 ؟یخودت نین،ایلیشه آ یمن،باورم نم یخدا یتوجه به سوال او زمزمه کرد:وا یبه خودش آمد و ب بهزاد

 :چطور شدم؟دیزد.سپس با ذوق فراوان پرس یو چرخ دیخند نیلیآ

 !یلیآ یدختر.تو معرکه ا یلب زد:محشر شد جانیبرداشت و با ه شیبه سو یقدم بهزاد

.تعادلش را از دست داد و به آغوشش پرت شد.ضربان قلبش دیخود کش یمهابا او را به سو یکه بهزاد ب دیخند نیلیآ

 یرو نم چارهینه؟آخه فکر منه ب یکن وونمید یشدت گرفت و سکوت کرد.بهزاد کنار گوشش نجوا کرد:قصد دار

 امشب تو رو با خودم ببرم؟ ی؟چطوریکن

 ...یهست وونهیزد پاسخ داد:تو که خودت د یکه نفس نفس م یدر حال نیلیآ

 نیعشقِ خوشگل تر ریکه اس یا رهیزنج ی وونهید هی...وونمیاو قرار داد:آره د یِشانیاش را مماس پ یشانیپ بهزاد

که جونم به جونش وابسته  یو در بند خودش گرفته...دختر که قلب و روح و جسمم یشده...دختر ایدختر دن

شه...حاال  یمفهوم م یبدون اون برام پوچ و ب یدگ...زنچمیشم...بدون اون ه یکه اگه نباشه من نابود م یاس...دختر

 ...وونهیعاشقِ د هیام... یواقع ی وونهید هی ؟منیدیفهم
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 نیبرهم فشرد و با خنده گفت:ا دهیشانه اش گذاشت.د یدستانش را دور گردن او حلقه کرد و سرش را رو نیلیآ

 قدر نازم و نکش آقا! نیها.ا یکن یلوسم م یطور

 

 

 

 یلب زد:من فدا دیبوس یگوشش را م یکه الله  یدستانش را دور کمر او محکم تر کرد و در حال یحلقه  بهزاد

شمام...من ناز خانمم و  اریداره خانم...بنده در بست در اخت داریشم...قربون ناز کردنت...همشون خر یعشقمم م

 بکشه ها؟ ینکشم پس ک

 کوتاه گفت:بهزاد؟ یو پس از مکث دیخند نیلیآ

 :جانم؟بهزاد

 ؟یوقت تنهام نزار چیه ید یاو برداشت و گفت:قول م یشانه  یسرش را از رو نیلیآ

 یبدون تو زندگ یفکر کرد ؟تویلیآ هیچه سوال نیبه خود چسباند:ا شتریو او را ب دیرا درهم کش شیسگرمه ها بهزاد

وقت  چیتنهات بزارم و برم؟مطمئن باش ه یآرم،اون وقت چطور یروزم بدون تو طاقت نم هی یکردن آسونه؟من حت

 یو تا برت نگردونم آروم نم ستمی.که در اون صورت هم باز من ول کنت نیکه تو بر نی.مگر افتهیاتفاق نم نیا

 کنه؟ یگتونه زند یهم م دنی!مگه آدم بدون نفس کشییمن تو دنینفس کش لی!دلییمن تو یِ.زندگرمیگ

 ؟یچ ینگاهش را به کراوات او دوخت:اگه ازم خسته بش نیلیآ

وقت از تو  چیبر آن کاشت.سپس گفت:محاله!من ه یدخترک نهاد و بوسه ا یشانیپ یپرحرارتش را رو یلب ها بهزاد

 وونه؟یازت خسته شم د ی،چطوری.تو نفس مننیلیشم آ ینم ریس

 ؟یتو به عشق من شک دار یلی:آدینگاهِ نگرانش را به او دوخت که بهزاد پرس نیلیآ

 ترسم. یم یتکان داد و گفت:نه.ول ینف یبه نشانه  یسر نیلیآ

 دلم؟ زیعز یترس یم ی:از چدیکرد پرس یکه گونه اش را نوازش م یدر حال بهزاد
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 !ریو تقد ندهی:از آنیلیآ

 رو از هم بپاشه به جز مرگ! مونیتونه ما رو از هم جدا کنه و زندگ ینم یزیچ چی:هبهزاد

 بهزاد؟ یآر یبه زبون م هیحرفا چ نیلب او نهاد:ا یکرد و انگشت سبابه اش را رو یاخم نیلیآ

 ؟چرایزن یلرزان نجوا کرد:چرا از مرگ حرف م ییکرد.با صدا یزد و حالش را دگرگون م یچنگ م شیبه گلو بغض

 ؟یکن یم تمیاذ

 چیدلم،خوشگلم مرگ حقه!ه زینم،عزیلیکنم خانم خوشگلم.آ ینم تتیو دستش را فشرد:من که اذ دیلب گز بهزاد

ا م ی...من فقط گفتم عامل جدا کننده فتهیب یادیز یخبرن...ممکنه اتفاقا یخودش خبر نداره...همه ب یکس از فردا

 نگفتم که عشقم...حاال اخمات و باز کن. یبد زی...چنیمرگه...هم

...چرا با گفتن نمیب یرو م یخوشِ زندگ یچشم و رو یرو م یدارم طعم خوشبخت میبار تو زندگ نیاول ی:برانیلیآ

نحس رو به  یکلمه  نیا گهیوقت از مرگ حرف نزن بهزاد.تو رو خدا.د چی؟هیریگ یرو ازم م یخوش نیتلخ ا یحرفا

 ؟ید ی.قول ماریزبون ن

 خانم؟ یشد یشم...راض یتو هم م ی...من فدایخانم دیدلم...قربون بغض کردنات برم من...ببخش زی:باشه عزبهزاد

 بر لب نشاند و گفت:اوهوم! یلبخند نیلیآ

 م؟یتر بر ریکم د هیشه  یاو را به خود فشرد و کنار گوشش زمزمه کرد:نم بهزاد

را  شیزد.خواست مخالفت کند که بهزاد لب ها یم نگاهش موج در طنتیشد.ش رهیاو خ یمتعجب به چهره  نیلیآ

 نشانه گرفت و او را به سکوت وا داشت...

 

 شه. یم ریزد:بهزاد عجله کن.داره د ادیفر گریرا به تن کرد و بار د شیپالتو نیلیآ

 با عجله گفت:باشه باشه اومدم! بهزاد

 ؟خانوم یگفت:چرا لبو شد نیلیو رو به آ دیملحق شد.خند نیلیبه آ تیبه خود انداخت و پس از کسب رضا ینگاه
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تر از  رید دیقدر لفتش نده.اه!مثال خواهر دومادم ها.با نی.اگهید میگرفت و گفت:بر شیاز بازو یشگونین یعصب نیلیآ

 برسم تاالر. هیبق

 نباش!.نگران میرس یفشرد گفت:حرص نخور خانوم کوچولو.م یکه دستش را م یو در حال دیخند بهزاد

 یرا به سو لیشد.بهزاد هم سوار شد و سپس اتومب لیبه او انداخت و غرولندکنان سوار اتومب یبا حرص نگاه نیلیآ

 اطیبه ح ینگاه نیلی.آدندیساعت به تاالر رس میدر آن بود راند.در عرض ن ایکه مراسم ازدواج آرش و رو یتاالر

 لیاز اتومب مهیو خدا را شکر کرد.سراس دیکش یاخورد.نفس آسوده  یعروس در آن به چشم نم نیانداخت که ماش

رم داخل.تو  یکم و کسر نداشت.رو به بهزاد گفت:من م یزیبه سر و وضع خود انداخت.چ ینگاه گریشد و بار د ادهیپ

 آرسام.حتما تنهاست. شیهم برو پ

 :چشم خانم.بهزاد

 ن؟یلیآ یتاالر برداشت که بهزاد گفت:راست یبه سو یقدم نیلیآ

 شده؟ ی:چدیبرگشت و پرس شیبه سو نیلیآ

وقت  هی ینباش ممکنه چشمت بزنن...کار دستمون ند دید یتو ادیزد و گفت:مواظب خودت باش...ز یلبخند بهزاد

 خوشگله!

مادرش رفت.آوا با شوق او را در آغوش  ینثارش کرد.سپس با عجله وارد تاالر شد و به سو یا وانهیو د دیخند نیلیآ

 !ی.چشم حسود کور شه الهیدختر قشنگم.ماشااهلل چه خوشگل و خانوم شد یگرفت:خوش اومد

 ها. یدیبه خودت رس یمامان جون.حساب یو گفت:شما هم خوشگل شد دیگونه اش را بوس نیلیآ

 رسم. یشما جوونا که نم یو گفت:به پا دیخند آوا

 !یلیآرش به دلم مونده بود آ یدوماد ینشست و افزود:آرزو یصندل یرو

 بد تموم شدن.به حال فکر کن فقط! یروزا گهیکرد:غصه نخور مامان.د دیدستش را فشرد و تاک نیلیآ

 بمونه. یطور باق نیهم زیهمه چ دوارمیبه او انداخت:ام ینگاه آوا

 مونه مامان جون.نفوس بد نزن! ی:منیلیآ
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 از تاالر خارج شدند. مهیو آوا سراس نیلیشد.آ اطیعروس وارد ح نیکه ماش نیشد تا ا یدر سکوت سپر یقیدقا

 

 

شدن،در  ادهیگرفت.عروس و داماد پس از پ یجوانان فضا را در بر م یپر شده بود و هلهله  تیاز ازدحام جمع اطیح

 یبود و به برادرش م ستادهیبا شوق کنار بهزاد ا نیلیقرار گرفتند.آ انیاطراف یو شاد کیتبر لیمعرض هجوم س

 دید ی.صورت خندانش آرامش را به قلبش بازگرداند.حال،پس از سال ها برادرش را خوشحال و خوشبخت مستینگر

 بود! یبابت راض نیو چه قدر از ا

اش دو چندان  ییبایو پف دار،ز بایو با آن لباس عروس ز دیدرخش یم تیجمع انیدر م بایز یدیهمچون مروار ایرو

 ایبه تن داشت،در کنار رو یو خوش دوخت یکه کت و شلوار مشک یحال شه،دریتر از هم پیشده بود.آرش هم خوشت

 گفت. یرفت و به حضار خوش آمد م یخندان راه م یبا غرور و لب

 آن نه؟ یبهم م یلیکنار گوشش زمزمه کرد:خ بهزاد

 !یلیآره خ یتکان داد و با ذوق گفت:وا یسر نیلیآ

 یرو یدانست که زندگ یو م دید یبار،آرش را سرحال و خوشحال م نیاول یدوخت.برا و به آن ها چشم دیخند بهزاد

 خوشش را به او نشان داده است!

 یکرد.گمشده اش را م یرا جست و جو م نیلیبود و با نگاهش آ رهیبا حسرت به مجلس خ ریتاالر،آرشاو یآن سو در

 او را از دست داده بود! شیکه سال ها پ یخواست.گمشده ا

 ؟یدیرس ریقدر د نیآقا.چرا ا یآمد و گفت:به به،چه عجب کرد شیبه سو دنشیبا د آرسام

 .ییکه تو رو رسوندم رفتم جا نی:بعد اریآرشاو

 شد:کجا؟ رهیکنجکاو به او خ آرسام

 .گهیامشب دست از سر کچل ما بردار د هیبابا. ی.اییجا هی:ریآرشاو

 با خنده گفت:فقط بخاطر آرش! آرسام
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 برم به جوونش دعا کنم. دی:پس باریآرشاو

 ؟یدیرو د یلیآ ی:آره.راستآرسام

 شد و پاسخ داد:نه! نیغمگ گریبار د ریآرشاو

به  یدست ریمادرش رفت.آرشاو یاز او،به سو یکه آوا او را فراخواند و پس از عذرخواه دیبگو یزیخواست چ آرسام

که در همه  یعروس و داماد قدم برداشت.اخم یحجله  یاش،به سو یشگیو با همان صالبت و ابهت هم دیکتش کش

کرد.دختران با شوق و  یم رهیبه خود خ اجذاب،نگاهِ تمام دختران جوان ر یداشت و آن چهره  یشانیحال به پ

 کردند. یم زیاو دندان ت یو در دل برا ستندینگر یحسرت به او م

 یو کوفته رو ،خستهیکوبیرقص و پا یپس از کل نیلیبود و با تلفنش مشغول گفت و گو بود.آ اطیداخل ح بهزاد

از دستش سر خورد و  وانیاو،ل دنیآب را به دست گرفت و خواست آن را سر بکشد که با د وانیوا رفت.ل یصندل

 را داشت!خود  تیجذاب مرا فشرد.هنوز ه شیشد.بغض گلو رهیزده به او خ رتیافتاد.ح نیزم یرو

ا ر راهنشیپ یلبه  یشد اما پسرک متوجه نشد و مشغول گفت و گو با آرش بود.عصب یم دهیدنبال او کش نگاهش

کنه!مگه آرش با اون بد نبود پس  یخواد تالف یکنه؟حتما م یکار م یچ نجایآخه اون ا»فشرد و در دل با خود گفت:

 «.کنن؟ یاالن چرا دارن با هم خوش و بش م

 «.حتما آرسام دعوتش کرده!»لب زمزمه کرد: ری.زستینگر ریخندان برادرش و آرشاو یو کنجکاو به چهره  متعجب

خفه  یتاالر حساب یآمد و هوا یباال م ی.نفسش به سختدیکوب زیم یرو تیبرداشت و با عصبان نیزم یرا از رو وانیل

 رفت. یم رونیماند و بعد ب یشام منتظر م یتا لحظه  دیکننده بود!با

زه را تا یو هوا دیکش یقیجست.نفس عم رونیراحت از تاالر ب یالیو او با خ دیبعد،وقت شام فرا رس یساعات سرانجام

 کرد! یم ی.نگاهش در اطراف به چرخش در آمد.حس سبکستادیا یباغ رفت و کنار درخت ی.به سودیبلع

 هریخ ینامعلوم یو به نقطه  دیکش یبود؟آه دهیرفت.چطور او را ند یچشمانش کنار نم شیاز پ یاو لحظه ا ریتصو

هادش او،آه از ن دنیشد.با د نهیبه س نهیس ریبه جلو برداشت اما با آرشاو یقدم نیشد.خواست به تاالر برگردد.بنابرا

را  شیپالتو یگوشه  ریگرفت اما آرشاو شیاو را در پ ریسخالف م یریافکند و مس ریسر به ز یبرخاست.با درماندگ

 گرفت و گفت:صبر کن!
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رد که ک یگفت.به غلط کردن افتاده بود و آرزو م راهیاما برنگشت.در دل به شانس خود بد و ب ستادیبه اجبار ا نیلیآ

 بود! امدهین رونیکاش از تاالر ب یا

 تر بهزاد کرد هر چه زود یشد.دعا دعا م رهیو کالفه به او خ ی.دخترک عصبستادیآمد و مقابلش ا شیبه سو ریآرشاو

از اون دختر  گهی!دیخوشگل شد یلینگاهش را معطوف نگاه نگران او کرد و لب زد:خ ریآرسام سر برسند.آرشاو ای

 واسه خودت! یشد ی!خانومستین یخبر یلوس و ناز ناز یکوچولو

دانست قصد آزار او را  یداد.م یم هیکنا یشد بو یکه از دهان پسرک خارج م یرا فشرد.تک تک کلمات شیگلو بغض

 دمیتوجه به سکوت او ادامه داد:شن یاما ب ریسکوت کرد.آرشاو نیکند.بنابرا یاو را تالف انتیخواهد خ یدارد و م

که تو رو هم عاشق خودش  وونتهید یقدر نیا دمی...شنادیز یلی...اونم دوست داره...خیشوهرت رو دوست دار یلیخ

 !یعاشقش باش دمیپرستت...با ی...اون مینه؟...آره خب حق دار یکرده...عاشقش

 ؟یزخم زبون بزن یهمه مدت اومد نیا ه؟بعدیحرفا چ نی:منظورت از انیلیآ

که من و  یاز من دوست داره نه؟اون قدر شتریب یلی!خقتهیحق نیگم؟اگه آره انکار کن.ا ی:مگه دروغ مریآرشاو

 شد؟ یچ یکه هفت سال تو دلت محفوظ نگه داشته بود ی...اون عشقیزد یکه ازش دم م ی.اون عشقیفراموش کرد

 

 

 کنم تمومش کن! یبر هم فشرد و زمزمه کرد:خواهش م دهید نیلیآ

بود اون عشق  نیت؟ایبود وفادار نی؟هان؟ایزد یکه ازش دم م یزد و گفت:پس کو اون عشق یپوزخند ریآرشاو

 که بخاطر یی...حداقل به حرمت روزایفراموشم کن عیقدر سر نیکردم ا یواقعا!فکر نم زادیمر ت؟دستیخالص و واقع

 یب یلی...تو خیلی...اما آیاشتد یواسه من نگه م ییجا هیقلبت  یاون گوشه کنارا ،تویختیمن اشک ر

 ...یحد نامرد و خودخواه باش نیکردم تا ا یوقت فکر نم چی...نامرد...هیرحم

راهمون از هم جدا شده.از همون دو سال  ؟ماید ی!چرا عذابم مریزد:بسه!تمومش کن آرشاو ادیبا عجز فر نیلیآ

 حرفا رو تمومش کن و برو. نیگرده؟نه!پس ا یداره؟گذشته بر م یا دهیحرفا چه فا نیگفتن ا گهی.پس دشیپ

 آره؟ یراحت نیزد:به ا ادیفر یعصب ریآرشاو
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...مشکل ستیمن ن ریتقص ینکرد ...اگهیکرد یفراموشم م دی...بایبر دیبغضش را فرو خورد و گفت:آره...با نیلیآ

 خودته!

و اساسه که با  هیپا یارزش و ب یعشقِ من اون قدر ب یکرد ؟فکریلیآ ییتو نی:واقعا ادیپرس یبا ناباور ریآرشاو

 گذشت زمان فراموش بشه؟

 ینک یمن و درک نم تیفراموش بشه...تو چرا موقع دیزد:با ادیفر دیلرز یم شیکه صدا یو در حال اوردیتاب ن نیلیآ

سر و صدا راهت و بکش  یزنِ متأهل!پس ب هی...من االن شوهر دارم و شدم ستمیسابق ن نِیلیاون آ گهید ر؟منیآرشاو

...اون رونیب ایب التیکن...از خواب و خ رونی...فکر من و از سرت بیمن و فراموش کن دیبا یچه نخوا یو برو.چه بخوا

 موند! یپا گذاشته شد و تو همون گذشته باق ریز هیتوسط بق شیوقت پ یلی،خیزن یکه ازش دم م یقعش

 و از من نخواه.هرگز! نی.هرگز ایلیزد و سپس گفت:نه آ شیبه موها یچنگ یعصب ریآرشاو

 ازدواج نیدونم تو به اجبار به ا ی...میدونم تو هم گذشته رو فراموش نکرد یبرداشت و زمزمه کرد:م شیبه سو یقدم

 ...پس چرا...یتن داد

 هم برنگرد! گهی...برو...دریحرفش را قطع کرد و با تحکم گفت:برو آرشاو نیلیآ

 به سرت؟ ؟زدهیکن یم کاریچ ی:داردیبا وحشت پرس نیلیرا به درخت چسباند.آ را فشرد و او شیبازو ریآرشاو

 یامر،بر نگران نیشد و هم یآن دو نم یمتوجه  یکس یکینگرانش را در اعماق باغ به چرخش در آورد.در آن تار نگاهِ

 افزود! یاش م

و آسمون  نیزم نیب میشده...زندگ ی...شب و روزم قاط؟یفهم یشدم...م وونهی:آره زده به سرم...از دست تو دریآرشاو

 ی...تو و خاطراتت!...اون وقت ازم میخواب و خوراک برام نزاشت یلعنت یو فقط تو!...تو ؟فقطیمعلقه!...بخاطر چ

 یعشقم م ی...پاستمیآره؟...نه!...من مثل تو خودخواه و نامرد ن یآسون نیبرم و فراموشت کنم؟...به هم یخوا

ط و کشم،فق یفس مکه زنده ام و ن یو تا زمان ایگفتم؟...گفتم که تا آخر دن یبهت چ ادتهیمونم... یعهدم م یمونم...پا

رو کنار  هتفراموشت کنم و گذش یراحت نیفقط عاشق تواَم و قلبم متعلق به تواِ...پس االنم ازم انتظار نداشته باش به ا

 رونیپوکت ب یفکر رو از اون کله  نیفراموشت کنم...پس ا رممکنهی...غیمون یو تا ابد عشق من م شهیبزارم...تو هم

 کن...

 ؟یدار یزمزمه کرد:چرا دست از سرم بر نم ختیر یکه اشک م یدر حال نیلیآ
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دوست دارم...دست خودم  گفت:چون که یتر میکرد و با لحن مال رییاو،رنگ نگاهش تغ یاشک ها دنیبا د ریآرشاو

تونم  ی...نمیو مال بهزاد یستیتو مال من ن گهیتونم باور کنم که د یتونم بهت فکر نکنم...نم ی...نمستین

 ؟یفهم ی...چرا نمیلعنت

موضوع رو  نیا یتون یبه تو تعلق ندارم و شوهرم بهزاده!نم گهیکه من د یبفهم یتون یتو؟تو نم ای:من نیلیآ

 !رفتشیپذ دیبا یتلخه،ول قتی.قبول دارم حق؟آرهیبفهم

تو  ادی...اما ازم نخواه فراموشت کنم...من فقط با رونیرفتم ب تیو از من نخواه...باشه...من که از زندگ نی.ا:نه..ریآرشاو

 و خاطره هامون خوشم...

داد  یگذشته ها سوق م یرا به سو ن،ذهنشی!آن نگاهِ نافذ و مشکدیقلبش لرز گرینگاهش را به او دوخت.بار د نیلیآ

 یرا به درد مآورد و قلبش  یم ادشیکرد!عشق نافرجامش را به  یم یو عاشقانه اش را تداع نیریو خاطرات ش

 یم رهیچشمانش ت شیرا پ ایرفت و دن یفرو م بشدر قل شتریکه همچون خنجر،با هر بار مرور خاطرات ب یآورد!درد

 کرد!

تواِ...تو  هیمن خوشبخت یمن...تنها آرزو یِشگیعقب رفت و زمزمه کرد:مواظب خودت باش عشقِ هم یقدم ریآرشاو

تو رو خراب  یدونم...من حق ندارم خوشبخت ینکن...م هی...باشه؟...گریزیاشک بر گهید نمیفقط بخند و شاد باش...نب

ونم د یلذت ببر...نگران منم نباش...هر چند که م تینشده...از زندگ رید ی...قدرش و بدون تا وقتوونتهیکنم...بهزاد د

ا زجر شم ت ینم یآفتاب یکه تو هست ییجا گهیدم...د یعذابت نم نیاز ا شتریب گهی...اما منم دیکن یبه من فکر نم

 دلم... زینزاشتم...خداحافظ عز ادگاریبرات به  یزی...من و ببخش که جز غم چینکش

چشمان او له  شیپ نیاز ا شتریو ب ندیرا بب شیاشک ها نیلیخواست آ یافکند.نم ریو سر به ز دیکش یآه

وا رفت و هق هق اش به هوا  نیزم یرو کنار درخت نیلیفورا او را ترک کرد و از باغ خارج شد.آ نیشود.بنابرا

 برخاست.
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 خورده بود! کهیاو به شدت  دنیهم از د ریشد.آرشاو رهیخ ریباغ رفت و متعجب به آرشاو یبه سو بهزاد

 کرد! یم دادی.چشمانش سرخ بود و غم در آن بدیدرهم او را کاو یچهره  یبا کنجکاو بهزاد

 ؟یختی:حالت خوبه؟چرا بهم ردیو پرس دیبه شانه اش کش یدست

ر بحث نف هی...با ستین میزیپاسخ داد:چ یدستپاچگ زد،بایکرد از نگاه کردن به او بگر یم یکه سع یدر حال ریآرشاو

 بهم... ختیکردم...اعصابم و ر

 عجله؟ نیخب،حاال کجا با ا یلیتکان داد و گفت:خ یکه قانع نشده بود،سر یدر حال بهزاد

 خونه تنهاست. دایبرم.آرش دیشه.با یم رمی:داره دریآرشاو

 !یبرگشته؟به سالمت دای:عه آرشبهزاد

 شه.ترمش تموم شده! یم یبر لب آورد:آره.دو سه روز یتصنع یلبخند ریآرشاو

 شم. یمزاحم نم گهی:آهان.خب دبهزاد

 یدختر ی هیگر یکرد و با سرعت از او دور شد.خواست به تاالر برگردد که صدا یلب خداحافظ ریز ریآرشاو

 ریز یگذشت.دختر دهیسر به فلک کش یدرخت ها یباغ رفت و از ال به ال یکرد.فورا به سو کیاش را تحر یکنجکاو

حاطه ا ی.نگراندیرا د نیلیتعجب آ کمالاما در  دیبگو یزی.خواست چستیگر یبلند م یدرخت نشسته بود و با صدا

 یاش سکوت فضا را در بر م هیگر یاما در افکار خود غرق بود و تنها صدا نیلیاو قدم تند کرد.آ یاش کرد و به سو

 گرفت.

 یکن یم هیگر ؟چراینشست نجایدلم چرا ا زینم؟عزیلی:آدیرا به دست گرفت و پرس شیبازو یبا نگران بهزاد

 شده؟ ی؟چیخانم

افکند.اما بهزاد دست بردار نبود.خم  ریرا زدود و سر به ز شیاو،سرش را باال گرفت.اشک ها یصدا دنیبا شن نیلیآ

 ن؟یلی؟آیزن یکرده گلم؟چرا حرف نم تتیاذ یشده عروسک؟ک یشد و با دستش سر او را باال گرفت:چ

سکوت کرد و او .بهزاد هم ستیگر یم یبلند تر یاو گذاشت.حال با صدا ی نهیس یو سرش را رو اوردیتاب ن نیلیآ

 نشد؟ بتمیغ یمتوجه  ی:کسدیاز او جدا شد و پرس نیلیبعد،آ یقیرا نوازش کرد.دقا
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 .زمی:نه عزبهزاد

 نیداشت تو ا یلیچه دل ؟اصالیکرد یم هی:چرا گردیبرخاست و پرس شیجا برخاست و بهزاد هم متعاقب او از جا از

 جا؟اونم تنها؟ نیا یایب یپاش یو خلوت یکیتار

 و نجوا کرد:گرمم بود.اومده بودم هوا بخورم. دیلب گز نیلیآ

و  ات کل باغ هیگر یصدا سه؟چرای:پس چرا گونه هات خدیپرس ادیبا فر بایو تقر دیکش یقینفس عم یعصب بهزاد

 داشت هان؟ یلیدل ؟چهیکرد یم هیگر یطور نیبرداشته بود؟چرا ا

خودش اومد  یمن نبود بهزاد...اون...اون لعنت ریپاسخ داد:بخدا تقص ستیگر یصدا م یکه ب یدر حال نیلیآ

 نداشتم...تو رو خدا حرفم و باور کن... یسراغم...من گناه

 ؟یلیآ یزن یحرف م ی:از کدیصورت دخترک را قاب گرفت و پرس بهزاد

 ن؟یلیبهت گفته آره؟آره آ یزیچ ی:اون لعنتدیپرس یافتاد و با ناباور ریآرشاو ادیناگهان به  اما

 کارش کنم یدونم چ ی:مدیلب غر ریز یبرداشت و عصب اطیح یبه سو یتکان داد که بهزاد قدم یسر انیگر نیلیآ

 رو! یعوض ی کهیمرت

 کیخودت و کوچ یخودیرا فشرد:نه بهزاد...ولش کن...بزار بره...ب شیبه خودش آمد و بازو عیسر نیلیآ

 کنم بهزاد... ینکن...خواهش م

کرد و گفت:چرا نرم؟نکنه هنوزم  ستیگر یم اریاخت یکه ب نیلیرا معطوف آ نشیو نگاهِ خشمگ ستادیا بهزاد

 ؟یدوستش دار

 ؟یگفت:چـ رتیبا ح نیلیآ

 دونم! یرو م زیزد و زمزمه کرد:انکار نکن چون من همه چ یپوزخند بهزاد

 یحرف نیبهت همچ یبهزاد...ک ستیطور ن نیلب زد:ا نیخودش را به آغوش او پرت کرد و در همان ح نیلیآ

اون وقت من چطور اون و دوست داشته  یزده؟...من زنتم...پس فقط و فقط هم تو رو دوست دارم...تو شوهر من

 ...؟یگ یم یدار یچ یفهم یباشم؟...اصال م
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 ؟یبگو که فراموشش کرد یلی:آدیاو را از خود جدا کرد و پرس بهزاد

 یدرش اتفاق افتاده...باور کن از وقت یبرهم فشرد و زمزمه کرد:من گذشتم و دفن کردم...گذشته و هر چ دهید نیلیآ

 میشوهرم و زندگ اریام رو کردم که فراموشش کنم...موفق هم شدم...چون خودم و در اخت یسع م،تمومیازدواج کرد

 یجا هم یا گهیتونستم دوست نداشته باشم...هر کس د یمن به تو...نم تینها یب یهم شد عالقه  جشیگذاشتم و نت

نشد...دوست  یبهزاد...آره...من قسم خورده بودم عاشقت نشم...ول یتونست...تو فوق العاده ا یمن بود نم

 ام رو با تو و در کنار تو بسازم... ندهیخوام آ یکه گذشتم و گذاشتم کنار و م ی...به حدادیز یلیدارم...خ

آزرده اش،دخترک  ی افهیبود و ق دایدر چهره اش هو یشد.آشفتگ رهیو به رو به رو خ دیکش شیموهابه  یدست بهزاد

 رنجاند! یرا م

 شد و نگاهِ اشک بارش را به او دوخت:بهزاد؟ کیبه او نزد یقدم نیلیآ

 ؟یختیطور بهم ر نیگفت که ا یگفت؟چ یاون بهت چ یلی:آبهزاد

 .ادیب شیپ نمونیب یخوام بخاطر اون کدورت یگفته مهم نبوده!بهزاد نم ی.هر چیچی:هنیلیآ

 کنه نه؟ ی:هنوزم به تو فکر مبهزاد

 بغضش را فرو خورد و زمزمه کرد:آره! نیلیآ

با من ازدواج  نی...واسه همیاون و فراموش کرد گهی...اما با خودم گفتم تو دیلیدونستم آ یرو م زی:من همه چبهزاد

 تو... یبود...البته برا یدونستم ازدواج ما اجبار ی...میکرد

 

 

هم بهت گفتم  یهم نداشتم...من شب خواستگار یا گهیراه د یعنیمن گذشته رو فراموش کردم... ی:ولنیلیآ

کردم  یتموم شد...بعد اونم سع زی.همه چنشد.. یکار کرده...ول نیخواستم بگم که آرش من و مجبور به ا یبهزاد...م

جا ها کمکم  یلی...خیدوستم بود نی...تو بهترنمخودم و جمع و جور کنم...چون دوست نداشتم تو رو از خودم برنجو

بعدش خودمم کم کم  ی...ولمیبهت گفتم فقط دوست لیدونم...همون اوا یبود که آزارت ندم...م فمی...منم وظیکرد
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که  یبرادرم و عشق یها یخودخواه یِشدم!...قربان یمن قربانکنم باورم کن... یبهت عالقمند شدم بهزاد...خواهش م

 دلم نگه داشته بودم... وچند سال ت

رو دوست  ریو نابود کرد...من آرشاو میزندگ یزد:اون لعنت ادیکرد فر یکه هق هق م ینشست و در حال نیزم یرو

تموم من و به عقد تو در آورد...من  یرحم یآرش با ب یدوستش داشتم...ول یلیبودم...خ کیکه کوچ یداشتم...از وقت

 نیآب تو دلم تکون بخوره...هم یزار یکه نم یعاشقم درق نیدونستم ا یتو رو هم نابود کنم...م یِخواستم زندگ ینم

ما ها رو  یِ هاش زندگ یو خودخواه جایبود بهزاد...آرش با اون غرور ب شتریاز من ب یلیخ اقتتیتو ل یطورم شد...ول

 یقدر خودم و مشغول م نیفکر نکردم...ا یمرد چیبه ه گهیبه بعد د مونیبدون من از شب عروس یولنابود کرد...

هوام و  شهیو هم یچرخ یمثل پروانه دورم م دمید ی...وقتدمید اتویمهربون یتا به گذشته برنگردم...وقت دمکر

تو و عشقِ تو بود که من و  نیا ییمثل تو نشم...تو اوج تنها یتونستم عاشق شوهر ی...دلم و سپردم دستت...نمیدار

 ینم یگفتم...ول یو بهت م زمیخودم همه چ دیمن با ه...درستیخوام من و ببخش یبرگردوند...بهزاد ازت م یبه زندگ

رو تو  ریبه حال ما دو تا نداشت...من عشق آرشاو یسود چیآوردن گذشته ه ونیخواستم ناراحتت کنم...چون به م

به تو رو نداشتم و ندارم...امشبم اومده بود تا  انتیوقتم قصد خ چیقلبم دفن کردم...چون تا ابد برام ممنوع بود...ه

 زنه! یاطراف من پرسه نم گهی...حرفاش و زد و رفت...حداقل سبک شد و دستیمهم ن یبارم کنه...ول هیناک

را  شیحلقه بسته بود و بغض صدا شیفت.اشک در چشم هامهابا او را در آغوش گر ینشست و ب نیزم یرو بهزاد

 یامشب تموم م نیجا و هم نیهم زیچ ،همهیلیزمزمه کرد:آ نیلیلرزان کنار گوش آ یکرد.با همان صدا یلرزان م

دونم قلبت اون قدر پاکه که  یبودم...م زیچ مه...خودم شاهد هنیلیبحثمونه...من بهت اعتماد دارم آ نیآخر نیشه...ا

ازت تشکر  دیدونم چطور با ی...نمیکرد یساله ات رو قربان نیو عشق چند یبخاطر عشق من از عشق خودت گذشت

کنم با  یم ،حسیمال من شد یکرد...از وقت دایپ یمن با تو معن هی...زندگیلیآ یاومد میکه به زندگ یکنم...مرس

خوام بگم که فراموشش  ی...در مورد گذشته ات هم میلی...خنیلیدوست دارم آ یلیرو دارم...خ ایگنج دن نیارزش تر

داشته باشم...پس تو  یگذشته ا نیتو من همچ یداره...ممکن بود به جا یگذشته ا هی ی...به هر حال هر کسمیکن یم

 دم... یمورد حق رو به تو م نیا

 بهزاد؟ یستی:تو ازم دلخور ندیخش دار شده بود پرس هیکه از فرط گر ییو با صدا دیخود را عقب کش نیلیآ

 دیتند رفتم...ببخش کمیدلم...اولش ناراحت شدم...واسه همون  زیاش کاشت و لب زد:نه عز یشانیبر پ یبوسه ا بهزاد

 ...دست خودم نبود که سرت داد زدم...یخانم
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 تو رو جبران کنم؟ یها یوببهزاد.من چطور خ یخوب یلیبر لب نشاند و نجوا کرد:تو خ یلبخند نیلیآ

 ؟ید یبمون...ترکم نکن...همراهم باش...تا هر جا که شد...قول م شمیدستش را فشرد:فقط پ بهزاد

 دم! ی:قول منیلیآ

 گردن! یداخل؟االن همه دنبالمون م میبر ستیو گفت:بهتر ن دیخند بهزاد

 .زمیعز میاز جا برخاست و گفت:بر نیلیآ

به  یو خوش یتاالر شد.جشن آن شب هم به خوب ش،واردیپ ی قهیچند دق یرا فشرد و فارغ از غم و غصه  شیبازو

 ...دیرس انیپا

*** 

 ؟یبر یخوا ی:کجا مدیمتعجب پرس آرسام

 زد و زمزمه کرد:قبرستون! یپوزخند ریآرشاو

 ؟یبش قیبا مرده ها رف یبر یخوا یناقال،م ی:اآرسام

 !ستیآرسام.حالم خوب ن اریدر ن یرها کرد و گفت:مسخره باز نیزم یچمدان را رو یعصب ریآرشاو

 حالت خوب نبود. دمی.من هر وقت تو رو دهیعیکه طب نیهم کنارش نشست و گفت:خب ا آرسام

 ؟یر یم ییجا یمانعش شد:داداش دایآرش یدهد که صدا یخواست پاسخ پسرک

 دی...بادایرا به او دوخت و لب زد:آره آرش نشیرفت.نگاهِ غمگ شیبرخاست و به سو شیاو،از جا دنیبا د ریآرشاو

 شهر و آدماش دور باشم... نیاز ا دیمدت با هیبرم...

 ...ام؟آخهیشه منم ب یگفت:نم یو با ناراحت دیلب ورچ دایآرش

 .مسافرت میبرگشتم با هم بر یدم وقت یتنها باشم خواهر خوشگلم.قول م دیحرفش را قطع کرد:نه!من با ریآرشاو
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دانست  یگرفت.نگاهِ آرسام هم او را بدرقه کرد.نم شیاتاقش را در پ ریبرگرداند و مس یاز او رو یبا دلخور دایآرش

 !دیآ یدخترک به دلش نشسته و از او خوشش م نیقدر ا نیچرا ا

 ؟یباهاش حرف بزن یتون یملتمس گفت:م یبه آرسام انداخت و با لحن یمستأصل نگاه ریآرشاو

 ؟ی:با مندیمتعجب پرس آرسام

 !وارمی:نه پس،با دریآرشاو

 

 

 

 ده؟ یاز جا برخاست و گفت:آخه حرف من و گوش م آرسام

و اون  نیا ی...خسته شدم از بس براگهیکن د شیکار هیدونم آرسام.. یآتش زد و پاسخ داد:نم یگاریس ریآرشاو

 دادم چمه! حیتوض

 رم. یخب م یلی:خآرسام

گوشش را نوازش  دایآرش نیدلنش یبه در نواخت.صدا یاتاق او قدم برداشت و ضربه ا یبه سو سپس

 .«دییبفرما»کرد:

فرستاد و  شیها هی.با لذت عطر را به ردیرس یاتاق به مشام م یجا یزد و وارد اتاق شد.عطر او در جا یمحو لبخند

 ند!ک یم هیبرد که گر یپ شیتخت و به پشت نشسته بود.از لرزش شانه ها یرو دایهمان جا ثابت ماند.آرش یقیدقا

 خانم؟ دایزد:آرش شیرفت و صدا شیلرزان به سو یگام ها با

 خورد و پاسخ داد:بله؟ یفیتکان خف دایآرش

 :اجازه هست؟دیاشاره کرد و پرس یبه صندل آرسام
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در مورد  نیرا زدود و گفت:اگه اومد شیماند.اشک ها رهیمثبت تکان داد و به رو به رو خ یبه نشانه  یسر دایآرش

 بشنوم! یزیخوام چ ینم د،منیداداشم حرف بزن

 !یلجباز یلیکرد و گفت:خ یاخم آرسام

 یدون یمن لجباز تر از تواَم...تو اصال م یپا انداخت و افزود:خب ول یزد و سکوت کرد.آرسام پا رو یپوزخند دایآرش

 ...یکرد یمثل بچه کوچولو ها قهر نم یطور نیا یدونست یم ...نه...اگهده؟یکش یداداشت چ

 گفت:مواظب حرف زدنت باش! یعصب دایآرش

 شه مثال؟ یم ی:اگه نباشم چآرسام

 حرف بزنم. یخوام با کس ی.من نمرونی:برو بدیاز جا برخاست و غر دایآرش

 یاو گرفت و گفت:ه یبه سو دیتهد ی.انگشت سبابه اش را به نشانه ستادیهم از جا برخاست و مقابل او ا آرسام

 دونم با تو! یو به حرفام گوش بده.وگرنه من م نیآدم بش ینکن.مثل بچه  غیج غیج یخانوم،الک

 به من دست بزن. یزد:جرأت دار ادیزد و فر یزهرخند دایآرش

 ها؟ یترسون یم یزد:من و از چ ادیزد و فر شیبه موها یگفت.چنگ راهیلب بد و ب ریز یعصب آرسام

.دخترک تعادلش را از دست دیرا فشرد و او را به عقب کش شیخواست از اتاق خارج شود که آرسام فورا بازو دایآرش

زل زدند.آرسام فورا به خودش آمد و خودش را عقب  گریکدیداد و به آغوش او پرت شد.هر دو متعجب و ناباور به 

 !دکر یاش م وانهی.قلبش به تالطم افتاده بود و عطر او ددیکش

 بود! ستادهیسرخ از شرم مقابلش ا یو با گونه ها ریبه او انداخت که سر به ز ینگاه

 .دی:ببخشآرسام

 .ستیلب گفت:مهم ن ریز دایآرش

 شنوم! یدهد گفت:خب م رییگفت و گو را تغ ریمس نیا یبرا سپس
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ت دس یعنیمعروفه! ی شهیعاشق پ هیآق داداش شما  نیخب،اول بگم که ا یلینثارش کرد و لب زد:خ یلبخند آرسام

 مجنون و از پشت بسته!

 ر؟ی؟آرشاوی:کدیمتعجب پرس دایآرش

 .یداداش جنابال نی:نه پس من.آره همآرسام

 !؟محالهیو عاشق ری:آرشاودایآرش

 خانوم؟ یکار یشما عاشق خواهر بنده اس.کجا زیداداش ه نی:آره.اآرسام

 ؟یگ یم یدار یچ ؟اصالی:مگه تو خواهر داردایآرش

 .االن شوهر داره.نهیلی:آره.اسمش آآرسام

 عاشق اونه؟حالت خوبه تو؟ ری:شوهر داره؟پس چطور آرشاودایآرش

 :نه واال.آرسام

 مخت تاب داره! یدون یو گفت:خوبه خودتم م دیخند دایآرش

 آقا بودم،االن شدم تو؟ شیساعت پ هی:تا آرسام

 .یگفت یم یخب،لوس نشو.داشت یلی:خدایآرش

آرش نخواست...مجبورش کرد با بهزاد  یعنینشد... یکه داداش شما عاشق خواهر من بود...ول نی:خب...آره اآرسام

 ریآرشاو یخوشبخته...ول نیلیگذره...آ یشرکتش هم بود...االن دو سال از ازدواجشون م سی...رئقشهیازدواج کنه...رف

و خب حرفشون شده...االنم مثل پسر بچه  دهیرو د نیلیبرادرم بود آرش...اون جا آ یعروس شیداغونه!...چند روز پ

 ره تهران... یدو ساله قهر کرده و داره م یها

 بود! دهیکش یشد!برادرش چه رنج یماند.باورش نم رهیمات و مبهوت به دهان او خ دایآرش

 نیبل از ااما ق ندیرا نب شیانداخت تا آرسام اشک ها ریدر چشمانش حلقه بست و قلبش فشرده شد.سر به ز اشک

 شیکردند.آرسام از جا برخاست و به سو شیگونه روان شدند و رسوا یبر رو شیکه دست به کار شود،اشک ها
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د ز یبا برادرش حرف م دیخارج شد.با اقدستش را پس زد و با عجله از ات دایگرفت اما آرش شیبه سو یرفت.دستمال

 یم هیگر ؟چرایشده آج ی:چدیرفت و پرس شیبه سو یاو،با نگران دنیبا د ریکرد.آرشاو یو او را از رفتن منصرف م

 موش موشک من؟ یکن

 شیکه بغض گلو یبر هم فشرد و در حال دهید ری.آرشاوستیخود را به آغوش او پرت کرد و بلند تر از قبل گر دایآرش

من...خواهر  یدایگردم...آرش یزود بر م یلیرم؟...باور کن خ ی...مگه من کجا ممینکن خواهر هیفشرد،لب زد:گر یرا م

با اومدنش آورد و با رفتنش اون  نیلیکه آ یدارم...آرامش ازین شرم تا با خودم خلوت کنم...به آرام یمن...م یکوچولو

که نقطه به نقطه اش من و  یشهر بمونم...شهر نیتونم تو ا ینم گهیرم دنبالِ همون آرامش...د یو ازم پس گرفت...م

برم  دی...پس بانمیببشده...طاقت ندارم اون و کنار بهزاد  زیصبرم لبر یتونم...کاسه  یه...باور کن نمانداز یم یلیآ ادی

 یدم زود برگردم...آرسام مراقبته...به اون مثل چشمام اعتماد دارم...م یمدت خودم و گم و گور کنم...قول م هیو 

 نباش.. یچیمنم از بابت تو راحته...نگران ه الیدونم مواظبته...پس خ

 

 

ا حال ت حیگردش و تفر میر ی.هر روز با هم میستیتنها ن گهیکه من برگشتم د ؟حاالیجا بمون نیشه هم ی:نمدایآرش

 .چطوره؟نایمامان ا شیپ میر یو هوات عوض بشه.اصال م

شرمنده ات نشم.باشه  نیاز ا شتریشه.تو رو خدا اصرار نکن تا من ب یدلم.نم زیو لب زد:نه عز دیکش یآه ریآرشاو

 گلم؟

 ی.در ضمن،قول بده وقتی.فقط قول بده مواظب خودت باشیتو بگ یزد و گفت:باشه.هر چ یلبخند دایآرش

 ؟ید یخوام.قول م یخودم و م یهمون پسر سابق!من داداش ی،بشیبرگشت

 ست؟ین یا گهی:چشم خانوووم،امر دریآرشاو

 .نی:نچ فعال همدایآرش

 یحساب یگوشمال هیخواهرتم  نیآقا،ا یسالن داد زد:ه یکه آرسام از آن سو دیبگو یگرید زیخواست چ ریآرشاو

 بده!
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 کارت داره؟ ی:موش موشک من چدیمتعجب پرس ریآرشاو

 .دیهم یدنده!لنگه  هیخودت لجباز و  نهوی:عآرسام

 !نیستین یلیزد و گفت:نه که تو و آ یلبخند تلخ ریآرشاو

کنه...در ضمن همش هم  یراهش و کج م نهیب یم یبنده رو از دو متر ینداره...خواهر جنابال یبه اون ربط نی:اآرسام

 خودت تخس و لجبازه... نی...عرهیگ یکنه و پاچه م یاخم م

گه.اصال آدم قحط بود تو با  یم ایچ نشیبب یو رو به برادرش گفت:عه داداش دیرا درهم کش شیسگرمه ها دایآرش

 ؟یپررو دوست شد یپسره  نیا

 ادب! یب یلب زمزمه کرد:پسره  ریرا برگرداند و ز شیرو

به  یقیدقا رینشست.آرشاو یدخترک تخس،به دلش م نیشد.چه قدر ا رهیزد و در سکوت به او خ یلبخند آرسام

 بهم؟ دیپر یسگ و گربه م نیماند.سپس گفت:بچه ها،چرا ع رهیآن دو خ یچهره ها

 اونه! ریزدند:عه تقص ادیو آرسام هم زمان فر دایآرش

انداختند.خودشان  گریکدیبه  یو نگاهِ معنا دار دندیو آرسام هم خند دایاتاقش رفت.آرش یو به سو دیخند ریآرشاو

 برطرف خواهد شد!  زیمدارا کنند،همه چ گریکدیبا  یبچگانه است و اگر کم شانیدانستند جنگ و دعوا یهم م

  

 ؟یجا نزاشت یزی:چدیپرس نیلیانداخت و رو به آ لیبه صندوق عقب اتومب ینگاه بهزاد

 .زمی:نه عزنیلیآ

 .آرش منتظره!میبر نیزد و گفت:پس بش یلبخند بهزاد

ن زنگ بز هیگفت: نیلیتکان داد و سوار شد.به دنبال او بهزاد هم سوار شد و پس از استارت زدن،رو به آ یسر نیلیآ

 نه؟ ایآرش راه افتاده  نیبب

 لحظه! هیداشت پاسخ داد:باشه  یبر م فشیکه تلفنش را از درون ک یدر حال نیلیآ
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 ؟یلی:جانم آدیچیبرادرش در گوشش پ یآرش را گرفت و پس از گذر دو بوق،صدا ی شماره

 ؟یداداش ی:سالم،راه افتادنیلیآ

 خونتونم. کی.نزدزمی:آره عزآرش

 :آها باشه.نیلیآ

 ؟یندار ی:فعال کارآرش

 !نمتیب ی:نه فعال.منیلیآ

 رسن. ی.آروم برو مکنیو رو به بهزاد گفت:نزد افتی انیپا تماس

 دنده را جا به جا کرد:چشم خانم! بهزاد

 !یگفت:شدم غالمِ حلقه به گوشِ جنابال یزد که بهزاد به شوخ یلبخند نیلیآ

 ؟یهست یو گفت:ناراض دیخند نیلیآ

 باشه؟ یمثل تو داشته باشه و ناراض یشه آدم خانم ی.مگه ممیهم راض یلی.خرمی:نخبهزاد

 باشم! یناراض یشوهر نیتونم با وجودِ همچ یاو را در دست فشرد و نجوا کرد:منم نم یمردانه  یدست ها نیلیآ

 .وونهید یدختره  وونتمیو عاشقانه گفت:د دایش یو با لحن دیخند بهزاد

 هم شدم؟ ونهیکرد و گفت:حاال د یتصنع یاخم نیلیآ

را فشرد و  شیمتوقف کرد.بازو یرا گوشه ا لیو اتومب دیشد.بهزاد خند رهیخ ابانیرا برگرداند و به خ شیرو

 ؟یقهر کرد ی:فسقلدیپرس

 ؟یسادی:چرا وادیبهزاد برگشت و پرس یتکان داد.به سو ینف یبه نشانه  ید،سریخند یکه م یدر حال نیلیآ

 کنم تا حاال یم ؟حسیکن ینگاهم م یطور نی:چرا ادیدوباره پرس نیلیشد که آ رهیدر سکوت به او خ یقیدقا بهزاد

 !یدیمن و ند
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خوشگلت زل بزنم و خنده هات  ینتونستم تو چشما گهید دی،شایدیکه بهزاد زمزمه کرد:خدا رو چه د دیخند سپس

 و تماشا کنم!

 بهزاد؟ یزن یحرفا م نیاز ا ه؟چرای:منظورت چنیلیآ

 ترسم! یحرف نزن.م یو دور ییقدر از جدا نیافکند و با بغض زمزمه کرد:ا ریبه ز سر

 .کجا رو دارم برم؟شتمینفسم؟من که پ یترس یچانه اش را فشرد و سرش را باال گرفت:چرا م بهزاد

 یرا م شیکه موها یو در حال دیدخترک حلقه بست و خود را به آغوش او انداخت.بهزاد خند دگانیدر د اشک

 قدر دل نازک شده؟ نیتا حاال ا یگوشش نجوا کرد:عشقِ من از ک د،کناریبوس

 یم یکیکنم  یبهزاد...حس م رهیگ یقلبم درد م یزن یحرف م یطور نیا یبه لباسش زد و گفت:وقت یچنگ نیلیآ

...بهزاد من یتنهام بزار ایبشه  تیزیزنه که مبادا چ یدلم شور م یگ یم یطور نیتو ا ی...وقترهیخواد تو رو ازم بگ

بخدا تونم... یقسم که نم یامیبدم...به جون تو که همه دن هتونم ادام ینم ییترسم...تو رو خدا ترکم نکن...من تنها یم

 کنم نرو... ینرو...خواهش م شمیترکم نکن...از پ گهیتوان ندارم...تو د گهید

کنم...من  یوقت ترکت نم چیرم...ه ینم ییگلم؟...من جا یترس یم ی...اصال از چ؟یترس یچرا م زمی:آخه عزبهزاد

که ترکت کنم اون روز،روزِ  یولت کنم و برم؟...مطمئن باش روز ی...اون وقت چطور؟یفهم یم رمیم یبدون تو م

 ...مطمئن باش خانم خوشگلم! یبخوا که...تا هر جا شتمیو همه جا پ شهیاز اون روز،من هم ریمرگمه!..غ

   

 

 

 کار کنم؟ ی.اون وقت من چرنیترسم تو رو هم ازم بگ یبه او دوخت و زمزمه کرد:منگاهِ اشک بارش را  نیلیآ

 .دیکش یقیبر هم فشرد و نفس عم دهیزد و صورتش را مماسِ صورت او کرد.دخترک د یلبخند بهزاد

 کس! چیتونه!ه یکس نم چی:هبهزاد
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 هیخوام به خاطر  ینم یلیبودند،لب زد:آ ستادهیرا دور کمر او،محکم تر حلقه کرد و در همان حالت که ا دستانش

 یفکرا نیا گهید م،پسیچه قدر خوشبخت نیفکر نکن...بب زایچ نیبه ا گهیبره...د نیاز ب مونیمشت فکرِ بد،خوشحال

 کار کنه... یچ نهدو یرو بسپار دست خدا...اون بهتر م ی..همه چشوم و نکن.

کرد و اجازه نداد  یبهزاد را همراه یمخالفت چیه ی.او هم بدیمهابا او را بوس ینثارش کرد که بهزاد م یلبخند نیلیآ

 مشت فکر بد،آن لحظات ناب را برهم بزند! کی

و اتصال را برقرار کرد:الو  دیانداخت.بهزاد آهسته خند ریو سر به ز دیزنگ تلفن خود را عقب کش یصدا با

 تو؟ ییبهزاد؟کجا

 ؟یدی:رسدیپرس نیشد و در همان ح رهیخ نیلیآ د،بهیخند یکه م یبود!بهزاد در حال آرش

ها،کجا  نیپاهام علف سبز شد.حاال خوبه شماها زود تر راه افتاد ریو گفت:آره شازده.ز دیکش یکالفه پوف آرش

 ؟یموند

 .میکه قرار گذاشته بود یی:همون جابهزاد

 .یاومد یآرش گفت:شرمنده متوجه نشدم ک لیاتومب دنیبه پشتش کرد و با د ینگاه

 شه ها. یم رید فتیداره واال!زود باش راه ب یهم عالم ی:عاشقآرش

 .فعال.و گفت:باشه باشه دیخند بهزاد

 ؟یخواست یو م نیداداشت رفت خانوم.هم شیگفت:آبروم پ نیلیو رو به آ افتی انیپا تماس

 که؟ یانیافکند.بهزاد دستش را فشرد و لب زد:دوست دارم.در جر ریو سر به ز دیخند زیر نیلیآ

 تکان داد و زمزمه کرد:منم دوست دارم! یبا لبخند سر نیلیآ

 شمال راند. یرا به سو لیو اتومب دیکش ینفس آسوده ا بهزاد

 



 اممن یک قربانی 

 

 
355 

 

 دهیخوابش برده و رس یک دیشد.نفهم ادهیپ لیو با رخوت از اتومب دیکش یقیبود!نفس عم شیگرگ و م هوا

 بود! یتلخ ی.چه روز هادیکش یآورد.آه ادیکه آمده بود را به  یبار نیزد.اول یشد و لبخند الیاند.نگاهش معطوف و

 یعرا تدا ریبودنش با آرشاو یکه لحظه به لحظه  یا ی.خاطرات لعنتدندیچشمانش صف کش شیخاطرات پ گرید بار

اگر آن شب آرش از  دیو اعتراف بهزاد!شا ایاش در در یبود،خودکش دهیکه آرش به دادش رس ییکرد.آن شب کذا یم

 یا هدیحرفا فا نیگفتن ا گهیاالن د»بر لب آورد و زمزمه کرد: یشخندی.ندندیرس یبهم م ریو آرشاو د،اویرس یراه نم

 «.شه جبران کرد! یگرده و نه م ینداره.نه زمان به عقب بر م

 ؟یشد داری:عه بدیچیبهزاد در گوشش پ یقدم برداشت که صدا الیو یسو به

 !ونهید دمیو گفت:ترس دیکش یاو،نفس آسوده ا دنی.با دستیو با وحشت به عقب نگر دیکش ینیه

 ؟یآمد:حواست کجا بود خانم شیبا خنده به سو بهزاد

 درندشت. یالیو نیزهرترک بشم تو ا دمی،بایر یم یکن یول م ییتنها یطور نیمن و ا ی:وقتنیلیآ

.کنار گوشش نجوا دیخودش کش یو راهش را کج کرد که بهزاد دستش را فشرد و او را به سو دیحالت قهر لب ورچ به

 ها عروسک! یکن تمیاذ یکرد:تو هم خوب بلد

 تو؟ ای:من نیلیآ

 گفتم. یک نیده!بب یناز کردنات باالخره کار دستت م نیسرتق.ا یزد و گفت:دختره  یلبخند بهزاد

 زد:فعال که نداده شازده! ادید،فریدو یم الیو یکه به سو یو در حال دیخند نیلیآ

 شد. الیو به دنبال او وارد و دیخند بهزاد

 ؟یینجایا یلی:آدیبه در زد و پرس ی.بهزاد ضربه ادیزد،خند یکه نفس نفس م یو در حال ستادیدر ا پشت

 تو. ای:اوهوم.بنیلیآ

 !یاو گفت:امان از دست تو فسقل دنیوارد اتاق شد و با د بهزاد
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من و عالف خودش  یچه جور یوجب مین یدختره  نیلب زمزمه کرد:بب ریکه بهزاد ز دیبا خنده به آغوشش خز نیلیآ

 کرده آخه...

 جنابِ مجنون! نهیش یلرزشم م یخوره پا یخربزه م ی:هر کنیلیآ

 طور! نیکرد نجوا کرد:که ا یکه در اتاق را قفل م یگرفت و در حال طنتینگاهش رنگ ش بهزاد

 ؟ی:چرا در و قفل کرددیمتعجب پرس نیلیآ

 ؟ید ی.نگفتم کار دست خودت میفسقل یبش هیتنب دیبرداشت و گفت:با نیزم یاو را از رو بهزاد

خود  نیلی.آدیتخت گذاشت و خودش هم کنارش دراز کش یاو نهاد.بهزاد او را رو ی نهیس یو سرش رو دیخند نیلیآ

 ارم!ند تیکوچولو؟نترس کار یکن یکه بهزاد او را محکم تر به خود فشرد و با خنده گفت:کجا فرار م دیرا عقب کش

نگفت و در سکوت به ضربان قلب همسرش که حال دو چندان شده بود گوش سپرد.چه حس خوب و  یزیچ نیلیآ

 ...استیدن یِقیموس نیتر نیریو ش نیباتری!گوش سپردن به ضربان قلبِ عشقت!زستیقابل وصف ریغ

 زند. یرا پس م ایدن یِمنف یکند و تمام حس ها یم نیکه حضور او را در کنارت تضم ینیدلنش یِآوا

که به  یروز نیبود.هنوز هم همان نگاه را داشت.درست همانند اول رهیبه او انداخت که عاشقانه به او خ ینگاه

بر گونه اش کاشت و در دل زمزمه  یمرد عاشق را دوست داشت!بوسه ا نیعشقش اعتراف کرده بود!چه قدر ا

 «.شکرت! ایخدا»کرد:

 :دلت برام تنگ شده هوم؟دیبا لبخند پرس بهزاد

 ؟یلوس یلیخ یدونست یبا خنده گفت:م نیلیآ

 :هستم که هستم!بهزاد

 با حرص گفت:عه بهزااد! نیلیآ
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د و ش قیکمتر بود!در نگاهش دق نشانیب یدستانش را دور کمر او محکم تر کرد.حال فاصله  یو حلقه  دیخند بهزاد

 یفمن یفکرا نیخوام ا یم ی.هر چارمیخوامت!باورش برام سخته که بتونم بدون تو دووم ب یم یلیخ نیلینجوا کرد:آ

اگه من رفتم و تنهات  یلیآ یدونم چرا.ول یشم.نم جداگه قراره ازت  یبهم م یحس هیشه! یرو از خودم دور کنم نم

 یمن صد برابر تو عذاب م نهیبشه و غم تو دلت بش تیزینکن.به خودت صدمه نزن.اگه تو چ تیگذاشتم،خودت و اذ

 ؟یمواظب خودت باش ید یکشم.بهم قول م

 ؟یقراره بر ؟کجایزن یحرف م یطور نیشده بهزاد؟چرا ا ی:چدیپرس یبا نگران نیلیآ

 حرف نزن. یطور نیترسم.ا یبه او فشرد و گفت:من م شتریرا ب خود

به که خو یلیخواب خ هیمن با تو، یکنم زندگ یدلم.حس م زیدونم عز ینشاند و گفت:نم سوانشیبر گ یبوسه ا بهزاد

 شه. یزود تموم م یلیخ

 حرفات بد ترش نکن لطفا. نیزنه بهزاد!با ا ی:دلم شور منیلیآ

 یخوام باق یکن باشه؟نم یمنم زندگ ینره.اگه من رفتم تو به جا ادتیو  نیوقت ا چیدوست دارم.ه نیلی:آبهزاد

 عمرت به خاطر من تلف شه!

 یحرف نزن بهزاد...تو رو خدا...من طاقت دور ییجدا ؟ازیزن یحرف م یطور نی:چرا ادیپرس انیگر نیلیآ

خوردم...به اندازه  نیزم یکاف یتونم...من به اندازه  ینم گهیاز تو رو ندارم...به خدا د ییو جدا یندارم...طاقت دلتنگ

مشت حرفه  هیهمش  نایهم شکستن رو تحمل کنم...ا گهیبار د هیتونم  یشکستم و له شدم...نم یکاف ی

 زود! یلیزوده...خ یلیخ انیمن و تو،پا یبدون...برا متیلحظه ها رو غن نیتلخه!...بهشون فکر نکن بهزاد...هم

 و سکوت کرد. دیکش یقینفس عم بهزاد

 نیلیزد و رو به آ یلبخند ایآرش و رو دنیپنجره رفت.با د یجا برخاست و به سو ال،ازیو اطیدر ح یلیاتومب یصدا با

 .داداشت اومده.یگفت:پاشو خانم

:عشقه من باهام دیرفت و پرس شیبه سو مهیاز جا برخاست اما بهزاد سراس ندازدیبه او ب یآن که نگاه یب نیلیآ

 قهره؟
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را  شیرفت و بازو شیتکان داد و دستش را پس زد.اما بهزاد با سماجت به سو ینف یبه نشانه  یسر نیلیآ

شده؟چرا باز اخمات  یکرد و گفت:چ یتصنع یرا وادار کرد به او بنگرد.اخم نیلیفشرد.چانه اش را به دست گرفت و آ

 رفته تو هم عروسک؟

 .ستیزد،زمزمه کرد:ولم کن بهزاد.حالم خوب ن یچنگ م شیبه گلو یکه بغض بد یدر حال نیلیآ

 :مگه من مردم که حالت خوب نباشه؟بهزاد

 :خدانکنه!دیغر نیلیآ

 ی،نمیکن یم غینگاهت و ازم در یرا زدود.سپس نجوا کرد:خوشگلم وقت شیگونه اش را نوازش کرد و اشک ها بهزاد

 ؟ینه!طاقت ندارم بخدا.باشه خانم یمحل یب یوقت روت و ازم برنگردون.قهر کن ول چیآد.ه یبه روزم م یچ یدون

 حاال؟ یشد یبر لب نشاند و پاسخ داد:باشه.راض یرمق یلبخند ب نیلیآ

 !یکرد هیکنه اگه بفهمه گر یبه صورتت بزن.داداشت کلم و م یآب هی:آره.حاال هم برو بهزاد

رفت و مشغول خوش و بش  نییپا یاستقبال از آرش،به طبقه  یرفت.بهزاد هم برا سیسرو یو به سو دیخند نیلیآ

 از آرسام نبود! یبا آن ها شد.خبر

 ومد؟ی:پس آرسام کجاست؟چرا ندیپرس یکنجکاو با

 اومده؟ شیپ ی:مشکلدیپرس یانداختند که بهزاد با نگران گریکدیبه  ینگاه ایو رو آرش

 !رهیآرشاو شیتکان داد و گفت:پ یسر یبا ناراحت آرش

 شده؟ یزی:چرا؟چبهزاد

 :نه.امروز پرواز داره!آرش

 «.خواد بره؟ یکجا م یعنیپرواز داره؟:»دیو از خود پرس ستادیا شیمتعجب سر جا نیلیآ

 نیلی:آدیبحث پرس رییتغ یبه بهزاد انداخت و برا یگوش سپرد.آرش نگاه شانیو به حرف ها ستادیجا ا همان

 کجاست؟خوابه؟
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 ؟یگفت یم یآد.خب داشت ی:نه االن مبهزاد

 بابا. الیخ یکالفه گفت:ب آرش

 خواد بره؟ یکجا م ری:آرشاوبهزاد

 :فکر کنم تهران!آرش

 یلی.چه دلدیشیبه حرف آرش اند یبا ناباور نیلیسالن،آ یسکوت کردند.هر کس در افکارش غرق بود!آن سو همه

مسافرت خودش  نیدانست علت ا یرا فشرد.م شیعجله؟بغض گلو نیشهر برود؟آن هم با ا نیداشت او از ا

 کرد! یاو را از رفتن منصرف م دیکرد؟با یاو را به کامش تلخ م یِزندگ دیبهش دست داد.چرا با یاست!حس بد

 توانست! یرفتن او را که م یازدواجش را نگرفت اما جلو یجلو

خاست و او از جا بر دنیزد و به آن ها خوش آمد گفت.آرش با د یکرد و وارد سالن شد.لبخند یمصلحت یا سرفه

 خودم چطوره؟ یگفت:خواهر

 هوم؟ می:مزاحم که نشددیبه بهزاد زد و پرس یچشمک

 رفت گفت:از راه برس بعد شروع کن آرش. یم ایرو یکه به سو یو در حال دیبا خجالت خند نیلیآ

 آقا؟ یدور برداشت یدی:بازم برادر زنت و ددیرا معطوف بهزاد کرد و پرس نگاهش

 و گفت:من غلط بکنم خانم. دیخند بهزاد

 !لی:زن ذلآرش

 آقا آرش. ریبگ ادی کمینثارش کرد و گفت: یچشم غره ا ایرو

 رو؟ یلیرو؟زن ذل ی:چدیبا خنده پرس آرش

 رسم! یبه او تشر زد:بعدا به حسابت م ایرو

 کنار گوشش زمزمه کرد:کالهت پس معرکه اس برادر زن گلم. بهزاد
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 ساکت. یکی:تو آرش

 .دیکن بتیخواد غ یخانما.تا دلتون م اطیتو ح میر یگفت:ما م نیلیو آ ایجا برخاست و رو به رو از

 آرش! زیکرد گفت:نمک نر یم تیهدا یدر خروج یکه او را به سو یو در حال دیخند بهزاد

 

 

 بدونم! دیافتاده که من نبا یاتفاق تازه ا نکهیکرد و گفت:مثل ا ایرو به رو نیلیآ

 ؟ی:چه اتفاقدیمتعجب پرس ایرو

 کن. فی.خب تعردمیرو شن زی.من همه چای:خودت و به اون راه نزن رونیلیآ

 نشده. یمهم زی.چی:تو اشتباه متوجه شدایرو

 ؟یاول تو بهم بگ هیشنوم.حاال فرقش چ یمن از بهزاد م یچه نگ یخوام بدونم.چه بگ ی:من منیلیآ

.خدا جا بره نیقراره از ا ری.آرشاویدیماند.سرانجام لب به سخن گشود:خودت که شن رهیمردد به او خ یلحظات ایرو

 !یچ یدونه برا یم

 االن؟ ششهی:آرسام پدیافکند و پرس ریسر به ز نیلیآ

 وقته با هم مچ شدن! یلی:آره.خایرو

 دونم... یزد و زمزمه کرد:خودم م یپوزخند نیلیآ

 داره؟ یتیبود و نبود اون برات اهم ؟مگهیدیسوال و پرس نی:حاال چرا از من ادیکنجکاو پرس ایرو

 .فقط کنجکاو شدم!نداره تی:اهمنیلیآ

 کنم.نکنه تو هنوزم دو... ی:باور نمایرو
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 عا؟واقیزن یبه من تهمت م یدار ا؟تویرو یزن یکه م هیچه حرف نی:ادیبه او توپ تیاز جا برخاست و با عصبان نیلیآ

ه هم نداره ب یلیدل چیخانوم!من گذشته رو فراموش کردم.در ضمن ه ریکنم؟نخ یم انتیمن به بهزاد خ یکن یفکر م

حد  نیمن تا ا یکن یمال اونم.واقعا تو فکر م مفکر کنم چون من االن متعلق به بهزادم و فقط ه بهیغر هی

 .واقعا که!ایاحمقم؟متاسفم رو

 ی.منظور بدزمیخوام عز ینادم گفت:معذرت م ینو با لح دیشرمنده لب گز ای.رورا فشرد و سکوت کرد شیگلو بغض

 ...نداشتم فقط...فقط

 نه؟آره؟ ایطرز فکرت درسته  ینیبب یخواست یم ؟فقطی:فقط چنیلیآ

 یبه سو یشدند.بهزاد با نگران رهیشدند و متعجب به آن دو خ الیدهد که بهزاد و آرش وارد و یخواست پاسخ ایرو

 ؟یکن یم هیگر ؟چرایلیشده آ ی:چدیرفت و پرس نیلیآ

 .دیحرفم.ببخش نینداشتم از ا یجان من واقعا قصد نیلی:آایرو

 !ستیزد و گفت:مهم ن یشخندین نیلیآ

مبل نشست و با  یرو ایهجوم برد.رو الیو اطیمتعجب و کنجکاو آرش و همسرش به ح یدر مقابل نگاه ها سپس

 نداشتم از حرفام. یکرد گفت:آقا بهزاد من واقعا منظور یبه بهزاد که منتظر نگاهش م ،خطابیناراحت

 ه؟یچ هی:قضبهزاد

 !یچی:هایرو

 ایصدا و غرق در افکارش کنار در یب نیلیخواهرش رفت.آ یخارج شد و به سو الیتوجه به آن دو،از و یب آرش

کرده بود  یگریکار د یاو جز عاشق دند؟مگرینام ی.چرا همه او را متهم مدیشیاند یم ایرو ینشسته بود و به حرف ها

 نهیانباشته در درون س یبه عمق دردها وانستت یم شی!فقط خودش و خدادیکش یاز او سر زده بود؟آه ییخطا ای

دانست!جوابش مشخص نبود!چه  ید؟نمیکش یشد و عذاب م یمجازات م دیبا یک ،تایببرد!به جرم عاشق یاش پ

مروت  یها،روزگارِ ب نیتمام ا یِباعث و بان دیدانست!شا یخودش؟باز هم نم ای ریداشت؟آرش،آرشاو ریتقص یکس

 بود...

 آرش افکارش را برهم زد:خواهر خوشگل من چرا تنها نشسته؟ یصدا
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 !یجور نیبر لب نشاند و پاسخ داد:هم یرمق یاو،لبخند ب دنیبا د نیلیآ

 زم؟یبهت زد عز یحرف بد ای:رودیکنارش نشست و پرس آرش

 !الیخ ینبود.ب یمهم زی:چنیلیآ

 بهم .حاالستیفهمم حالت خوش ن یم ستمی.خر که نستمین بهی.من که غریلیبا تحکم گفت:راستش رو بگو آ آرش

 شده؟ یبگو چ

کنه من به  ی.اما اون بهم تهمت زد!فکر مدمیسوال پرس هیکرد و لب زد:من فقط ازش  اینگاهش را معطوفِ در نیلیآ

 کنم.آخه چرا؟ یم انتیبهزاد خ

 زده؟ یحرف نیهمچ ای:رودیمتعجب پرس آرش

آدم بخاطر گذشته اش تا  هیداره  یلیکس به من اعتماد نداره!چه دل چیظاهرا ه یخوام ازش بد بگم.ول ی:من نمنیلیآ

 باشم! ییحرف ها نیمستحق چن دیکار کردم که با یبخوره؟چ یآخر عمر عذاب بکشه و تو سر

 ،نه؟یسوال کرد ری:از آرشاوآرش

 رفتنش فقط خودِ منم! لیدل نکهی.بخاطر ا:آرهنیلیآ

 !هیسفر کار دی؟شایقدر مطمئن نی:از کجا اآرش

 ؟یمال یم رهیسر من و ش یزد و گفت:بس کن آرش.دار یپوزخند نیلیآ

 از دست تو ساخته اس؟ یباشه،چه کار یطور نی:بر فرض که اآرش

کنم باهاش  یبه خاطر من تباه بشه!خواهش م یکس یِخوام زندگ ینگران به آرش چشم دوخت و گفت:من نم نیلیآ

 ؟یکن یلطف و در حقم م نیده.ا ی.مطمئنم حرفِ تو رو گوش محرف بزن

خودش بود و  اناتیجر نیزد!مسبب تمام ا یموج م یماند.در نگاهش غم و دودل رهیمردد به او خ یقیدقا آرش

دم  یالزم باشه انجام م یدوخت و گفت:هر کار نیداد!نگاهش را به زم یرا سر و سامان م زیهمه چ دیحال،خودش با

 !یشد من و ببخش یرو جبران کنم؟کاش م هاتمشه اشتبا یم یدونم چطور ی.نمونمی.من تا عمر دارم به تو مدیلیآ
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 یاگه تو من و مجبور به ازدواج نم یآرش!حت دمتیوقته بخش یلیگفت:من خ یرا فشرد و با مهربان شیبازو نیلیآ

 برام داشت! یا گهید یها یگردون باز ،چرخیکرد

 ی هیسا روزینبودن تا د نایدو تا رو.هم نیزد و گفت:ا یآن دو،لبخند دنینگفت و سکوت کرد.بهزاد با د یزیچ آرش

 زدن؟ یم ریرو با ت گهیهمد

 با خنده گفت:آره واال! ایرو

 طرف خودت ها! یدیآقا آرش،خوب خانم من و کش یزد:ه ادیساحل رفت و از همان جا فر یخنده کنان به سو بهزاد

 شدند. رهیخورد خ یو آرش با خنده به او که آشکارا حرص م نیلیآ

 

 

 رسم! یآرش نشانه گرفت و گفت:بعدا به خدمتت م یانگشت سبابه اش را به سو بهزاد

 خودت! یِخانمِ تحفه ات.ارزون نمیشما و ا نیااز جا برخاست و گفت: آرش

 رفت. الیو یو به سو دیبرادرش کرد.آرش خند ینثار بازو یکرد و مشت یاخم نیلیآ

 ؟یلی:حالت خوبه آدیشد و پرس کیبه او نزد یقدر بهزاد

 زد و پاسخ داد:مگه قرار بود بد باشم؟ یلبخند نیلیآ

 حرفت شد؟ ای:چرا با روبهزاد

 خواد نگو. یکه بهزاد گفت:باشه گلم.اگه دلت نم ستیبه او نگر صالیبا است نیلیآ

 اطراف؟ نیا میبزن یچرخ هی میبر ی:موافقدیرا فشرد و پرس دستش

از  ،مدامیرانندگ نیشدند.بهزاد در ح لیاش کرد و پس از آماده شدن سوار اتومب یهمراه یمخالفت چیه یب نیلیآ

گفت:بهزاد چرا  تیکرد!سرانجام به ستوه آمد و با عصبان یم کیاو را تحر یدلشوره  نیگفت و هم یخاطراتشان م

 !یچ یدونم برا یزنه نم یشور م دلم!میکه باهم هیروز نیکنم امروز،آخر یم ؟حسیزن یحرف م ینطوریا
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 .باشه؟یدغدغه ا چیه ی.بچند روز رو فقط خوش باش نی.ازمیعز الیخ یو گفت:ب دیخند دیالق بهزاد

 من آرومم. یاجازه بد یگفت:اگه جنابال زیآم هیکنا یزد و با لحن یشخندین نیلیآ

عمر غم  ی!ولیلیکمه!خ یلیها خ یاوقات عمر خوش ین،بعضیلیآ هیچ یدون یو لب زد:م دیکش یبا حسرت آه بهزاد

دو  نی.تو انیلیدارم آ یحس نیکنه.منم همچ یمرگ م یشه و آرزو یم یآدم کفر ه،کهیطوالن یبه قدر یو بدبخت

م دون ی!نمدهیرس یکنم کم کم وقت خداحافظ یاالن حس م یکردم ول یو کنار تو سپر میزندگ یروزا نیسال،بهتر

ونم ت ینم گهیگه د یبهم م یحس هی!کهینزد یی.وقت جداکینزد یلی.خمیکینزد انیکنم به خط پا یحس م یچرا ول

ما رو از  سرنوشت ایمن کنارت نبودم  یلیبه هر دل یاگه روز نیلی.آریبسپارمت به دست تقد دیتو رو داشته باشم و با

دونم تا چه حد موفق  ی.نممیبا هم داشت یخوب یِ.من و تو زندگات رو بساز ندهیخودت و آ هیزندگ یهم جدا کرد،برو پ

 بگم چون دیکنم با یدونم حرفام تلخه،اما حس م یو ببخش.م ،منیدید یاگه ازم بد یشدم تو رو خوشبخت کنم ول

 رسه... ینم یوقت گهید

 !یلیتلخه خ یلیماند و با بغض زمزمه کرد:خ رهیمات و مبهوت به او خ نیلیآ

ه که ب یونیکام دنیشد و با د رهیبا وحشت به رو به رو خ نیلیکه آ دیبگو یزیزد و خواست چ یلبخند محو بهزاد

 زد و گفت:بــهـزاد مــواظـب بـاش! یغیآمد،ج یم شانیسو

سوق داد اما درست در  یگرید یرا به سو لیبود اتومب دهیکه به شدت ترس یبه خودش آمد و در حال عایسر بهزاد

 یکه اشک م یدر حال نیلیسقوط کرد.آ یدر دل دره ا لشانیو اتومب دیچیدر فضا پ یبیمه یآخر،صدا یلحظه ها

 :بــــهــــزاد!زد ادیکه در وجودش مانده بود،نامش را فر یتوان یته مانده  خت،بایر

 شد... هوشیفورا ب و

 

 

 نیلیآ
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آزرد.تمام تنم از شدت درد کوفته شده بود و قادر به حرکت  یبود و گوشم را م دهیچیدر فضا پ یزن ی هیگر یصدا

 به میکه از پنجره مستق یشدم.نور رهیرا گشودم و به اطراف خ میکردن نبودم.اصال من کجا بودم؟آهسته پلک ها

سال است  نیچند ییخسته بودم که گو یقدر هبر هم فشردم.ب دهید گریرا آزرد و بار د د،چشممیتاب یم میسو

 ام! دهینخواب

و  دیآمد،قلبم لرز یم میپرستار که به سو دنی.با دزد یام دامن م یشد و بر نگران یتر م کیهر لحظه نزد هیگر یصدا

 ...«.؟یچ یمارستان؟برایکنم؟ب یکار م یچ نجایمن ا»با خود زمزمه کردم:

 خانم خوشگل! ی:چه عجب به ما افتخار دادپرستار

آمد  یاز ته چاه در م ییکه گو یفیضع یبود،با صدا یرا تر کردم و به هر جان کندن میتوجه به حرفش،لب ها یب

 :من کجام؟دمیپرس

 و ... یتصادف کرد شیآد؟چند روز پ ینم ادتی:پرستار

تصادف من و  یادآوریگشتم.با  شیحرف ها قیتصد یبرا یبه او چشم دوختم و در ذهنم به دنبال مدرک یناباور با

چند روزه  یدون ی.مزمیشدم که پرستار تشر زد:بلند نشو عز زیخ مین میرا فشرد و در جا میبهزاد،بغض گلو

 !یاز جات تکون بخور دی؟نبایهوشیب

کنم  ی...ازتون خواهش مششیپ دیگفتم:بهزادم کجاست؟...من و ببر یبر گونه روان شدند و با درماندگ میها اشک

 شوهر من کجاست؟... دیبگ

 دی...تو رو خدا بگششیپ دیکنم من و ببر یکرد آرامم کند اما با سماجت افزودم:خواهش م یو سع دیکش یآه پرستار

 حالش خوبه...بهزادم کجاست؟

شده  شیزیداد؟نکند بهزاد چ ینم یقلبم را به درد آورد.پس چرا جواب نینگاهش رنگ غم گرفت و هم پرستار

 ی...خواهش مششیپ دی...من و ببر؟ییکجا زمیزدم:بهزاد...بهزاد عز ادیفر ختمیر یکه اشک م یباشد؟در حال

 کنم...بهــزاد...بهــزاد...

ملتمس گفتم:مامان؟مامان جون بگو  یوارد اتاق شدند،از ته دلم زار زدم و با لحن مهیکه سراس ایمادر و رو دنید با

 !دیبگ یزیچ هیرو خدا  شش؟تویپ دیبر یدن؟مگه بهزادِ من کجاست که من و نم یجوابم و نم نایبهزاد کجاست؟چرا ا
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 یثابت ماند.چرا م ایرو پرستار و انِیگر یچهره  ی.نگاهم بر روآمد و مرا در آغوش گرفت میبه سو انیگر مادر

 افتاه بود؟ یبهزاد کجا بود؟آه خدا!چه اتفاق ستند؟مگریگر

نکن...دلم خونِ تو بدترش نکن...تو فعال استراحت کن...باشه؟...تازه بهوش  یقرار یب یطور نیدلم ا زی:عزمادر

 ؟یبمون...باشه مامان نجای...پس لطفا فعال امیمواظبت باش دی...بعد از سه روز!...بایاومد

شه؟چه  ینم میحال یچیمن بچم و ه یمامان؟فکر کرد دیکن یم یاز من مخف دیرو دار یزدم:چ ادیو فر دمیورچ لب

 مامان؟ یگ ینم یچینه؟چرا ه ایبهزاد حالش خوبه  یگ یبهزاد؟چرا نم شیزارن برم پ یافتاده که نم یاتفاق

 یاش،از غم دهیو اندام تک دهیخم یشدم.شانه ها رهیمبهوت به او خ .مات وستیبلند گر یو با صدا اوردیتاب ن آوا

 یدو کاسه  شیاز مادر نداشت.چشم ها یمعطوف کردم.او هم دست کم ایرو یداد.نگاهم را به سو یم یگواه میعظ

 شده باشد! شیبهزاد طور ود؟نکندجا چه خبر ب نیمن ا یبود!خدا دایخون بودند و غم از نگاهش هو

 ...چرا...دیگ ینم یزیگفتم:مامان...بهزادم...کجاست؟...چرا چ دهیبر دهیبر یلحن با

 یدادم و با صدا هیرها کرد.سرم را به بالش تک رتیاز ح ییایاتاق را ترک کرد و مرا در دن دیبگو یزیآن که چ یب مادر

کنم  ی...خواهش مایخدا»لب زمزمه کردم: ریزد.ز ینم یاز بهزادم حرف یداد!کس یبد م ی.دلم گواهستمیبلند گر

 «.طاقت ندارم... گهیحالش خوب باشه...من د

از اشک و غمِ نگاهش،تمام غم  سیخ یچشم ها دنیمن کردند اما با د میتقد یرا دو دست ایورود آرسام،انگار دن با

 کرد! یم هی.آرسامِ من گرختیعالم به جانم ر یها

!ترس برم داشت.کامال مطمئن شده بودم دیخند یهوا م یگذاشت و ب یسر به سر من م شیچند روز پ نیکه تا هم او

 خوش نبود! ناًیقیکه  یافتاده!اتفاق یکه اتفاق

 عسلکم؟ ی:بهتردیباشد پرس یکرد عاد یم یکه سع یتخت نشست و با لحن یرو آرسام

 یکیتو  کنم تو رو خدا ینه؟دارم دق م ای.فقط بهم بگو بهزاد حالش خوبه یو گفتم:خوبم داداش دمیآغوشش خز به

 جوابم رو بده!

 دیایمرد در ب کیاشک  یدانستم وقت یدانستم!خوب هم م ی.منمیرا نب شیرا برگرداند تا اشک ها شیرو آرسام

 فاجعه مربوط به بهزادِ من بود! نیفاجعه!و ا یعنی
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روان شدند.محل ندادم و دوباره  میبر گونه ها شتریبا شدت ب می.اشک هادیلرز یکرده بود و از استرس م خی تنم

 ؟یگ ینم یزیچرا چ ی:داداشدمیپرس

دلِ من حالش خوبه...بگو و خالصم  زینجوا کردم:بگو عز ستمیگر یکه م یگذاشتم و در حال شیشانه ها یرا رو سرم

 کن...

 دهیند یوضع نیاو بود که سکوت اتاق را شکست و قلبم را به درد آورد!تا به حال او را در چن ی هیگر یحال،صدا

 بودم.

 گرمیتو سرمون شده؟...آخ خدا...ج یبهت بگم چه خاک یدلم...فدات بشم من...آخه من چطور زی:عسلکم...عزآرسام

خسته  گهیو بدم...آخ خدا د تیزندگ یِبشم و خبر نابود رهیتونم تو چشمات خ ی...نمنیلیآ رهیگ یم شیداره آت

 بر من!... ی!وانیلیآ یشدم...وا

 به او فشردم. شتریهق ام به هوا برخاست و خودم را ب هق

 

 

 یمن،آه شانِیپر یچهره  دنیبود دوختم.با د انسالیم یدکتر،از او جدا شدم و نگاهم را به دکتر که مرد یصدا با

 نیغمگ یکه در دستش بود را به پرستار داد و رو به من با لحن یتأسف تکان داد.برگه ا یبه نشانه  یو سر دیکش

.واقعا سخته و دردناک!ما تموم تالش ینینب یغم چیه گهید تیزندگ یتو شااهللیگم دخترم.ا یم تیگفت:تسل

 کرد!متاسفم.غم آخرت باشه! میتسل نیو جان به جان آفر اوردیشوهره شما دووم ن یول میخودمون رو کرد

 یلیدل ت؟چهیکردم.تسل یدکتر را در ذهنم حالج یماندم.حرف ها یباق یو بهت زده بر جا دیدر دهانم ماس حرف

 من... د؟مگریبگو تیداشت به من تسل

 !هیشوخ هیهمش  نایگن،مگه نه؟ا یدروغ م نایا ی:داداشدمیدرمانده پرس یبه آرسام چشم دوختم و با لحن یناباور با

 یو حالم را بدتر م سوهان اعصابم بود شیها هی.گرختینگاهش را از من برگرفت و اشک ر یبا ناراحت آرسام

کردنه  یشده؟آخه االن چه وقت شوخ یچ ؟مگهیکن یم هینکن.چرا گر هیزدم:گر ادیفر انیو گر یکرد.عصب
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 ؟منیآره.چرا تنهاش گذاشت ینم ووم!بهزاد بدون من دیداداش گهیآرسام؟تو رو خدا بگو بهزاد تو کدوم اتاقه؟بگو د

 بگو! یلعنت گهیبگو حالش خوبه.بگو د .دلم براش تنگ شده.تو رو خدایداداش ششیو ببر پ

!به خودت یلیآ ستین یشوخ نیرا فشرد و با تحکم گفت:ا میشد.شانه ها کیاز جا برخاست و به من نزد آرسام

 زیکه تا ابد باهامونه.چطور بهت بگم عز یمون گذاشت.داغ نهی.رفت.رفت و داغ رو سستی!بهزاد نتهیواقع نی.اایب

 شیو رفته پ ستیما ن شیپ گهیبهزادِ تو د بگمدونه ام نابود شده؟چطور  یکی هیبا آرامش بگم که زندگ یدلم؟چطور

 !ی.چطورنیلیبگم آ یخدا؟چطور

آن که  یب میبودم.اشک ها رهیمن بودم که مات و مبهوت به او خ نیامانش نداد و حرفش را قطع کرد.حال،ا هیگر

 کردند! یم سیتب دارم را خ یِشدند و گونه ها یم ریداشته باشم،سراز شانیبر رو یکنترل

 کیدلِ من پر پر شده بود!کاش  زیرحم و سندگل باشد؟بهزادِ من!عز یتوانست ب یتا چه حد م ایآتش گرفت!دن قلبم

 شدم! یم داریتر ب عیخوابِ تلخ بود تا هر چه سر

 یاز جون من م یآرسام؟چ یگ یزدم:چرا دروغ م ادیو فر  دمیاش را چسب قهیبردم و  ورشیآرسام  یمهابا به سو یب

ه بگو بهزاده من زند نیلینابود بشم!مرگ آ نیاز ا شتریآرسام بگو!نزار ب ؟بگویکن یم یرو خدا بگو شوخ ؟تویخوا

 !مرگه من بگو!نمش؟بگویتونم بب یاس و بازم م

 !بگو!گهیزدم:بگو د ادیفر یندادم و با ناتوان یتیشدند.اهم ریسراز گریبار د شیها اشک

 شن بهت ی!وگرنه مجبور میای!تمومش کن!بهتره به خودت بیلیتخت نشاند و گفت:بسه آ یمرا رو یعصب آرسام

 آرام بخش بدن!

 یم یکه زجر ؟آخیبد تر که همسرت را ناخواسته و به خواست روزگار از دست بده نیشدم!مرگ از ا نابود

گونه تقاص پس  نیکرده ام که ا گرانیدر حق د یرد!مگر من چه ظلمام را ندا یخوشبخت دنیکشم!روزگار چشم د

و عشق شدن؟آه خدا!کاش  تباهاش کی یشدن؟قربان یتقاص قربان ای؟یدهم؟تقاص چه را؟تقاص عشق و وفادار یم

 کاش! یکاش و صد ا یشدم!ا یرحم فارغ م یروزگارِ ب نیا یمردم و از درد ها یشد من هم م یم

 تیاهم میبرا یچیه گریاو،بلکه د یبه او نکردم.نه حت ینظر داشت اما توجه ریمرا ز نیاندوهگ یبا چهره  آرسام

کار؟پس همان بهتر من  یخواستم چ یرا م یارزش شد!بدون بهزاد،زندگ یپوچ و ب میبرا ایدن نیا زِینداشت.همه چ
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شوم نزن و به مرگ فکر  یبودم حرف ها!گفته یزند!آخ لعنت یرفتم!گفته بودم دلم شور م یاو م شیمردم و پ یهم م

 گذاشت! یتنها نم انشیپا یب یو درد ها ایدن نیزد و مرا با ا یقولش نم رینکن!کاش حرفم را گوش داده بود!کاش ز

 !...شیایر یزدم و او را تمنا کردم...او...وجودش...عشقِ پاک و ب ادیزدم...فر زار

.چرا نامرد؟.. یرفت یی...پس چرا تنهایزد یقولت نم ری...تو که زیمعرفت نبود یزدم:بهزاد...تو که ب ادیتمام قوا فر با

دور و به حال فکر  زیشوم رو بر یگفتم فکرا یدیزنه...د یبهت گفتم دلم شور م یدیچرا؟...د یمن و تنها گذاشت

تموم  عیشروع و چه سر عیخواب خوش و کوتاه،چه سر هیمن و تو،درست مثله  هیزندگ یدینشد...د یدیکن...د

و  یرها کرد یمن و تو چه عذاب یدیکرد؟...آره بهزاد؟...تو هم د یا یروزگار ما رو واردِ چه باز یدیشد؟...د

صدام کنه  یک گهیندارمت...د گهی...چرا دیستیبهزادم...چرا ن یمعرفت...کجا رفت یب ی....کجا رفت؟یرفت

غم ها  کیشر یدرد و دل کنم...به جز تو ک یک یبرا گهیو تحمل کنه؟...دو سرتق بودنام  ایلوس باز یک گهیخانمم؟...د

...پس چرا ؟یآر یبدون من دووم نم یمگه نگفت ی...دِ لعنتیرفت یخبر نم یطور ب نیشه؟...کاش ا یهام م یو خوش

...پس چرا منم با نم؟یرو بب دنتیعذاب کش نمتو ینم ینگفت ...مگه؟ی....چرا من و تنها گذاشت؟یمن و با خودت نبرد

 ...آخه چرا...چرا...یخودت نبرد

 را زدودم و ضجه زدم:چــــرا بــــهـــزاد؟چـــرا؟ میها اشک

 یتوجه به حضور آن ها اشک م یکردند آرامم کنند اما من ب یآمدند و سع میاز پرستاران به سو یو عده ا آرسام

 خواندم! یزدم و بهزاد را فرا م یکردم،ضجه م یم ختم،نالهیر

 

 

 پا نهادم! یخبر یآرام آرام بسته شد و به عالم ب میدر دستم،پلک ها یفیاحساس سوزش خف با

به اطرافم  یکرد.نگاه یشدن به رو به رو را ازم سلب م رهیزد و مجال خ یچشمم را م بیآفتاب،عج نورِ

و  بایز بیکردم.برهوت بود اما عج یبودم و ناباور به اطراف نگاه م ستادهیدشت بزرگ ا کیانداختم.درست وسط 

شانه  یدغدغه رو یب شانم،کهیپر سوانِیگ یرا به رقص وا داشت.در ال به ال سوانمیو گ دیوز یمیمال میسرسبز بود.نس

 روح ام را نوازش کرد! یاش،صورت ب یکرد و خنک دند،رسوخیچیپ یخوردند و درهم م یتاب م میها

 بود و محسور کننده! بایز بینور برداشتم.عج یبه سو یقدم
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بود  بینور قدم برداشتم.عج یبود که ناخودآگاه به سو رایگ شیصدا ی.به قدردیچیدر گوشم پ یو جذاب رایگ یصدا

 داد. یعذابم نم یخسته نبودم و درد گریاما د

 «.من کجام؟:»دمیمقدمه پرس یرفتم و ب شی.متعجب به سودمیجوان را د یمرد قامت

شدم.بغض  رهی.مات و مبهوت به او خستادمیو مقابلش ا جلو تر رفتم یاو شد.اندک دنیبرگشت اما نور مانع د میسو به

بود!چه قدر  رهیتابش،به من خ یرا فشرد.همان لبخند مهربان را بر لب داشت و با همان نگاهِ عاشق و ب میگلو

 دلتنگش بودم!

 یفرستادم.برا میها هیو خود را در آغوشش انداختم.عطرش را با ولع استشمام کردم و به ر دمیدو شیمهابا به سو یب

 !شیجبران نبودن ها

 یبردم و برا یبهره م ایرو نیا یاز ذره ذره  دینداشت.با تیاهم مینبود اما برا شیب ییایرو نیا دیدانستم شا ینم

 کردم... یبار،چهره اش را در ذهنم حک م نیآخر

قدر زود  نیبهزادِ من چرا ا»گله مند نجوا کردم: یتوجه به آن،با لحن یرا خراش داد اما ب میبغض،گلو چنگک

فت معر ی...تو که ب؟یقولت زد ری...چرا ز؟یزار یتنهام نم ی...مگه نگفت؟یبمون شمیپ ی...مگه قول نداده بود؟یرفت

 یب ی...چرا بهزاد؟...چرا رفت؟یدرد تنها گذاشت ایدن هیو من و با  یپشت پا زد مونیچرا به من و زندگ ،پسینبود

...تازه عاشقت شده ؟یکن لیبودن رو به من تحم وهیدلت اومد انگ ب ی...چطورارم؟یطاقت ب یمعرفت؟...من چطور

ار تو و کن یبردم...تازه داشتم طعم خوشبخت یشدم و از بودن با تو لذت م یم نیخوش ب یبودم...تازه داشتم به زندگ

و  ی...چطور دلت اومد؟...چطور دلت اومد عشقت و ول کن؟یو خراب کرد زی...پس چرا همه چدمیچش یم رو نبود

 ...؟ی...چطور؟یبر

...قول داده ؟یرفت خانم ادتیلب زد:قرارمون رو  یشگیمن را از خودش جدا کرد و با همان لحن مهربانِ هم بهزاد

ه نکن عشق هیدلم؟...باشه نفسم؟...گر زی...باشه عزیرنج نکش یخودیو ب یمن رفتم خودت رو عذاب ند ی،وقتیبود

 دارم... یخواهش هیبوده...حاال ازت  نیدلم...دلم و خون نکن...قسمت ا

 را زدودم و گفتم:جونم بگو؟ میاشک ها

 ...یکه دوستش دار یات رو بساز...با اون ندهیبرس...آ تی:به زندگبهزاد
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 یبا نبودنت برخورد کنم؟...انتظار دار یعاد یلیخ ی...انتظار دار؟یخوا یو ازم م نیا یو گفتم:چطور دمیورچ لب

ونم ت یخوردم...نم نیزم شهیهم یبرا گهیدفعه د نیشکستم بود...ا نیآخر گهید نیخرد بشم و دم نزنم؟...نه بهزاد!...ا

 بهزاد... ستیسر پا بشم...آسون ن

به تواِ تا چشمات و باز  دشونیعده ام هی...برو...تیدنبال زندگ یو بر یسیخودت وا یقول بده...رو پا نیلی:آبهزاد

 تینها نیسراغ عشقت...ا یندارم بر یبدون من مخالفت نمیمنتظرته...برو بسازش...در ضمن ا تی...برو...زندگیکن

 ...یبه آرزوم احترام بزار دوارمیآرزوم بود...ام

آرزومه عشقم...فکر نکن تنها  تتیو موفق یداد:خوشبخت اما او مانع شد و ادامه میبگو یزیوا کردم تا چ دهان

جا هوات و دارم...مطمئن باش...حواسم بهت هست...فقط به حرفام گوش کن...برگرد به  نی...من از همیهست

 ...برگرد...تیزندگ

 بر هم فشرد و زمزمه کرد:مواظب خودت باش! دهید

 یبر رو دی.ناامنمیاو را بب گریزده دور و برم را نگاه کردم تا بلکه بار د رتیرا گفت و کم کم از نظر محو شد.ح نیا

حم پا ر یب یایبه آن دن گریتوانستم با او کوچ کنم و د یبود!کاش م ینیریش یای.چه روختمیزانو زدم و اشک ر نیزم

 خداست.افسوس! دستتنها  ینگذارم.افسوس و صد افسوس که مرگ و زندگ

 

 

 

من و  ؟چرایبهزاد،کجا رفت»شدم و زمزمه کردم: زیخ می.ندمیتخت د یخود را رو یگشودم و در کمال ناباور چشم

 «.چرا؟ یلعنت ؟چراینبرد

 ...ستیاصال نرمال ن تتیکنم...وضع یدلم آروم باش...خواهش م زی!...عزسیآمد و گفت:ه میاز همه،آرسام به سو قبل

 چه یدون ینکرده از دستت دادم!نم یلحظه فکر کردم خدا هیزمزمه کرد: یرت میو با لحن مال دیام را بوس یشانیپ

 شدم! یحال

 مردم!کاش! یرا برگرداندم و گفتم:کاش م میرو
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 ؟یلیآ هیچه حرف نی:اآرسام

 بود! یواقع زیاما همه چ قتیحق ایدونم خواب بود  یبود!نم دمش،خودشیمن د یو گفتم:داداش ختمیر اشک

 یدلم...م زیعز یگ یم ونیهز یتکان داد و زمزمه کرد:فکر کنم واقعا حالت بده...دار یو تأسف سر یبا ناراحت آرسام

 ...یآ ی...وگرنه خودتم از پا در میاریطاقت ب دیبا یدونم بهت شوک وارد شده...ول

دا نه؟بخ ای ی!تو به من اعتماد دارستمین یام آره؟ول وونهیمن د یکن ی:تو فکر مدمیزدم و پرس یپوزخند

 !دمشیبار د نیکه آخر ی.خودش بود!همون شکلدمشید

 .میکار دار یلی.خشتیپ ادیب ایگم رو یاستراحت کن م کمیو گفت: دیکش میپتو را رو آرسام

 ؟ی:چه کاردمیپرس کنجکاو

 نباشه.فعال استراحت کن.باشه؟ تی:کارآرسام

 ؟ی:گفتم چه کاردمیپرس یعصب

 !نیلب زمزمه کرد:مراسم تدف ریبغضش را فرو خورد و ز آرسام

تخت را فشردم و خواستم از جا  ی لهیرفت.م یاهیو چشمانم س دیدور سرم چرخ ای!دندیهم شوک!تمام تنم لرز باز

 یرا فشرد.کالفه و عصب میو بازو دیشدم.آرسام فورا به دادم رس نیامانم نداد و نقش بر زم جهیکه سرگ زمیبرخ

 ؟ید ی؟چرا حرف گوش نمگم استراحت کن ی:مگه بهت نمدیغر

زارن تو  یزدم:شوهرم،عشقم،همه کسم و دارن م ادینکردم و فر یروان شدند.توجه میامان بر گونه ها یب میها اشک

 یچ یفهم یتفاوت باشم؟اصال م یتخت گرم و نرم استراحت کنم و ب نیمن رو ا یخروار خاک،اون وقت انتظار دار هی

 باشم آخه؟ الیخ یب نی.چطور ازم انتظار داررمیگ یم شیشم.دارم آت یدارم ذره ذره آب م ی؟لعنتیخوا یازم م

دارم  شتری.من بد تر از تواَم.بیکش یزجر م یدونم چه قدر دار یدونم سخته!م ی،میدلم،نفسِ داداش زی:عزآرسام

خودت  ینکن.ول یو عزادار زیگم اشک نر یمن آسونه؟دردِ تو،دردِ منم هست.نم یبرا یکن یکشم.فکر م یعذاب م

 .دوباره حالتزمیشن عز یهات باز م هیوگرنه بخ یاستراحت کن دیوارد شده.با یبد ی.به سرت ضربه اریرو از پا در ن

 ؟یخوا یو م نیشه،تو هم یبد م
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خوام  ی...م؟یفهم ی...میخوام لعنت یخوام...نم یخوام زنده بمونم...نم یزدم:نم غیرا چنگ زدم و ج شیبازوها

...خسته یاهیمن غم بود و س یبرا شهیکه هم ینکبت یِزندگ نیو راحت شم...راحت شم از ا رمی...بمرمیبم

 شیخوام برم پ ی...مرمیخوام بم ی...ممتونم ادامه بد ینم گهی...ددهیرس نجامیبه ا گهی...ددمیبر گهیشدم...د

 ...ششیخوام برم پ یبهزادم...م

د .آخ خدا.نابودمید یروز نم نیمردم و تو رو تو ا ی.کاش منیلیبرات آ رمیو گفت:بم دیمرا به آغوش کش انیگر آرسام

 .یبرات خواهر رمیبرات انجام بدم.بم یتونم کار یو من نم یکش یعذاب م نمیب یم یشم وقت یم

نداره...اول مامان ترکم  یا یبرام معن یزندگ نیا گهیآرسام...د رمیخوام بم یلباسش چنگ زدم و زمزمه کردم:م به

...داشتم کم میخوردم...بهزاد اومد تو زندگ نیشدم...شکستم...زم یکرد...عاشق شدم اما آرش عشقم و گرفت...قربان

نم و ک تیشکا یکنم آرسام؟...تو بگو به ک تیشکا یکه خدا اونم ازم گرفت...من به ک دمید یرو م یزندگ یکم اون رو

من رو  یِ خوشبخت دنیچشم د یپناه ببرم...چرا زندگ یبگم...به ک یخدا...دردام و به ک...آخ رمیحقم رو پس بگ

 ایدن ه...اصال چرا من برمی...لعنت به خودم اصال...کاش بمیزندگ نی...لعنت به ااهه؟یقدر س نینداره؟...چرا بختِ من ا

و  یِتا خر خره غرق خوشبخت یکی...یندگز نیکنه؟...هه...تف به ا یعقده هاش و سر من خال ایاومدم؟...اومدم تا دن

 رسم روزگار... نمیفرو رفته...ا یتا ته،تو لجن و بدبخت یکی

اوقات به حالش  یو کبود بود!گاه اهی.نگاهم را به پنجره دوختم.آسمان هم سدمیتخت دراز کش یاو جدا شدم و رو از

کرد.اما من چه؟به که پناه  یکرد و خود را سبک م یم یرا خال شیخوردم!چه آسان عقده ها و بغض ها یغبطه م

که  یکند!درد یسوزاند و خاکستر م یرا م وجودتکه تا عمق  یکند؟درد یرا درک م یدردِ لعنت نیا یببرم؟چه کس

 کند! یم قیاندازد و تمام غم ها را به جانت تزر یقلبت را ترک م

 «.کرد؟ یم یخال یعقده هاش و سر ک اتیمن نبودم،دن ا،اگهیخدا»و نجوا کردم: دمیکش یآه

 

 

خروار ها  ریبود و حال،ز دهیماتم زده ام را به سنگ قبر دوختم.چه قدر تلخ بود!در عرض چند روز،بهزادم پر کش نگاهِ

 کاش! ی!ایرفت یکاش تنها نم یبهزاد،ا یبرد یدغدغه خواب بود!کاش منم م یبود!چه ب دهیخاک آرم
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غض ب گریاسمش،بار د دنیتوان راه رفتن هم نداشتم.با د یقبر رفتم.حت یآهسته به سو یجا برخاستم و با قدم ها از

اهم نشود.نگ کمیاما با دست اشاره کردم که نزد دیدو میبر گونه روان شدند.آرسام به سو میشکست و اشک ها میگلو

 یاکنند.با صد یم ینیعالم بر دوشم سنگ یتمام غم ها دمکر یکنار قبر نشستم.حس م نیزم یرا از او برگرفتم و رو

 چنبره زده بود و نبودنِ میدر گلو شیکه از چهل روز پ یبغض دست بردار نبود!بغض نیاما انگار ا ستمیگر یبلند م

 .دیکش یبهزاد را به رخ م

آخه؟چهل روزه  یمعرفت!بدون من کجا رفت یب»لب زمزمه کردم: ریز و دمیسنگ کش یرمقم را رو یب یها دست

م برام دلت ه ی!حتیرفت الیخ یو ب یتنها گذاشت یداد یکه جونتم براش م ینتو،عشقتو،کسیلی!چهل روزه آیستین

ترکم  یخداحافظ یپس چرا ب یبودمعرفت!بهزاد تو که نامرد ن یذره شده ب هیمن دلم برات  یتنگ نشده؟ول

 «.آخه؟چرا؟ ؟چرایقدر زود رفت نیا ؟چرایرفت ؟چرایکرد

و  دمیکش شیبر رو یکه کنار قبر بود،قبر را شستم.دست یحرفم شد.با گالب یام شدت گرفت و مانع از ادامه  هیگر

 نگاهم معطوف نوشته اش شد:

 

 تو ینشنوم آوا گریکه د ستین باورم»

 

  تو یبایماه و قامت ز یرو نمینب ای

 

 و هم صحبتم یسنگ صبورم بود سالها

 

 «.تو یدارد منزل و مأوا أسیتو رنگ  یب
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آمد و مرا به آغوش  میندارند.آرسام به سو یدرد و رنج تمام نیا ییهم بغض و اشک!باز هم ناله و فغان!گو باز

.هر چند توان مخالفت هم ستمیگر ریدل س کیاش نهادم و  نهیس یسرم را رو یمخالفت چیه ی.بدیکش

!کم ادیداد و فر کاملسوخت!چهل روز  یم بیعج میاما سرفه مانعم شد.گلو میبگو یزینداشتم!خواستم چ

حضار به چرخش در آمد.همه رفته بودند به جز  نیآمد.نگاهم ب یهم در نم میصدا یحت گریزدم.د ینبود!پوزخند

همکاران و کارکنان شرکت جمع بودند و  یبهزاد و من!نگاهم به شهال افتاد.او هم رنگ به رو نداشت.تمام یخانواده 

من پاسخ  یدوختم و آرسام و آرش به جا یرا به آن ها م حسم یحضار،فقط نگاه سرد و ب تیتسل لیمن در مقابل س

 دادند! یم

 زیخونه عز میبر ایمهربان گفت:ب یشدم.مادر دستم را فشرد و با لحن رهیمادر،به خودم آمدم و به او خ یصدا با

دلِ  زیعز یمواظب خودت باش دی.بایمرخص شد مارستانیشه از ب یماه هم نم هی.یش یم ضیسرده مردلم،هوا 

 .میمامان.پاشو گلم.پاشو بر

 آم! ینم ییشد زمزمه کردم:من جا یخارج م میکه به زور از گلو ییافکندم و با صدا ریبه ز سر

 ؟یکار کن یچ یبمون نجایتنها ا یخوا ی.ممیبر ایلج نکن.ب یلیاو گفت:آ یبار آرش به جا نیا

 گردم. ی.من خودم بر مدیبر دیخوا یآم.شما اگه م ینم ییبار گفتم من جا هی:دمیبر هم فشردم و غر دهید

عد مونم ب یم یلیآ شینداره داداش.من خودم پ یبیام شتافت و گفت:ع یاریکه آرسام به  دیبگو یزیخواست چ آرش

 .دینباش.نگران دیگردونم.شما بر یبرش م

 تکان داد و لب زد:باشه فقط مواظبش باش. یسر آرش

ما را ترک کردند.حال،فقط  یهم بعد از خداحافظ هیتکان داد.آرش و بق میتفه یبه نشانه  یزد و سر یلبخند آرسام

 قبرستان! کیقبر سرد و  کیمن بودم و 

 نیاما هم دیوجودم لرز شینهادم.از سرماآن  یهمه جا را فرا گرفته بود.کنار قبر نشستم و سرم را رو یتلخ سکوت

زده،آغوش پر محبت او  خیسنگ سرد و  نیا یکرد!کاش به جا یخواب است دلم را گرم م نجایدانستم بهزاد ا یکه م

 بودم! دنشیلحظه د هیقرارِ  ی.چه قدر بودعاشقانه اش تنگ شده ب ینگاه ها یرا داشتم.چه قدر دلم برا

تنها شدم.چه قدر تلخ بود!راست  گریو بار د ستیدارم،او ن ازیبستم و به وجودش ن!حال که به او دل دمیکش یآه

داشتم.سه سال تمام او را کنار  یحال نی!من هم همچمیفهم یرا بعد از،از دست دادنش م یزیگفته اند که قدر هر چ
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 یبرا یفرصت گریبه او دادم،از دست دادمش و د اکه قلبم ر نیوقت قدرش را ندانستم و هم چیخود داشتم اما ه

 ...ستیجبران ن

سرد و  یمن بود که با آن هوا زِیتلخ و غم انگ یها هیگر نیشکست و ا یهق ام،سکوتِ مرگبار قبرستان را م هق

 را حاکم کرده بود! یو جو بد ختهیاستخوان سوز در هم آم

 

 

 

 

 وقت ترکم چیه یکه قول داد ؟تویو بر یدلت اومد ولم کن ی!چه طوریلعنت»زدم: بر هم فشردم و ضجه دهید

 .«؟یمن و تنها گذاشت ؟چرایکرد یمَرده و قولش!پس تو چرا نامرد گن ینم قولت؟مگه ریز یچرا زد ،پسینکن

 ؟حاالیقولت و فراموش کرد ؟چــرایریم یبدون من م ینگفت چــرا بهزاد؟مگه»زدم: ادیرا زدودم و فر میها اشک

 یتو من و شکوند گهیبار د هیادامه بدم و دم نزنم؟چرا  یلعنت یِزندگ نیبه ا یکار کنم؟چطور یمن بدون تو چ

 «.بهزاد؟چــرا...

دادم و از ته دل  هیآورد.سرم را به قبر تک یکرد و نفسم را بند م یدرد م بینداشتند.قلبم عج یتمام میها چرا

داغِ بزرگ را تحمل کنم.مگر شانه  نیتوانستم ا ینبودند.نم لیدل یب میشد که تمام آن دلشوره ها ینم .باورمستمیگر

 از دست دادن همسر! یِبه بزرگ یمن تا چه حد تاب تحمل غم ها را داشت؟آن هم غم فیظر یها

کردند.از همان  انیخود را نما و دندیصف کش میرو شیچشمانم نقش بست.تک تک خاطرات پ شیمهربانش پ ریتصو

روزِ شرکت،گردش،قرار رستوران و بحث قبل از  نی.اولدمیشهر گذاشته بودم و بهزاد را د نیکه پا به ا یروز اول

با  شیو دعوا ریآرشاو نیشمال،خراب شدن ماش هو سه پل و درد و دل با او،سفر ب ی،سباران ریز یشاممان،رانندگ

گاهِ  یگاه و ب یها یبهزاد و نگران نیبهزاد به عشقش،تصادفم با ماشمن،اعتراف  یبهزاد،آهنگ خواندن بهزاد برا

و نجات  ایمن در در یِآرش،خودکش دنیرس ر،سریو بحث من و آرشاو ییبهزاد از من،آن شب کذا یاو،خواستگار

عاشقانه از جانب بهزاد و به دنبالش بحث سر  امِیآرش،آن پ شیرفتن عالقه اش پ د،لودادن من توسط بهزا
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مشترکمان با هم و تمام آن لحظات ناب را به  یِو ازدواج،سه سال زندگ یروز تولدم،مراسم خواستگار ر،نهاریآرشاو

 کوتاه و زودگذر... یبودند!همچون خواب دهیرس انیبه پا عیخاطر آوردم.چه سر

 طنتیشقانه که با شعا یخلوت ها ن،آنیریخوب و ش یآوردم.آن لحظه ها ادیآخرمان و سفر به شمال را به  یها روز

در راه است!بهزاد  یدانستم اتفاق شوم یگر،میکدی یبرا مانیها یها و دلواپس یشدند،آن نگران یبهزاد آغاز م یها

دانست و لحظه به لحظه عالقه و عشقِ  ی.ماردنگذ میتنها یکرد لحظه ا یم یدانست و سع یدانست.م یهم م

گذاشتم و  میزانو ها یشدند.سرم را رو یدر ذهنم تداع شیحرف ها یآورد.کلمه به کلمه  یاش را به زبان م یستودن

 .ستمیبلند تر از قبل گر

 ینم شانیها حال زیچ نیسخت بود اما ذهن و قلب که ا شانیآوردم.تداع ادیقبل از تصادفش را به  یها حرف

 ین،بعضیلیآ هیچ یدون یم»دارم افتادم: ادیتلخش که طعم گسِ آن را هنوز به  یحرف ها ادیو  ختمیشود.اشک ر

مرگ  یشه و آرزو یم یآدم کفر ه،کهیوالنط یبه قدر یعمر غم و بدبخت ی!ولیلیکمه!خ یلیها خ یاوقات عمر خوش

االن حس  یکردم ول یو کنار تو سپر میزندگ یروزا نیسه سال،بهتر نی.تو انیلیدارم آ یحس نیکنه.منم همچ یم

 .وقتکینزد یلی.خمیکینزد انیکنم به خط پا یحس م یدونم چرا ول ی!نمدهیرس یکنم کم کم وقت خداحافظ یم

اگه  نیلی.آریبسپارمت به دست تقد دیتونم تو رو داشته باشم و با ینم گهید گه یبهم م یحس هی!کهینزد ییجدا

 .من وات رو بساز ندهیخودت و آ هیزندگ یسرنوشت ما رو از هم جدا کرد،برو پ ایمن کنارت نبودم  یلیبه هر دل یروز

و  ،منیدید یازم بد هاگ یدونم تا چه حد موفق شدم تو رو خوشبخت کنم ول ی.نممیبا هم داشت یخوب یِتو زندگ

 «.رسه... ینم یوقت گهیبگم چون د دیکنم با یدونم حرفام تلخه،اما حس م یببخش.م

 انیبه خط پا یلی!ما خیمن و تو بود!درست حس کرده بود یِخوشبخت انِیبهزاد!آن جاده و خاطرات خوبش،خط پا آره

 یی.چه زود جدامیاز هم جدا شد یخداحافظ ی.اما باز هم بمیبود کینزد یدور و ییبه جدا یلی.خمیبود کینزد

 تلخ تر از مرگ! یتلخ است!حت ییجدا نیشد و چه قدر ا بمانینص

 «.و ببخش! ،منیدید یاگه ازم بد»گفت: یشد که م یآخرش در ذهنم تداع ی جمله

 !یبود و خوب یهم در حقم کرده بود؟نه!همه اش خوب یا یتوانم او را نبخشم؟اصال مگر او بد یطور م چه

عاشقانه اش را کرده بود.چه هوسِ دست  یآغوش و حرف ها یقبرش هجوم بردم.دلم هوا یرا بلند کردم.به سو سرم

 مرا ترک کرده است! شهیهم یگردد و برا یبهزاد بر نم گریکه دگنجاندم  یرا در ذهنم م نیا دیبود!با یا یافتنین
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 هی نایا یمگه نه؟همه  یگرد یدروغه!تو بر م نینه بهزاد ا»زدم: ادیخش دار فر ییسنگش چنگ زدم و با صدا به

 «.شه!مگه نه؟مگه نه بهزاد؟ یکابوسه وحشتناکه که با اومدنت تموم م

 .یآروم باش یقول داد نیلیاومد و گفت:آ میبه سو مهیسراس آرسام

عشقش  یدلشم برا یحت گهیرفته!د ییدفعه تنها نیگرده نه؟ا یبر نم گهید را به او دوختم و زمزمه کردم:اون نگاهم

 شه،مگه نه؟ یتنگ نم

زار از جا  یزدم و با حال یشخندیتکان داد.ن ینف یبه نشانه  یسر ختیر یکه اشک م یدر حال آرسام

 یتو ب»زدم و نجوا کردم: یدوختم.لبخند تلخ بار به مزارش چشم نیآخر یو برا را فشردم شیبرخاستم.بازو

 «.ترکت کنم! یکه بدون خداحافظ ستمیمعرفت ن یمن مثلِ تو ب یول یرفت یخداحافظ

 

 

 

را  میتلخ بود!دست ها ی.چه قدر خداحافظدیقبر چک یبر سنگِ سرد زدم.اشکم بر رو یرفتم و بوسه ا شیسو به

اما  ستیکه جسمت ن نیدونم با ا یخدا هوات و داره!م یکه هست ییدونم اون جا یم»کردم: مشت کردم و زمزمه

 «.نخورم!باشه؟ نیو زم ارمیبهوام و داشته باش!کمکم کن بتونم دووم  شهیمراقبمه!هم شهیروحت هم

 «.معرفتِ من! یفظت بهزادِ بخداحا»رفتم لب زدم: یآرسام م یکه به سو یرا زدودم و در حال میها اشک

سلک ع نیگشود و گفت:بش میرفتم.آرسام در را برا لیاتومب یاو حلقه کردم و به دنبالش به سو یرا دور بازو دستم

 !یکرد یم تیقدر خودت و اذ نیا دی.نبایخسته شد یلیمن.امروز خ

رفتم اما بدونِ بهزاد!نگاهش را  یبار به آن قبرستانِ سوت و کور نگاه کردم.م نیآخر یزدم و برا شیبه رو یلبخند

بود سوار شدم و رو به  ی.به هر جان کندندیگونه ام چک یاشک بر رو یکردم اما حضورش را نه!قطره ا یحس م

 تر برو باشه؟ عیآرسام گفتم:تو رو خدا سر

 هو؟ی یشد ی:حالت خوبه؟چدیپرس یبا نگران آرسام



 اممن یک قربانی 

 

 
379 

 

 سوال و جواب ندارم. یبر هم فشردم و گفتم:فقط برو خونه آرسام.حوصله  دهید

 را از محوطه خارج کرد. لیاتومب عیسر یلیتکان داد و خ یسر آرسام

 ٔ  بسته بود،رو به آرسام گفتم:من و ببر خونه میگذاشتم و همان طور که چشم ها نیماش ی شهیش یرا رو سرم

 باشه؟.خودم

 اون جا.در ضمن اون جا رو گذاشتن واسه فروش. یبر دینبا.مامان گفته ری:نخآرسام

 ممنوعه؟ نمیخودم.نکنه ا یخوام برم خونه  یمن م ی:ولدمیبه او توپ یعصب

 حالت خوب نشه،آره! ی:تا وقتآرسام

بار اون جا  نیآخر یحداقل برا من حالم خوبه.تو رو خدا من و ببر اون جا.بزار یو پاسخ دادم:ول دمیکش یپوف کالفه

 .نمیرو بب

ه ک ینیخوام حالت از ا ی.من نمیش یم تیبازم اذ یفتیخاطراتت م ادیاون جا  یدلم،خواهر قشنگم تو بر زی:عزآرسام

 ؟یفهم یهست بد تر بشه.م

ار به ب هی نیکنم آرسام.فقط هم یملتمس گفتم:خواهش م یفرمان گذاشتم و دستش را فشردم و با لحن یرا رو دستم

بار تو خونمون و با  نیآخر یخواد برا یهمون بشه.دلم م یتو گفت یبه بعد هر چ نیدم از ا یکن.قول م حرفم گوش

 تونم وداع کنم؟ یمخاطرات بهزاد باشم.با خودش که نتونستم اما با خاطراتش که 

 کوتاه گفت:باشه. ی.پس از مکثدیکش ینگاهِ دودل و مرددش را به من دوخت و آه آرسام

 زدم و زمزمه کردم:ممنونم! یلبخند

فه وق یب یها هیبه خانه،فقط گر دنینگفتم و تا رس یزیاش ادامه داد.من هم چ ینگفت و در سکوت به رانندگ یزیچ

 .ختیر یمن سکوت فضا را بر هم م ی
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 یو نگاهم را در خانه به چرخش در آوردم.با گام ها ستادمیرا در قفل چرخاندم و وارد خانه شدم.کنار در ا دیکل

 لیوسا یزد!گرد و غبار رو یام چنگ م دهیقلبِ داغ د ک،بهیسوت و کور و تار یشدم.خانه  ییرایآهسته،وارد پذ

چون  ندازمیبه اطراف ن یکردم نگاه یم یگرفتم.سع شیاتاق خواب را در پ ریمس ریزد.سر به ز یدل آدم را م بیعج

 گذشته! نِیریخاطرات خوب و ش یبه وجب خانه مصادف بود با تداع وجب دنید

 کرد! یدرد م میاز حجم بغض ها میبود که هنوز گلو بیو عج ستمیگر یهم م هنوز

 تلخ بود که یگرفت.به قدر یکنج لبم جا یشد.لبخند تلخ وارید یرو یاتاق را گشودم و نگاهم معطوف عکس ها در

تخت رفتم  یکردم،به سو یشدند.همان طور که هق هق م ریتب دارم سراز یامانم بر گونه ها یب یِاشک ها گریبار د

 حاال چه؟ ی!ولمانیکه فقط من بودم و او و خنده ها یو نگاهم را به قاب عکس کنار تخت دوختم.عکس

 خاطره که بر سرم آوار شده اند! ایدن کیو بدون من رفت.حاال من ماندم و  دیپر کش بهزاد

کردند.با دست آن را  سیاشکم،عکس را خ یعکس را به دست گرفتم و با حسرت به آن چشم دوختم.قطره ها قاب

 یماچش یول رمیحاضرم بم یگفت یبهزاد؟م ادتهینم؟یدوست ندارم اشکاتو بب یگفت یم ادتهی»کنار زدم و گفتم:

 ینگاه ها ینیبب ییبارن؟کجا یم نامو یچهل روزه چشام ب ینیکه بب یینشه!پس االن کجا یقشنگ خانمم بارون

و به ر یبزرگ نیداغِ به ا ی.چه طورنهیبرام سنگ یلیخ تیانصاف غم دور ی!برمیگ یم شیرو؟دارم آت هیبق زیترحم آم

و ت یرو داشتم؟کاش من به جا یکار کنم؟آخه مگه من جز تو ک یکار کنم؟تو بگو من چ یدوش بکشم؟تک و تنها چ

 یزیچ ییخوره.چون جز غم و غصه و تنها یبهم م ی.حالم از زندگیرفتنت بهم زد باضربه رو تو  نیرفتم!آخر یم

و  یمن طعم خوشبخت یبهزاد.تو باعث شد یداد یدیجد یِمن با غم گره خورده!تو بهم زندگ ریبرام نداشت.تقد

 «.زود! یلی.خشیزود ازم گرفت یلیخ یآرامش رو بچشم.ول

دوختم.به  گرید یام را به عکس ها یو از جا برخاستم.نگاهِ باران دمیکوب واریو کالفه قاب عکس را به د یعصب

 پرت کردم. یگرید یبردم و همه را به گوشه  ورشی شانیسو

خانه هم  واریکردم در و د یرا مهمان خانه کرده بود.حس م یزیغم انگ یم،تراژدیها هیها و گر شهیشکستن ش یصدا

 ممکن بود! رینه!غ یخواستم تمام خاطره ها را پاک کنم ول ینداشت!فقط م یتیاهم می!براندیگر یم

 یمعرفت چرا عذابم م یخاطراتم ببر...ب ایب یخودت که رفت»زدم: غیج یگوشخراش یو با صدا اوردمین تاب

 «....چـــــرا؟...چــــرا؟...؟یدار ی...چـــرا دست از سرم بر نم؟ید
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شده بودم!چرا من زنده ماندم؟چرا  وانهیکردم.رسماً د نیرا نقش بر زم شیها لهیتوالت رفتم و تمام وس زیم یسو به

 من نمردم؟چرا خــــــدا؟

 «.رو دارم! دنشیکردن فقط نفس کش یزندگ یاالنشم از نشونه ها نیهم»زدم و زمزمه کردم: یشخندین

خورد و من انگار کر شده  یبه در آپارتمان م یدیشد یسوخت.ضربه ها یم میها ادیاز فشار بغض ها و فر میگلو

 بودم!

 

 

 

ما ا دیایبند ب میاشک ها دیبر هم فشردم تا شا دهیکردم.د یبهزاد را پل یضبط رفتم و فلش مورد عالقه  یسو به

وا  نیزم یرو یکرد!با ناتوان یدلم را باران یهوا گریو بار د دیچیدر خانه پ ینیغمگ کیبود.ناخودآگاه موز رممکنیغ

 :ختیماالمال از بغضم با آهنگ در هم آم یرفتم و صدا

 

 ...یمثه پرنده از قفس انگار رها شد تو

 ؟یخودیب رهی...من چرا اشک هام پس سرازمن

 !یخداحافظ بدهکار هیبه منه عاشق، تو

 ...یاریخودت طاقت نم یب یمن باش ی...جانه

 خدا...پره حرفم یوا

 ...رهید ی...ولرهید ی...ولرهید یول

 و نفسه من یر یم تو

 ره... یره...با تو م یره...با تو م یبا تو م 
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 بار دستمون رو نیا عشق

 ...رهیگ ی...نمرهیگ ی...نمرهیگ ینم

 یدو دست یریگ یو دستاش و م یخدا همدست با

 ؟یرو شکست ایدن یکه قانونا یدیازش د یچ

 !یکه بست یسره عهد ید یبا لذت جونت و م که

 !یکه بست یسره عهد ید یبا لذت جونت و م که

 خدا...پره حرفم یوا

 ...رهید ی...ولرهید ی...ولرهید یول

 و نفسه من یر یم تو

 ره... یره...با تو م یره...با تو م یبا تو م 

 بار دستمون رو نیا عشق

 ...رهیگ ی...نمرهیگ ی...نمرهیگ ینم

 خدا...پره حرفم یوا

 ...رهید ی...ولرهید ی...ولرهید یول

 و نفسه من یر یم تو

 ره... یره...با تو م یره...با تو م یبا تو م 

 بار دستمون رو نیا عشق

 ...رهیگ ی...نمرهیگ ی...نمرهیگ ینم
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خواب آور را به خورد خودم  یاز قرص ها یآشپزخانه هجوم بردم و مشت یدانم چه موقع و چه طور به سو ینم

رها  زمیغم انگ یِتوانست مرا از زندگ یم یطوالن خواب کیفقط  دیخواست!شا یم یخواب طوالن کیدادم.دلم 

پا  یهوشیبه عالم ب یک دمیفهمو ن دیچیدر سرم پ یزده نشستم.دردِ بد خی یها کیسرام یسازد!همان جا رو

 گذاشتم!

 

 

 

 یراو

 

 

 :جانم؟دیچیآرسام در گوشش پ یگرفته  یِشده بود که صدا دیناام گریشماره اش را گرفت.د گرید بار

 !یتو پسر؟جون به لبم کرد یی:کجادیپرس یو با نگران دیکش یآسوده ا نفس

 بود. نیتو ماش میبودم.گوش نیلیآ شی:پآرسام

 ه؟ی:هنوزم همون جوردیو پرس دیکش یآه

م ش یم وونهید نمشیب یم ینکرده...وقت یرییمشهود بود گفت:آره...تغ یبه خوب شیکه بغض صدا یدر حال آرسام

 کار کنم؟ ی...چریآرشاو

ون کال داغ گهیاتفاق د نی...با ادهیزجر کش یلی...اون خنمیبب یطور نی...طاقت ندارم اون و ادمیخسته شدم...بر بخدا

 داداش؟ زمیتو سرم بر یشد...من چه خاک
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 یو آرسام،غم او هم م نیلیاز آن دو نداشت.غمِ آ یمردانه اش،سوهان روحش شد.او هم دست کم ی هیگر یصدا

 یکرد اما چه طور؟صدا یبه آرسام کمک م دیکرد.با یاش م یهم همراه د،اویکش یزجر م نیلیشد!هر چه قدر آ

 ؟یکمکم کن یتون یافکارش را برهم زد:م یملتمس آرسام،رشته 

 ؟ی:چه کمکدیپرس متعجب

 ده! ی!مطمئناً به حرفه تو گوش میآرومش کن یتو بتون دی.شانیلیآ شی:برو پآرسام

 آخه اون... ی:ولریآرشاو

 !یآرومش کن یتون یکنم...اون هنوزم دوست داره...فراموشت نکرده...پس تو هم م ی:خواهش مآرسام

 ؟یکن یلطف رو در حقم م نی:ادیآرسام دوباره پرس نکهیبرقرار شد تا ا نشانیسکوت ب یقیدقا

 بتونم تو بهتر شدن حالش موثر باشم! دوارمیپاسخ داد:چرا که نه!فقط ام ریآرشاو

 .من مطمئنم.یتون ی:مآرسام

 دم! یانجام م ادیاز دستم بر ب ی:هر کارریآرشاو

 :نوکرتم من بخدا.آرسام

 !یاخو یو گفت:شما تاج سر دیخند ریآرشاو

 ؟یبا من ندار یکرد و گفت:فعال کار یهم تک خنده ا آرسام

 :نه مواظب خودت باش!خداحافظ.ریآرشاو

شد و با سرعت هر چه تمام تر،به  لشیاز اتمام تماس،از جا برخاست و به سرعت از خانه خارج شد.سوار اتومب پس

 ماند!مگر یکنارش م طیشرا نیکرد و در ا یکمک م نیلیبه آ دیرفت!هر طور که شده با یم دیاو راند.با یخانه  یسو

توانست خودش را گول  یاز عالقه اش به او کم نشده بود؟نم یو ذره ا دیپرست یوار او را م وانهیهنوزم د نکهینه ا

او را داشت!دوستش  یهوا هیسه سال،مانند سا نیبود.او هنوز هم عاشق آن دختر بود و در تمام ا نیا قتیبزند!حق

 خبر ناگوار،فورا پروازش را کنسل کرد و به اصفهان بازگشت. نیا دنیداشت که پس از شن
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 !افتی نیلیآ یخانه  یبه خودش آمد،خود را جلو یدر افکارش غرق بود که وقت یدانست تا ک ینم

کار  یا ک:بدیاو،کنجکاو جلو آمد و پرس دنیآپارتمان رفت.نگهبان با د یشد و به سو ادهیپ لیاتومب ،ازیتعلل چیه یب

 پسرم؟ یدار

 هستم. یفیپاسخ داد:برادر خانم شر ریبه ز سر

 قهیقچند د نیتکان داد و گفت:اتفاقا هم یسر رمردی.پدیاو بگشا یدر را برا رمردیتا بلکه پ دیبود دروغ بگو مجبور

 .دییخانم اومدن.بفرما شیپ

پشت سر به گوشش  رمرد،ازیپ نیغمگ یو با عجله وارد ساختمان شد.صدا دیکش ینفس آسوده ا ریآرشاو

 «.گم پسرم! یم تیتسل یراست:»دیرس

 

 

 

 یتازه کرد.دستش را به سو یو نفس ستادیرد و با عجله از پله ها باال رفت.پشت در واحد اتکان دادن سر اکتفا ک به

شت دا نیقی.گوشش را به در چسباند.دیچیدر گوشش پ یدختر غیج یکه آن را بفشارد،صدا نیزنگ برد اما قبل از ا

ما عجله کند ا دیداد که با یبه او هشدار م یدرون ییندااست!وحشت در قلبش النه کرد. نیلیصدا،متعلق به آ نیکه ا

آمدند اما  یدر فرود م یرو یدر پ یپ شیدر راه است.مشت ها یکرد فاجعه ا یداد.حس م یحس دلشوره عذابش م

 .«؟یچ ارهیسر خودش ب ییبال هیاگه »را فشرد و با خود زمزمه کرد: شیکرد.بغض گلو یدر را باز نم نیلیآ

آهنگ،او را منصرف کرد.مات و  یبار صدا نیدستش را باال آورد اما ا گرینشد!بار د یاما خبر دیتر به در کوب محکم

 د،اکنونیرس یاو به گوش م یها هیو گر غیو ج شهیشکستن ش یصدا شیپ یمبهوت به صدا گوش سپرد.چند

 آهنگ؟

 «.کنم؟ یفکر کنم زده به سرش.حاال چه غلط»زد و گفت: شیبه موها یو کالفه چنگ یعصب

 فرو رفته بود! بیعج یو خانه در سکوت دیرس یآهنگ هم به گوش نم یصدا گریبه طرف در هجوم برد اما د گرید بار
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 کرد! یم کیبود و دلشوره اش را تحر بی،عجییهویآرامش  نیبه درد آمد.ا قلبش

 «.پسرم؟ یجا نشست نیچرا ا»برگشت: شیسو ر،بهینگهبانِ پ یصدا با

 ساکت شد. هویافتاده. یاتفاق بد هیرو به او گفت:مطمئنم  یجا برخاست و با درماندگ از

 ؟یندار دیبد بود!کل یلیحالش خ ی:طفلرمردیپ

 .ارمیرو ب دکی دیگفت:صبر کن تا من کل رمردیتکان داد که پ ینف یبه نشانه  یسر

به  نیزم یبر رو یافتادن جسم یباره صدا کیآمد. ینم ییدر رفت.از خانه صدا یتکان داد و به سو یسر ریآرشاو

 ...«.نیــلــیخــدا...آ ــای»وا رفت و نجوا کرد: نیزم ی.وحشت زده رودیگوشش رس

 جسم دنیآشپزخانه رفت اما با د ی.به سودیکاو یچطور وارد خانه شد.با اضطراب اطراف را م دیرمرد،نفهمیآمدن پ با

 ماند. یقرص در دستش،مسخ شده بر جا یو جعبه  نیلیجانِ آ یب

 !«.ــــنیـــلیآ»زد: ادیشد و فر ریسراز شیها اشک

کرد.او را  یم ییروح دخترک خودنما یب ی.رد اشک بر گونه هادیزده اش را به آغوش کش خیرفت و بدن  شیسو به

 دلم زی...عزنم؟یلیآ»زمزمه کرد: هیشکست،با گر یکه هق هق مردانه اش سکوت فضا را م یبه خودش فشرد و در حال

 «....خوشگلم...مرگ من چشمات و باز کنی...خانمنمیلی...آشتمیمن پ نی...ببچشمات و باز کن

بود که  یتیچه خر نی.آخه ایباز کن لـــعنــت ن؟چشماتویـــلــیآ»زد: ادیفر گریطاق شد و بار د طاقتش

 !«.نیــلـیآ ؟آخیکرد

بزن اون  ؟زنگیکن یمن و نگاه م یسادی:چرا وادیبه او توپ ریبپرسد که آرشاو یزیاو،خواست چ دنیبا د نگهبان

 !یآمبوالنس لعنت

 تکان داد و فورا آموبالنس را خبر کرد. یسر چارهیب رمردیپ
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نشست و دست  نیزم یآرش و آرسام را خبر کرد و پشت در اتاق عمل وا رفت.رو مهیمارستان،سراسیبه ب دنیرس با

ترحم  یکرد.نگاه ها یرا از خدا طلب م نشیلیو آ ختیر یصورت اشک م یرا حصار سرش قرار داد.به پهنا شیها

 در خطر بود! نشیلیجانِ آ ینبود وقت همنداشت.غرورش هم م تیاهم شیبرا یزیچ گریاما د دید یرا م هیبق زیآم

ر د نیاز وجودش را پشت ا یمیکرد ن یکرد.حس م یم یتاب یاو ب یورود ممنوع شد.دلش برا یمعطوف تابلو نگاهش

خدا بزرگه :»دیچیمهربانش در گوشش پ یآن صدا یبر شانه اش قرار گرفت و در پ رمردیجا گذاشته است.دست پ

 «.از دست نده! دتویپسرم.ام

 را به او دوخت و سکوت کرد. نشیغمگ نگاهِ

نسبت به حضور  یداد و در دل دعا کرد که عکس العمل بد هیتک واری.سرش را به ددیآ یم شیکه به سو دیرا د آرش

 او نشان ندهد!

 سرش اومد؟ ییشد؟چه بال یمن چ ر؟خواهری:آرشاوآرش

 ینم یچیه ه؟چرایچه حال و وضع نی:ادیپرس یبر هم فشرد.آرش با نگران دهید صالیاش شدت گرفت و با است هیگر

 !یاز نگران رمیم یبگو.دارم م یزیچ هیرو خدا  ؟تویگ

 یخواسته...خودش و بکشه...م ی...میلی...کرده...آیخودکش»گفت: دهیبر دهیبر هیگر انیافکند و م ریبه ز سر

 ...خالص...کنه...آرش...اگه...ی...نکبتیِ...زندگنی...با...قرص...خواسته...خودش و...از...ایلی...آ؟یفهم

 ...«.رمیم یدفعه...به وهلل...که...م نیرم...ا ی...بره...منم...منمیلیآ

ظلم را به خواهرش کرده  نیمغرور بودن!خودش ا .بس بودستیاو گر یاو را در آغوش گرفت و همپا زانیاشک ر آرش

 !رید یلیبود!خ رید یمانیپش یبرا گریبود و او را از عشقش جدا کرده بود!و امان از جدا کردن دو عاشق!د

 

 

 

 



 اممن یک قربانی 

 

 
388 

 

 یآقا»دکتر به خودش آمد: یرا بفهمد!با صدا یزیتوانست از نگاهش چ یماند.نم رهیبه دکتر خ شانیو پر آشفته

 .«؟ینیمع

 «.بله؟»پاسخ داد: یو گرفته ا فیضع یخودش را جمع و جور کرد و با صدا یفور

ندارد و با خبر دکتر  ستادنیتاب ا گریکرد د ینگاه مهربان و لب خندان دکتر در نوسان بود.حس م نیب نگاهش

 !فتدیب یممکن است از پا

 شکر خطر رفع شد. ی:خدادکتر

 رهیبه دکتر خ یو خوشحال یبرگردد و چشمان محزونش خندان شود.با قدردان یبود تا به زندگ یجمله کاف کی نیهم

ممنونم!ممنونم  ایخدا»و در دل زمزمه کرد: دیکش یاشک شوق!نفس آسوده ا یول ختیر یشد.هنوزم اشک م

 «.شکرت! ایازت!خدا

کار از کار گذشته بود و ممکن بود  نیشد یتر متوجه م رید کمیبه آرش و آرسام انداخت و ادامه داد:اگه  ینگاه دکتر

 باال بود! یلیمصرف کردن دوزشون خ شونیکه ا یی!قرص هانیخواهرتون رو از دست بد

عشقش  یمرد غرورش را در ازا نینبود.ا یمغرور خبر ریاز آن آرشاو گریبود.د رهیبه دکتر خ زانیاشک ر ریآرشاو

 داده بود!

اش را از نظر  شه،چهرهیبود قدم برداشت.از پشت ش دهیدر آن آرم نیلیکه آ یآن ها فاصله گرفت و به سمت اتاق از

او را  نیلینداشت اگر آ یتیخواست.اهم یرا سالم م نشیلیآرش با دکتر نکرد.او فقط آ یبه گفت و گو یگذراند.توجه

 زد! یپس م

 !یلی!خیمرد یلی:خدیآرسام به گوشش رس یبر شانه اش نشست و به دنبالش صدا یدست

معلوم نبود  یرفت یرا به خواهرش دوخت و گفت:اگه تو نم نشیزد و سکوت کرد.آرسام نگاهِ غمگ ینیغمگ لبخند

 کردم! یولش م یلعنت یتنها تو اون خونه  دیشد.منه احمق نبا یم یچ

همه غم و نداره.مرگ شوهرشم  نیکشه!وسعت ا یتونه!نم ی!نمفهی.اون دختر ضعگهیروز د هی:امروز نشد ریآرشاو

که آرش براش رقم زد و من و ازش جدا کرد،بهزاد تنها پناهش  یا یضربه بود واسش!بعد از اون زندگ نیبدتر
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سخت،تنها پناهش رو هم از دست  یِ بود.بهش عادت کرده بود.باالخره همسرش بود.حاال تصور کن بعد از اون زندگ

 ؟یکرد یبه مرگ فکر نم یبده.تو بود

 نگاهش کرد و گفت:حق با تواِ. آرسام

 !اوردیخودش ن یکرد به رو یرا فشرد اما سع رینگاهش قلب آرشاو حالت

کنم و بهتر از  یو درک م نیلیکردم فقط منم که آ یبر لب نشاند و زمزمه کرد:تا امروز فکر م یلبخند محو آرسام

 شناسمش!  یهمه م

 نه؟یاز ا ری:مگه غدیمتعجب پرس ریآرشاو

 :آره!آرسام

که دوستش  نیکه آرسام لب زد:با وجود ا دیبگو یزینگاهِ متعجب و کنجکاوش را به او دوخت و خواست چ ریآرشاو

 یکنه!من م یعشقش خال یرو واسه خوشبخت دونیشه م یم دایپ ی!کمتر عاشقیریگ یم بتویاما بازم طرف رق یدار

 مجنون! م!حق داشتم بهت بگینیو واقع ب ی.اما بازم منطقیکش یم یدونم تو چ

زد و زمزمه  ی.لبخند تلخستیرفتنش را نگر ریمات و مبهوت مس ریرا گفت و با عجله او را ترک کرد.آرشاو نیا

 «.اون نفس بکشه و شاد باشه! یحاضرم نباشم ول»کرد:

 

 

 به اوتوانستند او را مالقات کنند.آرسام مردد  یبهوش آمده بود!حال م نیلیگذشته بود و آ ییروز از آن روز کذا سه

 «.من اول برم؟ یخوا یم یمطمئن:»دیبار آخر پرس یشد و برا رهیخ

 «.آره!»کالفه پاسخ داد: ریآرشاو

او هم از طرف  یِروح تیطرف و وضع کیخواهرش از  یجسمان تیباال انداخت و وارد اتاق شد.وضع یشانه ا آرسام

 !یآورد و چه قدر سخت بود ناتوان یقلبش را به درد م گرید
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از  هدید یبه سخت نیلیکرد.آ شیگرفته صدا یتخت رفت.کنارش نشست و با همان صدا یآهسته به سو یگام ها با

 روان شدند.باز هم زنده بود! شیاشک ها گریهم گشود.بار د

 .«؟یمرگ هم برام حرومه داداش:»دیپرس یفیضع یبرگشت و با صدا شیسو به

که دخترک خودش به حرف  دیدانست چه بگو یشد.نم رهیزده به خواهرش خ رتیبر اندامش افتاد و ح رعشه

ابت هام و تو سرم بکوبه و ث یبدبخت ایاومدم تا دن ای!به دنهیقسمتم بدبخت دمی.فهمیبگ یزیخواد چ ینترس!نم»آمد:

 «.موجود بدبختم!مگه نه؟ هیکنه که 

 یشد.دست ها زیخ مین شیزد و سر جا یزیلبخند غم انگ نیلی.آستینگر یو تنها او را م ختیر یاشک م آرسام

 ؟یداداش هیچ یبرا هی:گردیزدود پرس یرا م شیکه اشک ها یبرادرش را فشرد و در حال

لش د یکس ایدن نیتو ا یدرصدم فکر نکرد هی ی؟حتیبود که کرد یچه غلط نیو گفت:ا دیاو را به آغوش کش آرسام

بهزاد ازت  یفکر نکرد یم؟حتیزیتو سرمون بر یبعد تو من و مامان و آرش چه خاک یبه وجودت خوشه؟فکر نکرد

 بخشتت؟ یشه و نم یدلخور م

وقته مردم آرسام!روحم مرده اما جسمم همچنان  یلیاالن زندم؟نه!من خ یخواستم راحت بشم!فکر کرد ی:منیلیآ

 ریروحم و کشتن!همون موقع که عاشق آرشاو گهیبار د هینشد!بار ها بلند شدم اما  یزنده اس!خواستم زنده بمونم ول

زد و گفت که نامزد کرده!همون  شیو آت خاطراتمتموم ازم خواست فراموشش کنم و تموم  یرحم یشدم و آرش با ب

ن و بازم م ی!ولمیدل ببندم به عشق بچگ گهیبار د هیکشوند و باعث شد  یشهر لعنت نیموقع که به زور من و به ا

ق عاش یبود!وقت یا گهیکس د شیکه قلبم پ یزد!مجبورم کرد ازدواج کنم در حال شمیآت گهید بار هیازش جدا کرد.

اد هام به بهز یبود واسه جبران!من از بدبخت رید یلیخ گهیشد و به اشتباهاتش اعتراف کرد.د مونیشوهرم شدم پش

 یمهمه که با کس یبودم تو زندگ دهیدونستم اگه من دوستش نداشته باشم اون داره!شن یپناه برده بودم چون م

 یلیخ رتشیمرد غرور و غ هی واسهدونم  ی!واقعا هم موند.میکه دوست داشته باشه نه تو دوستش داشته باش یباش

کردم آرومم کنه و دم  یم یتاب یعشق از دست رفتم ب یبرا یبهزاد اون قدر مرد بود که پشتم باشه و وقت یمهمه ول

که عاشقش نبودم اما به عنوان شوهرم دوستش  نیکردم.با ا یبود.داشتم بهش عادت م ها پشتم ینزنه!تو اوج سخت

بعد  یبد!برام گرون تموم شد.سه سال خوشبخت یلیدفعه بد زد!خ نیا یو زد بهم!ول اوردیطاقت ن ایداشتم.اما بازم دن

 یم شتریرم بد تر و ب یجلو تر م یبا من لج کرده و هر چ یزندگ نیا یو دو سال سن حقم نبود؟چرا بود ول ستیاز ب

 اومدم تا تموم دردا رو به جون بخرم... ایوسط فقط به دن نیکنم ا یزنه!حس م
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مردانه  ی هیگر یبر هم فشرد اما صدا دهیاش نهاد.د نهیس یرا دور گردن برادرش حلقه کرد و سرش را رو دستانش

گذاشت آب در دلش تکان  یت خواهرش بود و نمکه همچون کوه پش یکرد برادر یداد و حس م یبرادرش عذابش م

 کم آورده و علتش هم خودش بود! یبار در زندگ نیاول یبخورد،برا

 یمنه.من اگه جلو ریبرات عسلک من!تقص رمی؟بمیبه روزت اومده نفسِ داداش یکنار گوشش زمزمه کرد:چ آرسام

تم از .نتونسیلیکردم آ اهیشد.منه احمق نتونستم ازت مواظبت کنم.من بابا رو روس ینم یطور نیگرفتم ا یآرش رو م

 تک دخترش مواظبت کنم.

 ...شرمندتم...یکنم...منو ببخش خواهر یغلط چیگفت:نتونستم...نتونستم ه هیهق اش اوج گرفت و با گر هق

 تو و بابا! ی شرمنده

عذابت  شهیدادم.من هم حی!آرامش خودم و به آرامش شما ها ترجیشد و گفت:من شرمندم داداش رهیبه او خ نیلیآ

 روز رسوندم. نیشرمنده باشم که تو رو به ا دیبار رو دوشت بودم.من با شهیدادم.هم

گ بزر گهیتو د ی!خواهر کوچولویتموم شد!نترس داداش گهید ینجوا کرد:ول نیلیکه آ دیبگو یزیخواست چ آرسام

 شدم! یزندگ می!من تسلستین یخبر یشگیهم نیمگاز اون دختر لوس و غ گهیشد!د

 !میسلت مِی!تسلممیتلخ زمزمه کردم:من تسل یزد و با لحن شیبه رو یلبخند نیلیشد.آ رهیبه او خ یبا ناباور آرسام

 ؟یدی.فهمیبکن یکاره احمقانه ا نیهمچ یحق ندار گهیبه خودش فشرد و گفت:د شتریاو را ب آرسام

 نجاتم داد؟تو؟ ی:کدیتوجه به سوالش پرس یب نیلیآ

 جا خورد اما با من من پاسخ داد:خب...راستش... آرسام

 ؟ی:راستش چنیلیآ

 !ری:آرشاوآرسام

 ؟ی:چـ...چـــدیپرس یرفته ا لیتحل یرنگ باخت و با صدا نیلیآ

 !یدیاز جا برخاست و گفت:درست شن آرسام
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 ؟یکار و کرد؟اصال چرا اومده بود اون جا؟تو چرا بهش اجازه داد نی:چرا ادیبا بغض پرس نیلیآ

 تشکر کردنته؟ ؟عوضِیچ یعنینشاند و گفت: یشانیبر پ یظیاخم غل آرسام

 

 

 کنه؟ یمن دخالت م هیتو زندگ یمردم!به اون چه مربوط؟به چه حق ی:به جهنم که مدیکش ادیفر یعصب نیلیآ

ون دم از زب یم حیترج یول یدون یهست که تو نم زایچ یلی!خیلیآ نییپا اریآمد و گفت:صدات و ب شیبه سو آرسام

 !یخودش بشنو

ن و زما نیبه ملحفه اش چنگ زد و در دل به زم انیو گر یسوال تنها گذاشت.عصب ایدن کیرا با  نیلیرفت و آ آرسام

که  ییاش بغض دارد!بغض ها یتمام زندگ یکرد به اندازه  یرا سد کرد.حس م دنشیلعنت فرستاد!بغض راه نفس کش

 از غم داشت. یهر کدام نشان

به خودش آمد که پرستار  یزد.زمان یم غیو ج ختیر یکرد از همه متنفر است.اشک م یچه شد اما حس م دینفهم

 ...دینفهم یزیچ گریآمدند و بعد از سوزش دستش د شیها به سو

از وجودش را از  یمیکرد ن یم ش،حسیحرف ها یادآوریو با  ختیر یاتاق،آرسام به حال خواهرش اشک م یسو آن

 یکرد برا یبود!حس م رممکنیغ شیهم برا دنینفس کش یاو حت یاش بود و ب یدست داده است!خواهرش زندگ

خودش را  یقصد خودکش نیلیکه آ نیا یآور ادیآورد!هنوز هم با  یبه دستش نم گریرا باخته و د نشیلیآ شهیهم

 یروان م شیگرفت و اشک بر گونه ها یاز دست بدهد،وحشت وجودش را فرا م شهیهم یا براداشته و ممکن بود او ر

 شدند!

 

 یها هیو گر ادیداد و فر یصدا دنیو خسته درش را گشود.با شن یرفت و عصب لشیاتومب یبه سو ریآرشاو

 کرد تمام غم عالم بر سرش آوار شده است! یم ن،حسیلیآ

 بر باد رفته اش را... یکرد و زندگ یکرد.عشقش را تمنا م یو در دلش خدا را صدا م ختیر یم اشک
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بهزاد امن است اما حاال چه؟حال که  شیعشقش پ یبود!سه سال تمام دلش خوش بود که حداقل جا چیه نیلیآ یب

 کرد؟ یچه کار م دیپناه شده و از همه رانده شده،با یعشقش ب

 زد! یهم بر غمش دامن م یابر یو هوا نی.سکوت ماشختیفرمان گذاشت و اشک ر یرا رو سرش

بس  ییبار جدا کیبس نبود؟ یکرد؟هفت سال دور یعشقش را رها م دیبا یبه ک د؟تایکش یزجر م دیکجا با تا

 ؟یداد؟تقاص کدام گناهش را؟گناهِ عاشق یتقاص پس م دینبود؟باز هم با

 !«.نمیزم یآدم رو نیاگه عشق گناهه،من گناهکار تر»بر هم فشرد و زمزمه کرد: دهید

 عاشق... یعشقش او را پس زده بود!حق داشت.او هم خسته بود!هر دو خسته بودند ول گریبود و بار د عاشق

 یم حیرار ترجفرار را بر ق دیشد!با یاز او و عشقش دور م یکم دیشد.با یدور م دیو استارت زد.با دیرا بلع بغضش

 داد!

آسمان هم به حال او و  یی!گودیبار یامان م یراند.باران هم ب ابانیرا روشن کرد و با سرعت هر چه تمام تر در خ ضبط

 زد! یعشقش زار م

 

 بازم امشب دوباره"

 قراره یمن ب دل

 لحظه هیکهنه  یدردا

 زاره! یو آروم نم من

 و فکر و غم هر شب کابوس

 آغوشم شد هم

 خودم رو بعد تو من

 فراموشم شد! کال
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 گردم یم یزندگ یتو چراها هنوزم

 راهو غلط رفتم یکجا

 رو گم کردم؟ تو

 

 

 زهییدلم پا تو

 زهیغم انگ حالم

 کشم  ینفس که م هر

 ! زهیهوات لبر از

 جواب یب یسواال

 همراهمه شهیهم

 قلبم درد داره خدا

 !امهیکه رفت دن اون

 

 

 خونه یوارایو د در

 زندونم شد که

 فاصله نیدرد ا 
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 جونم شد یبال انگار

 و جاده من

 بارون ریز

 هامونتو و خاطره باز

  ایبه در میرس یدو م هر

 چشامون سهیدومون خ هر

 و جاده من

 و بارون من

 تو و خاطره هامون باز

 باز دوباره نهیبش کاش

 ساحل رد پامون یرو

 

 

 زهییدلم پا تو

  زهیانگ یب منه

 کشم  ینفس که م هر

 زهیهوات لبر از

 جواب  یب یسواال
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 همراهمه شهیهم

 قلبم درد داره خدا

 "...امهیکه رفت دن اون

 

 

 جمله در ذهنش نقش بست: نیبر لب نشاند و ناخودآگاه ا یپوزخند

 

 "هم باشد اما قسمت نباشد... ،اوی!خودت باشیزیغم انگ یچه تراژد"

 

 

ثابت  نیلیمعصوم و غرق در خوابِ آ یآهسته وارد اتاق شد.نگاهش بر چهره  یو با گام ها دیکش یقیعم نفس

 ماند.چه قدر دلتنگش بود! 

شهر و  یها ابانیگشت و گذار در خ یبود.پس از کل دهیرفت و کنار تختش نشست.سردرد امانش را بر شیسو به

 نفس ییخوش بود در هوا نیاما دلش به ا سهم او نبود نیلیرساند.آ مارستانیو خود را به ب اوردیمرور خاطرات،تاب ن

 کشد! یکشد که او هم در همان هوا نفس م یم

 خورد! یفینشاند.دخترک تکان خف شیبر رو یمردانه اش فشرد و بوسه ا یسردش را در دست ها یها دست

 «.خانوم کوچولو؟ یشد داریب»از حدش بود نجوا کرد: شیب ی هیگر یکه نشان دهنده  یگرفته ا یصدا با

!باور نداشت که او همان دیشد.قلبش لرز رهیو منگ خواب بود به او خ جیکه گ یبا رخوت،چشم گشود و در حال نیلیآ

 یرو دیسف یداد.چند تار مو یبلند تر شده بود و چهره اش را کامال مردانه نشان م ششیگذشته باشد!ته ر ریآرشاو

 نی.اشد رهیبه او خ یشد و با ناباور زیخ مین شی!سر جادکر یبود!نگاهشان با هم تالق میعظ یاز غم یاش حاک قهیشق
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زد.اما غم  یشد.هنوز هم  عشق در آن موج م قیعاشقش بود؟در چشمانش دق یبود که روزگار یمرد،همان مرد

 یو مملو از عشق!ول ایر یبا گذشته نکرده بود.همان نگاهِ خالص و ب ینگاهش قلبش را فشرد و بغض کرد.نگاهش فرق

 «.کرده؟ هیمن گر یاون برا:»دیشیسرخِ سرخ بود و با خود اند هیآن چه؟چشمانش از فرط گر درته غم نهف

 نجا؟یا ی:چرا اومددیپرس یلرزان یرا مشت کرد و با صدا شیها دست

 اش پاسخ داد:بخاطر تو! رهیو با همان نگاهِ خ اوردیخودش ن یجا خورد اما به رو ریآرشاو

دستش را پس  یبود.عصب ریاو اس یاز صراحت کالمش متعجب شد.تازه متوجه دستش شد که در دست ها دخترک

 ؟یزن یبه من دست م ی:به چه جرأتدیو غر دیکش

 برو.راحتم بزار! نجایرا برگرداند و گفت:از ا شیرو

 ندارم.فقط اومدم باهات حرف بزنم. تی.کارزمیآروم باش عز نیلی:آریآرشاو

 بشنوم! یچیخوام ه ی:من نمنیلیآ

 خوام بگم! یمن م یگفت:ول یزد و عصب شیبه موها یکالفه چنگ ریآرشاو

 ی:نکنه اومددیزد و پرس یحرکتش را دوست داشت.پوزخند نیگذشته افتاد.چه قدر ا ادیشد و  رهیبه او خ نیلیآ

 ؟یبهم ترحم کن هیو مثل بق یمسخرم کن

 ؟یبودن رو بهم بزن وهیانگ ب یخوا یو ادامه داد:تو هم م دیاش از بغض لرز چانه

حرف بزنم.تو آرسام رو ناراحت  یا گهید زیگفت:نه!من اومدم در مورد چ یدوباره کنارش نشست و با مهربان ریآرشاو

 !تهیواقع نیو منم اومدم تا بهت بگم که حرفاش ع یکرد

هر  !بهیبگم که اصال بهم لطف نکرد دینگاهش را معطوف پنجره کرد و گفت:اگه منظورت نجات دادنه منه،با نیلیآ

 حال ممنون!

خواد با همه بد تا کن اما  یهر کجا دلت م ،تایلیآ نینداد و لب زد:بب یتیشد اما اهم ریاز لحن سرد او دلگ ریآرشاو

 خانوم کوچولو؟ یبه زور.گرفت ایخودت  لیبا م ای.حاال یای!وقتشه به خودت بیدیفهم ستمین هیمن بق

 ؟یدیمن نگو خانوم کوچولو فهم:انقدر به نیلیآ
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 پنجره رفت. یتوجه به او،به سو یزد و ب یپوزخند ریآرشاو

 

 

وجه تو مت یپشتت بودم ول هیسه سال،مثله سا نیبود گفت:تموم ا رهیخ ابانیآتش زد و همان طور که به خ یگاریس

 !ینشد

 یکنه...م تتیاذ یکس دمیترس یاومدم...م یمنم باهات م یرفت یزد و افزود:هر جا م گارشیبه س یمحکم پک

 که حرف گوش یقلب لعنت نی...اما اینداشتمت...تو سهم بهزاد شده بود گهیبازم از دستت بدم...درسته...د دمیترس

نشد...غرورم در  یخبر یاز اون پسر قبل گهیعاشقت شدم...د یسر کردم...از وقت هیرو که با گر ییده...چه شبا ینم

 هیکنم  تتیهر بار اومدم اذ ی...ولرمیخواستم انتقام آرش و ازت بگ یم لینداشت...قبول!...اوا یمقابل عشقم ارزش

 ایحسم به رو دمیعاشقت شدم فهم یوقت ی...ولبودم دهیدخترا رو خط کش یدور همه  ایشد...بعدِ رو یمانعم م یزیچ

ه ...شبیرو به اون رو کرد نیمغرور رو تو از ا...منه سنگدل و دمیه احساس بچگانه بوده...من عشق رو با تو فهمیفقط 

 ییدفعه غرورم برام معنا نیآرش تباه شدم...اما ا هی...من همون شب مردم...بازم بخاطر خودخواهیخواستگار

یآرش دلش به رحم اومد که کار از کار گذشته بود...تو مال بهزاد شده بود یوقت ی...بازم التماسش کردم...ولنداشت

 یخوشبختت م یدونستم اون حساب ی...مدمید یبهزاد رو م ی...شادهیبه ثان هیمنم بودم...ثان تیوس...شب عر

 یخوبه و تو به شوهرت عالقمند شد تیزندگ دمیاز آرسام شن یمردم...وقت یو م دمید یکنه...غم چشمات و م

 نیتا ا میکرد یآرش ازدواج م یاجازه  یبود...مطمئن بودم اگه ب زیتو برام مهم تر از همه چ یشبختخو یشکستم...ول

...بازم شد برگشت ایرو یوقت ی...ولرهیخواست انتقامش و بگ یشده م ی...چون به هر نحویشد یحد خوشبخت نم

 یو با چشما شیمونیبود...پش رید یشده بود...ول مونیساخت...آرش پش یا گهیاز اون آدم د ای...رویهمون آرش قبل

 گهید یپا گذاشت و التماسم کرد ببخشمش...ول ریبار غرورش و ز نیاول ی...برامیداغون بود...هر دو دمیخودم د

رحم و خودخواه رو تو وجودش  ی...قبول کرد و اون آرش بیمهم نبود...قسمش دادم که نزاره طعم غم رو بچش یزیچ

 یخواستم...ول یتو رو م یختوسط آرسام شکست...داغون شدم...من خوشب نیبعد از مرگ بهزاد...بازم ا یکشت...ول

 ی...از آرسام حالت و مختمیر یتو اشک م یبودم و پا به پا شتیبازم نشد...تموم اون چهل روز از دور پ

 خوام از یکه م یکرد یخودم نخواستم...چون اون وقت تو فکر م ی...ولنمتیاصرار داشت که بب یلی...آرش خدمیپرس

تونستم درخواستش و رد کنم...بعد  یروز آخر آرسام خودش ازم خواست و من نم ینبود بهزاد سوء استفاده کنم...ول

برادر کنارم موند و دم  هی...حال خرابم و تحمل کرد و فقط مثل سه سال نی...تو ازهیبرام عز یلیتو آرسام خ
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از تو  یچیکه ه وقتا اون قدر داغون بودم یبعض یقدر دوست دارم...ول چهدونست  ی...میلی...خونمینزد...بهش مد

 یها...م وونهید نیمردم...دوست داشتم...ع یو من م یدیخند یبودم...تو م تیگفت...از دور شاهد خوشبخت یبهم نم

فراموشت  دیبا تمدونس ی...خونه پر بود از تو...همه جا عکسه تو و خاطراتت...دلم به همونا خوش بود...مدمتیپرست

اومد...آرسام  یکس بر نم چیوسط کار از دست ه نیکرد و ا یشد...آرش مدام خودش و سرزنش م یکردم...اما نم یم

 یوقت یدونستم هوات و داره...ول یدلم خوش بود به بهزاد...م یشدم...ول یگفت...داغون م یهات برام م یقرار یاز ب

رگ تره...تو شوهرت و از دست دونم غم تو بز ی...منیلیشکستم آ تواونم رفت...بازم شکستم...منم همراهه 

اون  یگرفت وقت یم شی...قلبم آتدمید یهات و م هیگر یشدم وقت یعشقمو...داغون م گهیبار د هی...منم یداد

 یت..وق.یشد وونهیکردم د یاومدم تو ساختمون...فکر م یکنم...اون روز وقت یتونستم کار ی...نمدمتید یم یطور

اگه  ی...ولیدونستم کم آورد یشدم...م یچه حال یدون یرو سرم آوار شد...نم ایدن دمیقرص رو تو دستت د یجعبه 

دکتر گفت  یدادم...وقت یمن داشتم جون م یکه تو اتاق عمل بود یرفتم...تموم اون مدت یمنم باهات م یرفت یم

 یکه باش نیهم ی..ول.ستیحاال حاال ها خوب بشو ن تیدونستم حال روح یکه م نیرو بهم دادن...با ا ایانگار دن یخوب

دختر داغون عشقه منه...داشتم  نیکردم ا یاز قبل عاشقت شدم...باور نم شتریآرزوم بود...ب تینها یو نفس بکش

خودم و  یچطور دمیکرد...نفهم یم وونمیاز دستت بدم د شهیهم یکه برا نیبود...فکر ا خیشدم...تنت  یم یروان

 یبا آرسام حرف م یوقت دمیکردم که اونم دلش به حالم سوخت...صدات و شن...انقد التماس دکتر مارستانیب مرسوند

 یتو بد تر شد...جونش به جون تو وصله...وقت ی...آرسام داغون بود...با حرفاختمیر یو من اشک م یگفت ی.تو م..یزد

 دیفهم یکرد که اومدم و نجاتت دادم...آرسام وقت خبرمبگم؟...انگار خدا  یچ یانتظار داشت شتیپ امیازم خواست ب

خوام ازم  یشد...نم ینابود شد...حال و روزه آرش هم بهتر از اون نبود...مادرت و خبر نکردن چون مطمئنا حالش بد م

 ...دمیخدا رو شکر کن که من به موقع رس ی...ولیتشکر کن

 

 

 

او برگشت.هق هق دخترک سکوت  یخت و به سورا اندا گارشیخلوت چشم دوخت.س ابانیکرد و به خ سکوت

خود را داشت.طبق  تیو معصوم ییبایکه باز هم ز انیآن نگاهِ گر ی.برادیشکست.باز قلبش لرز یرا م نشانیب

 نیلاو ادتهیزد و گفت: یلبخندافکند. ریاو سر به ز دنیبا د نیلیتخت رفت.آ یزد و به سو شیبه موها یعادت،چنگ
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 ؟فکریرفت یطرف اتاقت م یکرد یم هیو همون طور که گر یانداخت نییسرت و پا یطور نیهم هم دمتیکه د یبار

 کنم بازم آرش دعوات کرده بود.

تر دخ هیکنار تخت نشست و نجوا کرد:آخه اون موقع  ریبر لب راند.آرشاو یگذشته ها،لبخند محو یادآوریبا  نیلیآ

 خواست من بدزدمت! یکه داداشت نم یخوشگل و ناز بود یکوچولو

گرفتم...لج کرده  دشیدونم چرا ند ینم یبهت داشتم...ول یزد و زمزمه کرد:همون موقع هم حس خاص یتلخ لبخند

 یول یخبر داغون شد نیبا ا دمی...دو به آرش بدم مینامزد ینیریخوام...اون روزم اومده بودم ش یرو م ایبودم که رو

ل نتونستم ازت د دمتید یوقت یانتقام اومده بودم...ول طر...بخادمتیچند سال بعدش بازم د یگرفتم...ول دیبازم ند

ذاشتم کف  یحقه آرش و م دیبا یکنم...ول تتیاومد اذ ی...دلم نمیبکنم...هنوزم همون نگاه معصوم و داشت

که  دمیفهم یشدم...وقتعاشقت  دمی...نفهمیخواستم فقط مال من باش یم یدونستم بهزاد عاشقته...ول یدستش...م

سر راهه هم قرار  یقیطر هینموند و از هم جدامون کرد...هر بار به  کاریبازم سرنوشت ب میمال هم شد یوقتشد... رید

 !ینطوری...حاال هم امیگرفت

 گفت:اجازه ریآمد و با خنده رو به آرشاو شانیآرسام مانعش شد.آرسام به سو یکه صدا دیبگو یزیخواست چ نیلیآ

 م؟یریهست خواهرمون و پس بگ

 !دیدار اریپاسخ داد:اخت نیلیبه آ ینگاه میبا ن ریآرشاو

 آم. یبزنم.شب دوباره م دایسر به آرش هیرم خونه  یو از جا برخاست.رو به آرسام گفت:من م دیخند

 وقته تنها مونده. یلیخ یبمون.طفل دایآرش شی.پگهیخواد د ی:نمآرسام

 زد و نگاهش را معطوف خواهرش کرد:خواهر خانوم ما هم مرخص شد! یلبخند

 قدر زود؟  نی:ادیپرس متعجب

 تکان داد و گفت:آره. یسر آرسام

 گردم. یبر م دایرم و با آرش ی:پس من مریآرشاو

 از اتاق خارج شد. یرا گفت و پس از خداحافظ نیا
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 ؟یر یم ی:داردیآمد و پرس شیبه سو دنشیبا د آرش

 .یلیآم دنبال آ ی.بعد مدایرم دنبال آرش ی:مریآرشاو

 خونه. میر یم ایزد و گفت:پس من و رو یلبخند آرش

 :آخه...ریآرشاو

 !هیکاف دیباش ششیکرد و گفت:تو و آرسام پ یتصنع یاخم آرش

 خانه راند. یبه سو یتعلل چیه یشد و ب لشیخارج شد.سوار اتومب مارستانیگفت و بعد از ب یباشه ا ریآرشاو

 ها. یهم دار یرفته خواهر ادتیگفت:کال  یو با دلخور دیآغوشش پر دنش،بهیبا د دایآرش

 !یاش نشاند و گفت:شرمندم آبج یشانیبر پ یا بوسه

 هوم؟ یما رو کال فراموش کرد یدی.خانمت و دیمعرفت یب یلیزد و زمزمه کرد:خ شیبه بازو یمشت دایآرش

چ پچ و چهار ساعته پ ستیبد گذشته.با آقا آرسام ب یلیگفت:نه که به شما خ طنتیزد و با ش یلبخند مرموز ریآرشاو

 و چت و زنگ و ... .

 و معترض گفت:عه داداش! دیافکند.لب گز ریاز شرم سرخ شد و سر به ز دخترک

 ارزش ایدن کی شیبرا نیو هم دید یعشقش را سرپا م گریاتاقش رفت.خوشحال بود!بار د یو به سو دیخند ریآرشاو

 وابسته بود. نشیلیداشت!جانش به جانِ آ

 

 

 :خوبم؟دیکرد و با وسواس پرس دایبه آرش رو

 .یر ینم یبابا.داداش تو که خواستگار ی:ادایآرش

 !باش دختر ی:جدریآرشاو
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 و جذابه خودم! پیهمون داداشه خوش ت ی.باالخره بعد سه سال شدیخب!خوب یلی:خدایآرش

 بچه. زیو تشر زد:زبون نر دیخند ریآرشاو 

 شد! ریکه د میکرد و گفت:بدو بر تیدر هدا یرا به سو او

 شدند. مارستانیب یشدند و روانه  لیدو سوار اتومب هر

 

 م؟یر یخودت م نی:با ماشدیکرد،پرس یبرادرش حلقه م یکه دستش را دور بازو یجا برخاست و در حال از

 آد دنبالمون! یم ری:نه.آرشاوآرسام

 م؟یو گفت:خودمون چالق دیکش یبا حرص پوف نیلیآ

 قدر غر نزن بچه. نیکرد و گفت:ا یاخم آرسام

 رینشست و ز دایکنار آرش نیلیشدند.آ لیسوار اتومب یحرف چیه یو هر دو ب افتیخاتمه  ر،بحثشانیآمدن آرشاو با

و در دل حق به برادرش  دیکاو یکرد.کنجکاو چهره اش را م یگرم و مهربان با او احوال پرس دایلب سالم داد.اما آرش

 باشد! یدختر نیداد که عاشق چن

سرش را  نیلیخود غرق بودند.آ یایشد.هر کدام در دن یکرد و در سکوت مشغول رانندگ ادیز یضبط را کم ریآرشاو

بش کرد.قل یحس م ینگاه او را به خوب ینیداد و به آهنگ گوش سپرد.چشمانش بسته بود اما سنگ هیتک شهیبه ش

 را شد:یآهنگ را پذ ینکرد و فقط صدا یکرد اما توجه یم یتاب یب نهیدر س

 

 

 عشق پر احساسم وونتمید

 

 واسم ستیهوا ن یکه نباش نویا دونمیم
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 دلو بده به عمق احساسم ایب

 

 واسم ستیهوا ن یکه نباش نویا دونمیم

 

 ارمیبا تو آرومم اسمتو م دونمیم نویا من

 

 خانومم ییتو ییتو گمیجا م همه

 

 ارمیبا تو آرومم اسمتو م دونمیم نویا من

 

 خانومم ییتو ییتو گمیجا م همه

 

 التیخیب شمینم خوامتیم خوامتیمن تورو م اگه

 

 یاریکه که خنده رو رو لبم م ییتو یاریدرد و بد ب الیخیب

 

 ارمیبا تو آرومم اسمتو م دونمیم نویا من
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 خانومم ییتو ییتو گمیجا م همه

 

 ارمیبا تو آرومم اسمتو م دونمیم نویا من

 

 خانومم ییتو ییتو گمیجا م همه

  

 

 

 

را  شیو خاطرات روز اول به جانش افتاده بود!دست ها دیلرز یغمناکش،ساختمان را از نظر گذراند.از استرس م نگاهِ

 ماند و یم دیداد.با یبهزاد را به باد فنا م یچند ساله  یتالش ها و زحمت ها دیرفتن مصمم شد.نبا یمشت کرد و برا

 و وارد شرکت شد. دیکش یقیعم نفسکرد.پس  یم یچرخاندن شرکت همکار یبرا ریبا آرشاو

بر سرش فرود  تیتسل لیگر،سیبا ورودش،تمام نگاه ها معطوف او شد.کم کم همه به خودشان آمدند و بار د همزمان

 آمد!

خود مراجعه  یآن ها به اتاق قبل زیترحم آم یاز نگاه ها یخالص یاکتفا کرد و برا یجوابشان به تشکر کوتاه در

 شیسه سال پ نِیلیخودش داد.چه قدر با آ لیتحو یرفت.پوزخند نهییآ یپرت کرد و به سو یرا گوشه ا فشیکرد.ک

 تفاوت داشت!

 یک»کند.بغض کرد و زمزمه کرد: یشرکت را باز سینقش رئ دیآمده بود و حال،باعنوان کارمند  ش،بهیسال پ سه

 «.برسم؟ نجایکرد من به ا یفکرش و م
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 یپوشِ بهزاد بود!صورت ب اهیکرد.هنوز هم س یاز نگاه به خودش فرار م ییانداخت.گو نییو سرش را پا  دیکش یآه

 !گرانیآورد چه برسد به د یروح و غم زده اش،دل خودش را هم به درد م

 شهال،متعجب شد. دنیفاصله گرفت و به عقب برگشت.با د نهییکه به در خورد،از آ یضربه ا یصدا با

کرد.باالخره پس از چند  یمهابا او را در آغوش گرفت و ابراز دلتنگ یآمد و ب شیاما همچون گذشته به سو شهال

 یکرد در اوج جوان یرا نداشت.حس م شیچند سال پ جانیشور و ه گریاما د نیلیداد و از او دل کند.آ تیرضا قهیدق

 شده است! ریپ

چه قدر دلم  یدون یوونه؟مید ییمعلومه کجا چی؟هیخودت نیلیآ ی:وادیپرس یدستش را فشرد و با خوشحال شهال

 ؟یکرد ری.پس چرا دیایبهزاد ب یمدت به جا هیقراره  دمیفهم شیبرات تنگ شده بود؟از چند هفته پ

 بعد. رینفس بگ هیو گفت:اول  دیخند نیلیآ

 !یرفت و ادامه داد:هنوزم مثل قبل پر چونه ا زشیم یسو به

 رو سرمون. ختهیکار ر یکه کل اینشو.بدو ب یخب حاال عصبان یلیگفت:خ نیلیکرد که آ یتصنع یاخم شهال

 ؟ی؟خوبیلی:آدیپرس دیشد و با ترد قیدر چهره اش دق شهال

 چسبه! یوصله ها به من نم نیبر لب راند و لب زد:ا یشخندین نیلیآ

 سراغ کارا. میبر ایحرف زدن ب یگفت:به جا نیلیبپرسد که آ یگرید زیخواست چ شهال

دو دختر با همان قلب  نیبودند و ا ادیعقب مانده ز یکرد.کار ها یتکان داد و در سکوت او را همراه یسر شهال

 ها را سر و سامان دادند. ن،آنیعزادار و غمگ

 شد.  دایپ ریآرشاو یو هوش ظهر بود که سر و کله  حول

 یبرگشت:آقا شیمتوقف شد و به سو شیجوان،در جا یِمنش یگرفت اما با صدا شیاتاقش را در پ ریعادت،مس طبق

 ؟ینیمع

 شده؟ یزی:بله؟چدیپرس کالفه
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 آوردن.تو اتاقشونن. فیتشر یفیخواستم بهتون اطالع بدم که خانم شر یزد و پاسخ داد:نه فقط م یلبخند یمنش

 یپس باالخره رام شد»لب زمزمه کرد: ریزد و ز یتکان داد.لبخند مرموز یرا باال انداخت و سر شیابرو متعجب

 «.لجباز! یکوچولو

  

 

 

رفت و پس از کسب اجازه وارد اتاق شد.شهال زود تر به خودش آمد و سالم  نیلیاتاق آ یبه سو یتعلل چیه یب

 ن؟یآورد فی:پس باالخره تشردیزد و پرس ین،لبخندیلیآ دنیرفت.با د شانیتکان داد و به سو یکرد.سر

 نگاهِ پر حرصش را به او دوخت و آهسته پاسخ داد:بله! نیلیآ

 د؟یرفت شیا کجا پ:خب،تدیاز مبل ها نشست و پرس یکی یرو ریآرشاو

نبود اما  یبه او نداشت.از حضورش راض یتوجه نیتوجه به او،خود را با کار سرگرم کرده بود و کوچک تر یب نیلیآ

 نیشناخت و هم یپر عشق او را م یسخت بود!نگاه ها شیبرا نیکرد و ا یتحمل م کشیاو را به عنوان شر دیبا

از عالقه اش  یهنوزم ذره ا دیاش خوش بود!شا ییابود و با تنه دهیداد.بعد از بهزاد،دور خودش حصار کش یعذابش م

 را هم از دست گر،عشقشیداد تنها باشد تا بار د یم حیو ترج دیترس یم یاز خوشبخت گریبه او کم نشده بود اما د

 ؟یلیآ یوافقشهال،افکارش را برهم زد:م یافکار بود که صدا نیبدهد.غرق در هم

  ؟یگفت ی:چدیپرس جیو گ کنجکاو

ها  نی؟زمیموافق ینیمع یآقا شنهادیگم با پ یکنم؟م ی:دو ساعت دارم گِل لقد مدیو پرس دیکش یپوف یعصب شهال

  م؟یرو بخر

 داد:آره! ر،پاسخیبه آرشاو ینگاه میبا ن نیلیآ

 .میخوا یرو م نایدم که زم ی:پس بهشون خبر مریآرشاو

 شد و قرار داد را بست.   یریحرف،مشغول شماره گ نیدنبال ا به
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 شده؟ رتی:ددیبه ساعتش انداخت که شهال پرس ینگاه نیلیآ

 رفت. ادشیدنبالم.فکر کنم  ادیبرم!قرار بود آرسام ب ینداره ک ی:نه.فرقنیلیآ

شه  یم نیبا خانمشون برن ددر هم یکرد ادامه داد:وقت یرا مرتب م زیم یرو لیکه وسا یجا برخاست و در حال از

 !گهید

 و گفت:عه،آرسام هم آره؟ دیسرخوش خند شهال

 و پاسخ داد:آره. دیخند نیلیآ

 وسط! نیموندم ا بینص ی:پس فقط من بشهال

 خنده اش به هوا برخاست. یبار پس از چند ماه،صدا نیاول یرا به خنده وا داشت و برا نیلیبامزه اش،آ ی افهیق

 شدم بخدا. یم دیبا حسرت نگاهش کرد و گفت:داشتم ناام شهال

 :چه خبر شده؟دیاش نشست و کنجکاو پرس یقبل یکه تازه تماسش را قطع کرده بود،سر جا ریآرشاو

 شهال خانوم؟ یبه آب داد یبه شهال کرد و گفت:باز چه دسته گل رو

 واال! یچیو گفت:ه دیخند شهال

 شده بود! یدانست چرا،اما در دلش به شهال حسادت کرد.از دست خودش عاص یافکند و نم ریسر به ز نیلیآ

 دانست با خودش چند چند است! ی!نمدیکش یم شیزد و با پا پ یدست پس م با

 رفت. یتا خانه م ییتنها دی،بایداد و در کمال بد شانس امیپ دایبه آرش کالفه

کرد و  نیلیهمان جا ماند.پس از رفتن شهال،رو به آ ریبه اتاق خودش برگشت،اما آرشاو یپس از خداحافظ شهال

 آد؟ یگفت نم دای:آرشدیپرس

 ؟یدون ی:تو از کجا مدیمتعجب پرس نیلیآ

 گم! یبهت م میخواست پاسخ داد:حاال بر یکه از جا بر م یو در حال دیمرموز خند ریآرشاو
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 تونم برم. یآم.خودم م ینم ییسرتق گفت:من با تو جا نیلیآ

من عمرا بزارم  یول یتون ی:مدیمچ دستش را فشرد و کنار گوشش غر ریدر حرکت کرد که آرشاو یبه سو و

 .میبر ایسر و صدا با من ب یتو رو به من واگذار کرده.پس حاال هم لج نکن و ب تینه؟آرش مسئول ای یدی.فهمیبر

ه و گفت:مگ دیکش رونیمچ دستش را از دست او ب ی.عصبدیخودش را کنار کش عیو سر دیلرز یکینزد نیاز ا تنش

 نتونم برم. ستمیچالقم که ن ؟الحمداهللیمسئولم باش یمن بچم که تو بخوا

 قدر رو اعصاب من راه نرو. نیگفت:ا زیآم دیتهد یداد و با لحن رونینفسش را با حرص ب ریآرشاو

 !یر یکه رو اعصاب من راه م ییتو نیشه؟در ضمن ا یم ی:مثال اگه برم چدیزد و پرس یپوزخند نیلیآ

برافروخته از شرکت خارج  یهم دنبالش رفت.هر دو با چهره ها ریرا گفت و به سرعت از اتاق خارج شد و آرشاو نیا

او را در چنگال  گریخودش را به سرعت به او رساند و بار د ریگرفت اما آرشاو شیرا در پ ابانیخ ریمس نیلیشدند.آ

 کرد. ریخودش اس

 :باز چته؟نیلیآ

 خونه. یبر یم فیو با من تشر نیبار گفتم شما با ماش هیاشاره کرد و گفت: لشیبه اتومب ریآرشاو

 کوچولو؟ ی:ملتفت شددیپرس ریشد که آرشاو رهیبه او خ یعصب نیلیآ

 گشود و تشر زد:سوار شو! شیآن که مهلت حرف زدن به او بدهد،در جلو را برا یب سپس

 

 

 

 یمشترک ختم م ینقطه  کیافکارشان به  ریغوطه ور بودند و اما،مس شیخو یدو در افکار جداگانه  هر

 !گریکدیشد:

 ؟یلیبه حرف آمد:آ نیلیآ یِعصب یبه چهره  ینگاه میرا شکست و با ن نشانیسکوت ب ریآرشاو سرانجام
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خودت  ریزد و گفت:تقص شیبه موها یطبق عادت چنگ ریبود.آرشاو رهیاما در سکوت،به رو به رو خ نیلیآ

 !یکن یم یلجباز شهیبود.هم

 ه؟یرفتارات چ نیا لی:دلنیلیآ

گردن.آرش و  یبر م گهیو آرسام رفتن مسافرت تا چند روز د دایزد و پاسخ داد:آرش یروزیاز سر پ یلبخند ریآرشاو

 من و تو! میموند ا،فقطیپدر و مادر رو شیهم که رفتن پ ایرو

 به من نگفت؟ یزی:آرسام کجا رفته؟چرا چدیمتعجب پرس نیلیآ

بهم گفته مواظبت  نی...واسه همیمدت تنها نمون نی...آرش گفته تو استیمهم ن ناشیدونم...ا ی:نمریآرشاو

 گفت بودم! یباشم...البته اگر هم نم

 شیچند سال پ یها یریفرستاد.نه به آن سخت گ راهیشد و در دل به آرش بد و ب رهیرخ او خ میبه ن رتیبا ح نیلیآ

.من ی:الزم نکرده تو مراقب من باشدیو کالفه به او توپ ی!عصبریچشم بسته اعتماد کردنش به آرشاو نیو نه به ا

 .امیتونم از پس خودم بر ب یم ییتنها

خانوم  یچند روز من و تحمل کن نیا دیبا یچه نخوا ینثارش کرد و گفت:چه بخوا یلبخند حرص درار ریآرشاو

 خانوما!داداشات تو رو سپردن دست من.پس اعتراض موقوف!

 ؟یخوا یاز جونم م ی؟چیزار یزد:چرا راحتم نم ادیفر تیبا عصبان نیلیآ

 یدوخت.نم ابانیاش را به خ یرا برگرداند و نگاهِ باران شیمجالش ندادند!رو شیو اشک ها دیاش از بغض لرز چانه

خواست بار  یداشت اما نم یاو را همچون گذشته دوست م دیبرود.شا نیغرورش هم از ب یخواست پس مانده ها

اش محفوظ نگه دارد و با سرد بودنش آن را  نهیرا در س نیریعشقِ د نیداد ا یم حیعشق شود!پس ترج ریدرگ گرید

 !شانییآشنا لیاگذارد؟درست مانند او یدانست چرا سر لج با او م یمهار کند.اما نم

چه چرا ب یلی:آدیبرگشت و پرس شیبه سو ریشد.آرشاو رهیاو را به خودش آورد و متعجب به او خ لیترمز اتومب یصدا

ازم  یخوا یدونم م ی.آخه چرا؟میکن یم یلجباز یو پنج سالته!بازم مثل قبلنا دار ستیب ؟مثالیآر یدر م یباز

و از دست  تییتنها یخوا ی!باشه قبول.نمیو باور کن نیا یخوا یاما نم یدونم هنوزم دوستم دار ی.میریفاصله بگ

وقفه دوست داشتم و نتونستم فراموشت کنم.اون وقت  ی.سه سال بنیلیو ازم نخواه که کنارت نباشم آ نیا ی.ولیبد
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بعد  به نیپشتت بودم.از ا هیمثل سا شهی.من همیخانم.کور خوند ریولت کنم و برم؟نخ یانتظار دار ییاالن که تنها

 ؟یکن.اوک رونیاز دست من و از سرت ب یهستم.پس فکر خالص همکنارت 

 عیرس ریشود که آرشاو ادهیپ لیدر رفت و خواست از اتومب ی رهیشد.دستش به سمت دستگ رهیبه او خ انیگر نیلیآ

 را گرفت و برگشتنش هم مصادف شد با افتادن در آغوش او! شیبازو

او را  ریاما فورا به خودش آمد و خواست خود را عقب بکشد که آرشاو نیلیهر دو مات و مبهوت ثابت ماندند.آ یقیدقا

 هی ؟چرایلیآ ید یهر دومون رو عذاب م ؟چرایکن یمحکم تر به خود فشرد و کنار گوشش زمزمه کرد:چرا ازم فرار م

 ؟ید یبه خودمون نم گهیفرصت د

 وا کرد:دست از سرم بردار!ملتمس نج یبا عجز و لحن نیلیآ

 ؟یفهم ی!چرا نمیتونم لعنت ی:نمریآرشاو

 یاز زندگ گهیافسرده و دل مرده که د ی وهیدختره ب هیشد: قیدق شیو در چشم ها دیخودش را عقب کش نیلیآ

عاشقش  یتون یخوره؟چه طور م یهم داشته،به دردت م یخودکش یبه ادامه دادن نداره و سابقه  یلیو م دهیبر

 ؟یباش

 !یزن یدر مورد خودت م یحرف نی:بار آخرت باشه همچدیغر یلبش نهاد و عصب یانگشت سبابه اش را رو ریآرشاو

 ؟یدیحرف نزن.فهم یطور نیوقت در مورد خودت ا چیافزود:ه ریشد که آرشاو رهیبه او خ متعجب

هم خوب نقطه ضعفش را به  ریآمد و آرشاو یبدش م ییداد.از زورگو هیتک یو به صندل دیرا در هم کش شیها سگرمه

 کار گرفته بود!

 کنم کتکت نزنم ها! ینم ینیبعد تضم یگذشته قلبش را لرزاند:دفعه  طنتش،مانندیپر از ش لحن

را برگرداند تا او  شیبر لب راند اما رو یرا در هم شکست.لبخند محو لیمردانه اش سکوت اتومب یو قهقهه  دیخند

 لجباز! ی:کوچولودیچیدر گوشش پ ریآرشاو یلبخندش نشود.زمزمه  یمتوجه 
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شد.دو روز از بحث بعد از  رهیکردند خ یکه از درون فنجان قهوه اش صعود م ییو به بخار ها ستادیا نهیشوم کنار

 یکه آن هم داخل اتاق خودش م دید یرا فقط موقع غذا خوردن م ریدو روز،آرشاو نیگذشت و در ا یشرکتشان م

 حد عوض شده است؟ نیشبه تا ا کی ادانست چر یکرد و نم یم کیاش را تحر یاو،نگران یخورد!رفتار ها

 !دیرس یبه نظر نم یهم چندان منطق لیدل نیکند اما ا یم یاو،خودش را زندان یراحت یبرا ریدانست آرشاو یم

 مانند خوره به جانش افتاده بود! یتوانست گول بزند.دلتنگش بود و نگران یرا که نم خودش

 آن یبه سو یتلفنش،او را به خودش آورد و با خوشحال یقهوه اش شد.صدا دنینشست و مشغول نوش نهیشوم کنار

ه م ب:سالدیچیشادِ برادرش در گوشش پ شهیهم یاتصال را برقرار کرد که صدا یمعطل یبرداشت.آرسام بود!ب زیخ

 خودم.عشقه من چطوره؟ ی دونهی یکی

 ها. یکن یاز من نم یادی گهید تینومزد باز یپ یخوبه؟رفت دای؟آرشی.خوبم تو چطوری:سالم داداشنیلیآ

 ی ؟خونهیی.کجاوونهیدلم برات تنگ شده د یلی.خمی.همه خوبماینداشت یحسود یآ یو گفت:آ دیخند آرسام

 ؟یریآرشاو

 !ییآرسام؟خسته شدم از تنها یگرد یبر م ی:آره.کنیلیآ

 !گهیکنه؟بگو ببره بگردونتت د یم فایشاخ و دم نقش برگ چغندر رو ا ی:پس اون غول بآرسام

م دون ی.صبح تا شب تو اتاقشه و خودش و تو دود غرق کرده.نمنمشیب یزد و گفت:من که اصال نم یپوزخند نیلیآ

 شه که! ینمبهتر  نیتو از ا قیره.رف یچه مرگشه که سر کار هم نم

 ست؟یخودت ن ریتقص نایا یهمه  ی:مطمئندیپرس یبا دلخور آرسام

 کرده! یمن چه که اون خودش و زندون ؟بهیریگ یطرف اون رو م یمتعجب گفت:تو دار نیلیآ

 یم یبه توق یو تا تق یو از حضورش ناراحت نش یکن یکنه که احساس راحت یم یطور نی.اگهید ی:احمقآرسام

 .یریپسره مردم رو نگ یخوره پاچه 

 ده؟ یم یجنابال لیدست اول رو مو به مو تحو یخبرا یس یب ی:پس بنیلیآ
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 .یهنوزم عاشقته.بخدا تو خر یول یکرد ی.پسره رو عاصیهست ی:نه که من خبر ندارم تو چه جونورآرسام

 ؟یکن یگفت:از تو انتظار نداشتم.چرا درکم نم یو با دلخور دیلب ورچ نیلیآ

خودم  یبا چشما یکیاون چه قدر دوست داره؟من  یدون ی!مهیو الک لیدل یکنم چون بهونه هات ب ینم :درکتآرسام

از غرورش  یواسه خاطره تو حت یکه غرورش زبون زد عام و خاص بود.ول هی.اون همون مرددمیاشکاش و بخاطر تو د

عذاب وجدان گرفته که شما  دنشیآرش با د هک دمید ی.مدمید یهاش و م یتاب یها و ب هیهم گذشت.من هر شب گر

 یبا خودت و اون لج م ؟چرایلیآ هیها چ یلجباز نیا لی.پس دلیرو از هم جدا کرده.خودت هم که بهتر از اون نبود

مکمل  دیتون ی.فقط شما دو تا مدیدیرو چش ییو تنها ی.هر دو طعم تلخدیدیکش یدو تا هر دو سخت ؟شمایکن

ش از عشق ی.بخاطر خوشبختیلیآ دهینکش یهم کم سخت یطفل ؟اونیزن ید مخودت لگ خت.چرا به بدیباش گهیهمد

قتا و یبعض یبشه.حت تیزیسال ها مواظبت بوده که مبادا چ نیتموم ا یول یکه مال اون نبود نیخودش گذشته.با ا

نه؟پس با خودت لج  ،مگهی.تو که به من اعتماد داروونتهیهوات و داره و د شتریکردم که از منم ب یم یبهش حسود

و خراب  تیعشقت بوده.پس زندگ نیو آخر نیدونم چون اون اول ی.میدونم هنوزم دوستش دار ینکن دختر خوب.م

 و اونم فقط با تو! یش ینکن.تو فقط با اون خوشبخت م

شکست.باالخره به حرف  یرا م ن،سکوتیلیآ ی هیهق هق گر یحکم فرما شد و فقط صدا نشانیسکوت ب یقیدقا

تونم با اون ازدواج  یم یام...چطور وهیب هیترسم بازم شکست بخورم...من  یآمد و گفت:آرسام خسته شدم...م

و  شیتونم بخاطر عشقم،زندگ ی...نمارهبهتر از من د یها تیموقع یلیو خراب کنم...اون خ شیتونم زندگ یکنم...نم

 کار کنم؟ یم...تو بگو من چخراب کنم...خسته شدم...به خدا کم آورد

ان مام یمن و آرش ثابت شده اس.حت شیتواِ.عشقش پ شیدلش فقط پ یداشته باشه،ول یادیز تیموقع دی:شاآرسام

 ریبه کام خودت و آرشاو نیاز ا شتریرو ب یرحم کن و زندگ ایمونه.ب ینم یباق یمشکل گهیکرده.پس د دییهم اون و تا

 زهر نکن.باشه؟

 ؟یداداش یندار یکنم.فعال کار یزمزمه کرد:بهش فکر م نیلیآ

 ؟ی.مواظب خودت باش.در ضمن رو حرفام فکر کن.باشه خواهرزمی:نه عزآرسام

 تماس را قطع کرد. یو پس از خداحافظ رفتیپذ نیلیآ
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و  ادستیرا متوقف کرد.پشت در اتاقش ا ر،اویاتاقِ آرشاو یاز سو تارینواختن گ یاتاقش برود که صدا یبه سو خواست

 یشد گوش سپرد.باز قلبش به تالطم افتاد.در اتاق را کم ینواخته م ریکه توسط آرشاو یتاریگ یمتعجب به صدا

 یبسته بود و همان طور که م شی.چشم هانشداو بود متوجه  یرخش به سو میآن که ن ر،بایگشود.اما آرشاو

 . ختیر ینواخت،اشک م

 یبه قلبش چنگ م نشیغمگ یرخ جذاب ول میاو بود.ن یبود و غرق تماشا ستادهیهمان جا ا انیهم گر نیلیآ

ر ت یاش جا خوش کرده بود که چهره اش را خواستن یشانیپ یکوتاه بر رو یبود و چند تار مو ختهیبهم ر شیزد.موها

 داد. ینشان م

 «.کار کردم؟ یمرد چ نیمن با ا»چهره اش را از نظر گذراند و با خود زمزمه کرد: یایآکنده از غم،زوا یقلب با

  

 

 

 یم ریس گرید یدر عالم ییبود.گو تاریتوجه به او غرق نواختن گ یب ریاو بود اما آرشاو یمشغول تماشا زانیر اشک

 کرد!

مردانه اش را  یماند.انگشت ها رهیخ و جذابش،آرامش را به قلبِ دخترک برگرداند و مسخ شده فقط به او رایگ یصدا

 بغض دار شروع به خواندن کرد: یو با همان صدا دیکش یم تاریگ یتار ها یماهرانه بر رو

 

 

 سیخ یبا چشما یروبروم باز

 ستین شهینگاهت مثل هم طرز

 یآروم بش رمیگیم دستاتو

 یآرامش لیتو دل نکهیا با
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 با خودت نجاینکن عشقم ا خلوت

 تنها با خودت یهستمو موند من

 میتوو چه حال یدونستیم یکاشک

 میمن که دست خال یجنگیم یبا ک تو

 نهیدرد قلب من ا لیدل مارمیب

 نهینگاهتو دوباره غمگ نمیبیم

 نهیبیم شویزندگ یآدم انتها یسخته وقت چه

 هستم به من بگو تموم درداتو من

 کردم با اشک چشمم اشک چشماتو پاک

 تو ایمن مقصرم  نکهیداره ا یفرق چه

 

 

 نثارش ی.لبخند تلخختیر یبود و اشک م ستادهیمحبوبش کرد که کنار در ا انیاش را معطوف نگاهِ گر یباران نگاهِ»

 «:کرد و ادامه داد

 

 

 عاشقم شهیدلم عوض نم حرف

 عاشقم شهیمن هم نهیهم کارم

 ماست ینره غمت غم دوتا ادتی
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 که دست ما دوتا جداست نیهم اشتباست

 حالت بده ینجوریشد که ا یچ

 به ما زمونه پشت پا زده بازم

 بازم تو واسم بگو دونمیم من

 شده از اشک تو لباسم بگو سیخ

 

 

 «:مردِ عاشق گوش سپرد... نیدلِ ا یافکند و به حرف ها ریبه ز خت،سریر یکه اشک م یهم در حال نیلیآ»

 

 

 نهیدرد قلب من ا لیدل مارمیب

 نهینگاهتو دوباره غمگ نمیبیم

 نهیبیم شویزندگ یآدم انتها یسخته وقت چه

 هستم به من بگو تموم درداتو من

 کردم با اشک چشمم اشک چشماتو پاک

 تو ایمن مقصرم  نکهیداره ا یفرق چه
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دانست و با جان و دل  یرا زدود.م شیماندند.اشک ها رهیخ گریکدیبه  یحرف چیه یتمام شد و هر دو ب آهنگ

حق او و خودش بود!بعد از  یوجود نداشت!خوشبخت دیترد یلحظه ا یجا گریشده بود.د راینانِ مجنونش را پذسخ

ه ک نیدلنش یداد.از همان لبخند ها لشیتحو یبود در کنار هم باشند.لبخند ،حقشانییو جدا یهمه رنج و سخت نیا

آغوش  نی.چه قدر دلتنگ اافتیبعد خود را در آغوش او  یقیچه شد اما دقا دیبود و بس!نفهم ریفقط مخصوص آرشاو

سال ها از هم دور  یی!گوختندیر یعطر بود.هر دو اشک م نی.چه قدر عاشقِ ادیکش شیها هیبود!عطرش را با ولع به ر

 بودند!

و  ستینگر یسرخ از اشک او را م یاما همچنان با چشمان ری.آرشاودیخود را عقب کش یاز او دل کند و کم باالخره

 !تو...اقتهیل یاز منه ب شتریب یلیخ اقتتیعذابت دادم.تو ل یلیافکند و نجوا کرد:من خ ری!سر به زدید یخواب م ییگو

 یسرش را رو یمخالفت چیه یهم ب نیلی.آدیاو را به آغوش کش گریاما مجال حرف زدن را از او گرفت و بار د ریآرشاو

عاشقانه را  یملود کیتو حکم  یر،برایآرشاو یخوش آهنگِ قلب او گوش سپرد.نجوا ها یاو نهاد و به آوا ی نهیس

 داشت!

 !سیکنار گوشش زمزمه کرد:ه ریآرشاو

 ؟یمن و ببخش یتون ی:منیلیآ

 یکرد،پاسخ داد:اوهوم!ول یاو فرو کرد و همان طور که عطرش را استشمام م شانیپر سوانیگ انیسرش را م ریآرشاو

 داره! یشرط هی

 ؟ی:چه شرطنیلیآ

گر  یکیهمه نزد نیاو حلقه کرد.دخترک از ا فیرا دور کمر ظر شینگاهِ پر مهرش را نثارش کرد و دست ها ریآرشاو

 !ینبمو شمیکه پ نهیبه خود چسباند و لب زد:شرطش ا شتریاو را ب ریگرفت و خواست خود را عقب بکشد که آرشاو

شان برگشته بود و  یعشق به زندگ گریبود!بار د نیریخنده ها ش نیو چه قدر ا دی.او هم خنددیخند نیلیآ

 خودشان از دست رفت و حال به دست آمد... یِشدن زندگ یکه با قربان یا یشده بود!خوشبخت بشانینص یخوشبخت

صورت او به حرکت در آورد و زمزمه کرد:از االن تا هر وقت  یاش را نوازشگرانه بر رو دهیو کش فیظر یها انگشت

 کنارم شهیعاشقم بمون...هم شهیعاشقتم...تو هم هم شهیتنهام نزار...هم گهیتو د یمونم...ول یم شتیپ یکه بخوا

 ینرو...من و نشکن...قول م گهیچ وقت تنهام نزار...تو دی...هیبهم برنگردون گهیها رو د ییتنها نیباش...قول بده ا
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 یتون ی...م؟یکن نشیگزیخوب و دو نفره مون رو جا یو خاطره ها یخاطرات بد و از ذهنم پاک کن یتون ی...م؟ید

 ...؟یرو از نو بساز مونیو زندگ یتلخ و تمومش کن یِتراژد نیا

اند اش نش یشانیبر پ یو بوسه ا دیکش ینفس آسوده ا ریزد.آرشاو شیبر گلو یکرد و بوسه ا کیرا به او نزد خودش

 بود! شیبر حرف ها دییکه مهر تا

آرامش را با  نیرا بست.ا شیسپرد.خودش را در آغوش او رها کرد و چشم ها ریزد و خود را به دست تقد یلبخند

 کرد! یعوض نم ایدن

 :دیمجنونش به گوش رس یِافکارش،صدا یبه ال ال

 وصـل تـو را یبهـا

 ...ـدارمیجـان بُـود خـر گـر

 

 

 است... نیریوصال ش یچه قدر لحظه  و

 !ــــانیپـــــا

 و نود و شش صدیبهمن ماه هزار و س سوم

 قلمِ سارا حقگو     به

 

 

 کردند.ممنونم. تیکه بنده رو حما یو دوستان گل یغالم یاز برنامه و انجمن خوب آقا یتشکر و قدردان با

 :سندهیبا نو ارتباط
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iauthorgirlنستاگرامیا @ آیدی  

 

 !ـاحـقی
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