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  رمان هاي عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

  
    : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

  
  است محفوظ رمان هاي عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

  

  

  

  به نام خدا 

  عاشقانه يانجمن رمان ها یاختصاص سندهینو يرمان پر پرواز به قلم فاطمه احمد

  

  :مقدمه

  دخترونه؛ يها طنتیو ش جانیشور و ه یدختر ها با کل يدختر مثل همه  هیدختره؛  هی یزندگ تیحکا

  باخت بوده و باخت... شیتو زندگ شهیصبور و مهربون که هم يدختر

  زنه. یرو براش رقم م يزیکه سرنوشت چه چ دید دیو با رهینم شیپ میکن یاون طور که فکر م شهیهم اما

  خواد... یباخت ها و اجبار ها پر پرواز م نیا ياز همه  ییرها يکه برا يدختر

  

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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هم با  انیزد؛ شا یحرف م یتو مهمون ياز اتفاق ها زیر هیپشت فرمون بود و مهسا هم جلو نشسته بود و  انیشا
  داد. یبه حرف هاش گوش م شیشگیهم يخونسرد

  مهسا اومدم. يحرف ها نیب

  .شمیم ادهیمن پ د،یبغل نگه دار نیزحمت هم یب انیآقا شا-

  رسونمتون. یم دیبهم کرد و گفت: بذار ینگاه مین نهیاز آ انیشا

  وقته. ریاالن د گه؛یحرفش گفت: راست م دییهم در تأ مهسا

  .شمیمزاحم نم شه؛یدور م رتونیآخه مس-

  نگه داشت. ابونیکنار خ انیتعارف رد و بدل کردن، شا یاز کل بعد

  شدم. ادهیکردم و پ یتشکر و خداحافظ ازشون

 انیشد؛ نخواستم هم با مهسا و شا ینم دایوقت بود، اصًال پ ریبودم که چون د ستادهیا یمنتظر تاکس ابونیخ کنار
  شد. یدور م رشونیبرم چون مس

  

 يبا پا ضربه ا نیزم يرو کیو به سنگ کوچ دمیکش ینبود. کالفه پوف يخبر چیه یرو منتظر بودم ول يا قهیدق چند
  زدم.

دادم اما  ریمس رییکردم و تغ یو ظاهر، اخم پیپسر جوون با اون ت هیراننده که  دنیجلوم توقف کرد؛ با د ینیماش
  شد و پشت سرم راه افتاد. ادهیاون پسر دست بردار نبود؛ پ

 دنینداشتم نگاه کردم و شروع به دو يادیز يهام رو تند کردم و با استرس به پشت سرم که با اون پسر فاصله  قدم
  کردم.

  و مهسا من و برسونن. انیتو دلم به خودم فحش دادم که چرا نداشتم شا یکل
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بود که  ریناپذ یاون پسر هم انگار خستگ دم؛یدو یهم چنان م یبود و نفس هام تند شده بود ول لیرو به تحل توانم
  اومد. یهنوز دنبالم م

  کوچه شدم که از شانس بدم بن بست بود. هی وارد

هم رو لب هاش بود؛ برق  یزد، لبخند بدجنس یبه اون پسر کردم که همون طور که نفس نفس م یاهنگ يدیناام با
  شد. یم دهیهم د یکیتار نیتو ا یچشم هاش حت

 ینم دهیاطراف د نیا يزییشب پا مهین نیکس هم تو ا چیزد و مغزم انگار قفل کرده بود؛ ه یترس قلبم تند تند م از
  شد.

  پشت سرم برخورد کردم. واریکه به د ییرفتم تا جا یاومد و من عقب عقب م یکم کم به طرفم م پسر

  آروم گفتم: ولم کن. بذار برم. يپسره که حاال کامل رو به روم بود نگاه کردم و با صدا يترس به چشم ها با

داد و با همون لبخند ترسناك و بد جنسش گفت: کجا ولت کنم خوشگله؟ تازه  هیپشت سرم تک واریرو به د دستش
  آوردم. رتیگ

رو در آورد و  ییدهنم گذاشت و با اون دستش چاقو يو دستش رو رو دیفهم عیبکشم، سر غیرو باز کردم که ج دهنم
  کنار صورتم گذاشت.

  .دیاز چشمم چک یکردم و قطره اشک هم واضح بود؛ با ترس و وحشت بهش نگاه یکیتار نیچاقو تو ا برق

  کارت تمومه. اد،یگفت: صدات در ب دیرو از رو دهنم برداشت و با تهد دستش

فقط بذار  دمیبهت م يخوا یم یکنم ولم کن؛ اصًال هر چ یشدم و گفتم: خواهش م رهیبهش خ یاشک يچشم ها با
  من برم. باشه؟

  خوام. یمن خودت رو م-

  نداشت. يا دهیفا یتقال کردم که دستم رو ول کنه ول ی. هر چدیرو گرفت و به دنبال خودش کش دستم

  .دیشن یخواستم ولم کنه که انگار نم یشده بود و فقط م ریهام سراز اشک
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توانم به شدت هولش  يو با همه  ختمی. عزمم رو جزم کردم و تمام توانم رو تو دست هام رمیدیرس نشیماش کنار
  بلند شد. ادشیفر يافتاد و صدا نیزم يشد، تعادلش رو از دست داد و رو يدفعه ا هی؛ چون دادم

  بود، توجهم رو جلب کرد. ختهیر نیکه رو زم یفرار کنم که خون خواستم

  شدم. رهیبود، با وحشت خ يکه از سرش جار یترس جلوتر رفتم و کنارش نشستم و به خون با

  کار کنم. یچ دیدونستم با یبود و نم يبد یلیخ تیدهنم رو با ترس قورت دادم؛ موقع آب

  طور ولش کنم و برم؟ نیهم ای مارستانیبرسونمش ب دیبا

  شدند. ادهیپ یکنارمون توقف کرد و مرد و زن نیماش هی

  تو دختر؟ يکار کرد یدهنش گذاشت و گفت: چ يو دستش رو رو دیکش ینیه زن

  زنم. یرو درآورد و گفت: االن به آمبوالنس زنگ م شیگوش مرد

و با حرف هاشون  دمیشن یکه اون اطراف جمع شده بودند رو م گهیحرف زدن اون مرد و زن و چند نفر د يصدا
  شد. یم شتریترس منم ب

  زنه و مرده. یگفت نبضش نم یم یکی

  فرار کنم. دیگفت جرمم اعدامه و با یبه من م گهید یکی

  بدن. سیپل لیمن و تحو دیگفت با یم گهید یکی

و  سیشده بود؛ پل رید یاز جا بلند شدم و خواستم از اون جا فرار کنم ول عیحرکت، سر هیرو گرفتم. با  ممیتصم
  بودند. دهیآمبوالنس رس

  با لباس فرم به طرفم اومدند. یو زن يمرد

  .نیایهمراه من ب دیگفت: شما با تیبا جد مرد

  .میشد سیپل نیرو به دستم بست و به همراه خودش وارد ماش يکرد و اون هم دستبند يمأمور زن اشاره ا به
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  نداشت و هنوز اون صحنه ها جلو چشم هام بود. یهام تموم اشک

  هم اعدامم کنند. دیندازن زندان، شا یمن و م ؟یچ رهیاون بم اگه

  دن؟ینشون م یکار کردم، چه واکنش ینگرانم شدند. اگه بفهمند من چ یحتماً تا االن کل ؟یام چ خونواده

 گهید نه،یاتفاق افتاد. آره هم نیخواستم از دستش فرار کنم که ا یخواستم اون و بکشم فقط م ینه. من که نم یول
  کنند. یافتم زندان و اعدامم نم ینم

در  یخوب يها زیو چ ستیطور ن نیدونستم ا یکه م نیخواستم خودم رو آروم کنم با ا یحرف ها فقط م نیا با
  .ستیانتظارم ن

  .میشد یآگاه يشدم و به دنبالش وارد اداره  ادهیبه خودم اومدم و به همراه اون مأمور خانم پ نیتوقف ماش با

***  

  داشت و شلوغ و پر همهمه بود. يادیهنوز رفت و آمد ز یشب گذشته بود ول مهیکه از ن نیا با

  که صدامون کنند. میو منتظر بود میه بودتو راهرو نشست يها یاون مأمور خانمررو صندل با

  کندم. یدادم و پوست لبم رو م یاسترس پاهام رو تکون م با

  کرده بود. شتریشد، ترسم رو ب یم دایجا پ نیا یکه از همه جور آدم نیجا و ا نیشلوغ ا طیمح

  

  

  .میاتاق شد هیصدام کردند و به همراه اون مأمور وارد  باالخره

  .ستادیا ينشوند و خودش هم کنار یمأموره من رو رو صندل اون

  کردم. یسرگرد رو شونه هاش بود نگاه ياون مأمور مرد که درجه  به
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  اتفاق افتاد؟  نیگفت: خب چه طور ا شیشونیبهم نگاه کرد و با اون اخم رو پ تیجد با

  کرد. یم ادداشتیرو  ییها زیچ هیکردم؛ اون هم  فیرو تعر یلرزون و بغض همه چ يصدا با

  جا. نیا انیکه ب دیداد و گفت: به خونواده تون زنگ بزن ياشاره ا زشیکه حرف هام تموم شد، به تلفن رو م نیاز ا بعد

  .دیچیپ یبابا تو گوش يخونه مون رو گرفتم که بعد از دو سه بوق صدا يلرزون شماره  يدست ها با

  بله؟-

  هام شدت گرفت و گفتم: بابا اشک

  ؟یکن یم هیتو؟ چرا گر ییترالن؟ کجا ییگفت: تو ینگران با

  گفت. ییها زیدونم چه چ یرو از دستم گرفت و نم یتونستم حرف بزنم و اون سرگرد گوش ینم هیشدت گر از

**  

*  

  .ختمیر یداده بودم و آروم آروم اشک م هیبازداشتگاه تک یمانیزبر و س وارید به

  کرد. یم شتریندونستن ترسم رو ب نیرو قراره رقم بزنه و هم يزیبشه و سرنوشت برام چه چ یدونستم قراره چ ینم

  جا بمونم. نیقبول نکردند و قراره من فعالً ا یو بابام هم اومدند و خواستند سند بذارن که آزاد شم ول مامان

  

  بردند. ییصبح شد که من رو به اتاق بازجو یدونم چند ساعت گذشته بود و ک ینم

  پرونده ضبط صوت کنارش بود. هیسرگرده بود که  همون

  برات ندارم. یمتأسفانه خبر خوب-

  نداشتم مخصوصا از نگاه ناراحت و پر تاسف سرگرد. یداد و حس خوب یبد م یگواه دلم
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تأسف تکون داد و  يبه نشونه  يسرگرد نگاه کردم که سر يو اخمو يجد يسرعت سرم رو باال گرفتم و به چهره  به
  تموم کرد. شیساعت پ هیگفت: اون پسر 

 يزیچه چ شه؟یم یچ یعنیشد.  یشدم؛ باورم نم رهیدهنم گذاشتم و با بهت به سرگرد خ يرو با وحشت جلو دستم
  کشه؟ یانتظارم رو م

  تو چشم هام جمع شده بود و به سرنوشت تلخم فکر کردم. اشک

  .یکن فیها رو تعر زیچ يهمه  گهیبار د هیخوام  یخب م-

 یبود که حت ختهیکردم. اون قدر حالم خراب و به هم ر فیاون حال خرابم و اشک هام دوباره شروع به تعر با
  گفتم! یچ دمینفهم

  .هیپرونده چ ینظر قاض مینیدادسرا تا بب متیفرست یفردا م-

***  

من بود، با اشتها مشغول خوردن شام بود. با دهن  شیو شش ساله که اون هم تو بازداشتگاه پ ستیدختر حدود ب هی
  بخور. ایپر گفت: ب

  ه؟ی: جرمت چدمیتوجه به حرفش پرس یب

  .يریلقمه اش رو قورت داد و گفت: زورگ یالیخ یب با

  شم؟یمن آزاد م-

  کرد و گفت: صد درصد. يا خنده

  !گهیکنند د یعدامت ممن خنده اش رو جمع کرد و گفت: نگران نباش؛ فوقش ا يجد ي افهیق دنید با

کنه نگاه کردم که با دهن پر گفت: سهم  یم فیرو تعر يعاد زیچ هیکه انگار داره  الشیخ یب ي افهیترس به ق با
  توام واسه من. يغذا

  دادم و چشم هام رو بستم. هیتک واریو سرم رو به د دمیکش یآه
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  .دندیکش یو پا بند به دست و پام بسته بودند و دوتا نگهبان منو به دنبال خودشون م دستبند

المپ کم نور فضا رو  هیمن و  يها ییلخ لخ دمپا يمطلق فرو رفته بود. فقط صدا یکیجا سکوت بود و تو تار همه
  روشن کرده بود.

  افتادم. نیبه طناب دار رو به روم افتاد و زانوهام خم شد و رو زم نگاهم

 یدلم م يبود و با اون نگاهش که ترس و وحشت تو ستادهیا يپسر که اون شب مزاحمم شده بود، گوشه ا اون
  اومد.  یبود و داشت به سمتم م رهیانداخت بهم خ

کردند. قلبم داشت تو  یبهم نگاه هم نم یحت دند؛یشن یکدوم نم چیانگار ه ینگهبان ها درخواست کمک کردم ول از
  اومد. یدهنم م

  .دمیکش یغیبا تموم وجود ج د،یکه بهم رس نیهم

  . أه!گهیبکپ د ریبگ ؟یکش یم غیگفت: چه مرگته ج تیها اومد که با عصبان یاز زندان یکیخواب آلود  يصدا

  ام رو پاك کردم. یشونیپ يلباسم عرق رو نیو با آست دمیکش یکه اون اتفاق ها همش خواب بوده، نفس راحت نیا از

***  

  

  

  سوخت. یچشم هام م ادیز ي هیرو چشم رو هم نذاشته بودم و از گر شبیصبح شد؛ تموم د یک دمینفهم

دونستم چه  یکه نم نیا يام هم برا یکردم. استرس و نگران یم جهینخورده بودم و احساس ضعف و سرگ یچیه
  زد. یحس و حال بدم دامن م نیبرام رقم خورده هم به ا یسرنوشت

  شلوغ و پر رفت و آمد بود.  یلیخ دادسرا

  شدم. یم دهیبه دستم بسته شده بود و به دنبال اون مأمور زن کش دستبند
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کردند و ناراحت  یم هیهاشون گر یاون جا بودند. بعض يادی. مردم زمیکرد یعبور م یو طوالن کیبار يها يراهرو از
نگاه  نیبودند. از ا رهیهاشون هم به من خ یبودند. بعض ستادهیها مثل من دستبند به دست اون جا ا یبودند. بعض

  کس نگاه نکنم. چیکردم به ه یم یو سع داختمان نیی. سرم رو پاختیر یشون اعصابم داشت به هم م رهیخ

  . میرفت یکه صدام کردند به طرف اتاق نیاز ا بعد

  .رونیب يایکنم که ب یم يهر کار ،یمامان به طرفم اومد و با بغض گفت: خودت رو ناراحت نکن 

که تو  میکن یشده م ي. هر کارمیهم گرفت لیزد، کرد و گفت: برات وک یحرف م یکه داشت با قاض يبه مرد يا اشاره
  .یآزاد ش

  .میها نشست یبغض به مامان نگاه کردم و کنار اون مأمور رو صندل با

  زد و همه رو به سکوت دعوت کرد. يضربه ا زیبود، با چکش تو دستش به م یسال انیکه مرد م یقاض

خوام حکم  یو ازتون م دمینم تیمن رضا یقاض يبود از جا بلند شد و گفت: آقا دهیپوش یکه لباس مشک يمرد هی
  .دیاعدام بد

کار رو  نیدفاع از خودش ا يموکل من برا ،یقاض ياز جا بلند شد و گفت: آقا لمه،یکه مامان گفت وک ییآقا همون
  هم ممکن بود انجام بده. يا گهیکه هر کس د يانجام داده، کار

  

 تیوجه رضا چیدختر، پسر من رو کشته؛ منم به ه نیا ؟یگیم یگفت: معلوم هست چ تیپسره هم با عصبان يبابا
  .دمینم

  .دیکن تیاخاتمه داد و گفت: نظم دادگاه رو لطفاً رع زیم يبا زدن چکش رو یشد رو قاض جادیکه ا يا همهمه

  .میچشم دوخته بود یمنتظر به قاض همه

  

دم، خانم ترالن  يایاول تیو با توجه به عدم رضا ياحمد نیآرت يبر قتل آقا یمبن يریطبق اعترافات خانم ترالن ام-
  گردد. یبه جرم قتل عمد به قصاص محکوم م يریام
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و فقط حرکت لب هاشون  دمیشن یرو نم ییصدا چیاون جا نبودم؛ ه گهیشد. انگار د یقصاص تو ذهنم اکو م ي کلمه
  .دمید یرو م

  

  

بود و از  دهیصورتش کش يداشت که اون رو قانع کنه؛ مامان هم چادرش رو رو یرفت و سع یقاض شیمن پ لیوک
  کنه. یم هیحرکت شونه هاش مشخص بود که داره گر

  .دیچیپ یقصاص تو گوشم م يچرخوندم و فقط کلمه  یم هیبق نیمسخ شده نگاهم رو ب یحالت با

  دست ها آدم کشتم، دست هام به خون آلوده شده. نیبه دست هام کردم؛ من با ا ینگاه

 یاهیسر خوردم و بعدش هم س یصندل يدونم که از رو یفقط م دید یهام تند شده بود و چشم هام تار م نفس
  مطلق.

*  

  الکل چشم هام رو باز کردم. ياحساس سوزش دستم و بو با

  که به دستم دستبند بسته شده. دمیدستم رو تکون بدم که نتونستم؛ فهم خواستم

  که برام صادر شد. یاومد. اون شب نحس و اون روز تو دادگاه و حکم ادمی یکم همه چ کم

  بازم قدم هاش رو به طرفم تند کرد. يچشم ها دنیباز شد و مامان وارد اتاق شد و با د در

  ترالنم؟ یخوب-

  م: مامان من قراره اعدام شم؟بغض گفت با

  

  .فتهیاتفاق ب نیذارم ا ینم یذارم؟ شده هر روز برم در خونه شون و التماس و خواهش کنم ول یمگه من م-

  سرم دوختم. يسکوت کردم و نگاهم رو به قطره ها يدیناام با
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  که زندان منتقلم کردند. شهیم يمرخص شدم و االن سه، چهار روز مارستانیبعد از ب روز

  بودم. رهیرو به روم خ یمانیس واریتختم نشسته بودم و به د رو

  اتفاق ها بودم. نیشد و هنوز تو شوك ا ینم باورم

  افتاد. یبرسوننم تا تنها نبودم و اون اتفاق نم انیذاشتم که مهسا و شا یاون شب م کاش

به  مهیشب زندگ نیکه آخر نیمن هر شب با فکر کردن به اقراره حکم رو اجرا کنند و  یمشخص نشده که ک فعالً
  .نمیب یاعدام خودم رو م يتو خواب هم صحنه  یحت رم؛یخواب م

  شدند. ریچند سال پ يچند روز به اندازه  نیحال پدر و مادرم برام سخته؛ تو ا شتریهمه ب از

 طنتیدوستم، مهسا، ش نیتر یمیبا صم زیاز همه چ الیخ یکه ب ییگذشته تنگ شده بود. روز ها يقدر دلم برا چه
  .میکرد یم

  دغدغه ام درس و دانشگاه بود. نیکه بزرگ تر ییها روز

  زد. یهام، غر م طنتیو ش یکه مامان به خاطر شلوغ ییها روز

  بدتر بود. هیکه از صدا گر يزدم؛ لبخند یاون روز ها لبخند تلخ ادی با

  و رو تخت جا به جا شدم. دمیکش یآه

  جلو چشم هام اومد. یهام رو بستم که باز هم اون شب لعنت چشم

  شدم. زیخ میکرد به خودم اومد و رو تختم ن ینگهبان که اسم من رو صدا م يصدا با

  .يدار یمالقات-

  که نگهبان بهم داد رو سرم کردم و باهاش همراه شدم. ياومدم و چادر رنگ و رو رفته ا نییرو تخت پا از
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اتاق مالقات به خودم  يرنگم لخ لخ کنان از سلول ها گذشتم و با توقف نگهبان جلو دیکهنه و سف يها ییدمپا با
  اومدم.

 زاده،یعل يو به آقا ستادیا يداد که وارد شم خودش هم پشت سرم اومد و گوشه ا ياتاق رو باز کرد و اشاره ا هی در
  طول نکشه. یلیگفت: خ دیبا تأک لم،یوک

  روحم بهش نگاه کردم. یب ينشستم و با چشم ها زادهیعل يآقا ينشستم رو به رو یصندل رو

  ؟یبهم کرد و گفت: خوب ینگاه

  .دهیپرس يخود یکه چه سؤال ب دیپوزخندم فهم از

  دادند. تیمقتول رضا يهاش رو تو هم قفل کرد و گفت: خانواده  دست

  !؟یشدم و گفتم: چ رهیبهت بهش خ با

  ...یدادند ول تیو رضا میباهاشون حرف زد یلمن و پدر و مادرت ک-

  انداخت و ادامه نداد. نییرو پا سرش

  ؟یچ یگفتم: ول يکنجکاو با

  شرط گذاشتند. هی-

  .یکه تو با برادر اون پسر ازدواج کن یبه شرط دنیم تیبهش نگاه کردم که گفت: گفتند رضا منتظر

  گفت؟! یداشت م یو مبهوت بهش نگاه کردم. به گوش هام اعتماد نداشتم؛ چ مات

  ها باشه. یشوخ نیا يبرا یکنم االن فرصت خوب یکردم و گفتم: فکر نم يا یعصب ي خنده

  به حرفم نکرد. یکرد و توجه یاخم

  .نهیهم رونیب يایجا ب نیکه از ا يتنها چاره ا یکشه ول یانتظارت رو نم یخوب يها زیدونم چ یکه م نیبا ا-

  تو گلوم نشست. يبد بغض
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  رو قبول کنم؟ اون ها از من متنفرند. نیمن چه طور ا-

تنها راهه و بهتره قبول  نیشد، گفت: ا یهمون طور که از جا بلند م زادهیعل يتذکر داد که وقت تمومه. آقا نگهبان
  جا؛ توام فکر هات رو بکن. نیا امی. من فردا میکن

  کردم. یبه سقف نگاه م یکیبودم و تو تار دهیبود و همه خواب بودند. منم رو تختم دراز کش شب

  واضح بود که قصدشون فقط و فقط عذاب دادن منه. شنهادیپ نیا از

 یفکر م نیاومد، به ا یمامان جلو چشم هام م يپر بغض بابا و اشک ها ينگاه ها یوقت یول دمیترس یمرگ نم از
 نیاز ا شتریخواستم ب یبودند و نم میزندگ يآدم ها نیزتریموافقت کنم؛ اون ها عز شنهادشونیافتادم که با پ

  عذابشون بدم

  قدر فکر کردم که به خواب رفتم. نیا

***  

  رو بفهمه. ممیاومده تا تصم زادهیعل يدونستم که آقا یدارم. م ینگهبان اومد و گفت که مالقات روزیهم مثل د امروز

  

  ؟يردخب فکرات رو ک-

  افته. یبرام اتفاق نم یخوب يها زیکه چ دیدون یترسم که قبول کنم؛ شما خودتون م یگفتم: م دیترد با

  تکون داد. يسر

تو رو  ادیخواست ب یمدت داغون شدند. به مادرت فکر کن که چه قدر دلش م نیبه خانواده ات فکر کن که تو ا-
  بار زمان مالقاته. هی يکه هفته ا یدون یم یول نهیبب

  .دیچشمم چک ياز گوشه  یاشک

  کنم. یقبول م یترسم ول یکه م نیبا ا-

  .یشیپدر مقتول، آزاد م تیو بعد از رضا دمیزد و گفت: خوبه. تا فردا کار ها رو انجام م يلبخند
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  نداشتم.  یتو دلم افتاده بود و اصًال احساس خوب يبد يتکون دادم و به سلولم برگشتم. استرس و دلشوره  يسر

  کردم. ینم یکه قراره فردا آزاد بشم، احساس خوشحال نیانداخت و اصًال از ا یبه گلوم چنگ م يبد بغض

  و به سرنوشت نامعلومم فکر کردم. دمیکش یآه

*  

  که شد، نگهبان اومد و گفت که آزادم. صبح

  هام، از آزاد شدنم خوشحال بود. یاز هم سلول یکی ال،یسه 

  زدم. یتلخ يلبخند

  از صد تا زندان و قفس بدتره. يآزاد نیا-

  ترالن. شهیدرست م یرو گرفت و گفت: همه چ دستم

و چند از بچه ها، ساکم رو برداشتم و به دنبال نگهبان راه خروج  الیاز سه یو بعد خداحافظ میرو بغل کرد گهید هم
  گرفتم. شیرو در پ

  در نشون دادم و از اون جا خارج شدم. يرو به نگهبان جلو میآزاد ي هبرگ

  در زندان منتظر من بودند. يو بابا جلو مامان

  طرفشون رفتم و هر دوشون رو بغل کردم. به

  .میو به طرف خونه راه افتاد میبابا شد نیماش سوار

 یم نیرو از ب يرومه لذت آزاد شیپ ییها زیکه بعد ها چه چ نیا یبود ول یحس خوب يشدم. آزاد رهیخ رونیب به
  برد.

  و مرتبمون شدم. زیتم شهیاما با صفا و هم کیکوچ يو وارد خونه  میشد ادهیبه خودم اومدم. همه پ نیتوقف ماش با

  .دمیرفتم و لباس هام رو عوض کردم و رو تختم دراز کش کمیاتاق کوچ به
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  به در خورد و مامان وارد اتاقم شد. يگذشت که تقه ا يا لحظه

  .ییما شیو االن پ یزد و کنارم نشست. دستم رو تو دست هاش گرفت و گفت: چه قدر خوشحالم که برگشت يلبخند

  زدم و خودم رو تو بغل آرامش بخش مامان انداختم. يلبخند

  .دیمحضر داربغض دار گفت: فردا بعدازظهر وقت  يتو موهام به حرکت در اومد و با صدا دستش

  !؟یقدر ناگهان نیاومدم و با تعجب گفتم: چرا ا رونیبغلش ب از

. ظاهرًا محضر دار هم دوستشه میکن یاعتراض میتونست یطور خواسته؛ ما هم نم نیدونم مادر. پدر اون پسره ا ینم-
  .دیو کارا قراره زودتر عقد کن شیزودتر و بدون آزما نیو به خاطر هم

  بغض نگاهش کردم. با

  ترسم مامان. یم-

  .ختیمن اشک ر يشد و پا به پا ریهم اشک هاش سراز مامان

  

خواستند زودتر به امروز برسه و من به روز و  یدادند انگار که م یم گهیها به سرعت جاشون رو به هم د عقربه
  بشم. کینزد میساعت بدبخت

 یانگار م یبود ول میزدم؛ مثالً امروز عروس ي. پوزخنددمیپوش میرو به همراه شال و شلوار مشک میسرمه ا يمانتو
  .دمیلباس ها رو پوش نیخواستم به مجلس ختم برم. چون اون ها عزادار بودند، ا

  به در خورد و مامان وارد شد. يا تقه

  .يطور نینه ا یول نمیآرزو داشتم عروس شدنت رو بب شهیطرفم اومد و با بغض گفت: هم به

  زدم. يناراحت نکنم، لبخند نیاز ا شتریکه مامان رو ب نیا يبرا

  رو برداشتم و نگاه آخر رو به اتاقم کردم و به همراه مامان و بابا از خونه خارج شدم. چمدونم

  .میدیمحضر رس يدونم چه قدر گذشته بود که جلو ینم
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  محضر باال رفتم. يسست از پله ها يو قدم ها دیکوب یکه به شدت م یشدم و با قلب ادهیپ

 نیکه اول یشوهرم بشه، نشستم؛ کس گهیکه قرار بود تا لحظات د يعروس و داماد رفتم و کنار مرد گاهیاطرف ج به
  دونستم. یاسمش رو هم نم یو حت دمشید یبار بود م

  کردم. یم يانداخته بودم و با انگشت هام باز نییرو پا سرم

  

  عاقد سکوت رو شکسته بود. يسکوت کرده بودند و فقط صدا همه

  شنوند. یهم صداش رو م هیکردم بق یزد که حس م یتند م يبه قدر قلبم

  کنارش نشسته بودند. گهیپسر د هیدختر و  هیدوختم. پدر اون پسره و  هیرو به بق نگاهم

  دونستم که هر دوشون نگران من هستند. یزد؛ م یموج م یهم اومده بودند و تو نگاه هاشون نگران انیو شا مهسا

  چند نفر بودند. نیتمام مهمون ها هم ن؛یبودند. هم رهیبه من خ یهم مامان و بابا بودند که با نگران گهیطرف د هی

و تعداد چهارده  دیجلد کالم اهللا مج کیو شمعدان،  نهیجفت آ کی ي هیشما را با مهر لمیوک ایآ يریخانم ترالن ام-
  درآورم؟ يآراد احمد يبه عقد دائم آقا يبهار آزاد يسکه 

  گفتم: بله. دمیشن یکه خودم هم به زور م ییصدا با

  و اون هم جواب داد. دیاسمش آراده، هم پرس دمیاز مرد کنارم که تازه فهم عاقد

  .یچیه اره؛یگفت عروس رفته گل ب ینه کس د،ییسا یرو سرمون قند م ینبود. نه کس گهید يها یعروس مثل

  بود. نی. سرنوشت منم همدمیکش یآه

  و هشت ساله به طرفمون اومدند. ستیب باًیتقر يو پنج ساله به همراه دختر یپسر حدود س هی

  آورد و رو به آراد گفت: حلقه رو دست خانمت کن. رونیدو جعبه ب فشیاز تو ک دختره

  شه؟یمراسم مسخره تموم م نیا یساناز، ک الیخ یکرد و گفت: ب یاخم آراد
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 یکیبار هم که شده به حرف  هیت: اون اخم هات رو باز کن و کرد و گف یاسمش سانازه، اخم دمیدختر که فهم اون
  گوش بده.

  از جعبه ها رو به دست آراد داد و اشاره کرد که اون رو دستم کنه. یکی

  و با خشونت حلقه رو تو انگشتم انداخت. دیو حلقه رو از جعبه درآورد و دستم رو کش دیکش یکالفه پوف آراد

  زده و لرزونم تو انگشتش انداختم. خی يحلقه رو با دست ها یکیاون  منم

  بداخالق. يآقا نینکردم؛ من سانازم زن داداش ا یمن معرف دیبه طرفم اومد و گفت: ببخش ساناز

  شوهرم. ن،یهم آر نیکه کنارش بود، کرد و گفت: ا يبه پسر يا اشاره

  کردم لبخند بزنم. یتکون دادم و سع یاظهار خوشبخت يبه نشونه  يسر

  

  و مامان و بابا به طرف ما اومدند. انیو شا مهسا

  .یخوام مواظب ترالن من باش یازت م یشد ول ياجبار یکه همه چ نیبه طرف آراد رفت و گفت: با ا بابا

تنم  يخوام مراقب پاره  یکرد، گفت: منم ازت م یرنگش پاك م یکه اشک هاش رو با چادر مشک یهم در حال مامان
  .یباش

  نگفت. يزیتکون داد و چ يسر آراد

  کرد. یسکوتش همه مون رو نگران تر م نیهم و

  .میبر رونیبا هم ب یساناز قرار شد که همگ شنهادیپ با

  آراد شدم. نیکردم و سوار ماش یمامان و بابا خداحافظ با

  کردم. ینم دایمخالفت پ يهم برا يبهانه ا یهم به راه افتاد. حوصله نداشتم باهاشون برم ول اون

  مامان و بابا و خونه مون تنگ شده بود. ينرفته بودم، دلم برا هنوز
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  خواست. یام با مهسا رو م یشگیهم يها طنتیش دلم

و نذاشتم که مهسا و  میوقت از اون جا برگشت ریاز دوست هامون بود و د یکیشب عمرم بود. تولد  نیشب بدتر اون
  منو برسونند. انیشا

  بهش نداشتم. یحس چیمن ه یشد که شوهرم شده بود ول یم یساعت هیکه  یکردم. به کس مرخشیبه ن ینگاه

  .میکنم زنده به مقصد برس یکه فکر نم يکرد؛ طور یبود و با سرعت حرکت م رهیدرهم به جلو خ ياخم ها با

 ادهیشد. منم پ ادهیبگه، پ يزیچ ایکه بهم نگاه کنه  نیرو متوقف کرد و بدون ا نیگذشته بود که ماش یساعت کی
  رفتم. هیشدم و به طرف بق

 دهیسر به فلک کش يچند تا تخت گذاشته بودند و پر از درخت ها اطشیرستوران تو خارج از شهر بود که تو ح هی
  بودند. دهیپوش یرخت زرد و نارنج ز،ییکه به خاطر فصل پا

 کیدو تا تخت نزد يو رو میشده بود، گذشت هختیخشک شده روش ر يکه برگ ها نیکف زم يها زهیرو سنگ ر از
  .میبه هم نشست

  تخت نشسته بودند. یکیو آراد هم کنار هم رو اون  نیآر ان،یتخت؛ شا کی يمهسا و ساناز رو من،

  اومد و بعد از گرفتن سفارش هامون رفت. گارسون

 یصفحه، مشخص بود که داره چت م يبود و از حرکت انگشت هاش رو شیبه آراد انداختم که سرش تو گوش ینگاه
  کنه.

  رو بهم بگه. یتونست همه چ یازش بدونم و به نظرم ساناز م شتریداشتم ب دوست

  سؤال. هی: ساناز جون دمیکه صدام به آراد نرسه، پرس يطرف ساناز برگشتم و طور به

  .زمیزد و گفت: بپرس عز يلبخند

  بپرسم. دیبا يدونستم چه طور ینم

  ...ي... درباره زهیچ گمیم-
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  ؟یبدون يخوا یآراد و خونواده اش م ي: درباره دیادامه بدم و پرس نذاشت

  و گفتم: آره. دمیکش یو الزم نبود من بگم، نفس راحت دیکه خودش فهم نیا از

دونم. اگه به  یرو درباره اش م یو همه چ میبا هم بزرگ شد ی. ما از بچگهیاخم هاش نکن، پسر خوب نینگاه به ا-
  باهات نداره. يکار ،یحرفش گوش کن

  رو داد؟ شنهادیپ نیچرا باباش ا یدون ی: نمدمیپرس يکنجکاو با

من،  ییدا شهیهم با باباش که م نیبه خاطر هم ست؛ین زایجور چ نیو ازدواج و تعهد و ا یآراد اهل زن و زندگ-
هم که نگران آراده، هر  ییخودش گرفته. دا يجدا برا يهم آراد خونه  نیبحث و دعوا دارند و به خاطر هم شهیهم
  دفعه قبول کرد. هیشد که  یدونم چ یقبول نکرد. حاال من نم یبهش گفت که ازدواج کن ول یچ

  نگفتم يزیتکون دادم و چ يسر

  رفت بگم. ادمی يزیچ هی یراست-

دوباره  ییو دا شنیو آراد از هم جدا م نیآر يمامان و بابا ش،یو پنج سال پ ستیبهش نگاه کردم که گفت: ب منتظر
  .نیمادر آرت شهیکنه که زنش م یازدواج م

  .ستیبراشون مهم ن نیمرگ آرت یلیکردم خ یدونستم که چرا احساس م ینم یکم شده بود ول میکم از کنجکاو هی

 یکرده و تو بچگ یم يارو آراد بد رفت نیهمه اش با آر ن،یکه گفت: افسانه خانم، مادر آرت دیکنم سؤالم رو فهم فکر
خوام بچه  یکه نم گهیم ییکرده؛ بزرگ تر هم که شدن، افسانه به دا یم شونیزندون يتو انبار ایزده  یکتکشون م

 نیآر يجدا برا يخونه  هیکنه و  یدوست داشته، قبول م روافسانه  یلیهم که خ ییرو بزرگ کنم. دا گهید یکی يها
  .شهیم نشونیب ادیز يهم باعث اختالف ها زایچ نیکنه.هم یپرستار ازشون مراقبت م هیو  رهیگ یو آراد م

  .میتکون دادم و مشغول خوردن غذامون شد دنیفهم يبه نشونه  يسر

  شکست. یسکوت رو م نیا يا شهیبرخورد قاشق و چنگال ها تو بشقاب ش يو فقط صدا میمون ساکت بود همه

  کنه. یکه داره با اخم بهم نگاه م دمیرو احساس کردم؛ سرم رو باال گرفتم که آراد رو د ینگاه ینیسنگ

  انداختم.  نییشدم و سرم رو پا هول
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  .میگرفت شیاز خوردن شام، دوباره راه برگشت رو پ بعد

  .میسکوت رو نداشت نیکدوم قصد شکستن ا چیسکوت حکم فرما بود و ه نمونیهم ب باز

  شدم. رهیبارون خ زیچسبوندم و قطرات ر شهیرو به ش سرم

  شدم. ادهیشد؛ منم پشت سرش پ ادهیناآشنا توقف کرد و باز هم خودش زودتر پ يجا هیساعت بعد  کی حدود

  جلو اومد و با اشک خودش رو تو بغلم انداخت؛ خودم هم بغض کرده بودم. مهسا

  خوام باشه. یاون طور که م یهمه چ شم،یم داریب یاتفاق ها خواب باشه و وقت نیا يخواست همه  یم دلم

  رو کنار گوشم آورد و گفت: مواظب خودت باش. سرش

  هر موقع هم که بود، بهم زنگ بزن. ،یداشت يهم جلو اومد و گفت: هر کار انیشا

  تو گلوم شکسته نشه. نیکردم که بغض سنگ یهاشون زدم و سع یمهربون نیبه ا يلبخند

  .میتند؛ فقط من و آراد مونده بودکردند و رف یشون خداحافظ همه

  

  باال رفت و وارد خونه شد. اطیتو ح يجلوتر از من از سه، چهار تا پله  ره،یکه چمدونم رو ازم بگ نیا بدون

 يکاناپه جلو يمبل انداخت؛ خودش هم رو يحرکت درآورد و اون رو رو هیرنگش رو با  یاسپورت مشک کت
  که نگاهم کنه گفت: برو لباس هات رو عوض کن کارت دارم. نینشست و بدون ا ونیزیتلو

  ؟يدیگفت: شن شیسرد و جد ينگفتم که با همون صدا يزیچ

از اتاق ها  یکیباال رفتم و وارد  ییرایتو پذ يگفتم و چمدونم رو بلند کردم و از هفت هشت تا پله  یفیضع ي آره
  شدم.

و پتو  یچون رو تخت دهیجا خواب نیا یتخت دو نفره وسط اتاق بود؛ معلوم بود که قبًال کس هیاتاق نسبتاً بزرگ با  هی
  بود. ختهیبه هم ر

  کردم، نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم. یمانتوم رو باز م يگذاشتم و همون طور که دکمه ها يرو کنار چمدونم
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  شده بود. بایز یآب و یطوس ،يرنگ سرمه ا بیبود و با ترک یکیساده اما ش اتاق

  اومدم. رونیرو هم سرم کردم و از اتاق ب میشال مشک دم؛یپوش میشلوار مشک يرنگم رو رو یبلند طوس بلوز

  مبل کنارش جا گرفتم. يآروم به سمتش رفتم و رو يقدم ها با

  .زهیزدم که اشکم نر یمشغول شد؛ انگار اصًال من وجود نداشتم. پلک شیگفت و با گوش ینم يزیچ

  شد. رهیاز صورتش بود، بهم خ ییکه انگار جز شیشونیبا اون اخم رو پ يطرفم برگشت و چند لحظه ا به

 نیبه تو ندارم و همون طور که ساناز بهت گفت، اهل ازدواج و ا يعالقه ا چیدختر، من ه نیتکون داد و گفت: بب يسر
  .ستمین زایچ

 نیو توام ع گمیرو بهت م ییها زیچ هیروز اول  نیصورتم تکون داد و گفت: از هم يجلو زیآم دیرو تهد انگشتش
  .یکن یخوب گوش م يبچه ها

و  رمیکجا م ام،یم یک رم،یم ینداره من ک یربط چیبه تو ه ؛یکن یعنوان دخالت نم چیمن به ه يکه تو کار ها نیا اول
  .زایچ نیاز ا

 یهر جا م ،یبکن يخوا یم يهر کار دی. بايآب خوردن هم ندار ياجازه  یمن حت يکه تو بدون اجازه  نیا دوم
  .یو بهم بگ يبر يخوا

  .دیادامه داد: با دیتأک با

. اگه یگینم يزیمن چ يکار ها و حرف ها يدرباره  ،ینیخونواده و دوست هات رو بب يکه اگه دوست دار نیا سوم
  .یمن عمل کن يخالف حرف ها دیبمونه نبا ادتیکه  ارمیسرت ب ییبال ،یگفت یبه کس يزیبفهمم چ

  شد؟ رفهمیو بهت زده ام نگاه کرد و گفت: ش دهیترس يچشم ها به

  لب گفتم که گفت: خوبه. ریز يا آره

  

شد که من رفته بودم و لباس هام رو عوض کرده بودم. منم پشت سرش  یتوجه به من وارد همون اتاق یشد و ب بلند
  وارد اتاق شدم.
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  خسته بودم و دوست داشتم استراحت کنم. یلیخ

  اتاق من کجاست؟-

  جا. نیهم-

  زنگ خورد. شیجوابش رو بدم که گوش خواستم

  جونم؟-

-...  

  .امیفکر نکنم بتونم ب-

-...  

  آدرس رو بفرست. ام؛یبه خاطر تو م زم،یباشه عز-

-...  

  فعالً. نمت؛یب یفردا م-

  ؟یگیم يدار ی: معلومه چدمیقطع کرد، پرس تا

  .يدیکرد، گفت: همون که شن یحرص درارش ساعتش رو از دستش باز م يطور که با خونسرد همون

  اومد و رو به روم قرار گرفت. جلو

  ندارم؟ يو باهات کار گهیاتاق د هیبرو تو  گمیرمان ها بهت م نیا نیع يپس فکر کرد-

  زد. يپوزخند

تو داداش من رو  ،یکنم. تو قاتل یم يادآوریبرات  ست؛ین یمشکل یول ییجا نیرفته که چرا ا ادتیفکر کنم -
  که االن باهات خوش اخالق باشم؟ هان؟ ي. انتظار نداریکشت

  شد. رهیبه چشم هام خ شیمشک يام رو تو دستش گرفت و با چشم ها چونه
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  ؟يدی. فهمینیب یوگرنه بد م یکن یمن بگم، گوش م یبه بعد هر چ نیاز ا-

  شدم. رهیترس سرم رو تکون دادم و با بغض بهش خ با

 یچارگیو ب یرفته بود که دفاع از خودم شده قتل عمد و جرمش قصاصه. بدبخت ادمیرفته بود که من قاتلم.  ادمی آره
  رفته بود.  ادمیخودم رو 

  نداشت. يا دهیو خواهش و التماس کردم، فا ختمیاشک ر یچ هر

***  

  خواست بره. یدونم کجا م یکردم؛ نم یشد نگاه م یاتاقمون نشسته بودم و به آراد که داشت حاضر م تو

  آراد؟-

  ها؟-

  ؟يگرد یبر م یک-

  دونم. یداد، گفت: نم یو پر پشتش رو حالت م یمشک يطور که موها همون

  رو درآورد. شیرو دور مچ بزرگ و مردونه اش بست و گوش ساعتش

  شماره ات رو بگو.-

  .یکن یبعد از رفتن من در ها رو قفل م ام؛یم ریانداخت و گفت: من د میرو گوش یام رو گفتم که تک زنگ شماره

  زنگ بزن. ،یداشت يدفعه برگشت و گفت: کار هی یطرف در رفت ول به

  رفت. رونیاز من نشد و از اتاق ب یجواب منتظر

  اومد. یمن م شیاون پ ایمهسا  شیرفتم پ یم ایتنها بودم  یاون موقع ها هم وقت دم؛یترس یتنها موندن تو شب م از

  رفتم و در ها رو قفل کردم. رونیگذاشته بود رو برداشتم و از اتاق ب زیکه آراد رو م يدیکل زونیآو يلب و لوچه  با

  کردم. ادیرو هم تا آخر ز ونیزیتلو يبرق ها رو هم روشن کردم و صدا ي همه
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وقت به خونه بر  ریو تا د رونیب رهی. صبح ها منمیب یکم آراد رو م یلیچند روز خ نیدو سه روز فکر کردم. تو ا نیا به
  گرده؛ انگار نه انگار که من هم وجود دارم. ینم

که از ظهر مونده بود رو گرم کردم  ییایالزان خچالیتو فکر نرم، به آشپزخونه رفتم و از تو  نیاز ا شتریکه ب نیا يبرا
  و خوردم.

 یشد ول یکردم. چشم هام کم کم داشت گرم م یم نییحوصله کانال ها رو باال، پا ینشسته بودم و ب ونیزیتلو جلو
  برم تو اتاق. دمیترس یم

  گذشته بود و هنوز آراد برنگشته بود. کیبه ساعت انداختم؛ از  ینگاه

 یهم م یاز طرف دم،یترس یخونه م نیتنها تو ا یشدم؛ از طرف رهیه شماره اش خرو تو دستم گرفتم و ب میگوش
  کنه. ینم یدونستم که اگه زنگ بزنم باهام برخورد خوب

  رو خاموش کردم و به اتاقمون رفتم. ونیزیتلو کالفه

  که به خواب رفتم. دینکش یو طول دمیو پتو رو تا سرم کش دمیکه برق ها رو خاموش کنم، تو تخت خز نیا بدون

رفت که نشون از  نییبعد هم اون طرف تخت پا يو چند لحظه  دمیرو شن ییدونم ساعت چند بود که سر و صدا ینم
  داد. یدر کنارم م یوجود کس

  .دمیترس از جا پر با

  بخواب. ریچته تو؟ بگ-

  .يایاالن هم خونه ن یخواست یکردم و گفتم: م یاخم ش،یعصبان يصدا دنیشن با

  نداره. یربط چیگفت: به تو ه تیهم رو به روم نشست و با عصبان اون

  هم مشخص بود نگاه کردم. یکیتار نیتوش تو ا تیچشم هاش که عصبان به

  مونم. یم رونیموقع ب نیبه بعد منم تا ا نیإ؟ باشه پس از ا-

  . یکن ی: تو غلط مدیشده از خشمش، غر دیکل يدندون ها نیشد و از ب ریام تو دستش اس چونه
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  کردم دستش رو کنار بزنم. یسع

  ازت متنفرم.-

  حس دو طرفه اس. نیزد و گفت: ا يپوزخند

  .دیرو گفت و پشت به من دراز کش نیا

  ام رو نشنوه. هیگر يپتو بردم که صدا ری. سرم رو زدیهام رو صورتم چک اشک

  شده بود. شتریترسم. نفرتم هم ازش ب یم شتریحاال از خودش ب ینترسم ول گهیو د ادیبودم که ب نیمنتظر ا من

  خوابم برد. یک دمیکه نفهم ختمیقدر اشک ر نیا

  

  .نمیاش رو بب افهیاون ق گهیخواد د ینبود. بهتر! دلم نم شمیکه شدم آراد پ داریب

  به دست و صورتم زدم و به آشپزخونه رفتم. یدلم چند تا فحش نثارش کردم و آب تو

باال  يشونه ا الیخ ینه. ب ایجواب بدم  دیدونستم که با یحال خوردن صبحونه بودم که تلفن زنگ خورد. نم در
  لب گفتم: به من چه! ریانداختم و ز

  شدن نداشت. بلند شدم و تلفن رو جواب دادم. الیخ یکه قصد ب نیمثل ا اما

  بله؟-

  اومد که گفتم: الو؟ ینم ییصدا

  آراد خونه ست؟-

  : شما؟دمیاومد، اخم هام درهم شد و حق به جانب پرس یکه از پشت تلفن م يدختر يصدا دنیشن با

  مکث کرد. یکم

  زنم. یخودم بهش زنگ م-
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  اسم آراد رو گفت؟  یمیقدر صم نیبود؟ چرا ا یک یعنیباال انداختم.  يرو گفت و قطع کرد. با تعجب شونه ا نیا

  .ادیازش خوشم م یلیلب گفتم: به من چه. انگار خ ریکالفه شدم و ز دم،یرس ینم يا جهیکه به نت نیا از

  دوست داشتم، شدم. یلیکه خ يرو جمع کردم و مشغول پختن قورمه سبز زیم

  بودم من؟! یک يظهر غذا حاضر و خونه مرتب بود. کدبانو تا

  کردم که همون لحظه در باز شد و آراد وارد خونه شد. يخودم خنده ام گرفت و خنده ا يفکر ها از

عقل  نیدونستم ا یگرد شده نگاهم کرد و غرغرکنان گفت: من از اولش هم م يمن با چشم ها يخنده  دنید با
  نداره! یدرست و حساب

  !گه؟یداره م یچ نیا

  .دمیو دنبالش دو دمیکش یغیحرص نگاهش کردم و ج با

  زدم. یو من با حرص تند تند حرف م میدیدو یدو م هر

  .یادب یب یلیخ یلیمن عقل ندارم؟ خ ؟يبا من بود-

من و  فتم،یکه ن نیا يشد، تعادلم رو از دست دادم و پرت شدم تو بغلش؛ اون هم برا یو چون ناگهان ستادیدفعه وا هی
  محکم گرفته بود.

  گفت: جلو چشمت رو نگاه کن.زودتر به خودش اومد و من رو از بغلش درآورد و با اخم  اون

  داشت؟! یرو گفت و به اتاقش رفت. حاال من موندم چه ربط نیا

  که لباس هاش رو عوض کرده بود، وارد آشپزخونه شد. یبعد در حال يلحظه  چند

  ه؟یچ نیکه با همون اخمش گفت: ا دمیغذا کش براش

  خودم پختم. گه؛ید هیزدم و گفتم: قورمه سبز يلبخند

  .ادیبدم م يجا بلند شد و گفت: من از قورمه سبز از
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  رفت. رونیرو گفت و از آشپزخونه ب نیا

رو جمع کردم و از کنار آراد که  زیمنم کور شده بود. م يدست نخورده اش نگاه کردم؛ اشتها يبه غذا یناراحت با
  نشسته بود و مشغول نگاه کردن به فوتبال بود، گذشتم و به اتاقمون رفتم. ونیزیتلو يجلو

  جواب داد. عیمهسا رو گرفتم که سر يتخت نشستم و شماره  رو

  الو؟-

  !يداد یزنگ بخوره بعد جواب م یذاشت یکردم و گفتم: م يا خنده

  !وونهیکرد و گفت: د يهم خنده ا خودش

  ؟یکن یکار م یچه خبر؟ چ-

  وبه. ترالن؟خ یهمه چ-

  جانم؟-

  ؟ی: خوبدیپرس یداشت ول دیحرفش ترد يبرا انگار

  من. شیپ اینگفتم که گفت: پاشو ب يزیرو لبم اومد و چ يپوزخند

  .ششیخواست برم پ یهم دلم م خودم

  .امیاگه آراد اجازه بده، م-

  جا کرده اجازه نده. یگفت: ب تیحرص و عصبان با

  که تو صداش بود، خنده ام گرفت. یحرص از

  و بگو. نیجلو خودش ا ياگه جرأت دار-

  کشه. یزنه من و م یو بگم؛ م نیمن غلط بکنم بخوام جلو خودش ا-

  و قطع کردم. میبا هم حرف زد گهید یکردم و کم يا خنده
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  موضوع رو بگم. نیرفتم که به آراد ا رونیاتاق ب از

  اومد. یاز تو آشپزخونه م ییسر و صدا هینبود و  یبه هال انداختم ول ینگاه

 یغذا م یگرد شده به آراد که داشت دو لپ يرو به روم با چشم ها يصحنه  دنیطرف آشپزخونه رفتم و با د به
  نگاه کردم. اد،یکه من درست کرده بودم و گفته که بدش م يا يخورد، اون هم قورمه سبز

  کرد و به سرفه افتاد. ریمن هول شده بود، غذا تو گلوش گ دنیکه با د آراد

چون  زم؛یگفتم: آروم بخور عز یکردم و به دستش دادم و با لبخند بدجنس یآب براش خال یوانیطرفش رفتم و ل به
  .یدوست نداشت

  بلند شد و گفت: دست پختت افتضاحه. د؛یرو ازم گرفت و الجرعه سر کش وانینگاه خصمانه اش ل با

  شلخته، طرف هاش هم جمع نکرد.  يرو گفت و به سرعت از آشپزخونه خارج شد. پسره  نیا

  رو جمع کردم و بشقابش رو شستم. زیآراد م يخنده به کارها با

  دست پختت افتضاحه بعد نصف غذا رو خودش خورده. گهیپررو م پررو

  به اتاقمون رفتم. دم،یآراد رو تو هال ند یرفتم و وقت رونیآشپزخونه ب از

  مهسا برم. دنیحرف بزنم که اجازه بده به د يجور هیکردم  یسع

  نشون نداد. یواکنش چیسرش تو لپ تابش بود و ه یورود من شده بود ول ي متوجه

  .ستادمیوا کنارش

  آراد؟-

  ها؟-

  کمکت کنم؟ يخوا یم-

  ؟يخوا یم یبهم کرد و گفت: چ ینگاه
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  مهسا؟ شیبرم پ يذار یم-

  گفت: نه. يخشک و جد یلیخ

  

  چرا؟-

  کارش شد. ينداد و مشغول ادامه  یجواب

  برم؟ دیبا توام. چرا من نبا-

  .گمیلحن خشک و سردش گفت: چون من م با

  شدم. رهیرنگش خ یمشک يو با حرص به چشم ها ستادمیا جلوش

. حاال یکن یکار م یدونم چ یو نم یرونیچرا خودت تا نصفه شب ب ؟یکن یخواد م یدلت م يچه طور تو هر کار-
  ؟یکن يطور نیا دیبا د،ینوبت به من رس

  شدم. رهی. به خاطر قد بلندش سرم رو باال گرفتم و بهش خستادیشد و رو به روم ا بلند

من و نابود  یوجود تو زندگ ؛ی. تو داداش من و کشتییجا نیا یکنم که واسه چ يادآوریدوباره بهت  دیفکر کنم با-
که  نیبه خاطر ا يخوا یباهات مهربون باشم؟ م يخوا یم ؟يخواد انجام بد یدلت م يهر کار يخوا یکرد. حاال م

  ازت تشکر کنم؟ ،يمن و نابود کرد يو آرزوها یزندگ

  زد.  یم شیشونیو نبض پ دیکش یو حرص تند تند نفس م تیعصبان از

  توجه به من ادامه داد: یبگم اما اون ب يزیباز کردم که چ دهن

  طور عذاب بدم؟  نیرو ا يا گهیخواد هم خودم و هم کس د یدلم م يفکر کرد م؟یوضع راض نیمن از ا يکرد فکر

  باال رفت. صداش

مسخره  یازدواج و زندگ نیکه دوسش دارم دست بکشم؛ وجود تو باعث شد که به ا یمن از کس يتو، تو باعث شد-
  با تو تن بدم.
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 یبا من راض یدونستم که اون هم از زندگ یبود؟ م یحرف ها چ نیبودم. منظورش از ا رهیو مبهوت بهش خ مات
  کرد؟ یم يطور نیچرا ا یول ستین

  آراد؟ یگیم يدار یبپرسم: چ یحرف هاش بهت زده بودم که فقط تونستم، به آروم دنیقدر از شن اون

  دلم رو سوزوند. نشیغمگ يو رو تخت نشست. صدا دیکش ینفس

رو بگه.  لشیکه دل نیکرد، بدون ا ی. به بابام که گفتم همه اش مخالفت ممیرو دوست دار گهیکه هم دسه ساله -
  طور گذشت که اون اتفاق افتاد. نیهم

  .ارهیسر ساره م ییبال هی ایبا تو ازدواج کنم  دیبا ایبهم گفت  بابا

  و من به خاطر ساره از خودش گذشتم. ادیاز دستش بر م يدونستم که هر کار یم

  رو به من دوخت. زشینفرت آم نگاه

  .يهمه عذاب ما شد نی. وجود تو باعث ايما شد نیب ییو جدا يدور نیتو باعث ا-

دو تا عاشق شده  ییمن باعث جدا یعنیمن بود؟  ریها تقص نیا يهمه  یعنیتونستم حرف بزنم.  یشدت بهت نم از
  بودم؟

رو گردن من انداخته و از من متنفره؟البته بهش حق  یچرا آراد همه چ یبشه ول يطور نیخواستم ا یمن که نم اما
  .دمیهم م

  رو تموم کن. یگفتم: پس طالقم بده و همه چ يرفته ا لیتحل يصدا با

  زد و با نفرت گفت: یتلخ يپوزخند

  شم؟یم التیخ یب یراحت نیبه ا يکرد فکر

  تکون داد. نیبه طرف يسر

  .یخودت هم عذاب بکش ،يهمون طور که مسبب عذاب و درد من شد دیتو بانه. -

  نشون بدم. یچه واکنش دیدونستم که با یتلخ، نم يهمه حرف ها نیا از
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  رو باال بردم. صدام

منم  ،ينه. همون طور که تو از من متنفر م؟یاوضاع راض نیمنم از ا يگردن من؟ فکر کرد یتو چرا همه رو انداخت-
  افتاد. یاتفاق ها نم نیاومد، ا یحس رو دارم. اگه اون شب اون داداشت دنبال من نم نیهم

  .دیپوش رونیب يجا بلند شد و با سرعت لباس ها از

  رو برداشت و گفت: لعنت به همه تون. شیو گوش چییسو

  چشم هام بسته شد. يبلندش، لحظه ا يکه از صدا دیبه هم کوب يرو گفت و در اتاق رو طور نیا

 یزندگ هی دیاتفاق ها افتاد؟ چرا من با نیبود من داشتم؟ چرا ا یچه سرنوشت نیبه چشم هام هجوم آورد. آخه ا اشک
  سراسر نفرت رو متحمل بشم؟ 

 تیو اذ شهیبه بعد وضع بدتر م نیحرف ها مشخص بود که از ا نیتخت نشستم و زانوهام رو بغل کردم. با ا ي گوشه
  کنه.  یم شتریهاش رو ب

مامان هم  ادمهیرفتم.  ینم یگشت تا من به اون تولد کوفت یگشت. کاش زمان به عقب بر م یزمان به عقب بر م کاش
  شد.  یاون قدر باهاش حرف زدم که راض ینبود ول یراض

  زانوهام گذاشتم و اشک هام شدت گرفت. يرو رو سرم

هوا مواجه  یکیام رو باز کردم که با تار هیپف کرده از گر يخوابم برد. چشم ها یک دمیکردم که نفهم هیقدر گر اون
  بودم. دهیداد؛ چه قدر خواب یساعت ده شب رو نشون م يشدم. عقربه ها

  

داد که آراد هنوز خونه  یبود و نشون م کیاومدم. همه جا تار رونیاز جا بلند شدم و از اتاق ب یرخوت و سست با
  .ومدهین

آب خوردم و رو  یوانیاشتها نداشتم. ل ینخورده بودم ول يزیکه چ نیپزخونه رفتم. با اها رو روشن کردم و به آش برق
  بودم. رهیخاموش خ ونیزیتلو اهیس يهدف به صفحه  یاز مبل ها نشستم و ب یکی

  از طرف آراد آماده کرده بودم. یهر عذاب ينداشتم و خودم رو برا یحس چیه
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  دونم که چشم هام گرم شد و خوابم برد. یدونم چند ساعت اون جا موندم و آراد برنگشت؛ فقط م ینم

شه گفت سرد، بدنم خشک شده  یم باً یهوا که تقر نیکه نشسته خوابم برده بود و تو ا نیکه شدم، به خاطر ا داریب
  بود.

نه.  ایدونستم آراد برگشته  یند شدم. نماز جا بل یحال یبه بدن خشک شده ام دادم و با سر درد و ب یو قوس کش
  کرد. یهم نم یبرام فرق

***  

دو تا دشمن با  نیشه گفت، ع یهم نم بهیدو تا غر نیهفته من و آراد ع هی نیاز اون روز گذشته بود. تو ا يهفته ا هی
  .میکرد یهم رفتار م

کرد  یرفتار م يکوتاه بود. طور يبود؛ حرف زدنمون در حد چند جمله  رونیرفت و تا نصفه شب ب یکه صبح م آراد
  که انگار اصًال وجود نداشتم.

  باز شدن در من رو به خودم آورد. يصدا

  گشت. یموقع ها به خونه بر نم نیکردم. آراد ا تعجب

  حاضر شو. عیمن، به طرفم اومد و گفت: پاشو سر دنید با

  تعجب گفتم: چرا؟ با

  از دوست هام. یکی یمهمون میبر دی. شب بادیخر میریم-

  .امیگفتم: من نم يلجباز با

  .ایب یعنی اینه. گفتم ب ای يایکه م دمیمنم ازت نپرس-

  نداره. يا دهیمن بگم، فا یبودم که حرف، حرف خودشه و هر چ دهیمدت فهم نیاش رو اعصابم بود و تو ا يخونسرد

  حرف بلند شدم و به اتاقمون رفتم. یب

  .دمیرنگم پوش یرو با شال و شلوار مشک میا روزهیف يتو کمدم مانتو از
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  از اتاق خارج شدم. فمیام رو هم زدم و بعد از برداشتن ک یگلبه رژلب

اون  م؛یشد نشیرفتم و سوار ماش رونیگرفت؛ منم پشت سرش ب شیبهم کرد و جلوتر از من راه خروج رو پ ینگاه
  هم به راه افتاد.

  بود. رهیاش به جلو خ یشگیمدت سکوت کرده بود و با اون اخم هم نیهم مثل ا ریمس تو

  و به چه مناسبت؟ هیک یجذابش کردم و گفتم: مهمون یاخمو ول مرخیبه ن ینگاه

از دوستام به مناسبت سالگرد ازدواجشون قراره  یکیگفت:  چهیبپ ابونیخ هیزد که تو  یطور که راهنما م همون
  .رندیبگ یمهمون

  سکوت برقرار شد. نمونیگفتم و باز هم ب یآهان

  .میکرد یمغازه ها نگاه م نیتریو به و میرفت یهم راه م يو شونه به شونه  میبعد وارد پاساژ شد ي قهیدق چند

  .دمیکه ذهنم رو به خودش مشغول کرده رو پرس یسؤال

  سؤال بپرسم؟ هیآراد -

  نه!-

  بگه.  يطور نیجوابش جا خوردم. توقع نداشتم که ا از

  نگاهم رو ازش گرفتم که گفت: بپرس. يدلخور با

  چرا بابات مخالف ازدواج تو با ساره بود؟ -

منه. بابام هم که  يگفت: ساره دختر خاله  یبهم بزنه ول یحرف هی تیهاش درهم شد. فکر کردم که االن با عصبان اخم
  هم مخالف بود. نی. به خاطر هممیمامانم ارتباط داشته باش يخواد که با خونواده  یاز مامانم طالق گرفته، نم

  بود؟ یمشکلت با داداشت چ-

  بزنه. یموضوع حرف نیا يخواد درباره  یتر شد و معلوم بود که دلش نم ظیهاش غل اخم
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به بابام گفت. بابا هم بدون مخالفت قبول  یدونست من دوسش دارم ول یکه م نیخواست با ا یهم ساره رو م نیآرت-
  برن. يکرد که به خواستگار

  نگاهش کردم.  متعجب

به هم  یکه شب قبلش اون اتفاق افتاد و همه چ يزد و ادامه داد: قرار بود که برن خواستگار يتعجبم پوزخند به
  خورد.

  

 يکنه؟ ادعا تیخواست من و اذ یو م اون شب دنبال من اومد یول يکه قرار بود بره خواستگار نیچرا با ا پس
  کنه؟ انتیخواسته به عشقش خ یم يطور نیکرده و بعدش ا یعاشق

سرش دوست دختر  يموها يبه ازدواج نبود. به اندازه  بندیپا نیبود، گفت: آرت دهیکه انگار سؤالم رو فهم آراد
 یکه م ییکرد. همون بال یبعد چند روز ولش م یداد ول یشد و قول ازدواج بهش م یدوست م یکیداشت. با 

  آورده بود. گهیرو سر چند نفر د ارهیخواست سر تو ب

  نداشت. یچندان تیبراشون اهم نیبود که مرگ آرت نیبا تأسف تکون دادم. پس به خاطر ا يسر

  جلب شد و به طرفش رفتم؛ آراد هم پشت سرم اومد. نیتریپشت و یبه لباس نگاهم

  خوبه؟ نیبلند کردم و به آراد گفتم: ا يدکلته  رهنیبه پ ینگاه

  لحن سردش گفت: نه. با

  چرا؟-

  چه قدر بازه؟ ینیب ینم-

  خوام. یرو م نی. من همستمیو من برات مهم ن يگفتم: به تو چه؟ تو که من و دوست ندار يلجباز با

 ادیکه ازت بدم م نیتحکم گفت: با ا شده از خشم، با دیکل يدندون ها يدور مچ دستم محکم شد و از ال به ال دستش
  ؟يدیرو بپوشه. فهم یلباس نیخواد زنم همچ یو منم دلم نم یمجبورم تحملت کنم. بعدش هم تو فعًال زن من یول

  گفتم: نه. يلجباز با
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  ترالن. زیدور دستم محکم تر شد و گفت: اعصاب من و به هم نر دستش

داشت. چه  یخوب ي. چه قدر قشنگ اسمم رو صدا کرد. چه صدادمیشن یبار بود که اسمم رو از زبون آراد م نیاول
  خوبش نشده بودم؟ يصدا يطور تا حاال متوجه 

 یگفت، نگاه یکه خودش م یلحنش قرار گرفتم و نگاهم رو از اون لباس گرفتم و به لباس نیا ریتحت تأث ناخودآگاه
  کردم.

  اش خوب بود. قهیاخالق گندش، سل برخالف

هم رنگ خود لباس  يها نیسه ربع داشت و دور کمر و باال تنه اش با نگ نیرنگ بلند که آست یمشک رهنیپ هی
  شده بود. نییتز

  کرد که بپوشمش. يبود که خوشم اومده، اشاره ا دهیکه از نگاه من فهم آراد

  .دمیکه فروشنده لباس رو آورد، به اتاق پرو رفتم و لباس رو پوش نیاز ا بعد

 یاومد و قد متوسطم رو بلند نشون م یرو لبم نشست. واقعاً بهم م ياتاق پرو، لبخند يقد ي نهیتو آخودم  دنید با
  داد.

  زدم. نهیآ يجلو یهمون لبخند چرخ با

  آراد اومد. يبه در خورد و صدا يا تقه

  ؟يدیشد؟ پوش یچ-

  .امیگفتم: االن م دم،یکش یم نییلباس رو پا پیطور که ز همون

  اومدم. رونیو از اتاق پرو ب دمیرو درآوردم و مانتوم رو پوش لباس

  ؟يخوا یرو م نیبه طرفم اومد و گفت: هم آراد

  .میگفتم و بعد از حساب کردن توسط آراد از مغازه خارج شد يا آره

  .میپاساژ که رستوران بود، رفت نییپا يهم به طبقه  نیالزم نداشتم به خاطر هم يا گهید زیچ من
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رفتم تو اتاق که  یمن م ایآراد خونه نبود  ای شهی. هممیغذا بخور میخواست یم زیم هیبار بود که با هم سر  نیاول
  شد. یدعوامون م ایباهاش رو به رو نشم 

چشم هاش  نییو بلندش پا اهیس يبود، مژه ها نییبود. چون سرش پا شیبه آراد کردم که سرش تو گوش ینگاه
  کرد. یم شتریرو ب تشیانداخته بود و جذاب هیسا

  شد. رهیرنگش بهم خ ینافذ مشک يباال آورد و با چشم ها شینگاهم رو حس کرد و سرش رو از تو گوش ینیسنگ

  سؤال بپرسم؟ هی-

  هم روش. یکی نیا ؛يدیسؤال پرس یکاف يچونه اش زد و گفت: امروز به اندازه  ریدستش رو ز هی

  رو نگرفت؟ ياون خواستگار يخبر داشت، چرا جلو نیآرت يبابات هم که از کارها-

  .رهیو مثل االن اخم هاش تو هم م شهیناراحت م شه،یم نیحرف از باباش و آرت یبودم که وقت دهیفهم 

دونست،  یم نیرو از آرت یکه همه چ نیزد و با ا یچون افسانه از بابا خواسته بود. اون هم رو حرف افسانه حرف نم-
  براش. يخواست بره خواستگار یم یول

 دهیکه دوست داشته دست کش یکه تو صداش بود، دلم رو سوزوند. چه قدر براش سخته که مجبور شده از کس یغم
  کار رو باهاش کرده. نیو باباش ا

  آراد هم مشخص بود که غرق در فکره. يچهره  از

  ن غذام مشغول شدم.نکنم، در سکوت به خورد تیآراد رو اذ نیاز ا شتریکه ب نیا يبرا

  .میو به طرف خونه به راه افتاد میاز خوردن غذامون از پاساژ خارج شد بعد

  درهمش مشخص بود که غرق در فکره. يگفت و از اخم ها ینم یچیراه هم ه تو

  داره. یاتیکه آراد دوسش داشته چه خصوص ی. برام جالب بود که بدونم کسنمیخواست ساره رو بب یم دلم

  آماده شم. یرفتن به مهمون يکم استراحت کردم تا بعدش برا هی م،یدیکه به خونه رس نیاز ا بعد
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کرده  رییتغ یلیو موهام خ شیآرا یرو صورتم نشوندم و با وجود سادگ یحیو مل میمال شیو آرا دمیرو پوش لباسم
  بودم.

  که به من نگاه کنه، به طرف کمدش رفت. نیهم وارد اتاق شد و بدون ا آراد

  اومدم. رونیاز اتاق ب میو گوش فیو بعد از برداشتن ک دمیو شالم رو پوش مانتو

  اومد. نییبعد از پله ها پا ي قهیهال منتظر آراد بودم که حدود ده دق تو

رو  تشیبود که واقعًا جذاب دهیپوش یکت اسپورت مشک هیبا  یمشک راهنیشلوار و پ هیشده بودم.  تشیجذاب محو
  چند برابر کرده بود.

  .دیرس یعطر تلخش از اون فاصله هم به مشامم م يبو

  ؟يطرفم اومد و گفت: آماده ا به

  و اون هم به راه افتاد. میشد نشیو سوار ماش میرو برداشتم و بلند شدم و با هم از خونه خارج شد فمیک

  نگاه کردم. دیبار یکه م یدادم و به بارون هیبخار گرفته تک ي شهیرو به ش سرم

  نه. ایدونستم که از آراد بپرسم  یازش بدونم و نم شتریساره کنجکاو بودم که ب ي درباره

  نه؟ ای: االن ساره کجاست؟ ازدواج کرده دمیرو کنار گذاشتم و پرس دیترد

  گفتم از بس که تو فکر بود. یچ دهیکه احساس کردم اصالً نشن يکرده بود طور سکوت

  به گوشم خورد. نشیگرفته و غمگ يرو برگردوندم که صدا روم

  که براش اومد، جواب مثبت داد. يخواستگار نیبه اول یکردم که اون هم من و دوست داره ول یفکر م-

 دهیپسره د هیاز دوستام اون موقع که با من در ارتباط بود، با  یکیبود.  نیو ادامه داد: کاش فقط هم دیکش یآه
  بودش.

  .رندیبگ نیشون رو بعد از چهلم آرت ی. بعدش هم قراره به خاطر بابا و افسانه، عروسادیم یمهمون نیهم تو ا امشب

  خورد؟ یبه دردش م ياش بدم. اصالً دلدار يبگم و چه طور دلدار یچ دیدونستم با ینم
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  متأسفم.-

  رو لبش نشست. يپوزخند

  .ینیمن و بب يو غرور شکسته  یناراحت یخوشحال باش دیتو که با-

  کنه؟  یفکر م يطور نیچرا ا گه؟یداره م یبهت بهش نگاه کردم. چ با

  نگاهم رو بهش دوختم. يدلخور با

  ؟یگیم يدار یمعلومه چ-

  بهم انداخت. ینگاه مین

  مگه؟ گمیدروغ م-

  تأسف تکون دادم. يبه نشونه  يسر

  واقعاً برات متأسفم آراد.-

همه  نیتو ا یعنی. میکه دعوامون شه، حرف بزن نیشد که ما بدون ا یپوزخندش رو مخم بود. اصًال انگار نم يصدا
  بود، در عجب بودم! نمونیکه ب یتفاهم

  خونه توقف کرد. هیدر  يبعد جلو ي قهیدق ستیشد. حدود ب یراه هم در سکوت ط ي هیبق

  باز شد. یکیت يبا صدا بعد در يو آراد زنگ رو فشرد که لحظه ا میشد ادهیپ

  رو به وجود آورده بود. ییبایز يشده بود، نما سیبلند بود و از بارون خ يبزرگ خونه که پر از درخت ها اطیح تو

  گرم و بزرگ آراد به خودم اومدم. يگرفتن دستم توسط دست ها با

 یبوده؛ حواست رو جمع کن چون نم نیو من بهشون گفتم قبل از مرگ آرت میازدواج کرد یدونه که ما ک ینم یکس-
  قاتل ازدواج کردم. هیخوام بفهمند که با 

. میو مخصوصاً ساره فکر کنند که ما عاشق هم ا هیخوام بق یحرص بهش نگاه کردم که ادامه داد: در ضمن م با
  ؟يدیفهم
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  .دمیتکون دادم که گفت: نشن يسر

  .دمیحرص گفتم: فهم با

  خوبه.-

  شدم. یم دهیکرد؛ منم به دنبالش کش شتریو سرعت قدم هاش رو ب دیرو کش دستم

  رو لبشون بود، به سمت ما اومدند. يپسر و دختر جوون دست در دست هم که لبخند هی. میهم وارد خونه شد با

  .دندیرو به آغوش کش گهیبه طرف آراد رفت و هم د پسر

  .يکه اومد يخوشحالم کرد یلیبا لبخند گفت: خ پسر

  به آراد نگاه کرد. یکه به من افتاد، پرسش نگاهش

  به من کرد و گفت: ترالن، زنم. یهم نگاه آراد

  کردنشم! یمعرف نیا يمن کشته مرده  یعنی

  خوشحال شدم. مبارکه. یلیخ يهم با ذوق من رو بغل کرد و رو به من و آراد گفت: وا دختر

  هستم. ایکردم که گفت: من رو يتشکر

  شوهرم. ال،یرد و گفت: دانبه پسر هم ک يا اشاره

  کردم. یزدم و ابراز خوشبخت يلبخند

  

  .میوارد خونه شد ایو رو الیو آراد همراه با دان من

  کنم. تیمعرف هیبه بق ایدستم رو گرفت و گفت: ب ایرو

  اومدند. یهم پشت سرمون م الیهمراه شدم؛ آراد و دان ایرو با

  کرد و گفت: ترالن جون، خانمِ آراد. يو به من اشاره ا ستادیچند تا دختر و پسر جوون ا کنار
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ها مخصوصاً چند تا از دختر ها با حرص و  یبعض یگفتند ول یم کیو لبخند به ما تبر یهاشون با خوشحال یبعض
  کردند. یحسادت به من نگاه م

  شد. هیکردن بق یهم شروع به معرف ایرو

  ساره و شهاب، نامزد ساره. ن،ینازن ،یعل ال،یسارا، مهناز، محمد، ل-

به من نگاه  یحالت خاص هیشدم؛ اون هم داشت با  رهیاسم ساره خود به خود به طرفش برگشتم و بهش خ دنیشن با
  کرد. یم

رنگش با اون  یعسل يدادم که عاشق ساره شده چون واقعًا خوشگل و جذاب بود؛ مخصوصاً چشم ها یآراد حق م به
  تر شده بود. بایز ،شیبلند و آرا اهیس يمژه ها

  گذاشت. یم شیبهتر خودش رو به نما ییکوتاه طال رهنیرو فرمش هم با اون پ اندام

 شیکردم که حواسش پ یحس م یزد ول یحرف م الیبه آراد نگاه کردم که با دان یچشم ریرو ازش گرفتم و ز نگاهم
  ساره ست.

  و ساناز هم به جمعمون اضافه شدند. نیزنگ اومد و آر يلحظه صدا همون

زود با دخترا مخصوصًا  یلیکنم و خ یشد که احساس راحت یبود و باعث م یو گرم یمیصم یول کیکل جمع کوچ در
  .رمیو ساناز گرم بگ ایرو

  و ساناز. نیوسط بودند؛ به جز من و آراد با آر شترشونیب باً یشد و تقر یپخش م يآروم و عاشقانه ا آهنگ

  وسط؟ نیریرو به من و آراد گفت: شما چرا نم ساناز

  نده ساناز، حوصله ندارم. ریدرهمش گفت: گ يبا اخم ها آراد

براش خوب  ادیتحرك ز شیدونستم که ساناز به خاطر باردار یلب زمزمه کرد. م ریز »یبداخالق«با حرص  ساناز
 یحالم گرفته بود و ب دنشیبا د یجاست ول نیدونستم ساره ا یکه م نیگوشه نشسته بود؛ منم با ا هیو  ستین

  حوصله کنار ساناز نشسته بودم.

  .ادیدختر بدم م نیبا حرص گفت: چه قدر از ا ساناز
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  !؟یتعجب گفتم: ک با

  نه.ک یرقصه بعد به آراد نگاه م ی. با نامزدش مگهید گمیچپ چپ نگاهم کرد و گفت: ساره رو م میخاطر خنگ به

  ساره و آراد چرخوندم. نیشد و نگاهم رو باخم هام درهم  ناخودآگاه

  کرد؛ هر دوشون رو تحت نظر داشتم. یساره به آراد نگاه م یبود و حواسش نبود ول نیمشغول حرف زدن با آر آراد

بود و  رهینگاهش رو حس کرد که سرش رو باال آورد و با ساره چشم تو چشم شد؛ بهش خ ینیکنم آراد سنگ فکر
  گرفت. ینگاه ازش نم

 يا گهیبه کس د يطور نیخواست ا یبه هر حال شوهرم بود و دلم نم یبه آراد نداشتم ول يعالقه ا چیکه ه نیا با
  نگاه کنه.

  نشستم و دستش رو محکم گرفتم. نیآر یخال يحرکت بلند شدم و به طرف آراد رفتم و کنار آراد و جا هی تو

 یو منم دلم نم یگفتم: تو فعالً شوهر من تیکرد که مثل خودش با اخم و جد یگرد شده نگاهم م يبا چشم ها آراد
  ؟يدینگاه کنه. فهم گهیخواد شوهرم به کس د

  .دمینگفت که ادامه دادم: نشن يزیچ

 ياریمن و درم يکرد خنده اش رو نشون نده، گفت: ادا یم یکه سع یخنده. در حال یکردم چشم هاش داره م حس
  بچه؟

  در پنهون کردنش داشت، باعث شد که منم لبخند بزنم. یکه سع ينده او خ یمیصم لحن

و  هیبق يخواستم فکر کنم که آراد جلو یکرد؛ نم کیرو دور شونه هام حلقه کرد و من و به خودش نزد دستش
 نیخواستم به ا یو نم میبه هم ندار یحس نیخواستم فکر کنم که ما کوچک تر یکار رو کرده، نم نیمخصوصًا ساره ا

  ما با نفرت شکل گرفته. یفکر کنم که زندگ

شک نکنه، لبخند بزنم؛ لبخند تلخ و  یکه کس نیا يکردم که برا یهمه اجبار نداشتم و سع نیبه جز تحمل ا يا چاره
  بدتر بود. هیکه از گر يسرد، لبخند
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 کیداد، با هم ک یشون م یکه نشون از خوشبخت يبا لبخند الیو دان ای. رودیرس کیاز خوردن شام، نوبت به ک بعد
  .دندیرو بر

  که میرفت یآراد م نی. به طرف ماشمیاز دادن کادو هامون عزم رفتن کرد بعد

  نگاهش کردم. یبه سمت ما اومد. اخم هام درهم رفت و پرسش ساره

هاب آخه ش د؛یمن و برسون شهیزد رو به آراد گفت: م یتوجه به من، همون طور که شال بنفش رنگش رو کنار م یب
  بره. شیساعت پ هیاومد و مجبور شد  شیبراش کار پ

  و به اجبار گفت: سوار شو. دیکش ينفس کالفه ا آراد

رفت و خواست در جلو  نیشد و به طرف ماش انیرژ قرمزش نما نیب دشیسف يدندون ها فیزد که رد يلبخند ساره
کرد و رو به ساره گفت: شما  تمیشونه ام گذاشته بود، به جلو هدا يرو باز کنه که آراد همون طور که دستش رو رو

  عقب. دییبفرما

  عقب جا گرفت. یبرام نازك کرد و با حرص روش رو از آراد برگردوند و رو صندل یپشت چشم ساره

  و آراد هم به راه افتاد. میو آراد هم سوار شد من

  رو لبم نشست. ياز من، خوشم اومد و لبخند شیپوست ریز تیحما نیرفتار آراد با ساره و ا از

  

  سکوت رو شکست. نیبا ناز ساره ا يکه صدا میمون سکوت کرده بود همه

  ؟یعروس امیب يچرا دعوت نکرد-

کنم البته  یشما جبران م یتو عروس یشد ول يدفعه ا هیسرد گفت:  یبهش انداخت و با لحن ینگاه مین نهیاز آ آراد
  .یهم به هم نزن یکی نیاگه باز با ا

  بهش کرد. یزد و نگاه کوتاه يحرف پوزخند نیاز ا بعد

  .دیساره به گوش رس تیپر حرص و عصبان يصدا
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. تو که با قاتل برادرت ازدواج يداد حیو به من ترج نیتو که ا ؟یعنی يریتقص یمن شد؟ تو ب ریتقص یاالن همه چ-
  .يکرد

فهمم  یبهم نگاه کرد و ادامه داد: حاال من م ریزد و با تحق يبهت سرم رو برگردوندم و بهش نگاه کردم که پوزخند با
  .نهیتو هم اقتیکه ل

که از شدت خشم صورتش سرخ شده بود  یترمز محکم متوقف شد. آراد هم روش رو برگردوند و در حال هیبا  نیماش
  ه نگاه کرد.زد به سار یتند تند م شیشونیو نبض پ

نصف  یول فتادهیبابام بهت گفت که شرکت من راه ن یرفته که وقت ادتی. یشیاز حد و حدودت خارج م يدار گهید-
رفته که تا  ادتی ؟یو رفت يو به اون همه عشق پشت پا زد يمن و زد دیراحت ق یلیشده، خ نیکارخونه به اسم آرت

   ؟یدنبال اون رفت زده،رو به نامش  مارستانیشهاب رو که چون باباش ب نیمرد ا نیآرت

  .يبا من حرف نزن که خودت از همه بدتر اقتیزد و ادامه داد: پس از ل يپوزخند

تا  نییکنم. حاال هم گمشو پا یو با تو عوض نم نیا يمو هیبه قول تو قاتل داداشم،  نیاشاره به من ادامه داد: ا با
  .رونیپرتت نکردم ب

حرف  یرنگش رو برداشت و ب یمشک یدست فیک ده،یآراد ترس يها ادیو داد و فر تیکه معلوم بود از عصبان ساره
  شد. ادهیپ

 یبود که م یزد و فکش منقبض شده بود؛ اون قدر عصبان ینفس نفس م تیبه آراد کردم که از شدت عصبان ینگاه
  کلمه حرف بزنم. هی دمیترس

  د و دوباره به راه افتاد.رو روشن کر نیبدون حرف ماش آراد

  رو بهش بگم. نیهم جرأت نداشتم که ا یو از طرف دمیترس یم ادیکرد. من از سرعت ز یسرعت حرکت م با

کرد، نگاه  یرفت و با سرعت باال حرکت م یها م نیماش نیآراد که از ب یبودم و با ترس به رانندگ دهیچسب یصندل به
  کردم. یم

  آورد. نییکه نگاهش نگران شد و سرعتش رو پا دید یدونم تو صورتم چ یبهم کرد و نم ینگاه مین آراد

  ده؟یتو؟ چرا رنگت پر یخوب-
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  فرستادم. رونیرو ب نفسم

  .یرفت یتند م یلیخوبم. خ-

  خوام. یرو گرفت و گفت: معذرت م دستم

  تعجب بهش نگاه کردم. امروز چه قدر با من خوب و مهربون شده بود. با

بهت  یکه اون هم دوست داره ول یو فکر کن یباش یکیسخته که عاشق  یلیسوخت. خ یجهت هم دلم براش م هی از
  کنه. امشب چه قدر مظلوم شده بود. انتیخ

 یجوره هم اون حرف ها فراموش شدن چیه یعنیبگم.  یدونستم چ ینم یول نمشیطور ناراحت بب نینداشتم ا دوست
  نبود.

  پارك کرد و خودش جلوتر وارد خونه شد؛ منم پشت سرش رفتم. اطیرو تو ح نیماش. آراد میدیدر خونه رس به

  .دیبه اتاقمون رفت. لباس هاش رو عوض کرد و رو تخت دراز کش میمستق

  کردم. یو بهش نگاه دمیکنار آراد دراز کش شم،یبعد از عوض کردن لباس هام و پاك کردن آرا منم

  بود. رهیخ سرش گذاشته بود و به سقف ریرو ز دستش

  .نمشیناراحت بب يطور نینداشتم ا دوست

  بازوش گذاشتم و گفتم: آراد؟ يرو رو دستم

  هوم؟-

  ارزش اون ناراحت نکن. یب يخودت رو به خاطر حرف ها یبهت نزد ول یخوب يدونم اون حرف ها یم-

  قدر تکون نخور. نیکه نذاشت و گفت: ا امیب رونیکردم از بغلش ب ی. سعدیطرفم برگشت و من رو تو بغلش کش به

  رو موهام به حرکت در اومد. دستش
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ها رو به  یلیتوجه خ تشیو جذاب ییبای. زدمشیبار د نیاول ياز دوست هام برا یکیتولد  یتو مهمون شیسه سال پ-
 شمیخودش پ یداد به طرفش بره ول یاجازه نم یهم تو رفتارش بود که به هر کس يغرور هیکرد.  یخودش جلب م

  اومد.

  .میبا هم خاطره ساخت یبود. کل یخوب و مهربون دختر

 هیچشم هاش  د،یساره رو د نیآرت یهم اون جا بود که ساره اون جا اومد. وقت نیبابا بودم و آرت يبار تو کارخونه  هی
  کنه. ینم يکار نیبا خودم فکر کردم که اون داداشمه و همچ یزد ول یبیبرق عج

  کرد. یاومد، باهام سرد رفتار م ینم شمیپ یلیمدت که گذشت، اخالق ساره به کل عوض شده بود؛ خ هی

  .يبرن خواستگار نیآرت يخوان برا یکه م دمیو از بابا شن ادیگفت که از من بدش م دمیبار که ازش پرس هی

که  یتا داداشم و کس ریادامه داد: همه با من بد کردند ترالن، همه. از بابام بگ نشیغمگ يو با صدا دیکش یآه
  دوسش داشتم.

  .دیچک یم دشیسف شرتیهام رو ت اشک

  و با اخم به اشک هام نگاه کرد. دیکش رونیاشک هام شد که من و از بغلش ب يکنم که متوجه  فکر

   ؟یکن یم هیچرا گر-

  .يبا حسرت بزرگ شد یکه از بچگ نیکه همه بهت پشت کنند، ا نیا ؟یتحمل کن یسخته. چه طور تونست یلیخ-

  .نیحرف بزنم؛ هم یکیخواست با  یرو نگفتم که تو رو ناراحت کنم؛ فقط االن دلم م نایمن ا-

  رو من حساب کن. ،یحرف بزن یبا کس یهر وقت دوست داشت یول ادیدونم از من بدت م یکه م نیبا ا-

  نگفت. يزیزش گر رو موهام به حرکت در اومد و چدوباره نوا دستش

حرف  گهیبدون دعوا با هم د میتونست یقدر مهربون شده بود؛ چه قدر خوب بود که م نیقدر خوب بود که آراد ا چه
  دم،ید یکه آراد رو ناراحت م نیاز ا یول میهامون رو بزن
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  بودم. رفتهیرو پذ نیشدم ا ریتقد میشوهرم بود و من تسل گهیشدم. آراد د یناراحت م واقعاً 

 يرفتم و صدا یبود، راه م ختهیخشک شده که از درخت ها ر يکردم و رو برگ ها کیپالتوم رو به هم نزد يها لبه
  کرد. یرو بهم منتقل م یخش خش اون ها حس خوب

  رفتم. یها راه م ابونیهدف تو خ یخونه حوصله ام سر رفته بود و ب تو

 زیرفتارهاش چ نیاز اون روز گذشته بود. اون شب که آراد مهربون شده بود، روز بعدش گفت که از ا يهفته ا هی
  برداشت نکنم و براش همون قاتل داداششم.  يا گهید

  به جز موندن و سوختن و ساختن مگه داشتم؟ گهید يا چاره

  نم.رو بشنوم و دم نز یکه هر حرف نیعادت کرده بودم به باختن، به ا گهید من

 یقفس رو داشت و دلم م هیبرام حکم  يسراسر نفرت، به خونه ا یزندگ هیمحکوم شده بودم به اجبار، به  من
  خواست. یدلم پر پرواز م ام؛یب رونیتونستم پرواز کنم و از اون قفس ب یتو آسمون م يپرنده ها نیخواست که مثل ا

زدم چه قدر دلم  يلبخند دم؛یدر خونه مون د يبه خودم اومدم خودم رو جلو یدونم چه قدر راه رفته بودم وقت ینم
  پدر و مادرم تنگ شده بود. يبرا

  پا اومد و در توسط مامان باز شد. يبعد صدا يرو فشردم که چند لحظه  زنگ

  باز شد. يمن لب هاش به لبخند دنید با

 يکه گرفتم لبخند یم وجودم استشمام کردم؛ از آرامشرفتم و خودم رو تو بغلش انداختم و عطر تنش رو با تما جلو
  رو لبم اومد.

  اومدم. رونیبغلش ب از

  دلم برات تنگ شده بود مامان.-

  مادر. ایتو ترالن جان، ب ایدلم. ب زیطور عز نیمنم هم-
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تنگ شده  میکه در کنار هم داشت يخونه و لحظات شاد نیا ي. چه قدر دلم برامیشد مونیکوچ يهم وارد خونه  با
و با صفا با اون  کیکوچ اطیح نینداشتم و تو ا يدغدغه ا چیکه ه یبود. اون موقع ها چه قدر خوب بود، دوران بچگ

  کردم. یم يجا باز نیا ،یخرگوش يموها

  .میرو ناراحت نکنم، بغضم رو قورت دادم و کنار هم نشست دمیکه مامان رو که بعد از مدت ها د نیا يبرا

  .ياومد يشد، گفت: چه قدر خوشحالم کرد یمن از لبش پاك نم دنیکه به خاطر د يبا لبخند مامان

  دلتنگ بودم. یلیزدم و گفتم: خ يلبخند متقابالً 

  تو چشم هاش گفت: ترالن؟ یدستم گذاشت و با نگران يرو رو دستش

  جانم مامان؟-

  خوبه؟ تیزندگ ره؟یم شیخوب پ یگفت: همه چ یداشت ول دیکه از گفتن حرفش ترد نیا با

 نهیکه من و نب نیا يکه مرد به اصطالح شوهرم برا نیپر از انزجار و نفرته، ا میکنم که زندگ ریتعب نیخوب رو به ا اگه
  خوبه. میآره زندگ رمیها فاکتور بگ نیبرام جبر و اجباره، اگه از ا یکه همه چ نیا اد،یتا نصف شب خونه نم

  رو لبم نشوندم. یمصنوع لبخند

  مامان، نگران نباش.آره -

  نگفت. يزیچ یکه حرفم رو باور نکرده ول دمینگاهش فهم از

  مامان موندم و بعدش بلند شدم که مامان گفت: کجا؟ شیپ یساعت دو

 ادیخونه، آراد ب رمیم گهیکردم، گفتم: من د یمرتب م کمیکوچ ي نهیآ يرنگم رو جلو یطور که شال زرشک همون
  شه. یم یشاک ستم،ین نهیبب

  رنگ مامان رنگ غم به خودشون گرفتند. يخاکستر يها چشم

  .گهیشونه ام انداختم و گفتم: مامان، جون من ناراحت نباش د يرو رو فمیک

  زد و سرش رو تکون داد. یتلخ لبخند
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  .یبود که تو داشت یچه سرنوشت نیواقعاً ا ینکردم ول يوقت ناشکر چیه-

طور  نیمن ا يافتاد. سرنوشت هم برا یاتفاق ها نم نیشدم، ا ینم ریدرگمنم بود؛ اگه اون شب با اون پسره  ریتقص-
  برم، به بابا هم سالم برسون. گهیهم داد. خب من د رشییشه تغ یخواسته و نم

  خدا به همراهت. زم؛یبرو عز-

  گرفتم. یتاکس ابونیکردم و سر خ یخداحافظ

  اتاقمون شدم. آراد که طبق معمول خونه نبود؛ اصالً انگار نه انگار که زن داره. وارد

  هام رو عوض کردم و به آشپزخونه رفتم و مشغول درست کردن غذا شدم. لباس

 ونیزیتلو يجلو يغذام رو خوردم و رو کاناپه  ییگرده؛ پس تنها یوقت بر نم ریتا د شهیدونستم که آراد مثل هم یم
  شدم. لمیف دنینشستم و مشغول د

شدم و بعد از خاموش کردن برق ها  لمیف يادامه  الیخ یب نیشد؛ به خاطر هم یم نیکم چشم هام داشت سنگ کم
  که به خواب رفتم. دینکش یتخت انداختم و طول يبه اتاق رفتم و خودم رو رو

  ونستم چشم هام رو باز کنم. حتمًا آراد اومده.ت یاومد که نم یاون قدر خوابم م یول دمیشن یرو م ییسر و صدا هی

  چشم هام خود به خود باز شد. ،یپچ پچ يبا صدا يکه صدا دمیباال کش شتریپتو رو ب الیخ یب

. نکنه دزد اومده؟ درها رو ستیآراد ن يکه صدا نیا یول اد؟یچند نفر م يشده؟ اگه آراده پس چرا صدا یچ یعنی
  قفل کردم؟ 

  اومد که درها رو قفل کرده باشم. ینم ادمی یآوردم ول یبه ذهنم فشار م یچ هر

  .ارنیسرم ن ییخونه، بال نیکار کنم؟ من تنها تو ا یچ حاال

  کار کنم. یچ دیدونستم با یترس دست هام عرق کرده بود و نم از

  از دستم افتاد. یکه گوش دیلرز یقدر دست هام م نیرو از کنارم برداشتم؛ ا میگوش
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رو به گوشم  یآراد رو گرفتم و گوش يشده از عرق سرد، شماره  سیلرزون و خ يبرش داشتم و با دست ها دوباره
  چسبوندم.

  ب بده.جواب نداد؛ دوباره شماره اش رو گرفتم. آراد تو رو خدا جوا یول دیچیتو گوشم پ یمتوال يبوق ها يصدا

  

  : بله؟دیچیتو گوشم پ شیجد يصدا

  تونستم حرف بزنم. یشدت استرس نم از

  ؟یزن یترالن؟ چرا حرف نم-

  .شهیم کیپا داره نزد يکردم صدا حس

  استرس گفتم: آراد دزد اومده. با

  بلند شد. ادشیفر يصدا

  رسونم. بدو ترالن. یبرو در رو قفل کن، منم االن خودم رو م گه؟ید یاالن تو اتاق ؟یگیم يدار یچ-

  به طرف در رفتم. د،یلرز یکه از شدت ترس دستام م یو در حال ختمیتوانم رو تو پاهام ر تمام

  انگشت هام گرفتم و چرخوندم. نیرو ب دیشد. دستم به طرف قفل رفت. کل یتر م کیو نزد کیپا داشت نزد يصدا

  کار کنم؟  یشد. حاال من چ یبدتر نم نیمن! از ا يخدا يوا

  که تو قفل شکسته بود نگاه کردم که همون لحظه در باز شد. يدیبه کل يدیناام با

  نگاه کردم. یکیتار نیزدم و با وحشت به برق چاقوش تو ا یغیج کل،یدرشت ه يمرد دنید با

  جلو چشم هام جون گرفت. زیاون شب نحس و نفرت انگ خاطرات

  داد.و اجازه ن دیخواستم از کنارش فرار کنم که زودتر فهم ع،یسر میتصم هی با

  رفتم. یقدرتمندش آزاد کردم و عقب عقب م يرو از حصار دست ها خودم
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  خوردم. نیکرد و به شدت زم ریفرش گ يرفتم که پام به لبه  یشد، منم عقب م یم کیداشت بهم نزد اون

  تخت رو احساس کردم و چشم هام رو هم افتاد. ي هیام در اثر برخورد با پا قهیخون رو شق یگرم

  به اطراف کردم. یگفتم و نگاه یام احساس کردم، آخ قهیکه کنار شق يباز کردم و از درد یهام رو به سخت چشم

  اون مرد با اون برق چاقو جلو چشم هام بود. يافتاد؛ هنوز چهره  ادمیکم اون اتفاق ها  کم

  ؟يشد داریزد و گفت: ب يلبخندبازم  يچشم ها دنیدختر جوون بود، وارد اتاق شد و با د هیباز شد و پرستار که  در

لحظه هم ازت دور نشد و همه اش نگرانت  هیرمان ها بگه شوهرت  نیتو ا نیپرستار ع نیبود که االن ا يادیز توقع
  بود؟

  که فکر نکنم اصًال براش مهم بوده. ياز آراد داشتم. آراد یبه افکارم زدم. چه توقعات يپوزخند

  از رفتن پرستار آراد وارد اتاق شد. بعد

  ذارم. یتنهات نم گهیکه د گهیکنه و م یم یگفت که االن عذرخواه یدخترونه ام م يهم فکر ها باز

  شده؟ ی: چدمیکه پرستار آورده بود، خواست بهم بده که پرس ییهمون اخمش کنار تختم نشست و از غذا با

  غذا رو کنار گذاشت. ینیس

  در رو قفل کن؟  ستمیمن خونه ن ینگفتم وقتصد دفعه بهت -

  نه؟ ایمن داد زد: گفتم  ي دهیتوجه به نگاه ترس یب

  تکون دادم.  يسر یاشک يچشم ها با

  دادم؟ یجواب خانواده ات رو م یآورند، من چ یسرت م ییاگه بال-

هم مهم باشم، به هر حال من قاتل بودم و  دیگفت. خودم که مهم نبودم. نبا یرو م نیفقط به خاطر خانواده ام ا پس
  رفت. یم ادمیتلخ رو  تیواقع نیدونم که چرا همه اش ا ینم

  .دیتختم رو باال کش یغذا رو دوباره برداشت و کم ینیس
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  خورم. یگفتم: نم نیگرفته و غمگ يصدا با

  دارم.غش و ضعف ن ي حوصله بخور چون اصالً گمیرو پر از اون سوپ بد رنگ کرد و گفت: با زبون خوش بهت م قاشق

  من، قاشق رو تو دهنم گذاشت. يتوجه به دل شکسته  یب

  بد مزه رو با بغضم قورت دادم. سوپ

  

  دونم کجا بود. یاز تموم شدن سرمم مرخص شدم. آراد نم بعد

رفت؛  جیاز جا بلند شدم که سرم گ یتخت گرفتم و به آروم يو دستم رو به لبه  دمیلباس هام رو پوش یسخت به
و  يحال من، خودش رو به سرعت بهم رو بهم رسوند و بازوم رو تو دست قو دنیهمون لحظه آراد وارد اتاق شد و با د

  بزرگش گرفت.

  ارزش داشت. یکه االن کنارم بود، خودش کل نیا یکه دلم رو شکسته بود و ازش دلخور بودم ول نیا با

  نشستم. نشیو به کمک آراد تو ماش میخارج شد مارستانیب از

  جذابش کردم. مرخیبه ن ینگاه

  شد؟ یچ شبید-

خودم رو  عیسر ،يکه بهم زنگ زد نیکرد، گفت: بعد از ا یبهم کرد و همون طور که دنده رو عوض م ینگاه مین
  .مارستانیو رسوندمت ب يهوش افتاد یتو ب دمیرسوندم که د

  ؟یاون دزد ها چ-

  کن. تیازشون شکا يکالنتر میر یم ،يفرار کرده بودند. فردا که بهتر شد دم،یتا من رس-

  خواد دوباره به اون جا برم. یدلم نم گهیکنم و د یم دایپ يو دادگاه احساس بد يکالنتر يهم از اون فضا هنوز

  تکون دادم. يسر

  .ستینه، ولش کن؛ مهم ن-
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  نشست. شیشونیتو پ یاخم

کنند.  داشونیکن که پ تی. ازشون شکاارنیسرت ب ییخواستند چه بال یمعلوم نبود م ست؟یمهم ن یچ یعنی-
  چند نفر بودند؟ یراست

  نفر تو اتاق اومد. هیفقط  یاومد ول یحرف زدن چند نفر م يدونم. صدا ینم-

  نگفت. يزیتکون داد و چ يسر

  از پله ها باال رفتم؛ آراد هم پشت سرم اومد. یو به آروم میخونه شد وارد

  .دمیکمک آراد لباس هام رو عوض کردم و رو تخت دراز کش با

  ؟يخوا ینم يزی: چدیکرد، پرس یرنگش رو باز م یطوس راهنیپ يطور که دکمه ها همون

  نه.-

  بخواب. ریعوض کرد و گفت: پس بگ شیسرمه ا شرتیرو با ت راهنشیپ

  زود خوابم برد. یلیو خ دمیرفت. پتو رو باال کش رونیرو گفت و از اتاق ب نیا

  شده. شتریترسم ب ریاتفاقات اخ نیو با ا دمیترس یم یکیشده بود؛ قبالً از تار کیشدم، هوا تار داریب یوقت

  اومدم. رونیرو تخت بلند شدم و از اتاق ب از

  ؟یعنیبود  یک دم؛یشن یزن م هیحرف زدن آراد رو با  يصدا

  جا. نیا ایهام درهم شد. به طرف هال رفتم که آراد متوجهم شد و گفت: ب اخم

زدم. چه طور صداش رو  يبا ذوق لبخند دنشیرفتم. اون زن هم که پشتش به من بود، روش رو برگردوند؛ با د جلوتر
  نداده بودم؟ صیتشخ

  .مینشست يو کنار هم رو مبل دو نفره ا میرو بغل کرد گهید هم

  ؟ياومد یزدم و گفتم: ک يلبخند
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دلم  یلیبود که ازت خبر نداشتم و خ یفرستاد و گفت: چند وقت شیرنگش رو تو شال صورت یبلوط يموها مهسا
. یاومدم آراد در رو باز کرد و گفت که خواب یکنم. وقت زتیتا سورپرا امیدفعه ب هیبرات تنگ شده بود؛ گفتم که 

  اورده؟یبال رو سرت ن نیخودش که ا گه؟یهم بهم گفت. حاال واقعاً راست م شبید يدزدها ي هیقض

  زدم. شیبه مهربون يلبخند

  به کارم نداره. يو کار ستیکردم بد ن ینه بابا، اون قدر هم که فکر م-

  .دیدست هاش رو به هم کوب جانیاومده، با ه ادشی يزیکه چ انگار

  گرده. یآخر هفته بر م امیترالن، ت یراست-

  ذوق و تعجب نگاهش کردم. با

  واقعاً؟!-

  تکون داد. یرو تند تند با خوشحال سرش

  موند و رفت. شمیرو مهسا پ یساعت دو

***  

 یجا، دنبالم م نیاومده بود ا يدزد يهمون مرد که برا دم؛یدو یفقط م یدونم کجا بودم ول یبود، نم کیجا تار همه
  کرد.

بن  يعرق سرد تو بدنم نشسته بود؛ وارد همون کوچه  شه،یم کیداره بهم نزد دمیپشت سرم نگاه کردم که د به
  .دمیرو رو به روم د نیبست شدم که آرت

 غیشدند که با تمام وجود ج یم کیافتادم؛ هر دو همزمان بهم نزد نیشدت ترس پاهام سست شد و با زانو رو زم از
  .دمیکش يبلند

  .دمیخودم شن یکیآروم آراد رو در نزد يصدا

  ؟یشده؟ خوب یچ-
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 هیشدم. اون هم چند لحظه بهم نگاه کرد و بعدش تو  رهیبهش خ یاشک يطرفش برگشتم و با ترس و چشم ها به
  شدم. دهیگرم کش يجا

  فرار کنه. دمیترس یهام رو محکم دور کمرش حلقه کردم؛ انگار که م دست

  .در آروم کردن من داشت یکرد و سع یهم رو موهام رو نوازش م اون

  ترسم؛ هر دوشون دنبال من بودند. یهق هق گفتم: من م با

  .يدیگفت: ترالن جان آروم باش؛ خواب د دهینفهم يزیمن چ يدونستم از حرف ها یکه م آراد

  ... ترسم.یهق هق گفتم: م با

  رو به وجودم منتقل کرد. یبیمحکمش آرامش عج لحن

  مراقبتم. شهینترس؛ من هم یچیاز ه شتمیمن پ یترالن، تا وقت-

قدر آرامش  نیعذابم بود، ا ي هیکه ما یداشتم. چه طور بود که تو بغل کس یبیرو موهام نشوند. آرامش عج يا بوسه
  گرفتم؟  یم

برام  يکه از من متنفره و ذره ا یکس يقلب برا نیا دیباشه. نبا يطور نیا دینبا یکرد ول یم يقرار یب نهیتو س قلبم
  قدر تند بتپه.  نیا ست،یارزش قائل ن

  بدون کابوس و پر از آرامش. یدونم چه قدر تو بغلش موندم که خوابم برد؛ خواب ینم

  

هنوز  نیاون شب و شب قتل آرت يکابوس ها یسرم خوب شده بود ول یگذشت و شکستگ یاز اون روز م يهفته ا هی
  هم ادامه داشت.

  کرد. یشد و با حرف هاش آرومم م یم داریهم آراد ب شهیو هم دمیپر یاز خواب م هیشب با گر هر

در رو هم  يگشت؛ قفل ها یموند و زودتر به خونه بر م یم رونیمدت نسبت به قبل کمتر شب ها ب نیهم تو ا آراد
  شد. یحالم م يایزد و جو یزنگ م يرفت چند بار یم رونیهم ب یعوض کرده بود و وقت
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  زنگ خورد. میآشپزخونه مشغول آماده کردن ناهار بودم؛ آراد هم تو اتاقمون بود که گوش تو

  تو آشپزخونه برداشتم و جواب دادم. زیرو از رو م میگاز رو کم کردم و گوش ریز

  سالم مامان.-

  ؟ی. خوبزمیسالم عز-

  بابا؟ ؟یزدم و گفتم: ممنون. شما خوب يلبخند

  م؟خبر خوب برات دار هیقربونت. -

  ؟ی: چدمیپرس يکنجکاو با

  گرده. یامروز برم امیت-

  کردم. يذوق خنده ا با

  فرودگاه؟ میایگرده که ب یواقعاً؟! چه خوب! ساعت چند برم-

  ساعت پنج.-

  و قطع کردم و به اتاقمون رفتم که به آراد بگم. میبا هم حرف زد گهید یکم

تخت نشستم و به آراد که سرش تو لپ تاپش بود، نگاه کردم و صداش کردم که سرش رو باال آورد و منتظر نگاهم  رو
  کرد.

  گرده. یامروز برم امیت-

  بهم نگاه کرد. یپرسش

   ه؟یک امیت-

دادند و  هیبهش بورس شی. پنج سال پگهیرنگم رو از رو صورتم کنار زدم و با لبخند گفتم: داداشمه د یمشک يموها
  رفته لندن. لشیادامه تحص يبرا
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  گفت: خب؟ یتفاوت یب با

  اش متعجب نگاهش کردم. یتفاوت یهمه ب نیا از

  گه؟ید يایفرودگاه. م میاستقبالش بر يگرده؛ ما هم برا یامروز برم گمیم-

  نه.-

  تعجب گفتم: نه؟! چرا؟ با

  .گمیچون من م-

  .دیبه اوج رس تمیعصبان

  نم؟یمن حق ندارم برم خونه مون؟ حق ندارم برادرم رو بب یعنی ؟یگیم يدار یمعلوم هست چ-

سردش نگاه  يبلند شد و رو به روم قرار گرفت؛ به خاطر قد بلندش، سرم رو باال گرفتم و به چشم ها زشیپشت م از
  کردم.

تو  ؟يم بدخواد رو انجا یکه دلت م يهر کار یتون یم يفکر کرد ه؟یکم باهات خوب شدم خبر هیمن  يفکر کرد-
  .یعذاب بکش نایاز ا شتریب دیو با یهنوز فقط و فقط قاتل داداشم

 یزد و حس م یبه گلوم چنگ م يبهش نگاه کردم. بغض بد یاشک ي. با چشم هادمیخورد شدن غرورم رو شن يصدا
  .شمیکردم دارم از بغض خفه م

  شدم. رهیو به چشم هاش خ ختمیو تموم نفرتم رو تو نگاهم ر دمیکش ینفس

  ازت متنفرم.-

گونه  يو دستم رو رو دمیشکستن قلبم رو شن ياومد؛ فقط صدا نییباال رفت و تو صورتم پا یکه دستش ک دمینفهم
  دردناکم گذاشتم. ي

  که اتاق مهمان بود، شدم. ییاون جا خارج شدم و وارد اتاق رو به رو از

  .دیچیهق هقم تو اتاق پ يافتادم و صدا نیدادم و سر خوردم و با زانو رو زم هیدر تک به
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نه؛ من که  ایگفته  يزیکه افتاده مامان بهش چ ییدونم از اتفاق ها یتنگ شده بود و دوست داشتم. نم امیت يبرا دلم
  ذره شده بود. هیکه باهاش حرف نزدم و دلم براش  هیمدت هیخودم 

  کردم. ینامعلومم فکر م ي ندهیزانوهام گذاشتم و به آ يو سرم رو رو دمیکش یآه

  شد! یکردم و چ یفکر م یچ

 یب یخوام عشق رو تجربه کنم و زندگ یگفتم که من م یاومد، م یاتفاق ها هر وقت برام خواستگار م نیاز ا قبل
  حاال... یخوام تجربه کنم؛ به عشق بعد از ازدواج هم اعتقاد نداشتم ول یعشق رو نم

  و اشک هام رو پاك کردم. دمیکش یآه

  

 نیاز ا شتریام نشه و ب هیگر يانداختم تا آراد متوجه  نییاشک هام رو پاك کردم و سرم رو پا عیاتاق باز شد. سر در
  غرورم نشکنه.

  نشست. نیشد و رو به روم رو زم کیقدم هاش نزد يصدا

  .فتهیکردم نگاهم بهش ن یتر انداختم و سع نییرو پا سرم

  ؟یمن و بشکن نیباز بدتر از ا ياومد ؟یبگ يایمونده که ب يا گهید زیگفتم: چ هیگرفته از گر يصدا با

  دست هاش شد. ریام اس چونه

  به من نگاه کن.-

  شد. رهیدوختم که سرم رو باال گرفت و به چشم هام خ گهید يلجاجت نگاهم رو به جا با

  ساعت چند؟-

  ؟یتعجب گفتم: چ با

  رسه؟ یساعت چند داداشت م-

  تونم برم. یکه من نم دهیچه فا یزمزمه کردم: پنج. ول ینگاهش کردم و با ناراحت زونیآو يلب و لوچه  ال
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  آماده شو. گهید قهیجا بلند شد و گفت: تا ده دق از

  .امیجا نم چیچرا؟ بعدش هم من با تو ه-

  .میریفرودگاه نم گهیزد و گفت: إ؟! باشه پس د يپوزخند

 یعنی! ؟یو خودم رو بهش رسوندم و گفتم: چ دمیبره که با سرعت از جا پر رونیرو گفت و خواست از اتاق ب نیا
  ؟يایم

  آماده باش. گهید ي قهیکه جواب سؤالم رو بده، گفت: تا ده دق نیا بدون

چشم ها و اشک  ياز قرمز یکم دیزدم و به اتاق خودمون رفتم و با آب سرد صورتم رو شستم تا شا يذوق لبخند با
  صورتم رو پاك کنه. يخشک شده رو يها

  .دمیپوش میرنگم رو با شال و شلوار سرمه ا دیسف يکردم و مانتو یمیمال شیآرا عیسر یلیو خ ستادمیا نهیآ يجلو

  .دمیرو د امیبه اطراف گردوندم که مامان، بابا و ت ی. نگاهم رو تو اون شلوغمیفرودگاه شد وارد

  اومد. یرو لبم نشست و قدم هام رو به سمتشون تند کردم؛ آراد هم پشت سرم م يلبخند

  رو لب هاش شکل گرفت. یقیحضورم شد و لبخند عم يمتوجه  امیاول از همه ت دم،یکه رس بهشون

  کردم و خودم رو تو بغلش انداختم. یرو با چند گام بلند ط نمونیب ي فاصله

  دلم برات تنگ شده بود. یلیه با لبخند گفتم: خک میرو تو بغل هم بود يا قهیدق چند

  زد. یجذاب لبخند

  طور. نیمنم هم-

  بود، افتاد و لبخندش محو شد. ستادهیفاصله از من ا یبه آراد که با کم نگاهش

  هم با اکراه به طرف آراد رفت. امیکرد؛ ت ياشاره ا امیدونست. بابا به ت یرو م یهمه چ پس

  .يگفت: خوش اومد يبه سرد آراد
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  هم مثل آراد جواب داد: ممنون. امیت

  چشه؟! گهیآراد د اد؛یکه معلوم بود ناراحته و ازش خوشش نم امیبودند. ت رهیخ گهیاخم به هم د با

  .میراه افتاد نایمامان ا يو مامان و بابا با هم، من و آراد هم با هم به سمت خونه  امی. تمیفرودگاه خارج شد از

 يو سرد امیدونستم که به خاطر رفتار ت یاخم هاش درهم بود و سکوت کرده بود و م شهیراه هم آراد مثل هم تو
  شده. يطور نیبابا ا يها

  .میو وارد خونه شد میشد ادهیپ یهمگ م،یدیخونه که رس يجلو

  نشستم. امیبرگشتم و کنار ت هیبق شیاتاقم رفتم و لباس هام رو عوض کردم و پ به

که  اروی نیخودم؟ ا يزد و دستش رو دور شونه هام حلقه کرد و کنار گوشم گفت: احوال خواهر کوچولو يلبخند امیت
  کنه؟ ینم تتیاذ

  راجع بهش حرف بزنه. يطور نیخواست ا یدلم نم یکرده ول تمیاذ یلیکه آراد خ نیا با

  .ستیبد ن ،یکن یهم که فکر م يآراد اون قدر ؛یشونه اش گذاشتم و گفتم: نگران نباش داداش يرو رو سرم

که خودش پخته بود، سر  ییکاکائو کیرو با ک ییبه طرفمون اومد و چا ییچا ینیبگه که مامان با س يزیچ خواست
  گذاشت. زیم

  و معذبه. ستین یجا موندنمون راض نیکالفه اش مشخص بود که از ا يانداخته بود و از حالت ها نییسرش رو پا آراد

  با مامان و بابا گوش دادم. امیت يرو ازش گرفتم و به حرف ها نگاهم

 یکرد و ما هم به حرف هاش م یم فیکه افتاده بود، تعر یداشت از اتفاقات شیشگیهم یبا همون شوخ طبع امیت
  .میدیخند

 ي مهیو مشغول خوردن ق میدیو غذا ها رو کش می. همراه با مامان سفره رو انداختفتادین یموقع شام اتفاق خاص تا
  .میمامان شد يخوش رنگ و بو

مؤدبانه و با احترام حرف  یلیکرد و باهاش خوب بود؛ آراد هم با مامان خ یبه آراد توجه م امیبرعکس بابا و ت مامان
  زد. یم
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  .میساعت بعد از شام بهش گفتم که بر هیبه خاطر آراد،  یجا بمونم ول نیخواست شب رو ا یکه دلم م نیا با

 ***  

  بود. فتادهین یاز اون روز گذشته بود و اتفاق خاص يهفته ا هی

که بدون دعوا و  يداد؛ طور یم ریبهم گ يزیازدواجمون سرد و بداخالق شده بود و سر هر چ لیدوباره مثل اوا آراد
  موند. یم رونیوقت ب ری. شب ها هم تا دمیتونستم با هم حرف بزن یبحث نم

  کردم. یم يباز میحوصله تو اتاقمون نشسته بودم و با گوش یب

  رو کنار گذاشتم. یو گوش دمیکش يکالفه ا پوف

  .دمیرو پوش رونیب يجا بلند شدم و لباس ها از

و  یالیخ یبا ب یول شهیم یعصبان رونیخوام برم ب یموقع شب م نیکه ا نیدونستم آراد به خاطر ا یکه م نیوجود ا با
  رو برداشتم و از خونه خارج شدم. فمیک ،يلجباز ياز رو

قفس بود، خسته شده بودم و دلم پر پرواز  نیتو اون خونه که برام ع یخوام برم ول یدونستم کجا م یهم نم خودم
  خواست. یم

  زدم. یها قدم م ابونینسبتاً سرد اواسط آبان ماه، تو خ يتوجه به هوا یب

  کرد. دنیبارون آروم آروم شروع به بار قطرات

  بارون ادامه دادم. ریزدم و به قدم زدنم ز يلبخند

  رو دیگرسنه ام هم شده بود پس ترد دم؛یرستوران رس هی يبعد جلو ي قهیدق چند

  

داخل رستوران  يهوا یشد، شدم. گرم یپخش م میآهنگ مال هیکه  یکیگذاشتم و وارد رستوران بزرگ و ش کنار
  بهم دست داد. يندیبهم خورد و احساس خوشا

  داشت، نشستم. ییبایز يکه کنار پنجره بود و نما زهایاز م یکیگذشتم و پشت  زیچند تا م نیب از
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رو لبشون  قیزوج جوون بودند و لبخند عم هیام که  يکنار زیاومد و بعد از گرفتن سفارشم رفت. نگاهم به م گارسون
  داشتم! يخوب و عاشقانه ا یرو لبم نشست؛ چه زندگ یداد، خورد و لبخند تلخ یشون م ینشون از خوشبخت

اون طرف تر بود، افتاد و  یکه کم يزیبعد گارسون غذام رو آورد و شروع به خوردن کردم که نگاهم به م يا لحظه
  کرد. جادیا يبد يقاشق از دستم افتاد و برخوردش با بشقاب صدا

آراد نشسته بود  شیبودند؛ ساره هم پ م،یدید الیو دان ایوبا همون دوست هاش که اون شب تو سالگرد ازدواج ر آراد
  آراد. یهمه شون خنده بود حت يو رو لب ها

  فضا رو نداشتم. نیزد و تحمل ا یبه گلوم چنگ م يبد بغض

  رفتم. یبهداشت سیشدم و بعد از حساب کردن، به طرف سرو بلند

  آب سرد به صورتم زدم. یآب سرد بردم و مشت ریشدم دستک رو ز رهیخ نمیغمگ يبه چشم ها نهیتو آ از

اومد که با  رونیرو با پشت دست پس زدم و بعد از خشک کردن صورتم، از اون جا ب دیکه از گوشه چشمم چک یاشک
  پسر رو به رو شدم. هی

  کنارش گرفت و راهم رو سد کرد. واریتوجه خواستم از کنارش رد بشم که دستش رو به د یب

  کنار؟ دیبر شهیم-

  گذاشت و گفت: منتظر زنگتم. بمیاز توش درآورد و تو ج يرنگش برد و کاغذ یشلوار طوس بیدستش رو تو ج اون

  شدم. رهیاومد، با ترس خ یدرهم به طرف ما م يآراد که با اخم ها دنیکه با د ارمیدر ب بمیکاغذ رو از ج خواستم

اش رو به طرفم گرفت و گفت: شما برو  چییکه بهم نگاه کنه، سو نیو بدون ا ستادیپسره ا يجلو اومد و رو به رو آراد
  .امیتا من ب نیتو ماش

رو ازش  چییزودتر از اون جا دور بشم؛ سو یکرد و اشاره کرد که هر چ ینکردم که با اخم بهم نگاه یحرکت چیه
  آراد رفتم و سوار شدم. نیآراد متوجه ام نشن، از رستوران خارج شدم و به طرف ماش يکه دوست ها يگرفتم و طور

هم از  یدادم؛ هرازگاه یکندم و پاهام رو تند تند تکون م ینشسته بودم و با استرس پوست لبم رو م نیماش تو
  .ادیم یآراد ک نمیکردم که بب یرستوران نگاه م يا شهیپنجره به در بزرگ و ش
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دور هم مشخص بود، سوار شد و بدون حرف  ياز فاصله  تشیکه عصبان يگذشته بود که آراد با چهره ا يا قهیدق پنج
  به راه افتاد.

دونم که اگه برم  یم یکنه ول یخودش رو کنترل م یآرامش قبل از طوفانه و االن داره به سخت نیدونستم که ا یم
دست به دست هم داده  زیانگار همه چ یول میخواست که اصالً به خونه برس یو دلم نم ستین يزیچ نیخونه، همچ

  .میزود به خونه برس یلیخ ادش،یسرعت ز طربود و باعث شد که به خا شهیها خلوت تر از هم ابونیو خ بودند

  سست دنبالش رفتم. يلرزون در رو باز کردم و با قدم ها يشد؛ منم با دست ها ادهیپارك کرد و پ اطیرو تو ح نیماش

  ترسوند. یمن و م شتریگفت ب ینم يزیکه چ نیا

  

  از مبل ها انداخت. یکیاسپورتش رو درآورد و رو  يبرق رو زد و کت سرمه ا دیکل

  کردم. یبودم و با ترس نگاهش م ستادهیبه من کردکه همون طور ا ینگاه

  من نگاه کرد. ي دهیترس يرنگش به چشم ها ینافذ مشک يمحکمش به طرفم اومد و با چشم ها شهیهم يقدم ها با

  خب؟-

  خونسرد و سرد بود. صداش

  شد. يخواستم برگردم که اون طور یبعد م رونی... من حوصله ام سر رفته بود... اومدم بزهیتته پته گفتم: چ با

  من؟ هان؟ ياون هم بدون اجازه  رون؟یب يبر دیاون موقع شب چرا با-

  رفته رفته بلند شده بود. صداش

  و بزرگش شد. يقو يدست ها ریاس بازوهام

  و بده ترالن. جواب من-
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 يداره؟ خودت هر کار یسرم رو باال گرفتم و گفتم: به تو چه ربط یبودم ول دهیهاش ترس ادیکه از داد و فر نیا با
 بهیبرام غر بهیغر هیکه از  ییاز تو رم؟یرفتن از تو اجازه بگ رونیب هی يبرا دینداره حاال نوبت من شد، با بیع ،یبکن
  اون؟  شیپ يریم يایخونه نم یحتماً وقت ؟کرد یکار م یچ تو شیاون دختره، ساره، پ ؟يتر

  با سوزش گونه ام ناقص موند. حرفم

  شدم. رهیو پر از نفرت بهش خ یاشک يگونه ام گذاشتم و با چشم ها يرو رو دستم

 هی ي. فکر کردستیکدومشون به تو مربوط ن چیو ه یمن دخالت کن يتو کارها دیبچه، من از اولم گفتم که نبا نیبب-
   ؟یدلت خواست بکن يذارم هر کار یکم باهات خوب شدم، م

  تکون داد. نیرو به طرف سرش

  ؟يانجام بد يخوا یم يباهات مهربون باشم و بذارم هر کار ،يحاال انتظار دار ینه. داداشم رو کشت-

  به پله ها کرد و گفت: حاال هم از جلو چشم هام دور شو. يا اشاره

  افتاده و بغض خفه کننده، به طرف پله ها رفتم که گفت: صبر کن. يشونه ها با

  و بهش نگاه کردم. ستادمیا

که  دینکش یو بهش نگاه کرد و طول دیکش رونیب یپالتوم برد و کارت بیبه روم قرار گرفت و دستش رو تو ج رو
  کل خونه رو برداشت. ادشیفر يصدا

  ؟يکرد یم یهان؟ اون جا با اون پسر چه غلط ه؟یچ نیا-

  هام رو محکم گرفت و تکون داد. شونه

  کارا؟ نیدنبال ا رونیب يریم ستم،ینکنه هر وقت من خونه ن ؟یزن یبا توام. چرا حرف نم-

  زد؟  یتهمت ها رو به من م نیگفت؟ ا یداشت م یقدرت پلک زدن هم نداشتم؛ چ یبهت بهش نگاه کردم. حت با

 یاومد؛ اون قدر محکم زده بودم که دست خودم هم از درد گز گز م نییباال رفت و تو صورتش پا یدونم دستم ک ینم
  کرد.



  پر پرواز

 
66 

 

  خودم رو بخونم. يفاتحه  دیکه احساس کردم با يبه خون نشسته نگاهم کرد؛ طور يچشم ها با

 نیمن که ا ؛یستیبد نکردم  یکردم، اون قدر هم که فکر م یداره؟ من چه قدر احمق بودم که فکر م یبه تو چه ربط-
  ه؟یچ يتهمت ها و حرف ها برا نیبودم؛ حاال ا رفتهیرو پذ یکوفت یزندگ

  هم مثل من صداش رو باال برد. اون

  انت؟یخ یعنی نیا یدون یکنه؟ م یکار م یتو چ بیشماره تو ج نیپس ا-

  نموند و ادامه داد: بینص یاش ب یلیصورتم از س ي گهید طرف

  .دمیرو بهت نم ییغلط ها نیهمچ ياجازه  ،یو زنم یمن شیکه پ یو تا وقت یکه تو فعالً زنم بفهم

  برخورد کرد. نیبود، نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و کمرم محکم به زم یداد که چون ناگهان هولم

  ؟يدیخودت رو مرده فرض کن. فهم نم،یازت بب يزیچ نیهمچ گه،ید يدفعه  هیفقط  گهید يدفعه -

  شد که سرم رو با خشونت باال گرفت. یم دهیهق هقم شن يندادم و فقط صدا یجواب

  نه؟ ای يدیبا توام. فهم-

 چیرفتن رو به ه رونیبه بعد حق ب نیبهم کرد و ادامه داد: از ا يزیگفتم که بلند شد و نگاه نفرت انگ یفیضع ي آره
  دونم با تو. یمن م ،یگفت يزیچ ی. بفهمم به کسيوجه ندار

  

  بلند از پله ها باال رفت. يرو گفت و با گام ها نیا

هق هق ام تو  يکرده بودند و صدا سینشستم. اشک هام صورتم رو خ یگاه بدنم کردم و به سخت هیرو تک دستم
  خونه پخش شده بود.

 ینم يزیکردم و چ یزخم زبون ها و حرف هاش رو تحمل م نیا دیبا ی. تا کياجبار یزندگ نیشده بودم از ا خسته
  گفتم؟
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تو دلم به خودم فحش  یبابت کل نیحرف ها و کتک هاش مثل قبل ازش متنفر نبودم و از ا يدونم چرا با همه  ینم
  دادم.

  شدم. سست و آروم از پله ها باال رفتم و وارد اتاق مهمان ياز جا بلند شدم و با قدم ها دمیکمر درد شد با

لبم پاره شده بود و خون  ي، چشم هام قرمزِ قرمز بود، گوشه شده بود سی. صورتم از اشک خستادمیا نهیآ يجلو
  زده بود. رونیشالم ب ریاز ز ختهیرنگم هم به هم ر یمشک ياومده بود، موها

زارم زدم و به طرف تخت وسط اتاق رفتم و پاهام رو تو شکمم جمع کردم و اشک هام شدت  ي افهیبه ق يپوزخند
  گرفت.

شد؛ با حرف  یوقت از ذهنم پاك نم چیبودم که ه دهیرو از آراد شن ییبود. حرف ها یقدر روحم خسته و زخم چه
  بهم زخم زده بود. یلیهاش خ

  جمله افتادم: نیا ادی

  		زندگی	در «

  هست که مثل خوره  ییهازخم

  را آهسته  روح

  ...تراشدیو م خوردیانزوا م در

  »تیهدا صادق

  

  و چشم هام رو بستم و کم کم چشم هام گرم شد و به خواب رفتم. دمیکش یآه

  شد. ینم دهیکس د چیکردم، ه یبودم؛ هر طرف رو که نگاه م ابونیدور افتاده مثل ب يجا هی

 يقهوه ا يچشم ها دنیشد؛ سرم رو برگردوندم و با د یتر م کیو نزد کیکه داشت نزد دمیشن یرو م ییپا يصدا
  .دمیزدم و از خواب پر یغیبا تموم وجود ج نیآرت
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  ام رو پاك کردم. یشونینفس نفس آباژور رو روشن کردم و عرق رو پ با

  شدم. یم وونهیداشت؛ داشتم د یکابوس ها دست از سرم برم نیا یدونم ک یرو تو دستم چنگ زدم. نم پتو

تو کمرم  يو آراد بغلم کرد و آروم شدم؛ افکارم رو پس زدم و بلند شدم که درد دمیقبل که بازم کابوس د يدفعه  ادی
  .دیچیپ

  به آراد فرستادم. یرو به کمرم گرفتم و از شدت درد اخم هام درهم شد و تو دلم لعنت دستم

نفس  هیب گرفتم و آ ریش ریرو ز وانیرفتن از پله ها وارد آشپزخونه شدم و ل نییاومدم و بعد از پا رونیاز اتاق ب آروم
  .دمیسر کش

حال  یاون قدر ب یو پاهام رو تو شکمم جمع کردم؛ سردم بود ول دمیآشپزخونه خارج شدم و رو کاناپه دراز کش از
  بودم که نتونستم بلند شم و همون طور خوابم برد.

به خودش  یبه بدن خشک شده ام دادم؛ حت یباز کردم و کش و قوس یحال یچشم هام رو با ب میزنگ گوش يصدا با
  پتو روم بندازه. هیزحمت نداده 

از مبل ها افتاده بود، دراز کردم و بعد از  یکیرو  شبیکه از د فمیبه خودم دادم و دستم رو به طرف ک یتکون
  گرفته از خوابم جواب دادم. يرو درآوردم و با صدا میگوش ف،یبرداشتن ک

  الو؟-

  رو لبم آورد. يو لبخند دیچیپ یتو گوش امیمهربون ت يصدا

  خودم. يخواب آلو يسالم به خواهر کوچولو-

احساس کردم که چشم هام رو از درد رو هم  يلبم پاره شده بود، درد يکه گوشه  نیشد که به خاطر ا قیعم لبخندم
  فشار دادم.

  . یسالم داداش-

  نگران شد. صداش
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هست به من بگو. درسته که  یهر چ ست؟ین یمشکل چیخوبه؟ ه یهمه چ یترالن مطمئن ؟یچرا صدات گرفته؟ خوب-
  پشتتم. شهیبه بعد هستم و هم نیاز ا یماه نبودم ول هی نیمن ا

 نیبگم؛ کاش ا یکیتونستم دردهام رو به  یحرف بزنم؛ کاش م یکیتونستم با  یاش زدم. کاش م یبه مهربون يلبخند
  کاش وجود نداشت! يقدر ا نیکرد... و کاش ا یم دایپ امیروحم خوب الت يزخم ها

  به آشپزخونه رفتم و مشغول درست کردن ناهار شدم. ام،یحرف زدن با ت یاز کم بعد

که باهاش رو به  نیا يآراد گذاشتم و برا يرو هم برا هیو بق دمیخودم کش يخوشمزه ام که آماده شد، برا یماکارون
  رفته بودم، رفتم. شبیرو نشم، به همون اتاق مهمان که د

  شدم. میبا گوش يحوصله مشغول باز یتخت نشستم و ب رو

  گذشته بود که در باز شد و آراد وارد اتاق شد. يا قهیدق ده

  .مارستانیب میبر دیاخم روم رو برگردوندم که جلوتر اومد و گفت: حاضر شو با با

  افتاده؟ یم اتفاقخانواده ا يشده؟ نکنه برا یچ ؟یواسه چ مارستانیترس گفتم: ب با

  .میحاضر شو که بر عیاومده؛ سر ایساناز به دن يبچه -

  رفت. رونیاعتراض بهم نداد و ب ي اجازه

  و به اتاق خودمون رفتم. دمیکش يکالفه ا پوف

  به صورت کبودم کردم. یو نگاه ستادمیا نهیآ يجلو

کنار لبم هم  یپنهون کردن پارگ يرفت. برا نیاش از ب يپودر رو برداشتم و به صورتم زدم که خوشبختانه کبود کرم
  رفتم. نییلباس هام پا دنیو بعد از پوش دمیرژلب قرمزم رو رو لبم کش

  بهم انداخت. یاز جاش بلند شد و با اخم نگاه دقمنیکه منتظرم رو مبل نشسته بود،با د آراد

  ؟يبر يخوا یم یعروس ه؟یچ يبرا شیهمه آرا نیا-

  رو پوشوندم. یشاهکار جنابعال ر؛یحرص بهش نگاه کردم و گفتم: نه خ با
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  .میخب؛ بر یلیتکون داد و گفت: خ يسر

  هم طلب کاره. يزیچ هیپررو زده صورتم رو داغون کرده،  ي پسره

***  

  .میکه ساناز توش بود، راه افتاد یبه طرف اتاق رش،یاتاق از پذ يشماره  دنیو بعد از پرس میشد مارستانیب وارد

  .میدر رو باز کرد و با هم وارد اتاق شد نیگفتن آر »دییبفرما« دنیبه در زد و با شن يآراد تقه ا م؛یدیدر رس يجلو

  

 رونیکه کنار تخت ساناز بود، رفت و بچه رو ب یکیو ساناز، آراد به طرف تخت کوچ نیبا آر یاز سالم و احوالپرس بعد
  آورد و بغلش کرد.

بود، نگاه کردم و  دهیتو بغلش که آروم و ناز خواب يآراد شدم و به دختر بچه  کینزد نم،یکه بهتر بچه رو بب نیا يبرا
  زدم. يلبخند

شما  هیو ساناز گفت: چه خوبه که شب نیو رو به آر دیبچه کش فیکم پشت و ظر يدستش رو آروم رو موها آراد
  نشده!

کنم،  یخودم اعتراف م شیو پ دمید یو خنده اش رو م یبار بود که شوخ نیخنده ام گرفته بود؛ اول لحن بامزه اش از
  واقعًا خنده اش قشنگ و جذابه.

  بهش رفت. يدر کنترلش داشت، چشم غره ا یکه سع يبا خنده ا نیآر

  هم خوشگله. یلیچپ چپ گفت: بچه مون خ یهم با نگاه ساناز

  تکون داد. يسر آراد

  عموشه، خوشگله. هیچون شب گم؛یدارم مخب -

  توئه، مخصوصاً چشم هاش. هیشب یلیجداً خ یول ؛يبود فتهیکرد و گفت: از اولم خودش يخنده ا نیآر

  د؟یگذار یم ی: اسمش رو چدمیو تپل بچه نگاه کردم و پرس دیلبخند به صورت سف با



  پر پرواز

 
71 

 

  .ایزد و گفت: سان يلبخند ساناز

 نیا ریگذاشت گفت: بگ یرو تو بغل ساناز م ایبلند شد که آراد همون طور که سان ایسان ي هیگر يلحظه صدا همون
  رو! غوتیج غیج يبچه 

  زنمت ها آراد. یبا حرص نگاهش کرد و گفت: م ساناز

رفت؛  رونیبده، عقب گرد کرد و از اتاق ب ریش ایخواد به سان یدونست ساناز م یکرد و چون م يتک خنده ا آراد
  که آراد رو تنها نذاره، پشت سرش رفت. نیا يهم برا نیآر

  

  بداخالق؟ يآقا نیبا ا یکن ی: چه خبر؟ چه مدیشد و پرس زیخ میرو تخت ن یتخت نشستم. ساناز کم کنار

  .شهیمثل هم ؛یچیزدم و گفتم: ه ینیو لبخند غمگ دمیکش یآه

  ترالن.  شهیدرست م یدستم گذاشت و گفت: همه چ يرو رو دستش

 هیرنگش که شب یدرشت مشک يتونستم چشم ها ینگاه کردم. حاال چشم هاش باز بود و م ایو به سان دمیکش یآه
  .نمیآراد بود رو بب يچشم ها

  ؟يدوسش دار-

  .گهید گمیبهش نگاه کردم که گفت: آراد رو م یپرسش

   م؟یشد یوقت ما نم چیکه ه يبهت نگاهش کردم؛ من و آراد؟ من و آراد با

  ؟یگیم يدار یچ-

  .يکنم که دوسش دار یمرتب کرد و گفت: من حس م ایسان يرو رو کیکوچ يپتو

  تکون دادم. نیبه طرف يسر

  .ستیطور ن نینه. اصًال هم ا-

  تکون داد. يکه حرفم رو باور نکرده، سر انگار
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  .یرس یحرفم م نیبه ا يروز هی-

کنارش  کیتخت کوچ يرو که خوابش برده بود رو، رو ایرو لبم نشوندم و بهش کمک کردم که سان یزورک لبخند
  بذاره.

کنم که اونم تو رو دوست  یمنم احساس م ست؛ین یچیته دلش ه یکنه ول یم یدونم که آراد باهات بداخالق یم-
  .دهیهم نشون نم نیچه قدر غد و مغروره به خاطر هم ش،یشناس یداره اما خودت که م

  نگفتم. يزیکه ساناز رو ناراحت نکنم چ نیا يبرا یکه آراد من و دوست داره، هم سخت بود ول نیباور کردن ا یحت

  .میخارج شد مارستانیو از ب میکرد یو چون وقت مالقات تموم شده بود، با آراد ازشون خداحافظ میموند یساعت مین

هاش فقط  ی؛ پس اخم ها و بداخالقبودم دهیو خنده هاش رو د یبار که شوخ نیجذابش کردم. اول مرخیبه ن ینگاه
واقعاً تحمل حرف ها و زخم  گهیمن د یول میادامه بد دیبا ياجبار یزندگ نیبه ا یدونستم تا ک یمن بود. نم يبرا

  زبون هاش رو نداشتم.

بود. هم دوست داشتم همه  بیهم عج بیخودم عج يحالتم برا نیازش فکر کنم؛ ا ییهم نداشتم که به جدا دوست
  دونستم. یهم نم لشیوضع ادامه داشته باشه؛ دل نیتموم شه، هم ا نمونیب یچ

زخم زبون هاش رو  یکه کل یمرد بداخالق و سرد، کس نیو من عاشق آراد شدم؛ عاشق ا گهیساناز راست م نکنه
  که ازش کتک خوردم. یتحمل کردم، کس

که هنوز من رو به چشم  یرو دوست داره،کس يا گهیکه خودش هنوز کس د یمن عاشقش بشم؛ عاشق کس دینبا اما
  دونه. یقاتل داداشش م

  عاشقش شم. دیبدم؛ نبا يشرویپ يحسم اجازه  نیبه ا دیدوختم. نبا رونیو نگاهم رو به ب دمیکش یآه

 ریرو ببره تو که گفت: تو برو تو؛ من کار دارم، د نیخونه نگه داشت. منتظر بودم که ماش يبعد جلو ي قهیدق چند
  .امیم

  شدم و وارد خونه شدم. ادهیحرف پ یتکون دادم و ب يسر

  کردم. یساناز فکر م يکردم، به حرف ها یاتاقمون رفتم و همون طور که لباس هام رو عوض م به
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  کرد. یرفتار نم يطور نیفکرم زدم. اگه دوستم داشت که باهام ا نیبه ا يآراد هم من و دوست داره؟ پوزخند یعنی

  زده بود، جلب شد. واریاز عکس هاش که رو د یکی. نگاهم به دمیاز کشرو تخت در کالفه

داد.  یاش بهتر خودش رو نشون م يورزشکار کلیو اسپورت ه یمشک پیلبخند جذاب رو لبش بود و با اون ت هی
  رو لبم نشست. يناخودآگاه لبخند

که باعث عذابم  يمرد بداخالق و زورگو شدم؛ مرد نیکنم که عاشق ا یخودم اعتراف م شیمن عاشقش شدم؛ پ آره
  غرورم شکسته شه.  نیخواد بدتر از ا یعشق بشه؛ دلم نم نیا يبذارم آراد متوجه  دیشده رو دوست دارم و نبا

  و زمزمه کردم: دیاز چشمم چک ینداره. قطره اشک یسرانجام چیعشق ه نیدونم که ا یم

  ياحساس مرا سوزاند همه

  دود نکرد یول

  ما هم مَثَل خاکستر عشق

  اریمن دور تر از نامِ  دست

  را...  خیتار يکرد دفترچه  لمس

  هر کس که نوشت، گاه از خاکستر بازم

  از احساسم گاه

  اریاز نام  گاه

  نامه گرفتار شدم نیبد من

  که دمیو نفهم میهمه عمر نوشت که

  را خدا، باز از سر نوشت سرنوشت

  یرمضان_میمر
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از  یچیکردم؛ ه یشد نگاه م یکه پخش م یلمیهدف به ف ینشسته بودم و ب ونیزیتلو ياز خوردن شام رو به رو بعد
  آراد بود که هنوز برنگشته بود. شیبودم و فکرم پ دهینفهم لمیف

 ینگرانساعت که از دوازده گذشته بود، افتاد و  يتموم شد و خوابم گرفته بود. نگاهم به عقربه ها لمیساعت بعد ف هی
  شد. شتریآراد ب يام برا

  تو دلم بود. ينداشتم و ترس بد یگرفته بودم. حس خوب يبد يگرده و دلشوره  یبرم یدونستم کجا رفته و ک ینم

  بوق خورد، جواب نداد. یآراد رو گرفتم. هر چ يرو برداشتم و شماره  میگوش

  دوباره شماره اش رو گرفتم که باز هم جواب نداد. شتر،یب ینگران با

 یآراد رو م يکردم و پشت سر هم شماره  یم یکالفه شده بودم و با استرس طول و عرض هال رو ط يخبر یب نیا از
  گرفتم.

  کرد. یام م وونهیبراش افتاده، داشت د یکه نکنه اتفاق نیا فکر

شد، نفسم رو  یم ادهیآراد که داشت پ دنیکردم و با د اطیبه ح یاز پنجره نگاه اط،یاز تو ح نیماش يصدا دنیشن با
  رو کنار گذاشتم. میدادم و گوش رونیراحت ب الیبا خ

گفتم و دستم رو با وحشت رو دهنم  ینیه ت،یتو اون وضع دنشیشد. با د انیبعد در باز شد و قامت آراد نما يا لحظه
  کردم. گذاشتم و قدم هام رو به سمتش تند

  افتاد. نیداده بود و سر خورد و با زانو رو زم هیرو به در تک پشتش

  و کنارش نشستم. دمیکش یفیخف غیج

  ؟يشنو یصدام رو م ؟یگفتم: آراد، آراد خوب یاش رو گرفتم و تکونش دادم و با نگران شونه

  .دیشن یبود و انگار اصًال صدام رو نم رهینقطه نامعلوم خ هیقرمزش فقط به  ياون با چشم ها اما

  کار کنم. یچ دیدونستم با یاون سر و وضع آشفته اش، هول و دستپاچه شده بودم و نم دنید با
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  .یکشت یشده؟ من و از نگران یبزرگش رو تو دستم گرفتم و گفتم: آراد، با توام. چ دست

  .دیبه گوشم رس نشیو غمگ فیضع يصدا

  ترالن؟-

 دنیبغض کرده بودم و تحمل د دمش،ید یم نیو غمگ فیقدر ضع نیبار بود که ا نیکه اول نیحال و ا نیا دنید با
  روز انداخته. نیشده که آراد رو به ا یدونستم که چ یحالش رو نداشتم. نم

  

  و قرمزش کردم. نیغمگ يبه چشم ها ینگاه

  شده؟  شیطور یافتاده؟ کس یشده؟ اتفاق یچ-

  : ترالن، بابام.دیدست هاش گرفت و نال نیرو ب سرش

  ؟یبابات چ-

  رفت. شهیهم يبابم رفت ترالن، بابام برا-

بودمش و  دهیکه فقط دو بار اون هم تو دادگاه و محضر د نیشد. با ا یشدم؛ باورم نم رهیبهش خ يبهت و ناباور با
  به مرگش نبودم و حاال ناراحت شده بودم. یراض یمن و آراد رو نابود کرده ول یزندگ

  کرد. یم ینیرو شونه هاش سنگ ینیبدم که آروم بشه چون غم سنگ يبه آراد دلدار يچه طور دیدونستم با ینم

  که حالشون خوب بود. شونیشد؟ ا يطور نیا ی: کدمیآراد کردم و پرس يبه سر و وضع آشفته  ینگاه

رفتم  عیکرده؛ منم سر یقلب يبهم زنگ زد و گفت که سکته  نیگفت: آر يگرفته ا يرو بلند کرد و با صدا سرش
  حالش اصًال خوب نبود. مارستان؛یب

  و باهام حرف زد. ششیو ادامه داد: رفتم پ دیکش یآه

  گفت ترالن؟ یچ یدون یبهم کرد و گفت: م ینگاه

  نگاهش کردم. منتظر
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پسرش  تیتو رو خراب کرده، به خاطر اذ یکه زندگ نی. به خاطر اشیگفت به تو بگم که ببخش د؛یگفت حاللم کن-
  ببخشش.

  بذاره. ریقدر روش تأث نیکردم که مرگ پدرش ا یشد. فکر نم یم فیاصًال خوب نبود و صداش داشت ضع حالش

  کم استراحت کن. هیتو اتاق،  میشدم و گفتم: پاشو آراد جان. پاشو بر بلند

  نکرد که بازوش رو گرفتم که خودش هم بلند شد و همراه من وارد اتاقمون شد. یحرکت

  اتفاق تلخ رو باور نکرده بود. نیبود؛ انگار هنوز ا رهیمسخ شده به سقف خ یحالت هیبود و با  دهیتخت دراز کش رو

  پام گذاشت. يجا به جا شد و سرش رو رو ینشستم و آروم صداش زدم که کم کنارش

  رنگش حرکت دادم. یپرپشت مشک يموها نیرو ب دستم

بعد با  یگرفت؛ پنج سالم بود که از مامانم جدا شد و کم یباهام بداخالق بود و همه اش بهم سخت م یاز بچگ-
  افسانه ازدواج کرد.

کرد،  یکه بهم توجه نم نیکرد، با ا یم يریو سختگ یکه باهام بداخالق نیشد. با ا یچ یدون یهم که خودت م بعدش
 یاتفاق چیخواست ه یدوسش داشتم و دلم نم زایچ نیا يکه دوسش داشتم و ازم گرفت، با همه  یکه کس نیبا ا

  .فتهیبراش ب

  . دندیچک یدلم سوخت و اشک هام آروم رو صورتم م نش،یلحن آروم و غمگ از

  بداخالق من چه قدر امشب مظلوم شده بود. مرد

  و گفتم: آروم باش آراد. دمیموهاش کش يرو نوازش گر رو دستم

  .شمیم وونهیتونم ترالن، دارم د ینم-

  کردم به آرامش دعوتش کنم. یدستش گذاشتم و سع يرو ، رو دستم

  گفت: ترالن؟ نشیغمگ يو با صدا دیکش یآه
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شده  یاز قبل دوست داشتن شتریب یول نمشیبب يطور نیو ناراحت بود و دوست نداشتم ا نیغمگ یلیکه خ نیا با
  بود و ناخودآگاه با تموم احساسم گفتم: جانم؟

  عشق تو صدام نشده بود. يقدر تو فکر و ناراحت بود که متوجه  اون

  .میسکوت رو شکسته بود؛ هر دومون غرق در فکر بود نیساعت ا يعقربه ها يو فقط صدا میدو سکوت کرده بود هر

غرق در خواب  يبه چهره  یکه خوابش برده؛ نگاه دمیفهم منظم آراد يدونم چه قدر گذشته بود که از نفس ها ینم
رو  يبالش رو جلو آوردم و سرش رو از رو پام برداشتم و آروم رو بالش گذاشتم؛ بوسه ا یو معصومش کردم و کم

  .دکه خوابم بر دینکش یو طول دمیزدم و کنارش دراز کش يا یشونیپ

  

  شد، نگاه کردم. یباز کردم و به آراد که داشت آماده م مهیچشم هام رو ن یحال یبا ب ییسر و صدا دنیشن با

  .میبر دیحاضر شو، با عیشدن من شده بود، گفت: پاشو سر داریب يمتوجه  نهیکه از تو آ آراد

رنگم رو درآوردم و  یمشک يو از جا بلند شدم و بعد از شستن صورتم، از تو کمد لباس ها دمیکش يا ازهیخم
  .دمیپوش

  و اون هم به طرف بهشت زهرا حرکت کرد. میآراد شد نیسوار ماش م،یکه آماده شد نیاز ا بعد

  ؟یو ناراحتش کردم و گفتم: خوب نیغمگ يبه چهره  ینگاه مین

  به وجود اومد. نمونیب نیسنگ یتکون داد و باز هم سکوت» آره« يبه نشونه  يسر

  به صفحه انداخت. یاش که زنگ خورد، نگاه یگوش

  ن؟یبگو آر-

-...  

  .شمهیآره، پ-

  خواد بگه. یم یهاش درهم رفت و گفت: ولش کن؛ بذار هر چ اخم
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  کار کنم؟ یچ یگیخب، م شهیگفت: نم یو با کالفگ دیموهاش کش نیب یدست

  رو قطع کرد. یتکون داد و گوش يسر

  ان؟یکه ب يبهم کرد و گفت: به خانواده ات خبر داد ینگاه مین

  تکون دادم. يسر

  آره. چه طور؟-

  باهاشون نداشته باشه. یچون ممکنه افسانه رفتار خوب ؛یگفت یکاش نم-

خواست خانواده ام ناراحت  یبه دل مهربونش بردم که دلش نم یحرفش پ نیو اخم هاش، با توجه به ا افهیق برعکس
  شن.

  تکون دادم و گفتم: نگران نباش. يسر

  نگفت. يزیچ گهیبهم کرد و د ینگاه مین

  .میحضور داشتند، رفت هیکه بق ییو پشت سر آراد به جا میشد ادهی. پمیدیساعت بعد به بهشت زهرا رس مین حدود

  ناخودآگاه بغض کردم. د،یکه به گوشم رس هیبق يو ناله ها هیگر يکه پخش شده بود و صدا یقرائت قرآن يصدا

  .میرفت هیآروم و سست پشت سر آراد به طرف بق يقدم ها با

  بودند. ونیو ش هیدورش جمع شده بودند و در حال گر يجون پدر آراد تو تابوت اون جا بود و چند نفر یب جسم

  گفتند. تیشناختند، به طرف آراد اومدند و بهش تسل یکه نم ي. چند نفرمیطرفشون رفت به

  .ختندیکارها، جنازه رو تو قبر گذاشتند و روش خاك ر ي هیو انجام بق تیاز خوندن نماز م بعد

تو  نیکردم آرومش کنم؛ بغض کرده بود و با غم سنگ یو دست سردش رو تو دستم گرفتم و سع ستادمیآراد ا کنار
  بود. رهیجون پدرش خ یچشم هاش به جسم ب

کرد، نگاهش به طرف من و  یرنگش پاك م یشال مشک يکه اشک هاش رو با گوشه  یحدود پنجاه ساله در حال یزن
  بهم کرد. يزیو نگاه نفرت آم دیت حلقه شده من دور دست آراد، اخم هاش رو درهم کشدس دنیآراد افتاد و با د
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  ؟یتو پسر من و کشت-

بلند  يانداختم که با صدا نییو سرم رو پا دمیبا خجالت لب گز ز،یآم ریلحن تحق نیاون همه آدم با ا يکه جلو نیا از
   نجا؟یا ياومد یو پر حرصش ادامه داد: واسه چ

بگه که بابا  يزیدهن باز کرد که چ امیکردند. ت یبه ما نگاه م یافتاد که همه شون با ناراحت امیبه مامان و بابا و ت نگاهم
  دستش رو گرفت و مانعش شد.

  .دمیشن یآراد رو م یتند و عصب ينفس ها يصدا

  جا ببر. نیو خانواده اش رو از ا نیبلند رو به آراد گفت: ا يبه من کرد و با صدا يزن که حتماً افسانه بود، اشاره ا اون

  کرد باال نره گفت: درست حرف بزن. یم یکه سع ییبا صدا آراد

  .دیاصًال همه تون گمش ست؟یمرگ داداش و بابات برات مهم ن ؟یکن یم يطرفدار نایاز ا يتوام دار ؟یچ-

  جوابت رو بدم. يا گهیطور د شمیدرست حرف بزن وگرنه مجبور م گمیدرهمش گفت: دارم م يبا اخم ها آراد

  .یبکن یچه غلط يخوا یم نمیکرد، گفت: بگو بب یکه با خشم به من و آراد نگاه م یدر حال افسانه

جواب دادن  الیخ یکردند، ب یکه عزم رفتن م امیمامان، بابام و ت دنیبا د یدهن باز کرد که جوابش رو بده ول آراد
  شد.

  به من داد و منم به ناچار پشت سرشون راه افتادم. يبا اخم اشاره ا امیت

با اخم نگاه شون رو ازش گرفتند و  امیزد، خودش رو به ما رسوند؛ بابا و ت یکه از حرص نفس نفس م یهم در حال آراد
اش به آراد نگاه کرد و گفت: خودت رو  یشگیهم یو فقط مامان بود که با مهربون دندیبه قدم هاشون سرعت بخش

  گفت. يزیچ هیبود،  یحت نکن پسرم؛ اون االن عصبنارا

خوام و ممنون که زحمت  یآروم گفت: واقعًا ازتون عذر م یلحن مهربون مامان بود، با لحن ریکه تحت تأث آراد
  .دیو اومد دیدیکش

  . امرزهیخدا پدرت رو هم ب ه؟یحرف ها چ نیاش گفت: ا یشگیبا آرامش هم مامان

  کرد. يلب تشکر ریانداخت و ز نییسرش رو پا آراد
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  ما. شیپ ایکه تا اون لحظه ساکت بود، گفت: ترالن ب امیت

که داشت، رها  یبد روح طیشرا نیحال و تو ا نیتونستم آراد رو با ا ینم یکه دلم براشون تنگ شده بود ول نیا با
  کنم.

  .امیم گهیوقت د هینه داداش؛ -

  .یحال ول نکن نیخودت و شوهرت رو تو ا يخونه  يحرفم گفت: آره مادر؛ بهتره بر دییهم در تأ مامان

  شدم. نشیاز رفتن خانواده ام، همراه با آراد سوار ماش بعد

  

  رو با انگشتم پس زدم. دیکه از چشمم چک یو قطره اشک دمیکش یآه

  ه؟یچ يات برا هیگر نیاالن ا-

  کردم. د،یسؤال رو پرس نیا یحس چیبه آراد که بدون ه ینگاه

 یهم که داشتم، خورد شد. به خانواده ام ب يو غرور تیذره شخص هیهمون  دم؛یاون همه آدم حرف شن يجلو یکل-
  بخندم؟ يکرد. حاال انتظار دار یاحترام

  فرمون گذاشت. يکه جوابم رو بده، سرش رو رو نیمتوقف کرد و بدون ا ابونیرو کنار خ نیماش

  ؟یکن یدرآوردم و اشک هام رو باهاش پاك کردم و گفتم: حاال چرا حرکت نم فمیاز ک یدستمال

  ؟يبلد ی: رانندگدیرو بلند کرد و پرس سرش

  .ستیمن حالم خوب ن ن؛یبش ایتکون دادم که گفت: ب يسر

  .میشد و جاهامون رو با هم عوض کرد ادهیاز من نشد و پ یجواب منتظر

  ؟ی: خوبدمیپرس یاش کردم و با نگران دهیبه صورت رنگ پر ینگاه

گرفته  يآورد، با صدا یم رونیرو ب یتو دستش قرص کیکوچ يکه از جعبه  یبه عقب برد و در حال یرو کم یصندل
  گفت: خوبم. يا
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  داد و چشم هاش رو بست. هیتک یبدون آب خورد و سرش رو به صندل ،يرو همون طور قرص

  .گهیبرو د-

  و به سمت خونه حرکت کردم. دمینپرس يزیپس چ دهیبهم نم یهم بپرسم، جواب درست یدونستم که هر چ یم

به طرف آراد برگشتم و آروم صداش کردم؛ پلکش  اط،یتو ح نیباز کردم و بعد از پارك کردن ماش موتیرو با ر در
  شد. هادیحرف پ یکم بلندتر صداش کردم که چشم هاش رو باز کرد و ب هینشد.  داریب یتکون خورد ول

  کرد، گفتم: حالت خوبه؟ یاش رو باز م یمشک راهنیپ يسرش وارد اتاقمون شدم و به آراد که داشت دکمه ها پشت

  رو درآورد و گفت: آره.  راهنشیپ

  .دمیحرف هاش رو نفهم ياش افتاد و ادامه  ينقص و ورزشکار یب کلیبه ه نگاهم

  .گهیم ادیاون چرت و پرت ز ر؛ینگ يافسانه رو جد يحرف ها گهیبهش نگاه کردم که گفت: دارم م یپرسش

  رو تخت نشستم و بغضم رو قورت دادم. یناراحت با

  اش، به طرفم اومد و کنارم نشست. یمشک شرتیت دنیبعد از پوش آراد

  باز چته؟-

  داشت. قتیآخه همه حرف هاش حق-

 یرو تو دهنش م یاز کشو ها قرص یکیو بلند شد؛ همون طور که از تو  دیموهاش کش نیب یدست یبا کالفگ آراد
  مربوط به گذشته بوده؛ توام بهش فکر نکن. یگذاشت، گفت: همه چ

  بود؟ ی: اون چه قرصدمیبه حرفش نکردم و پرس یتوجه

  گفت: مسکن. د،یکش یخودش م يو همون طور که پتو رو رو دیتخت دراز کش رو

  .دمینپرس يزیچ گهیشدم و د الیخ یب

  آراد بود که آراد خودش تنها رفت. يمراسم هفتم بابا روزیاز اون روز گذشته بود و د يهفته ا هی
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 گهیکه د يتفاوت شده بودم طور یبرام مهم نبود. سرد و ب یچیه گهیافسرده ها شده بودم؛ انگار د نیچند روز ع نیا
  .دیپرس ینم يزیچ یبود ول زیرانگآراد هم تعجب ب يبرا یحالتم حت نیکردم؛ ا یمثل قبل با آراد جروبحث و دعوا نم

کرد؛  یمصرف م هیدونستم چ یکه نم یقرص هیکرد، حال آراد بود؛ همه اش  ینگرانم م یاز هر چ شتریکه ب يزیچ
  داد. یبهم نم یجواب درست دم،یپرس یهم ازش م یوقت

که اصًال حواسم بهش نبود، گرفتم و بعد از خاموش کردنش به طرف آراد  ونیدر نگاهم رو از تلوز يصدا دنیشن با
  رفتم.

  خسته اش کردم و گفتم: سالم. برو لباسات رو عوض کن تا شام رو بکشم. يبه چهره  ینگاه

  تکون داد و به طرف اتاقمون رفت. يسر

  گذاشتم. زیو رو م دمیخوش رنگم رو کش يپلو ایو لوب دمیرو چ زیآشپزخونه رفتم و م به

و مشغول  دیحرف غذا رو تو بشقابش کش یمن جا گرفت و ب يرو به رو یلحظه بعد هم آراد اومد و رو صندل چند
  خوردن شد.

و گرفته شده بود و کم حرف تر از قبل شده  نیغمگ یلیگرفته اش کردم؛ از بعد مرگ پدرش خ يبه چهره  ینگاه
  بود.

  نشسته بود و مشغول کار با لپ تاپش بود. ونیزیتلو ياز خوردن ناهار رو کاناپه رو به رو بعد

  .دمیبعد از شستن ظرف ها و مرتب کردن آشپزخونه، به اتاقمون رفتم و رو تخت دراز کش منم

 ی. مدمیترس یداده بود، م شهیکه تازه تو قلبم ر یعشق نیو پر از نفرت، از ا يتکرار یزندگ نیشده بودم از ا خسته
  کنه، بفهمونم. یم يقرار یآراد ب يقدر برا نیرو به قلبم که ا نیتونستم ا ینم یدونستم که آراد از من متنفره ول

تپه، کاش درك  یقلبم به عشق اون م نیدونست ا یقدر بهش وابسته شدم، کاش م نیکه ا دیفهم یآراد هم م کاش
  کرد که چه قدر دوسش دارم و از همه مهم تر... کاش اون هم من و دوست داشت. یم

  .دیرو پوش رونشیب يرو با انگشت پس زدم؛ همون لحظه آراد وارد شد و به لباس ها دیکه از چشمم چک یاشک قطره

  ؟يریم ییجا-



  پر پرواز

 
83 

 

  .امیب رید دیشرکت شا رمیگفت: آره دارم م د،یپوش یطور که کاپشن چرمش رو م همون

  ...ییو تنها ییهم تنها باز

  داد.  یحرف زدن رو بهم نم يبغض تو گلوم اجازه  یعنینگفتم.  يزیتکون دادم و چ يناچار سر به

  .رونیب رهیهمه اش م نه،یکه من و نب نیهاش، به خاطر ا یتوجه یرفتارها و ب نیبه خاطر ا بغض

و بسته  اطیاز تو ح نشیماش يبعد صدا یاز اتاق خارج شد و لحظات یبهم کرد و بدون حرف و خداحافظ یکوتاه نگاه
  شدن در اومد.

حساس و زودرنج شدم و فقط دلم  یلیبردم خ یکه بهش داشتم، پ یبه عشق یشدند. از وقت ریهام دوباره سراز اشک
  و به آراد فکر کنم. نمیگوشه بش هیخواد  یم

  که روز عقد مهسا ازمون گرفته بود یام رو برداشتم و به چند تا عکس یگوش

  

  خورد، پخش کردم. یبه حال و روز گرفته ام م بیرو هم که عج یمن فرستاده بود، نگاه کردم و آهنگ يبعد برا و

   هیادگاری هیگونه هام  يرو اشک

   هیعاد یلیخ مهیجزِو زندگ اشک

  قرارمه یب يهمدم ِچشا اشک

  گَنگ و مبهمه يمرهم غم ها اشک

خودم هم  ه؛یزد که چه قدر ناراض یرو به عکس ها دوختم. تو همه شون آراد اخم کرده بود و چهره اش داد م ینگاه
  بود. نیچشم هام پر از اشک و غمگ

  من دلم گرفته از همه  یعنی اشک

  کمه تیمن تو زندگ يجا یعنی اشک

  امه قلب خسته يصدا یحرف ب اشک
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  رنگه عشقه ، رنگه غربت و غمه اشک

  صورتم يِ عشِق رو يِآبرو اشک

  خلوتم يمونده تو نهیآ هیتو  يجا

  چشمه من سهینداره دل به دل که خ راه

  شدن  یکیبا سکوت شب  یعنی اشک

  خودم  یکنم به حال و روزه ب یم هیگر

  شدم  یکاش عاشقت نم یعنی اشک

  صفحه حرکت کرد و رو چشم هاش زوم کردم.  يرو انگشتم

  کنم. یتونم زندگ یکه بدون اون نم یشده بود، چشم ها و نگاه امیدن يرنگش که همه  یمشک يها چشم

  چشم تو هنوز يجا نهیزدم به آ زل

  روز  هی یعذاب و حس کن نیندارم ا دوست

  یتوو اوجِ خستگ ستادنیوا یعنی اشک

  یام بگ ییجا شهیکه نم یقلب درد

  بس که منتظر شدم  دهیدر پر رنگِ 

  بد شدم خودم ينکرد يبهم بد تو

  آسمون  رِ یدوباره ز زنمیم پرسه

  خونه مون يتو ي... عطرِ توو هوایعنی اشک

  صورتم يِ عشِق رو يِآبرو اشک

  خلوتم يمونده تو نهیآ هیتو  يجا
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  چشمه من سهینداره دل به دل که خ راه

  شدن  یکیبا سکوت شب  یعنی اشک

  خودم  یکنم به حال و روزه ب یم هیگر

  شدم یکاش عاشقت نم یعنی اشک

طور  نیکه ا فیح یکه بهش داشتم اعتراف کنم و بفهمم که اون هم من رو دوست داره ول یتونستم به عشق یم کاش
  .ستین

و  دمیکش ياازهیچشم هام رو باز کردم و خم میگوش يصدا دنیخوابم برد. با شن یک دمیقدر فکر کردم که نفهم اون
  رو از کنارم برداشتم. یگوش

  نه. ایجواب بدم  دیدونستم با یناشناس بود؛ نم يشماره  هی

  .دمیوصل شدن تماس رو صفحه کش يرو کنار گذاشتم و انگشتم رو برا دیترد

  

  گرفته از خوابم رو صاف کردم. يصدا

  بله؟-

  الو؟ ترالن؟ -

  : شما؟دمیتعجب پرس با

  .نمیآر-

  ساناز جون خوبه؟ ن؟یآهان، بله. خوب هست-

  ؟يا : خونهدیتوجه به سؤالم با استرس پرس بدون

  شده؟ يزیگفتم: چ یاون به منم منتقل شد و با نگران استرس
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  .دیچیناراحت و مضطربش تو گوشم پ يصدا

  .مارستانهیآراد حالش بد شده و االن ب-

  زنه. یکردم قلبم نم ی. دست هام شروع به لرزش کرد، حس مدیدور سرم چرخ یکردم همه چ حس

  مارستان؟ی: کدوم بدمیپرس فیضع يا صدابه خودم اومدم و ب نیالو الو گفتن آر يصدا با

  دنبالت. امیخونه تونم االن خودم م کیمن نزد-

  .ایزود ب-

  گفت و قطع کرد. يا باشه

گذاشتم و از خونه خارج  فمیرو تو ک میو گوش دمیکه دم دست بود رو پوش یپالتو و شال نیبلند شدم و اول عیسر
  نشستم. نیآر نیتو ماش عیشدم که همون لحظه زنگ به صدا در اومد. کفش هام رو پا کردم و در رو باز کردم و سر

  رو روشن کرد. نیحرف ماش یبهم کرد و ب ینگاه

شده؟ اون که  ی: چدمیکنم و با استرس پرس يریاز اندازه اش جلوگ شیهام رو تو هم گره زدم که از لرزش ب دست
  حالش خوب بود. نکنه تصادف کرده؟ االن حالش چه طوره؟

  بهم انداخت. ینگاه میرو عوض کرد و ن دنده

  داره؟ یآراد مشکل قلب یدونست یتو م-

  بودم؟  دهیداره؟ من چه طور نفهم یدهنم گذاشتم. آراد مشکل قلب يرو با بهت و ترس جلو دستم

... بهم نگفت... فقط يزیاومد، با تته پته گفتم: نه... چ یکه از ترس نفسم باال نم یتکون دادم و در حال نیبه طرف يسر
  داد. یبهم نم یجواب درست دم،یپرس یکنه؛ ازش هم م یمصرف م ییقرص ها هی دمید یم

  خب، آروم باش. یلیبهم کرد و گفت: خ ینگاه

  : حالش خوبه؟دمیو پرس دمیکش ینفس
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 يزیدونم دکترش چ یکرد، جواب داد: نم یرو متوقف م نیماش مارستان،یب يتکون داد و همون طور که جلو يسر
  نگفته فعالً.

داد  یدر که چون شب بود و زمان مالقات گذشته بود، اجازه نم ياصرار به نگهبان جلو یو با کل میشد ادهیدو پ هر
  باالخره اجازه داد. م،یوارد ش

  .میدیششم رس يکردم تا به طبقه  یپله ها رو ط یکیآسانسور نموندم و به سمت پله ها رفتم و دو تا  منتظر

  گفتم: ك...کجا.. ست؟ نینفس زنان، رو به آر نفس

  .ایزد، گفت: دنبالم ب یهم همون طور که نفس نفس م اون

  حرکت کردم و با توقفش به خودم اومدم. مارستانیب یطوالن يسرش از راهرو ها پشت

  رنگ کرد. دیبه در سف يا اشاره

  فکر کنم خواب باشه. یجاست ول نیا-

  و وارد اتاق شدم. دمیکش نییرو پا رهیتکون دادم و دستگ دنیفهم يبه نشونه  يسر

  غرق در خواب آراد برخورد کرد. يبه چهره  نگاهم

  .ستادمیختش اآروم به سمتش قدم برداشتم و کنار ت آروم

  

اومد، من  یسرش م ییشدند. اگه بال ریکردند و رو گونه هام سراز دایسر باز کرد و اشک هام راه خودشون رو پ بغضم
  شدم. چه قدر خوشحالم که حالش خوبه. یم وونهید

  نکنه. داریهق هق ام بلند نشه و آراد رو ب يرو به دندون گرفتم که صدا لبم

  به اطرافش انداخت. یبه آراد بود که آروم چشم هاش رو باز کرد و نگاه نگاهم

  رنگم پاك کردم. یاسیشال  يهام رو با گوشه  اشک

  ؟یخوب-
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  آورد. نییرفت و اون رو پا ژنشیتکون داد و دستش به طرف ماسک اکس يسر

  ه؟یچ يات برا هیگر نیگفت: االن ا فشیضع يهق هق ام اوج گرفت که با صدا دوباره

  هام رو با دست پس زدم. اشک

  چه قدر نگران شدم؟ یدون یم ؟یبهم نگفت يزیچرا چ-

  .دیباال کش یزد و خودش رو کم يپوزخند

  .فتهیبرام ب یکه اتفاق نیاز ا یخوشحال باش دیتو که با-

  هاش سر جاشه. هیو کنا شیزخم زبون و ن یطیشدم. تو هر شرا رهیو مبهوت بهش خ مات

  کنارش جا گرفتم. یرو صندل يدلخور با

  واقعاً که. -

  .دیهاش رو درهم کش اخم

  برو خونه. گهیحاال د-

  حال ول کنم و برم خونه. نیتونم تو رو با ا یمن نم-

  چشم هاش رو بست. يرو باال آورد که به خاطر سوزن سرم از درد لحظه ا دستش

  تونم از خودم مراقبت کنم. ی. من میبمون شمیالزم نکرده پ-

هات رو کنار بذار.  يلجباز نیبار هم که شده ا هیو گفتم:  دمیکش يو لج کردنش، پوف کالفه ا يغد باز همه نیا از
  خورم. یجا تکون نم نیبعدش هم من از لجبازترم و از ا

  نگفت. يزیبهم رفت و چ يغره ا چشم

  بود رو درآوردم. دهیخر نیکه آر یتیو بسکو وهیاتاق آبم يگوشه  کیکوچ خچالیجا بلند شدم و از تو  از
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کردم که با اخم دستم رو پس زد و گفت:  کیرو به لبش نزد وانیو به طرف آراد رفتم و ل ختمیر وانیرو تو ل وهیآبم
  تونم. یخودم م

  رو به دستش دادم. تییسکویرو ب وانیکردم و ل یاخم یکالفگ با

  : کجا؟دیجا بلند شدم که با اخم پرس از

  دکترت. شیپ رمیم-

  جوابش نموندم و از اتاق خارج شدم. منتظر

وارد  »دییبفرما« دنیبه در زدم و بعد از شن يکردم و تقه ا دایاز پرستار ها اتاق دکتر آراد رو پ یکیسؤال کردن از  با
  اتاقش شدم.

  سالم.-

  کرد. یبه صندل يبود، جوابم رو داد و اشاره ا یکه مرد جوون دکتر

  نشستم و با اضطراب گفتم: من همسر آراد... یصندل رو

  .گمیم کیازدواج تون رو هم تبر یو کل شق خودم. راست وونهیادامه بدم و با لبخند گفت: همون دوست د نذاشت

  ممنون.-

 يو جد دیکش يا هیمن، دست از گفتن حرف حاش یاسترس و نگران دنیبودم دوست آراده، با د دهیکه فهم دکتر
  شد.

اصرار آوردمش  یکه حالش بد شد و با کل میبود رونیشناسم؛ پارسال با هم ب یوقته که م یلیآراد رو خخب، من -
  دردها شروع شد. نیو از همون جا ا ستیقلبش چندان مساعد ن تیکه وضع دمیو فهم مارستانیب

  االن حالش چه طوره؟-

  اش نشست. یشونیپ نیب یاخم

  تر عمل شه. عیهر چه سر دیو با ستیخوب ن تشیمتأسفانه اصالً وضع-
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 فتهیبراش ب یقدر حالش بده؟ اگه اتفاق نیآراد من ا یعنیتونستم پلک بزنم.  ینم یشدم. حت رهیترس بهش خ با
  ؟یچ

  آب آورد و به دستم داد. یوانیاتاق ل يجا بلند شد و از آب سرد کن گوشه  از

  لطفاً. دیآروم باش-

  شده بود رو پاك کردم. ریسراز یدونم ک یکه نم ییها اشک

  د؟یکن یخودتون عملش م شه؟یعمل م یک-

  .دمیاش نشست و گفت: انشااهللا فردا صبح، خودم عملش رو انجام م یصندل رو

  شه؟یکه نداره؟ خوب م يخطر-

  تکون داد. يسر

  کنم. یمن و همکارام تموم تالشم رو م یبگم که متأسفانه خطرناکه ول دیبا-

  کردم و از اتاق خارج شدم. اشک هام شدت گرفت. يجا بلند شدم و تشکر از

  قدر حالش بد باشه. نیآراد من ا شهینم باورم

  اش کرده بودم. رهیبود که تازه ذخ نیآر يام زنگ خورد. شماره  یتو راهرو نشستم که گوش يها یصندل رو

  گرفته ام جواب دادم: بله؟ يصدا با

  ؟يبود، برگشتم. با دکترش حرف زد ضیمر ایکه سان نیمن به خاطر ا ؟یمارستانیترالن ب-

شده؟ آراد خوبه؟  ی: چدیپرس یبا نگران نیشد که آر ریاشک هام دوباره سراز دمیکه شن ییآوردن حرف ها ادی با
  ترالن با توام.

  .دیچیتو گوشم پ د،یکه کش ینیآه غمگ يرو بهش گفتم که صدا یهمه چ هیگر با

  اونجا. امیمنم فردا صبح زود م شش؛یخب. برو پ یلیخ-
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قرمز شده ام نگاه  يبه چشم ها نهیرفتم و از تو آ یبهداشت سیقطع کردم. به سرو یگفتم و بعد از خداحافظ يا باشه
  شده بود. نیتر و غمگ رهیچشم هام ت يکردم. سبز

  تو وجودم نشست. يسرما لرز نیآب تو ا يآب سرد به صورتم زدم که از برخورد سرد یمشت

  که دوباره بغضم سر باز نکنه و بعد از خشک کردن صورتم، به اتاق آراد رفتم. دمیکش ینفس

  

زدم؛ اگه آراد نباشه، منم  یغرق در خواب آراد لبخند تلخ يشدم و به چهره  کیتار مهیرو باز کردم و وارد اتاق ن در
  .ستمین

  .فتهیبراش ن یاتفاق یباشه ول گهید یکیحاضر بودم مال  یبه نبودنش فکر کنم. حت يتونم لحظه ا ینم یحت

  کرد. یم سیزده ام رو خ خیداغم صورت  يها اشک

  شدم. رهیبلندش خ يبسته و مژه ها يکنار تختش نشستم و به چشم ها یصندل رو

رو دوست داره،  گهید یکیکه هنوز  یکه از من متنفره، کس یعاشقش شدم. عاشق کس یدونم از ک یهم نم خودم
  ندارم. ییتو فکرش هم جا یکه حت یکس

  بودند... یتلخ يها تیفکرها چه واقع نیا و

 یکه م نیبا وجود ا یآرادم، حت شیکه پ نیاز ا یاتفاق ها افتاد ول نیباهام بد تا کرد و ا ریکه سرنوشت و تقد نیا با
  . هیبرام کاف دنشیخوشحالم؛ فقط بودنش و د یدونم من و دوست نداره، ول

 یها، زخم زبون ها و حت یها، بداخالق تیبا تموم اذ ره؛یقرارم آروم بگ یقلب ب نیباشه که ا شمیخوام پ یم فقط
  باشه. شمیکتک هاش، دوست داشتم پ

 ياون چشم ها گهینکنه د فته،یبراش ب یتو دلم افتاد؛ نکنه اتفاق يبد يفردا و عملش اضطراب و دلشوره  يادآوری با
  بره. شمینکنه آراد از پ نم،یاون زنده ام رو نب دنیاش که با د یمشک

نشه، به سرعت از جا بلند شدم و از اتاق خارج شدم و با  داریکه آراد ب نیا يشد که برا یهق ام داشت بلند م هق
  رسوندم. رونیب يتند خودم رو به محوطه  يقدم ها
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  ها نشستم. مکتیاز ن یکی يادم و روند یتیاهم یبه صورتم خورد ول یلیمثل س يسرد ياومدنم هوا رونیب با

  و دست هام رو بغل گرفتم. کیپالتوام رو به هم نزد يها لبه

  بود و همه در تکاپو بودند. ادیهنوز رفت و آمدها ز یشب هم گذشته بود ول مهیکه از ن نیا با

  شب بود. مهیبه ساعت کردم؛ دو ن یآوردم و نگاه رونیب فمیام رو از تو ک یگوش

  کرد. یم شتریفردا ب يام رو برا یگذشت و استرس و نگران یم يبه کند زمان

  دادم و به بخار اون تو هوا نگاه کردم. رونیرو آه مانند ب نفسم

 داریشدم چون اگه آراد ب مارستانیپالتوام گذاشتم و دوباره وارد ب بیزده ام رو تو ج خی يجا بلند شدم و دست ها از
  شد. یم یعصب د،ید یشد و من و نم یم

  درهم آراد مواجه شدم. يباز و اخم ها يهام رو پاك کردم و در اتاقش رو باز کردم و وارد شدم که با چشم ها اشک

  ؟يکجا بود-

  شوفاژ گرفتم تا گرم بشه. يزده ام رو، رو خی يباال انداختم و دست ها يا شونه

  اطراف. نیهم-

گرم شده بودند رو از رو شوفاژ برداشتم و به طرف آراد  یرو ادامه نداد و باعث تعجبم شد. دست ها رو که کم بحث
  رفتم.

  ؟يدرد ندار ؟ی: خوبدمینگران بهش کردم و پرس ینگاه

  .نهیکرد بش یرو تخت جا به جا شد و سع یجواب دادن به سؤالم کم يجا به

  جلو. ایب-

  شدم. دهیگرم و پر از آرامش کش يجا هیبعد تو  ياکه لحظه  ستادمیتختش ا کنار

  عطرش رو با تموم وجود استشمام کردم. يبو
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  ترالن؟-

  نگم.» جانم«صدا کردنش  نیخودم رو گرفتم که به ا يجلو یسخت به

  بله؟-

  حرف نشستم و منتظر بهش چشم دوختم. یب نم؛یتخت بش يو اشاره کرد که کنارش رو دیکش رونیو از بغلش ب من

  رو بهت گفت. درسته؟ یو اون هم همه چ يحرف زد گم،یهمون دکتر رو م ،يخودت که با مهد-

  حرف هاش شدم. يادامه  دنیتکون دادم و منتظر شن دییتأ يبه نشونه  يسر

  کرد و ادامه داد: سیخشک شده اش رو خ يزبونش لب ها با

 ؛یهام من و ببخش تیاذ يبشه. خواستم بهت بگم به خاطر همه  یعمل چ ي جهینت ستیبهت گفت که معلوم ن نمیا
  ممنونم. ،ياخالق گندم تحمل کرد نیمدت هم من و با ا نیکه ا نیبه خاطر ا

  حرفا رو بزنه؟  نیتونست ا یگفت؟ چه طور م یداشت م یبودم؛ چ رهیو مبهوت و با بغض تو گلوم بهش خ مات

  گذشت؟ ینم نیشب تلخ و غمگ نیشده بود و چرا ا شتریب یلیفردا خ يو دلشوره ام برا ینگران

 یم فیقدر ضع نیشدم. چه قدر سخته که آراد رو ا رهیبهش خ یاشک يرو تو دستم گرفتم و با چشم ها دستش
  .نمیب

  داغون نکن. نیاز ا شتریحرف ها رو نزن. من و ب نیآراد ا-

  زد. يپوزخند

  .ادیسر من ب ییبال هیکه  یهم خوشحال دیباشه. شاداشته  یتیفکر نکنم که اصًال حال من برات اهم-

  رحم باشه؟  یقدر ب نیتونست ا یبهش چشم دوختم. چه طور م ناباور

  تپه. یقلب من به خاطر اون م نیکه ا دیفهم یکاش م ه؛یکه تو دل من چه آشوب دیفهم یم کاش

  .یلیآراد... خ یرحم یب یلیزدم و زمزمه کردم: خ یتلخ شخندین
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  رو تکرار کرد و چشم هاش رو بست. پوزخندش

  هاش سر جاشه. هیو کنا شیو حالش هم ن طیشرا نیو نگاهم رو ازش گرفتم. تو بدتر دمیکش یآه

شب چشم دوختم و  يرنگ رو کنار زدم و به آسمون پر ستاره  دیسف يپرده  ستادم؛یجا بلند شدم و کنار پنجره ا از
  زمزمه کردم:

تازه  يو شکوفه ها رمیگیزردش را م يکنم، برگ ها یم ياریاحساسم آب يپنجره داشتنت را هر روز پشت  دوست«
دلم  يطاقچه  يخشک شود و از رو يآن دارم که مبادا روز میب هیهر روز و هر ساعت و هر ثان کنم،یاش را نوازش م
  برداشته شود،

  داشتن  تو در دلم خشک شود؟! شود گِل دوست یمگر م آخر

  ...ییایاحساس دن یب نیتر یدوست داشتن میبرا شهیهم تو

  »سجاد_مهسا

***  

 یچشم هام م ادیز ي هیو گر یخواب یگذشت. تا صبح چشم رو هم نذاشته بودم و از ب نیاون شب غمگ باالخره
  سوخت.

  

  عمل آماده کردند. يهمون دوستش، با چند تا از پرستار ها اون رو برا ،يشدن آراد، مهد داریاز ب بعد

  .میرفت یتخت رو گرفته بودم و همراه با پرستارها به سمت اتاق عمل م ي لبه

  تونستم از توش بخونم.  یرو نم یچیکه ه یپر حرف آراد به من بود؛ نگاه نگاه

  نم؟یچشم ها رو نب نینگاه و ا نیمن ا گهید نکنه

  اشک هام رو گرفتم. يجلو یکنترل کردم و به سخت یرو به سخت بغضم
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 یم ادیکه عشق رو فر یو دستش رو تو دست هام گرفتم و با نگاه ستادمی. کنار تختش امیدیدر اتاق عمل رس يجلو
  شدم.  رهیزد به چشم هاش خ

  مجبور بودم. یخواست ازش جدا شم ول ینم دلم

ود پوزخند بزنه، برام مهم نب هیو کنا شیاش زدم؛ برام مهم نبود که ممکنه دوباره ن یشونیرو پ يشدم و بوسه ا خم
  .ارهیب ادمیتلخ که من قاتلم رو به  تیبده و اون واقع لمیتحو

و رو صورتش افتاد. با نگاه خاصش دستش رو بلند کرد و به طرف صورتم آورد و اشک  دیاز چشمم چک یاشک قطره
  که شدت گرفته بودند رو با انگشتش پاك کرد. ییها

خواست نگاهم رو از چشم  یدلم نم م؛یبود رهیکه اطرافمون بودند، فقط به هم خ يتوجه به چند تا پرستار یدو ب هر
  .رمیداد، بگ یهاش که بهم حس بودن م

  انداختم. نییو با صورت سرخ شده از شرم، سرم رو پا مینگاه مون رو از هم گرفت ییصدا دنیشن با

  .میبر دیبا یمن جفت پا اومدم وسط حستون ول دیببخش-

  .دییگفتم: بفرما يو با صورت سرخ شده ام رو به مهد دمیگز لب

  داد. لشیتحو يزیآم طنتیلبخند ش يبهش رفت که مهد يهم چشم غره ا آراد

  که آراد وارد اتاق عمل شد فقط نگاهم به سمتش بود. يلحظه ا تا

  شد. انیبسته شد و عالمت ورود ممنوع نما در

که حفظ بودم،  ییدست هام گرفتم و مشغول خوندن دعاها نیبتو راهرو نشستم و سرم رو  یکیپالست یصندل رو
  شدم.

شد، سرم رو باال گرفتم و اشک هام رو  یم کیکه بهم نزد ییپا يصدا دنیدونم چه قدر گذشته بود که با شن ینم
  پاك کردم.

  که تو کالسکه اش بود به سمتم اومدند. ایو ساناز همراه با سان نیآر

  اون جاست؟ ی: از کدیو مات اتاق عمل کرد و پرس يا شهیبه در ش یبا استرس نگاه نیآر
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  رو به روم انداختم. يواریبه ساعت د ینگاه

  .شهیم یساعت هی-

  داد. هیپشت سرش تک واریتکون داد و به د يسر

  دستم گذاشت. يخودش گذاشت. دستش رو رو کیرو هم نزد ایسان يکنارم نشست و کالسکه  ساناز

  ترالن؟ یخوب-

کنه. تو  یداغونم م ادیسرش ب ییکه بال نیفکر ا یساناز. حت شمیم وونهیو زمزمه وار گفتم: دارم د دمیکش یآه
  کنم عاشقش شدم؛ دلم رو بهش باختم. یمن عاشقش شدم؛ آره من اعتراف م یگفت یراست م

  کردم. یزد، نگاه یتوش موج م یرنگش که نگران یعسل يبه چشم ها 

 دنیمردم و درد کش یکشه؛ کاش م یکنه؛ آراد من داره درد م یبا مرگ دست و پنجه نرم م ساناز، اون داره اون جا-
  .رمیم یمن م فتهیبراش ب یاگه اتفاق زه،ی. به جون خودش که اون قدر برام عزدمید یآرادم رو نم

  رو بهم نداد. شتریحرف زدن ب يهق ام اجازه  هق

 یبه رنگ شب آراد آروم م ياون چشم ها دنیمن فقط با د یکرد آرومم کنه ول یو سع دیمن رو تو بغلش کش ساناز
  شد. یو محکم آراد حالم خوب م يجد يصدا دنیشدم. من فقط با شن

  قربونت برم آروم باش. -

  که بهم داد اشک هام رو پاك کردم. یاومدم و با دستمال رونیبغلش ب از

  

  ازش نشده؟ يخبر چیچرا ه یبار به ساعت دوختم؛ دو ساعت گذشته ول نیچندم يدونم برا یتابم رو نم یب نگاه

  شدم. یم رهیکردم و به ساعت خ یم یطول و عرض راهرو رو ط یجا بلند شدم و با استرس و نگران از
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که نفسات به نفساش  یکس ،يدیکه براش جون م یکه عشقت، کس نهیلحظه ا نیگذشت. بدتر یاصالً زمان نم انگار
 يکه توام کار نهیکنه؛ از همه بدتر ا یکه داره با مرگ دست و پنجه نرم م یبدون ست،یکه حالش خوب ن یبنده، بدون

  .ادیاز دستت برن

  آراد من، عشق من، حالش خوب باشه. یباشم ول تیآراد تو اون وضع يحاضر بودم که من االن به جا یحت

داد، گفت: ترالن جان،  یبخوابه تکونش م نکهیا يم برارو تو بغلش گرفته بود و آروم آرو ایهمون طور که سان ساناز
  .يرنگ به رو ندار ن؛یکم بش هی ایب

 یم ششیکم استراحت کن؛ من خودم پ هی. عمل هم تموم شد برو خونه گهیحرفش گفت: راست م دییهم در تأ نیآر
  مونم.

  نه تکون دادم. يبه نشونه  يسر

  مونم. یم ششینه من خوبم و خودمم پ-

  اومد. رونیمخصوصش ب يبا لباس ها يجوابم رو بده که در اتاق عمل باز شد و مهد خواست

  .میو با استرس نگاهش کرد میسرعت به طرفش رفت با

  شد؟ حالش خوبه؟ یچ-

  تکون داد. يسر

  کنم. یو بررس ادیهاش ب شیجواب آزما دیتونم بدم؛ با ینم یفعالً نظر قطع یبود ول زیآم تیعمل موفق-

  از پرستارها صداش کرد، از ما دور شد. یکیرو گفت و چون  نیا

  آوردند. رونیهوش از اتاق عمل ب یبعد هم آراد رو ب يا لحظه

  .میبردند، راه افتاد یراهرو م يپشت سر پرستارها که آراد رو به انتها نیآر همراه

  ورود به ما رو ندادند. يبردند و اجازه  ژهیو يرو به بخش مراقبت ها آراد

  جا هستم. نیخونه؛ من خودم ا دیبهم کرد و گفت و رو به ساناز گفت: شما بر ینگاه نیآر
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برو  ؟ینیب یگفت: رنگ و روت رو نم يجد یاش با لحن یشونیتو پ یبگم که نذاشت و با اخم يزیباز کردم که چ دهن
  دنبالت. امیکم استراحت کن من خودم فردا م هی

  .میاومد رونیب مارستانیکردم و با ساناز از ب ینکردم و به ناچار باهاش خداحافظ یاش اعتراض يبرابر لحن جد در

  ما؛ تنها نمون. يخونه  میبر ایکه ساناز گفت: ب میبود ستادهیا یمنتظر تاکس ابونیخ تو

  زدم. یحال یب لبخند

  ممنون. زمینه عز-

از ساناز  ینکرد. بعد از خداحافظ ياصرار گهیتعارف ندارم پس د يکه حوصله  دیحالم فهم یصورت خسته و ب از
  گرفتم و به طرف خونه حرکت کردم. یتاکس

  

 یبوده ول زیدکترش گفت عمل موفق آم نکهیچشم دوختم؛ با وجود ا رونیبه ب ادیز ي هیمتورم بر اثر گر يچشم ها با
  زد. یهنوز نگرانش بودم و دلم شور م

  شدم. ادهیپ ه،یکردن کرابه خودم اومدم و بعد از حساب  نیتوقف ماش با

زرد درخت ها بود، وارد خونه  يکه پر از برگ ها اطیدرآوردم و وارد خونه شدم و بعد از عبور از ح فمیرو از تو ک دیکل
  شدم.

  .دمیاتاقمون رفتم و لباس هام رو عوض کردم و رو تخت دراز کش به

آراد پشت  يچهره  یبهتر شد ول یکم دمیسردرد شد نیخوابم برد و ا یکم دیهم گذاشتم که شا يهام رو رو چشم
  پلک هام نقش بست.

  چشم هام بود. يداد، جلو یرنگش که به من حس زنده بودن م یمشک ياش با اون چشم ها يجذاب و جد ي چهره

  زده بود، رو به رو شدم. واریهام رو باز کردم که با عکسش که به د چشم

 ياش رو استشمام کردم و قطره ها یشگیعطر تلخ و هم يبالشتش گذاشتم. بو يجا به جا شدم و سرم رو رو یکم
  اشکم رو پاك کردم.
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که بهش داشتم دو طرفه  یحس نیکه اون هم من و دوست داره؛ کاش ا دمیفهم یشد و م یآراد زودتر خوب م کاش
  بود.

  قرارش بشم.  یب قدر نیکه االن ا دمشید یوقت نم چیافتاد و من ه یوقت اون اتفاق نم چیه کاش

خورد پخش  یم نمیدل گرفته و غمگ نیبه حال و روزم و ا بیرو که عج یام رو از شارژ درآوردم و آهنگ یگوش
  کردم.

  شبا پنجره رو بستم تا چه

  من ينره از خونه  ادتی عطر

  تو بارون شد ادیشبا که  چه

  من يشه از گونه  ریسراز تا

  دمیشبا که با خودم جنگ چه

  سرنوشتم و عوض کنم بلکه

  با من متولد شده بود عشق

  شد سرشتم و عوض کنم ینم

  نشستیمهرت به دلم نم کاش

  نشم زییپا يکه مبتال تا

  بودمت دهیمن کاش ند عشق

  نشم زیگالو ییبا تنها تا

  يکاش کنارم بود يا کاش

  که چقدر دلتنگم ینیبب تا
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  که دارم به خاطرت ینیبب تا

  جنگم یخودم م يگذشته  با

  لحظه ها نیتا تلخ تر یحت

  ستین نیریتو ش ياندازه  یشکیه

  لحظه ها نیتو شادتر یحت

  ستین نیمن غمگ ياندازه  یک چیه

  و شهیم یمثل رود راه بغض

  زهیر یگلو م يایدر يتو

  وارهید نیما سنگ تر نیب

  زهیر یعاقبت فرو م اما

  نشستیمهرت به دلم نم کاش

  نشم زییپا يکه مبتال تا

  بودمت دهیمن کاش ند عشق

  نشم زیگالو ییبا تنها تا

  يکاش کنارم بود يا کاش

  که چه قدر دلتنگم ینیبب تا

  که دارم به خاطرت ینیبب تا

  جنگم یخودم م يگذشته  با

  شد. یاش حس م یخال يرو قطع کردم و اشک هام رو پاك کردم؛ چه قدر جا آهنگ
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***  

  رو دادم. مارستانیدست بلند کردم و آدرس ب یتاکس يبرا ابونیزدم. سر خ رونیو از خونه ب دمیهام رو پوش لباس

طاقت نداشت و  گهیدلم د مارستان؛یشدم که برم ب داریصبح زود هم ب دم؛یکه چه طور خواب دمیرو نفهم شبید
  کرد. یم يقرار یب يبدجور

  

 جهیهم نخوردم و  االن هم احساس ضعف و سرگ یدرست و حساب زیچ هیدو سه روز استرس داشتم که  نیقدر ا اون
  شدم. ادهیپ مارستانیب يندادم و جلو یتیکردم. اهم یم

  نگن. يزیمالقات اومدم، چ ریکه زمان غ نیگذشتم که به خاطر ا يپرستار ستگاهیو ا یسرعت از نگهبان با

  انداختم. یبسته که عالمت ورود ممنوع زده بودن، نگاه يا شهیو به در ش دمیرس ژهیو يها قسمت مراقبت به

  باز به من نگاه کرد و از جا بلند شد. مهین يخورد و با چشم ها یها خوابش برده بود، تکون یکه رو صندل نیآر

  ؟ياومد ی: تو کدیگرفته از خوابش پرس يصدا با

  .دمیتازه رس-

  جا بلند شد و کتش رو مرتب کرد. از

  حالش چه طوره؟-

  هاش اومد. شیجواب آزما ،یکه تو رفت نیبعد ا-

  اد؟یبه هوش م یشد؟ حالش خوبه؟ ک یاسترس گفتم: خب چ با

  رو لبش اومد. يلبخند

  هم به هوش اومد. شیدو ساعت پ یکیجوابش خوب بود؛ -

  و از ته دلم خدا رو شکر کردم که آراد رو بهم برگردونده. دمیکش یرفت و با لبخند نفس راحت نیاز ب استرسم
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  .دهیخسته اش کردم؛ معلوم بود که اصالً نخواب يبه چشم ها ینگاه

  مونم. یجا م نیمن ا د؛یاستراحت کن دیشما بر-

  تنها بودند. ایتونست از آراد دل بکنه، هم ساناز و سان یبهم نگاه کرد. هم نم دیترد با

  شد بهم خبر بده. یهر چ یتکون دادم که گفت: باشه ول نانیاطم يبه نشونه  يسر

  کرد و رفت. یخداحافظ

تو راهرو  یو رو صندل دمیکش ياجازه نداد. پوف کالفه ا یآراد ول شیبه پرستار اصرار کردم که بذاره برم پ یچ هر
  نشستم.

 يشد که از خانواده ام خبر یم يد روززدم؛ چن يلبخند امیدرش آوردم و به اسم ت فمیام زنگ خورد؛ از تو ک یگوش
  نداشتم.

  .یرو وصل کردم و جواب دادم: سالم داداش تماس

  تونستم لبخند جذابش رو تصور کنم. یم

  .يریداداشت نگ نیخبر از ا هیسالم ترالن خانم. -

  دو روز. نیبودم ا ریدرگ یلیخ دیببخش-

  نگران شد. صداش

  شده؟ يزیچ-

مشهود نباشه گفت: نگران نباش  یکرد تو صداش نگران یم یکه سع یو موضوع رو بهش گفتم. در حال دمیکش یآه
  اون جا. میایو م گمی. منم به مامان و بابا مشهیانشااهللا خوب م زم؛یعز

  باشه. -

  برم. دیمن با ؟يندار يگفت: کار عیسر ،يبگه که با صدا زدن دختر يزیچ خواست

  بود؟ یگفتم: ک يو کنجکاو طنتیش با
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  . گمیبعدًا بهت م-

  باشه؛ به زن داداش سالم برسون.-

  اعتراض صدام کرد که با خنده تماس رو قطع کردم. با

آراد  تیگرفت پس بلند شدم و به طرف اتاق دکترش راه افتادم که هم از وضع یدلم آروم نم دم،ید یآراد رو نم تا
  .نمشیکه اجازه بده که بب نیبپرسم و هم ا

  گفتنش، وارد اتاق شدم. »دییبفرما« دنیبه در اتاقش زدم و بعد از شن يا تقه

  نوشت. یرو م ییزایچ هیتو چند تا برگه بود و با خودکار تو دستش  سرش

  سالم.-

  من سرش رو باال گرفت و جوابم رو داد. يصدا دنیشن با

  .دینیبش دییکرد و گفت: بفرما یبه صندل يا اشاره

  خوام بدونم. حالش خوبه؟ یآراد م تیوضع يحرف نشستم و گفتم: درباره  یب

  رو زد و دست هاش رو تو هم قفل کرد. نکشیع

رو تو مراقبت  يبهتره چند روز نانیاطم يبرا یول ستین یبگم خوشبختانه خطر رفع شده و مشکل خاص دیخب با-
  تحت نظر باشه بعدش منتقل بشه بخش. ژهیو يها

  رو لبش بود. يهم لبخند يرو لبم نشست؛ مهد يراحت شده بود؛ لبخند المیمل خکا گهید حاال

  .نمشیبب دیبذار-

  بگه بهم نگاه کرد. يزیکه چ نیرو بدون ا يلحظه ا چند

  طول نکشه. یلیکنم فقط خ یو گفت: االن هماهنگ م يلبخند بعدش

  اومدم. رونیکردم و از اتاقش ب يتشکر
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  حال آراد نگاه کردم. یو ب دهیشدم و به صورت رنگ پر ژهیو يمراقبت ها وارد

انداخته بود، نگاه  هیبلندش که تو صورتش سا يبسته و مژه ها يو به چشم ها ستادمیرفتم و کنار تختش ا جلوتر
  کردم.

  عقب رفتم. عیاش نشوندم که آروم چشم هاش رو باز کرد؛ هول شدم و سر یشونیرو پ يشدم و آروم بوسه ا خم

  

  رو برداشت. ژنشیبهم کرد و ماسک اکس ینگاه

  بودنش، بغض کردم. فیو ضع تیوضع نیتو ا دنشید از

  ؟یخوب-

  نگفت. يزیتکون داد و چ يسر

  هام شدت گرفت. اشک

  . نمتیبب يطور نیا ادیسخته برام؛ دلم نم یلیحال و روز خ نیتو ا دنتید-

 ياگه دوباره بخوا یخواد حالت خوب باشه حت یدلم م یشدم ول وونهید یبگ دیزدم و ادامه دادم: شا یتلخ لبخند
  .یسرم داد و هوار کن ای یبزن هیو کنا شیبهم ن

نگاهم رو  یشدم ول یاش داشتم ذوب م رهینگاه خ نیا ریرو تو دستش گرفت و با نگاه خاصش بهم نگاه کرد. ز دستم
  بودم. رهیاش خ یمشک يداشتم و به چشم ها یازش برنم

  کرد. یاش خس خس م نهیکردم نفس هاش تند شده و س حس

 یدهنش گذاشتم و با نگران يرو رو ژنیاش نگاه کردم و ماسک اکس دهیرنگ پر يبه خودم اومدم وبه چهره  عیسر
  پالتوم در آوردم و اشک هام رو پاك کردم. بیاز ج یآب دهنم رو قورت دادم. دستمال

  نبود. يخبر گهیحالش بهتر بود و از خس خس نفس هاش د انگار

  ؟يبهتر-
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  تکون داد. دییتأ يبه نشونه  يسر

  استراحت کنه. دیبا مارتونیب رون؛یب دییوارد اتاق شد و گفت: خانم بفرما يپرستار

  اومد ازش دل بکنم. یبمونم؛ دلم نم ششیخواست پ یقدر دلم م چه

  اتاق رو ترك کرد.» تر عیلطفاً سر«پرستار تکون دادم که اون هم با گفتن  يبرا» باشه« یبه معن يناچار سر به

  زود خوب شو. شت؛یپ امیاش فرو کردم و گفتم: دوباره م یمشک يرفتم و دستم رو تو موها جلو

  کردم. یخودم حس م يآخر نگاه آراد رو رو يتا لحظه  یاومدم ول رونیرو گفتم و عقب گرد کردم و از اتاق ب نیا

  اومدند. مارستانیبه ب امیزمان مالقات هم بابا و مامان به همراه ت تو

  خوندم. یرو از تو چشم هاشون م ینگران یاومد ول یکه از آراد خوششون نم نیو بابا با ا امیت

  کرد و براش ناراحت بود. یم هیآراد رو دوست داره، همه اش گر یلیدونستم خ یکه م مامان

  مون بده. يکرد دلدار یم یسع دیما رو د تیکه وضع امیهم بغض کرده بودم. ت خودم

  آخه؟ اون که االن حالش خوبه. دیکن یم هیچرا گر-

  چادرش پاك کرد. ياشکش رو با گوشه  مامان

که اون پسر  نیاش دلم گرفته؛ از ا یکس یهمه ب نیجام ها نه. از ا نیکه از رو ترحم ا نیسوزه نه ا یدلم براش م-
  کس و تنها رو اون تخت افتاده. یکجاست. ب ستیکس رو نداره ناراحتم؛ پدر که نداره مادرش هم معلوم ن چیه

  و خودم رو تو بغل مامان انداختم. دیکه مامان زد بغضم ترک ییحرف ها با

  .یانگار عاشقش یکن یرفتار م يجور هیچته؟  گهیبهمون کرد و رو به من گفت: تو د ينگاه کالفه ا امیت

  اون مرد که االن رو اون تخت افتاده، بنده. يبزنم آره من عاشقش شدم. نفس هام به نفس ها ادیداشتم فر ستدو

  جوابش رو بدم. دیبا یدونستم چ یکرد و من نم یمنتظر نگاهم م امیت

  بگه. يزیچ هیاون  دیمامان نگاه کردم که شا به
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  نگران شوهرش باشه؟ دیخب اون شوهرشه. نبا ام؟یت یزن یحرف م يطور نیکرد و گفت: چرا ا یاخم مامان

  موهاش فرو برد. نیو دستش رو ب دیکش يپوف کالفه ا امیت

. گمیدارم بهت م یچ نیگفت: خوب گوش کن بب تیشد و با جد رهیمن، بهم خ يهم رنگ چشم ها يچشم ها با
راحت  یلیتونه خ یپس م ست؛یپدرش ن گهیکه آراد به اجبار پدرش با تو ازدواج کرده و االن هم د یدون یخودت م

  طالقت بده. 

جا  چیعشق به ه نیبود و حس پوچ بودن رو داشتم؛ ا دهیامونم رو بر جهیرو سرم خراب شد؛ سرگ ایکردم دن حس
  .دیرس ینم

  توجه به حال خرابم ادامه داد: یب امیت

 یجا نم چیطرفه ست و مطمئن باش که به ه کیهم باشه،  یچون اگه عشق ینکن دایبهش پ یحس چیبهتره ه پس
  .گهید یکیدنبال  رهیراحت م الیاون هم با خ ؛یکش یرسه و فقط تو عذاب م

خودم هم شک  یکنه ول یکار رو باهام نم نیخواست داد بزنم و بگم آراد ا یدلم م اد؛یکردم نفس هام باال نم حس
  .دهیکار رو انجام م نیداشتم که آراد ا

بره؛ زانوهام خم شد و  لیمحض هم بود، باعث شد توانم تحل قتیحرف ها که حق نیا دنیدو سه روز و شن نیا ضعف
  هوش شدم. یب امیآخر تو بغل ت يلحظه 

  

***  

  

  ؟یبود بهش گفت یبغض دار گفت: اون حرفا چ يبا صدا مامان

اون پسر اصالً  ي. فکر کردرهیو بپذاونا ر دیبود و ترالن با قتیگفتم مگه؟ همه شون حق یگفت: چ یبا کالفگ امیت
اون  یطرفه ست. ترالن به خاطر اون حالش بد شده ول کیباشه،  نشونیهم ب یاحساس ترالن براش مهمه؟ اگه حس

  .ستیبراش مهم ن
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  قورت دادم و چشم هام رو باز کردم. یرو به سخت بغضم

  بازم به طرفم اومد. يچشم ها دنیبا د مامان

  شده؟ ی: چدمیپرس یحال یب با

  زده ام رو تو دست هاش گرفت. خی يکنارم رو تخت نشست و دست ها مامان

  و شوك بهت وارد شده. یهمه استرس و فشار، ضعف داشت نیبه خاطر ا-

  که مامان جلوم رو گرفت. نمیکردم بش یتو جام جا به جا شدم و سع یکم

  کم استراحت کن. هیمامان جان،  نیبش-

  هستم. ششیهم با اخم نگاهم کرد و رو به مامان گفت: مامان شما برو خونه، من خودم پ امیت

  .یاز نگران ارمینه، من برم که طاقت نم-

  شم؟یمرخص م ی: من کدمیکردم و پرس يا سرفه

  فردا صبح.-

  ؟ینیب ی. حالت رو نمگمایبهت م يزیچ هیبا اخم گفت:  امیاعتراض کنم که ت خواستم

  موند. شمیکرد که بره خونه و خودش پ یهم مامان رو راض امینگفتم. ت يزیناچار چ به

  بداخالق شده بود. يطور نیدونم چرا امروز ا ینم

  : حالش چه طوره؟دمیو پرس دمیکش یآه

  به بخش منتقلش کردند. روزیبلند کرد و با اخم گفت: د شیرو از تو گوش سرش

  منتقل شده؟ روزیبمونه پس چه طور د ژهیو يها چند روز رو تو مراقبت دیدکتر نگفته بود با مگه

  .یهوش یبهش نگاه کردم که جواب داد: تو سه روزه که ب یسؤال

  هوش بودم؟!  یبهت نگاهش کردم. سه روز ب با
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  زد و با تمسخرگفت: چه قدر هم که آراد جونت نگرانت بود. يپوزخند

  شد و به طرفم اومد و کنار تختم نشست. بلند

  .اوردیاز تو ن یاصالً اسم یبهتره ولحالش از توام -

 یکردم. آراد نگرانت بود؛ اونم تو رو دوست داره ول یحرف بخنده و بگه شوخ نیخواست بعد از ا یقدر دلم م چه
  .استیو رو الیخ هیفقط در حد  نایکه ا فیح

  توان شکستن اون رو نداشتم.  یزد و راه نفسم رو گرفته بود ول یگلوم رو چنگ م يبد بغض

  کنم. یتموم تالشم رو م یول شهیتونم و نم یدونم نم یکه م نیآراد رو فراموش کنم با ا دیبا من

  کردم بحث رو عوض کنم. یزدم. سع یقورت دادم و لبخند تلخ یرو به سخت بغضم

  ام بگو. ندهیزن داداش آ يخب درباره -

  ؟یبدون يخوا یم یخواد بحث رو ادامه بدم، گفت: چ یدلم نم دیهم که فهم اون

  رو. یهمه چ-

. دمیاز دوستام که اون جا خواهرش رو د یکی يروز رفته بودم خونه  هیزد و گفت:  يمشتاقم لبخند يچشم ها به
گرفتم با  میکه تصم نیشد؛ تا ا یم دهیاومد و منم ناخودآگاه فکرم به سمتش کش یبه نظر م یخوب یلیدختر خ

ام کنه، اول به اون گفتم و برخالف  درباره يا گهید ياستم فکرهاخو یبرادرش حرف بزنم چون نم شهیدوستم که م
  اون قدر رفتم و اومدم که قبول کرد. ینکرد. با خودش هم حرف زدم که اولش قبول نکرد ول یتصورم مخالفت

  رو لبم اومد. يلبخند

  ؟یبه مامان و بابا گفت-

  آره اونا هم موافق بودند.-

  خوشحال شدم. یلیزدم و گفتم: خ يلبخند

  نگفت.  يزیزد و چ يهم لبخند اون
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  ام؟یت-

  جانم؟-

  .شهیم یدونستم که شاک یم یخبر ازش بده ول هی یحت ایآراد  شیخواست بهش بگم من و ببره پ یم دلم

  بهم کرد و گفت: باور کن حالش خوبه. يکردم که نگاه کالفه ا سکوت

  گرفت. یقلبم آروم نم دمشید یتا نم یراحت شد ول المیخ یکم

  .یشیکم استراحت کن؛ فردا صبح هم مرخص م هیکرد،گفت:  یشد و همون طور که پتو رو روم مرتب م بلند

  تکون دادم و چشم هام رو بستم. يسر

  

برم تا حالم بهتر  ششونیرو پ يرو انجام داد؛ مامان و بابا اصرار داشتند که چند روز صمیترخ يکارا امیکه شد ت صبح
  من و آراد. يخواست؛ خونه  یخودمون رو م يتونستم. دلم خونه  ینم یشه ول

البته نه  مینداشت گهیبا هم د یخوب يخاطره  چیه یول میکه چند ماهه که ازدواج کرد نیبا ا یخنده دار باشه ول دیشا
  وست داشتم.وجود اون جا رو د نیشد اما با ا یحرف هامون به بحث و دعوا ختم م يهمه  یول میکه نداشته باش نیا

  .رهیقرارم آروم بگ یدل ب نیا دنشیبا د دیطرف اتاق آراد رفتم که شا به

  زنه. یم رونیکردم قلبم االن ب یکه حس م يطور دیکوب یام م نهیس يبه شدت خودش رو به قفسه  قلبم

  بره. نیاز ب دنشید ياسترسم برا دیکه شا دمیکش یقلبم گذاشتم و نفس ي. دستم رو رودمیدر اتاقش رس يجلو

  آروم و لرزون وارد اتاقش شدم. يرنگ قرار گرفت و در رو باز کردم و با گام ها دیدر سف ي رهیدستگ يرو دستم

  شد. رهینافذش بهم خ يکفشم روش رو برگردوند و با چشم ها يصدا دنیشن با

  شده بود و چه سخت بود نگاه نکردن به چشم هاش. شتریقلبم ب کوبش

  تونه راحت ازم جدا شه. یگفت م ستم،یآراد مهم ن يگفت، من برا یراست م امیکردم سرد برخورد کنم؛ ت یسع
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  قورت دادم و جلوتر رفتم. یرو به سخت بغضم

  کردم. یم يشالم باز ي شهیبود و با ر نییپا سرم

  ترالن؟-

  نگم.» جانم«صدا کردن  نیشد به ا یمگه م ارم؟یصدا دووم ب نیا دنیتونستم بدون شن یمن م مگه

  گفتم: بله؟ ارمیکه سرم رو باال ب نیا بدون

  ؟یمامانت گفت حالت بد شده. االن خوب-

  زدم. يرو بلند کردم و پوزخند سرم

  تو مهمه. يچه قدر هم که برا-

  گرد شده نگاهم کرد. يلحنم جا خورد و با چشم ها يحرفم و سرد از

   ؟یگیم یچ-

  برم. خداحافظ. دیدستم انداختم و گفتم: من با يبه ساعت رو ینگاه

  دستش شد. ریدستم اس مچ

  ؟یکن یرفتار م يطور نیکجا؟ معلوم هست تو چته؟ چرا ا-

  .دمیکش رونیرو از دستش ب دستم

  جا برم. نیپس از ا يدونم ازم منتفر یولم کن. حال و روز من مگه برات مهمه؟ من که م-

تعادلم رو از دست دادم و کنارش رو  د؛یقدم عقب رفتم که باز دستم رو کش هیشونه ام مرتب کردم و  يرو رو فمیک
  تخت افتادم.

  کرد. ریبازوهاش اس نیمن و ب یتونست تکون بخوره ول ینم یلیخ

  کرد. کیرو موهام زد من و به خودش نزد يا بوسه
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   ه؟یچه حال و روز نیا ؟یکن یم هیچرا گر-

  بود. دهیچیهق هق ام تو اتاق پ يتونستم حرف بزنم. صدا یمن هیشدت گر از

  آروم باش ترالن.-

  شالم اشک هام رو پاك کردم. ياومدم و با گوشه  رونیکه آروم تر شدم، از بغلش ب یکم

  آغوش پر آرامش دل بکنم؟  نیتونستم از ا یم مگه

  ترالن؟-

  ؟یبمون شمیپ شهیکردم که گفت: م نگاهش

  تکون دادم. يقدر لحنش مظلوم و ملتمس بود که ناخودآگاه با لبخند سر اون

  ام شد. رهیرو لبش نشست و با نگاه خاصش خ يهم لبخند اون

  

*  

  مرخص شده بود. مارستانیاز ب روزیگذشته بود و آراد هم د يهفته ا هی

  تفاوته؛ اون هم از من بدتر. یهفته رفتار من همون طور سرد و ب هی نیا تو

  .میگذروند یرو م يخسته کننده و تکرار یزندگ هی

  کرد. یگفت و بدتر از من رفتار م ینم يزیچ یرفتارم کنجکاو شده ول رییآراد معلوم بود که از تغ البته

کردم؛ آراد هم که استراحت مطلق بود  یم نییهدف کانال ها رو باال، پا ینشسته بودم و ب ونیزیتلو يحوصله جلو یب
  کنه. تیکار و فعال یلیتا بهتر شدنش خ دیو فعًال نبا

دونه  هی يکه دوست داشتم تو خواستگار نیخواستم برم با ا یبود و من به خاطر آراد نم امیت يهم خواستگار امشب
  تونستم آراد رو هم با اون حالش ول کنم. ینم یداداشم حضور داشته باشم ول
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  آراد ببرم که بخوره. يبرا يزیچ هیتا رو خاموش کردم و به آشپزخونه رفتم  ونیزیتلو کالفه

گذاشتم  ینیتو س ریش یوانیدونستم دوست داره و خودم درست کرده بودم رو با ل یکه م ییکاکائو کیاز ک يا کهیت
  و به طرف اتاقمون رفتم.

  برم که صدام کرد. رونیرو کنارش رو تخت گذاشتم و خواستم از اتاق ب ینیس

  کارت دارم. ایکه گفت: ب دمیطرفش چرخ به

  رو تخت نشستم و منتظر بهش نگاه کردم. کنارش

  .يریو بگو که باهاشون م امیزنگ بزن به ت-

  .ادیخوشش نم يدونستم که اصًال از دلسوز یچون م رمیخواست که بگم به خاطر اون نم ینم دلم

  .رمینم-

  چرا؟-

  باال انداختم. يا شونه

  حوصله ندارم.-

که به خاطر من دروغ  ستیداداشته ها. الزم هم ن يحوصله ندارم؟ خواستگار یچ یعنیهاش درهم شد و گفت:  اخم
  .یبگ

  تا من زنگ بزنم. یزن یکه گفتم؛ خودت زنگ نم نیباز کردم که اعتراض کنم که گفت: هم دهن

  حال ول کنم؟ نیتوجه به حرفش گفتم: تو رو تنها با ا یب

  رو لبش اومد. يلبخند

  .يباهاشون برمن حالم خوبه. توام بهتره -

 یام رو از صورتم کنار م ینسبتاً کوتاه مشک يداشتم که دستش رو جلو آورد و همون طور که موها دیهم ترد هنوز
  دنبالت. باشه؟ انیکه ب یزن یبه داداشت زنگ م يریخوب م يزد، گفت: حاال هم مثل بچه ها
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  رو لبم اومد و گفتم: باشه. يکه بخوام لبخند نیا بدون

  

*  

  .انیزنگ زدم که گفت شب قبل از رفتنشون دنبال منم م امیت به

 شی. آرادمیداشت پوش یرنگ که طرح زرشک یساتن مشک يو روسر یرنگم رو با شلوار مشک یزرشک يمانتو
کوتاه  یو خداحافظ فمیو بعد از برداشتن ک دمیپالتوام رو پوش ام،یهم رو صورتم نشوندم و بعد از تک زنگ ت یمیمال

  زدم. رونیاز آراد از خونه ب

  عقب کنار مامان جا گرفتم. یدر خونه بود. قدم هام رو تند کردم و رو صندل يجلو امیت نیماش

  هم به راه افتاد. امیکردم و ت یسالم و احوالپرس باهاشون

  گفت: آراد چه طوره؟ تنهاست؟ یبا نگران مامان

  .امیخوبه، آره خودش اصرار داشت که باهاتون ب-

  مواجه شد. امیبابا و ت يلب شروع کرد به قربون صدقه رفتن آراد که با اخم ها ریزد و ز يلبخند مامان

  .میبود و باعث شد که زود برس یکیو کم تراف کینسبتاً نزد ری. مسمیبه خونه شون سکوت کرد دنیتا رس گهید

  داد. امیکه تو دستش بود رو دست ت ییبایو دسته گل ز ینیریش ي. مامان جعبه میشد ادهیمون پ همه

  باز شد. یکیت يبعد در با صدا يهم زنگ رو فشار داد که لحظه ا بابا

که تو باغچه کاشته بودند،  ییبایز يگل ها یول زیی. با وجود فصل پامیو بزرگشون شد ییالیو يهم وارد خونه  با
ا خاك بارون خورده، فضا رو خوشبو کرده بود. عطرشون ب يخودشون رو حفظ کرده بودند و بو یهنوز طراوت و تازگ

  .دمیبه مشام کش وبو ر نیرو لبم اومد و چشم هام رو بستم و با لذت ا يلبخند

  .میبودند، شد دهیچ ینیتزئ متیگرون ق لیو با وسا قهیبا سل یلیکه خ باشونیز يخونه  وارد

  ازمون استقبال کردند. یهمراه با دو پسر جوون به گرم يو مرد زن
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  .میو بزرگشون نشست کیش ییرایمعمول دور هم تو پذ يو تعارف ها یاز سالم و احوالپرس بعد

  هم. شیهم پ امیو بابا کنار هم نشسته بودند؛ من و ت مامان

زدم که همون دوستش باشه؛ اون  یبود، کنارش نشسته بود و حدس م امیهم سن و سال ت باً یاز پسر ها که تقر یکی
کرد؛  یبهم نگاه م یحالت خاص هیمن نشسته بود و با  يداد و رو به رو یاز اون ها نشون م کتریپسر هم کوچ یکی

  .فتمنگاهم رو ازش گر یرو بهم منتقل کرد و با اخم ينگاهش حس بد

  

  بهش دست بده. یشد که آدم حس راحت یباعث م میکه داشت یو گرم یمیبود و جو صم یسر هر موضوع بحث

  ارن؟ینم فیدونستم گفت: عروس خانم تشر یه هنوز اسمش رو هم نمرو به مادر عروس ک مامان

  .اینسبتًا بلند گفت: گندم جان، مادر ب يتکون داد و با صدا يعروس هم سر مادر

آروم  ياومد و با صدا رونیاز آشپزخونه ب ییچا ینیبا صورت سبزه و بانمک با س زهیم زهیر يبعد دختر يلحظه  چند
  سالم کرد.

  ها کرد. ییآروم شروع به تعارف کردن چا يو اون هم با قدم ها میرو داد جوابش

  شدم. یاش داشتم کالفه م رهیخ ينگاه ها نیاز ا گهیرو ازش کردم که با برادرش چشم تو چشم شدم؛ د نگاهم

رو  یکردم و فتجون ياش، تشکر یعسل يبه چشم ها يبه خودم اومدم و با لبخند ییچا ینیگندم و س ستادنیا با
  برداشتم.

 یدادم و نم یکاش به حرفش گوش نم ؟یآراد بودم که نکنه حالش بد بشه؛ تنها تو خونه اگه حالش بد بشه، چ نگران
  گرفته بودم. يبد ياومدم. دلشوره 

  رو درآوردم که آه از نهادم بلند شد؛ شارژش تموم شده بود و خاموش کرده بود. میرو از کنارم برداشتم و گوش فمیک

  شده؟ يزی: چدیسرش رو کنار گوشم آورد و پرس امیتو نگاهم مشخص بود که ت یو نگران یقدر کالفگ اون

  هم شارژش تموم شده و خاموشه. مینگران آرادم؛ گوش-
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  .ایآورد و گفت: ب رونیب شیکت سرمه ا بیاش رو از تو ج یو گوش دیکش يکالفه ا پوف

 يکه گفته بودم رفتم و شماره  یخانم، مادر گندم، به اتاق دیکردم و بعد از اجازه گرفتن از مهش يتشکر یخوشحال با
  آراد رو گرفتم.

  : بله؟دیچیپ یکرد، صداش تو گوش شتریام رو ب یاز چند بوق که نگران بعد

  که تو اتاق بود، نشستم و گفتم: سالم، ترالنم. ينفره ا هیتخت  رو

  شده؟ يزیآهان، چ-

  ؟ینگرانت شده بودم. خوب-

  .دهیصدام رو نشن ایکرد؛ فکر کردم قطع شده  سکوت

  الو؟ آراد؟-

  .زمیخوبم عز-

  !زم؟یشد؛ به من گفت عز یگرد تر نم نیهام از ا چشم

  جواب بدم. دیبا یدونستم چ یشده بودم و نم هول

  نگران نباش. گهیکرد و گفت: خب د يگفته؛ صداش رو جد یبود چ دهیهم انگار نفهم خودش

  . فعالً.هیبق شیباشه منم برم پ-

قلبم گذاشتم و  يزد. دستم رو رو یتند تند م جانیجوابش نموندم و تماس رو قطع کردم. هنوز هم قلبم از ه منتظر
شون  یو چوب یطوالن ياومدم؛ پله ها رونیو از جا بلند شدم و در اتاق رو باز کردم و از اون جا ب دمیکش یقینفس عم

  ام نشستم. یقبل يکردم و سر جا یرو ط
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 نییتع ه،یاول يو گندم هم با هم حرف زدند و بعد از انداختن انگشتر به عنوان نشون تو دست گندم و صحبت ها امیت
و ازشون  میموند گهید یگذاشتند؛ کم ندهیماه آ يرو برا یقرار عروس نشون،یب تیمحرم ي غهیو خوندن ص هیمهر

  .میکرد یخداحافظ

کرد،  یم یهمون طور که رانندگ امیکردند که ت یم فیو مامان و بابا از گندم و خانواده اش تعر میراه برگشت بود تو
  ه؟یبهم انداخت و گفت: نظر تو چ ینگاه نهیاز آ

  بود و ازش خوشم اومد؛ خانواده اش هم خوب بودند. یدختر خوب یلیزدم و گفتم: گندم خ يلبخند

  ست. قهیداداشت خوش سل گهیرو لبش اومد و گفت: بله د يهم لبخند امیت

  بهمون زد و گفت: برادراش ازدواج نکردند؟ يهم لبخند بابا

پارسال از  یازدواج کرده بود ول شیهمون دوستم، دو سال پ د،یتکون داد و گفت: ام» نه« يبه نشونه  يسر امیت
  هم هنوز ازدواج نکرده. ن،یزنش جدا شد؛ داداشش، رام

 يرفتارا دنیبود وگرنه با د ومدهیبود؛ خوب شد آراد ن نیکرد، اسمش رام یاون پسره که همه اش بهم نگاه م پس
  شد. یم یعصبان یحتمًا کل نیرام

  شدم. ادهیکردم و پ یازشون خداحافظ م؛یدیخونه مون رس يبعد جلو یکم

  آوردم و در رو باز کردم و وارد خونه شدم. رونیب فمیرو از ک دیکل

کردم و به قدم هام سرعت  کیپالتوام رو به هم نزد يشده بود. لبه ها يو ابر رهیسرد شده بود و آسمون ت یلیخ هوا
  دادم و وارد خونه شدم.

  و سکوت فرو رفته بود. یکیخاموش بودند و خونه در تار ییرایتو پذ يها برق

اتاق  کیتار ياش تو فضا یبود و نور گوش هدیطرف اتاقمون رفتم و آروم در رو باز کردم؛ آراد رو تخت دراز کش به
  پخش شده بود.

  برق رو زدم. دیآوردم، کل یطور که پالتوام رو درم همون

  ؟ینشست یکیسالم، چرا تو تار-
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  .کنهیکم سرم درد م هیگفت:  يگرفته ا ياش رو کنار گذاشت و با صدا یو گوش دیاش کش یشونیبه پ یدست

  کردم و کنارش رو تخت نشستم. زونیرو تو کمد آو مانتوام

  ؟يقرصات رو خورد ی. راستيإ؟ چرا؟ تو که خوب بود-

  شد، گفت: آره. یتکون داد و همون طور که رو تخت جا به جا م يسر

  .دمیرو روش مرتب کردم و بعد از خاموش کردن برق، کنارش دراز کش پتو

دستش  یکیسرش گذاشته بود و اون  ریدستش رو ز هیعادت کرده بود. به آراد نگاه کردم که  یکیهام به تار چشم
  هم کنارش بود.

خواست تو بغلش باشم و به  یکنه؛ چه قدر دلم م ریاش اس يقو يبازوها نیا نیخواست من و ب یقدر دلم م چه
  اومد. یاز دستم بر نم يکرد و منم کار یم يقرار یقلبش گوش کنم. قلب عاشقم باز هم ب يصدا

  اومد. یپهلو به اون پهلو شدم، خوابم نم نیا یتو جام جا به جا شدم و هر چ یکم

  بوده. یک نمیآراد که روشن شد، کنجکاو شدم که بب یگوش ي صفحه

وقت  هیکه  نیا يرو از کنارش برداشتم و برا یصدا گوش یبه آراد که غرق در خواب بود، کردم و آروم و ب ینگاه
  گرفتم، رو باز کردم. ادیبار باز کرده بود و من  هیاش رو که چون  یپتو بردم و قفل گوش رینشه، سرم رو ز داریب

ناشناس اومده بود رو باز کردم و با خوندنش حس کردم خون تو رگ هام خشک  يشماره  هیرو که از  یام اس اس
  شد.

  

  دوباره خوندمش. يشتریاشتباه خوندم پس با دقت ب دیکردم شا فکر

  کن. يکار هیبچه  نیحداقل به خاطر ا فته؛یانگار اون شب من خواستم که اون اتفاق ب یزن یحرف م يجور هیآراد -

داشتم  یبودم؛ سع رهیخ یگوش يحالت مسخ شده به صفحه  هیزنه و فقط با  ینم گهیکردم قلبم د یم حس
 یاومده پس چرا اسم آراد رو م اگه اشتباه یاس ام اس اشتباه اومده ول نیا دیبدم که شا هیبه خودم روح نانهیخوشب

  دونسته؟ 
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  نبود. گهید یچیه یهاش انداختم ول امیپ ي هیبه بق ینگاه

 نم؟یرنگ آرامش رو بب دیوقت نبا چیشد؟ چرا من ه یخواستم نم یم یگلوم رو گرفته بود؛ چرا من هر چ يبد بغض
  چرا؟

دونم  یاومد؛ م یاز دستم بر نم يکار یول دمید یشوهرم رو م انتی. خدندیچک یداغم رو صورتم م يها اشک
  وار دوسش دارم. وونهیهنوز د انتشیخ نیبا وجود ا یول هیوونگید

دل  نیکار با ا یچ یرو سر جاش گذاشتم و به صورت غرق در خوابش نگاه کردم و زمزمه کردم: کاش بدون یگوش
  .یالیخ یقدر ب نیو خودت ا يعاشقم کرد

  

***  

رو  يبه غذاها يسر هیرو لبم اومد. به آشپزخونه رفتم که  يزد انداختم و لبخند یبرق م يزیبه خونه که از تم ینگاه
  عوض کردن لباسام به اتاقمون رفتم. يرو کم کردم و برا رشونیگاز بزنم؛ ز

 دهیآراد رو فهم يماریبرگشته بودند و موضوع ب شیکه تازه از ک ایو رو الیو ساناز همراه با دان نیقرار بودآر امشب
  .انیشام ب يبودند، برا

  رو صورتم نشوندم.  یکمرنگ شیو آرا دمیپوش يام رو با شال و شلوار قهوه ا یکمدم رو باز کردم و سارافن کرم در

  چند دو سه روز حالش بهتر شده بود؛ اون هم بلند شد و لباس هاش رو عوض کرد. نیهم تو ا آراد

گفتم؛  ینم یچیه یول هیچ لشیدونستم دل یم نکهیمشکوکش بود و با ا يکرد تماس ها یم تمیاذ یلیکه خ يزیچ
که باعث تعجب آراد  يدادم طور یگفت رو بدون حرف انجام م یکه م یجر و بحث نداشتم و هر چ ياصالً حوصله 

  شده بود.

  داد، گفت: چته؟ یموهاش رو حالت م نهیآ يهمون طور جلو آراد

  .یچیکردم، گفتم: ه یآراد رو از جمع م ياضافه  يطور که لباس ها همون

  طرفم برگشت. به
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  ؟یکن یم يطور نیپس چرا ا-

  و با دستش چونه ام رو باال گرفت و گفت: با توام. ستادینکردم که به سمتم اومد و رو به روم ا یتوجه

  رو ازش گرفتم. نگاهم

  ولم کن.-

کردم خودم رو از بغلش  یسع یت اون جا بمونم ولخواس یکه دلم م نیبا ا د؛یو من رو تو بغلش کش دیرو کش دستم
آغوش حس  نیبه جز من تو ا يا گهیطور بغل کرده و کس د نیرو هم، هم گهید یکیکه  نیبکشم؛ فکر ا رونیب

  کرد. یام م وونهیآرامش بهش منتقل شده، د

 نیا یچ ؟یکن یکه محکم تر من و به خودش فشرد و آروم کنار گوشم گفت: چرا از من فرار م رونیب امیب خواستم
  شده؛ بگو ترالن. یبهم بگو چ ده؟یقدر عذابت م

  خودشه؟ چه طور بهش بگم که هم برام درده هم درمان؟ يرفتارا دهیکه عذابم م يزیتونستم بگم چ یطور م چه

  رو بهشون ندادم.  ختنیر ياجازه  یسوخت ول یاشک چشم هام م از

  عطرش رو با تموم وجودم استشمام کردم و دست هام رو دور کمرش محکم حلقه کردم. یقیبا نفس عم همراه

اتفاق  نیشدم؛ کاش ا یباهاش آشنا م گهیجور د هیخودم داشته باشم؛ کاش  يآراد رو برا شهیتونستم هم یم کاش
  ...گهیکاش د يافتاد و هزار ا یها نم

  آورد. رونیو من رو از بغلش ب دیکش يزنگ پوف کالفه ا يصدا دنیشن با

استقبال از  يموهام مرتب کردم و همراه با آراد برا يو شالم رو رو دمیکش یکردم صورتم سرخ شده؛ نفس یم حس
  .میاومد رونیمهمون ها از اتاق ب

  رو تو بغلش گرفته بود، وارد شدند. ایو ساناز که سان نیبعد آر يرو زدم و لحظه ا فونیآ

  .دمیماهش رو تو بغلم گرفتم و لپ تپلش رو بوس هیبه  کیرو که نزد ایو سان میازشون استقبال کرد یگرم به
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و  ختمیرو توش ر ییگذاشتم و چا ینیرو به ساناز دادم و خودم هم به آشپزخونه رفتم. فنجون ها رو تو س ایسان
ها رو تعارف کردم؛ خودم هم  ینیریو ش يرفتم و چا رونیبودم، از آشپزخونه ب دهیظرف چ هیکه تو  ینیریهمراه با ش

  آراد نشستم. شیپ

آراد لب هاش به  دنیشد و با د رهیبه آراد بود، به اطراف خ هیدرشتش که شب يشده بود و با چشم ها داریب ایسان
  آراد بره، باز کرد. شیخواد پ یم نکهیا یباز شد و دست هاش رو به معن يخنده ا

خوشگل  يشد داریگرفت، گفت: ب یرو از بغل ساناز م ایزد و از جا بلند شد و همون طور که سان یلبخند مهربون آراد
  عمو.

  .دیکش یغیج ایکه سان دیرو بغل کرد و محکم گونه اش رو بوس ایسان

  چپ چپ نگاهش کرد. نیآر

  .ادیبهت فشار م يطور نیچه طرز ابراز احساساته؟! در ضمن تو هنوز حالت خوب نشده؛ ا نیا-

  تکون داد. يسر الیخ یب آراد

  خوبم. ال،یخ یب-

  آراد، پس فردا چهلم باباست. یگفت: راست نیکه آر میرو سکوت کرده بود يلحظه ا چند

  رو لب آراد محو شد و چشم هاش رنگ غم گرفت. لبخند

  ؟يدونم؛ کارا رو انجام داد یگفت: م و دیکش یآه

  آماده ست. یو همه چ میآره، همه کارا رو انجام داد-

  به وجود اومد.  یسکوت نمونیلب گفت و ب ریز يا» خوبه« آراد

  وارد خونه شدند. ایو رو الیرو زد و چند لحظه بعد دان فونیرو شکست؛ بلند شدم و آ نمونیزنگ سکوت ب يصدا

  برقرار شد. نمونیب یمیدوباره جو صم یاز سالم و احوالپرس بعد
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  .ادیداد و گفت: چه قدر بابا شدن بهت م يرو تو بغلش گرفته بود، اشاره ا ایزد و به آراد که سان يلبخند ایرو

  .نشون داد ایبا سان يانداخت و خودش رو مشغول باز نییبعد سرش رو پا یچشم هاش گرد شد ول يلحظه ا آراد

  نگفتم. يزیانداختم و چ نییحس کردم گونه هام رنگ گرفت؛ سرم رو پا منم

  کردند که آراد عاشق منه. یازدواج ما خبر نداشتند و فکر م ياز نحوه  ایو رو الیدان

  . میبود یمعمول يموقع شام مشغول گفتگو و بحث ها تا

  هم پشت سرم اومدند. ایو غذا رو بکشم؛ ساناز و رو نمیرو بچ زیآشپزخونه رفتم که م به

  خوردن شام صدا کردم. يرو برا ونیو آقا دمیچ قهیبا سل یلیرو خ زیو م دمیکمکشون غذا رو کش با

  .ختیبود، بشقابم رو برداشت و توش برنج ر الیکنارم نشسته بود و همون طور که مشغول حرف زدن با دان آراد

  و لبم شکل گرفت.ر ياش غرق در لذت شدم و لبخند یپوست ریتوجه ز نیا از

  کنند. یبه ما نگاه م يلبخند معنادار هیبا  نیساناز و آر دمیرو ازش گرفتم که د نگاهم

  انداختم و مشغول خوردن غذا شدم. نییرو پا سرم

  موندند و رفتند. یاز خوردن شام، مهمونا دو ساعت بعد

***  

  کردم. یشد، نگاه م یمراسم چهلم باباش آماده م يتخت نشسته بودم و به آراد که داشت برا رو

  آراد؟-

  بست، گفت: ها؟ یاش رو م یمشک راهنیپ يطور که دکمه ها همون

  ام؟یمنم ب يخوا یم-

  نه.-

  .امیچرا خب؟ زشته من ن-
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  و به سمتم اومد. دیاومد رو پوش یبهش م یلیاش رو که خ یچرم مشک کاپشن

  بهت بگه؟ ادیاز دهنش در م یمثل اون دفعه اون افسانه هر چ يخوا یم-

 يبرو خونه  رهیبهتره؛ اگه هم تنها حوصله ات سر م يطور نیو گفت: ا دیموهام کش ينگفتم که دستش رو رو يزیچ
  .نایمامانت ا

  زدم و گفتم: باشه. يکه به فکرم بوده، لبخند نیا از

  دنبالت. امیزد و گفت: شب م يهم لبخند محو اون

  ؟يبا من ندار يتکون دادم که گفت: کار يسر

  .ينره بخور ادتینه. مواظب خودت باش؛ قرصات رو -

  ام زد. یشونیرو پ يبه طرفم خم شد و بوسه ا یجواب کم يجا به

  رفت. رونیلب زمزمه کرد و از اتاق ب ریز »یخداحافظ«شوك کارش بودم که عقب رفت و  تو

  

  زدم و از جا بلند شدم. يگرفتم، لبخند بوسه نیکه با ا یآرامش از

  زدم. رونیاز خونه ب میو گوش فیو بعد از برداشتن ک دمیطرف کمدم رفتم و لباسام رو پوش به

  رو دادم. نایگرفتم و آدرس خونه مامان ا یتاکس هی ابونیخ سر

  خورد.  یبخار گرفته م ي شهیکرده بود و آروم آروم به ش دنیشروع به بار بارون

  انداز شده بود، گوش دادم. نینسبتاً خلوت طن ابونیبارون که تو خ يبایز يو به صدا دمیکش نییپا یرو کم شهیش

بعد در با  یشدم و زنگ رو فشار دادم که لحظات ادهیپ هی. بعد از حساب کردن کرادیخونه رس يبعد جلو یقیدقا
  باز شد. یکیت يصدا

  در به استقبال من اومد. ياش جلو یشگیهم یبا لبخند و مهربون مامان
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  به طرفش رفتم و خودم رو تو بغلش انداختم. يقدم هام سرعت دادم و با لبخند به

  سالم مامان جونم.-

  .يدلم؛ خوش اومد زیسالم عز-

  کردم؛ امروز جمعه بود و هر دوشون خونه بودند. یو بابا هم سالم و احوالپرس امیو با ت میهم وارد خونه شد با

  و کنار مامان نشستم. میکرد یبا هم سالم و احوالپرس یهم اونجا بود؛ به گرم گندم

  که مامان گفت: آراد بهتره؟  میحرف زدن بود مشغول

  بهتره.  یلیتکون دادم و گفتم: آره خ يسر

  . درسته؟گهیامروز چهلم پدرشه د-

  .نجایا امیکه تنها نمونم گفت که ب نیا يآره؛ برا-

  مراسمشون. میرفت یت: کاش مرو به بابا گف مامان

  زودتر به حرف اومد. امیبگه که ت يزیدهن باز کرد که چ بابا

  کردند؟ تیرفته اون خانواده چه قدر ترالن رو اذ ادتونیرفته؟  ادتونیاون دفعه رو  ن؟یبر نیخوا یکجا م-

حساب آراد از پدرش و اون برادرش  گم؛یمن به خاطر آراد م یدونم مادر ول یاش گفت: م یذات یبا مهربون مامان
  جداست.

  با حرص گفت: چرا؟ امیت

  .هیپسر خوب و خوش قلب یلیبهش داشتم؛ خ ی: من از همون اول حس خوبمامان

  دادم. یمامان از آراد گوش م يها فیلبخند داشتم به تعر با

  بهم رفت. يلبخند من، با اخم چشم غره ا دنیبهم بگه که با د يزیخواست چ امیت
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کنه؛ گفتم  یتونه مجبورش کنه که با تو زندگ ینم یکس ستیهم بهت گفتم حاال که باباش ن مارستانیاون روز تو ب-
آره  ؟ينه؟ نکنه دوسش دار ایرسه. گفتم  ینم ییگفتم دوست داشتن تو به جا ؛ینکن دایپ یکن بهش احساس یسع

  ترالن؟

  ؟یگینم يزیبغض بهش نگاه کردم که ادامه داد: چرا چ با

  اشک ها جواب تموم سؤاالتش بود. نیشد؛ ا ریکه بخوام رو صورتم سراز نیهام بدون ا اشک

  بلند به اتاقم پناه بردم. يبزنم، از جا بلند شدم و با قدم ها یکه حرف نیا بدون

  رو شکست. کمیتختم نشستم و هق هق ام سکوت اتاق کوچ رو

  شدم. یم وونهید، داشتم دبودن قتیکه کامالً حق امیت يفکر کردن به حرف ها با

رسه؛ که  ینم ییعشق به جا نیقلبم بفهمونم که ا نیتونستم به ا ینم یها رو قبول داشتم ول نیکه خودم هم ا نیا با
  به من نداره. یآراد احساس

  .شهیمنطق م یآدم عاشق ب گنیکه م راسته

 یبازم قلب براش ب یبهت نداره ول یخوره، اون حس یآدم به دردت نم نیکه ا یبه قلبت بفهمون يخوا یم یچ هر
  کنه. یم يقرار یو ب یتاب

  .ختیر یشدم و اشک هام آروم رو صورتم م رهیو به سقف خ دمیتخت دراز کش رو

  خواست داد بزنم که عاشقم. به قول فروغ فرخزاد: یو بغض بودم؛ دلم م ادیمن چه قدر پر از فر و

  که من دییو بگو دیدر ببند «

  از او همه کس بگسستم جز

  ستیاگر گفت چرا ؟ باکم ن کس

  که عاشق هستم دییگو فاش

  آمد اگر از ره دور قاصدي	
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  ستیاز ک غامیکه پ دیپرس زود

  آن زن دییبگو ستیاز او ن گر

  »ستیمنزل ن نیدر ا ستیگاه رید

  حاصل، به خواب رفتم. یطرفه و ب کیعشق  نیهم قرار دادم با فکر کردن به آراد و ا يهام رو رو چشم

  ؟یش داریب يخوا یبازم گفت: نم يچشم ها دنیمامان چشم هام رو باز کردم. مامان با د يصدا با

  : ساعت چنده؟دمیگرفته از خوابم پرس يو با صدا دمیدست چشم هام رو مال با

  .ينشد داریب ی. اومدم صدات کردم ولمیچهار و ن-

  رو تخت نشستم. يا ازهیخم دنیبه بدنم دادم و با کش یو قوس کش

ناراحت  امیت يگفت: از حرفا يا انهیکوتاهم به حرکت در آورد و با لحن دلجو يدستش رو نوازش گر رو موها مامان
  .نهیخواد تو رو ناراحت بب یکه چه قدر دوسِت داره و نگرانته و دلش نم یدون ینشو؛ خودت م

  مامان؟-

  جانم؟-

  ازش فکر کنم. ییلحظه به جدا هیتونم  یمن دوسش دارم؛ نم-

  

  بود. رهیتو نگاهش بهم خ ینگران هیلبخند مهربون و  هیدر سکوت و با  مامان

  ؟یمامان شماام با آراد مخالف-

  مونه برام. یم امیت نیهم دوسش دارم اونم ع یلیمن خ زم؛ینه عز-

از بابت  المیگذشت، خ یم یهر چ ینگران تو بودم ول یلیاومد و خ یازدواج تون ازش خوشم نم لیاوا یعنیموقع  اون
  خوش قلب و مهربونه. یلیخ ده،یکه نشون م يزیشد؛ آراد برخالف چ یتو راحت تر م
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  !کنهیهم م یرو ببند؛ نگاه چه ذوق شتیگفت: ن یمامان رو لبم اومد که به شوخ يها فیاز تعر يلبخند

  که آراد بهم نداشت، خنده ام محو شد. یآوردن حس ادیکردم که با به  يا خنده

  دستم گذاشت. يدستش رو رو مامان

و خم و  چیعشق پر از پ ری. ترالن جانم، مسادیبه دست نم یعشق به آسون یول یکن یفکر م یبه چ يدونم دار یم-
  .يایمشکالت کنار ب يبا همه  یبتون دی. تو بابهیفراز و نش

  .يناهار هم که نخورد م؛یبا هم عصرونه بخور رونیب ایجا بلند شد و گفت: حاال هم ب از

  .امیزنگ به آراد بزنم، م هیتکون دادم و گفتم: باشه.  يسر

  گفت و از اتاق خارج شد. يا باشه

جواب نداد؛ خواستم قطع کنم که صداش  یآراد رو گرفتم. چند بوق خورد ول يرو از کنارم برداشتم و شماره  میگوش
  .دیچیتو گوشم پ

  ترالن؟ هیچ-

  ؟یسالم. خوب-

  ؟یداشت يآره. کار-

  ؟يوقت حالت بد نشه. قرصات رو که خورد هینه فقط نگرانت شدم -

 امیم گهیدو ساعت د یکیگفت و رو به من گفت: خوبم نگران نباش؛ من تا  یامینفر صداش کرد که به اون االن م هی
  دنبالت.

  گفتم و اونم قطع کرد. يا باشه

  که دور هم نشسته بودند، رفتم. هیبق شیاومدم و پ رونیاتاق ب از

  که مامان خودش درست کرده بود رو از مامان گرفتم. يا ینیریگندم نشستم و بشقاب ش کنار

  شده. يطور نیدونم چرا ا یکرد؛ نم یاخماش درهم بود و بهم نگاه نم امیت
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 یحسم کار دلم بود و هر چ نیکردم. ا یم دیکار با یچ یمنه ول یدونستم نگرانمه و آرزوش خوشبخت یم خودم
  .رفتیپذ یرو نم نیحس غلطه، قلبم ا نیگفت که ا یعقلم م

شد و نفس  رهیزد، بهم خ یتوشون موج م یکه نگران یینگاهم رو حس کرد و سرش رو باال گرفت و با چشما ینیسنگ
  .دیکش يکالفه ا

  بهم دست داد و دوباره اون رو تو بشقاب گذاشتم. يکردم که با حس کردن بوش، حس بد کیرو به لبم نزد ینیریش

  ده؟یترالن؟ چرا رنگت پر یبهم کرد و گفت: خوب ینگاه مامان

  زدم و گفتم: خوبم. ینگرانشون نکنم، لبخند زورک نکهیا يرفت. برا یم جیدونم چرا سرم گ ینم

  کارت دارم. ایاز جا بلند شد و گفت: ترالن ب امیت

  م و پشت سرش به اتاقش رفتم.تکون دادم و بلند شد يسر

  .نمیتختش نشست و اشاره کرد منم بش رو

 یترالن جان م نیگفت: بب یداشت ول دیاز گفتن حرفش ترد نکهیکالفه بهم کرد و با ا ینشستم که نگاه کنارش
 مونیو مطمئن باش پش يکار رو انجام بد نیبه نفع خودته که ا یدونم برات سخته ول یبهت بگم و م يزیچ هیخوام 

  .یشینم

  نگاهش کردم. کنجکاو

  ؟يچه کار-

  خودم بود، بهم نگاه کرد. يکه همرنگ چشم ها ییو با چشما دیرنگش کش ییخرما يبه موها یدست

  عمه. يخونه  شیپ رازیرو برو ش یمدت هیبه نظرم -

  گفتم: چرا؟ متعجب

  .یفراموشش کن یبتون دنشیبهتره تا با نبودن و ند یاز اون شوهرت دورتر باش یچون هر چ-
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تونم عشق  یحاال ازش دور بشم؟ مگه م شمیم وونهید نمشیلحظه نب هیتونستم از آراد دور بمونم؟ من  یمن م مگه
  !ه؟یاول و آخرم رو فراموش کنم؟ اصًال مگه شدن

  

مدت کم  نیتونم فراموشش کنم؟ عشق اون تو ا یمن ازش دور باشم، م يرو قورت دادم و گفتم: تو فکر کرد بغضم
و  یباش یچه قدر سخته عاشق کس یدون یو م یممکنه. تو خودت عاشق ریاش محکمه که غ شهیاون قدر تو قلبم ر

  بهت بگن بهش فکر نکن.

شده بود رو پاك کرد و گفت: آخه خواهر  ریسراز یدونم ک یکه نم ییدستش رو به طرف صورتم آورد و اشک ها امیت
به خاطر خودته  گمیهم م ی. هر چینیبب یبیخواد آس یم، من دوست دارم و دلم نمدلم، بفهم که من نگرانت زیمن، عز

  نشو. ریپس از من دلگ

  .دیرو دور شونه ام انداخت و من رو تو بغلش کش دستش

  . زمینکن عز هیگر-

  اومدم و اشک هام رو پاك کردم. رونیب امیاز بغل ت میگوش يصدا دنیشن با

  صاف کردم و جواب دادم. يگرفته ام رو با تک سرفه ا ياسم آراد، صدا دنید با

  الو؟-

  اونجام. گهید ي قهیحاضر شو من تا ده دق-

  گفتم و اونم قطع کرد.  يا باشه

  آراد بود؟-

  دنبالم. ادیتکون دادم و گفتم: آره گفت داره م يسر

  آب به صورتت بزن؛ چشمات قرمزه. هیشد و گفت:  بلند

  آب سرد به صورتم زدم. یرفتم و مشت یبهداشت سیاومدم و به سرو رونیاتاق ب از
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  رفتم. هیبق شیپ فمیو بعد از برداشتن ک دمیاتاقم برگشتم و پالتو و شالم رو پوش به

  کردم و با تک زنگ آراد از خونه خارج شدم. یخداحافظ ازشون

  و بابا هم پشت سرم اومدند. مامان

  شد و به طرفمون اومد. ادهیپ نیمامان و بابا از ماش دنیبا د آراد

  رو داد. تشونیکرد و جواب تسل یاحترام و مؤدبانه باهاشون سالم و احوالپرس با

  .شهیتو؛ دم در که نم ياومد یرو به آراد گفت: پسرم م مامان

  .شمیممنون مزاحم نم یلیهم با احترام گفت: خ آراد

  و اونم به راه افتاد. میشد نیبا سوار ماشاز مامان و با یبه من کرد و بعد از خداحافظ يا اشاره

  گفته که ناراحتش کرده. يزیچ هیبه صورت خسته و ناراحتش کردم؛ مطمئن بودم که افسانه  ینگاه

  .نیبش ایشد، گفت: ب یم ادهینگه داشت و همون طور که پ ابونیکه کنار خ مینرفته بود یلیخ هنوز

  ؟يدرد دار ؟ی: خوبدمیبستم، پرس یطور که کمربندم رو م . همونمیتکون دادم و جاهامون رو عوض کرد يسر

  آورد. رونیقرصش رو ب يکاپشنش کرد و جعبه  بیرو تو ج دستش

  خوبم. ست؛ین يزیچ-

  .فتمیکرد که راه ب يرو تو دهنش گذاشت و اشاره ا قرص

  نگرانم رو ازش گرفتم و حرکت کردم. نگاه

  داده بود. هیتک یچشم هاش رو بسته بود و سرش رو به صندل آراد

 یوقت یبود ول یعیدردها طب نیکرد و ا یدارو مصرف م دیبا یمدت هیتا  یبهتر شده بود ول یلینسبت به قبل خ حالش
  .دمیکش یاون درد داشت، انگار من درد م

  .میشدم و با هم وارد خونه شد ادهیشد؛ منم پ ادهیحرف پ یچشماش رو باز کرد و ب اطیتو ح نیتوقف ماش با
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 یشونیپ يتخت انداخت و ساعدش رو رو يلباساش رو عوض کنه، خودش رو رو نکهی. آراد بدون امیاتاقمون رفت به
  اش قرار داد.

  اش زنگ خورد. یبگم که گوش يزیرو عوض کردم و کنارش نشستم. خواستم چ لباسام

  به صفحه اش انداخت که اخماش درهم شد. یآورد و نگاه رونیاش ب یشلوار کتان مشک بیاش رو از ج یگوش

  و تماس رو وصل کرد. دیکش يکالفه ا پوف

  ؟یگیم یچ-

-...  

  .امیخب؛ االن م یلیتو موهاش فرو کرد و گفت: خ یدست یحوصلگ یب با

  رو گفت و قطع کرد. نیا

  ؟يبر يخوا یم ییجا-

  گفت و از جا بلند شد و کاپشنش رو مرتب کرد. يا آره

  .ینره درها رو قفل کن ادتیکردم،  ریکنم زود برگردم؛ اگه د یم یسع-

  زد. رونیحرف زدن رو بهم نداد و از اتاق ب ي اجازه

دونم  یخودم مرتب کردم و چشمام رو بستم. نم يو پتو رو رو دمیکش يموندم. پوف کالفه ا یتنها م دیبا دوباره
  حوصله و خسته ام. یب شم،یم داریهم ب یخوابم وقت یقدر م نیچرا ا داً یجد

  که چشمام گرم شد و به خواب رفتم. دینکش یطول

 یاون شب ادیتو دلم افتاد؛  ياتاق ترس بد کیتار يفضا دنیچشم هام رو باز کردم. با د ییسر و صدا دنیشن با
  افتادم که دزد اومده بود.

دادم و نفس  صیعادت کرد، قامت آراد رو تشخ یکیبودم. چشمام که به تار دهیترس یلیاومد و خ یباال نم نفسم
  و صداش کردم. دمیکش یراحت
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  طرفم برگشت و برق رو روشن کرد. به

  ؟ياومد یک-

  . شهیم يا قهیده دق-

  پاشو. ؟یخواب یقدر م نینشست و گفت: تو چرا ا کنارم

  .ادیگفتم: خوابم م يا ازهیبه خودم دادم و با خم یو قوس کش

  ام رو گرفتم. ینیعطرش صورتم جمع شد و با دست ب ياومد که با استشمام بو جلوتر

  عطرت چه بد بوئه-

  زنم؟ حالت خوبه؟ یعطر رو م نیا شهیتو؟ من هم یگیم یگفت: چ متعجب

  اومد. یاالن بدم م یبوش رو دوست داشتم ول یلیکرد و منم خ یعطر استفاده م نیاز ا شهیگفت هم یم راست

  .گهینگفتم که گفت: پاشو د يزیچ

  .دهیبو م یلیلباست رو عوض کن خ نیتوجه به حرفش گفتم: توام زودتر ا یب

  عوض کرد و گفت: االن خوبه؟ یرنگ یمشک شرتیدرهم بلند شد و به طرف کمدش رفت و لباسش رو با ت ياخما با

  .میاومد رونیبلند شده بود رو با کش بستم و با هم از اتاق ب یتکون دادم و موهام رو که تازگ يسر

  

  م؟یدار یشام چ-

  باال انداختم. يا شونه

  . یچیه-

 یپخش م الیسر هیکه  یکیرو روشن کردم و بعد از عوض کردن کاناال رو  ونیزیکاناپه انداختم و تلو يرو رو خودم
  کرد، متوقف شدم.
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  !شهیزحمت م ا؛ینکن يوقت تو کار هیداد زد: به آشپزخونه رفت و از همون جا  آراد

  !یکه به فکرم یکردم و داد زدم: باشه. مرس يزیر ي خنده

 یم تزایشدم. دختر و پسره تو رستوران نشسته بودند و پ لمیف يادامه  دنینگفت و منم مشغول د يزیچ گهید
دفعه  هیدونم چرا  یکردم. نم یبوش رو هم حس م یداد؛ حت یاش هم خوشمزه نشون م افهیکه ق ییتزایخوردند؛ پ

  خواست. آب دهنم رو قورت دادم. تزایدلم پ يا

رسوندم و پشت  ییمعده ام باال اومدم. با سرعت خودم رو به دستشو اتیاملت حس کردم تموم محتو ياحساس بو با
  سر هم عق زدم.

  اومد. یآراد از پشت در م يصدا

  . ترالن با توام ها.نمتیدر رو باز کن بب ؟یخوب ؟يشد یچ-

  اومدم. رونیب ییام زدم و از دستشو دهیبه صورت رنگ پر یآب

  ؟یدفعه؟ خوب هی يشد ینگرانش بهم نگاه کرد و گفت: چ يبا چشما آراد

  خوبم.-

رفت، گفت: دنبال تو اومدم؛  یکه اومد، همون طور که به طرف آشپزخونه م يا یسوختگ يبگه با بو يزیچ خواست
  رفت گاز رو خاموش کنم. ادمی

  اومد و کنارم نشست. رونیبعد آراد از آشپزخونه ب يکاناپه انداختم. لحظه ا يخودم رو رو یحال یب با

  دفعه؟  هیچت شد -

  املت که اومد حالم بد شد. يدونم. بو ینم-

  دکتر؟ میبر يخوا یم-

  تکون دادم و گفتم: نه خوبم. نیبه طرف يسر

  ارن؟یزنگ بزنم ب يخور یم یخب غذامون هم که سوخت. چ-
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  .تزایگفتم: پ عیسر

  داد. تزایگفت و سفارش دوتا پ يا باشه

  بهتر شده بود و حالت تهوعم کمتر شده بود. حالم

  گذشته بود که زنگ رو زدند و سفارش ها رو آوردند. يا قهیدق ستیب

االن اشتهام کور شده  یخواست ول تزایدلم پ يدفعه ا هی نکهی. با امیو مشغول خوردن شد دمیرو چ زیکمک آراد م با
  نتونستم بخورم. کهیت هیاز  شتریبود و ب

  ؟يخور یشدم که آراد گفت: چرا نم بلند

  شدم. ریس-

  دفعه؟ هیچت شد  ؛ي. تو که خوب بودنمتیبب سایوا-

  .ریشب به خ شم؛یکم بخوابم بهتر م هیحالم و بدنم کوفته اس.  یب یلیگفتم: فکر کنم سرما خوردم. خ یحال یب با

  زود چشمام گرم شد. یلیرو داد و منم به اتاقمون رفتم و خ جوابم

  شد، نگاه کردم. یچشمام رو باز کردم و به آراد که داشت حاضر م یحال یب با

 رمیسر هم م هیجا کار دارم؛  هیشدن من شده بود، به طرفم برگشت و گفت: من  داریب يمتوجه  نهیکه از تو آ آراد
  زنگ بزن. ،یداشت يشرکت اگه کار

  رفت. رونیزمزمه کرد و از اتاق ب یتکون دادم و اون هم خداحافظ يسر

معده ام داره  اتیداشتم. چشمام رو بستم که حس کردم تموم محتو يتهوع دوباره به سراغم اومد و حس بد حالت
  خورده بودم رو باال آوردم. یرفتم و هر چ ییبه دستشو اد؛یباال م

  تخت افتادم.  يرو یحال یب با

*  
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بودم و پاهام رو تو شکمم جمع کرده  دهیحال دراز کش یشب همون طور حالم بد بود و چند بار هم باال آوردم. ب تا
  بودم.

  زدم، خاموش بود. یهم هنوز برنگشته بود و زنگ هم که بهش م آراد

  اومد. پس باالخره برگشت.  اطیاز تو ح نشیماش يصدا

  بعد در باز شد و آراد اومد تو. یلحظات

  بودم، به گام هاش سرعت داد و خودش رو بهم رسوند. دهیحال و رنگ پر یمن که اون طور ب دنید با

  ده؟یقدر پر نیشده؟ چرا رنگت ا یچ-

 يو با معده  دمیدو ییاز جا بلند شدم و به طرف دستشو عیو سر دیچیام پ ینیعطرش تو ب يشدنش بو کینزد با
  عق زدم. یخال

  بهم کرد و به طرفم اومد و دست سردم و تو دست گرمش گرفت. ینگاه نگران دنمیبا د آراد

  ؟يحالت بد بود، چرا به من زنگ نزد ؟یخیقدر  نیچرا ا-

سرتون کجا گرم بود که خاموش بود  یدونم جنابعال ینم یحالم گفتم: زنگ زدم ول یب يزدم و با صدا يپوزخند
  .تیگوش

آورد و به دستم  رونیرو از توش ب یگفت و در کمدم رو باز کرد. پالتو و شال یخب یلیخودشه، خ ریتقص دیفهم یوقت
  داد.

  ه؟یچ نایا-

  چت شده. نمیبب مارستانیب میریکرد پالتوام رو بپوشم، گفت: م یطور که کمک م همون

  کرد. یاعتراض کنم که اخم خواستم

  که گفتم. نیهم-
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زانوهام انداخت و  ریتونم راه برم، دستش رو ز ینم یحالم که حت یاون قدر ب دید یموهام انداخت. وقت يرو رو شالم
  عطرش مشامم رو پر نکنه. يکردم که بو یم یام رو گرفته بودم و سع ینیبغلم کرد. ب

تو تنم افتاد. آراد هم که متوجه شد قدم هاش رو تندتر کرد  يبه صورتم خورد که لرز يباد سرد اطیمون به حورود با
  خودش هم سوار شد و به راه افتاد. نم؛یبش یرو باز کرد و بهم کمک کرد که رو صندل نیماش يدر جلو یو به سخت

  .دمینفهم يزیچ گهیو د فتهیهم ب يباعث شد چشمام رو ادمیو ضعف ز یحال یب

*  

  گفتم. یکه بخاطر سوزن سرم بود، آخ یرو آروم باز کردم و خواستم دستم رو بلند کنم که با سوزش چشمام

  صدام به طرفم اومد. دنیکرد، با شن ینگاه م رونیپشت به من از پنجره به ب یکه کم آراد

  ؟يبهتر-

  نجام؟یا یشده؟ من از ک ی: چدمیتکون دادم و پرس يسر

  اومده.  نییو فشارت پا یکه آوردمت. دکتر گفت ضعف داشت شهیم یساعت هی-

  جام؟ نیا یتا ک-

  رو تخت نشست. کنارم

  .نتشیو دکتر بب ادیب دیگرفتند. جوابش با شیازت آزما-

  سرم دوختم. ينگفتم و نگاهم رو به قطره ها يزیچ

  

  که دستش بود رو به دست آراد داد. يکه حتمًا پرستار بود، وارد اتاق شد و برگه ا یبه در خورد و دختر جوون يا تقه

  .ادیهمسرتونه؛ االن دکتر هم خودش م شیجواب آزما نیا-

  رفت. رونیگفت و از اتاق ب یکنم یکرد. پرستار هم خواهش م يتکون داد و ازش تشکر يسر آراد
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  کرد. یم یرو بررس شیو با دقت جواب آزماگذشته بود که دکتر وارد اتاق شد  يا قهیدق چند

  به خاطر من نگرانه؟ یعنیکرد؛  یبه دکتر نگاه م یکند و با نگران یپوست لبش رو م آراد

  زد. يبه ما کرد و لبخند یرو کنار گذاشت و نگاه شیآزما يبود، برگه  انسالیم یکه زن دکتر

  .ي. شما باردارزمیعز گمیم کیتبر-

  ! باردار؟!؟ی: چمیو آراد همزمان گفت من

  .دیدیکرد و گفت: بله. درست شن يعکس العمل ما خنده ا از

که تو شکم من، از پوست و خون من بود و تو وجود من  يشکم نشست و از فکر کردن به بچه ا يناخودآگاه رو دستم
  و از ته دل. قیعم يباز شد؛ لبخند يمن و آراد بود، لب هام به لبخند يکرد و از همه مهمتر بچه  یرشد م

به دلم نشسته بود و حس مادر بودن که حس  بیمهرش عج یبچه مطلع شده بودم ول نیتازه از وجود ا نکهیا با
  کردم. یدونستم چند وقتشه احساس م یکه هنوز نم ییکوچولو نیبود رو نسبت به ا یقشنگ یلیخ

  زد. یم ادیرو فر یو چشم هاش خوشحال کرد یم ییرو لبش خودنما یبه آراد انداختم؛ اون هم لبخند جذاب ینگاه

  تو بغل آراد فرو رفتم. یرفت و ک یدکتر ک دمیقدر غرق در حس و حال خودم و آراد داشتم که نفهم اون

  .شمیمن دارم بابا م شه؛یگفت: باورم نم قیعم يشکمم گذاشت و با لبخند يرو رو دستش

  بودم. جانیرفت و پر از شور و ه یاز رو لبم کنار نم لبخند

  .میبلند شد و پالتو و شالم رو آورد و گفت: بپوش بر آراد

  کجا؟-

  . ي. مرخص شدگهیخونه د-

  گفته. یبودم دکتر چ دهیقدر ذوق زده بودم اون لحظه که نفهم اون

***  
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اون قدر با اون خبر خوشحال شده بودم که حالت تهوعم رو فراموش کرده بودم؛ آراد  م؛یراه برگشت به خونه بود تو
  شد. یلبخند رو لبش پاك نم شهیهم برعکس هم

  آراد؟-

  به سمتم انداخت و گفت: هوم؟ ینگاه مین

  ؟یشیاز من جدا م اد،یب ایبچه به دن نکهیبعد ا-

  نگاهم کرد. متعجب

  ؟یگیم یچ-

  حرف زدن رو برام سخت کرده بود.گلوم رو گرفته بود و  بغض

من  ریکار کردم؟ مگه اتفاق اون شب تقص یمگه چ ؟يواقعاً از من متنفر ؟یکن یچرا ولم نم ،يتو که از من متنفر-
داد؛  ینم تیمن رضا يخواستم از خودم دفاع کنم و اون اتفاق افتاد؟ کاش بابات به آزاد یمن بود که م ریبود؟ تقص

  کردم. یکاش من شرطش رو قبول نم

  و قصد بند اومدن نداشت. ختیر یداغم رو گونه هام م يها اشک

  نگه داشت و به طرفم برگشت. يرو کنار نیماش آراد

  که بوده. یچند ماه از اون اتفاق گذشته؛ فراموش کن هر چ ؟یگیم يدار یمعلوم هست چ-

  ؟يتوجه به حرفاش گفتم: تو از من متنفر یب

  .ینگاهم کرد و گفت: نه. تو مادر بچه ام تیجد با

  چون مادر بچه اش بودم ازم متنفر نبود؟  یعنی

  زدم. یتلخ شخندین م،یداشت گهیاحساس اون و خودم که به هم د نیهمه فاصله ب نیا به

هم خودم رو بابتش سرزنش کردم؛ من  یبچه بدم اومد که کل نیلحظه از ا هی یام کم شده بود حت یخوشحال گهید
  اد؟یخودم بدم ب يتونستم از بچه  یچطور م
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  شکمم گذاشتم و تو دلم مشغول حرف زدن باهاش شدم. يرو رو دستم

 یمن رو به خاطر وجود تو تحمل م نکهیبا ا یمن عاشقشم و حت یرو دوست نداره ول یبابا، مامان يدیمامان، د زیعز-
  کشم، خوشحالم. یکشه، منم نفس م یکه بابات نفس م ییکه تو هوا نیاز ا ششم،یکه پ نیکنه، خوشحالم؛ از ا

  

  .میبود دهینخواب یکدوممون هم درست و حساب چیصبح بود و ه يکاینزد

  زد. یتوشون موج م یآراد خستگ يها چشم

  کرد، نگاه کردم. یاش رو مرتب م ختهیبه هم ر يداشت موها نهیآ يو به آراد که جلو دمیتخت دراز کش رو

  .يو خسته ا يدینخواب شبیتو که د ؟يبر يخوا یکجا م-

  طرفم اومد و کنارم نشست. به

  مهمم دارم. يجلسه  هیبه شرکت بزنم؛  يسر هی رمیم-

  رو ازش بخوام. نیتونستم ا ینم یبمونه ول شمیداشتم پ دوست

  .يو خسته ا يدینخواب شبیآخه د-

  موهام به حرکت در اومد. يرو دستش

 دیبا م؛یباال آورد یبده یست؛ چند تا از پروژه هامون به مشکل خورده و کل ختهیبه هم ر یلیاوضاع شرکت خ-
  خودم اونجا باشم و کارا رو انجام بدم.

  من باش. يکوچولو نینباش و مواظب ا یچیزد و گفت: تو نگران ه ينگاهش کردم که لبخند محو یناراحت با

  .یتا تنها نمون شتیپ ادیخوب استراحت کن؛ به ساناز هم زنگ زدم که ب توام

  بشم. یخوام مزاحم کس ینم ؟یاعتراض گفتم: چرا به اون گفت با

  .گهیشدم د قیوقته عادت کردم؛ اصًال باهاش رف یلیخ ییادامه دادم: من به تنها هیزدم و با کنا يپوزخند
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کرد، گفت: من  یکتش رو مرتب م ي قهیام شد و اخم هاش درهم رفت. بلند شد و همون طور که  هیکنا ي متوجه
  زنگ بزن. یداشت يکار رم؛یدارم م

  دار شده بود. شیامروز بدجور ن زبونم

  نداره که. یزنگ زدن و نزدن به تو فرق-

  .دیرفت و در رو به هم کوب رونیکرد و از اتاق ب یاخم

شده بودم؛ اون از  مونیکه بهش زدم هم پش ییاز حرف ها یازش گرفته بود حت بیم عجدل یخودم نبود ول دست
شرکتش، ناراحتش  ي ختهیو اوضاع به هم ر یو حاال با اون همه خستگ دیمراقب من بود و به خاطر من نخواب شبید

  کردم.

 یکه نم گهیخانم د هیساناز همراه با  ریتصو دنیزدم و با د رونیزنگ به خودم اومدم و از اتاق ب يصدا دنیشن با
  رو زدم. فونیآ يشناختم، دکمه 

ازشون استقبال  یرو بغل کرده بود، همراه با اون خانم وارد خونه شدند. به گرم ایبعد ساناز که سان ي قهیدق چند
  کردم.

  باهاشون شدم. ینشستم و مشغول احوالپرس کنارشون

فروغ خانم  شونیداشت، کرد و گفت: ترالن جان، ا یمهربون یلیخ يکه چهره  انسالیبه اون خانم م ياشاره ا ساناز
  و تو کارا بهت کمک کنند. نجایا انیبه بعد به درخواست آقاتون قراره ب نیهستند از ا

  به کمک نداشتم که! يازیتعجب بهش نگاه کردم؛ ن با

  اون قدر خوشحال شدم که نگو. گم؛یم کیتبر یادامه داد: راست يبا لبخند ساناز

  زدم و جوابش رو دادم. يلبخند منم

  تر بود. کیکرد؛ مخصوصًا آراد که اون موقع کوچ یم يو آراد پرستار نیفروغ خانم اون موقع ها از آر ی: راستساناز

  تکون دادم و جواب لبخند فروغ خانم رو دادم. يسر

  بزنم.  دیو سف اهیبکنم و دست به س يکار چیو فروغ خانم اجازه ندادند که من ه ساناز
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  کنند.  تمیبودند و به قول خودشون تقو ختهیمختلف تو حلقم ر يها یقدر هم از خوراک اون

  دو روز بهش وابسته شده بودم. ،یکی نیدوسش داشتم و تو ا یلیکل خ در

شام دعوتمون کرد و  يخواستم به خانواده ام بگم که مامان خودش زنگ زد و برا یخبر بچه دار شدنم م ي درباره
  .ادیخواد ب یهم م حانهیگفت که عمه ر

  کردند و حاال بعد چند ماه اومده بودند. یم یبا همسرش و بچه هاش اصفهان زندگ حانهیر عمه

چشم هام  يرو سرم کردم که سبزو شال هم رنگش  دمیداشت رو پوش یسبز رنگم که با چشم هام همخون کیتون
  داد. یخودش رو نشون م شتریب

گفتم:  د،یپوش یپالتوم به آراد که داشت کتش رو م دنیهم رو صورتم نشوندم و بعد از پوش یمیو مال حیمل شیآرا
  من آماده ام.

  .میتکون داد و گفت: بر يسر

  

***  

  .مینشسته بودم و مشغول حرف زدن بود حانه،یگندم و بهاره، دختر عمه ر کنار

  آروم و کم حرف بود. یلیبود؛ برعکس اون گندم خ یو شلوغ طونیدو سال از من بزرگتر بود و دختر ش بهاره

  

بود به  امیبهش نداشتم و واقعاً برام مثل ت یحس چیمن ه یکرده بود ول يبرادر بهاره، قبًال از من خواستگار بهنام،
بهم نگاه  يزینگاه حسرت آم هیما نشسته بود و با  يبهش داده بودم؛ اونم االن رو به رو یمنفهم جواب  نیخاطر هم

  کرد. یم

  بهاره به خودم اومد. يصدا با

  ؟يخبر ازدواج کرد یو ب ییهو هیقدر  نیچرا ا-
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  موضوع رو بهش بگم. نیتونستم ا ینم یبودم ول یمیبا بهاره صم نکهیبگم. با ا یبودم چ مونده

  .میدعوتتون هم نکرد دی. ببخشگهیشد د يدفعه ا هی یهمه چ-

  .نیانشااهللا خوشبخت باش زم؟یعز هیحرفا چ نیگفت: ا یزد و با مهربون يلبخند حانهیر عمه

  زدم و تشکر کردم. يلبخند

  .میام دار یتو راه هیآوردم و رو به بهاره و گندم گفتم:  نییرو پا صدام

  و گفت: واقعاً؟! دیکش يخفه ا غیدفعه با ذوق ج هی یچشماش گرد شد ول يلحظه ا بهاره

  هم به طرف ما جمع شد. هیبهاره حواس بق يصدا با

  شده؟ یگفت: چ مامان

  .نیشینوه دار م نیبا همون ذوق تو صداش گفت: دار بهاره

  گفتند. کیکردند و به من و آراد تبر یشون ابراز خوشحال همه

البته اجازه ندادند که  م؛یو مشغول شستن ظرف شد میاز خوردن شام همراه با گندم و بهاره به آشپزخونه رفت بعد
  نشسته بودم. ششونیپ کاریطور ب نیکنم و هم يکار

  د؟یکن یعروس نیخوا یم ی: کدمیبه گندم پرس رو

  هفته. نیگذاشت، گفت: آخر هم یآبکش م يهمون طور که بشقاب رو رو گندم

  چه خوب! يذوق گفتم: وا با

  .میبا تو مشورت نکرد دیو خانواده ها موافقت کردند؛ ببخش میرو گرفت میتصم نیبا هم ا امیترالن جون من و ت-

  .زمیهم خوشحال شدم عز یلی! خوونه؟ید هیحرفا چ نیا-

  نگفت. يزیزد و چ یهم لبخند خجول گندم

  اش داد. ینیبه ب ینیکه تا اون لحظه ساکت بود، چ بهاره
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  من روحم شاد شه! دیرو بزن گهیکم هم د هیقدر مهربون؟!  نی! آخه خواهر شوهر انایچه مؤدبن ا-

  کرد. يخنده ا گندم

  هم ترالن جون رو دوست دارم. یلیمن خ-

 یزنه م یترسناکش م يها؛ با اون اخم ها یرو نگ نیشوهرش ا يوقت جلو هیجوابش رو بدم که بهاره گفت:  خواستم
  کشتت!

  بهاره خنده ام گرفته بود. از جا بلند شدم و به طرفشون رفتم. يها يباز وونهید از

  به خودش گرفت. دهیترس ي افهیق بهاره

  !دیخدا صاحبش اومد؛ فرار کن ای-

 یب یلیگفت: خ غیکه با ج دمیمشت آب به صورتش پاش هی یآب بردم و ناگهان ریش ریکردم و دستم رو ز يا خنده
  کواال بشه! هیبچه ات شب یترالن! اله يشعور

  کنند! یهمه از ترس فرار م رون،یب يپاك شد؛ االن بر شتیخنده گفتم: بهاره آرا با

  اومدم. رونیبهاره، از آشپزخونه ب شگونیفرار از ن يخنده زد و برا ریز گندم

  زدم و کنارش نشستم. ي. لبخندششیکرد که برم پ ياشاره ا دنمیبا د آراد

 يبراش درآوردم که با چشم غره  یبهم کرد که زبون يزیآم دیاومد و نگاه تهد رونیبعد بهاره از آشپزخونه ب یلحظات
  آراد مواجه شدم.

  شوهر عمه ات و اون پسرش؟ يجلو هیچ ایبچه باز نیا-

  .دیرو گاز گرفتم و گفتم: ببخش لبم

  

  و گندم؟ امیت یعروس يبرا دیخر يایرو مبل کنارم نشست و گفت: فردا م بهاره

  آره. منم لباس ندارم. -
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  ؟يبر يخوا ی: کجا مدیبود، رو به من پرس دهیما رو شن يکه حرف ها آراد

 یزنه م یبرم؛ م ییشوهرت با تو جا ياخم ها نیکه فقط من بشنوم، گفت: من غلط بکنم با ا يو طور رلبیز بهاره
  کشتتم!

  .دیخر میبر میخوا یبه پهلوش زدم و جواب دادم: آره م يا سقلمه

هم  هیدوتا که سا نیشد که ا بیکه اون طرفش نشسته بود، شد؛ برام عج امیتکون داد و مشغول حرف زدن با ت يسر
  دفعه با هم خوب شدند؟! هیزدند، چه طور  یم ریرو با ت گهید

  

***  

  هم بهمون خوش گذشت. یلیخ م؛یو برگشت میموند گهید یشب رو کم اون

  .دیخواستم با بهاره برم خر یهم م امروز

  شرکت. رهیرسونه و از اون طرف م یخودش گفت که ما رو م آراد

  رو اونجا مونده بودند. شبید نایا حانهیچون عمه ر میبود نایمامان ا يهم تو راه رفتن به خونه  حاال

  شدم. رهیجذابش خ مرخیگرفتم و به ن رونیآراد نگاهم رو از ب يصدا با

 یکار رو م نیکه ا یدون یخودت هم م ش؛یذارم بپوش یچون نم یکن یلباس باز انتخاب نم گم،یبهت ماز االن دارم -
  ؟يدیکنم. فهم

. یش تیکه اذ يریهم راه نم یلیاومد پس بدون مخالفت، قبول کردم که ادامه داد: خ یاز لباس باز خوشم نم خودمم
  باشه؟

  باشه.-

  به بهاره زدم. یدرآوردم و تک زنگ فمیرو از تو ک می. گوشمیدیرس نایمامان ا يدر خونه  يجلو

  درهمش نگاه کردم. يبرداشتم و به اخم ها نایمامان ا يآراد نگاهم رو از در خونه  يجد يصدا با
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  اد؟یپسره که نم نیا-

  تعجب گفتم: کدوم پسره؟ با

  .گهید گمیپسر عمه ات رو م-

  تکون دادم. نیبه طرف يسر

  اد؟یب ینه، اون واسه چ-

  کرد؟ ینگاهت م ياون طور شبیچرا د-

  شد. یم یعصبان د،یفهم یبهنام شده بود؛ مطمئنًا اگه م ينگاه ها يآراد هم متوجه  يوا

  کرد؟ ینگاه م يدونم. مگه چه طور ینم-

  من نگاه کن و راستش رو بگو. يخودت رو به اون راه نزن. تو چشم ها-

  اد؟یبهاره چرا نم نیانداختم؛ پس ا یبه در خونه نگاه دوباره

  با توام ها؛ جواب من رو بده.-

  داده بودم. یمن جواب منف یبهش کردم و گفتم: قبًال خواستگارم بود ول ینداشتم. نگاه يا چاره

  .دمیگفت که نفهم ییزهایچ هیلب  ریشد و ز ظیهاش غل اخم

  نشست. نیبزنه که در عقب باز شد و بهاره تو ماش یحرف خواست

  شد. رید دیسالم. ببخش-

  رو به حرکت درآورد. نیرو دادم؛آراد جوابش رو داد و ماش جوابش

  پاساژ توقف کرد. يدر سکوت گذشت تا جلو يا قهیدق چند

  دنبالتون؟ امیب يخوا یطرفم برگشت و گفت: م به

  کردم، گفتم: نه تو به کارت برس. یام رو باز م یمنیزدم و همون طور که کمربند ا يلبخند
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  شد. ادهیکرد و پ یر و خداحافظهم تشک بهاره

  من باش. يشم که صدام کرد. منتظر بهش نگاه کردم که گفت: مواظب کوچولو ادهیخواستم پ منم

  گفتم. فقط به فکر اون بچه ست. يحرص بهش نگاه کردم و باشه ا با

  شم که دوباره صدام کرد. ادهیپ خواستم

  بله؟-

  باش. شتریمواظب خودت هم ب-

  شدم. ادهیگفتم و پ یجمع کردم و چشم یکه رو لبم اومد رو به سخت يلبخند

  

  بود، رفتم. ستادهیاون طرف تر ا یبهاره که کم شیپ

  دل و قلوه دادنتون تموم شد؟!-

  .دمیکردم و دستش رو کش يا خنده

  تو. میبر ایب یقدر حرف بزن نیا نکهیا يبه جا-

  

دونست اول  یخوشگل بود، آدم نم يمغازه هاش اون قدر لباس ها نیتریکه پشت و یکیهم وارد پاساژ بزرگ و ش با
  کدوم رو نگاه کنه.

 یلینبودم و خ يکردم. من معموالً آدم سخت پسند یمغازه ها نگاه م نیتریبه و م،یزد یطور که با هم حرف م همون
  بهاره برعکس من بود. یول دمیخر یکردم و م یرو انتخاب م يزیچ هیزود 

  بهاره اومدم. يافتاد و تو حرف ها ییبایرنگ ز ینبات یمجلس راهنیبه پ نگاهم

  .نیبهار اون رو بب-
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  تکون داد. ياون لباس سر دنینگاهم رو دنبال کرد و با د ریمس

  !ایستیهم ن قهیبد سل نیهمچ-

  .دمینثارش کردم و دستش رو به طرف اون مغازه کش یکوفت

  !؟یکش یقدر من و م نیآورد گفت: چرا ا یطور که دستش رو از دستم درم همون

  .یزن یو حرف م یستیمیجا وا هیولت کنم تا صبح -

  تا بپوشمش. ارهیبود خواستم لباس رو برام ب یبگه و وارد مغازه شدم. از فروشنده که دختر جوون يزیچ نذاشتم

و بلند  دهیقد متوسطم رو کش اومد و یبهم م یلیرو لبم اومد؛ خ يو لبخند دمیاتاق پرو رفتم و لباس رو پوش به
  داد. ینشون م

  !يچه خوشگل شد یترالن يزد و با ذوق گفت: وا یرو باز کردم و بهاره رو صدا کردم. چشم هاش برق در

  خوبه؟-

  .یشیو خوشگل تر م یکن یم رییتغ یلیخ ی. فقط اگه موهاتم رنگ کنهیبه سر تا پام انداخت و گفت: عال ینگاه

  کنم. رییاومد که تغ یام انداختم؛ خودمم بدم نم یمشک يبه موها ینگاه

  کردم. دییتکون دادم و تأ يسر

  .میاومد رونیرو عوض کردم و بعد حساب کردنش از مغازه ب لباس

  انتخاب نکرده بود. يزیبهاره چ یول میو رو کرده بود ریپاساژ رو ز یدو ساعت یکی

  انتخاب کن. يزیچ هی گهیبهار خسته شدم د يوا-

  قدر غر نزن. نیا ایو گفت: ب دیرو کش دستم

  .نیبچه ها بود؛ با ذوق گفتم: بهار اونا رو بب یسمونیقسمتش مخصوص لباس و س هیدوم پاساژ که  يهم به طبقه  با

  .میزد و با هم به طرف اون مغازه ها رفت يهم لبخند اون
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 ریوصف ناپذ یکردم و حس شور و شوق یپسر رو تو اون لباسا تصور م ایدونستم دختره  ینم یام رو که حت بچه
  گرفت. یوجودم رو دربرم

***  

  شدم. ادهیهام رو برداشتم و پ دمیرو حساب کردم و پاکت خر یتاکس ي هیکرا

پنج و چند ساله که  یکه اسم من رو صدا کرد، سرم رو باال گرفتم و به زن یزن يکردم که با صدا یدر رو باز م داشتم
  داد، نگاه کردم. یکه انجام داده بود و از منم جوون تر نشون م ییبایز يصورتش و عمل ها يرو ظیغل شیبه لطف آرا

  د؟ییبفرما-

  اومده بود رو کنار زد و گفت: من مادر آرادم. رونیاش ب یبلوندش رو که از شال زرشک يموها

  کرد؟! یکار م یچ نجایشد. مادر آراد ا یگردتر نم نیاز ا گهیهام د چشم

  

  کرده؟ دایرو پ نجایا معلوم که راست بگه. از کجا آدرس ااز کج اصالً

  .میزن یتو حرف م میبودم که جلوتر اومد و گفت: بر رهیطور متعجب بهش خ همون

  .شهیخوشحال نم دنشیبودم آراد از د مطمئن

  به عقب هول داد. یکم شتریباز شدن ب يبه طرف در اومد و در رو برا امیبه خودم ب تا

  راهش شدم. سد

  خانم کجا؟ -

  بلندش نشست. یشونیپ نیب یاخم

  .نمیکجا؟ اومدم پسرم رو بب یچ یعنی-

  پاشنه بلندش تق تق کنان وارد خونه شد. دنبالش رفتم و بازوش رو گرفتم. يرو کنار زد و با کفش ها من
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  .شهیم یعصبان نه،یآراد شما رو بب ؟يریم يخانم کجا دار-

شونه اش مرتب کرد و صداش رو باال  يرو که با کفشش ست بود، رو رو شیقهوه ا فیرو از دستم درآورد و ک بازوش
  برد.

  .نمیداره؟ من اومدم پسرم رو بب یبه تو چه ربط-

مشغول بحث  اطیاومد و به ما که تو ح رونیسر و صداها به گوشش خورده بود، از خونه ب نیخانم که حتماً ا فروغ
  ؟یکن یکار م یچ نجایمادر آراد چشم هاش گرد شد و مات و مبهوت گفت: تو ا دنینگاه کرد و با د م،یبود

  .رمینم نجایاز ا نمشیو تا نب نمیداره؟ اومدم پسرم رو بب یکرد و گفت: به شماها چه ربط یظیآراد اخم غل مادر

  حرف به قدم هاش سرعت داد و به سمت خونه رفت. نیدنبال ا به

  .شهیم یعصبان نتتیماهرخ؛ آراد بب رونیبرو بخانم به طرفش رفت و گفت:  فروغ

  از مبل ها نشست. یکینکرد و رو  یبودم اسمش ماهرخه توجه دهیآراد که فهم مادر

  شد. یم یو مطمئن بودم که عصبان نهیهمه سال بب نیاش نگران بودم آراد برگرده و مادرش رو بعد ا همه

  کرد. ینم یتوجه یول رونیبره ب میازش خواست یکار کنم؛ من و فروغ خانم هر چ یچ دیدونستم با ینم

به هم نگاه  صالیو با است دیمن و فروغ خانم پر ياومد، رنگ و رو یم اطیآراد که از تو ح نیماش يصدا دنیشن با
  .میکرد

  کن. يکار هیخانم گفت: ترالن  فروغ

جا مونده  اطیمن که تو ح دیخر يپاکت ها دنیشد و با د ادهیرو پارك کرد و پ نیرفتم؛ آراد ماش اطیبه ح دستپاچه
  شده؟ ی: چدیپرس یمن، با تعجب و نگران ي دهیبود و رنگ پر

  زدم. یکردم استرسم رو نشون ندم؛ لبخند زورک یسع

  .يامروز چه زود اومد-

  بود؛ به خاطر قد بلندش سرم رو باال گرفتم و بهش نگاه کردم. ستادهیمن ا يرو به رو گهید حاال



  پر پرواز

 
149 

 

  اومدم؟ یم دینبا-

  

  برم تو؟! يدیبگم که گفت: اجازه م يزیشده خواستم چ هول

  حرف کنار رفتم و پشت سر آراد وارد شدم. ینداشتم پس ب يا چاره

  بهش نگاه کرد. يمادرش سر جاش خشک شد و با بهت و ناباور دنیبا د آراد

پروتز شده و رژ خورده اش نشوند و به طرفش رفت. من و فروغ خانم با استرس  يلب ها يرو يلبخند مادرش
  .میبود رهیبهشون خ

  شد. رهیسرش رو باال گرفت و بهش خ نه،یصورت آراد رو بب نکهیا يو برا ستادیجلوش ا مادرش

  .شهیهم يبمونم؛ برا شتیآراد جان، پسرم، من اومدم پ-

  اش داد. یشونیرو پ يخودش رو به اخم ها يآراد جا يچهره  يکم بهت و تعجب رو کم

  ؟ياومد یچ يبرا-

خوشحال  دنمیبمونم؛ از د شتیکه از لحن سرد آراد جا خورده بود، گفت: دلم برات تنگ شده بود و اومدم پ مادرش
  ؟ينشد

  و از سر حرص. یعصب يسر داد؛ خنده ا يبلند يآراد اومد و خنده  يلب ها يرو يپوزخند

  

  کردم. یترس به عکس العملش نگاه م با

حرفا  نیزدن ا يبرا یکن یسرد گفت: فکر نم یمادرش نگاه کرد و با لحن یطوس ياش که قطع شد، به چشم ها خنده
 یتون یم ؟یکه بزن يهم دار یاصالً حرف ؟یبگ یکه چ يبشه؟ اومد یکه چ يهمه سال اومد نیشده. بعد ا رید يادیز
  ؟یکن هینبودن هات رو توج نیا

  تکون داد و با تأسف نگاهش کرد. نیبه طرف يسر
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  رو برگردوند و خواست بره که مادرش دستش رو گرفت و مانعش شد. روش

  آخه؟ یکن یم يطور نیآراد جان، من مادرتم چرا ا-

 ،يموند یمن نم شیلحظه هم پ هی یکه تو بچگ يو گفت: مادرم بود دیکش رونیدستش رو از دست ماهرخ ب آراد
  .دمینگاه مهربون ازت ند هیکه  يمادرم بود

رو دلم  یاون موقع با اون کارا و رفتارات چه حسرت يدیو نفهم ي. مادرم بوديدیو بزرگ شدنم رو ند يمادرم بود 
  آغوش مادرانه. هیازت، حسرت  یذره مهربون هیحسرت  ؛یگذاشت

فروغ خانم همه کسم شد؛ مادرم نبود  نیکرد و ادامه داد: ا خت،یر یبه فروغ خانم که آروم آروم اشک م يا اشاره
  حس رو که بهش دارم رو به تو ندارم. نیاز ا يکرد. ذره ا يبرام مادر یول

  .یلی... خياومد رید یلیبا درد ادامه داد: خ یاز درد جمع شده بود ول یکردم نفسش گرفته؛ صورتش کم یم حس

  د.بو ریهم اشک هاش رو صورتش سراز ماهرخ

  حاال اومدم جبران کنم. یبهت بد کردم ول یلیدونم. من خ یم-

  قلبش گذاشت و زانوهاش خم شد، به سمتش پرواز کردم. يکه دستش رو رو آراد

  کرده اش رو تو دستم گرفتم و اشک هام رو با پشت دست پس زدم. خی دست

   ؟یآراد خوب-

  گشت، داد زدم: فروغ خانم زود باش. یآراد م يبه فروغ خانم که تو آشپزخونه دنبال قرص ها رو

آوردم و تو  رونیرو از تو جعبه ب یلرزونم قرص يقرص اومد و کنار آراد نشست. با دست ها يخانم با جعبه  فروغ
  دهن آراد گذاشتم.

  به آراد نگاه کرد. یهم کنار ما نشست و با تعجب و نگران ماهرخ

  شده؟ يطور نیچرا ا-
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عمل کرده بود و تازه  شیداره؛ چند وقت پ یاش بهش نگاه کرد و گفت: مشکل قلب یاشک يخانم با چشما فروغ
  حالش خوب شده بود.

  .يبه روزش آورد یچ نیتوئه. بب ریگفت: تقص هیبه آراد کرد و با گر يا اشاره

  دهنش گرفت.  يحرف دستش رو با وحشت جلو نیا دنیخانم از شن ماهرخ

  .گهیبرو د ؛يداغونش کرد ش،یدید گهیخانم اشک هاش رو پاك کرد و گفت: حاال د فروغ

  رفت. رونیاز خونه ب فشیشونه اش افتاده بود رو مرتب کرد و بعد از برداشتن ک ياجبار بلند شد و شالش رو که رو به

   مارستان؟یب میبر يخوا ی: مدمیحالش بهتر شده بود، کردم و پرس یبه آراد که کم ینگاه

  حالش گفت: نه خوبم. یب يصدا با

  .یشیکم استراحت کن؛ بهتر م هیگرفت، گفت: پاشو برو  یآراد رو م يبازو ریخانم همون طور که ز فروغ

  آره پاشو.-

  و پتو رو روش مرتب کردم. دیتخت دراز کش ي. رومشیبلند شه و به اتاقمون برد میکرد کمکش

  اتاق رو ترك کرد. »يبخور ارمیب يزیچ هیبرم «با گفتن  خواست ما رو تنها بذاره، یخانم که م فروغ

  هق هق ام تو اتاق پخش شده بود. يهام قصد بند اومدن نداشت و صدا اشک

  .نمیبب نجایا ایرو تخت نشست و گفت: ب آراد

  نشستم. دستش رو باال آورد و اشک هام رو پاك کرد. کنارش

  آخه؟  یکن یم هیقدر گر نیچرا ا-

  .دمی... ترسیلی... حالت... بد بود؛ خیلیهق هق گفتم: خ... خ با

تو؛ من و فروغ خانم هر  ادیخواستم بذارم ب یکه هق هق ام قطع شه و ادامه دادم: آراد باور کن من نم دمیکش ینفس
  .مینتونست م،یریکه جلوش رو بگ میکرد يکار
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  کرد. سیاش رو خ یمشک راهنیشدم و اشک هام پ دهیگرم و آرامش بخش کش يجا هی تو

  در آروم کردنم داشت. یکرد و سع ینوازش گر رو موهام حرکت م دستش

 يچشم ها نیا نمینب گه؛یکرد، گفت: بسه د یآورد و همون طور که اشک هام رو پاك م رونیرو از بغلش ب من
  بشه ها. یخوشگل اشک

  کرد. یم يقرار یو ب دیکوب یام م نهیجنبه ام خودش رو محکم به س یب قلب

  نشه؟ شتریزد، عشقم بهش ب یحرفا م نیاز ا یوقت راشیگرم و گ يصدا نیشد که با ا یطور م چه

  به رنگ شبش نشد؟ يچشم ها نیشد عاشق ا یم مگه

جا  اطیرو که تو ح دمیخر يبه در خورد و فروغ خانم وارد اتاق شد. پاکت ها يکه تقه ا میغرق بود گهینگاه هم د تو
  از اتاق گذاشت. يگذاشته بودم رو گوشه ا

  دستتون درد نکنه.-

  .زمیکنم عز یزد و گفت: خواهش م یمهربون لبخند

  پوست کنده رو به طرفمون آورد. يها وهیم يحاو یبشقاب

   ؟يتخت نشست و رو به آراد گفت: بهتر کنار

  نگرانتون هم کردم. دیخوبم ممنون. ببخش-

  

و  یخودم يپسر نداشته  نیموهاش فرو برد و گفت: قربونت برم تو برام ع نیدستش رو ب یخانم با مهربون فروغ
  همون قدر دوست دارم.

  اش زد و دستش رو به زانوهاش گرفت و بلند شد. یشونیرو پ يشد و بوسه ا خم

  کنم. دیکم خر هیمن برم -

  مارستان؟یب میبر يخوا یم ؟یخوب ی: مطمئندمیبه آراد کردم و پرس یاز رفتن فروغ خانم نگاه بعد
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  ؟یبرگشت یتو ک یخوبم. نگران نباش؛ راست-

  رو که از رو موهام دور گردنم افتاده بود رو برداشتم و پالتوم رو درآوردم. شالم

  منم تازه برگشتم. -

  بابا چه طوره؟ يرو شکمم گذاشت و گفت: کوچولو دستش

  بابا هم خوبه. يلبخند گفتم: کوچولو با

خرس روش بود رو درآوردم و  هیکه عکس  دیسف يبودم، کفش کوچولو دهیکه خر ییزهایجا بلند شدم و از تو چ از
  به دست آراد دادم.

  داد، بهش نگاه کرد. یم جانشیکه نشون از ذوق و ه يکفش رو از دستم گرفت و با لبخند آراد

  آراد؟-

  هوم؟-

  پسر؟ ایبچه مون دختر باشه  يدوست دار-

  ؟یدوست دارم؛ تو چ شتریدختر ب یول ادیب ایبرام نداره فقط سالم به دن یرو لبش اومد و گفت: فرق يلبخند

لرزون گفتم: من دوست دارم پسر باشه  يگلوم رو گرفته بود، قورت دادم و با صدا ریرو که به خاطر اتفاقات اخ بغضم
  مادرش نشه. نیتا ع

  ؟یچ یعنی: دیتعجب پرس با

خوام  یدوست داره بهش بگه و اونم بخواد هم نتونه جوابشون رو بده؛ نم یخودم هر کس هر چ خوام مثل ینم یعنی-
  بهش حکم اعدام بدن. یکنه و اونم از خودش دفاع کنه ول تشیاذ یخودم بشه که به جرم دختر بودن کس نیع

  سراسر نفرت رو داشته باشه. یزندگ هیخوام  یو ادامه دادم: نم دمیکش ینفس

  شد. یدرهم م شتریزدم، ب یکه م یآراد با هر حرف يها اخم

  ؟يقدر ازم متنفر نیا یعنی ؟یستین یبا من راض یترالن تو از زندگ-
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  گفت!  یم یگفتم، اون چ یداشتم م یچ من

  تونستم ازش متنفر باشم؟ من دلم رو بهش باخته بودم؛ بدجور هم باخته بودم. یچه طور م من

ممکنه و  ریبدون اون غ دنینفس کش دیفهم یتپه؛ کاش م یطور م نیا ششمیقلبم االن که پ نیکه ا دیفهم یم کاش
  کاش اونم من رو دوست داشت.

  بهش نگاه کردم. یاشک يبا چشم ها فقط

  .رونیبه چشم هام نگاهش سرد شد و گفت: برو ب رهیخ

  زدم. رونیرو بشه، بلند شدم و از اون جا ب ششیبشه و دسِت دلم پ ریاشک هام سراز نکهیاز ا قبل

  دادم. ختنیر ياز اتاق ها رفتم و به اشک هام اجازه  یکی به

  بهت نداره. یچون اون حس يحست رو نشون بد دیو نبا یباش یقدر سخت بود که عاشق کس چه

  شکمم گذاشتم و زمزمه کردم: يرو رو دستم

  داشت، منم دوست داشت. مامان، کاش بابات اون قدر که تو رو دوست نفس

 يدیقدر دوست داره. شن نیکنم که بابا ا یم يوقتا بهت حسود یبعض ،یدون یزدم و ادامه دادم: م یتلخ لبخند
  وصف حال منه. نمیا شه؟یعاشق حسود م گنیم

 نه،یوقت آراد اون رو نب هیکردم که  یم مشیهام شده بود و همه اش قا ییروزها همدم تنها نیخاطراتم رو که ا دفتر
  زدم. یام رو ورق م یزندگ ياتاق مهمان برداشتم و صفحاتش رو ورق زدم؛ انگار که داشتم روزها يرو از تو کشو

کردم. خودکارم رو دستم گرفتم و  یم طنتیش یدغدغه و غم چیکه بدون ه ییدلتنگ گذشته ام بودم؛ روزها یلیخ
  شروع به نوشتن کردم.

  دلتنگم؛«

  خودم  يبرا دلتنگم

  غم بودنم... یو ب یالیخ یب يروزها يبرا
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  معنا نداشت... میبرا یکه غم و دلتنگ ییروزها

  فهمد... یکاغذ درد مرا م نیسال هاست که فقط ا اما

  خود است... يبرا یحس، دلتنگ نیدلتنگم و بدتر يآر

  »ياحمد_فاطمه#

  کاغذ افتاد و به نوشتنم ادامه دادم. يو رو دیاز چشمم چک یاشک قطره

چه  ست؛یطور ن نیکه ا یفقط خودت بدون یخوبه ول یقدر بده که همه فکر کنند که تو حالت خوبه که همه چ چه
که  نهیها همه اش به خاطر ا نیکه ا یکنند اما فقط خودت بدون يقدر بده که همه به لبخندها و خنده هات حسود

  نشون نده. و دردت رو زهیاشک هات نر

  کاغذ بدونه. نیسخته که احساست رو فقط ا چه

  از فروغ فرخزاد تموم کردم. يرو با شعر نوشتنم

  روم خسته و افسرده و زار یم"

  شیخو ي رانهیمنزلگه و يسو

  برم از شهر شما یخدا م به

  شیخو ي وانهیو د دهیشور دل

	  

  دور يبرم تا که در آن نقطه  یم

  دهم از رنگ گناه شیو شو شست

  عشق يدهم از لکه  شیو شو شست

  جا و تباه یهمه خواهش ب نیز
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  برم تا ز تو دورش سازم یم

  محال دیام يجلوه  يتو، ا ز

  برم زنده به گورش سازم یم

  وصال ادیپس نکند  نیاز ا تا

	  

  رقصد اشک یلرزد، م یم ناله

  من زمیبگذار که بگر آه،

  جوشان گناه يچشمه  يتو ا از

  من زمیآن به که بپره دیشا

	  

  بودم يشاد يخدا غنچه  به

  دیعشق آمد و از شاخم چ دست

  آه شدم، صد افسوس ي شعله

  دیلبم باز بر آن لب نرس که

	  

  بست میبند سفر پا عاقبت

  دل نیروم، خنده به لب، خون یم

  روم از دل من دست بدار یم

  حاصل یعبث ب دیام يا
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***  

  نگاه کردم. يقد ي نهیتو آ دمیجد يبه چهره  یبخش تیلبخند رضا با

تونستم  یخوشگل شده بودم و نم یلیو تو اون لباس خ میمال شیو آرا يام به نسکافه ا یمشک يرنگ موها رییتغ با
  چشم از خودم بردارم.

  کردند. فیازم تعر یلیکه اون جا بودند هم خ ییو کسا شگریو آرا بهاره

  .میو منتظر اومدن آراد بود میبهاره آماده نشسته بود با

همراه با بهاره از  شگریاز آرا یو بعد از تشکر و خداحافظ میام انداخت بلند شد یکه آراد رو گوش یتک زنگ با
  .میخارج شد شگاهیآرا

  عقب جا گرفت. یجلو نشستم؛ بهاره هم رو صندل یصندل من

رو  نیماش یبه من کرد و بدون نشون دادن عکس العمل ینگاه میکوتاه با بهاره، ن یبعد از سالم و احوالپرس آراد
  روشن کرد و به راه افتاد.

  درهمش حواسش به جلو بود. شهیهم يحکم فرما بود و آراد هم با اخم ها نمونیراه سکوت ب تو

واقعًا جذاب و  دیجذب سف راهنیو پ یبهش کردم و تو دلم قربون صدقه اش رفتم؛ تو اون کت و شلوار زغال ینگاه
  رو درآورده بود. اهشیاز مرگ پدرش لباس س شتریشده بود. باالخره بعد از گذشت چهل روز ب رینفس گ

  

  رد و بدل نشد. نمونیب یحرف چیبه تاالر ه دنیرس تا

کرد، به طرفش  یآراد که من و صدا م يشم که با صدا ادهیشد؛ منم خواستم پ ادهیبهاره پ م،یدیتاالر که رس يجلو
  برگشتم.

  آورد و به طرفم گرفت. رونیرو ب يا يکتش برد و دستمال کاغذ بیرو تو ج دستش
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  رژت رو کمرنگ کن. نیا-

  خوام. یگفتم: نم يلجباز با

  .دی. دستمال رو چند بار آروم رو لبم کشدیبه طرفم کش یکرد و خودش رو کم یاخم

  .يکرد شیقدر که آرا نیا ؛یانگار تو عروس-

  کارش خوشم اومد.آراد هم پشت سرم اومد و با من هم قدم شد. نیته دلم از ا یشدم ول ادهیکردم و پ یاخم

  .میکه دور تا دورش مهمون ها نشسته بودند، شد یکیهم وارد تاالر بزرگ و ش با

  .میمهمون ها بود نیبودند و ظاهرًا ما جز آخر دهیو گندم هم رس امیت

  بهم رفت. يچشم غره ا دنمیبا د امی. تمیطرف عروس و داماد رفت به

  ؟ياومد ریقدر د نیچرا ا-

  زدم. يلبخند

  شد. رید نجایا میو اومد میرفت شگاهیتا آرا گهید دیببخش-

شناختم  یهم که نم يدختر هی م؛یرو با بهاره رو سرشون گرفت یرنگ دیسف يرو بهش ندادم و پارچه  یحرف ي اجازه
  .دییسا یگندم بود، قند م يالیو حتمًا از فام

  کردم. سرم رو که باال گرفتم با آراد چشم تو چشم شدم. یرو حس م ینگاه ینیسنگ

  .دمید یتفاوت یو ب يچند روز فقط ازش سرد نیکه ا یام، کس یعشق زندگ با

ام سخت  یمرد زندگ يها یتفاوت یکرد و چقدر تحمل ب ینم یتفاوت شده بود و بهم توجه یاز اون روز سرد و ب بعد
  بود.

  آراد برداشتم. يچشم ها یاهیگفتن گندم به خودم اومدم و نگاهم رو از س» بله« يصدا با

  دست زدن مهمون ها کر کننده شد. يهم بله رو داد و صدا امیت
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تو محضر  يکس خبر نداشت و فقط چند نفر چیخودم افتادم که ه یعروس ادیرو لبم شکل گرفت.  یتلخ لبخند
  گفتن من خوشحال نشدند. کدوم هم از بله  چیاومده بودند که ه

 نیزد. آراد ا ینم ادینگاه مون عشق رو فر گهیو گندم، من و آراد موقع حلقه انداختن تو انگشت هم د امیت برعکس
  .ختیکس برام اشک شوق نر چیبا لبخند بغلم نکرد. ه يطور

 هیکرد و  یم ینیرو قلبم سنگ ییزهایچ هیکنم، نه فقط  يدونه داداشم که اون قدر عاشقشم حسود هیبه  نکهیا نه
  بغض محکم گلوم رو گرفته بود.

  

  نشوندم و به طرفشون رفتم؛ آراد هم کنارم قرار گرفت. يقورت دادم و رو لب هام لبخند یرو به سخت بغضم

  .نیباش نیرو بغل کردم و گفتم: مبارك باشه؛ خوش بخت تر گندم

  .زمیزد و گفت: ممنون عز يلبخند گندم

  اش زنگ خورد، از ما دور شد. یگفت و چون گوش کیهم به آراد و گندم تبر آراد

  من ناراحت باشه ها. يخواهر کوچولو نمیگوشم گفت: نب ریو ز دیرفتم که من رو تو بغلش کش امیطرف ت به

  هم خوشحالم. یلیخ ستم؛یکردم: ناراحت ن زمزمه

  زدم. ياومدم و لبخند رونیبغلش ب از

  مبارك باشه.-

 يکنار بهاره و مامان و ساناز نشسته بودم و به عده ا يزیرفتند. منم دور م اطیعکس گرفتن به ح يو گندم برا امیت
  .میکرد یرقص مشغول بودند، نگاه م ستیکه تو پ

  چه طوره؟ ین یشوهر بداخالقت؟ ن نیگفت: چه خبر از ا ساناز

  زدم. یتلخ شخندیباال انداختم و ن يا شونه
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 نیاس و من رو فقط به خاطر ا شهیبشه؟! آراد هم مثل هم یکی نیخواسته ام برآورده شده که امن تا حاال کدوم -
  بهم نگاه هم بکنه. یفکر نکنم اصالً حت اد،یب ایکنه؛ بچه که به دن یبچه تحمل م

  بهم نگاه کرد. یبا ناراحت ساناز

  آخه؟ یکن یفکر م يطور نیترالن جان چرا ا-

  کنم؛ مطمئنم. یفکر نم-

  گفت و سکوت کرد. يا» بگم واال یچ«هم  ساناز

  سر به مهمون ها بزنم. هیاز جا بلند شد و گفت: من برم  مامان

  بدم. یتکون هیاطراف بزنم و  نیا یچرخ هیبه اطراف انداخت و گفت: منم برم  یاز رفتن مامان، بهاره هم نگاه بعد

  به دور و برش نگاه کرد. ياش با کنجکاو یمشک يشد و با چشم ها داریکه تو کالسکه اش خواب بود، ب ایسان

  .دیبغلش کرد و گونه اش رو آروم بوس ساناز

  باز شد. يکه بهش زدم، لب هاش به خنده ا يبه طرف من بود که با لبخند نگاهش

  کوچولو چند وقشته؟ نی: ادیپرس ساناز

  کرد.  یموجود تو شکمم هم لبخند رو مهمون لب هام م نیفکر کردن به ا یحت

  گفت که شش هفته شه. یکه رفتم سونوگراف شیدو روز پ-

  .ادیم ایدن ی. انشااهللا به سالمتزمیعز ياش نشوند و گفت: وا یصورت يرژ خورده  يرو لب ها يهم لبخند ساناز

  نگفتم. يزیکردم و چ يتشکر

خوشگل عمو  نیهم به طرفمون اومدند؛ آراد کنار من نشست و رو به ساناز گفت: بده من ا نیبعد آراد و آر یلحظات
  رو.

  رو تو بغلش گذاشت.  ایهم با لبخند سان ساناز
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  رقص رفتند. ستیراحت شده بود، با هم به طرف پ ایاز سان الشونیو ساناز هم که خ نیآر

  و ساناز به طرفمون اومدند و سر جاشون نشستند. نیآر

  وسط؟ دیریو تپلش زد و رو به من و آراد گفت: شما نم دیلپ سف يرو از بغل آراد گرفت و بوسه ا ایسان انازس

  باال انداخت. يشونه ا آراد

  .ستیترالن هم براش خوب ن ستم؛یمن که بلد ن-

  داداششه ها. یخواد بکنه؟ عروس یکار م یمگه چ ست؟یچرا براش خوب ن-

  .گهیتکون داد و گفت: راست م يهم سر نیآر

  .يباال انداختم و گفتم: هر طور تو بخوا يخواست نظرم رو بدونه؛ شونه ا یبهم کرد؛ انگار م ینگاه آراد

  خب پاشو. یلیشد و گفت: خ بلند

  .میرقص رفت ستیشدم که دستم رو تو دستش گرفت و با هم به پ بلند

  

  .ستمیغرغرکنان گفت: من از االن بگم که بلد ن آراد

  .یکار کن یچ گمیخب م یلیخ-

شونه اش گذاشتم و گفتم: توام کمر من  يکه دستم رو رو میبود ستادهیهم ا ي. رو به رومیرقص رفت ستیهم به پ با
  .ریرو بگ

  .میشد، مشغول شد یکه پخش م ییبایکه گفتم رو انجام داد و هر دو همزمان با آهنگ عاشقانه و ز يکار

  حضور مبهم پنجره ها تو

  هیآجر يواراید روبروم

  روشن فردا مال تو دیخورش
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  يخاکستر يمن شبا سهم

  مدام يها یدلواپس نیا يتو

  دارم یچ یزخم يترانه ها جز

  يا بهیتو برام غر یحت یوقت

  ذارم یبارون م يرو شونه ها سر

  بود. رهیبودم؛ اونم با نگاه جذابش بهم خ رهیرنگ شبش خ يکه تو فضا بود به چشم ها ینور کم با

  من مقدسه يتو برا اسم

  زنه یپر پر م نهینفس تو س تا

  کن که فقط باور تو باورم

  تونه قفل قفس رو بشکنه یم

  غیدر یآسمونه ب هیاون  منم

  ریکوره راه نا گز هیاون  منم

  یمشرق يستاره شبا يا

  ریپرواز من و ازم نگ پر

  .يخوشگل شد یلیزمزمه کرد: خ رشینظ یب يتر آورد و کنار گوشم با اون صدا کیرو نزد سرش

  کرد. یم يقرار یمن بدجور ب يجنبه  یرو عقب برد و قلب ب سرش

  محکم قلبش گوش دادم. ياش گذاشتم و به تپش ها نهیس يکردم و سرم رو رو کیرو بهش نزد خودم

 یم ریام رو به تصو یچند ماه زندگ نیمتناسب با حال من بود. اصًال انگار ا بیشد، عج یهم که پخش م یآهنگ
  کرد. یچشم هام عبور م يو جلو دیکش
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  من مقدسه يتو برا اسم

  زنه یپر پر م نهینفس تو س تا

  کن که فقط باور تو باورم

  تونه قفل قفس رو بشکنه یم

  غیدر یآسمون ب هیاون  منم

  زیکوره راه نا گر هیاون  منم

  یمشرق يستاره شبا يا

  ریپرواز من و ازم نگ پر

  .میرفت زمونیزد و دستم رو گرفت و با هم به طرف م یآروم ياز اتمام آهنگ، رو موهام بوسه  بعد

  کردند. آراد چپ چپ نگاه شون کرد. یبه ما نگاه م يبا لبخند معنادار نیو آر ساناز

  به ما؟! نیزل زد يطور نیا چرا

  !؟یزن یم . چرایچیآراد خنده اش گرفته بود، گفت: ه يکه از لحن طلبکارانه  نیآر

  و نشست. دیرو عقب کش یجوابش رو بده صندل نکهیهم بدون ا آراد

  هم به طرف ما اومد و کنار من نشست. بهاره

  

  : خوش گذشت بهاره خانم؟دمیزدم و پرس یطونیش لبخند

  کرد. يخنده ا بهاره

  شد. یچ یترالن. اگه بدون يوا-

  ن؟یگفت یم نیداشت ی. حاال چدمیخودم د-
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  د؟یهم د يا گهی! کس د؟يدید يو گفت: وا دیکش ینیه

  .گهیکن د فیراحت. تعر التینه خ-

  نشنوند. هیکرد که بق کیاش رو بهم نزد یصندل یکم

کنه.  یبانک کار م هیخونده و تو  يسالشه، حسابدار کیو  یبود. س یتیقدر پسر خوب و با شخص نیترالن ا يوا-
مدت با هم در ارتباط  هیبعدش چون با زنش اختالف داشتند، جدا شدند. بعد گفت که  یقبالً هم ازدواج کرده ول

  هم آشنا شن. باو خونواده ها هم  میرو بهتر بشناس گهیهم د نکهیا يبرا میباش

ازش  یلیهم خ امیاومد؛ ت یم یبه نظر پسر خوب یشناختم ول یرو نم دیام یلیکه خ نیرو لبم اومد. با ا يلبخند
  شدند. یم یاومدند و زوج خوب یبه هم م یلیکرد و به نظر من خ یم فیتعر

***  

  

  .میغذاها رفت زیقرار بود سرو بشه. با آراد به طرف م سیبه صورت سلف سرو شام

و ساالد  ایالزان یمن اشتها نداشتم فقط کم یغذاها و مخصوصًا کباب پر کرده بود ول يتو بشقابش از همه  آراد
  .دمیکش

  ه؟یچ نیو به طرفم گرفت. با تعجب گفتم: ابشقابش ر آراد

  توئه. يبرا-

  هام گرد شد. چشم

  تونم. یمنه؟! من نم يهمه برا نیا-

  ؟يخور یکرد و گفت: همه رو م یاخم

  به بشقاب کرد. يا اشاره

  .گهید ریبگ-
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 هیبق شیو پ زمونیپس بشقاب رو ازش گرفتم و بشقاب خودم رو بهش دادم و سر م شهینم الیخ یدونستم ب یم
  .میو مشغول خوردن شام شد میبرگشت

هاشون هم  یکردند و بعض یاز مهمون ها خداحافظ یبود و بعض یکوبیدو ساعت بعد از شام، دوباره رقص و پا یکی
  کردند. یعروس و داماد رو تا در خونه شون همراه

  .میستادیساختمون چهار طبقه بود، ا هیکه تو  يدر خونه ا يجلو

  براشون کردم. یخوشبخت يطرفشون رفتم و هر دوشون رو بغل کردم و آرزو به

  .میهم به طرف خونه مون به راه افتاد بعدش

  خوام باهات حرف بزنم. یم ایخواستم به اتاقمون برم که آراد گفت: ب م؛یخونه شد وارد

  شده؟ يزیچ-

  به کنارش کرد. يطرف کاناپه رفت و اشاره ا به

  .نیبش ایب-

  از مبل ها انداختم و کنارش نشستم. یکیو شالم رو درآوردم و رو  پالتو

  .شمینم الیخ یبدون که ب نمیا ؛يریو طفره نم یگیپرسم راستش رو م یسؤال ازت م هی-

  : بپرس.دمیپرس ينگاهش کردم و با کنجکاو منتظر

  .یچ یگینم یول دهیعذابت م يزیچ هی ؟يتو چته؟ چرا چند وقته عوض شد-

گفتم عاشق تو  یم ایسوزم و توام انگار نه انگار؟!  یعشق تو دارم م شیگفتم تو آت یدادم؟ م یجواب م دیبا یچ
  !يازش بچه دار یو حت يرو دوست دار گهید یکیکه هنوز  ییشدم، تو

  رو بهش بگم. ییزهایچ هیگرفتم  میپس تصم ستیول کنم ن ره،یدونستم تا جوابش رو نگ یم

  آراد من...-

  .گهیبگو د ؟یگفت: تو چ عیکردم که سر مکث
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  بار اس ام اس برات اومده بود، منم خوندمش. هی-

  کرد. زیهاش رو ر چشم

  بود؟ یخب؟ چ-

  .دیبخوام از چشمم چک نکهیبدون ا یاشک

  بچه رو مشخص کن... نیا فیگفته بود تکل-

  حرف هام رو نداد. يادامه  يهق ام اجازه  هق

کرد که نکنه تموم فکرام  یسکوتش من و نگران م نیگفت و هم ینم يزیداد و چ یتکون م یپاهاش رو عصب آراد
  راست بوده.

  گرفته ام گفتم: ساره بود؟ مگه نه؟ يصدا با

  تو موهاش فرو برد. یدست

  آره.-

  

  باشه. دهیمن اشتباه شن يکردم. کاش گوش ها یگفت شوخ یو م دیخند یو مبهوت نگاهش کردم. کاش االن م مات

  سکوت باال گرفت. يدستش رو به نشونه  یبزنم ول یباز کردم که حرف دهن

  .دمیم حیبذار توض-

  نگاهش کردم که شروع به حرف زدن کرد. منتظر

ساره دعوت شدم؛ خودش دعوتم کرده بود. منم چون چند تا از  يتو خونه مجرد یمهمون هی شیچند وقت پ-
که باهاش قرارداد  ییاز شرکت ها یکیهم اونجا بودم، قبول کردم. ساره تو  گهیهمکارهام تو شرکت و چند نفر د

  ...يدونم اون ساره  ی. نموترهیو اونم مهندس کامپ کنهیبستم، کار م

  و حرفش رو قطع کرد. دیتو موهاش کش یدست
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 نیبارم لب نزدم. اونم که ا هیتا حاال  یحت ستمین زایجور چ نیاش انواع و اقسام مشروب بود؛ منم اهل ا یتو مهمون-
 یاز اتاق ها. اصالً نم یکیبود که حالم بد شد و رفتم تو  ختهیتوش ر یدونم چ یدونست، برام شربت آورد. نم یرو م

  هوش شدم. یبود که کالً ب ختهیتوش ر یدونم چ

من مطمئن  یول میکرد يگفت. گفت که تو حال خودم نبودم و با هم کار ییچرت و پرت ها هیبه هوش اومدم،  یوقت
 ختهیاعصابم به هم ر یلیزدم. خ رونیباهاش دعوا و جر و بحث کردم و از خونه اش ب یبود. کل فتادهین یبودم که اتفاق

  کار کنم. یچ دیدونستم با یبود و نم

  شدم. ریمن باهاش درگ یگذشته بود که گفت از من بارداره ول يروز چند

رو هم آورد.  ششیجواب آزما یزد. حت یزنگ م قهیهر دق ایاومد دفتر سراغم  یاون هر روز م یول یگیدروغ م گفتم
و دعوا بردمش  دیبا تهد یاول قبول نکرد ول م؛یبر گهید شگاهیآزما هی هی دیگفتم با دیتهد یو با کل یگیگفتم دروغ م

  و دروغ گفته. هیمنف شیو اونجا مشخص شد که جواب آزما

  رفت. رانیاز ا شیاونم چند وقت پ اد؛یدور و اطراف من ن گهیکردم که د دشیتهد یبهش زدم و دوباره کل یلیس هی

چقدر خوشحال بودم که  یخبر بودم ول یمدت اتفاق افتاده بود و من ازش ب نیکردم؛ چقدر ا یبهت بهش نگاه م با
  .ستیکردم، ن یکه من فکر م يزیاون چ

 یم ؟یگفت یرو به خودم م نیشد ا یکرد و گفت: نم یلبم اومد و به آراد نگاه کردم که اخم يرو يذوق زده ا لبخند
  بهت بگم آخه ترالن؟ یمن چ ؟يخودت رو عذاب داد يطور نیمدت ا نیکه ا يا وونهید یلیخ یدونست

  انداختم. نییقضاوت عجوالنه ام شرمنده شدم و سرم رو پا نیا از

  .دیببخش-

  کرد. کیچونه ام قرار داد و سرش رو به صورتم نزد يرو رو دستش

  

  قلبم باال رفته بود.  يکم شده بود و تپش ها یلیمون با هم خ فاصله

  لب هام قرار گرفت. يبعد لب هاش رو يشد و لحظه ا یتر م کیو نزد کیداشت نزد صورتش
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  .یقضاوت نکن يزیچ يطور درباره  نیات بود که هم هیتنب نمیرو عقب برد و گفت: ا سرش

  ».کجا رفت؟! اتیشرم و ح«جنبه ام تشر زد  یبهتر هم بود؟! عقل به قلب ب هیتنب نیاز ا مگه

  مطمئن بودم که سرخِ سرخ شده. صورتم

  . خسته ام.میبخواب میپاشو بر-

  .میدیتخت دراز کش يلباس هامون رو ضیو بعد از تعو میتکون دادم و با هم به اتاقمون رفت يسر

  که خوابش برده.  دمیمنظم آراد فهم ينفس ها از

که  يزیها اون چ تیدلم برطرف شده و واقع يشک تو نیشد؛ چه قدر خوشحال بودم که ا یاز رو لبم پاك نم لبخند
  کردم، نبود. یفکر م

  

 یلیخ نیکنم؛ به خاطر هم يرو ادهیهر روز پ دیکه دکتر گفته بود که با نیام تو خونه سر رفته بود و هم ا حوصله
  زدم. رونیآماده شدم و از خونه ب عیسر

شلوغ  یرو که نسبت به قبل کم ادهیپالتوم گذاشتم و تو پ بیرو تو ج یوصل کردم و گوش میام رو به گوش يهندزفر
  زدم. یبود، قدم م

  

  رو لبم نقش بست.  ياسم آراد لبخند دنیبه خودم اومدم و با د میزنگ گوش يصدا دنیشن با

  سالم. -

  ؟ییسالم کجا-

  کم قدم بزنم. هیشونه ام جا به جا کردم و جواب دادم: حوصله ام تو خونه سر رفته بود. اومدم  يرو رو فمیک

  مواظب خودت باش. زود برگرد خونه. هوا سرده.-
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حرف هاش بهم منتقل شده بود، لبخندم عمق گرفت و گفتم:  دنیکه از حرف زدن و شن یتوجهش و حس خوب از
  .یشما بگ یچشم هر چ

  لبش رو تصور کنم. يتونستم لبخند جذاب رو یم

  .دمیآراد رو نشن يشد، صدا یتر م کیکه داشت بهم نزد يموتور يصدا دنیشن با

  .دمینشن ؟یگفت یچ-

رو از دستم  فی. کدمیکش یغیتوسط موتور سوار ج فمیشدن ک دهیو کش کینزد یلیخ يعبور موتور از فاصله  با
از من  ادیو با سرعت ز دیرو از دستم قاپ فیشدم. ک دهیبه سمتش کش فیشد، منم همراه با ک یچون ناگهان د؛یکش

  دور شد.

 یام احساس م یشونیپ يخون رو رو یافتاده بودم و سرم در اثر برخورد با آسفالت، درد گرفته بود و گرم نیزم يرو
  کردم.

  

  .فتهیبراش ب یبچه بودم که اتفاق نیفقط نگران ا فم؛یام برام مهم بود و نه ک جهیو سرگ یشونیدرد پ نیا نه

  سر و صدا و همهمه کالفه شده بودم. نیگفت؛ تو ا یم يزیچ هی یدور من جمع شده بودند و هر ک همه

به اورژانس  یکی د؟یکن ینگاه م نیگفت: چرا دار هیو رو به بق نمیاز خانوم ها به طرفم اومد و کمک کرد که بش یکی
  زنگ بزنه.

  بچه ام. ایشد، گذاشتم و با بغض زمزمه کردم: بچه ام. خدا یم دیشکمم که دردش داشت شد يرو یدست

رو  یاز خانوم ها گوش گهید یکیاومد.  یکه هنوز قطع نشده بود، م یآراد از پشت گوش يگفتن ها» الو» «الو« يصدا
  اتفاق شد. نیا حیبرداشت و با آراد مشغول حرف زدن و توض

  : بچه ام.دمیشد و نال ریهام سراز اشک
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کردم. سر دردم لحظه به لحظه  یرفت و احساس ضعف م یم جیکه به سرم خورده بود، سرم گ يشدت ضربه ا از
  بچه مهم بود. نیمهم نبود؛ فقط ا نایکدوم از ا جیه یشد ول یم دتریشد

  مردم گم شد. يهمهمه ها نیهق هق ام ب يصدا

  زدم. یکردم، خدا رو صدا م یلب همون طور که از درد ناله م ریز

  .رمیم یبچه م نیمن بدون ا اینشه. خدا شیبچه ام طور ایخدا-

  شدم. يخبر یب يایهم افتاد و وارد دن يپلک هام رو یک دمیو ناله کردم که نفهم ختمیقدر اشک ر اون

  

  کردم. یگونه ام چشم هام رو آروم باز کردم و به آراد که کنار تخت من نشسته بود، نگاه يرو یدست ينوازش ها با

  ؟ي: بهتردیبازم، پرس يچشم ها دنید با

  بهش نگاه کردم. گنگ

  شده؟ یچ-

شکمم گذاشتم و  يکنه که با وحشت دستم رو رو فیاومد. آراد خواست تعر یم ادمیرو  ییزایچ هیکم داشت  کم
  گفتم: بچه ام.

  زد و گفت: خوبه خدا رو شکر. يلبخند

  رو لبم نشست و از ته دلم خدا رو شکر کردم. يدادم و لبخند رونیراحت ب الیرو با خ نفسم

  هوشم؟ یب یمن از ک ؟ياومد یتو ک -

  .دمیآوردنت منم همون لحظه رس یوقت ؛یهوش یکه ب شهیم یدو ساعت یکی-

  شده ام گرفتم. یچیباندپ یشونیبه پ یتکون دادم و دست يسر

  .ستین یمهم زینگران نباش چ یسرت شکست ول-
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شد، گفت: من برم پرستار رو صدا کنم  یآخرش بود، کرد و همون طور که از جا بلند م يبه سرم که قطره ها ینگاه
  .ارهیسرمت رو درب ادیب

  .میخارج شد مارستانیو از ب دمیکمک آراد لباس هام رو پوش با

  رو برام باز کرد و کمک کرد سوار شم، خودش هم سوار شد و به راه افتاد. در

  روز نتونسته بودم هضم کنم. هیاتفاق ها رو اونم تو  نیاتفاق ها بودم و هنوز ا نیهم تو شوك ا هنوز

  ؟يدرد ندار ؟يبهتر-

  آراد نگاه کردم. مرخیگرفتم و به ن رونیرو از ب نگاهم

  آره، بهترم.-

شد؛ هنوز تو شوکم. با فکر  یچ دمیآراد اصًال نفهم يو ادامه دادم: وا دمیشده ام کش یچیباندپ ینشویبه پ یدست
  لرزه. یاز ترس دست و پام م فته،یبچه مون ب يبرا یکه ممکن بود اتفاق نیکردن با ا

  کرده بود رو تو دست هاش گرفت. خیو به طرفم برگشت. دستام رو که هنوز هم از ترس  ستادیچراغ قرمز ا پشت

  . باشه؟یکن بهش فکر نکن یهم سع گهیتموم شد. د یهمه چ-

  تکون دادم. يشدم و سر رهینگاه آرامش بخشش خ به

  بود؟ یچه شکل يدیرو به حرکت درآورد و گفت: موتور سواره رو ند نیماش

  تکون دادم. نیبه طرف يسر

که کاله کاسکت سرشون بود،  نیبودم و هول کرده بودم، هم ا دهیرساومد و بعد چون ت ینه. از پشت سرم داشت م-
  .دمشونیند

  

  .میکن یم تیشکا يکالنتر رمیکم حالت بهتر شد، م هیتکون داد و گفت: فردا که  يسر

  .ستیشده گفتم: نه، نه. الزم ن هول
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  : چرا؟دیکرد و پرس یاخم

 ينشدم. فضا تیاون شب هم که دزد اومد خونه مون حاضر به شکا یاومد. حت یبدم م يو کالنتر تیهم از شکا هنوز
  کردم. دایپ ایکنم. انگار بهشون فوب یم دایپ يکنه و حس بد یم یرو برام تداع یو دادگاه خاطرات تلخ يکالنتر

  اصرار نکن. گهی. پس لطفًا دکنهیم يادآوریجور جاها برام اون اتفاق ها رو  نیآراد، من قبًال هم گفتم که ا نیبب-

  

  .یاون اتفاق ها رو فراموش کن يخوا یم یدونم تو ک یو گفت: نم دیکش يکالفه ا پوف

اون  ادیبه نظرش اون اتفاق ها قابل فراموش شدن بود؟ هنوز هم با  یعنینداشتم که بدم پس سکوت کردم.  یجواب
  کنم. یم دایپ يو حس بد شهیشب حالم بد م

  سکوت کرد. ستم،یبحث ن يبه ادامه  لیمن ما دیهم که د آراد

  

***  

  رفت. یم شیخوب و آروم پ یاز اون روز گذشته بود و همه چ يروز چند

  .ادیو قرار بود کارش که تو شرکت تموم شه، خودش هم ب نیساناز و آر يهم آراد من و گذاشته بود خونه  امروز

  اش خاموش بود و همه مون رو نگران کرده بود. یزدم، گوش یبه آراد زنگ م یچ هر

  .دهیرنگت پر ؟یقدر نگران نیاالن چرا ا ادیکنارم نشست و گفت: م ساناز

  دارم. يتو دلم افتاده و حس بد يبد يدلشوره  هیگرفتم، گفتم:  یهمون طور که دوباره شماره اش رو م ینگران با

  اش زنگ خورد. یخواست جواب بده که گوش نیآر

  ؟بله-

  سالم. بله خودم هستم. شما؟-
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  !؟یگفت: چ یو با نگران دیبه وضوح پر رنگش

  .دیکن یشد، گفت: آدرس رو لطف م یطور که از جا بلند م همون

  ممنون.-

  براش افتاده؟ یشده؟ اتفاق ی: چدمیپرس یقطع کرد با نگران تا

  . يآراد رو بردن کالنتر-

  از جا بلند شدم. عیسر

  .امیمنم م-

  .شهیم یکه آراد بفهمه، شاک یدون یکرد و گفت: تو کجا؟ م یاخم

  .امیمن م-

  گفت و به طرف اتاقشون رفت تا آماده شه. یخب یلیاس، خ دهیفا یبحث کردن باهام ب دیفهم یوقت

  شدم. نیآر نیبا ساناز کردم و سوار ماش يسرسر یرو برداشتم و خداحافظ فمیو ک دمیپالتوم رو پوش منم

 یکردم و با نگران نیآر مرخیبه ن یدادم. نگاه یکندم و تند تند پاهام رو تکون م یراه با استرس پوست لبم رو م تو
  شده و چرا بردنش اونجا؟ یچ يدی: نفهمدمیپرس

  ام کرد و گفت: نه. دهیبه صورت رنگ پر ینگاه میکرد، ن یطور که دنده رو عوض م همون

  باشه. ومدهیسرش ن ییوار گفتم: بال زمزمه

شم که رو  ادهی. هنوز متوقف نشده بود، در رو باز کردم و خواستم پمیدیرس یک دمیقدر استرس داشتم که نفهم اون
  .میریصبر کن با هم م وونه؟ید یکن یم کاریترمز زد و گفت: چ

شلوغ و پر رفت  يو وارد کالنتر میداد لیهامون رو هم دم در تحو یگوش م؛یشد ادهیرو نگه داشت و هر دو پ نیماش
  .میو آمد شد

  شده. یچ نمیجا بمون من برم بب نیکه آراد رو به کدوم اتاق بردند. رو به من گفت: تو هم دیبا پرس و جو فهم نیآر
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  آخه...-

  جا بمون. نیکه گفتم. هم نیگفت: هم تیحرفم اومد و با جد نیب

  رنگ تو راهرو پر رفت و آمد نشستم. یآب یکیپالست یاز اتاق ها رفت. منم رو صندل یکیبه طرف  عیسر يقدم ها با

  حالت تهوع سراغم اومده بود. ادیو از استرس ز ادیکردم قلبم داره تو دهنم م یم حس

  کرده؟  يسرش اومده باشه؟ نکنه کار ییبال نکنه

  !شمیم وونهیخدا دارم د ي: وادمینال رلبیدردناکم گرفتم و ز ي قهیرو به شق دستم

  نفس گرفته بودم.  یداشتم و تنگ یخفگ حس

تو بدنم  يآب لرز ياز سرد دم؛ینفس سر کش کیکردم و  یآب خال وانیل هیشدم و از آب سردکن تو راهرو  بلند
  کردم. کیپالتوم رو به هم نزد يافتاد و لبه ها

  شد؟ ی: چدمیقدم هام رو به طرفش تند کردم و پرس نیآر دنید با

  اومده. شیپ يریشده و درگ از طلبکار ها دعواش یکیبا -

  که نشده؟ يزیدهنم رو با استرس قورت دادم و گفتم: چ آب

  اش شکسته. ینیزده تو صورتش؛ ب-

  و با وحشت دستم رو دهنم گذاشتم. دمیکش ینیه

  شه؟یم یحاال چ-

  تو موهاش فرو برد. یدست

  .دمینم تیرضا گهیدونم م ینم-

  امشب بمونه؟ دیآراد با یعنی-

  .رمیگ یم تیشده ازش رضا يهر جور یآره تکون داد و گفت: ول يبه نشونه  يسر
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  اش رو گرفته بود. ینیب يشده بود جلو یکه خون یکه با دستمال یهمون اتاقه باز شد و مرد جوون در

  کردم و گفتم: خودشه؟ نیبه آر ینگاه

 یاز من دور بودند، صداشون رو نم یتکون داد و به طرفش رفت. باهاش مشغول حرف زدن بود؛ چون کم يسر
  .دمیشن

  .رهینتونسته بگ تیمشخص بود که رضا نیدرهم آر يکردند و از اخم ها یبحث م گهیهم د با

  تکون داد.  يبهش گفت که سر ییزهایچ هیو  دیدستش رو کش نیمرد خواست بره که آر اون

  تکون داد. يسر نانیبهم کرد و با اطم ینگاه نیکردم که آر یاسترس به بحث و مشاجره شون نگاه م با

  دادم. رونیب یشد باالخره. نفسم رو با آسودگ یراض پس

  .ادیراحت شده بود که آراد االن م المیخ گهیو اون مرد دوباره به اون اتاق رفتند؛ د نیآر

  بلند شدم و به طرفشون رفتم عیاومدند؛ سر رونیهمراه با آراد از اون اتاق ب نیگذشته بود که آر یقیدقا

  .میاومد رونیب يهامون از کالنتر یگرفتن گوش لیاز تحو بعد

  ؟يشد ییدعوا یآراد؟ تو از ک هیکارا چ نیبه طرف آراد برگشت و گفت: ا تیبا عصبان نیآر

اون بود که رو اعصاب من راه رفت؛ حقش  ریاش، گفت: به من چه! تقص یشگیو غد بودن هم يهم با همون لجباز آراد
  بود.

 نیکه با ا یذره به فکر زنت هست هی یچیخودت ه ؟یمنطق یفکر و ب یقدر ب نیبگم که ا دیبه تو با یآخه من چ-
  خوره. یحال و روز پاشده اومده دنبال تو؟ نگاهش کن رنگ به رو نداره از بس استرس داشته و حرص م

  ؟یخوب بهم کرد و گفت: ینگاه آراد

  نشد؟ تیزیچ ؟یتکون دادم و گفتم: آره. تو خوب يسر

  رو گرفت و گفت: خوبم. دستم
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  وقته. رید گهیادامه داد: تو برو د نیکرد و رو به آر شینقره ا لیبه ساعت است ینگاه

  کجاست؟ نتیماش یرسونم بعد. راست یشما رو اول م-

  . میریخواد خودمون م یدم شرکته. نم-

  کرد و رفت. یهم خداحافظ نیآراد قبول نکرد؛ آر یاصرار کرد که ما رو برسونه ول نیآر یچ هر

  کردم. یپشت سر آراد حرکت م ابونیرو خ ادهیپ تو

  ؟يریکجا م-

  ؟يخورد يزیطرفم برگشت و گفت: چ به

  .میتا شام بخور يایکه ب مینه منتظر تو بود-

  .ییجا هیببرمت  ایپس ب-

  تو. ایو گفت: ب ستادیمغازه ا هی يتکون دادم و باهاش همراه شدم. جلو يسر

جا کجاست  نیخدمت ها صورتم جمع شد و گفتم: ا شیرستوران و لباس پ فیکث يفضا دنیسرش رفتم و با د پشت
  ؟يمن و آورد گهید

  .دیرو برام عقب کش يا یرفت و صندل زهایاز م یکیطرف  به

  .نیبش-

با  دهیگفت: دو پرس کوب رهیکه اومده بود سفارش هامون رو بگ یخدمت شیمن نشست و رو به پ يهم روبه رو خودش
  مخلفات.

  ه؟یطور نیچرا ا نجای: ادمیاز رفتن گارسون رو به آراد پرس بعد

  ظاهرش نکن؛ غذاهاش حرف نداره. نیبه اطراف انداخت و گفت: نگاه به ا ینگاه

 یآراد، منم شروع به خوردن کردم؛ واقعًا غذاشون عال يغذا خوردن با اشتها دنیبعد غذاها رو آوردند. با د یلحظات
  بود.
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زودتر  يبودند، برا رونیمردم که ب شتریو ب دیبار یم يدی. بارون شدمیاز حساب کردن از رستوران خارج شد بعد
  رفتند. یبه مقصدشون تند تند راه م دنیرس

  قدم بزنم. يزییبارون پا نیخواست تو ا یبارون بودم و االن هم دلم م عاشق

  .میقدم بزن ایبه آراد کردم و گفتم: آراد ب ینگاه

  .يخور یسرما م ؟يشد وونهید-

  . جون من.گهید ایکردم: آراد ب اصرار

  کار کنم؟ ینگاهم کرد و گفت: از دست تو چ یکم

  کردم. يا خنده

  قدر غر نزن. نیا گهید ایب-

  سرم گذاشت و دستم رو تو دستش گرفت. يپالتوم رو رو کاله

  .میبر-

به نگاه  م؛یدیخند یم م،یزد یحرف م م،یرفت یراه م ابونیتو خ يهمون طور یول میشده بود سیخ سیدومون خ هر
 ریو دلپذ يزییپا يهوا نیمهم لذت بردنمون از ا م،یمهم خودمون بود م؛یکرد ینم یهم توجه هیپر تعجب و تأسف بق

  بود.

  شد. میزندگ يشب ها نیاز بهتر یکیبهم خوش گذشته بود و اون شب  یلیخ

  

  رو کج رو شونه ام انداختم. فمیو کالهم رو مرتب کردم و ک شال

  بود؟ یغرغرکنان گفت: آخه حاال توچال رفتنت چ آراد

  زد. یکرد و غر م یانداختم. رو تخت نشسته بود و به من نگاه م یآراد نگاه به

  سمتش رفتم و دست هام رو دور گردنش حلقه کردم. به



  پر پرواز

 
178 

 

  . دوست دارم خب.گهیقدر غر نزن د نیا-

  و ساناز راه افتادند؟ نیآر نیزنگ بزن بب هیخب.  یلیخ-

  . دمیزدم و گونه اش رو محکم بوس يلبخند

  چشم.-

  تکون داد. يزد و سر يهم لبخند اون

  از دست تو!-

  رو به گوشم چسبوندم. یساناز رو گرفتم و گوش ي شماره

  جانم ترالن؟-

  ن؟یراه افتاد ن؟ییکجا-

  .نیای. شما هم بمیفتیراه ب میخوا یآره االن م-

  . فعالً.نمتیب یباشه پس م-

  فعالً.-

  .میرو قطع کردم و رو به آراد گفتم: بر یگوش

  

صد دفعه تکرار کرده بود رو دوباره تکرار  روزیکه از د ییزایچ د،یپوش یجا بلند شد و همون طور که کاپشنش رو م از
  کرد.

  

  .میگرد یبرم ،یکن يبرف باز ،يدیبه حرفم گوش نم ،یکن یم طنتیش نمیترالن بب-

  شد. یم یخوب یلیزد و من مطمئن بودم که پدر خ یباباها حرف م نیهاش زدم. ع یبه نگران يلبخند
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  .ییچشم بابا-

  دخترم. نیرو دور شونه هام حلقه کرد و گفت: آفر دستش

  شده. زیکرده و ل خی نیسرش از خونه خارج شدم که گفت: آروم راه برو. زم پشت

  شدم. نشیزده بود راه رفتم و سوار ماش خیبود و حاال  دهیبار شبیکه د ییبرف ها ياز رو اطیاحت با

  

رو به وجود  يزیو دل انگ بایز يدرخت ها رو برف پوشونده بود که منظره  يبود و رو دهیپوش دیلباس سف نیزم
  آورده بود.

به آراد اصرار کردم که امروز  یکل شبیکرده بود. منم اون قدر که عاشق برفم، از د دنیشروع به بار شبیاز د برف
  .نیایهم قرار بود ب نیتوچال. ساناز و آر میایب

  بخار گرفته چسبوندم و زمزمه کردم: ي شهیرو به ش سرم

  باردیشیشه برف م پشت

  باردیشیشه برف م پشت

  یام دستسکوت سینه در

  کاردیاندوه م دانه

  برف يا يسپید آخر شد مو

  يسرانجامم چنین دید تا

  افسوس ي... ايدلم بارید در

  يسر گورم نبارید بر

  لرزدیسست م ینهال چون
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  یتنهائ ياز سرما روحم

  در ظلمت قلبم خزدیم

  یتنهائ يدنیا وحشت

  یبخشینم یگرم دیگرم

  خورشید یخ بسته يا عشق،

  دیستینوم يصحرا امسینه

  از عشق هم خسته ام،خسته

  شوق تو هم خشکید غنچه

  شیطان افسونکار يا شعر،

  زین خواب دردآلود عاقبت

  من بیدار شد، بیدار جان

  از او بر هر چه رو کردم بعد

  بود یافسون سراب دیدم

  به دنبالش گشتمیم آنچه

  بود یبر من، نقش خواب يوا

  يمن بگشا يخدا... بر رو يا

  دوزخ را يدرها يالحظه

  در دل نهان سازم یبه ک تا

  دوزخ را؟ يگرما حسرت



  پر پرواز

 
181 

 

  را یبس آفتاب يا دیدم

  در غروب افسرد یپیاپ کو

  غروب من! یب آفتاب

  دیغا، درجنوب! افسرد يا

  جویم؟یاز او دیگر چه م بعد

  پایم؟یاز او دیگر چه م بعد

  تا بیفشانم يسرد اشک

  تا بیاسایم یگرم گور

  باردیشیشه برف م پشت

  باردیشیشه برف م پشت

  یام دستسکوت سینه در

  کارد یاندوه م دانه

  »فرخزاد فروغ«

  که زد، لبخندم عمق گرفت. یآراد به سمتش برگشتم و با حرف يصدا دنیشن با

  .يدار یخوب يصدا-

  واقعاً؟-

احساس  نیو با ا يجور نیا یهست؛ مخصوصًا وقت یآرامش هیبه طرفم انداخت و گفت: آره. تو صدات  ینگاه مین
  .یخون یشعر م
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  مرد نشد؟ نیشد عاشق ا ی. مگه مدیرس یامونش به گوشم م یب يجنبه شد و طپش ها یعاشقم باز هم ب قلب

  .میدیرس یک دمیآراد بودم که نفهم يها فیحس خوب و تعر نیقدر غرق در ا اون

از ارتفاع  یو به آروم میکرد یبودند، سالم و احوالپرس دهیو ساناز که همزمان با ما رس نیو با آر میشد ادهیدو پ هر
  .میرفت یباال م

  کجاست؟ ایسان-

  مامانم. شیصورتش گرفته بود، گفت: گذاشتمش پ يکه گرم بشن، جلو نیا يکه دست هاش رو برا یدر حال ساناز

  دلم براش تنگ شده.-

  خونه مون خب. ایروز ب هیزد و گفت:  یمهربون لبخند

شد. آراد به سرعت خودش  یپام خال ریرو که گذاشتم حس کردم ز يتکون دادم و قدم بعد دییتأ يبه نشونه  يسر
  ؟یگفت: خوب یرو بهم رسوند و بازوم رو محکم گرفت و با نگران

  نشده که. يزیم: آره چدادم و گفت رونیرو ب نفسم

 تیوضع نیدونم من چرا به حرف تو گوش دادم و تو رو با ا یکم حواست رو جمع کن. اصًال نم هیکرد و گفت:  یاخم
  .نجایآوردم ا

  کرد. یزد و منو خودش رو سرزنش م یغر م م،یرفت یدستم رو گرفته بود و همون طور که جلوتر م آراد

  

 يو خنده مشغول برف باز یو بزرگ دور هم جمع شده بودند و با شوخ کیمردم که از کوچ ادیز تیبه جمع ینگاه
زده و  جانیه يها غیج يخوردند و صدا یها سر م خیهم رو  يکردند؛ عده ا یدرست م یها آدم برف یبودند بعض

  خنده هاشون فضا رو پر کرده بود.

  .میدرست کن یآدم برف نیایگفت: ب با،یز يفضا و منظره  نیا دنیذوق زده از د ساناز

  .میمشغول شد هیطور بود که ما هم مثل بق نیبرف رو برداشت و ا يمقدار نیزم يرو گفت و خم شد از رو نیا
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بود که  یکرد. از حالتش خنده ام گرفت. چه قدر کارش مهم و تخصص یاز برف رو گلوله م يبا دقت داشت مقدار آراد
  کرد! یهمه دقت م نیا

برداشتم و آروم به طرفش رفتم. ساناز و  نیبرف رو از رو زم ياش سواستفاده کردم. خم شدم و مقدار یحواس پرت از
  خواستم بکنم، شده بود و هر دوشون خنده شون گرفته بود. یکه م يکار يهم متوجه  نیآر

  

پشت  ي قهی ياز تو رو یبرف يلبم بود، گلوله  يرو یثیشدم و همون طور که لبخند خب کیپشت بهش نزد از
  کرد. يزیآم دیخورد و بهم نگاه تهد یلباسش انداختم که تکون يکاپشنش تو

  آره؟ ؟یکن یم تیکه حاال منو اذ-

  رو لبم چند بار سرم رو تکون دادم و خودم رو به ساناز رسوندم و پشتش پناه گرفتم. يهمون خنده  با

 یشو ول میگفت: حاال تو قا زیآم دیکرد نشون نده، تهد یم یمن خنده اش گرفته بود و سع يکه از رفتارها یحال در
  خونه.  رمیما که م

کردند و از  یما نگاه م نیب تیمیبه صم یو ساناز افتاد که با لبخند و مهربون نیبراش درآوردم و نگاهم به آر یزبون
  خوندم. یرو م یچشم هاشون خوشحال

  

  کردم. یشد، نگاه م یکه ازش خارج م يحلقه کرده بودم و به بخار ییداغ چا وانیزده ام رو دور ل خی يها دست

داغ هم  يچا وانیل نیا یداغ یحس و قرمز شده بود؛ حت یزده بود که از سرما ب خیهام اون قدر سرد و  دست
  به دست هام بده. یگرم ینتونسته بود کم

. چه قدر گفتم دست يزد خیدوباره غر زد: گرمش گرفت و  يکه رو به روم نشسته بود، دست هام رو تو دست ها آراد
  که. يدی. گوش نميخور ینزن، گفتم سرما م

  آراد. يو حس خوب دست ها یشد از گرم یزده ام داشت گرم م خی يدوباره به دست هام برگشت. دست ها جون
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 نیا يتو بیداغ رو که عج ياز چا يکردم و جرعه ا کیرو به لبم نزد وانیو ل دمیکش رونیرو از دستش ب دستم
  رو خوردم. دیچسب یسرما م

  بهم خوش گذشت. یلیامروز خ -

  .يکار کرد ینرفته که باهام چ ادمیزد و گفت: خوبه. در ضمن هنوز  يلبخند

  .یقدر غر نزن نیا گهیکردم و گفتم: حقت بود؛ تا د يا خنده

  اش رو خورد. ییچا يکرد و جرعه ا سکوت

بودند. دوست داشتم منم  يو مشغول برف باز دندیدو یو ساناز دنبال هم م نیدوختم. آر رونیاز پنجره به ب نگاهم
  شاپ. یکاف نیاش کرد و منو آورد تو ا یشگیهم يدونه از اون اخم ها هیآراد  یول ششونیبرم پ

  

  خاطره ساز شد. یشد و کل یخوب یلی. امروز هم برام روز خمیو به سمت خونه راه افتاد میموند گهید یکم

  

***  

  اومدم. رونیکه خودم پخته بودم رو درآوردم و از آشپزخونه ب یکیرو باز کردم و ک خچالی در

  : پس آرمان کجا رفت؟دمیبه آراد کردم و پرس ینگاه یخال یصندل دنید با

  دنبالش. رمیگفت: حتماً تو اتاقشه. م دش،یند یبه اطراف کرد و وقت ینگاه آراد

  گذاشتم. زیم يرو رو کیتکون دادم و ک يسر

  دست مهمون ها بلند شد. يکه دست آرمان رو گرفته بود، به طرف ما اومدند که صدا یبعد آراد در حال یلحظات

  .میطرف و اون طرفش نشست نیرو مبل نشست؛ من و آراد هم ا آرمان

  روشن کردم و رو به آرمان گفتم: فوت کن مامان جان. کیک يشمع عدد چهار رو رو تیکبر با
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  ؟يدیبرام خر یتوجه به حرفم رو به آراد گفت: بابا چ یب آرمان

  .گمیاول شمع رو فوت کن بعد بهت م-

  داد. هیمبل تک یبه پشت نهیدست به س آرمان

  خوام. ینم-

  فوت کن. ایب ؟یچ یعنیهمرنگ آراد کردم و گفتم: إ  يبه چشم ها ینگاه

  گفت و شمع رو فوت کرد. يکرد که آرمان هم باشه ا کیبه ک يبه آرمان کرد و اشاره ا یبا همون جذبه اش نگاه آراد

دستش رو  نکهیا يبرا اطیبا احت یلیکرده بودم رو خ نییرو که تز ییها بلند شد. چاقو غیدست و ج يصدا دوباره
  .میدیرو بر کیو ک میدستش گذاشت ينبره، به دست آرمان دادم و خودم و آراد هم دستمون رو رو

  به من نگاه کن. زمیگرفت، رو به آرمان گفت: عز یهم که تند تند از ما عکس م ساناز

  کرد. یشده بود، نگاه م نییکه با کاکائو و خامه تز یکیمن فقط به ک يشکمو آرمان

  .رندیو با ما عکس بگ انیرو به مهمون ها گفت که ب ساناز

کرده و دست و صورتش پر از خامه و کاکائو  کیک يآرمان انگشتش رو تو دمیبه عکس گرفتن پرت شد که د حواسم
  بشم. یعصبان ایهاش بخندم  یطونیش نیدونستم از دست ا یشده؛ نم

  بود؟ يچه کار نیکرد و گفت: ا یاخم یهم خنده اش گرفته بود ول آراد

  من و بده، عجله دارم. ياش گفت: بابا کادو ییبا پررو آرمان

  ؟يکه عجله دار يدار کاریاون وقت چ-

  برم پرهام رو بزنم. دیبا-

  گرد شده گفتم: چرا؟! يچشم ها با

  .کنهیم تمیاذ-
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  دوتا دعواشون نشه. نیتر و شلوغ تر بود و امکان نداشت ا طونیاز آرمان هم ش ایو رو الیپسر دان پرهام

  .میریکه ازش عکس بگ میآرمان رو نگه داشت یبه سخت باالخره

  بود.  کادوهاشون رو دادند و فقط آراد مونده همه

. آرمان هم مثل آراد عاشق فوتبال بود و دیآراد با ذوق دست هاش رو به هم کوب يکادو یفوتبال دست دنیبا د آرمان
  بشه. ستیبزرگ شد، فوتبال یخواست وقت یبه قول خودش م

  کردن شد. يمشغول باز ام،یدختر گندم و ت نا،یکه االن پنج سالش بود و ت ایبا پرهام و سان آرمان

  .زمیهام رو آماده کردم که شربت توشون بر وانیآشپزخونه رفتم و ل به

رفته و آراد اون قدر خوب و مهربون شده  شیخوب پ یلیخ یپنج سال همه چ نیگذره؛ تو ا یاز اون روز م یسال پنج
  شده. گهیآدم د هیازدواجمون  لیکنم از اوا یکه احساس م

و بانمک  طونیش یلیخ يپسر کوچولو هیاش بود؛  یاومده بود و امروز هم تولد چهار سالگ ایآرمان هفت ماهه به دن 
  خودش بود. ستیپ یبرابر اصل آراد بود؛ مخصوصاً چشم هاش. به قول آراد کپ یانگار کپ افهیکه از لحاظ ق

  گذروند، به خودم اومدم.  یاش رو م يآخر باردار يحضور بهاره که هفته ها با

  هاش به تو نرفته. یطونیش نیبچه ات! اصالً ا نید و گفت: از دست اکر يا خنده

  زدم. يلبخند

  بوده. طونیهاش ش یبچگ گهیآره. آراد م-

  .يترالن چه خوشگل شد يخوشرنگ کردم که بهاره گفت: وا يها رو پر از شربت آلبالو وانیل

  دونم. ینازك کردم و گفتم: م یچشم پشت

  چپ نگاهم کرد. چپ

  ات نشده. هیکردما. خوبه بچه ات شب فیذره ازت تعر هیکوفت -

  کردم. يحرص خوردنش خنده ا از
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  نگاهش کرد. شهیخودت نشه که اصًال نم هیتو شب يفقط کاش بچه -

 هیگفتم ترالن، کاش بچه ام شب یآراد گفت: آره داشتم م دنیبگه که با د يزیاز بازوم گرفت و خواست چ یشگونین
  تو بشه اصالً.

بهاره خنده اش گرفته بود، لبش رو داخل فرستاد که خنده اش رو نشون نده و رو به من  يکه از حرص تو صدا آراد
  ؟يخوا یکمک نم ؟يندار يگفت: کار

  شربت ها رو به دستش دادم. ینیس

  رو ببر. نایزحمت ا یب-

  رو ازم گرفت و از آشپزخونه خارج شد. ینیگفت و س يا باشه

  .میاومد رونیو با هم از آشپزخونه ب دمیبهاره رو کش دست

  و ساناز. نیآر ا،یو رو الیو گندم، دان امیجوون وسط بودند؛ ت يشد و زوج ها یپخش م یآهنگ

  به طرفم اومد و دستش رو به سمتم دراز کرد. آراد

  اش کردم. یهمراه يدستش گذاشتم و با لبخند يرو تو دستم

که آراد و ساره  دمیاون شب که آراد باهام خوب بود و شبش فهم و گندم بود؛ امیت یکه تو عروس یآهنگ همون
  زد. يلبخند معنادار هیکرد؛ چون  یموضوع فکر م نیندارند. انگار اونم به هم یارتباط

  حضور مبهم پنجره ها تو

  هیآجر يواراید روبروم

  روشن فردا مال تو دیخورش

  يخاکستر يمن شبا سهم

  مدام يها یدلواپس نیا يتو

  دارم یچ یزخم يترانه ها جز
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  يا بهیتو برام غر یحت یوقت

  ذارم یبارون م يرو شونه ها سر

  بود. رهیبودم؛ اونم با نگاه جذابش بهم خ رهیرنگ شبش خ يبه چشم ها 

  من مقدسه يتو برا اسم

  زنه یپر پر م نهینفس تو س تا

  کن که فقط باور تو باورم

  تونه قفل قفس رو بشکنه یم

  غیدر یآسمونه ب هیاون  منم

  ریکوره راه نا گز هیاون  منم

  

  یمشرق يستاره شبا يا

  ریپرواز من و ازم نگ پر

  من مقدسه يتو برا اسم

  زنه یپر پر م نهینفس تو س تا

  کن که فقط باور تو باورم

  تونه قفل قفس رو بشکنه یم

  غیدر یآسمون ب هیاون  منم

  زیکوره راه نا گر هیاون  منم

  یمشرق يستاره شبا يا
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  ریپرواز من و ازم نگ پر

 نیکردم که ا یم یسع یشده بود ول شتریمشترکمون گذشته، عشق و عالقه ام بهش ب یپنج سال که از زندگ نیا تو
  قلبم نگه دارم. يعشق رو پنهون تو

***  

وردم و موهام رو بود رو درآ دهیتولدم خر يرنگم رو که آراد برا دیبلند سف راهنیاز شام مهمون ها رفتند؛ منم پ بعد
  سرم جمع کردم و به آشپزخونه رفتم. ياش کرده بودم و بلند شده بود رو باال یمشک یکه تازگ

  و مشغول شستن ظرف ها شدم. دمیهام رو پوش دستکش

  .دمیکش ینیدور کمرم، با ترس ه یحلقه شدن دست با

  نترس منم.-

  د؟ی: آرمان خوابدمیزدم و پرس يلبخند

  تکون داد و جواب داد: آره بردمش تو اتاقش. يسر

  . يخسته شد یلیبهم کرد و گفت: امروز خ ینگاه

  کنم. یرو حس نم یکنم، خستگ یم يبخاطر بچه ام کار یوقت-

  به ظرف ها کرد. يا اشاره

  کمک کنم؟ يخوا یم-

  و پرسش؟! یکیکردم و گفتم: ن يا خنده

  ظرف ها شد. دنیو مشغول آب کش دیخند اونم

  ظرف ها که تموم شد، گفتم: دستت درد نکنه. شستن

  کنم. یخواهش م-
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  جمع شده بود و خونه مرتب شده بود. لیوسا يهمه  باً یتقر

شدم همه اش کار داشتم تا  داریبه بدن خسته ام دادم؛ از صبح که ب یام رو شستم و کش و قوس یکف يها دست
  االن. نیهم

  باز کردم. یاتاقش رو به آروم رنگ دیطرف اتاق آرمان رفتم و در سف به

  و غرق در خواب بود. دهیتختش دراز کش رو

سر به آرمان بزنم و  هی امیخودم بخوابم ب نکهیعادت هر شبم بود که قبل از ا نیرفتم و با عشق نگاهش کردم. ا جلوتر
  نگاهش کنم.

  رفتم و وارد اتاق خودمون شدم. رونیاش زدم و از اتاقش ب یشونیرو پ یآروم يشدم و بوسه  خم

  بود و با لپ تاپش مشغول بود. دهیرو تخت دراز کش آراد

   ؟یکن یم يکار یگفتم: چ دم،یکش یرو خاموش کردم و همون طور که دراز م المپ

  کنم. یبرنامه کار م هیدارم رو -

  بعد. يبذارش برا ؛يمهندس االن خسته ا-

  !ینش ریکردم و ادامه دادم: فقط با صاحب پروژه درگ يا خنده

  ادته؟یکرد و گفت: هنوز  يبود، خنده ا شیموضوع که مال چهار سال پ نیا يادآوریهم از  خودش

  .يچرا دعوا کرد یاون موقع نگفت یاعصاب. راست یب يبله آقا-

  شراکتمون رو به هم زدم. گهی. بعد اون موضوع دگهید الیخ یب-

  شده بود؟ یمگه چچرا خب؟ -

  .دیمن کش ياز اصرار ها يکالفه ا پوف
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پروژه هامون  نیاز مهم تر یکی يبود و هم بهش بدهکار بودم. مشغول بحث و مشورت درباره  کمیاون هم شر -
زن گرفتم تعجب کرد و  ییهویکه  نیو از ا دیافتاد. اونم اسمت رو د میگوش يو اسمت رو يکه تو بهم زنگ زد میبود

  .نهیگفت که دوست داره تو رو بب

  دعوا نداره. نکهیخب؟ ا-

بگه،  يطور نیزنم ا يدرباره  یحت ی. با اون سنش همه اش دنبال دختراست؛ منم که کسیشناس یتو که اون رو نم-
  کنم. یزنم لهش م یم

  دار شد. شیبخوام زبونم ن نکهیا بدون

  ضرب دست شما هستم. انیبله در جر-

  تاپ رو کنار گذاشت و به طرفم برگشت. لپ

  ؟يدیتو هنوز من و نبخش-

  به گلوم چنگ انداخت. بغض

  بود؛ اون قدر که اون حرف ها درد داشت. گهیطرف د هیهات  هیو کنا شیطرف، ن هیکتک هات -

  انداخت. نییرو پا نگاهش

  شه؟ی. میخوام منو ببخش یم یدونم بهت بد کردم ول یم-

  رو از من بخواد و من انجام ندم؟ يزیشد آراد من چ یم مگه

  باشه رو هم گذاشتم. يهام رو به نشونه  پلک

از  یاون شب گفت ادتهی. ادیها به چشم ن يکه اون بد يمون اون قدر خوب بود یاز زندگ میچهار سال و ن نیا-
  نگفتم؟ يزیچ ،یهست یبا من راض یزندگ

  تکون داد و منتظر بهم نگاه کرد. دییتأ يبه نشونه  يسر

  ام. یمون، راض یتو و وجود آرمان تو زندگ يها یو با وجود مهربون یخوب یلیکه تو خ گمیاالن دارم م یول-
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هاش رو از  یتوجه ها و مهربون نیخواستم ا ینم یکه بهش داشتم اعتراف کنم ول یخواست به عشق یدلم م چقدر
  دست بدم.

  .دیو رو موهام رو بوس دیمن رو تو آغوش آرامش بخشش کش د؛یرو لبش نقش بست و کنارم دراز کش يلبخند

 يدید ینامهربون ،يکرد یو خوب يدید يبد ،یاخالق گند من ساخت نیترالن که با ا ی. اون قدر خوبيتو که خوب تر-
  .یلیترالن، خ یخوب یلیخ ؛يخرج کرد یو مهربون

تو  شتریرو لبم شکل گرفت و خودم رو ب قیعم يقشنگش گرفتم، لبخند يکه از حرف ها یآرامش و حس خوب از
  آغوشش جا دادم.

 يبد یدونم حس ترس و نگران یچه م ایخوبمون از هم بپاشه  یزندگ نیترسم که ا یترسم. م یم یلیآراد من خ-
  دارم.

  .ستین لیدل یمن ب يدونستم که دلشوره ها یداشتم؛ م يبد يو کالفه بودم و دلشوره  نگران

  نوازش گر رو موهام به حرکت در اومد. دستش

  فکر نکن؛ باشه. یچیبه ه فته؟یتو و آرمان ب يبرا یذارم اتفاق ینباش؛ مگه م یچیترالن جان، نگران ه-

  حال گفتم: باشه. نیبا ا یام برطرف نشده بود ول ینگران

  

  آرمان چشم هام رو باز کردم. يبا صدا صبح

  .گهیمامان پاشو دمامان، -

  .دمیآراد انداختم و با لبخند آرمان رو تو بغلم کش یخال يبه جا ینگاه

  .نهیجا بش هیتونه  ینم قهیدق هیخورد؛اصالً  یبغلم همه اش تکون م تو

  ؟يشد داریب یتو ک-

  .گهیاالن. مامان پاشو د-
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  و بلند شدم. دمیکردم و دلم براش ضعف رفت؛ لپش رو محکم بوس دشیتپل سف يبه لپ ها ینگاه

  .میو صورت خودم و آرمان رو شستم و با هم به آشپزخونه رفت دست

  کارتون بود دنیو مشغول درست کردن ناهار شدم. آرمان هم مشغول د میبا هم خورد يمختصر صبحونه

  خواهرش به شهرستان بره.  شیگرفت که پ میتصم شیدو سال پ یکیخانوم  فروغ

البته حق هم داره  نه؛یهنوز هم باهاش سر سنگ یرفتارش بهتر شده ول یهم با مادرش نسبت به اون موقع ها کم آراد
 ایتونه بچه اش رو ول کنه  یوقت نم چیمادر ه هیکنم به هر حال اونم مادره و  یخب ماهرخ خانوم رو هم درك م یول

خونم که اونم مادرش  یمادرش از چشم هاش م يها يمهر یطور هم آراد که با وجود ب نیدوسش نداشته باشه؛ هم
  رو دوست داره.

  ساالد شدم. يدرآوردم و شروع به خورد کردن اون ها برا خچالیو گوجه رو از تو  اریخ

  لبم اومد. يرو يباز شدن در لبخند دنیشن با

  و همون طور هم شد.  رهیآرمان با ذوق به استقبالش م شهیدونستم مثل هم یم

  آراد اومد. دنیآرمان از د يذوق زده  يصدا

  بعد آراد وارد آشپزخونه شد. یلحظات

  سالم.-

  و نشست. دیرو عقب کش یرو داد و صندل جوابم

  .یخسته نباش-

  گفت: ممنون. ذاشتیبرداشت و همون طور که اون رو تو دهنش م اریخ يرو جلو آورد و تکه ا دستش

  االن خسته ست. نیخسته اش کردم؛ معلوم بود که صبح زود رفته بخاطر هم يبه چهره  ینگاه

  ؟یبگ يخوا یم یچ-

  !؟یگفتم: چ متعجب
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  .يدار دیگفتنش ترد يکه تا نوك زبونت اومده و برا يزیهمون چ-

  .دیفهم یخوب حال من رو م چه

  آراد؟-

  هوم؟-

  ناراحت نشه. م،یتولد آرمان مامانت رو دعوت نکرد يبرا شبید گمیم-

  کرد. یاخم

  ما اد؛یتونه ب یخودش گفت نم-

  .میکه دعوتش کرد 

  .ومدین ،يتو دوست ندار نکهیاحساس کردم بخاطر ا یدونم ول یم-

  ؟یخب که چ-

  ه؟ینظرت چ م؟یشام دعوتش کن يامشب برا شب،ید يکه به جا گمیم-

  چونه اش زد و بهم نگاه کرد. ریرو ز دستش

  ؟یپرس یم یچ يبرا یدون یتو که نظر منو م-

  رو تو ظرف گذاشتم و بهش نگاه کردم. چاقو

  ش؟یدیچهار سال گذشته؛ تو چرا هنوز نبخش کیاالن نزد یول یدونم ازش ناراحت یم-

  رو لبش اومد. يشخندین

اون موقع هم که  یولت کنه بره و حت یاگه مامانت تو بچگ نیمن بذار. بب يها! تو خودت رو جا یگیم ییزهایچ هی-
و  یس نیچقدر به حضورش تو ا یدون یم ؟یکن یم دایپ یچه حس ،يدیازش ند يمهر و محبت مادرانه ا چیبوده ه

 یکه بگم حس شهیام اون رو نداشتم؛ باورت م یگکدوم از مراحل زند چینبوده. تو ه یداشتم ول ازیسه چهار سال ن
  هم بهش ندارم؟ 
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  ببخشم؟  عیها و رمان هاست که سر لمیف نیتو ا نیع يادامه داد: فکر کرد یآه دنیو با کش دیکش ینفس

  تکون داد. نیبه طرف يسر

  تونم. یتونم ترالن، نم ینم-

  

 نهیک نیخواست ا یدلم م یدادم؛ واقعًا سخت بود ول یهم بهش حق م ییجورا هی دم؛یکش یلحن حسرت بارش آه از
  ببرم. نیرو از ب

 هیباور کن دوست داره؛ من االن خودم  ؟يادامه بد يخوا یم یتو دلت رو تا ک ي نهیک نیا یدونم سخته ول یم-
همه  نیخواد بعد ا یدونم که چقدر دوست داره، چقدر دلش م یکنم و م یمادرم و حس و حال مادرت رو درك م

  سال بغلت کنه؛ بهش فرصت بده. 

تو صداش  یچه قدر ناراحت بود و چه حسرت یونزدم. اگه بد یحرف م یباهاش تلفن شیآراد، چند روز پ یدون یم
اومد. من صداقت و راست بودن حرف  یبود. اون قدر ناراحت بود و صداش بغض داشت که اشک منم داشت در م

  . باور کن دوست داره.دمیهاش رو از تو لحنش فهم

باشه، اون مادرته. با  یکن. هر چ یداشت کردم و ادامه دادم: آراد جان باهاش آشت دیبه چشم هاش که ترد ینگاه
  .یبش مونینذار پش فته،یواسش ب ینکرده اتفاق یی. اگه خداادیاالن بذار ب ینبوده ول شتیمدت پ نیکه تو ا نیا

  

  خودشون رو گذاشته بودند. ریگفت؛ فکر کنم حرف هام تأث ینم يزیبود و چ نییپا سرش

  بگم که با اومدن آرمان نخواستم ادامه بدم. يزیچ خواستم

  طرف آراد رفت و گفت: بابا؟ به

  زد و جواب داد: جانم؟ یلبخند مهربون آراد

  .میکن يباز میبر ایب-

  .دیشد و محکم گونه اش رو بوس خم



  پر پرواز

 
196 

 

  .امیتو برو منم االن م ؛ییباشه بابا-

  مچ دستش رو گرفتم. عیاز رفتن آرمان، آراد هم بلند شد که سر بعد

  خب؟-

  خب؟! یرو از دست قفل شده ام دور دستش باال آورد و گفت: چ نگاهش

  گفتم؟ یو مجنون برات م یلیل يرو ول کردم و با حرص گفتم: تا االن داشتم قصه  دستش

  .رهیخنده اش رو بگ يلبش رو به دندون گرفت که جلو د،یکه حرص خوردن من رو د آراد

  شد؟! یآره، آخرش چ-

  خب؟! هیحرص صداش کردم که خنده اش رو مهار کرد و گفت: چ با

  زنگ بزنم به مامانت؟-

  اش رو جمع کرد و بهم نگاه کرد. خنده

بچه  هیاون از تو سخت تره. االن توام  يبرا يدور نیگفتم: باور کن ا يتر میسکوتش استفاده کردم و با لحن مال از
تونه برات سخت  یلحظه فکر کن که چه قدر دور بودن ازش م هی. زهیبرات عزو  ي. نگاه کن چه قدر دوسش داريدار

. ادیتو بوده. آراد جان، بذار بگم ب يفقط برا یزن یم رفها که ازش ح یسخت نیو عذاب آور باشه. پس فکر نکن که ا
  چند ساله رو از دلت پاك کن. باشه؟  ي نهیک نیتوام ا

  زد. يرو کج کردم و با خواهش بهش نگاه کردم که لبخند محو سرم

  ات رو کج و کوله نکن. افهیخب. ق یلیخ-

  .ینثارش کردم که بلند شد و گفت: زودتر غذا رو بکش؛ مردم از گشنگ یحرص کوفت با

  کشم. یغذا رو م ،یلباسات رو عوض کن يتا تو بر-

  رفت. رونیتکون داد و از آشپزخونه ب يسر

***  
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  آراد و آرمان به گوشم خورد. يچشم هام رو باز کردم که سر و صدا يزیشکستن چ يصدا دنیشن با

  بودم. دهیرو به روم انداختم؛ چه قدر خواب يواریرو به ساعت د نگاهم

از اتاق  عیگفتم و سر »يوا«لب  ریرفته بود؛ ز ادمیافتاد که امروز مادر آراد رو دعوت کرده بودم و  ادمیدفعه  هی
  زدم. رونیب

 یدوسش داشتم رو جمع م یلیام رو که خ یگلدون سفال يشکسته  ينشسته بودند و تکه ها نیو آرمان رو زم آراد
  کردند.

  تو بود. ریکه هول شده بود، گفت: بابا همه اش تقص آرمان

   ؟یتو که توپ رو نگرفت ایمن بود  ریگفت: تقص يبا تعجب و لحن با مزه ا آراد

  تو. ریاش گفت: تقص یشگیهم یبا تخس آرمان

  کرد. یم يشلوغ باز شتریشد و از اون ب یبا آرمان از اون بچه تر م يموقع باز آراد

  کردم که هر دوشون به طرفم برگشتند. یکوتاه يمتوجه حضورم بشن، سرفه  نکهیا يبرا

  بابا بود. ریانگشتش رو به طرف آراد گرفت و گفت: تقص عیسر آرمان

  چشم هاش رو گرد کرد. آراد

  کنم. يباهات باز يمجبور کرد کلیه نیمنه بچه؟ تو منو با ا ریتقص-

  کردم نشون ندم. یسع یبچگانه شون خنده ام گرفت ول يبحث ها از

  آراد خان؟! ادینه که شما هم بدت م-

  ؟ينکرد داریپس چرا منو ب ادیبگه که گفتم: مگه قرار نبود مامانت ب يزیکرد و خواست چ يخنده ا آراد

  اش زد. یشونیبه پ يا ضربه
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  رفت. ادمیبود،  يقدر سرم گرم باز نی! ايوا يا-

  کردم. يزیر يتأسف تکون دادم و خنده  يبه نشونه  يسر

بخاطر  ادیبودنش داشتم، گفتم: االن مهمون م يدر جد یکه سع یصورتم تکون دادم و با لحن يرو جلو انگشتم
  کردنه؟  يفوتبال باز يبعدش با هر دوتون کار دارم. آخه تو خونه جا یتون ندارم ول يکار نیهم

  .یکن یرو جمع م نایو االنم ا يخر یمن م يگلدون رو برا نیهم نیبه آراد ادامه داد: در ضمن شما هم ع رو

  شد بهم نگاه کرد. یتو چشماش مانع م طنتیش یداشت مظلوم باشه ول یکه سع ياافهیبا ق آراد

  ده ام گرفت.نگاهش خن از

  .ادیکه گفتم و بکن االن مامانت م يکار ؟یکن ینگاه م يجور نیچرا ا-

بره، االن خودم  یدستت م ؛یرفت، گفت: تو دست نزن یآراد که اومد، همون طور که به سمت اتاقش م یگوش يصدا
  .امیم

  شدم. ختهیبه هم ر ياش زدم و مشغول جمع کردن خونه  یبه مهربون يلبخند

  اومد. رونیاز اتاق ب مهیبود، سراس دهیکه لباس پوش یبعد آراد در حال یلحظات

  شده؟ ی: چدمیپرس یاش کردم و با نگران دهیبه صورت رنگ پر ینگاه

  مامانم.-

  .یمنو از نگران یکشت ؟یمامانت چ-

  .مارستانیحالش بد شده؛ بردنش ب-

  لب گفتم. ریز »يوا يا«

  .امیصبر کن منم آماده شم، ب-

  تو کجا؟ -
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  زنه. یرفتم، گفتم: منم نگرانم خب. دلم شور م یتند به طرف اتاقمون م يطور که با قدم ها همون

  .میآرمان رو هم تنش کردم و با هم از خونه خارج شد يلباس هام رو عوض کردم و لباس ها عیسر

  

  کند. یکرد و از استرس پوست لبش رو م یدرهم با سرعت حرکت م يبا اخما آراد

  بهت خبر داد؟ یک-

  گفت. نیبهم کرد و کوتاه جواب داد: آر ینگاه مین

  .میدیرس مارستانیزود به ب یلیآراد، خ ادیاون سرعت ز با

  .میدیکه ساناز رو د میشد مارستانیآرمان رو گرفتم و پشت سر آراد وارد ب دست

  شده؟ االن کجاست؟ ی: چدیمحکمش به سمتش رفت و پرس شهیو هم عیسر يبا قدم ها آراد

  نگران نباش خوبه.-

  .نیایجلوتر راه افتاد و گفت: ب خودش

  : چش شده ساناز؟دیدوباره پرس آراد

  خدا رو شکر. فشارش افتاده بود فقط. ستین یخاص زیچ-

  .دیکش ینفس راحت آراد

  ن؟یشما از کجا خبر دار شد-

اش  یگوش يشماره  نیمردم زنگ زدن به اورژانس و به اول گهیبوده که حالش بد شده بعد د ابونیتو خ نکهیمثل ا-
  زنگ زدند.

  کرد. یرنگ دیبه در سف يتکون داد؛ ساناز اشاره ا دییتأ يبه نشونه  يسر آراد

  هم داخله. نی. آرنجاستیا-
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ه حرف دارند و بهتر یکل گهیکردم که اونا االن با هم د یبدون مکث در رو باز کرد و وارد شد. احساس م آراد
  تو راهرو نشستم و آرمان رو هم کنارم نشوندم. يها یاز صندل یکی يخودشون باشند؛ پس رو

مخصوصًا  زند؛یقدر به هم بر نیو آراد ا نیکردم با بد شدن حال ماهرخ خانوم آر یکنارم نشست و گفت: فکر نم ساناز
  .نهیمادرش رو بب یآراد که اون قدر از دستش ناراحت بود که حاضر نبود حت

 شتریبچه بود، ب یلیآراد چون خ یهر دوشون سخت بود که از مادرشون دور باشند ول يو ادامه داد: برا دیکش یآه
  گذاشت. ریروش تأث

  و سرم رو تکون دادم. دمیکش یآه

***  

کرده؛ ماهرخ خانوم هم  یآروم آراد مشخص بود که با مادرش آشت ي. از چهره میبود مارستانیراه برگشت از ب تو
  قبول نکرد. یول شمونیپ ادیکه ب میخودش رفته البته من و آراد اصرار کرد يحالش بهتر شده بود و به خونه 

  به آراد انداختم و صداش کردم. ینگاه

  بله؟-

  ن؟یکرد یشد که آشت یچ-

  بهم کرد. ینگاه میرو لبش اومد و ن يلبخند

با وجود  یتونه از پدر و مادرش متنفر باشه حت یوقت نم چیآدم ه نکهیردم. اب یترالن تازه به حرفات پ یدون یم-
صد دفعه مردم و  مارستانیب میدیگفت که حالش بد شده تا رس نیآر یکه باهاش کرده باشند. امروز وقت يهر بد

شدم و  یم وونهیبراش افتاده بود قطعًا د ینکرده اتفاق ییکردم که اگه خدا یفکر م نیبه ا ی. وقتیزنده شدم از نگران
رو از  یو ناراحت نهیک نیوقت خودم رو ببخشم. تو راه به خودم گفتم که اگه حالش خوب باشه ا چیمحال بود که ه

  ذارم.  یوقت تنهاش نم چیندازم و ه یم رونیدلم ب

 يها يمهر یبابت خوشحال بودم. چه قدر خوب بود که آراد تموم ب نیرو لبم نشست؛ چه قدر از ا یقیعم لبخند
  کردند. یمادرش رو از دلش پاك کرده و با هم آشت
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  !؟يبه ما بد يخوا یکنون نم یآشت ینیریخب آراد خان ش-

  باز شد. يهاش به خنده ا لب

  که بده! هیچشم شما جون بخواه ک-

  نگاهم رو ازش گرفتم. زونیآو ياز بازوش گرفتم و با لب ها یشگونیحرص ن با

  ؟يکه خنده توش مشهود بود، گفت: االن قهر یبا لحن آراد

  بله.-

  آهان. خب حاال در اون داشبورد رو باز کن.-

  جذابش دادم. مرخیرو به ن نگاهم

  ؟یچ يبرا-

  که گفتم رو بکن. يکار-

  نگاهش کردم. مشکوك

  دونم و تو. گفته باشم. یمن م ،یآراد به جون خودم سر کارم گذاشته باش-

  .گهی. بازش کن دستین يآخه! نه سرکار ياز من دار يکرد و جواب داد: چه تصور يا خنده

  شده رو درآوردم. چیمکعب شکل کادو پ يداشبورد رو باز کردم و جعبه  در

  .يدوست دار نیبازش کن بب-

گردنبند که  دنیبه جعبه انداختم و درش رو باز کردم. با د یکه پاره نشه آروم باز کردم و نگاه يکادو رو طور کاغذ
  روش نوشته بود، به سمت آراد برگشتم. نیاسم آراد به صورت الت

  مال منه؟ نیا-

  م؟یعوضش کن ادیآره، اگه خوشت نم-
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  .رو لبم نشست يکه به فکرم بوده لبخند نی! از ااد؟یمن بخره و من خوشم ن يرو برا يزیچ هیشد آراد  یم مگه

  خوشگله. دستت درد نکنه. یلیآراد خ یمرس-

  زد و گفت: قابل شما رو نداره.  يلبخند

  نگه داشت و به سمتم برگشت و گردنبند رو از دستم گرفت. ابونیخ کنار

  شد و شالم رو کنار زد و گردنبند رو به گردنم انداخت. کمینزد یکم

  گردنت باشه. خب؟ شهیهم دیبا نیا-

  .یشما بگ یلبخند گفتم: چشم. هر چ با

  . دیکش رونیرنگش ب دیسف راهنیپ ي قهی ریاش رفت و گردنبند خودش رو که نقره بود رو از ز قهیبه سمت  دستش

  که اسم من روش بود، کردم و لبخندم عمق گرفت. يبه گردنبند ینگاه

دونست که چقدر دوسش دارم و  یکرد. کاش م یم يقرار یامشبش منو بکشه؟ قلبم بدجور ب يداشت با کارا قصد
  اندازه منو دوست داشت. نیاونم هم

  منم بود. یآراد، خوشحال یبود. خوشحال میشب زندگ نیشب بهتر اون

قدر خوب  نیا شهیلبم اومد. کاش هم يرو يو لبخند دمیکه اون شب آراد به گردنم انداخت کش يبه گردنبند یدست
  و مهربون بود.

  کرد، به خودم اومدم. یآرمان که صدام م يصدا با

  زم؟یجانم عز-

  کرد. زونیهاش رو آو لب

  حوصله ام سر رفته.-

  کن. يبرو باز-
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  باال فرستاد.» نه« يرو به نشونه  سرش

  ؟يخوا یم یهم قدش بشم، رو زانو نشستم و گفتم: پس چ نکهیا يبرا

  هاش رو به هم زد. دست

  پارك. میبر-

  .میشدم و گفتم: بر رهیکرد، خ یمنتظر بهم نگاه م اش که یمشک يچشم ها به

  شد. یهاش پر از خوشحال چشم

  .میلباست رو عوض کنم و بر ایب-

  تونم. یهاش رو به کمرش زد و گفت: خودم م دست

  خنده ام رو گرفتم و محکم بغلش کردم. يجلو

  مامان قربونت بره.-

  و گفتم: برو خوشگل مامان. دمیاش رو محکم بوس گونه

  زدم و به اتاقمون رفتم.  يرو تکون داد و با دو به سمت اتاقش رفت. لبخند سرش

  اومدم. رونیاز اتاق ب شیآرا الیخ یو ب دمیام پوش یام رو با شال صورت یطوس يمانتو

  

  .میبه راه افتاد ابونیآرمان رو گرفتم و به سمت پارك سر خ دست

  خطرناکه.  ابونهینکن. تو خ یطونیقدر ش نیتر دست آرمان رو گرفتم و با اخم گفتم: ا محکم

. قدم هام رو به سمتش بلند کردم و دستش رو دینکرد و به سمت پارك دو یخودم گفته باشم، توجه يکه برا انگار
  گرفتم.

  ها. میگرد یبرم ،يبه حرفم گوش ند يآرمان بخوا-
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  .دیدستم رو ول کرد و به طرف تاب دو م،یکه وارد پارك شد نیچند لحظه آروم شد. هم يتکون داد و فقط برا يسر

  کمک کردم که سوار تاب بشه و خودمم شروع به هول دادنش کردم. بهش

  و به سمت سرسره رفت. دیپر نییتاب پا از

  اش نگاه کردم. يدرخت ها قرار داشت نشستم و به باز هیسا ریکه ز یچوب مکتین رو

 یشدند. زن جوون يبود، به سمتش اومد و با هم مشغول باز هم سن و سال آرمان باًیهم تقر يا گهید يکوچولو پسر
  هم که مادرش بود، ازش خواست که مراقب خودش باشه؛ خودش هم اومد و کنار من نشست.

  کردنشون زد و گفت: ماشااهللا چه نازه پسرتون. خدا حفظش کنه. يبه باز يلبخند

  پسر شما. نیزدم و گفتم: ممنون. همچن يلبخند

  ما خارج شدند. دیو از د دندیو اون پسر دنبال توپ دو آرمان

  مامان. نجایاز ا یو گفتم: آرمان دور نش دمیطرف تر کش نیا یرو کم سرم

  کرد، اومد. یآرمان که منو صدا م غیج يبعد فقط صدا يا لحظه

  آرمان نبود.  یو به سمت اون قسمت از پارك رفتم ول دمیدونم چطور از جا پر ینم

  ه اون پسر نگاه کردم و گفتم: پس آرمان کو؟ب دستپاچه

  کرد و رفت. نشیاومد آرمان رو به زور سوار ماش یزن هی-

  آرمانم رو کجا برده؟  ؟یعنیبه اطراف کردم. کار بود  یو نگاه دمیرو به گونه ام کوب دستم

  دهنمه. يکردم تو یو قلبم احساس م دیلرز یکار کنم. دست و پام از ترس م یچ دیدونستم با ینم

  کرد. تمیها هدا مکتیاز ن یکیاون پسر به سمتم اومد و به سمت  مادر

  شد. ریکم از شوك خارج شدم و اشک هام رو گونه هام سراز کم

  آراد رو گرفتم.  يلرزون شماره  يو دست ها یاشک يرو درآوردم و با چشم ها میگوش فمیتو ک از
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  زنم. یالو؟ من تو جلسه ام بعد بهت زنگ م-

  رفته ام گفتم: آراد. لیبغض دار و تحل يکه قطع کنه زبونم رو حرکت دادم و با صدا نیاز ا قبل

  افتاده؟ یشده؟ اتفاق یگفت: چ یصدام با نگران دنیشن با

  هق ام بلند شد. هق

  آرمان.-

  .يجون به لبم کرد ؟ی: آرمان چدیچیپ یتو گوش ادشیفر يصدا

  .دندیآرمان رو دزد-

  !؟یچ-

  .ای. تو رو خدا زودتر بشمیم وونهیدونم آراد دارم د ینم :دمینال هیگر با

  االن؟ ییکجا-

  خونه. ابونیپارك سر خ-

  .امیاالن م-

  از من نموند و تماس رو قطع کرد.  یجواب منتظر

   ارن؟یسر آرمانم ب ییبوده؟ نکنه بال یکار ک یعنیداشت آرومم کنه.  یاون پسر هم کنارم نشسته بود و سع مادر

قدم هاش رو به سمتم تند کرد. رو  د،یمنو د یبه اطراف کرد و وقت یدونم چه قدر گذشته بود که آراد اومد. نگاه ینم
  شده؟ یصورتش گفت: چ ي دهیو با رنگ پر ستادیبه روم ا

  تو موهاش فرو برد و با استرس پوست لبش رو کند. یکردم. دستش رو با کالفگ فیرو براش تعر یهمه چ هیگر با

  کردند. یشد، متعجب نگاهم م یرد م یبود و هر ک دهیچیام تو پارك پ هیگر يصدا

  م؟یکار کن یآراد چ-
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  ؟يدیرو د دیکه آرمان رو دزد ی: تو اوندیتوجه به سؤال من رو به اون پسر کوچولو پرس یب

  کرد. نییچند بار باال پا دییتأ يرو به نشونه  سرش

 یهم قد اون پسر بشه نشست و گوش نکهیا ياش رو درآورد و برا یگوش بشیدفعه از تو ج هیفکر کرد و  یکم آراد
  اش رو به طرفش گرفت.

  بود؟ نیهم نهیعکس نگاه کن بب نیعمو جان به ا-

  به صفحه کرد و گفت: آره عمو خودشه. ینگاه

  ؟یمطمئن-

  آره.-

  ه؟یشده؟ اون ک ی: آراد چدمیاسترس پرس با

  .گمیبهت م میبر ایذاشت گفت: ب یم بشیاش رو تو ج یشد و همون طور که گوش بلند

  .میشد نیو سوار ماش میکرد یمادر اون پسر تشکر و خداحافظ از

  .گهید هی. بگو کيآراد منو نصف جون کرد-

  اش فرو برد. یمشک يگفت و دستش رو تو موها ییزهایچ هی رلبیز

  کار اون افسانه ست.-

  دهنم گذاشتم.  يدستم رو جلو يبهت و ناباور با

  در حق اون داشته؟ يکار با پسر من داره؟ مگه اون بچه چه بد یاون چ ؟یگیم يدار یچ-

  رو بهم نداد. شتریحرف زدن ب يام اجازه  هیهق گر هق
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طور که  نیا یاون رو به گوشش چسبوند. حتمًا به افسانه زنگ زده ول ياش رو درآورد و بعد از گرفتن شماره ا یگوش
  .دهیمعلومه جواب نم

  رو به سمت خونه به حرکت درآورد.  نیقطع کرد و ماش یرو با کالفگ یگوش

  شدم. یم وونهیشد. داشتم د یاشکم انگار خشک نم يکرد؛ منم چشمه  یم یطول و عرض هال رو ط یبا کالفگ آراد

  .زمیتو سرم بر یلحظه ساکت شو من فکر کنم که چه خاک هی. گهیبهم کرد و گفت: بسه د ینگاه آراد

  ؟یچ ارهیسر بچه ام ب یی. اگه بالشمیم وونهیتو رو خدا. دارم د يکار هیآراد -

  داد. یجواب نم یافسانه شد ول يخودش و من مشغول گرفتن شماره  یبا گوش دوباره

  پرت کرد و کنار من نشست.  زیم يرو رو یگوش یکالفگ با

  فتم: آراد؟گ هیگر با

 نیمو از سر آرمانم کم بشه، با هم هیکنم.  یم داشونیشده من پ يو گفت: آروم باش. هر جور دیتو بغلش کش منو
  کشم. یخودم اون افسانه رو م يدستا

آغوش  نیا یحت طیشرا نیتو ا یآغوشش برام آرامش بخش بود ول شهیو مثل هم دیچک یم راهنشیهام رو پ اشک
  تونست آرومم کنه. یهم نم

  خدا! پسرم رو برگردون يمواظب بچه ام هستند؟ وا کنه؟ینم تشیکه اذ یآراد االن آرمانم کجاست؟ کس-

  کنم. یم داشیرو موهام زد و گفت: ترالن جان، آروم باش. من هر طور شده پ يبوسه ا آراد

  دونم چقدر تو بغلش موندم که چشم هام گرم شد و به خواب رفتم. ینم

 دهیداد و من چه قدر خواب یبه ساعت رو به روم انداختم. هشت شب رو نشون م یهام رو باز کردم و نگاه چشم
  بودم.

  چشم هاش گذاشته بود. يبود و ساعدش رو رو دهیکاناپه دراز کش ياومدم. آراد رو رونیجا بلند شدم و از اتاق ب از

  ر باشم؟ از پسرم دو دیامشب با یعنینکرده؟  دایآرمانم رو پ یعنی
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  صورتش برداشت. يحضورم شد و دستش رو از رو يکنم خواب نبود چون متوجه  فکر

  ؟ينکرد داشیرفتم و کنارش نشستم و با بغض گفتم: پ جلوتر

  تکون داد. یمنف يسرش رو به نشونه  یبا آه همراه

  شکست. بغضم

بشه من  داریکنند؟ اگه بخوابه و ب ینم تشیبه خدا. بچه ام کجاست؟ االن حالش خوبه؟ اذ شمیم وونهیآراد دارم د-
  وقت نترسه. جاش خوبه؟  هینباشم، 

  هق ام اجازه نداد که ادامه بدم. هق

نبود. محل کارش هم نبود؛ از  یگرفته اش گفت: رفتم در خونه اش ول يهم باالخره سکوتش رو شکست و با صدا آراد
  کدوم ازش خبر نداشتند.  چیه دم،یپرس یهمکاراش هم که سؤال م

از حال تو نداره پس بدتر از  یترالن. به جون خودت حال من دست کم گهیام که بلند شد، گفت: بسه د هیگر يصدا
  داغونم نکن. نیا

  خبر بده خب. سیکردم و گفتم: به پل نشیغمگ يبه چشم ها ینگاه

  تکون داد و جواب داد: خبر دادم. يسر

  سست وارد اتاق آرمان شدم. يهاجا بلند شدم و با قدم  از

تخت افتاده بود رو برداشت و محکم به خودم چسبوندم؛ انگار که خود آرمان  يتختش نشستم و لباسش رو که رو رو
  رو بغل کرده بودم.

  افتاد و اشک هام شدت گرفت. م،یرو به رو افتاد که عکس خودش با من و آراد رو زده بود واریبه د نگاهم

  بود. آرمانم کجاست؟ دهیچیام تو اتاق پ هیگر يصدا

 يخوام. امشب رو چه جور یمن بچه ام رو م شم؛یم وونهیمن بدون آرمانم د ایپسرم رو بهم برگردون. خدا ایخدا-
  خدا! يبدون بچه ام سر کنم؟ وا
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  بهم کرد و کنارم نشست. ياتاق باز و آراد وارد شد. نگاه کالفه ا در

  در آروم کردنم داشت. یدست هاش رو دور شونه هام حلقه کرده بود و سعرو تو بغلش انداختم.  خودم

  

  رفت. رونیآورد و از اتاق ب رونیاش، منو از بغلش ب یگوش يصدا دنیشن با

  زدم. رونیاز جا بلند شدم و از اتاق ب عیداد زدن آراد سر يصدا دنیآرمانم رو محکم تر به خودم فشردم. با شن لباس

  زنه. یحرف م یمشخص بود که داره با ک ادهاشیدرهم و داد و فر يزد و از اخم ها یاش حرف م یبا گوش داشت

  کردم. یبهش نگاه م یاسترس و نگران با

 هیبه حالت اگه  يدنبال پسرم. وا امیکه ب يدیبا زبون خوش آدرس رو م گم،یدارم بهت م یچ نیخوب گوش کن بب-
  .ینیب یمنم م ياون رو گهیمو از سر بچه ام کم بشه. اون وقته که د

  .دیچیتو خونه پ ادشیفر يساکت شد و دوباره صدا يا لحظه

  دنبال بچه ام. الو... الو... امیآدرس رو بده که ب گمیبهت م-

  پرت کرد. زیم يآورد و با حرص اون رو رو نییاش رو پا یگوش

  گفت؟ یم یشده؟ چ ی: چدمیاسترس بهش نگاه کردم و پرس با

  نشست.  نیداد و رو زم هیتک واریحرف به د بدون

  نشستم و دستش رو تو دستم گرفتم و سؤالم رو دوباره تکرار کردم. کنارش

  کرد. دیو گفت: تهد دیکش يکالفه ا پوف

کنه اگه  يذارم کار ی. مگه من مزمیمن دستش رو دور شونه هام حلقه کرد و گفت: نترس عز ي دهینگاه ترس دنید با
  کنم. یسرش خراب م يرو رو ایشه، دنمو از سر آرمان کم ب هی

  .شمیم وونهیکن من دارم د يکار هیگفتم: آراد  هیرو چنگ زدم و با گر راهنشیپ
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که من فقط با  دیفهم یکاش م یبهم بده ول يدوارینوازش گر رو موهام به حرکت دراومد و باز هم خواست ام دستش
  .شمیبچه ام آروم م دنید

  هم بدتر.  نیاز شب قتل آرت یبود. حت میشب زندگ نیبدتر یو حت نیتر یشب طوالن اون

 فتهیخودش ب يبرا یبکنه و هر اتفاق يدونه که حاضره هر کار یکنه و نم یکس تا مادر نباشه حال منو درك نم چیه
که بچه اش ازش دور باشه و از همه بدتر  نینرسه. درك ا یبیوجودشه، آس يتنش که همه  ياما به بچه اش، پاره 

  .استیدن نیحس غمگ نیباترینه و مادر بودن ز ایدنبالش بگرده، ندونه حالش خوبه  دیکه ندونه کجا رو با نیا

تو بغل آراد خوابم برده و االن رو تخت  نیکه رو زم ادمهیآراد چشم هام رو باز کردم.  یگوش يصدا دنیبا شن صبح
  .میبود

  گرفته از خوابش رو صاف کرد و جواب داد. يصدا آراد

  بله؟ -

   ؟یو گفت: زود باش آدرس رو بده. چ دیجا پر از

 نیباشه، باشه فقط گوش کن بب گه؟ید ادیب یچ يبودم، کرد و گفت: ترالن برا رهیبه من که با استرس بهش خ ینگاه
خب  یلیکشمت. خ یخودم م يدست ها نیسر بچه ام اومده باشه، با هم ییبال ایتو کارت باشه  یاگه کلک گم؛یم یچ

  زودتر بفرست.

  شده؟ آدرس رو داد؟ ی: چدمیجا بلند شد که پرس از

  .میفتیکرد، گفت: آره االن فرستاد. پاشو حاضر شو تا راه ب یاش نگاه م یگوش يطور که به صفحه  همون

مونده  گهی: چه قدر ددمیکرد، پرس ی. رو به آراد که با سرعت حرکت ممیو به راه افتاد میآماده شد عیسر یلیخ
  م؟یبرس

  رو گاز فشار داد و گفت: خارج از شهره. شتریکه بهم نگاه کنه، پاش رو ب نیا بدون

  .فتهیهم ن یاتفاق چیبره و بچه ام رو بهم برگردونند و ه شیخوب پ یکردم که همه چ یدلم همش دعا م تو
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 نیچرا ا دم؟یرس یپس چرا نم میساعت بود که تو راه بود کیام نگاه کردم؛  یبار هزارم به ساعت مچ ياسترس برا با
  سر آرمان آورده باشند؟ ییقدر دور بود؟ نکنه بال

و دو  کیبار يجاده  هیدوختم؛  رونی. نگاهم رو از پنجره به بدیکوب یو قلبم به شدت م دیلرز یهام از ترس م دست
 ابونیکرد فقط و فقط ب یشد. تا چشم کار م یم دهید نیکم رفت و آمد بود و تک و توك ماش یلیطرفه بود که خ

  شد. یم دهید

 یاش رو باز م یمنیبه خودم اومدم. آراد همون طور که کمربند ا نیدونم چه قدر گذشته بود که با توقف ماش ینم
  . باشه؟ياینم رونیکرد، با تحکم گفت: تو ب

  آخه...-

  .يخور یجا تکون نم نیهم افتاد تو از ا یحرفم اومد و با اخم گفت: گفتم که هر اتفاق نیب

اون طرف تر پارك شده  یرنگ که کم یبلند مشک یشاس نیشد. به سمت دو ماش ادهیاعتراض من نشد و پ منتظر
  بود، رفت.

  

 یول رهیشد. آراد جلو رفت که آرمان رو ازش بگ ادهیپ نیکه دست آرمان رو محکم گرفته بود، از ماش یدر حال افسانه
دهنم  يصحنه با وحشت دستم رو جلو نیا دنیآرمان گذاشت. با د ي قهیشق يرو يافسانه نذاشت و اسلحه ا

زدم که  یکردم و خدا رو صدا م یم عالب د ریبودم و ز رهیگذاشتم و بغضم شکست. بدون پلک زدن بهشون خ
  .فتهین یاتفاق

به سمت افسانه هجوم . آراد دوباره دمیشن یو افسانه مشغول جر و بحث بودند. چون دور بودم، صداشون رو نم آراد
  آراد رو محکم گرفتند. کلیه يبرد که دو مرد قو

طاقت نداشتم  ینشم ول ادهیپ نیکه آراد گفت که از ماش نیکردم. با ا یصحنه ها نگاه م نیبه ا یاشک يچشم ها با
زدم و با رو گرفته بودند با پشت دست پس  دمید يلرزونم در رو باز کردم و اشک هام رو که جلو يپس با دست ها

  سست و لرزونم به سمتشون رفتم. يقدم ها

  .يخوش اومد یلی. ترالن خانوم. خنجاستیا یک نیزودتر متوجه ام شد و گفت: به به! بب افسانه
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و  دمیکش یو صدام از بغض نلرزه. نفس دمیکردم که نشون ندم چه قدر ترس ی. سعستادمیرفتم و کنار آراد ا جلوتر
  گفتم: بچه ام رو بده.

. دست و پام رو گم کرده دمیشن یزد که خودم هم صداش رو م یتند م يکرد. قلبم اون قدر يو بلند یعصب ي خنده
  کردم.  یشده بود، نگاه م ریاس کلیه يقو ياز اون مردا یکیبودم و فقط با بغض به پسر کوچولوم که توسط 

  بلندش داد و صداش رو باال برد. یشونیتو پ یظیخنده اش قطع شد و جاش رو اخم غل باالخره

و از  شمیم التیخ یمن ب يفکر کرد ؟يسر پسر من آورد ییچه باال یدون یم ؟يکار کرد یتو با من چ یدون یم-
   ام؟یم رونیفکر انتقام پسرم ب

 يکبک سرتو کرد نیو ع یالیخ یقدر ب نیتو ا یزن، داداش تو رو کشته ول نیزد و رو به آراد ادامه داد: ا يپوزخند
   ؟یکن یم یباهاش زندگ ،يریبگ نیانتقام برادرت رو از ا نکهیا يبرف. به جا ریز

منم  ،یبود، انداخت و گفت: همون طور که تو پسر منو کشت دهیافسانه ترس يها ادیبه آرمان که از داد و فر ینگاه
  کشم. یچشم هاتون م يپسرت رو جلو

  آراد تو فضا پخش شد.  ادیفر يصدا

من  يبچه  نیکار کنه؟ ا یخواست با زن من چ یم یدون یاون پسرت م ؟يشد وونهید ؟یگیم يدار یمعلومه چ-
  رو بذار کنار و اون بچه رو ول کن. اتیباز وونهید نیکار به تو داشته؟ ا یچ

کنم و  یدلم بخواد م يداد زد: خفه شو. من هر کار غوشیج غیج يسرش انداخت و با صدا يهم صداش رو رو افسانه
  .دیریمنو بگ يجلو دیتون یکدومتون هم نم چیه

کار کرده؟  یکنم ازت ولش کن. مگه اون بچه چ یگفتم: خواهش م هیاش رو که به سمت آرمان گرفت، با گر اسلحه
  . مگه من پسرت رو نکشتم پس منو بکش.اریسر من ب يخوا یم ییهر بال

  کشم. یچشم شوهرت، خودت و بچه ات رو م يکرد و گفت: باشه مادر فداکار. جلو یعصب يباز هم خنده ا افسانه

سر زن  یی: خفه شو. بالدیکش ادیداشت خودش رو از دست اون دوتا مرد که گرفته بودنش، آزاد کنه فر یکه سع آراد
  کنم. یسرت خراب م يرو رو ایدن ،ياریمن ب يو بچه 
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کنم  یم یبگ يکنم، هر کار یلحن ملتمسانه ام و همون طور که اشک هام شدت گرفته بود، گفتم: ازت خواهش م با
  نداشته باش. يفقط با بچه ام کار

  ماشه گذاشت.  ينکرد و دستش رو رو یتوجه

  کرد و گفت: مامان. یصحنه ها نگاه م نیبا ترس به ا آرمان

  ها. ینترس زدلمیجان مامان؟ عز هام رو با پشت دست پس زدم و گفتم: اشک

 یباشه ول يبد طیو بچه ات تو شرا یکردم. چه سخت بود که مادر باش یبه پسر کوچولوم نگاه م یاشک يچشم ها با
  .ادیازت بر نم يکار

  

آرمان گذاشته بود، گفت:  ي قهیشق يکرد و اسلحه اش رو رو یبه ما نگاه م یهمون طور که با لبخند بدجنس افسانه
  .دیکن یبا پسر کوچولوتون خداحافظ گهیخب د

که  یکه از اتفاق نیهم خوشحال شده بودم و هم ا د؛یچیتو فضا پ سیپل نیچند تا ماش ریآژ يلحظه صدا همون
  بودم. دهیترس فتهیممکن بود ب

  .دمیپسرتم بهت نم يجنازه  ؟یکن یخبر م سی: حاال واسه من پلدیکش ادیبا خشم به منو آراد نگاه کرد و فر افسانه

  شدند و دور تا دور ما رو محاصره کردند.  ادهیپ یها همگ سیپل

  بودند. کیشل يافسانه هم اسلحه هاشون رو درآورده بودند و آماده  يها محافظ

 یکردم. با چشم هاش سع یبود، نگاه ریترس آب دهنم رو قورت دادم و به آراد که هنوز توسط اون دوتا مرد اس با
  بده. نانیداشت بهم اطم

  .دیو بلند گفت: اسلحه هاتون رو بنداز يجد ياز مأمورها با صدا یکی

و اون  دی. اسلحه هاتون رو بندازدیتر نکن نیسنگ نینکردند که دوباره گفت: جرم خودتون رو از ا یکدوم حرکت چیه
  .نیپدر و مادرش بد لیبچه رو تحو
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 ز،یچشم هام اومد. اون شب نفرت انگ يجلو شیکرد. خاطرات چند سال پ یبه من نگاه م نهیبه نفرت و ک افسانه
که  ییسراسر نفرتمون، حرف ها یازدواج آراد توسط پدرش، زندگ شنهادیدادگاه، زندان، حکم قصاص، بعدش پ

چشم هام  يجلو لمیف هیمثل  میسال زندگ دچن نیا يپدر آراد به من و خونواده ام زد؛ همه  يافسانه تو خاك سپار
  کرد. یعبور م

نشون بده و فقط با ترس  یتونست عکس العمل ینم ادیاالن فقط جون بچه ام مهم بود. جون آرمانم که از ترس ز یول
  کرد. یبه من و آراد نگاه م

کرد که اسلحه هاشون رو بندازن سکوت رو  یاون مأمور که همش تکرار م يفقط صدا میسکوت کرده بود همه
  شکسته بود

  .رمیآرمان رو از افسانه پس بگ يجور هیبا چشم هاش اشاره اس بهم کرد که  آراد

  جلوتر رفتم.  یدهنم رو با ترس قورت دادم و کم آب

  کشم. یبرو عقب وگرنه هر دوتون رو م ؟يایداد زد: کجا م افسانه

 سیهم پرت شد. پل یکیون از اونا حواس ا یکی يبه ساق پا يهم از غفلت اون دو تا مرد استفاده کرد و با لگد آراد
  .دیچیتو فضا پ يراندازیبلند ت يها هم وارد عمل شدند و صدا

  حرکت آرمان رو از افسانه گرفت. هیافسانه استفاده کرد و خودش رو بهش رسوند و تو  یاز حواس پرت آراد

  حاال اسلحه اش رو به طرف آراد گرفته بود. افسانه

  چشم هاش اشک جمع شده بود و داد زد: از همتون متنفرم.  تو

تو فضا پخش شده  يراندازیت ي. صدادمیکش یغیبا تموم وجود ج کیشل يماشه گذاشت و با صدا يرو رو انگشتش
  بود و از ترس نفسم بند اومده بود.

  خورده بود رو سوار آمبوالنس کردند. ریها تموم شد و افسانه رو که با بازوش ت يراندازیت باالخره

  

  بدو بدو به سمتم اومد. بغلش کردم و محکم به خودم فشردمش. آرمان
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صورتش گذاشتم و تموم اعضاش رو با چشم رصد کردم  يآوردمش و رو زانو نشستم و دست هام رو رو رونیبغلم ب از
  سرش آورده باشند. ییکه نکنه بال

  نکردند؟ تتیآرمانم؟ اذ یخوب-

  تکون داد و گفت: مامان؟» نه« يبه نشونه  يسر

ازش سخت بود و حاال چه قدر خوشحالم  ياش کردم و دوباره بغلش کردم. چه قدر دور دهیترس يبه چشم ها ینگاه
دل مامان  زیاش زدم و گفتم: عز یمشک يرو موها يکنم. بوسه ا یاش شکر م یو چه قدر خدا رو به خاطر سالمت

  موم شد پسرم.ت یها؛ همه چ ینترس

  .يممنونم که آرمانم رو برگردوند ایلبم اومد و زمزمه کردم: خدا يرو يو لبخند دیاز چشمم چک یاشک قطره

  رو از بغلم جدا کردم. آراد که حرف زدنش با مأمورها تموم شد، به طرفمون اومد. آرمان

که هم قدش بشه، نشست و آرمان رو  نیا يآراد گام هاش رو تند کرد و به سمتش رفت؛ آراد هم برا دنیبا د آرمان
  .دیتو بغلش کش

  بابا؟-

  که تو صداش بود، گفت: جان بابا؟  یو با تموم عشق دیموهاش رو بوس رو

  ترسم. یم-

  .دیرو موهاش کش یآورد و دست رونیرو از بغلش ب آرمان

  دلم؟ زی. باشه عزمینترس؛ ما مواظبت یچیاز ه م،یشتیکه من و مامانت پ یتا وقت-

  کردم.  یبهشون نگاه م یاشک يلبخند و چشم ها با

  .میاز جا بلند شد و گفت: بهتره برگرد آراد

  اون هم به راه افتاد.  م؛یآراد شد نیتکون دادم و سوار ماش يسر

  که خوابش برده. دمیمنظم آرمان فهم ينفس ها يکه از صدا مینرفته بود یلیخ
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 یو تجربه کرده که حت دهیرو د یرو گذرونده و اتفاقات یسخت طیخواب آلودش زدم و گفتم: شرا يبه چهره  يلبخند
  بزرگترا هم سخته چه برسه به آرمان که همش چهار سالشه. يبرا

  نگفت. يزیتکون داد و چ دییتأ يبه نشونه  يسر

اون شب افتادم که با  ادیکردم.  یگرفته بود، نگاه م دنیکه تازه بار يدادم و به بارون بهار هیتک شهیرو به ش سرم
  رو لبم نشست. ياون شب لبخند يادآوریبا  م؛یبارون قدم زد ریآراد ز

  ؟يخند یم یبه چ-

 یکه اون روز کل نیآراد، با ا یدون ی. ممیافتاد م،یبارون قدم زد ریاون شب که ز ادیکردم و گفتم:  مرخشیبه ن ینگاه
رو برام  یزندگ نیتو بهتر یعنیخوب شد  یبعدش واقعًا همه چ یول طیبهم استرس وارد شد، اونم تو اون شرا

  .یساخت

دلم  یداده و رشد کرده بود، اعتراف کنم ول شهینهال تازه ر هیوقت بود مثل  یلیعشق که خ نیخواست به ا یم دلم
چند سال  نیکه با کنار آراد بودن داشتم رو از دست بدم پس بازم مثل ا یخوب و خوشبخت یخواست زندگ ینم

  سکوت کردم.

  کنم. یتو و آرمان م  یو خوشبخت یخوشحال يبرا يزد و گفت: من هر کار يلبخند آراد

  نگفتم. يزیو از ته دل زدم و چ قیعم يلبخند

***  

  رو لبم اومد و وارد شدم. يرو به روم انداختم و لبخند کیش يبه ساختمون تجار ینگاه

کنم؛ آرمان  رشیسر به محل کار آراد بزنم و غافل گ هیخواست  یاز اون روز گذشته بود. امروز هم دلم م يهفته ا هی
  گذاشته بودم. نایمامان ا يرو هم سر راه خونه 

  .ادیکه نفسم جا ب ستادمیا يسوم شدم و لحظه ا يطبقه  وارد

  نوشته بودند، کردم. ییتابلو يبه در سمت راست راهرو که اسم شرکت و اسم آراد رو رو ینگاه
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تو  یخال يها یو صندل یمنش یخال ياون جا تعجب کردم و به جا یباز رو هول دادم و وارد شدم. از خلوت مهین در
  انداختم. یراهرو نگاه

رو به روم حس  يصحنه  دنیبه داخل انداختم و با د یدر نگاه يباز اتاق آراد رفتم و از ال به ال مهیسمت در ن به
  گرفتم که سقوط نکنم. واریرگ هام منجمد شد. دستم رو به د يکردم خون تو

  به چشمام شک داشتم.  یدهنم گرفتم؛ حت يرو با بهت جلو دستم

  .ادیکردم نفس هام باال نم یرو تار کرده بود و حس م دمید يجلو اشک

  ام به گوششون نرسه. هیگر يصدادهنم گرفتم که  يکه بخوام بغضم شکست. دستم رو جلو نیا بدون

  . آراد منو دوست داره.ستیکردم: دروغه همش! اون آراد من ن یبا خودم تکرار م رلبیز

  بلند ساره تو فضا پخش شد. يخنده  يصدا

  بار. نیآخر ي. آره؛ برانمیبار آراد رو بب نیآخر يبرم برا ایدونستم برم  ینم

  ترالن؟ یکن یکار م یچ نجای: تو ادیپرس يبلند شد و ناباور زشیرو هول دادم و وارد اتاق شدم. آراد از پشت م در

  زدم. یتلخ شخندین

  زدم. یرو بهت م ییحرفا هیاومدم و  یم دیبا یمزاحمتون شدم ول دیببخش-

  .دمیم حیطرفم اومد و گفت: ترالن جان، بذار بهت توض به

  سکوت باال بردم. يرو به نشونه  دستم

و  شیهات، ن یبداخالق يچند سال با همه  نیصدات رو بشنوم. تو ا یخواد حت یخوام، اصًال دلم نم ینم حیتوض-
  چرا؟ یدون یبه خرج دادم؛ م يهات، کتک زدن هات موندم. فقط و فقط تحمل کردم و صبور هیکنا

دلم رو  وونهیتو بود. منِ د ریالمصب گ نیام رو باال بردم: چون ا هیگرفته از گر يقلبم گذاشتم و صدا يرو رو دستم
 یکیچون آقا هنوز به  ؟یمعرفت سوختم و دم نزدم که چ یب يبهت باخته بودم. چهار سال تمام تو تب عشق تو

اره؟ مگه اون آدمه؟ مگه احساس د ه؟یک گهی. ترالن دهگذرون یروزاش رو م گهید یکی ادیهنوز با  کنه،یفکر م گهید
  عشقت. یپ يراحت بر الیکه تو با خ رهیاصالً ترالن بره بم
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هر  گهی. االنم ديروحش رو نابود کرد ،یاحساساتش رو کشت ؛یوجود نداره. تو اونو کشت یترالن گهیفکر کن د حاال
  بود تموم شد. نمونیب یچ

  اومدم. رونیاز اتاقش ب عیسر يبا قدم ها يا گهیناباورش کردم و بدون حرف د يبه چشم ها یگرفتم و نگاه ینفس

  شد. دهیو دستم از پشت کش دمیگام هاش رو پشت سرم شن يبعد صدا يلحظه  چند

  .دمیم حیصبر کن برات توض ؟يریکجا م-

  .شهیهم ي. خداحافظ برادمیرو د دمید یم دیرو که با یخودم هر چ ست؛یالزم ن حیزدم و گفتم: توض یتلخ لبخند

  دور بشم. یکردم. دوست داشتم از همه چ دنیو شروع به دو دمیکش رونیرو از دستش ب دستم

  بلند کردم و گفتم: دربست. یکه رد شد، دست یتاکس نیاول يبرا

  آراد توجه نکردم. يسوار شدم و به صدا زدن ها عیسر

نگاه  د،یدو یبه آراد که داشت پشت سرم م شهیهام رو با پشت دست پس زدم و همون طور که از پشت ش اشک
  .دیتر حرکت کن عیبود، گفتم: آقا لطفاً سر یکردم و رو به راننده که مرد مسن

وقت شوهرت  چیه اد؛یم شیدعواها پ نیاز ا یبهم انداخت و با لحن مهربونش گفت: دخترم، تو زندگ ینگاه نهیآ از
 یجر و بحث هامون ول يو با وجود همه  میکرد یسال با هم زندگ کیو  یول نکن. من و خانومم س يجور نیرو ا

  .هیگفتن دعوا نمک زندگ مینرفت. از قد ییوقت زنم به قهر جا چیه

  .دمیکردم که آراد رو پشت سرم ند یهام شدت گرفته بود و به پشت سرم نگاه اشک

هم بود، رو  يخواست که راننده که مرد سن و سال دار یدلم هم نم یرو نداشتم ول یحرف چیه دنیشن ي حوصله
  .دیتر حرکت کن عیسر شهیگرفته ام گفتم: بله درسته؛ م يکنم پس با صدا ریدلگ

  کرد. شتریبشنوم پس سرعت رو ب يزیخوام چ یکه نم دیفهم

 ییخواد جا یگردم؛ دلم نم یبه اون خونه برنم گهیشدم و زنگ رو فشار دادم. من د ادهیپ ه،یاز حساب کردن کرا بعد
  باشم که حس اضافه بودن، کنم.
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  افتاده؟ یشده ترالن؟ اتفاق یگفت: چ یحال و روز من با نگران دنیبا د امیشد و تباز  در

  شد. ریهام دوباره رو گونه هام سراز اشک

  داداش؟-

  تو. ایب گم؟یشده بهت م یچ-

  به سمتم اومدند. یبا نگران دنمیلرزون پشت سرش وارد خونه شدم. مامان و گندم هم که اون جا بود، با د يقدم ها با

  افتاده؟ آراد خوبه؟ یشده؟ اتفاق ی: چدیپرس یبا نگران مامان

  .دیدستم رو گرفت و دنبال خودش به سمت اتاقم کش امیشد. ت شتریاسم آراد شدت اشک هام ب دنیشن با

  .یکشت یشده؟ همه مون رو از نگران یچ نمیبگو بب زمینشوند، گفت: ترالن جان، عز یطور که منو رو تخت م همون

  .دمید یامروز من چ یشد؛ اگه بدون یچ یاگه بدون امیهام رو با پشت دست پس زدم و گفتم: ت اشک

  .شمیم وونهی: دارم ددمیدستام گرفتم و نال نیرو ب سرم

اون جا نبود،  یک چیچشم هام اومد و با هق هق گفتم: امروز سرزده رفتم شرکتش؛ ه يهم اون صحنه ها جلو باز
  با اون دختره، ساره. دم؛یدر آراد رو د يباز بود. از ال مهیخلوت خلوت. در اتاقش ن

کتک زدن هاش  یهاش حت یهاش، با بداخالق هیو کنا شیساختم. با حرف ها و ن شیادامه دادم: با همه چ هیگر با
  تونم. یمن دوسش دارم، عاشقشم، بدون اون نم یچون خودش که از من نخواست ول ستین یالبته سرش منت

 يرو بغل کرده بودند و صدا گهیچشم هام اومد و گفتم: ساره امروز تو شرکتش بود. هم د يصحنه ها جلواون  دوباره
  خنده هاشون کل شرکت رو پر کرده بود.

  ؟یو گفت: تو مطمئن دیمنو تو بغلش کش امیت

  شونه اش گذاشتم. يرو رو سرم

  . رفتم تو و باهاش حرف هم زدم.دمیچشم هام د نیخودم با هم-

  ست.  گهید یکیکار کنم.خودش زن و بچه داره و هنوز به فکر  یدونم باهاش چ ی. میعوض ي کهی: مرتدیغر رلبیز
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فهموندم که باباش، به فکر  یم يسه هفته ا نیجن نیبه ا دیبا يخورد. چه جور یم چیتهوع داشتم و دلم پ حالت
خبر رو به آراد  نیخواستم ا یکه امروز از وجودش خبر دار شده بودم و م يست و از مامانش متنفره. بچه ا گهید یکی

  بشه. ریبدم و غافل گ

  به خودم اومدم. امیت يصدا با

  سراغ اون. رمیمنم م ؛یمون یجا م نیتو فعالً هم-

  ترس گفتم: نه! با

  نه؟! یحالتم تعجب کرد و گفت: چ رییتغ از

  انداختم. نییکردم، سرم رو پا یم يدستم باز يطور که با انگشت ها همون

  با آراد نداشته باش. يکار-

  اش نشست و صداش رو باال برد. یشونیرو پ یاخم

سرت آورده؟ من چه قدر  ییکه اون به اصطالح شوهرت چه بال یفهم یبه تو بگم ترالن؟ تو چرا نم دیبا یمن چ-
همه بال سرت آورده، بازم  نیاالنم با ا ؟یکن ادیبهش پ یخوره؟ چند بار گفتم نذار حس یبهت گفتم اون به دردت نم

  ؟یکن یازش دفاع م

 ؟یزن یقدر تو داد م نیگفت: چرا ا امیرو به دستم داد و رو به ت وانیآب وارد اتاق شد. ل یوانیباز شد و مامان با ل در
  چقدر حالش بده؟ ینیب ینم

اون  الیخ یافتاد گردن من؟ من چند بار به تو گفتم ب رایو گفت: حاال همه تقص دیتو موهاش کش یبا کالفگ یدست
  .رهیترالن، نم رهیشو. حرف تو گوشت نم

  .دیرفت و در رو به هم کوب رونیبندازه از اتاق ب یکه بهم نگاه نیا بدون

  

  سردم گذاشت. يدست ها يکنارم نشست و دستش رو رو مامان
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تو رو  یلیکه خ نهیحرف هاش به خاطر ا نیا یدون یناراحت نشو؛ خودت م امیت ياز حرف ها زم،یترالن جانم، عز-
  دوست داره. 

 ی. مطمئن باش حرفيداد یو به حرفاش گوش م يموند یگفت: اما کاش م یداشت ول دیکه از گفتنش ترد نیا با
  گفتن داره. يبرا

 نیخواد بدتر از ا یداره که بگه؟ دلم نم ی. چدمشونیداشت که بگه؟ خودم د یو گفتم: چ دمیام رو باال کش ینیب
 یمنو دوست نداره، چ یوقت یول رمیم یغرورم شکسته شه. مامان من دوسش دارم و به جون آرمان بدون اون م

قلبم  يهمون موقع که عشقش تو دیگفت؛ با یراست م امیت شه؟یهم مگه م يزور یکارش کنم؟ عشق و عاشق
  کردم. یو پاك معشق ر نیجوونه زده بود، از قلبم ا

  ؟يام رو درآوردم. مامان با تعجب گفت: تو حامله ا یو سونوگراف شیرو از کنارم برداشتم و جواب آزما فمیک

  زدم. یام بلند نشه. لبخند تلخ هیگر يتا صدا دمیتکون دادم و لب گز يسر

 يسه هفته ا نیجن هیشدم.  ریخودم غافل گ یکنم ول رشیرو گرفتم، گفتم برم غافلگ نایشوق و ذوق جواب ا یبا کل-
  ما، نه نفرت باباش از من. یزندگ نیخبر نداره. نه از ا یچیکه از ه

. یکار کن یچ دیفکر کن که با یکم االن استراحت کن و بعدًا که اعصابت آروم شد، منطق هی. زمیآروم باش عز-
  دخترم. رینگ میعجوالنه تصم

  بگم که در باز شد و آرمان وارد اتاق شد. يزیو خواستم چ دمیکش یآه

  

  هام رو از هم باز کردم و آرمان رو تو بغلم گرفتم.  دست

و منم اون قدر از  ادیوقت دنبال من نم چیدونم که ه یآراد که مشخصه و م فیکردم؟ تکل یکار م یچ دیبا من
آرمان؟  ي ندهیشد؟ آ یم یچ یزندگ نیا فیتکل یتونم ببخشمش و به اون خونه برگردم ول یکه نم رمیدستش دلگ

  کردم؟ یکار م یچ دیمن با ؟یچ يسه هفته ا نیجن نیا ي ندهیآ

  غلط. یدرسته و چ یدونستم چ یکرده بودم و نم ریگ يبد یشده بودم. تو دو راه جیگ

  ؟یاتفاق امروز چ یاش رو تحمل کنم ول يتونم دور یتونم دروغ بگم. من عاشق آرادم و نم یخودم که نم به
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تخت دراز  يشده بود. مانتو و شالم رو درآوردم و رو شتریهمه فکر سرم درد گرفته بود و حالت تهوعم ب نیهجوم ا از
  فکرم رو آزاد کنم. يلحظه ا يبرا یکردم حت یآرمان رو هم تو بغلم گرفتم و سع دم؛یکش

  

  سردم گذاشت. يدست ها يکنارم نشست و دستش رو رو مامان

تو رو  یلیکه خ نهیحرف هاش به خاطر ا نیا یدون یناراحت نشو؛ خودت م امیت ياز حرف ها زم،یترالن جانم، عز-
  دوست داره. 

 ی. مطمئن باش حرفيداد یو به حرفاش گوش م يموند یگفت: اما کاش م یداشت ول دیکه از گفتنش ترد نیا با
  گفتن داره. يبرا

 نیخواد بدتر از ا یداره که بگه؟ دلم نم ی. چدمشونیداشت که بگه؟ خودم د یو گفتم: چ دمیام رو باال کش ینیب
 یمنو دوست نداره، چ یوقت یول رمیم یغرورم شکسته شه. مامان من دوسش دارم و به جون آرمان بدون اون م

قلبم  يهمون موقع که عشقش تو دیگفت؛ با یراست م امیت شه؟یهم مگه م يزور یکارش کنم؟ عشق و عاشق
  کردم. یعشق رو پاك م نیجوونه زده بود، از قلبم ا

  ؟يام رو درآوردم. مامان با تعجب گفت: تو حامله ا یو سونوگراف شیرو از کنارم برداشتم و جواب آزما فمیک

  زدم. یام بلند نشه. لبخند تلخ هیگر يتا صدا دمیتکون دادم و لب گز يسر

 يسه هفته ا نیجن هیشدم.  ریخودم غافل گ یکنم ول رشیگفتم برم غافلگرو گرفتم،  نایشوق و ذوق جواب ا یبا کل-
  ما، نه نفرت باباش از من. یزندگ نیخبر نداره. نه از ا یچیکه از ه

. یکار کن یچ دیفکر کن که با یکم االن استراحت کن و بعدًا که اعصابت آروم شد، منطق هی. زمیآروم باش عز-
  دخترم. رینگ میعجوالنه تصم

  بگم که در باز شد و آرمان وارد اتاق شد. يزیو خواستم چ دمیکش یآه

  هام رو از هم باز کردم و آرمان رو تو بغلم گرفتم.  دست
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و منم اون قدر از  ادیوقت دنبال من نم چیدونم که ه یآراد که مشخصه و م فیکردم؟ تکل یکار م یچ دیبا من
آرمان؟  ي ندهیشد؟ آ یم یچ یزندگ نیا فیتکل یتونم ببخشمش و به اون خونه برگردم ول یکه نم رمیدستش دلگ

  کردم؟ یکار م یچ دیمن با ؟یچ يسه هفته ا نیجن نیا ي ندهیآ

  غلط. یدرسته و چ یدونستم چ یکرده بودم و نم ریگ يبد یشده بودم. تو دو راه جیگ

  ؟یاتفاق امروز چ یاش رو تحمل کنم ول يتونم دور یتونم دروغ بگم. من عاشق آرادم و نم یخودم که نم به

تخت دراز  يشده بود. مانتو و شالم رو درآوردم و رو شتریهمه فکر سرم درد گرفته بود و حالت تهوعم ب نیهجوم ا از
  فکرم رو آزاد کنم. يلحظه ا يبرا یکردم حت یآرمان رو هم تو بغلم گرفتم و سع دم؛یکش

  

  آرمان نگاه کردم. یخال يچشم هام باز شد و به جا يادیداد و فر يصدا دنیشن با

  دادم. صیرو تشخ امیآراد و ت يکه بهتر گوش دادم صدا یکم

 دیچشم هام رو بستم تا شا يو لحظه ا دمیدردناکم کش ي قهیجا بلند شدم و به سمت در رفتم. دستم رو به شق از
  نداشت. يریتأث چیه یکم بشه ول جهیسرگ نیا

  اومد. امیبلند ت يصدا

  .رونیبرو آراد تا ننداختمت ب-

  خورم. یتکون نم نجایمن تا با ترالن حرف نزنم، از ا-

   ؟یداغونش کن يخوا یم نیبدتر از ا ؟یبزن ،يدار یچه حرف-

  اومد. امیت يسکوت شد و بعد صدا یلحظات

   ؟يریم يکجا دار-

  زنم. شیپ-

  .سایوا گمی. بهت منمیببصبر کن -
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زانوهام  ينشستم و سرم رو رو نیزم يسر خوردم و رو واریشد. از کنار د یتر م کیو نزد کیداشت نزد صداشون
  گذاشتم.

  و مامان و بابا وارد اتاق شدند. امیبه شدت باز شد و آراد و پشت سرش ت در

 نیهم ا گهیو د رونیبرو ب گمیدارم بهت م شه؟ینم تیآراد رو گرفت و با حرص گفت: تو زبون خوش حال يبازو امیت
  .ایجا ن

  دستش گرفت. ينشست و دستم رو تو نیو به سمتم اومد. کنارم رو زم دیرو کش دستش

  . دمیم حیترالن جان، بذار برات توض-

  .دمیرو که الزم بود رو د یهم مونده؟ خودم هر چ يزیچ ؟يبد حیتوض يخوا یرو م یزدم و گفتم: چ یتلخ شخندین

گفت:  يرفته ا لیتحل يبا صدا رون،یخواست بره ب یکه ازش م امیتوجه به ت یو استرس نگاهم کرد و ب ینگران با
. بذار ستین ،یکن یکه تو فکر م ياون طور زه،یبه جون آرمان که اون قدر برام عز ؟یکن یم يطور نیترالن؟ تو چرا ا

  بدم. حیتوض

به هر  یاون موقع که مجبور شد باهات ازدواج کنه و تو بتون يفکر کرد ؟يبد حیتوض يخوا یم ویبا اخم گفت: چ امیت
. ستیمجبور ن گهیحاال د یاالنم همون طوره؟ خوب تو گوشت فرو کن؛ اون زمان مجبور بود ول ،یمجبورش کن يکار

زبون خوش  کنم. حاال هم با یسرش خراب م يرو رو ایند اره،یکنه و اشکش رو درب تیخواهر منو اذ یبدون کس نمیا
  .رونیگمشو ب

و ما هم به  رهیبگ میتصم شیزندگ يتونه برا یقدر تو دخالت نکن؛ ترالن خودش م نی. اامیتشر زد: بسه ت بابا
  .میذار یاحترام م مشیتصم

رو تار کرده بود رو با پشت دست پس زدم و زمزمه  دمیشد و منتظر نگاهم کرد. اشک هام که د رهیدوباره بهم خ آراد
  کردم: آراد؟

  جانم؟-

 نیکاراش ازش متنفر بشم؟ چرا ا يتونستم با همه  یچرا من نم ره؟یخواست جون منو بگ یگفتنش م» جانم« نیا با
به  ریگفت و چه قدر د یم» جانم«بار بود که بهم  نیقلبم؟ اول نیکار کرده بود با ا یچ د؟یکوب یوار م وونهیقدر قلبم د
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قدر  میگرفت یم ادیکردن منو نگه داره. کاش  یبا مهربون اشتد یفکر افتاده بود که ممکنه منو از دست بده و سع
  .میفتیبه فکر ب م،یاز دست بد میخوا یکس رو م ای زیاون چ ینه فقط وقت میرو بدون میکه دار یکس ای يزیچ

  

. برو بذار يبروکه انگار از اولشم نبود يبود، کردم و زمزمه کردم: برو آراد. جور رهیبه آراد که منتظر بهم خ ینگاه
  فراموشت کنم.

  مون باش، به فکر آرمان. یبه فکر زندگ ؟یفراموش کن ویترالن؟ چ یگیم یگفت: چ يبهت و ناباور با

وقت  چیهم ه گهیو و دبهم داره. با حرص نگاهش کردم و صدام رو باال بردم: بر یگفت که چه حس یهم نم هنوز
  .ایدنبال من ن

  رفت. رونیو مبهوت نگاهم کرد و از جا بلند شد. نگاه دلخورش رو بهم انداخت و از اتاق ب مات

  اتاق رو پر کرده بود. يخورد و هق هق ام فضا یگونه هام سر م يرو يشتریهام با شدت ب اشک

  .دیکه بهشون نگاه کنم، گفتم: تنهام بذار نیا بدون

  

***  

خواست که به حرف  یاومد و از من م یجا م نیمدت آراد هر روز ا نی. تو ایروز گذشته بود. سه روز پر از دلتنگ سه
  خواستم. یتونستم و نم یمن نم یهاش گوش کنم ول

شده بود؛  زیپر شدن نداره، صبرم لبر يبرا ییجا گهیپر از آب که د وانیل هی نیشده بود. ع لیتکم گهید تمیظرف
 نیا يکه همه  نمیبب شمیم داریب یسال بخوابم و وقت يخواست سال ها یخسته بودم. اون قدر خسته که دلم م

  خوبه. یاتفاق ها خواب بوده و همه چ

  ام خارج شد. نهیاز س نیغمگ یو آه دمیشکمم کش يرو یدست

 گهیکس د شیفکرش پ یبوده ول شمیپ شهیکردم چون مال من نبود. درسته خودش هم یآراد رو فراموش م دیبا من
  تونستم فراموشش کنم؟! یزدم؛ اصًال من م يمونده. پوزخند يا
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  خواهد. یعمر زمان م کیفقط  ست؛ینامعلوم دوختم و زمزمه کردم: فراموش کردنت کار ساده ا يرو به نقطه ا نگاهم

  ياحمد_فاطمه#

  

بچه هم مثل  نیداشتم؛ ا يتو جام جابه جا شدم. حالت تهوع بد یزدم و کم یوارد شد. لبخند زورک امیباز شد و ت در
  .کنهیم يقرار یب يطور نیمن دلش واسه باباش تنگ شده و ا

  کنارم نشست و دستش رو نوازش گر تو موهام حرکت داد. امیت

  ؟یخوب-

  مدت مهمون گلوم شد. نیبار تو ا نیهزارم ينگفتم. بغض برا يزیزدم و چ یتلخ لبخند

  کار کنم؟ یغلط. تو بگو من چ یدرسته، چ یکار کنم. چ یچ دیدونم با ی. نمامیت شمیم وونهیدارم د-

 يخوا یو نم یکن یم يسراغت، تو لجباز ادیهم که اون م یهر چ ه؟یچاره چ یدونم چه قدر سخته ول یمن، م زیعز-
با  نمیب یم یاالن وقت یکرده ول تیکه تو رو اذ نیو دلخور بودم به خاطر ا ی. منم ازش عصبیباهاش حرف بزن

تو رو تحمل کنم. پس بذار بهش زنگ بزنم و  یاحتتونم نار یتونم تحمل کنم؛ نم ینم ،یشیقدر داغون م نیا دنشیند
  .یو باهاش حرف بزن ششیپ يتو بر ایجا  نیا ادیبگم که ب

  کردم؟  یکار رو م نیا دیبا یعنیشدم.  رهیفکر مشغول بهش خ با

  شد؟ یمگه م یفکر نکنم ول يزیکردم به چ یهام رو بستم و سع چشم

  نشدم. امیرفتن ت يقدر تو افکارم غرق بودم که متوجه  اون

 ادیآراد بود و چه قدر منو  هیشد. چه قدر شب رهیوارد شدن آرمان به اتاق به خودم اومدم. کنارم نشست و بهم خ با
  انداخت. یمعرفت م یاون ب

  مامان؟-

  حلقه کردم و گفتم: جان مامان؟ فشینح يرو دور شونه ها دستم
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  بابا؟ شیخودمون و پ يخونه  رمیم یک-

  رو موهاش زدم. يو بوسه ا دمیکش یآه

  .میریمامان جان، م میریم-

  کردم لبخند بزنم. یکردم و سع زونشیآو ي افهیبه ق ینگاه

  مامان؟-

  شده بود رو کنار زدم و گفتم: جونم؟ ختهیرو که به هم ر موهاش

  حوصله ام سر رفته. -

  کن. يباز نایو ت ییبرو با دا-

  کرد. زونیهاش رو آو لب

  خوام. ینم-

  ؟يخوا یم یپس چ-

  پارك. میبر-

به خاطر  یشده بود ول ایفوب هی. اصالً پارك برام مثل دمیترس یهم بعد از اون اتفاق از بردن آرمان به پارك م هنوز
  .زمیتنها موندن خسته شده، گفتم: باشه عز نیکه حوصله اش سر رفته و از ا نیا

  .گهیو گفت: مامان پاشو د دی. دستم رو کشدیزد و از جا پر يلبخند

  به هول بودنش زدم و از جا بلند شدم.  يلبخند

دست آرمان رو گرفته . میزد رونیو از خونه ب میکرد یکوتاه یخداحافظ نایاز مامان ا م،یکه حاضر شد نیاز ا بعد
  .یشیاز من دور نم ،یکن ینم یطونیاون جا ش میگفتم: رفت م،یرفت یرو راه م ادهیبودم و همون طور که تو پ

  گفتم: با توام ها. گوش بده. ست،یاصًال حواسش به حرف هام ن دمید یوقت
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شد، حرفم. و قطع کردم و اخم هام درهم شد. دست آرمان رو  یم کیآراد که داشت بهمون نزد نیماش دنید با
  و به قدم هام سرعت دادم. دمیکش

  

و بعد هم  دمیشد رو شن یم کیگام هاش رو که به ما نزد يو بعدش هم صدا نیباز و بسته شدن در ماش يصدا
  صداش اومد.

  ترالن صبر کن.-

و به آراد که آرمان رو تو بغلش گرفته بود، نگاه  دمیکش يا. پوف کالفه دیدستم رو ول کرد و به طرف آراد دو آرمان
  کردم.

  دلم برات تنگ شده بود. ییبابا-

  موهاش زد و گفت: قربونت برم. منم دلم واست تنگ شده بود. يرو يا بوسه

  کرد. نشیبه ماش يسمت من اومد و اشاره ا به

  سوار شو.-

  ؟یچ يکردم و گفتم: برا یاخم

  سوار شو. ایات رو کنار بذار. ب يلجباز نیرالن اگفت: ت تیهم با جد اون

  ام؟یگفتم: اگه ن يهام رو به کمرم زدم و با لجباز دست

. منو مامانت هم نیبش نیبرو تو ماش ییکرد، گفت: بابا یو رو به آرمان که به جر و بحث ما نگاه م دیکش يکالفه ا پوف
  .میایاالن م

  .دیاومد و دستم رو گرفت و به دنبال خودش کش جلوتر

  .امیجا نم چیمن با تو ه ؟يبر یکجا منو م-



  پر پرواز

 
229 

 

حرفش رو قبول کنم و  يزود نیخواستم به هم ینم یخواست باهاش برم و حرف هاش رو بشنوم ول یکه دلم م نیا با
  بار هم نوبت اون باشه. هیکردم حاال  يمن کوتاه اومدم و صبور شهیهم م،یکه با هم داشت ی. تو زندگامیکوتاه ب

که  ابونیسوار شو. تو خ ایگفت: ترالن جان، ب يکرد که با لحن آروم تر یموضوع فکر م نیهم انگار به ا خودش
  .میحرف بزن شهینم

  حرف و نگاه کردن به آراد سوار شدم. یلحن آرومش منم آروم تر شدم و ب با

  کرد. یم یزد و شوخ یکرد و با آرمان حرف م یم یرانندگ الیخ یخونسرد و ب یلیخ ریمس تو

  کردند. یم یضبط رو هم باال زده بودند و هر دوشون با خواننده هم خون يصدا

بهم انداخت و حواسش رو به  ینگاه مینگاهم رو حس کرد و ن ینیجذاب آراد انداختم. سنگ مرخیبه ن یحرص نگاه با
  جلو داد.

  ؟یکن ینگاه م يجور نیچرا ا-

  ؟یدون یخودت نم یعنیرص گفتم: ح با

  جواب داد: نه! ییپررو با

  کرد و گفت: جونم؟ يصداش کردم که خنده ا تیحرص و عصبان با

  خواستم بگم!  یم یرفت چ ادمیقدر لحنش مهربون بود که اصًال  اون

  شد. تمیحرص و عصبان نیا شیرو آت یآب هیکلمه  هی نیهم انگار

  !ره؟یخواست جون منم بگ یگفتن م» جونم« نیا با

  .میزن یخونه، حرف م میریقدر. م نیزد و گفت: حرص نخور ا یلبخند مهربون د،یرو که د سکوتم

  دادم. هیتک شهیحوصله سرم رو به ش یناچار ساکت شدم و ب به

هم  يدادم و چشم هام رو رو هیتک یصندل یکالفه ام کرده بود. سرم رو به پشت اد،یز ي جهیتهوع و سرگ حالت
  .رهیام آروم بگ جهیسرگ نیا دیگذاشتم که شا
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  نگران آراد به گوشم خورد. يصدا

  ترالن؟ يشد یچ-

  .رهیم جیکم سرم گ هی ستین يزیکه چشم هام رو باز کنم، گفتم: چ نیا بدون

 هی يشد یو گفت: چرا؟ چ دیبه سمتم کش یخودش رو کم یچشم هام رو باز کردم. آراد با نگران نیتوقف ماش با
  دفعه؟

  .گهیبرو د ؟يستادیخوبم. تو چرا وا ست،ین يزیچ-

  . فکر کنم فشارت افتاده.دهیگفت: رنگتم که پر یتوجه به حرفم با نگران یب

  ؟يبر يخوا یکجا م ی. راستگهید فتیخوبم باور کن. راه ب-

  .گهیخونه د میبر-

  .گهید فتیپس راه ب-

  انداخت. یبه سمتم م یبار، نگاه کی قهینگرانش رو ازم گرفت و دوباره به راه افتاد. اما هر چند دق نگاه

  شدم و جلوتر از آراد و آرمان وارد خونه شدم. ادهیپ نیاز ماش اطیتو ح نیتوقف ماش با

  

چند سال دلم  ياندازه  به یجا تنگ شده بود. چند روز نبودم ول نیا يبه سراسر خونه کردم. چه قدر دلم برا ینگاه
  خونه تنگ شده بود. نیا يبرا

  خودش بود. يو مرتب و سر جا زیتم زیکردم، همه چ یکه فکر م يزیچ برعکس

رو لبم  يکه مال تولد آرمان بود، نگاه کردم و لبخند واریرو د يگرفتم و به عکس سه نفره  شیاتاقمون رو در پ راه
  نشست.
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 نیکه آرمان رو باردار بودم و به ا یعطر آراد رو با تموم وجود استشمام کردم. برعکس وقت يتخت نشستم و بو رو
نگفته بودم.  يزیموضوع به آراد چ نیا ينبود. فعالً درباره  يطور نیدفعه ا نیا یدادم ول ینشون م تیعطر حساس

  خودم رو باهاش روشن کنم و بعد بهش بگم. فیخواستم تکل یاول م

برخورد  يخواستم سرد و جد یم یکه برام سخت بود ول نیحضور آراد که کنارم نشسته بود، به خودم اومدم. با ا با
  کنم که عکس العملش رو بفهمم.

  ؟يو گفت: بهتر دیگونه ام کش يرو نوازش گر رو دستش

  نگفتم.  يزیتکون دادم و چ يسر

  کم استراحت کن.  هیلباس هات رو عوض کن و  -

من خودم اون جا  ؟يگفتن دار يام برا یتو حرف نمی. اومدم ببومدمین نجایاستراحت ا يو گفتم: من برا کردم یاخم
  مونه. ینم یدروغ ي. پس جادمیکه الزم بود رو د یبودم و هر چ

  شد. ياش نشست و لحنش جد یشونیرو پ ی. چون اخمومدیبود که حرف هام به مذاقش خوش ن معلوم

  کنم توام خوب گوش کن و بعد قضاوت کن. یم فیرو برات تعر یهمه چ-

  کرد. فیکردم که شروع کنه. اون هم منتظرم نذاشت و شروع به تعر سکوت

کنم.  لیشرکت رو تعط يگرفتم که چند روز میتصم نیکه کارام کمتر شده بود به خاطر هم شهیم يچند روز-
مسافرت چند  هیگرفتم که  شیک يبرا طیتو عوض شه، همون روز رفتم و سه تا بل يکه حال و هوا نیا يبعدشم برا

  .اشتمرو تو شرکت جا گذ میاومد، گوش ادمیخواستم برگردم که  ی. ممیروزه بر

دونستم  یتعجب کردم و نم یلیخ دنشی. از ددمیخودم د يساره رو جلو هویشد که  یدونم چ یاتاقم بودم که نم تو
  !یهم ناگهانبرگشته؛ اون  یک

  که مسته. دمینداشت و از حس و حالش فهم یعیطب حالت

گفت که اون موقع هم تو  یوقت ینگرفتم ول ي. من اول حرف هاش رو جددیخند یکرد و م یرو تکرار م ییزایچ هی
کار کنم. گفت که چون از  یبگم و چ یچ دیدونستم با یآرمان با افسانه هم دست بوده، از تعجب نم يریگروگان گ
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که به  نیخواستند بدون ا یم یو حت رندیبگ روگانکردن که آرمان رو گ یکیداشته، با افسانه دست به  نهیمنو تو ک
  ما بگن...

  خواستند آرمان رو بکشند. یگفت: م یکه براش سخت بود ول نیو با ا دیکش یآه

  دهنم گذاشتم. يجلو يرو با وحشت و ناباور دستم

  . يو اون حرف ها رو زد يدیاز حسش به من گفت و جلو اومد که همون لحظه تو رسبعد -

  ؟یزن یترالن خانوم؟ هنوزم اون حرف ها رو م یانداخت و گفت: حاال چ یلبخند بهم نگاه با

  انداختم. نییو سرم رو پا دمیقضاوت عجوالنه ام خجالت کش از

  

  شد. رهیبه چشم هام خ يچونه ام گذاشت و سرم رو باال گرفت و با لبخند ریرو ز دستش

  .یرو دوباره بگ يکه اون روز زد ییحاال دوست دارم اون حرفا-

  تعجب گفتم: کدوم حرفا؟ با

  ساکت شد. م،یزنگ گوش يجوابم رو بده که با صدا خواست

  .دمیفحه کشص ياتصال تماس رو يبرداشتم و دستم رو برا فمیرو از تو ک یگوش

  سالم داداش.-

  ؟يکرد ریچرا د ؟ییسالم. کجا-

  خودمون. يبه آراد انداختم و گفتم: اومدم خونه  ینگاه

  متعجب شد. صداش

وسط  دمیپر هویکه  دهیدونم االن اون شوهرت داره تو دلش بهم فحش م یواقعاً؟! چه خوب! پس برو که من م-
  حرفاتون.
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  آوردم. نییرو که قطع کرده بود رو پا ینثارش کردم و گوش يا »وونهید«کردم و  يا خنده

  سراغ تو. امیقدر که نذاشت ب نیچند وقت ا نیداداشت که منو کشت ا نیگفت: ا یبا حرص ساختگ آراد

اون روزت در مورد  يکردم که ادامه داد: خب حرفامون ناقص موند. واقعاً حرفا يکه تو صداش بود خنده ا یحرص از
  ت بود؟حست بهم راس

 گهیمن د ؟یبزن هیو کنا شیدوباره تکرار کنم که مثل اون موقع ها ن يخوا یبه گلوم چنگ انداخت و گفتم: م بغض
  .ياجبار یزندگ نیخسته شدم از ا

  شد. رهیدستم گذاشت و با نگاه خاصش بهم خ يرو رو دستش

  ؟يکرد يتو در مورد من چه فکر ؟یزن یحرف م يجور نیچرا ا ؟يچرا تو به من اعتماد ندار ه؟یحرفا چ نیترالن ا-

  حرف زدن رو بهم نداد. ي اجازه

. من دوست داشتنم ستمیاهل ابراز احساسات ن یلیکه خ یدون یم یمدت اگه منو شناخته باش نیترالن، تو ا نیبب-
  .يدینفهم نویدونم تو چرا ا یو نم دمیرو با کارام نشون م

  منو دوست داشت؟ یعنیگرد شده نگاهش کردم.  يچشم ها با

با  ای. پس خوب گوش کن. یبا من خسته بش یکه از زندگ یکن یبگم که شما غلط م نمیاخم ادامه داد: در ضمن ا با
  دارم. یبه زور نگهت م ای یمون یمن م شیزبون خوش پ

  کرد. یفرق م هیداد. ابراز احساساتش هم با بق يجاش رو به خنده ا تعجبم

  ؟يخند یم یاونم باز شد و گفت: به چ يمن اخم ها يخنده  با

  !؟يا وونهید یلیخ یدونست یم-

  توام. ي وونهیلحن خاصش گفت: بله. د با

  لبم اومده بود که قصد پاك شدن نداشت. يرو يامان شده بود و لبخند یقلبم ب يها طپش
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زد که مطمئن بودم که صداش  یکرد. قلبم اون قدر تند م یفقط با نگاه خاص و جذابش بهم نگاه م یحرف چیه بدون
  رسه. یبه گوش اون هم م

  و سکوت رو شکستم. دمیکش ینفس

  آراد؟-

  جان؟-

   ؟يوقت تنهام نذار چیکه ه يدیقول م-

تونم  یاش گفت: مگه من م يحال جد نیرو موهام نشوند و با لحن مهربون و در ع يو بوسه ا دیتو بغلش کش منو
  کنم؟ یبدون تو زندگ

  .دمیاش رو به مشام کش یشگیزدم و عطر هم يلبخند

  آراد؟-

  جونم؟-

بود  نیکردم و از همه بهتر ا یو اعترافمون فکر م يروز نیبه همچ المیلحظه بودم. چه قدر تو خ نیقدر منتظر ا چه
  .وستیپ قتینمود و به حق یباق الیخ هیفقط  نیکه ا

  .یلیدوست دارم آراد، خ یلیخ-

  تند قلب اون هم شدم.  يطپش ها يقلبش بود و متوجه  يرو سرم

  عاشقتم ترالنم.-

  کن. فیاومدم و گفتم: خب تعر رونیقدر عشق تو لحنش بود که لبخندم عمق گرفت. از بغلش ب اون

  رو؟ یگفت: چ متعجب

  ؟يمنو دوست دار یاز ک-
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و محوت شدم و  دمتید یرمانا بگم از وقت نیمثل ا ایبزنم  یحرف یخوام الک یترالن، من نم نیزد و گفت: بب يلبخند
هم  ایباز کیرمانت نیعاشقونه و شعر گفتن و ا يبگم که اهل حرف ها نمیدونم ا یحرف ها. راستش خودمم نم نیا
  خوامت. یکه بدجور م یخوام بدون یفقط م ستمین

  بود؟  نیا ریغ يزیچ یخوشبخت مگه

  اعتراف کنم. هیخوام  یم -

  شد. رهیلبش بهم خ يبا لبخند جذاب گوشه  منتظر

زن  نیحس تو رو نسبت به خودم متوجه شدم، خوشبخت تر ی. االن هم وقتینیخوام اعتراف کنم که تو بهتر یم-
  مسافر کوچولو. نیاون هم با ا میخوشبخت يخونواده  هی هیو  یخوب یلی. تو خامیدن

بازوهاش  نیشدم و ب دهیشد و باز هم تو بغلش کش قیش عمرو لب ها يبعد خنده  یگرد شد ول يهاش لحظه ا چشم
  شدم. ریممکن بود، اس يجا نیو آرامش بخش تر نیبهتر ن،یکه برام امن تر

  مادرش. هیدختر خوشگل و مهربون و شب هیدختر باشه؛  هیخواد بچه مون  یدلم م-

  دل آورد. نیچشم ها چه به روز ا نیا یشد و گفت: اگه بدون رهیچشم هام خ به

  .ستیکس توش ن چیو ه زیچ چیچشم ها به جز تو ه نیا-

  من مى گفت: به«

  چشم هاى تو مرا به این روز انداخت."

  نگاهِ تو کاِر مرا به اینجا کشانده. این

  و تحمل نگاه هاى تو را نداشتم. تاب

  "دیدى که چشم بر زمین مى دوختم؟ نمى

  او گفتم: به

  کن!در چشم هاى من دقیق تر نگاه "
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  "تو هیچ چیزى در آن نیست... جز

  »علوى_بزرگ#

بود. چشم هام رو بستم که همون لحظه  دهیشد. ضربان قلبم به اوج خودش رس یتر م کیو نزد کیبهم نزد صورتش
  و چشم هام رو باز کردم. دمیآرمان رو شن يباز شدن در و صدا يصدا

  سر رفته. به ما کرد و گفت: مامان، بابا من حوصله ام ینگاه آرمان

 نی. ارهیاش م ییحالل زاده به دا گنیکرد و گفت: راسته که م یکه خنده اش گرفته بود، به من نگاه یدر حال آراد
  وسط ابراز احساسات ما. ادیو جفت پا م رسهیتو مواقع حساس سر م شهیاش هم ییدا نیبچه ام ع

جا خوشگل مامان.آرمان به سمتمون  نیا ایکرد، گفتم: ب یما نگاه م يکردم و به آرمان که با تعجب به خنده  يا خنده
  اومد.

 يحرف زدن من با تو امروز باهام همکار يکرد، گفت: پسر خوشگلم هم برا یهمون طور که با لبخند به ما نگاه م آراد
  کرد.

  ؟يتعجب گفتم: چه جور با

  بکشونه رونیتو رو از خونه ب يجور هیکنه و  يریزدم، گفتم که بهونه گ یروز قبلش که باهاش حرف م-

 یم یکیباشه، گفتم: که حاال با بابا دست به  زیآم دیداشتم لحنم تهد یکه سع یبه آرمان انداختم و در حال ینگاه
  گه؟ید یکن

  تپلش ضعف رفت. يلپ ها يکرد. دلم برا نییسرش رو باال پا آرمان

  و گفتم: قربونت برم عشق من. دمیگونه اش رو بوس محکم

  ؟يدیعشق من؟ عشق تو فقط منم، فهم یچ یعنیکه تا اون لحظه ساکت بود، گفت:  آراد

  .یکردم و گفتم: باشه حسود خان. تو تنها عشق من يبچگانه اش خنده ا يحسود از

  .دیمن زیمن حلقه کرد و گفت: شما سه تا همه چ يآراد، آرمان رو بغل گرفت و اون دستش هم دور شونه ها 
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  زمزمه کردم: يلبخند با

  ... دمیعشق را شن يصدا دم،یتا تو را د «

  ...!دمی... شور پرواز را من با تو فهمدمیخندیبود م یقبل تو به هر چه عاشق من

  »انیفتاح سنای

  

  خوشتون اومده باشه. دوارمیام دیخوندن انتخاب کرد ي: ممنون که رمانم رو براسندهینو سخن

  ياحمد فاطمه

  پرواز پر

  -انیپا

رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان هاي عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر براي رمانهاي عاشقانه این 
  محفوظ میباشد .

  

  جعه کنین .امر سایت رمان هاي عاشقانهبراي دریافت رمانهاي بیشتر به 

www.romankade.com  
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