
 [۱۰:۲۲ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک

#part_1 

 یادفر و کشیدم بلندی جیغ دستم شدن کشیده با

 :زدم

 .کنن ولم بگو خدا ترو بابا!عوضی کن ولم_

 کن کاری یه بابا. برم باهاشون خوام نمی من

 با و بود شده جمع خودش تو اتاق ی گوشه بابا

  کرد می نگاه و من اشکش پر چشمای

 .بود بدنش به مواد دننرسی خاطر به خرابش حال

 یعنی!بفروشه؟ منو خواد می مواد خاطر به یعنی

 !بود؟ مهم دخترشم از لعنتی مواد این

 وقت هیچ من و نداشت دوست و من وقت هیچ

 .نفهمیدم و مهریش بی همه این دلیل

 :انداخت بهم دردی پر نگاه



 توان من بهتره برات اونجا دخترم برو_

 ندارم رو تو از نگهداری

 ! رم؟دخت

 .شد اکو ذهنم تو کلمه این بار چندین

 !ترمدخ گفت من به بار اولین برای سالها بعد بابا

 دختر پدری کدوم! نیستم؟ دخترش من مگه خب

 !فروشه؟ می و سالش هفت

 مواد اندکی خاطر به و تنش ی پاره پدری کدوم

 بالهایی به نسبت و مرد عده یه دست سپرده می

 !اهمیته؟ بی بیاد کوچولوش دختر سر ممکن که

 تمام با من و شدم می کشیده خروجی در سمت به

 .زدم می صدا و پدرم وجود

 .نکرد پدری برام وقت هیچ که پدری



 می پوش سیاه شخص اون که ای لحظه درست

 نزدیکمون بابا کنه ماشینش سوار و من خواست

 .شد

 با و نشست بلندم موهای روی لرزونش دست

 :گفت خشداری صدای

 پدری همچین کن فراموش و برو دختر، برو_

 .داشتی

 بهتره خیلی اینجا از بری خوای می که جایی

 .راحت خیالت

 خراشی گوش جیغ تا بود کافی جمله یه همین

 برم حال از و بکشم

 .بودم کوچک زیادی درد این برای من

 .بود سالم هفت فقط من
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 بعد سال۱۰

 .بودم عمارت بزرگ باغ ی یرهخ پنجره از

 !گذشته تو بودم شده غرق همیشه مثل

 و میلرزوند و تنم یاداوریشم حتی که ای گذشته

 .میاورد درد به و مریضم قلب

 !چرا؟ که بود ذهنم تو سوال این هنوزم

 !نداشت؟ دوست و من وقت هیچ بابا چرا

 آوردن دنیا به موقع مامان که این خاطر به فقط

 !میمیره؟ من

 !داشته؟ دوست و مامان انقدر یعنی

 اومدم بیرون خیال و فکر از در به که ای تقه با

 .شدم بود شده باز حاال که دری ی خیره و

 ویت داشت کوتاهی نسبتا قد که جوانی خدمتکار

 همیشه مثل و سرش و بود ایستاده در چهارچوب

 .بود انداخته پایین



 می خجالت من از کردم می حس چرا دونم نمی

 .ترسید می کشه،شایدم

 من با نرمالی رفتار بود که چیزی هر ولی

 .نداشت

 صدای اون با کرد می نگاه زمین به که حالی در

 :گفت آروم نازکش

 .بزنم صداتون گفتن آقا_

 زدم پوزخندی

 گذاشته بیرون عمارت این از و پاش عمو باز

 عمارت این آقای بود شده پسرش و بود

 :زدم لب آروم

 بری تونی می باشه_

 .تادمایس اتاقم قدی ی آیینه جلوی در شدن بسته با

 .بودم شده کلفت پوست سالها این تمام در



 می آماده جدید بحث و جر یه برای و خودم باید

 .کردم

 .شد نمی من بیخیال راحتی این به مرد این

 خارج اتاق از و فرستادم پشت به و بلندم موهای

 .شدم
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 .رفتم پایین ها پله از

 من ناهار برای آقا صد در صد و بود ناهار موقع

 .زده صدا و

 ی گوشه خوریه ناهار میز سمت به اهمیت بی

 .رفتم سالن

 زبراندا و من چشماش با و بود نشسته صندلی رو

 .كرد می



 و كشیدم عقب و صندلی توجهی هیچ بدون

 .نشستم

 زدم زل و دمكر بلند و سرم مردونش صدای با

 هر از خالی كه مشكی،چشمایی چشم جفت یه تو

 .بود حسی

 .نمیاد بعدم ی هفته تا دبی رفته بابا_

 .انداختم بابا ای شونه

 !داشت؟ اهمیت عمو نبود واقعا

 دشخو اتاقش تو بود اگرم یا نبود یا اكثرا كه اون

 .كرد می كار در غرق و

 !برد؟ می لذتم زندگیش از عمو واقعا

 نزدیكمون خدمتكاری كه شدم خوردن مشغول

 .شد

 .اومدن آالله خانوم_

 .شدم بلند جام از سریع و زدم لبخندی



 اومدنش از حسابی حاال و بود خوبم دوسته آالله

 .بودم حال خوش

 محكم صدای با كه استقبالش برم تا برگشتم

 .ایستادم جام سر اردوان

 .بخور غذاتو بشین_

 :سمتش برگشتم

 .نیست گشنم_

 :كرد نزدیک لباش به و آبی انلیو

 نكن پرتش سپرم می یا كنی می تموم غذاتو یا_

 .بیرون

 .نشست ابروهام بین اخمی

 .مونه می پاش بزنه حرفی دونستم می خوب

 كنم چه ولی. بودم بیزار دستوریش لحن این از

 .آقاست دوره دور حاال كه



 من و نبود جلودارش چیزي شد می كه عصبانی

 مرد این عصبانیت از بودنم رازد زبون تمام با

 .شدم می سكوت به مجبور جلوش و ترسیدم می

 .نبود هم عمو از خبری كه حاال مخصوصا

 نشستم دوباره و انداختم جدیش قیافه به نگاهی

 .نرفت پایین گلوم از چیزی ولی جام سره

 و كشید لباش روی و دستمالی شد تموم كه غذاش

 :گفت بلندی صدای با

 سیمین_

 خدمتكارای از یكي سیمین كه نگذشت ای لحظه

 .ایستاد جلومون بود زیری به سر دختر كه خونه

 !آقا؟ بله_

 :گفت و كرد من به ای اشاره اردوان

 دیدن بره نداره حق نشده تموم غذاش تا_

 .دوستش



 .كنید راهنماییش اتاقش سمت به نشد تموم غذاش

 به دستی بندازه من به نگاهی كه این بدون و

 .شد دور اونجا از و شیدك كتش

 هیچ من نخوردن یا خوردن غذا دونستم می خوب

 اذیت و من خواست می فقط نداره براش اهمیتي

 .بده دستور بهم و كنه

 :كردم زمزمه خشم با و كردم مشت و دستام

 عوضی زورگوی_
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 قاشق چند زور به اردوان رفتن از بعد دقایقی

 .شدم بلند جام از و خوردم غذا

 بی مردک اون اجبار به من و بود منتظرم آالله

 .کنم معطلش شدم مجبور شخصیت

 .رفتم پذیرایی سمت به



 رو زنندش لباسای و غلیظ آرایش اون با آالله

 .رفت می ور گوشیش با و بود نشسته مبل

 کنارش که همین. نداشتم آالله پوشش با کاری من

 .بود کافی برام داشتم آرامش و بودم راحت

 .رفتم سمتش به و زدم صداش

 :گفت ای تلبکارانه لحن با و شد بلند جاش از 

 !بود زود اومدنت واسه حاال میموندی_

 .کشیدمش آغوش به و زدم روش به لبخندی

 .بیارم در دلش از چطوری بودم بلد خوب

 اومده دستم خوب سالم چند و چندین دوست قلق

 .بود

 تو کشیدمش و گرفتم و دستش دمدی که و لبخندش

 که ودب کسی تنها و بود دوستم بهترین اتاقم،آالله

 .بزنم حرف باهاش راحت خیال با تونستم می



 پذیرایی تدارکات که کردم ای اشاره خدمتکار به

 اتاق وارد هم با و کنه فراهم و خوبم دوست از

 .شدیم

 داد لم و آورد در و بازش جلوی مانتو سریع آالله

 زد می باد و خودش که حالی در و تختم رو

 :گفت

 !کجاست؟ اردوان_

 و کردم اخمی پیشش لحظه چند کار یادداوری با

 :گفتم عصبانیت با

 ُمرد_

 زد نمایی دندون لبخند

 !کرده؟ چیکارت بار این! شده؟ چی باز_

 هر و نمیاد خوشش تو از اردوان بگم نشد روم

 می ربراب چند گیریاش بهونه اینجا میای دفعه

 .شه



 :گفتم جاش به

 .گیره می بهونه همیشه مثل نشده چیزی_

 ریخته صورتش جلوی که و موهاش از ای تره

 فرستاد گوشش پشت بود شده

 .عزیزم کنی می عادت_
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 اتاق از آالله اصرار به زدن حرف دقایقی از بعد

 .بیرون رفتیم

 اپ رو پا آالله. آورد میوه و شربت برامون سیمین

 دبو هویدا حرکاتش تو که نازی با و بود انداخته

 .شد پرتغال گرفتن پوست مشغول

 .شد باز خونه در که بودیم زدن حرف مشغول

 .در سمت چرخید جفتمون نگاه



 کرد می صحبت تلفنی که طور همون اردوان

 و بود پوش خوش همیشه مثل. شد خونه وارد

 می حرکت خودش از زودتر تلخش عطر بوی

 ی متوجه تازه کرد قطع و تلفنش که همین. کرد

 .شد ما

 . نشست پیشونیش روی اخمی

 دادن تکون با اردوان و کرد سالم بهش آالله

 و من آبروی بود بلد فقط. داد و جوابش سرش

 .ببره

 باشه بد حجابش که هرکسی یعنی دونم نمی من

 ! بدیه؟ دختر

 بودنش خوب به و میشناختم خوب رو آالله من

 و فهمید می و این اردوانم کاش فقط. داشتم ایمان

 .نبود چشماش تو عقلش

 آالله به نگاهی نیم شد اتاق وارد که اردوان

 .بود عادی. انداختم



 مهم براش اصال اردوان برخورد این انگار

 .نبوده

 داداشش و رفتم می آالله ی خونه من اگه حاال

 عمر تا دیگه داشت من با برخوردی همچین

 .ذاشتم نمی خونشون تو و پام داشتم

 .گیره نمی دل به آالله خداروشکر بازم
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 نرفت قصد آالله که بود شب یازده ساعت طرفای

 .کرد

 وحشت رفتن خونه تنهایی از گفت می همشم

 از عنوان هیچ به اردوان که اونجایی از و. داره

 بگم بهش کردم نمی عتجر نمیومد خوشش آالله

 آالله بود قرار که این از من و. برسونه رو آالله

 .بودم ناراحت خونه بفرستم تنهایی رو



 اتاق در که بودم آالله با خداحافظی مشغول

 .شد باز اردوان

 حال در داخلش بازوهاش که بود تنش تیشرتی

 خوبی به و ورزشکارانش هیکل و بودن ترکیدن

 .داد می نشون

 بهش خیلي كه بود پاش شیکیم رزشیو شلوار

 کردنش برانداز مشغول که طور همون. میومد

 :گفت جدیش لحن همون با بودم

 .منتظره در دمه. برسونتتون گفتم آقا احمد به_

 آشپزخونه سمت به ای دیگه حرفه هیچ بدون و

 برگشتم و شدم حال خوش حرفش این با. رفت

 !همه تو اخماش دیدم که آالله سمت

 .نیارم خودم روی به کردم سعی ولی کردم تعجب

 .رفت آشفته صورتی با آالله و کردیم خدافظی



 .ایستاد جلوم اردوان که افتادم راه اتاقم سمت به

 .بود پیشونیش رو مسخره اخم اون هنوزم

 !رفت؟_

 :داد ادامه که کردم نگاهش سوالی

 .گم می و دوستت_

 و قهوش لیوان و داد تکون سری که گفتم ای آره

 .کرد نزدیک لباش به

 و اراده بی که رفت می اتاقش سمت به داشت

 :گفتم یهویی خیلی

 .برسونه رو آالله گفتی آقا احمد به که مرسی_

 نم داشت حقم. کرد نگام متعجب و سمتم برگشت

 .بودم نکرده تشکر ازش وقت هیچ

 تشکر الیق که بود کرده چیکار واسم آخه ولی

 باشه؟ کردن



 دیگه کاره من دادن حرس و دنکر اذیت جز مگه

 !بلده؟ ایم

 هک حرفی از و من نشست لباش رو که پوزخندی

 .کرد پشیمون زدم

 !تشکر؟ به چه و لیاقت بی این آخه

 لحن همون با و خورد و قهوش از خورده یه

 :گفت جدیش

 .نکردم کار این اون یا تو خاطر به_

 .شه کم شرش زودتر چه هر تا کردم و کار این
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 : گرفتم قرار روش به رو عصبانیت با

 !کنه؟ می تنگ تورو جای چیه_

 :چشمام تو زد زل



 این از اینه بحث نیست جا کردن تنگ بحث_

 .نمیاد خوشم دختر

 خونه انگار گرده می من ی خونه تو جوری یه

 . اینجاست که همشم. خالشه

 .بزنه سر من به میاد_

 شد تر عمیق اشلب رو پوزخند

 سه روز دو روز یه زدن سر ولی آره که اون_ 

 .شه چتر اینجا بیاد کال که این نه روز

 .ندارم آرامش خودمم خونه تو دیگه

 می چطور آخه ولی بود اون با حق جورایی یه

 نیاد که بگم سالم چند و چندیدن دوست به تونستم

 !اینجا؟

 عموضو این با که عموعه مهم چه این به اصال

 .نداره مشکلی

 :گفتم و سینش تخت زدم و اشارمو انگشت



 حضور با من مگه. نداره ربطی هیچ تو به_ 

 و دخترم من تازه! دارم؟ مشکل خونه تو دوستات

 .تو نه منم باشه شاکی باید اونیکه

 فاصله و گذاشت نزدیکمون میز روی و لیوانش

 کرد پر قدمی با و بینمون ی

 تو که میان اییه موقع اکثرا من مهمونای_

 ای هزنند رفتار بودی تو که مواقعیم ولی نیستی

 !داشتن؟

 بود شده همیشه از تر ترسناک خشنش ی قیافه

 دادم تکون نه معنای به سری و رفتم عقب قدمی

 اومد جلو بازم

 راست و بپوشه ای زننده لباس یکیشون دیدی_

 !بگرده؟ خونه تو راست

 مداد تکون راست و چپ به و سرم بازم



 جلو قدم یه اون رفتم می عقب که قدمی هر

 .میومد

 :مگفت عصبانیت با نشست شونم رو که دستش

 بکش دستت_

 بهم چسبید و دیوار به کوبید و من

 . گرفت قرار صورتم روي به رو صورتش

 قفل دندوناي بین از و كرد اي قروچه دندون

 :غرید شدش

 ...بده و من جواب توام با_
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 باال برد و صداش دید که و سکوتم

 ...بده و من جواب فرمیسک، باتواَم_

 . شدم خیره خشمگینش چشمای تو ترس با



 پسش كردم سعی و گذاشتم سینش رو و دستم

 .رسید نمی بهش جوره هیچ زورم اما بزنم

 خواست می گذشته مثل آوردم مي كم جلوش اگه

 .دادم می بهش ور اجازه این نباید. كنه اذیتم

 :زدم لب آروم

 باهات دیگه جور یه وگرنه اردوان كن ولم_

 .كنم می برخورد

 یسانت یه ی فاصله تو و اومد تر نزدیك صورتش

 گرفت قرار صورتم متری

 !مثال؟ چیكار_

 پاهای بین پاهام كنم حركتی كه این از قبل و

 .چسبید بهم بیشتر و شد قفل ایش عضله

 انجام بتونی االن كه هست كاری! چی؟ االن_

 !بدي؟



 پنجول گربه مثل و پروندن لگد جز مگه اصال

 !بلدی؟ ایم دیگه كاره كشیدن

 عمو از وقت هیچ كه این با. بود مخم رو حرفاش

 اون و نیومد خوشم پدرم از كردنم دور خاطر به

 ودب شده ثبت ذهنم تو دزدیدنم لعنتی های صحنه

 . خواست می و بودنش دلم االن ولی

 پسرش مقابل در من از و بود خواست می مدل

 كرد می مراقبت

 !"كجایی؟ عمو"گفتم دلم تو

 تو زد زل بود شده ترسم متوجه كه اردوان

 :گفت خباثت با و چشمام

 مي انجام بخوام كاری هر من نفهمیدی هنوز_

 !دم؟

 البته! برسه؟ دادت به بخواد كه داری كیو مگه

 .نبوده وقت هیچ یعنی. نیست االن كه بابام جز



 برنمیاد كاری كه هم خدمتكارا یا خودت دست از

 !میاد؟

 گاز و گوشم ی الله و برد گوشم نزدیك و سرش

 .كشیدم جیغ و بستم و چشمام. گرفت آرومی

 آروم گوشم كنار و كرد وارد پهلوهام به فشاری

 :زد لب

 خوام مي. بكش جیغ داری دوست چقدر هر_

 یم بر قدم یه من دست از نجاتت براي كی ببینم

 .داره

 اردوان. اردوانم من رفته یادت كه این مثل

 .نامدار

 رو كسی. من خدمتكار بقیم و منه ی خونه اینجام

 می چون ندارن زدن لب جرعت بكشم جلوشون

 .خودشونن بعدی نفر كنن خطا پا از دست دونن
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 نمزد پلك جرعت ترس از و بودم كرده بغض

 .نداشتم

 فرصتی از و بود متنفر من از همیشه اردوان

 .كرد می استفاده من كردن تحقیر و اذیت برای

 نمی كه بود بسته و دهنم طوری بچگی همون از

 .بزنم حرفي كسی به تونستم

 !گفتم؟ می كی به اصال! گفتم؟ می چی خب

 آورده زور به و من كه بودم معتاد یه دختر من

 .بود نامدار آقای پسر اناردو و اینجا بودن

 مي اهمیت من ناراحتی و نظر به كی وسط این

 !داد؟

 مقابل در معمولی دختر یه به میشه حاضر كی

 !كنه؟ كمك نامدار آقای پسر



 ترسناكشون زیرزمین تو و من اردوان بچگی از

 كسی به اگه كرد می تهدیدم و كرد مي زندانی

 یكهت من تا كنه می موش و اتاقم پر بگم چیزي

 .كنن پاره

 تا زدم نمی دم ترس از و بود سالم هفت فقط من

 از بیشتر و من بخواد و شه ناراحت اردوان مبادا

 .كنه اذیت قبل

 و دردام بتونم كه. كنه كمكم كه نداشتم و كسی

 استفاده كسیم بی همین از اردوان و. بگم بهش

 .بود كرده

 می دل كس بی دختر یه ناراحتیه برای كی

 !سوزوند؟

 دوال اردوان جلوی نفر صدها بچگی همون از

 خودشیرینی با كردن مي سعی و شدن می راست

 به بیشتر وسیله این به شاید كه شن نزدیك بهش

 .بیان نامدار آقای چشم



 دختر یه به كردن كمك خودشیرین افراد همین و

 !داشت؟ براشون سودی چه معمولي

 می انجام سود بدون و كاری روزها این آدما مگه

 !دن؟

 بودم معمولي دختر یه من

 نامدار آقاي پسر اردوان و

 .اردوان و من تفاوت بود این و
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 .اومدم بیرون فكر از اردوان دادنای تكون با

 .داد می تكونم و بود گذاشته شونم رو و دستاش

 قلب و بود كرده دگرگون و حالم گذشته یادداوری

 .نداخت می كار از داشت و مریضم



 به مطمئنا و بود شده سخت برام كشیدن نفس

 سفید دیوار، گج مثل صورتمم همیشگی عادت

 .شده

 هیچ و كردم می تقال اكسیژن ای ذره براي

 تادماف و گذاشتم قلبم رو و دستم. نبود اكسیژنی

 .زمین رو

 حس خودم روی و جسمی كه شدم دراز زمین رو

 .كردم

 هام ریه به و اكسیژن و نشست ام.لب رو ایی.لب

 .فرستاد می

 نفسام كمی تا كرد تكرار و كار این بار چندین

 . شد منظم

 میك شد باعث گرفت قرار زبونم زیر كه قرصی

 .بیاد جا حالم

 چند و اردوان ی متوجه و كردم باز که و چشمام

 .شدم بودن سرم باال كه خدمتكاری



 !اومدن؟ كی دیگه اینا

 .زدم تكیه دیوار به و شدم دبلن جام از آروم

 و خدمتكارا سمت برگشت عصبانیت با اردوان

 :زد داد بلند

 االن برید،همین اینجا از_

 رو اونجا خدمتكارا تمام ثانیه سی از كمتر در و

 .كردن ترك

 روی وحشتناكی اخم كه حالی در اردوان

 .شد نزدیك بهم بود پیشونیش

 هب كه دبو ترسم این. نترسیدم ازش دیگه اینبار

 می مقابله ترسم با باید. داد می قدرت اردوان

 .كردم

 دست و پاهام زیر دستش یه و شد خم جلوم

 .نشست گردنم پشت دیگش



 به و كرد بلند زمین روی از منو. نداشتم تقال ناي

 .رفت اتاق سمت

 .بستم و چشمام

 هنوزم كه صدایی با خوابوند تختم رو كه و من

 :تگف رسید می نظر به عصبانی

 برات مریضتم قلب این. رفتی در قسر امروزم_

 احااله حاال بابا باشه یادت و این ولي. شانس شده

 .گرده نمی بر

 باید. دم مي بهت خوب درس یه موقع اون تا

 هك یادبگیری و بفهمی خونه این تو و جایگاهت

 .كنی رفتار چطور من با باید

 .هكرد ترك و اتاق اردوان فهمیدم در شدن بسته با

 قطره اولین چكیدن با شد مساوی چشمم شدن باز

 .چشمم ی گوشه از اشك

 :شد تكرار سرم تو بار هزاران سوال این و



 !"متنفره؟ من از انقدر اردوان چرا"
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 كهاین بدون. پریدم خواب از صدایي با شب نصفه

 نگاهي و. كردم باز و چشمام آروم بخورم تكون

 ترس از. نبود اتاق تو كسي اما انداختم اطراف به

 از یكي اینم. شم جا به جا جام تو تونستم نمي

 شدم مي ترسو زیادي گاهي. بود بدم اخالقاي

 این تو. نبود خونه عمو كه وقتایي مخصوصا

 .بود تر ترسناك چیزي هر از اردوان خونه

 صبح. خوابیدم شده كه قیمتي هر به شب اون

 خودم روي به اصال شدم بیدار خواب از وقتي

 زیر. بودم موت به رو ترس از شبش كه نیاوردم

 زا و بكنه تونه نمي غلطي هیچ اردوان گفتم لب

 .بیرون زدم اتاق



 از ات چند و بود رفته فرو عجیبي سكوت تو خونه

 . بودن نظافت و گردگیري مشغول خدمتكارا

 برق تمیزي از خونه انداختم اطراف هب نگاهي

 .زد مي

 در و جون حمیرا و شدم آشپزخونه وارد عجله با

 دیدم آشپزي حال

 :گفتم آروم و شدم نزدیكش

 !خبریه؟ جون حمیرا_

 من با كه بود خونه این خدمتكار تنها حمیرا

 شد مي جورایي یه چون. كرد مي رفتار درست

 اپ شتندا دوست و بودن اردوان طرف بقیه گفت

 .كنن اذیت و من اردوان پاي به

 و دایه بود شده من براي. نبود اینطور حمیرا ولي

 .بود من چیه همه به حواسش همیشه



 و خوابیدن خوب تا گرفته خوراك و خورد از

 .دیگه چیزاي خیلي و پوشیدن خوب

 بادومیش چشماي اون با و سمتم چرخید حمیرا

 .كرد برانداز و پام سرتا

 سالم علیك_

 ينمای دندون لبخند. شدم نكردنم سالم متوجه تازه

 :گفتم رفتم مي سمتش به كه حالي در و زدم

  ماهت روي به سالم_

 نديلبخ شد باعث كه بوسیدم و گوشتیش ي گونه

 .بزنه

 .كردي مالیم تف بچه نكن_

 :گفتم و درآوردم براش زبوني

 . كنم مي دارم دوست_



 ردوا خدمتكارا از یكي رعنا لحظه همون

 به كرد رو من به توجه بي و شد آشپزخونه

 :گفت و حمیرا

 مي ٤ ساعت مهموناشون گفتن آقا جان حمیرا_

 .باشه آماده چي همه باید موقع اون تا رسن

 اومده كه راهي از رعنا و گفت اي باشه حمیرا

 .برگشت بود

 :گفتم آروم و شدم تر نزدیك حمیرا به كمي

 !بیان؟ خوان مي اردوان دوستاي! خبریه؟_

 داد تكون سري حمیرا

 طور اون. كاریه مهمونیه یه كه این مثل. آره_

 و. كاریشن شركاي شدم متوجه حرفاش از كه

 مهمونیه این اردوان جدیدشون كار شروع براي

 .داده ترتیب و

 :پرسیدم بدجنسي با



 !دونه؟ مي عمو_

 .ندارم خبر دونم نمي_

 .گرفتم فاصله حمیرا از و دادم تكون سري

 .داشتم برنامه امشب رايب
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 بد من با همیشه اردوان یادمه كه زماني از

 زبون و كارام با همیشه منم و كرده مي رفتاري

 نداشتم دوست. كردم مي تر جري و اون درازم

 ازش كه ترسي تمام با و باشم خور سري تو

 مي جوري یه كاراش تالفي به بازم اشتمد

 مهمونیه چزوندنش براي االنم و چزوندمش

 .بود گزینه بهترین امشب



 ایستادم آرایشم میز روي به رو و شدم اتاقم وارد

 صورت. انداختم آیینه توي خودم به نگاهي و

 گاهي حمیرا قول به كه صورتي. داشتم زیبایي

 مظلوم يباور قابل غیر طور به گاهي و شیطون

 .شد مي

 كردن برانداز مشغول و گذاشتم كمرم رو و دستم

 تو اردوان قامت و شد باز اتاق در كه بودم هیكلم

 .شد نمایان در چوب چهار

 سریع دیدم آیینه تو از كه و جدیش صورت

 نپیراه با اي سرمه جین شلوار. سمتش برگشتم

 زده باال آرنجش تا و آستینش كه بود تنش سفیدي

 اخم و بود داده حالت باال به رو و هاشمو. بود

 البته. شد مي دیده پیشونیش روي كشي دختر

 بود كرده كشف آالله و اخم این بودن كش دختر

 .نداشتم نظري هیچ منم و



 تونه مي جدي صورت و اخم این كجاي آخه

 !باشه؟ جذاب دخترا براي

 به كه اردوان قدماي صداي و در شدن بسته با

 .برداشتم كردن فكر از دست شد مي نزدیك من

 :گفت همیشگیش محكم لحن با و ایستاد جلوم

 دم مي یادت_

 :دادم جواب و وحشیش چشماي تو زدم زل

 !چیو؟_

 كردنو سالم_

 چپ علي ي كوچه به زدم و خودم

 !نكردم؟ مگه_

 :دادم ادامه كه كرد اي قروچه دندون

 گم مي و سالم_

 صداي با و شد تر نزدیك بهم قدمي حرص با

 :تگف نشه بلند خیلي كرد مي سعي كه عصباني



 یه بزنم نذار نرو مخم رو و امشب یه فرمیسك_

 هانداز به. كنم چالت هم همینجا بیارم سرت بالیي

 هستي مخم رو خونه این تو حضورت كافي

 .نكن بیشترش

 ولي زد مي سرم تو و بودنم اضافه داشت باز

 از غیر مگه. اینجا بیام خواستم خودم مگه آخه

 آوردن و كردن جدا بابام از زور به و من كه اینه

 .اینجا

 !اضافه؟ شدم! مخي؟ رو شدم حاال

 سعي كه لحني با و دادم بیرون حرص با و نفسم

 :گفتم نده نشون و ناراحتیم كردم مي

 برو و بگو و كارت_

 زد پوزخندي

 به كه اتاقي از من خودم ي خونه تو! برم؟ من_

 در سوزي دل يرو از و كردي تصاحب زور

 ؟!كني مي بیرون گذاشتم اختیارت
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 چشماش تو زدم زل نفرت با

 تو ي خونه نه عموإ ي خونه این_

 شد تر عمیق پوزخندش

 تو عموي من باباي كه این اوال! عمو؟ ي خونه_

 سفرش از قبل بابا. همن ماله خونه این دوما نیست

 این جمله از كرد من نام به و اموالش از خیلي

 خونه

 ماله كه كني مي زندگي اي خونه تو االن هم تو و

 منه

 واقعا یعني. كردم نگاهش اضطراب و ترس با

 تا! بود؟ زده اردوان نام به رو خونه این عمو

 كه عمویي بود عمو امید به بودم اینجا كه االن



 ولي. كرد مي كمكم لحظه هر و داشت و هوام

 دیگه اردوان به خونه این دادن و نبودش با حاال

 !موندم؟ مي اینجا امیدي چه به

 ریش ته به دستي اردوان شد طوالني كه سكوتم

 :گفت و كشید اومدش در تازه

 این بابا داشتي توقع نكنه! شدي؟ ساكت چیه_

 دختر یه اسم به اونم! بزنه؟ تو اسم به رو خونه

 هیچ خوابیدن و خوردن جز كه پایي و سر بي

 !نداره؟ اي دیگه هنر

 مي خورد داشتم كرد مي تحقیرم داشت حرفاش با

 مي سكوت نباید ولي. میاوردم كم جلوش و شدم

 .هببین چشم به و شكستم زاشتم مي نباید. كردم

 :گفت و گرفتم باال كامل و سرم

 !میشه؟ درست چي همه برم خونه این از من_

 كرد پر و بینمون ي فاصله يقدم با



 رفتن براي جاییم مگه! بري؟ خواي مي كجا_

 !داري؟

 باید و سال همه این اونم خونه این تو حضورت

 ..كني جبران

 !جوري؟ چه_

 :داد ادامه و كرد مكث كمي

 ...من خدمتكار بشي باید_

 [۱۰:۲۳ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک

[Forwarded from �Fermisk|ِفرمیسك�] 

#part_14 

 فکری چه من راجب این. کردم نگاهش تعجب با

 حرفی همچین داده اجازه خودش به که کرده

 !بزنه؟

 می خدمتكارش میرم من كرده فكر واقعا یعني

 !شم؟



 :گفتم عصبانیت با

 بخوام حاال كه نیومدم اینجا خودم انتخاب به من_

 کنم جبران

 تصفیه پدرتم با شخصا اینجا آورد و من پدرت

 كنم می حساب

 منم و شد عصبانی.  شد قرمز چشماش یهو

 مگه اصال. ترسیدم می عصبانیتش از همیشه

 هنداشت وحشت اردوان عصبانیت از كه بود كسیم

 !باشه؟

 از. داد فشار و گذاشت گردنم پشت و دستش

 هم رو و دندوناش. نداشتم گفتن آخ جرعت ترس

 :گفت حرص با و فشرد

 یهتصف باهاش بخوای كه نیست پدری االن_

 وت كه وقتیم تا. هست كه پسرش ولی. كنی حساب

. باشی من فرمان به گوش مجبوری مني ی خونه

 .كوچولو خانوم بینی می بد وگرنه



 زیادی درد حجم این برای من گفت می راست

 یه.  ای خونواده نه ای خونه نه. بودم كوچولو

 نكنه كه گذشت می ترس با لحظش هر كه زندگی

 درست. بیاره سرم بالیی بخواد اردوان وقت یه

 اگه و استخر تو كرد پرت و من كه بچگی مثل

 غرق داد نمی نجاتم موقع به خدمتكارا از یكی

 .بودم شده

 می سر رفتم دست از مادر و پدر یاد با شبم هر

 حتی كه كردم مي زندگی ای خونه تویه. شد

 های طعنه باید و نبودن خوب من با خدمتكاراشم

 .كردم می تحمل هم اونارو

 .نداشت لجنزار از كمی دست من زندگی

 نفس شد باز گردنم پشت از كه اردوان دست

  .كرد می خفم بازم داشت مرتیكه. كشیدم عمیقی

 داشت كه اردوان به رو و كشیدم گردنم به دستی

 :گفتم رفت می بیرون اتاق از



 یكی تو زارم نمی و رم می. رم می اینجا از_

 .بگی زور بهم

 :گفت سمتم برگرده هك این بدون

 كه خواد می عرضه شدن خارج خونه این از_

 .نداری تو

 .بیرون رفت اتاق از و

 می خونه این از باید من. مخم رو رفت حرفش

 من. میاورد سرم بالیی یه اردوان وگرنه رفتم

 .مطمئنم

 و من وقت هیچ كه شناخت می و پسرش عمو

 این چرا دونم نمی ولي. داشت نمی تنها باهاش

 .كرده ریسكی همچین دفعه

 تا ماون حتما. كردم مي پیدا و بابام و رفتم مي باید

 پدره اونم باشه چی هر باالخره. شده دلتنگم حاال

 .دیگه
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 بودم چاره راه دنبال و زدم قدم خونه تو ظهر تا

 می نجات مخمصه این از و ودمخ جوری به باید.

 به ماهیانه عمو كه پولی با تونستم می. دادم

 و جایی یا هتل برم و مدت یه ریزه می حسابم

 یم بابا دنبال جوری یه باید طرفیم از. كنم اجاره

 !هست؟ منتظرم هنوز اون یعنی. گشتم

 اومدم فكر از خورد در به كه ای ضربه با

 كه بودم قاتا در ی خیره وحشت با. بیرون

. كشیدم آسودگی سر از نفسی. شد وارد حمیرا

 بود دستش تو غذا  سینی كه حالی در حمیرا

 :گفت و شد نزدیكم

 كه پایین نمیای غذا خوردن برای تازگیا_

 .بیام باال تا و راه همه این من مجبورم



 بدم حال متوجه اینكه مثل. كردم تشكر ازش آروم

 :پرسید نینگرا با و كرد جمع و لبخندش. شد

 !شده؟ چیزی_

 كنارم اومد که كه دادم تكون نه ی نشونه به سری

 .نشست تخت رو

 راجبش خوای نمی. مطمئنم من. شده چیزی یه_

 !بزنی؟ حرف من با

 .همین گرفته دلم خورده یه فقط. حمیرا خوبم_

 شونم رو گذاشت و دستش

 اب آبت دونم می. داره پایین باال زندگی عزیزم_

 جنگ سره هم با همش و ره نمی وبج یه تو آقا

 رباو ولي خشنیه آدم كال كه دارم قبول اینم دارین

 انقدر و بیای راه باهاش كمي هم تو اگه كن

 باید مردارو. میشه رام نشی دهن به دهن باهاش

 نتونه كه نیست دختری هیچ. گرفت زبون با



 مورد مرد اون قلق باید فقط كن رام مردارو

 .نیست سختی كار اینم كه. بیاد دستش نظرش

 :گفتم و دادم قورت و بغضم

 از متنفره من از كال اردوان. نیست قلق بحث_

 كرد مي اذیتم و میومد بدش من از بچگی همون

. نمیشه درست من با وقت هیچ اردوان رفتار

 هیچ. دل نه داره قلق نه. نداره قلق اردوان اصال

 حالم به دلش آورد سرم كه بالهایی بابت وقت

 .وقت هیچ سوختن

 جدیتش تمام با آقا. نیست اینطور عزیزم نه_

 .میشه مهربون خیلي گاهی

 زدم پوزخندي

 !محاله هه! مهربونی؟ و اردوان_

 :گفت و کشید بلندم موهای به دستی حمیرا



 كسي نداره دوست آقا مثال. مقصری خودتم نگاه_

 خوای می تو حاال بزنه صداش كوچكش اسم به

.  بذار ای دیگه رچیزهه یا غرور و اسمش

 صداش اردوان میشی چی حاال. نداره دوست

 زدنا صدا همین سره دیدم بارها و ها بار! نزنی؟

 بدتر اومدن كوتاه جای تو و داشتین دعوا هم با

 می صدا و كشیدی مي و اسمش و كردی لج

 .كنه می لج باهات اونم معلومه خوب زدیی

 ویجل تا كشیدم دارم نم چشمای روي و دستم

 . بگیرم رو اشكام ریزش

 حس كردن صدا آقا با اردوان. خوام نمی_

 می جو. میشه پررو ده می دست بهش بزرگي

 وقت هیچ من. شاخه خیلی کنه می فکر گیرتش

 .وقت هیچ كنم نمی صداش آقا



 چون. شد بدم حال متوجه هم حمیرا كه این مثل

 به آرومی فشار. نداد ای ادامه بحث به دیگه

 :گفت و كرد وارد شونم

 نشده سرد تا غذاتم. باش آروم تو. عزیزم باشه_

 شب. برسم كارام به برم دیگه منم تا بخور

 تموم نا كار كلی هنوز رسن می آقا مهمونای

 .دارم

 از سرم بوسیدن با هم حمیرا و دادم تكون سری

 .رفت بیرون اتاق

 برای كردم می فرار لعنتی عمارت این از اگه

 تنها. بود حمیرا میشد تنگ دلم كه كسی تنها

 ...حمیرا
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 سر. شد اتاقم وارد حمیرا که بود ۴ حدودا ساعت

 :گفت و کرد برانداز و پام تا

 ؟!نشدی آماده هنوز که تو دختر_

 گرفتم فاصله پنجره از

 !شم؟ آماده چرا نمیام پایین که من_

 کنارم اومد و کرد اخمی حمیرا

 گوشیت زده زنگ بهت بار هزار امروز آالله_

 با هم آالله داداش که این مثل بوده، خاموش

 گوشیت که تو. دعوته امروزم و شریکه اردوان

 تو که این مثل. خونه زد زنگ آالله  بود خاموش

 برای هست خانومم تایی چند امروز مهمونی

 آماده بگم بهت خواست ازم میاد هم آالله همین

 یامب زودتر نتونستم بود حال تو آقا چون ولی. شی

 هدیگ ساعت چند تا که شو آماده پاشو سریع. باال

 .رسن می مهمونا



 حضور که کنم قانع حمیرارو کردم سعی خیلی

 اما. نیست خوشایند اردوان مهمونیه توی من

 :گفت می همش و نکرد قبول حمیرا

 این از جزئی هم تو وات حق مهمونی این_

 بگذرونی خوش و باشی باید پس ای خونواده

 .باش نداشته اردوان با کاریم اصال

 و کردم قبول باالخره حمیرا اصرار کلی از بعد

. بگیرم دوش یه اول دادم ترجیح شدن آماده برای

 می عوض و هوام و حال کمی مهمونی این شاید

 به یدبا مهمونی تو حضورم با طرفیم از و. کرد

 برم نمی حساب ازش که دادم می نشون اردوان

 .اهمیته بی برام حرفاش و

 نم. بیرون اومدم حموم از و گرفتم دوش یه

 جمعشون سرم باالی و گرفتم حوله با و موهام

 نکرد پیدا مشغول و پوشیدم راحتی لباس. کردم

 هی گشتن کلی از بعد که شدم مناسب لباس یه



 صورتی رنگ به اهکوت ای حلقه آستین پیراهن

 .کردم پیدا

 وقت هیچ و بود گرفته برام عمو و لباس این

 پررو بار یه همون با ولی. بپوشمش نشد قسمت

 .میاد بهم خیلی دونستم می

 رو پا رنگ شلواری جوراب یه با همراه و لباس

 شآرای. رفتم آرایشم میز سمت به و گذاشتم تخت

. ردمک هپیاد صورتم رو و بیاد لباسم به که ملیحه

 سشوار و موهام شدنش خشک از بعد و زدم الک

 .کردم رها شونم روی آزادانه و کشیدم

 .پوشیدمش و رفتم لباسم سمت به ذوق با

 سمت به عجله با و کردم پام و شلواریم جوراب

 و مهیکل و میومد بهم نهایت بی لباس. رفتم آیینه

 اب آبیمم طوسی چشمای. داد می نشون تر کشیده

 زا بیشتر صورتی ی سایه و کشیده چشم خط اون

 .کرد می توجه جلب ای دیگه وقت هر



 روی کمرنگ رژ ی خیره و مالیدم هم رو و لبام

 بودم امیدوار فقط بود عالی چی همه. شدم لبام

 حرف مهمونا جلوی یا بده گیر بهم نخواد اردوان

 و کفشم تا رفتم کمد سمت به. بزنه بهم زشتی

 وت آالله بلند صدای و شد زبا اتاق در که بردارم

 :پیچید اتاق

 اومدم من سالاام_

 کردم نگاهش و بستم و کمد در

 !چنده؟ ساعت مگه اومدین زود چه سالم_

 و پام تا سر داشت بزنه حرفی که این بدون آالله

 :پرسیدم مردد. کرد می برانداز  باز دهنی با

 !شدم؟ خوب_

 نبود جالب اصال که لحنی با و داد تکون سری

 :داد جواب



 دار کار آرمین با پایین رم می من ، خوبی ای_

 !بیا زود هم تو دارم

 .شد خارج اتاق از سریع و

 این توقع اصال. بود برانگیز تعجب رفتارش

 امروز نیست معلوم. نداشتم ازش و برخورد

 .چشه

 هپاشن کفشای و انداختم باال ای شونه اهمیت بی

 با.پوشیدم و آوردم بیرون کمد تو از و بلندم

 مهمونا بود معلوم میومد پایین از که صدایی

 .اومدن

. داشتم هراس اردوان برخورد و رفتن پایین از

 به ای دیگه نگاه.  دادم بیرون صدا با و نفسم

 تو امید به الهی گفتن با و انداختم آیینه تو خودم

 .شدم خارج اتاق از
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 خواستم و شدم معذب لحظه یه.  بود شلوغ خونه

 نمم. افتادم حمیرا حرفای یاد كه  اتاقم تو برگردم

 كه حالي در نباید و بودم خانواده این از جزئی

 اون من گذرونن می خوش پایین این دارن همه

.  بگیرم بغل غم زانوی و بمونم اتاقم تو باال

 پیش رفتم می باید من پس بود هم آالله تازشم

 .آالله

 گاهن. پایین رفتم ها پله از و كشیدم عمیقی نفس

 پسرای از یكی. شد كشیده سمتم به نفری چند

 من به ابرو و چشم با بود اردوان كنار كه جمع

 سمتم برگشت اردوان كه موقعی و كرد ای اشاره

 .شد خالی دلم تو

 ماندازبر وحشتناكی اخم با بعدش و متعجب اولش

 خشن مرد این از من. ترسیدم چرا دروغ. كرد

 زدن جا برای حاال ولي. ترسیدم می عجیب



 مسلط خودم به كردم سعی پس بود دیر زیادی

 .باشم

 هر كه  كرد می نگاهم حرص با طوری اردوان

. شه خورد دستش تو لیوان بود ممكن لحظه

 كنار. گشتم آالله دنبال و گرفتم ازش و نگاهم

 لبخندی. زدن می حرف باهم داشتن و بود پسری

 .كنارشون رفتم عجله با و زدم

 لوتاب بودنش مصنوعی كه لبخندی دیدنم با آالله

 آروم. برداشت كنارش میز از شو تكیه و زد بود

.  شدم آالله برادر آرمین متوجه كه كردم سالم

 باشه آرمین روم به رو شخص این شد نمی باورم

 حسابی حاال و دمشبو ندیده بود وقت خیلی. 

 . بود كرده تغییر

 كه حالی در و زد ای مردونه لبخند دیدنم با

 :گفت كرد می دراز سمتم به و دستش

 ! دختر؟ تو چطوری ، سالم_



 لب زیر. بگیرم گرم باهاش نداشتم دوست

 این. انداختم آالله به نگاهی و كردم تشكری

. نداشتن شباهت هم به جوره هیچ برادر و خواهر

 اون عكس بر و بود آرومی و سنگین پسر نآرمی

 می كه آرومی صدای با. بود شلوغ و سبك آالله

 .سمتش برگشتم ندیدمت وقته خیلی گفت

 :دادم جواب زیر به سر و کشیدم خجالت كمی

 رم نمی كالس آالله با دیگه وقته خیلی اوهوم_

 .همینه واسه

 !چرا؟_

 جواب جاش به. نذاشت اردوان چون بگم نتونستم

 :دادم

 و رفت باشه درسم به حواسم فعال دادم ترجیح_

 . کرد می خستم كالس آمدای

 .نگفت هیچی دیگه و داد تكون سری



 زمزمه گوشش كنار آروم و شدم نزدیك آالله به

 :كردم

 !نیست؟ باز خیلی لباسم_

 خوشش اردوان كنم فكر ولی نیست باز خوبه نه_

 .باشه نیومده

 : پرسیدم متعجب

 !چطور؟_

 نزدیك لباش به و میوش آب لیوان كه حالی در

 اشاره خونه از قسمتي به ابرو و چشم با كرد مي

 .كرد

 گره وحشي چشم جفت دو با نگاهم و برگشتم

 خیلی و بود خشم از پر كه هایی چشم. خورد

 فرا و وجودم ترس. داشت گفتن برای حرفا

 خواستم و گرفتم اردوان از و نگاهم. گرفت

 و شد باز خونه ورودی در كه اتاقم به برگردم

 .داخل اومد سیاوش
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 جدیش نگاه. جذاب و پوش خوش همیشه مثل

 مثل. بود كرده همیشه از تر جذاب و صورتش

 اهامپ. گرفت شدت قلبم ضربان دیدنش با همیشه

 پسر سیاوش .شد سست اتاق به رفتن براي

 . بود اردوان عموي

 كاري ي جلسه با مجلس هر تو كه پسري دو

 . زدن مي و اول حرف

 مهربوني مرد جدیش ي قیافه خالف بر سیاوش

. بیاد خوشم ازش كه بود شده باعث همین و بود

 به باال از و گرفت نمي و خودش اردوان مثل

 .كرد نمي نگاه بقیه

 طرفداراي رادخت بین و بود جذاب نهایت بي ولي

 . داشت زیادي



 سیاوش از و نگاهم نشست شونم رو كه دستي با

 :گفت و كرد نگام تعجب با آالله. گرفتم

 اون ي خیره دیقش چند دوني مي هیچ! خوبي؟_

 .خوردیش نگاهت با! شدي؟ خدا بنده

 كردم مي خدا خدا دلم تو. كشیدم موهام به دستي

 بلوتا چه این آخه. باشه نشده متوجه كسي كه

 .آوردم در كه بود بازي

 نكردم نگاهش دیگه اردوان كنار رفت كه سیاوش

 خودم به و توجهش جوري به داشتم دوست ولي

 .كنم جلب

 زوج تا چند شد پخش فضا تو كه مالیمي موزیك

 دیگه نگاه. شدن رقصیدن مشغول و وسط اومدن

 میزي دور اي عزه با. انداختم سیاوش به اي

 ودب انداخته پا روي پا كه يحال در و بودن نشسته

 .كرد مي صحبت داشت

 .كاره راجب صحبتاشون بود معلوم



 .ودب آرمین. برگشتم نشست شونم رو كه دستي با

 رقص پیشنهاد بهم و كرد دراز سمتم به و دستش

 ترسیدم مي اما خواست مي رقص واقعا دلم. داد

 نظرش و ببینه رقص حال در و من سیاوش

 رد و آرمین رقص شنهادپی پس. شه عوض راجبم

 رقص و بشینم دم مي توجیح فعال گفتم و كردم

 .كنم نگاه رو بقیه

 كه دیگه پسر یه و داداشش با و باري چند آالله

 .كردم مي نگاه فقط من و رقصید شناختم نمي

 مخواست و شدم بلند جام از. شدم خسته نشستم از

 كه افرادي شدن بلند متوجه كه حمیرا پیش برم

 حرفاشون كه این مثل. شدم بودن نشسته زمی دور

 .بود رسیده پایان به

 فقط. شدن پراكنده میز دور از و دادن دست هم با

 زدنشون دید از دست. سیاوش و موند اردوان

. دمافتا راه آشپزخونه سمت به عجله با و برداشتم



 مي خودم دست كار مونم مي اونجا اگه مطمئنا

 .شدن مي امبازی تابلو متوجه بقیه و دادم
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 سیاوش كه شم رد كنارشون از توجه بي خواستم

 باز با و بستم ای لحظه و چشمام. زد صدام

 .سمتش برگشتم كردنشون

 :گفت و برداشت سمتم به قدمی

 !گیری؟ مي ندید مارو دیگه حاال_

 .زدم زوركي لبخند

 هدیگ جای حواسم. نشدم متوجه ببخشی ، سالم اِ _

 .بود ای

 تمام در كه بود این ی دهنده نشان اردوان پوزخند

 .دیده و من ی خیره های نگاه مدت



 یهویی خیلی و كرد پرسید احوال اولش سیاوش

 :گفت

 ! كردی؟ تغییر چقد امشب_

 :پرسیدم شیطنت با

 !تغییری؟ چه_

 كنار و شد یكمنزد. زد صداش یكی لحظه همون

 :كرد زمزمه گوشم

 .شدی زیباتر_

 شخص اون سمت به متعجبم نگاه به توجه بي و

 .شدن كردن صحبت مشغول و رفت

 .شد گرمم و گرفتم گر. شدم جوری یه

 ازش آرمین گفت و شد نزدیکم آالله لحظه همون

 و گفتم ای باشه. برقصم باهاشون برم خواسته

 .دش كشیده یشخص توسط دستام كه برداشتم قدمی



 ليو.  ترسیدم لحظه به اردوان دیدن با و برگشتم

 ناشایستی كار آدم همه این جلو اینكه یادداوری با

 خیالم ده نمی انجام ببره سوال زیر و خودش كه

 و چشماش تو زدم زل پررویی با. كرد راحت و

 :گفتم

 ! اومده؟ پیش مشكلی! چیه؟_

 : گفت آروم

 بری باهاش دارم کارت بره بگو دختره این به_

 .شکنم می و گردنت

 .ترسیدم تهدیدش از

 :گفتم و آالله سمت کردم رو

 .میام دیگه دقیقه چند منم برو تو_

 .شد دور ما از و گفت ای باشه غیض با آالله

 آروم گوشم كنارم و شد نزدیک اردوان صورت

 :گفت



 .دارم كارت مهمان اتاق تو برو_

 كه ردارمب هام شونه روي از و دستش خواستم

 :داد ادامه و كرد وارد شونم به فشاری

 یا كنم كاری تونم نمی مهمونا جلو نكن فكر_

 گمشو شده كه خودتم آبروی برای. بزنم حرفي

 .بیام تا اتاق برو

 فكرم لعنتی. كرد می ادا حرص با و كلمات تمام

 ترس با و دادن تكون سری. بود خونده خوب

 قراره دونست می خدا فقط. شدم مهمان اتاق وارد

 .بیاره سرم بالیی چه یا بگه بهم چی

 [۱۰:۲۳ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک
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 و شد باز در بعد ای لحظه كه نشستم تخت روي

 لعنت و خودم در كردن قفل با. شد وارد اردوان

 .برنداشتم در روی از و كلید چرا كردم

 .شد نزدیكم و شلوارش بجی تو گذاشت و كلید

 دكر برانداز و پام تا سر. شدم بلند جام از سریع

 بگیره جلوشو داشت سعی كه عصبانیتی با و

 :گفت

 !پوشیدی؟ چیه این_

 : گفتم آروم

 لباس_

 واردی به چسبوندتم و گرفت و فكم. شد جنی یهو

! بپوشی؟ لباسی همچین داد اجازه بهت كی_

 !ین؟پای اومدی كي ی اجازه با اصال

 پوشیدس كه لباسم: زدم لب



 از من لباس جمع ی خانوما مقابل در هم واقعا و

 خط نه و بود لخت پاهام نه بود، تر پوشیده همه

 سپ بودم نكرده كه غلیظیم آرایش. مشخص سینم

 .كجاست مشكل دونستم نمی

 لحظه هر كه طوری كرد بیشتر و دستش فشار

 .شه خورد دهنم تو دندونام ممكنه كردم می حس

 صورتم روي به رو كمی ی فاصله به صورتش

 به عصبیش نفسای كه حالی در و قرارگرفت

 :گفت خورد می صورتم

 !آره؟ پوشیدش لباست كه_

 به دستی. كرد ول و فكم كه دادم تكون سری

 :گفت و كشید لختم بازوهای

 !نه؟ پوشیدس_

 محكمش سیلی كه بزنم پس و دستش كردم سعی

 افتادم محكم ضربه شدت زا. اومد فرود گوشم تو



 سوخت می كه گونم روی و دستم و زمین رو

 .گذاشتم

 :غرید شدش قفل دندونای بین از شد خم جلوم

 تا و مونی مي همینجا بیرون بیای نبینم_

 . خوری نمي تكون جات از رفتنشون

 حق اردوان. كرد باز و زبونم صورتم سوزش

 بلندی صدای با. كنه بلند دست من رو نداشت

 :فتمگ

 هك هستی كی تو. نداره ربطیم هیچ تو به و میام_

 میام دارم دوست! نكنم؟ یا كنم چیكار گی مي من

 .بكنی تونی نمی غلطی هیچ هم تو بیرون

 بیش عصبانیت ی دهنده نشان قرمزش صورت

. میومدم كوتاه جلوش نباید ولي. بود اندازش از

 عذابم باعث و داد می دستور بهم كه نبودم بردش

 .شد می

 چسبید و یقم خشم با



 .دم می نشون بهت االن! كیم؟ من_

 ویجل و دستم یقم خوردن جر و یقم شدن كشیده با

 .دادن فحش به كردم شروع و گرفتم سینم

 و لباسم حقی چه به! عوضی؟ كردی چیكار_

 عوضی یه آشغال یه حیوونی توبه! كردی؟ پاره

 جاش از اردوان دادم می فحش كه طور همون

 :گفت محكمی لحن با و شد بلند

 من مهمونای با و بمونی اینجا تا كردم كارو این_

 روت خودتم دیگه لباس این با مسلما. نزنی الس

 دبع تا اینجا بتمرگ پس بیرون، بیای نمیشه

  برسم و حسابت بیام مهمونی

 زد اتاق از و كرد باز و در قفل عجله با و

 .بیرون

 می خیس و هام گونه دیگری از پس یكي اشكام

 خوردم می حرص كه درحالی من و كردن

 .دادم می فحش و اردوان



 !باشه؟ عوضی تونه می چقدر آدم یه آخه

 :مگفت لب زیر و كردم پاك و اشكام دست پشت با

 !دیگه؟ بینی می و من خدایا_

 [۱۰:۲۳ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک
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 شدم مجبور پارم لباس خاطر به مهمونی پایان تا

 سینم خط و بود داده جر و یقم. بمونم اتاق تو

 اردوان به كه طور همون. بود شده نمایان كامال

 مثل اردوان و شد باز اتاق در دادم می فحش

 .شد وارد جذبه پر همیشه

 رفتم می كه داشتم و این جرعت خواست می دلم

 كه حیف ولی. زدمش می تونستم می تا و سمتش

 كاری همچین دادن انجام و رسید نمی بهش زورم

 .خودم خوردن كتک برابر چند با شد می مساوی



 سمت به من به توجه بی كه كردم نگاهش سوالی

 در داخلش از و شالی. رفت اتاق ی گوشه كمد

 جلوم گرفت و آورد

 .اتاقت تو برو و شونت رو بنداز و این_

 از. شونم رو انداختم و گرفتم ازش و شال مردد

 طفق االن. رفتم اتاق در سمت به و شدم بلند جام

 چه هر شیطان این دست از خواست می دلم

 .ببرم پناه خودم اتاق به زودتر

 ات دو هارو پله. افتادم راه اتاقم سمت به عجله با

 در خواستم كه همین. شدم اتاق وارد و كردم یكی

 ازب شدت با در و نشست در بین دستی ببندم و

 .شد

 لکنتر و خودم موقع به که زمین میوفتادم داشتم

 درد در با برخورد اثر در که دستم مچ. کردم

 مچش جفت یه با نگاهم و دادم ماساژ و بود گرفته

 .خورد گره وحشی



 جدی نگاه و خونسردی با كه اردوانی به

 كه و در. كردم نگاه شد می اتاق وارد همیشگیش

 خواست یم یعنی. شد پاره دلم بند كرد قفل

 نظر در برام تنبیهی چه دفعه این! كنه؟ چیكار

 !بود؟ گرفته

 قلبم ضربان شد می نزدیك بهم كه قدمی هر با

 كسی بی برای دلم لحظه یه. گرفت می شدت

 و باشه حامیم كه نداشتم و كسی. سوخت خودم

 هی. بودم افتاده حیوون یه گیر هم حاال و كنه كمكم

 آماده و بود نهگرس همیشه كه ای درنده حیوون

 .كرد نمی رحم هم كسی هیچ به. حمله

 بندازم راه داد بی و داد نكردم سعی. نكردم فرار

 پشت و ترسش تمام كه نگاهی.  كردم نگاش فقط

 چیزی كه من.  بود كرده قایم خیالی بی نقاب

 !داشتم؟. نداشتم دادن دست از برای



 چشمای. ایستاد روم به رو كمی ی فاصله با

 دل شك بدون پس. بود حسی هر از لیخا مشكیش

 پایین هام چشم از نگاهش. نداشت وجود سوزی

 حتی اردوان و بود رفته كنار شالم. نرفت تر

 هب و بدنم از قسمتی كه پارم لباس به نكرد سعی

 .بندازه نگاهی بود كرده نمایان خوبی

 صدای با كه شدم شالم كردن درست خیال بی

 :گفت مردونش

 ؟!پایین ایبی گفت بهت كی_

 :گفتم آروم جاش به حمیرا بگم نیومد دلم

 خودم_

 !كی؟ ی اجازه با_

 از جلوگیری براي ولي بود مخم رو سواالش

 بدم جواب بودم مجبور عصبانیتش

 خودم_



 عصبانیت به و جاش یكباره به خونسردیش تمام

 :كشید فریاد بلندی صدای با و داد

 تو پا جرعتی چه به! كردي غلط خودت_

 عشوه كم یه بیام گفتي! گذاشتی؟ من نیمهمو

 از و زدم و احمقی یه مخ شاید كنم دلبری بریزم

 !آره؟! شدم؟ خالص اینجا

 اردوان صدای. فشردم هم رو ترس از و چشمام

 :شد قبل از تر بلند

 فكر ؟!بزنی دور و من خواستي می. بزن حرف_

 اون و این با و زدنات تیك و احمقم من كردی

 يب آرمین اون با بري خواستي مي كه!بینم؟ نمی

 مهمونام با من ی خونه تو!آره؟ برقصي وس*نام

 كه! سوال؟ زیر ببری من كه هم رو ریزی می

 !ببری؟ و من آبروی

 ..من نیست اینطور: زدم لب آروم

 حرفم وسط پرید



 جز كاری كه عوضی تویه از! چطوره؟ پس_

  نمیاد بر كاری كثافت

 شتربی قبل از سملبا پارگی قسمت. گرفت و یقم

 :غرید خشم با و اومد نزدیك صورتش. شد

 همنتظر ولي. خستم زیادی تنبیهت براي امشب_

 عمرت آخر تا بدون اینم. باش كارت این تالفی

 . بكشی زجر باید و ای خونه این تو

 :داد ادامه وار زمزمه و کرد مکث کمی

 می خودم آخرش فرمیسك زارم نمی زندت_

 .خودم. كشمت

 بیرون اتاق از تخت روي من كردن رتپ با و

 .رفت

 كاش. چكید هام گونه روی چشمم از اشكی قطره

 و خودم به اردوان نفرت دلیل تونستم می حداقل

 .بفهمم



 و مبكش حقارت همه این باید گناه كدوم به بفهمم تا

 پس. بودم نكرده كاری كه من. بیاد سرم بدبختی

 !؟دم می پس دارم رو نكرده كار كدوم تقاص

 !كدوم؟

 [۱۰:۲۳ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک
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 كیفش دنبال. رفت باال ابروهایش صبحانه بعدِ 

 پاكت. بود باز درش. گشت كناري صندلي روي

 .درآورد را سیگارش

 سیگار؟ -: كرد تعارف مهربان چشمهاي با

 !نه -:  زدم لبخند اداهایش، ماتِ  

 -: فتگ لبش دیگر گوشهء. لبش كنار گذاشت یكي

-... سیگارخواس، دلت صبونه  ِبعد وخ هر" 

 گفت دلبرانه و كشیده را" خــواس"

 .نگرفت زد، كبریت –



 .گرفت دوم كبریت

 سیگاري كه بدون... -: كرد تمام را اش جمله

 !"شدي

 كپ اولین غلیظ دود ِپشت رفت اش خنده خندیدیم،

 .گرفت من از هم را صورتش كه

 لیوان ته از كه صبحانه چاي جرعهء آخرین

 است سال شانزده دیدم زبانم، روي شد سرازیر

 كنممي فكر او به صبحانه بعدِ 

✨ @aisa_channel ✨ 
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 صبح دمای دم. ریختم اشك صبح تا و شب اون

 زا وحشتناكی صدای اب یهو كه برد خوابم كه بود

 و زدم كنار و روم پتوی ترس از. پریدم خواب



 اتفاقی كسی واسه ترسیدم مي. شدم بلند جام از

 تاقا از صدا. رفتم در سمت به سریع. باشه افتاده

 اتاقش نزدیك. كرد گل فضولیم. میومد اردوان

 از قضیه بفهمم تا دادم گوش حرفاش به و شدم

 !قراره؟ چه

 براي من ی خونه اومده ده،كر غلط مردیكه_

 چه اون به اصال! چرونی؟ چشم یا داد قرار بستن

 ! چیكارمه؟ منه ی خونه تو كه دختری كه

 صداش كه دادم می گوش صداش به وحشت با

 شد تر بلند

 ... مردیكه. كرده خواستگاری خورده ه*گ_

 صدا و اسمم كه خدمتكارا از یكی مریم صداي با

 روی ای مسخره خندنیش. برگشتم سریع زد می

 می كارش این با و كرد مي خودنمایی لباش

 .بده نشون و گیریش مچ خواست



 به و حق و كردم جور و جمع و خودم سریع

 :گفتم جانب

 !كنی؟ می چیكار اینجا! چیه؟_

 شد تر عمیق نیشخندش

 .پرسید شما از باید كه و این_

 :داد ادامه كه انداختم باال ابرویی

 هك این مثل ولی. بیارم قهوه براشون گفتن آقا_

 آقا! نه؟ وایستادین اینجا ای دیگه قصد به شما

 .میشه عصبانی خیلی بفهمه

 اكج به كارم ببین. كردم مشت و دستام حرص با

. كنه می تهدید و من خدمتكار به كه رسیده

 جلوی نتونستم كه زیاد اونقدری. شدم عصبی

 :گفتم و بگیرم و زبونم

 این جای هر من. نداره بطیر تو به دیگه اونش_

 .وایمیستم باشم داشته دوست كه خونه



 :گفت دراری حرص لحن با و شد نزدیك قدمی

 خودش و این. آقا اتاق اطراف جز جایی هر_

 !رفته؟ یادت بود گفته

 صدای با كه بزنم حرفی تا كردم باز و دهنم

 " گفت مي كه سرم پشت درست اردوان عصبانی

 االن دونستم می. بستم و نمده! " خبره؟ چه اینجا

 نمی دلم عنوان هیچ به ولی. راهه تو دعوا یه

 باید پس كنه كوچیكم خدمتكار یه جلوی خواست

. بردم می كار به نمایی مظلوم برای و تالشم تمام

 .داد جواب شاید دیدی چه خدارو

 چشمای تو زدم زد زل و سمتش برگشتم

 این و عصبانیه زیادی بود معلوم. خشمگینش

 .بودن پیش ای لحظه تلفن به ربط بی عصبانیتش

 منتظر. بود گردش در مریم و من بین نگاهش

 نبحثمو و جر دلیل و بیایم حرف به یكیمون بود

 از مریم كه این مثل ولی. بدیم توضیح و



 تو و سرش كه بود ترسیده اردوان عصبانیت

 .لرزید می آروم و بود برده فرو یقش

 .كرد كرارت دوباره و سوالش اردوان

 !خبره؟ چه اینجا گفتم_

 ی قیافه. شدم شیر حالت اون تو مریم دیدن با

 :گفتم و گرفتم خودم به ناراحتی

 با. تقصیرم بی من دفعه این خدا به هیچی_

 هچ ببینم خواستم ترسیدم شدم بیدار دادت صداي

 نمی دروغ عمو جون به اتاقت سمت اومدم خبره

 و خط برام دهدی و من خدمتكار این بعدشم. گم

 فضولی داشتی گم می آقا به كه كشه می نشون

 نگران فقط. نمیكردم فضولی من ولي كردی مي

 .همین بودم

 كردم مي خدا خدا دلم تو و انداختم پایین و سرم

 دمفهمی عصبانیش صدای با ولي. پرم تو نزنه كه



 من از همیشه اردوان. كردم می فكر اشتباه

 .مونه می متنفر و متنفره

 یایب گفته كی اصال! هستی؟ کی كردی فكر تو_

 نمی و حدودت و حد كه این مثل! هان؟ اینجا

 كه كنم حالیت پیش سری مثل خوای می! دونی؟

 ! چیه؟ خونه این تو جایگاهت

 قورت و بغضم و فشردم هم رو و چشمام ترس با

 این از و غرورم و كردم می گریه نباید. دادم

 اونم دادم می و جوابش باید. شكستم مي بیشتر

 كه بزنم حرفی تا كردم بلند و سرم. خودش مثل

 .شدم الل مریم صدای با

 ونبرات خواستم خدا به. كردم غلط ببخشید آقا نه_

 داره. نزنم بهش حرفایی همچین من. بیارم قهوه

 .گه می دروغ

 .شد تر نزدیك بهش قدمی اردوان



 و دروغش یا راست بخوای كه باشي كی تو_

 یه فقط خونه این توی تو،! هان؟! ؟كنی تعیین

 پرت اینجا از ندی انجام درست كارتم خدمتكاری

 ننداختم خونه این از خودم تا االنم. بیرون میشی

 .پایین برو گمشو بیرون

 اشكاش كه حالی در و گفت چشمی لب زیر مریم

 صدای با. افتاد راه ها پله سمت به كرد می پاك و

 هم تو: گفت یم من به خطاب كه اردوان خشن

 .اومدم بیرون شوك از دارم كارت اتاقم تو بیا

 باورم. من نه بوده مریم با حرفارو اون تمام پس

 هب كه باشه زده و حرفی بار اولین برای شد نمی

 سعی. نكرد ضایعم دیگه بار این. باشه من نفع

 .كنه تحقیرم نكرد

 برگشتم شد اتاق وارد من از جلوتر كه اردوان

 هب نفرت با و بود ایستاده ها پله روی. مریم سمت

 اردوان کار تعجب تو هنوزم. كرد می نگاه من



. ریختم می و زهرم جوری یه باید ولی. بودم

 و زدم روش به دلم شدن خنك برای پوزخندی

 گاهی فهمیدم می تازه. شدم اردوان اتاق وارد

 .ده می حالی چه شدن خبیث

 [۱۰:۲۳ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک

[Forwarded from �Fermisk|ِفرمیسك�] 

#Part_23 

 مكجا فهمیدم تازه اردوان توسط در شدن بسته با

 اومده خودم پای با. كنم می غلطی چه دارم و

 سعی. ای درنده شیر چه اونم شیر دام تو بودم

 مدون نمی ولی كنم حفظ و مظلومم ی قیافه داشتم

 و خودم زور به. بود گرفته خندم اوضاع این چرا

 :گفتم آرومی به و كردم كنترل

 !داشتی؟ كاری من با_

 و سرسبز حیاط به پنجره از من به پشت  اردوان

 پرستیژ با و دستش. بود شده خیره خونه بزرگ



 كرده فرو شلوارش جیب داخل خودش خاص

 و خونس چرا كه كردم می فكر این به تازه. بود

 دندی و اردوان برگشتن با كه تنشه راحتی لباس

 .كردم نظر صرف كردن فكر از نشخش ی چهره

 روم به رو و رسوند بهم و خودش قدم چند با

 پشتش پر موهای به گذرایی نگاه. گرفت قرار

 برای داد می حال موها این كه آخ. انداختم

 كرد می نگام خیره كه همونطور.  كشیدن

 :اومد حرف به باالخره

 !حالی؟ خوش اآلن_

 كه این از آره بگم خواستم. نفهمیدم و منظورش

 اصال. برم می لذت دارم و توام مثل انتری كنار

 .حالیه خوش از فراتر چی یه حسم

 بیرون عصبانیت از كه گردنش رگای دیدن با

 معنیه له سری. زدم پس و مسخرم افكار بود زده

 :گفت كه دادم تكون چیه



 همه اون با چند هر. شده پیدا خواستگار برات_

 خر نفر چهار مهمعلو خوب كردی تو كه لوندی

 . جلو میان میاد خوششون شن می

 غرور، حس یه. سراغم اومد خاص حس یه

 برتری

 خوششون من از كه كسایی هستن هنوز اینكه

 تر جری اردوان كه زدم لبخندی اختیار بی. بیاد

 .شد

! ه؟بخند كی نخندی تو اصال. بخندی بایدم بخند_

 رفك چی خودت با واقعا ولی. رسیدی خواستت به

 خواستگاری برای دم می اجازه من كه! كردی؟

 این در هه! من؟ ی خونه تو بذارن پاشونو تو از

 ینمب می اونام. كنم می پیشكشت كال. نیستی حدم

 می پست روزه دو پایی و سر بی دختر یه

 عاشق اینا كه خودت با كردی فكر چی. فرستن

 با عمارتی این تو دیدن نه! شدن؟ ابروت و چشم



 خترد وگرنه بریم بچاپیمش بیایم تنگف خودشون

 !خوره؟ می دردی چه به تو مثل كاری و كس بی

 كه زخمایی. زد مي زبون زخم بازم حرفاش با

 خوب وقت هیچ و بودن تازه اول روز مثل

 بود مجبور كه قلبی. اومد درد به قلبم. نشدن

 یك پس! بتپه؟ بازم و كنه تحمل چیزارو بدترین

 مریض مگه! ایستاد؟ می و میشد خسته تپیدن از

 !زنه؟ می هنوزم چرا پس! نیست؟

 كف ناخونامو و كردم منتقل دستم به و خشمم تمام

. زد پوزخندی. فرستادم شدم مشت دست

 دیگه. رنجوند و وجودم عمق تا كه پوزخندی

 تمام اب و كشیدم عمیقی نفس. كنم سكوت نتونستم

 :گفتم داشتم ازش كه حرصی

 نه كه تویي! چی؟ تو خب! كارم؟ و كس بی من_

 و كسی خودت جز كه. شخصیت نه داری شعور

 تو ولی سری همه از كنی می فكر. بینی نمي



 شعورم كاریم و كس بی همه با. نیستی هیچی

 ...تو بیشعوره یه تو از بیشتر خیلی

. ماسید دهنم تو حرف خوردم ازش كه دهنی تو با

 دمز پوزخندی. بود خونی. كشیدم لبام روی دستی

 :گفتم و

 یرتغ بی یه. شد اضافه صفاتت به غیرتیم بی_

. كنه مي بلند دست خودش از تر ضعیف رو كه

 نری یه تو! ها؟ دونی می مردونگی از چی تو

 ...نر یه فقط
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. گرفت و دستم كه شم خارج در از خواستم

 نفرت كه بود من چشمای این حاال. دمكر نگاهش

 روی و دستش. داد می نشون واضع طور به و



 قروچه دندون. باال آورد و سرم و گذاشت چونم

 :گفت و كرد ای

 ارزش. بلندم دست روت كه داشتم غیرت_

 تو كه حیف ولی كنم خرجت غیرتت كه نداری

 من عموی دختر عنوان به كه. منی ی خونه

 من اسم به بكني غلطی هر تو كه. میشناسنت

. سوال رم می من درك به خودت كه. میشه تموم

 من به رو تو نشونی خواست می كسی دوني می

 .سفیده دختر همون گفت می ؟!گفت می چی بده

 دنتب سفیدی كه بوده لخت حدی به لباسات آستین

! چی؟ یعنی این دونی می و بگیره و چشمشون

 هب و ونمخ تو بیان که من غیرت با بازی یعنی

. باشن داشته نظر منن ی خونه تو که اشخاصی

 دندوناتو دهنت تو زدم مي همه جلو همونجا باید

 یعنی غیرت بفهمی تا كردم مي خورد دهنت تو

 .نزنی بهم غیرتی بی انگ كه. چی



 براي نفهمیدم آخر. بود جوری یه اردوان حرفای

 آدمای اداي داره الكي یا بود شده غیرتی من

 چیزی من بود كه چی هر! میاره؟ رد و غیرتی

 .نفهمیدم ازش

 خون و كشید لبام روی دستی اومد جلو صورتش

 كاریه شیرین و لبم پارگی حاصل كه و روش

 تو زد زل جدی خیلی. كرد پاك و بود خودش

 :گفت و چشمام

 تحویلم پرت و چرت و نرو راه مخم رو دیگم_

 حل دهنی تو یه با چه همه بعد سری چون نده

 .كنم می چالت زنده زنده همینجا موقع اون شهنمی

 ات كردم و تالشم تمام و گذاشتم دستش رو و دستم

 :گفتم حرص با. نشد اما بزنم پسش

 كه حرفیم هر برم راه بخوام كه جا هر من_

 !كنی؟ می چیكار ببینم خوام می زنم می بخوام

 كرد وارد چونم به فشاری



 و این خودت بینی می كارتم ی نتیجه نكن شك_

 .دونی می بهتر

 و حرفی زدن بده اجازه من به كه این از قبل و

 زیاد عصبانیت از. شد خارج اتاق از سریع بده

 می و حالش باید! كنم؟ چیكار باید دونستم نمی

 !جوری؟ چه آخه ولی گرفتم

 .كردم پیدا و سواالم جواب عمو یادداوری با

 به سری. بزنم زنگ بهش باید. عمو خودشه

 .برداشتم و گوشیم و افتادم راه خودم تاقا سمت

. نكردم پیدا رو عمو ی شماره گشتم چی هر اما

. بود خاموش اونم كه داشتم ازش شماره یه فقط

 به زنه می زنگ عمو به همیشه كه اردوانی پس

 اون من چرا خب! زنه؟ می زنگ شمارش كدوم

 سعی وقت هیچ چرا بگم بهتر یا ندارم و شمارش

 !باشم؟ داشته و شمارش نكردم



 راحمی  گفتم خودم با.رفتم بیرون اتاق از كالفه

 ها پله از خواستم كه همین. داره و شمارش حتما

 که شدم سیاوش و اردوان ی متوجه پایین برم

 نگاهی. كردم هول یهو. بودن نشسته مبل روی

 یینپا برم كه چطوره اوضام ببینم انداختم خودم به

 .بكشم جیغ بود نزدیك خودم دیدن با كه

 وقتی كه بود تنم نازكی و كوتاه خواب لباس

 رفتم اتاق از عجله با و شنیدم و اردوان صدای

 با خواست می دلم. نكردم بهش توجهی بیرون

 نكرده جمع و حواسم چرا. دیوار تو برم سر

 خونه تو من گشتن وضع این با اگه ؟!بودم

 كنه درازی دست بهم یهو بخواد یهو اردوان

 ! چی؟

 نگفت با و خودم ی كله پس زدم یكي فكر این اب

 سریع. اتاقم تو برگشتم تونه نمي غلطی هیچ

 صورتم و دست به آبی.  كردم عوض و لباسم

 .بیرون زدم اتاق از و زدم



 .بود سیاوش حضور بود مهم كه چیزی تنها االن

 .دیدمش می رفتم می باید
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 كه كسی اولین اومدم پایین ها پله از كه همین

 اهمیتی بهش. بود اردوان شد حضورم متوجه

 و اومدم پایین ها پله از خانومانه و آروم. ندارم

 ندبل جاش از دیدنم با سیاوش. رفتم سمتشون به

 :گفت لب به لبخند و شد

 شدید سهیل ی ستاره. خانوم فری سالم به_

 .پیدایی كم تازگیا

. بگم و چی همه سیاوش به داشتم دوست چقدر

 دهش زندانی اتاقم تو اردوان توسط و مدتی كه بگم

 از من كه وای. نداشتم اومدن پایین حق و بودم



 سمت به و دستم. بودم كشیده چیا مرد این دست

 :گفتم آروم و بردم شدش دراز دست

 پیدایی كم شما هستم من اتفاقا.  سالم_

 .انداخت باال ابرویی و كرد وارد دستم به فشاری

 دو یكی ای هفته كم كمه كه من! پیدام؟ كم من_

 اجازه خودت به كه شمایی این. میام اینجا و بار

 .دی نمی و اتاقت  از خروج ب

 گفتن براي حرفی من و بود سیاوش با حق

 خبر موضوع اصل از که اون ولی. نداشتم

 سمتش به تمونجف اردوان صدای با. نداشت

 .چرخیدیم

 وقت اون سرمون رو ریخته كار كلی سیاوش_

 !اتاقشی؟ از فرمیسك اومدن بیرون درگیره تو

 من به رو اردوان كه زد بهم چشمكی سیاوش

 :گفت



 بخور و صبحونت برو هم تو_

 باز سر از و من حرف این با خواست می انگار

 سمت به فعال گفتن با و دادم تكون سری. کنه

 فحش و اردوان همش دهنم تو. رفتم ونهآشپزخ

 حرف سیاوش با بیشتر نداشت چرا كه دادم می

 برای. نبود حمیرا شدم كه آشپزخونه وارد بزنم،

. بیرون زدم آشپزخونه از و ریختم چایی خودم

. شدم اتاق وارد سیاوش و اردوان به توجه بی

 مزاحمشون خواستم نمی من و بودن كار درگیر

 به اردوان بعدش دونستم می خوب چون. بشم

 .میاره در و سرم و تالفیش ممكن محو بدترین

 با حتما كه بودم این فكر تو و خوردم و چاییم

 گوشی. خورد زنگ گوشیم كه بگیرم تماس عمو

 مگوشی صفحه رو آالله اسم دیدن با و برداشتم و

 دادم جواب سریع

 بله_



 گوشی توی پیچید آالله خندون صدای

 تو؟؟ ییكجا دختر سالم_

 !چطور؟ خونم سالم_

 مه تو شاید گفتم. نیلوفر پیش برم خوام می_

 بیای باشی داشته دوست

 خترد. زدم لبخندی اختیار بی نیلوفر یادداوری با

 مدرسه تو همیشه. مدرسه انرژی پر و شیطون

 بیچاره معلمای ادای چقدر. بود هم با شیطنتامون

 .خندیدم كر و هر و آوردیم در رو

 هیچ بدون كه بود شده تنگ براش لمد انقدر

 یگهد ساعت نیم گفتن با و گفتم اي باشه حرفی

 .كردم قطع و گوشی آمادم

 رو ملیح آرایش یه و شدم آرایش مشغول سریع

 و زدم شیك خانومای تیپ یه. كردم پیدا صورتم

 .بیرون زدم اتاق از گوشیم و كیف برداشتم با



  .بودن كار درگیر هنوز سیاوش و اردوان

 :پرسید ابهت پر و كرد اخمی دیدنم با اردوان

 !كجا؟_

 وجود با دونستم می و بود برندم برگ سیاوش

 .كنه نرفتنم به اصرار تونست نمی خیلی اون

 :گفتم لب به لبخند همین برای

 ها چهب از یكی با دارم نیاز زبانم برای كتابی یه_

 .بگیریم كتابخونه بریم خوایم می

 رو ها بچه از یكی بگو و كتاب اسم خواد نمی_

 .بگیره بره فرستم می

 :گرفتم خودم به ناراحتی ی قیافه

 به خوام می ضمن در. نیستم بچه دیگه من اما_

 خیلی. كنم عوض هوایی و آب یه برم بهونه این

 .نرفتم بیرون وقته

 شد تر خشمگین اردوان ی چهره



 تو گردی برمي گفتم كه همین. نكرده الزم_

 برات یكی گم می و خواستی كه كتابین اتاقت

 .بگیره

 سیاوش باالخره كه شدم می امید نا داشتم كم كم

 .اومد حرف به

 كه رفتن كتابخونه یه داری چیكارش اردوان_

 . نزدیكه كه هم كتابخونه. نداره حرفارو این

 خواست نمی دلم. كرد شیرم سیاوش حرفای

 قدرتش و بگه زور بهم سیاوش مقابل در اردوان

 و كردم لج ها بچه مثل همین برای. بده ننشو و

 :گفتم

 .میرم من! گی؟ می چی تو كنه نمی فرقی برام_

 دیگه ای كسه هیچ ی اجازه به نیاز عمو جز و

 .رم می من پس. نیست عمو که االنم. ندارم ای

 زدنای صدا به و بیرون زدم خونه از عجله با و

 مرفت تند  دونستم می. نكردم توجهی هیچ اردوانم



 و غرور جوی یه باید ولي. سیاوش جلو اونم

 خودش، مثل اونم. گردوندم می بر و نفسم عزت

 ..خشونت با

 و مرفت سمتش به عجله با كوچه سره آالله دیدن با

 و نداشت گواهینامه. شدم آلبالوییش ۲۰٦ سوار

 دست كه الحق ولی. نشست می رول پشت

 .داشت خوبی فرمون

 باهاش كاش كه تادیماف راه نیلوفر سمت به هم با

 رد چیزی چه رفتنم با دونستم می چه. رفتم نمی

 .انتظارمه

 می گوش اردوان حرف به بار اولین برای كاش

 .دادم

 ...كاش
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 یرنیلو گفت می. شد حال خوش کلی دیدنم با آالله

 رو ذاریم می و خونشون ریم می االن تنهاست

 که بودم نوجوون دختر یه منم خوب. سرمون

 انقدر. داشت دوست و گذرونی خوش و شیطنت

 حاال که بود کرده منع چیز همه از و من اردوان

 .داشتم ذوق دوستام کنار در بودن برای کلی

 رسیدیم که همین. بودیم بود راه تو ربعی یه

 الیح خوش برازا کلی و استقبالمون اومد نیلوفر

 و کردم بغلش. بودم تنگش دل چقدر که آخ. کرد

 وارد که همین. چلوندیم خوب رو دیگه هم

 لحظه. شدم جوونی پسر ی متوجه شدیم خونشون

 !بود؟ کی پسر این آخه. ترسیدم ای

 و دکر ای اشاره پسر به دید من تعجب که نیلوفر

 :گفت

 .دوستام جان سامیار. پسرم دوست سامیار اینم_



 و کرد برانداز خوب رو ما هیزش نگاه با سامیار

 هن انگار. انداختم آالله به نگاهی. گفت آمد خوش

 به دعوت رو ما نیلو. نبود خیالش عین. انگار

 .کرد نشستن

 نشستیم نفره دو مبل یه روی هم کنار آالله و من

 و شد جدا ما از میام االن گفتن با نیبوفر با که

 دمش تر نزدیک آالله به کمی. آشپزخونه تو رفت

 :کردم زمزمه گوشش کنار و

 !دونستی؟ می تو_

 :داد جواب خونسرد خیلی

 ؟!سامیارو بودن_

 آره_

 .بود گفته بهم نیلو اوهوم_

 .شدم عصبانی تقریبا

 !نگفتی؟ چیزی من به چرا تو خوب_



 اومدیم ما. باشه مهمی چیز کردم نمی فکر چون_

 !داری؟ رچیکا وسرش دوست به ببینیم رو نیلو

 اومد آشپزخونه از نیلو که مهمه بگم خواستم

 یسین. بود دستش تنقالت از پر سینی. بیرون

 :گفت آالله به رو و گذاشت میز روی

 مک خواستیم می سامیار و من. رسیدین موقع به_

 .کنیم شروع کم

 خندید بلند آالله

  

 تنها تنها زارم می که. کردین فکر چی_

 یه کی هر.شم می قیسا خودم اصال! بخورین؟

 .صورتش تو رم می پا جفت بخوره بیشتر پیک

 خواستن می پس. فهمیدم و منظورشون تازه

 اهلش وقت هیچ من که چیزی. بخورن مشروب

 می گاهی خودت. ذاشت نمی اردوان یعنی نبودم

 رو بهش شدن نزدیک ی اجازه حتی به و خورد



 کرده منع  چی همه از و من اردوان. داد نمی هم

 . چیز همه از. ودب

 من و گذاشت دلم رو چیزارو خیلی حسرت

 دوست که کاری هر بودم آزاد. بودم آزاد امشب

 بخوام که نبود اردوانی دیگه. بدم انجام و داشتم

 بودم امیدوار فقط. باشم داشته هراس بودنش از

 خواد می کجا از که جمله این با و خودم و. نفهمه

 .کردم قانع بفهمه

 تا باید پس. بود ما ی خونه ها حاال حاال سیاوش

 دست از و خونه گشتم می بر رفتنش از قبل

 . کردم می فرار اردوان کردنای جواب سوال

 مخود به! خوری؟ نمی گفت می که نیلو صدای با

 .اومدم

. نبود من منتظر و بود دستشون تو پیکاشون همه

 میز روی از و پیکم و زدم مصنوعی لبخند

 :گفت گوشم کنار آالله. برداشتم



 . اومد خوشم بابا نه_

 ی ههم سالمتی به گفتن با و رفت باال پیکامون

 مزه. حلقم تو ریختم زور به و داخلش محتویات

 وقت هیچ اردوان چون ولی داد می مار زهر ی

 خواست می دلم االن نداد تست ی اجازه من به

 . بخورم

 مگه اصال. بره یادم از دردام همه که قدری اون

 خوام می! خورن؟ نمی همین برای و روبمش

. کرد چیکارا باهام اردوان بره یادم و بخورم

 حتی. کارام و کس بی چقدر بره یادم و بخورم

 برای اونم. بردم یاد از اردوانم های شکنجه شاید

 هم فراموشی دقیقه چند همین به من. دقیقه چند

 .بودم راضی
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 تمام و خوردم می كه بود پیك چندمین دونم نمی

 گرم كه بود اونقدری ولی سوزوند می و وجودم

 .نباشه خودم دست حالم و بشم

 می خال احساس سرم تو. كرد مي سنگینی سرم

 اردوان چرا فهمیدم می تازه. بودم رها و كردم

 .برد یم پناه مشروب به عصبانیتاش موقع

 و گذاشتم سرم رو و دستم. رفت مي گیج سرم

 یارسام بغل تو نیلوفر. انداختم ها بچه به  نگاهي

 هم آالله.  بوسیدن می همدیگرو داشتن و بود

 حضور از لحظه یه. كرد می پر پیاپی و پیكاش

 من. كردم تعجب وضعیت این توی و اینجا خودم

 !كردم؟ می چیكار داشتم

. شدم بلند جام از و ختماندا ساعت به نگاهي

 پیچیده خونه تو نیلوفر و آالله های خنده صدای

 مي حركت نیلوفر بدن روی سامیار دستای. بود

. پیچید مي خودش به مار مثل نیلوفر و كرد



 نشست نیلوفر گردن روی كه سامیار اي*لب

 .گرفتم و ازشون و نگاهم

 كرده روی زیاده انگار. خورد مي هم به حالم

 و نداشت عادت ماریا زهره این به دممع. بودم

 خونه تو نگاهم. زد می پس و همش داشت االن

 .كجاست بهداشتی سرویس دونستم نمی. چرخید

 سرویس به آخر در تا كردم باز و اتاق تا چند در

 . رسیدم بهداشتی

 تمام بهداشتی سرویس در كردن باز محض به

 ینا تا زدم عق انقدر. آوردم باال و معدم محتویات

 كمی فقط كمی. نموند باقی معدم تو چیزی كه

 و سوخت می معدم هنوزم ولی شد بهتر حالم

 از و زدم دهنم به آبی. نداشتم نرمالی حالت

 .اومدم بیرون بهداشتی سرویس

 ی متوجه برم بقیه سمت به خواستم كه همین

. بود گرفته آغوش تو رو آالله كه شدم مردی



 شخص این مدونست نمی. ترسیدم. كردم تعجب

 چه هر كه برگردم خواستم. اومده كجا از و كیه

 ی سینه به محكم سرم كه بیرون خونه از زودتر

 .شد كوبیده كسی

 روم به رو شخص دیدن با و كردم بلند و سرم

! بود؟ کی دیگه این. شدم خیره بهش زده وحشت

 !بود؟ خبر چه اینجا اصال! ؟ اومدن كجا از اینا
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 خشن صورتی با جذاب مردی روم به رو مرد

 هب نگاه با. داشت درشتی هیكل و بلند قده. بود

 و رفتم عقب قدمی. كردم خطر احساس چشماش

 خودشون حال تو اصال. انداختم ها بچه به نگاهی

 رمب عقب قدمی خواستم. شد بیشتر ترسم. نبودن

 روف آغوشی تو  و شد كشیده كسی توسط دستم كه



 یدستا بكشم جیغ بتونم كه این از قبل و رفتم

 گوشم كنار جونی. نشست لبام روی مندش قدرت

 تمام با. اتاقا از یكی سمت كشید و من و گفت

 نمی طرف به زورم اما زدم می پا و دست توانم

 انضرب. بود شده سخت واسم كشیدن نفس. رسید

 كار از بود ممكن لحظه هر و زد می تند تند قلبم

 .ایسته به

 زدم می عق هی حالت اون تو و داشتم گیجه سر

 نمونده باقی اومدن باال برای معدم تو چیزی ولی

 سرهپ. شد برابر چند ترسیدم اتاق به ورود با. بود

 و ودب افتاده شونم رو كه و شالم چسبید بهم بیشتر

 . بست و دهنم باهاش و برداشت

 می بیداد و داد و بود باز دهنمم اگه حتی لیو

 هیچ یعنی. نبود بهم كردن كمك برای كسی كردم

 حالم به دلش کس هیچ وقت هیچ. نبود وقت

 نیلوفر. نکرد کاری من به کمک برای و نسوخت

 خونه و نبودن خودشون حال توی اصال آالله و



 اب. رفت نمی بیرون صدا كه بود بزرگ حدی به

 . زدم می پا و تدس وجود تمام

 صدایی با و برد گردنم گودی تو و سرش پسره

 :گفت گوشم كنار ی*شهوت

 این دیگه اینجا اومدی كارا همین برای كه تو_

 !چیه؟ بازیا مسخره

 رنیلوف دیدن برای فقط كه من. نفهمیدم منظورش

 سمت شدنم كشیده با. كاری انجام نه بودم اومده

 از بود مونده كم. دادم دست از و امیدم تمام تخت

 . برم حال

 روم سرعت با و تخت رو كرد پرتم عوضی اون

 ضعیفی از و بود گرفته گریم دیگه  زد خیمه

 و نمیومد بر دستم از كاری.  شدم متنفر خودم

 .كرد می دیوونم داشت موضوع این

 ماا كشیدم می جیغ بسته دهن با و بستم و چشمام

 گردنم گودی تو كه سرش. نمیومد در ازم صدایی



 ودب معلوم. بینیم تو پیچید الكل بوي رفت فرو

 مست كه آدمی به حالتاش ولی خورده مشروب

 . خورد نمی باشه

 و موهام پشت از و گرفت گردنم از محكمی مك

 میتیاه ولي شد بیشتر دردم سر. گرفت مشتش تو

 .گرفتم می و جلوش جوری یه باید. ندادم دردم به

 :گفت گوشم كنار و كرد وارد موهام ب فشاری

 شتربی تو و برم می لذت بیشتر من باشی وحشی_

 !دونستی؟ می و این كشی می درد

 متنفر دنیا هاي مرد تمام از لحظه اون من و

 و بكشم درد من شدم، متنفر بودنم مونث از. شدم

 حالم این و من برای دلش یعنی! ببره؟ لذت اون

 یبرا تالشم! بینه؟ نمی و هام گریه! سوزه؟ نمی

 این با! ندید؟ اونم! چی؟ و دستش از رهایی

 دارم كه! نیستم؟ كاره این كه نفهمید من حركات

 ! میشم؟ اذیت



 !باشه؟ پست تونه می چقدر آدم یه مگه

 یدك به را مرد اسم فقط گاهی مردها راستی به و

 .نیستن بیش نری واقع در شن، می

 هم رو و هام چشم نشست بدنم رو كه دستش

 ارب اولین براي. گرفتم گاز محكم و لبم و فشردم

 مرد همون. خواست و اردوان دلم زندگیم تو

 نگاه وقت هیچ ولی كرد اذیتم همیشه كه مغروري

 م*لخت كنارش اگه كه. ننداخت بهم آلودی هوس

 نمی نگاه ای دیگه جای به چشمام جز بودم

 .نداخت

 بدونه اگه داره من به كه تنفری تمام با اردوان

 زا غیر مگه ده، می نجاتم افتادم وضیع یه گیره

 كه خودشم آبروی براي اونم و ناموسشم كه اینه

 .بیاد ناموسش سره بالیی زاره نمی شده

 تو فقط شدم نمی متوجه و گوشم كنار وزای وز

 كه بودنی پاك برای كردم مي عزاداری داشتم دلم



 كه غرورم و قلب برای.  رفت می بین از داشت

 كه روحي براي و.شكست مي مرد این جلوی

 . خورد مي زخم

 نمی نیلوفر ی خونه و پام وقت هیچ كاش

 ...كاش... داشتم
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 لبق تپش. اومد سراغم به باز لعنتی تنگیه نفس

 این. برد نمی پیش از كاري هام زجه و گرفتم

 چنگالش تو شكارشم و بود گرسنه زیادی مرد

 ممكن غیر دستش از رهایی پس بود افتاده گیر

 .بود

 هم رو و چشمام رفت شلوارم سمت به كه دستش

 خدایی. زدم صدا خدارو بار اولین براي. فشردم

. بردم پناه بهش كی بار آخرین نمیاد یادم كه



 سر از امروز و بودم قهر باهاش سالها كه خدایی

 بهش صدام مگه فایده چه یول. زدم صداش نیاز

 ! بینه؟ می مگه! رسه؟ می

 نگ می میوفته اتفاقی براشون وقتی كه آدمایی

 رانقد من قسمت واقعا یعنی بوده این قسمت البد

 خدا چرا! بوده؟ بیاری بد فقط من قسمت!داغونه؟

 !نوشته؟ اینجوری و من سرنوشت

 خدایی فهمیدم شد كشیده پایین كه شلوارم زیپ

 دل تهه از و باشه خدایی شه می همگ. نیست

 و شلوارم! نرسه؟ دادش به كنه صداش بندش

 آشنا فریادی صدای كه میاورد در پام از داشت

 .پیچید خونه تو

 با. شد بلند روم از و هم تو رفت پسره اخمای

 تو جنینی مثل من و رفت اتاق در سمت به عجله

 بهم دندونام و لرزید می تنم تمام. شدم جمع خودم



 داره امكان لحظه هر كردم می حس. خورد می

 .برم حال از

 از سرعت با اشكام و گذاشتم زانوم رو و سرم

 گذاشته مسابقه هم با انگار. اومدن پایین چشمام

 گفت می كه آشنا فریادي صدای با. بودن

 یب لبخندی. كردم بلند و سرم كجاست فرمیسك

 اردوان شد نمی باورم. نشست لبام روي اراده

 اكج از! كرده؟ پیدام چطور یعنی. باشه اینجا ناال

 اینجام؟؟ فهمیده

 می و خونم اردوان خونه به برسه پام دونستم می

. کنه می بارم بیاد در دهنش از چی هر که. ریزه

 مهم اما زنه، می کنه می خورد میشکنه من

 که یچیز تنها االن. نیست مهم اینبار یعنی. نیست

 . ینجاستا از رفتنم و نجاتم مهمه

 وسایل شكستن صدای با اردوان عصبی صدای

 می وحشت اینجا و بود شده آمیخته در خونه



 و شده درگیر باهاشون اردوان بود معلوم. کرد

 نیلوفر و آالله. ریزه می بهم رو خونه داره

 بودن از اردوان و نیستم اینجا من داشتن اصرار

 عصبانیت این.  بود مطمئن خونه این تو من

 می من به دستش. كرد می بیشتر و ترسم ناردوا

 . ذاشت نمی زنده و من شك بی رسید

 پیچ خاطر به اما شم بلند جام از كردم سعی

 از صدامم. بخورم تكون تونستم نمی پام خوردن

 كشید می عربده اردوان. نمیومد باال گریه شدت

 می من دنبال تو اتاقا تو بود معلوم كه حالی در و

 :گفت گرده

 می. زنم می آتیش رو خونه این نكنم شپیدا_

 كجا! كجاست؟ فرمیسك. ناموسا بی كشمتون

 ؟!ها؟ كردین قایمش

 كتك و اتاقا در شدن كوبیده صدای بعدش و

 دعوا. اومده كسي با اردوان بود معلوم. كاری



 و اردوان پسرا از یكی. گرفت می شدت داشت

 اهاصد. شد بیشتر درگیری و كرد تهدید چاقو به

 خدا ترو: زد می داد نیلوفر. شد می تر بلند و بلند

  کشتیش کن ولش

 ولی. کشه می کیو داره کی دونستم نمی من و

! کنه؟ بلند دست اردوان رو کسی شد می مگه

 و نفر ده تنه یه که داشت زور انقدری اردوان

 . باشه حریف

 تو تنها من و کردن می دعوا بیرون اون اونا

 مي نرم پنجه و دست قلبي درده با داشتم اتاق

 بهش حد از بیش امروز و بود بیمار كه كردم

. نزنه دیگه شد مي كاش. بود شده وارد شوك

 .شدم مي آروم اینجوري شاید
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 هر باید. رسید می گوش به دعوا صدای هنوزم

 تخت از آروم. شدم یم خارج اتاق از شده طور

 ،درد.دادم می تكون زور به و پام. پایین اومدم

 . قلبم از بیشتر نه ولی داشت

 هتكی عنوان به ازش تا گذاشتم دیوار رو و دستم

 .منداشت وقت هیچ كه گاهی تكیه. كنم استفاده گاه

 *نیست گاهی تكیه دیوار جز*

 سختی به و كردم پاك و اشكام دست پشت با

 وحشت با. شد باز شدت با در كه مبرداشت قدمي

 چهارچوب تو سیاوش دیدن با و كردم بلند و سرم

. بود سیاوش. رفت یادم از دنیا دردای تمام در

 اتفاقی هست مگه ببره اینجا از و من بود اومده

 !بهتر؟ این از

 هق هق به گریم شد باعث نگرانش ی چهره

 با و زد صدا و اسمم آروم سیاوش. بشه تبدیل

 تو ثانیه یه از كمتر در و اومد سمتم به عجله



 من برای كه آغوشی. رفتم فرو گرمش آغوش

 .داد می امنیت بوی بدجور

 می و موهام روی اون و زدم می چنگ سینش به

 بود شده باعث حامی یه كردن پیدا حس.  بوسید

 سر از هم كه اشكی. بریزم اشك وجود تمام با

 دستی شسیاو. خوشحالی روی از هم و بود درد

 بود شده باز وحشی اون توسط كه موهام توی

 :گفت نشینی دل لحن با و كشید

. شد تموم دیگه. باش آروم عزیزم باش آروم_

 تو میارم در و پدرشون. ریم می اینجا از االن

 .نیست خوب برات باش آروم فقط

 من حضورش با كه دونست می چه مرد این و

 وارد ناردوا كه نگذشت ای لحظه. آرومم چقدر

 زدم زل و اومدم بیرون سیاوش بغل از. شد اتاق

 دو بود شده كه چشمایی. عصبانیش چشمای به

 .  خون ی كاسه



 هك بود گذشته سخت بهم انقدر دقیقه چند این تو

 كه اردوانی. بود شده تنگ هم اردوان برای دلم

 كه اردواني. بود رسیده دادم به موقع به امروز

 و بگیره و رفتنم یجلو بود كرده سعی امروز

 رایب كاش. نداشت مخالفتي رفتنم با كه سیاوشی

. دادم می گوش اردوان حرف به بار اولین

 ...كاش

 كه بردارم اردوان سمت قدمي خواستم اختیار بی

 تو اخمام درد از. نداد رو اجازه این بهم پام درد

 بار این. شد مشت اردوان دستای و رفت هم

 هتنبی دونستم می. یومدم سمتم به كه بود اردوان

. راضیم باشه چه هر تنبیهم ولی راهه تو بدی

 خواب هم كثیف آدم یه با نشدم مجبور كه همین

 .كافیه برام شم

 .رسید موقع به اردوان خداروشكر
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 با دش مساوی روم به رو اردوان گرفتن قرار

 كار اینم زدم می حدس. پلیس آژیر صدای

 بودم منتظر و چشماش تو زدم زل. باشه اردوان

 كه دستش. بود كرده سكوت اما بزنه حرفی كه

 .بستم و چشمام اومد باال

 یادب فرود صورتم تو دستش كه. بزنه داشتم توقع

 انداخت و دستش. شدم شوكه كرد كه كاری با اما

 پام دونست می یعنی. دكر بلند و من و پام زیر

 حواسش یعنی! كرد؟ و كار این كه كنه می درد

 !مهمم؟ براش! هست؟ بهم

 با سیاوش رو و چسبوند خودش و من اردوان

 :گفت خشنی صدای



 اپلیس با تو شد الزم اگه خونه برم می و این من_

 و نای رسه می دیگه ساعت نیم بابا. كالنتری برو

 .میام و خونه زارم می

 عمو پس. فهمیدم می و اردوان كار این یلدل تازه

 از حسابی و درست اردوان. گرده می بر داره

 رو عجیب عمو ولي. برد نمی حساب هم عمو

 میومد من سر بالیی مطمئنا و بود حساس من

 من مواظب تاوان. داد می پس تاوان باید اردوان

 .نبودن

 به فقط اون. من نجات به چه و اردوان وگرنه

 دیگه منی خداشه از تازه. منافعشه و خودش فكر

 میومد سرم بالیی امشب اگه مطمئنا و. نباشه

 .ذاشتم نمی زنده و خودم

 :گفت و كرد تایید و اردوان حرفای سیاوش

 خونه عمو ورود از قبل تا باید. سریع فقط_

 نخوان وقت یه كه كن بهونه و مریضیش. باشه



. برنب خودشون با بیشتر اطالعات برای فرمیسكم

 كمك بهمون تونه می اون. كن هماهنگ حامدم با

 .كنه

. شد خارج اتاق از و داد تكون سری اردوان

. بود محاصره تحت خونه و بودن رسیده پلیسا

 پیدا پس داشت كار سر گنده كله آدماي با اردوان

 غیر چیز مامور همه این حضور و من كردن

 .نبود طبیعی

 سامیار با هك این مثل و بودن ها بچه دور مامورا

 لباسش و بود خونی صورتش. بودن شده درگیر

 :زد می داد. بود پاره

 اومدم من. چه من به اصال. نكردم كاری من_

 من به دختر اون به تجاوز دخترم دوست خونه

 . داره ربطی چه

 آخ شد بیشتر كمرم رو كه اردوان دستاي فشار

 كرد می نگاه سامیار به نفرت با. گفتم آرومی



 كه مامور تا دو. عصبانیه هنوزم بود معلوم

 از و نگاهش غیض با سامیار كنارمون اومدن

 .گرفت سامیار
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 :گفت و كرد اردوان به رو مامورا از یكی

 باید كالنتری بریم میشه اگه رامش آقای_

 رامش خانوم از و امروز اتفاقات جزئیات

 بهش مواد اون از امروز بفهمیم باید.  بپرسیم

 .نه یا دادن

 امروز داستان پس.  شد گرد تعجب از هام چشم

 قضیه ولی. شد نمی ختم من آزار و اذیت به فقط

 !چیه؟ دیگه مواد

 :گفت جواب در جدی خیلی اردوان



 بیماری بودم گفته. نیست خوب حاش. نه امروز_

 . كافیه امروزش برای. داره قلبی

 ...اما_

. بینید می و حالش دارین خودتون صولتی آقای_

 یهو و كنه مرور و اتفاقات بخواد كالنتری بیاد

 تاولوی االن! جوابگویین؟ شما بیاد سرش بالیی

 میشه حالتاش از ندادن بهش موادم سالمتیشه

 .داد تشخیص

 بودم فهمیده حاال كه مامور اون كه این از قبل و

 صدای بزنه حرفی بخواد صولتیه ایآق اسمش

 . شد بلند زد می صدا و من اسم كه آالله جیغ

 من بگو اینا به بیا خدا ترو فرمیسك فرمیسك،_

 اومده فقط ما. نیستم ای كاره من بگو. گناهم بی

 از ضیاعو این دونم نمی منم ببینیم و نیلوفر بودیم

 به. بگو چیزی یه بیا فرمیسك. شد پیداشون كجا

 . شناسم نمی اینارو من خدا



 دبو معلوم. زد می بغض با حرفارو این تمام آالله

 درانق ولی. پریده سرش از مستی پلیسا دیدن با

 اردوان ی سینه رو كامل و سرم كه بودم حال بی

 از و نگاهش وحشتناكی اخم با اردوان و گذاشتم

 .بیرون زد خونه از و گرفت آالله

. بود كرده پر رو خونه آالله جیغای صدای

 اردوان. بود اون االنم حال مقصر. ندادم اهمیتی

  پیش رفت ای لحظه و كرد ماشینش سوار و من

 پس. فهمیدم می و شلوغی این دلیل حاال. مامورا

 این اردوان خب ولي بوده میون در مواد پایه

 اردوان چرا!  دونسته؟ می كجا از رو موضوع

 !مرموزه؟ انقدر

 رتی و سرگیجه. نداشتم سواالم این برای جوابی

. دادن كردن فكر بیشتر ی اجازه بهم قلبم كشیدن

 ای لحظه از بعد و گذاشتم هم رو و چشمام

 به حرفی هیچ بدون و شد ماشین سوار اردوان

 .افتادیم راه خونه سمت



 یه. خورد زنگ گوشیش باری چند مسیر تو

 چیزی حرفاش از. زد می حرف رمزی جورایی

 نای از بیشتر و ذهنم دادم هترجی. نشد دستگیرم

 .بود بس واقعا امروزم برای. نكنم درگیر
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. بود ایستاده در دمه مریم شدیم كه عمارت وارد

 خیلی مریم و شد پیاده من از زودتر اردوان

 :تگف و زد لبخندی اردوان به رو خودشیرین

 اومدین خوش آقا سالم_

. كردم باز و ماشین در. نداد بهش اهمیتی اردوان

 نداشت قصد اردوان و كرد می درد پام هنوزم

 مممری. نداشتم توقعیم ازش خب ولی كنه كمك بهم

 و پام زد مي كمك جای بود تشنه من خون به كه



 از آروم خودم دادم ترجیح پس. شكست می

 .شم پیاده ماشین

 ازش و نگاهم. شد گرد چشماش یدنمد با مریم

 اردوان. رفتم ورودی در سمت به آروم و گرفتم

 خواب یه و گرم آب دوش یه دلم. اومد سرم پشت

 .خواست می طوالنی

. شدم اتاق وارد دیوار دادن قرار گاه تكیه با

 كه همین. خوردم و برداشتم كشوم تو از قرصی

 تو اردوان قامت شم حموم وارد خواستم

 .شد نمایان در وبچهارچ

 حال هر به. نباختم و خودم اما ترسیدم ای لحظه

 من دوره دور و رسید مي دیگه دقایقی تا عمو

 تونست نمی دیگه اردوان ، عمو وجود با. بود

 .بكنه غلطی هیچ



 بست و در اردوان. دادم بیرون صدا بي و نفسم

 سنگ رو كفشاش صدای. شد نزدیك بهم و

 .روحم انسوه بود شده اتاق فرشای

 همیشه مثل نگاهش. ایستاد روم به رو اردوان

 اردوان یعنی گفتم خودم با. بود ابهت پر و جدی

 !خندیده؟ اصال زندگیش تو

 :گفت مردونش بم صدای با و چشمام تو زد زل

 !نه؟ نرو بودم گفته بهت_

 :داد ادامه سریع كه بدم جواب خواستم

! من؟ واسه شدی شیر سیاوش به افتاد چشمت_

 می پسرت دوست با پیچونی می و من دیگه حاال

 !مردم؟ خونه ری

 شد اشك از پر چشمام

 ....من خدا به نه_

 .شدم الل دادش صدای با



 می الكی كه! احمقم؟ من كردی فكر. شو خفه_

 !كنم؟ می باور من و خوام می كتاب گی

 هیچ اردوان اما بدم توضیح براش كردم سعی

 به كرد می متهم و من كرد نمی حرفام به توجهی

 .بودن كاره بد به هرزگی به دروغگویی

 بعدی حرف با كه بود عمو برگشت به امیدم تنها

 پارچ یه انگار و شد تبدیل یأس به امیدم اردوان

 .كردن خالی سرم رو یخ آب

 ادبت خودم امشب. گرده برنمی عموت امشبم_

 سرت بالیی یه زنم می یا كشمت می یا. كنم می

 داشتی كاریات ندونم با امشب وضیع توإ. میارم

 و من داشتی. دادی می باد به و سالم چند تالش

 انگ داشتی. بردی می سوال زیر و خانوادم

 بهم اده*حرومز سری یه كه بودنی مواد قاچاق

 توإ خواستن می. كردی می تایید و بودن زده

 زیر ببرن و من بعدش و كنن معتاد و احمق



 ازم و كارم بگیرم زما و شغلیم اعتماد كه سوال،

 بی توی زارم نمی. زارم نمی من ولی. بگیرن

 .زارم نمی چی همه به بزنی گند خانواده

 كمربندش سمت به دستش حرف این دنبال به و

 كردم شروع ترس از. كرد بازش كمر از و رفت

 كه حالی در اردوان و رفتن عقب عقب به و

 .میومد جلو پیچید می دستش دور و كمربند

 دبر باال و كمربندش.  چشمام تو زد زل فرتن با

 : كرد زمزمه لب زیر و

 .دم می نشونت االن_
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 :نالیدم ترس و بغض با

 ...من خدا به اردوان_



 حرف ی اجازه بهم كمرم رو كمربند اومدن فرود

 كردم سعی و كشیدم شیخرا گوش جیغ. نداد زدن

 هیچ حرفام به اما بدم توضیح اردوان برای

 بدن رو ها بار و ها بار  كمربندش و نداد اهمیتی

 .شد كوبیده جونم بی و ظریف

 ندید و بدم حال و زد

 نشنید و هام ناله و زد

 نكرد حس و مظلومیتم و زد

 .نسوخت حالم به دلش ای ذره حتی و زد

 ...زیاد خیلی.بود رحم بی زیادی مرد این

 صدای. برداشت زدنم از دست ای لحظه از بعد

 خودم تو درد از و بود پیچیده اتاق تو هقم هق

 آخ... قلبم و سوخت می بدنم كله.  بودم شده جمع

 و كشید می تیر قبل از بیشتر مریضم قلبم...  قلبم

! چرا؟ آخه ولی. كردم می مقاومت همچنان من

 !بود؟ چی من گناه مگه



 دمكر بلند و سرم افتاد اردوان دست از كه كمربند

 هنوزم. بهش دوختم و خیسم و چشمای و

 من به خشم با سرخش چشمای بود، عصبانی

 حرص روی از و دندوناش و بود شده خیره

 رو و كرد مشت و دستاش. داد می فشار هم روي

 :گفت من به

. بدی جون دستم زیر كه زدمت مي انقدر باید_

 بد من برای فقط شدی خونه این وارد وقتی از

 ندچ تا بابا حیف. نحس نحسی تو. میاری بیاری

 همین اآلن همین وگرنه گرده می بر دیگه وقت

 .كردم می چالت خودم جا

 شد خارج اتاق از عجله با حرف این دنبال به و

 از و لباسم آروم. كوبید هم به محكم و اتاق در و

 .زمین ور افتادم شكم به و شدم خم. آوردم در تنم

 حتما و بود زخم و كبود انداختم دستام به نگاهی

 .این از بدتر بسا چه و همینه كمرمم اوضاع االن



 و هقم هق صدای تا گرفتم دهنم جلوی و دستم

 سرم بال زیادی امروز! شد؟ می مگه اما كنم خفه

 . بود هضم قابل غیر برام كه بالهایی. بود اومده

 نمی رفتار ریاینجو هم با اردوان حداقل كاش

 وعم كاش رفت، نمي پلیسا با سیاوش كاش كرد،

 بود اینجا االن

 ..كاش

 !ذاشتم نمی خونه این تو و پام وقت هیچ من
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 .شد خشك اشكام ی چشمه كه ریختم اشك انقدری

 اب حمیرا و شد ازب در كه شم بلند جام از خواستم

 هینی من دیدن با. شد اتاق وارد نگرانش ی قیافه

 می دهنش روی و دستش كه حالی در و كشید

 :گفت ذاشت



 تو كه روزیه و حال چه این بده، مرگم خدا_

 سرت بالرو این كی! فرمیسك؟ شده چی! داره؟

 !آورده؟

 :زدم لب آروم و شدم بلند جام از درد با

 .نیست چیزی_

 گونه روی دیگری از پس یكی راحمی اشكای

 حال این از كه كسیه تنها بود معلوم. چكیدن هاش

. شه می نگرانم كه مهمم براش كه. ناراحته من

 قاب و صورتم دستاش با و زد زانو كنارم اومد

 :گرفت

 حال این و شم كور الهی برات، بمیرم الهی_

 باهات وجدانی بی كدوم. نبینم رو تو روز

 دلش چطور آخه نگذره، ازش داخ! كرد؟ اینكارو

 !اومد؟

 اتاق تو كه بود حمیرا هق هق صدای اینبار

 زا دستم روی زخمای دیدن با زن این. بود پیچیده



 ریخت می اشك من برای اینطور زیاد دلسوزی

 دستم روی و زخم این داشت وقت اردوان یعنی

 !نسوخت؟ دلش ذاشت می

. برداشت صورتم روی از و دستش حمیرا یهو

 پشت رفت. شد بلند جاش از و كرد پاك و شكاشا

 و گفتم آرومی آخ. باال زد آروم و لباسم و سرم

 .نكشم جیغ وقت یه تا گرفتم گاز لبام

 گریش صدای آورد در و تنم از و لباسم احتیاط با

 و دستم. كردن نفرین به كرد شروع و گرفت اوج

 میراح. شدم بلند جام از و گرفتم تخت ی گوشه به

 یا اشاره تخت به.  شد بلند سرم پشت ریعس هم

 :گفت و كرد

 دهآما اصال نه نه بیارم پماد برات برم تا بشین_

 می داغونه كمرت اوضاع بیمارستان، بریم شو

 . باشه دیده آسیب هات دنده ترسم



 رفتیم می كه گیرم. زدم دردی پر نیشخند

 هی گفتم می! گفتم؟ می چه دكتر به بیمارستان

! آورده؟ سرم بالرو این و جونم به افتاده وحشی

 بعدش اردوانه كار گفتم می من اگرم وقت اون

 ! ذاشت؟ می راحتم اردوان

 نگرانی با كه حمیرا به رو و دادم تكون سری

 :گفتم ریخت می اشك آروم و بهم بود زده زل

 پماد بار دو سطحیه زخمام نیست، چیزی خوبم_

 !فهمیدی؟ كجا از تو میشه خوب بزنم

 هك حالی در و گرفت دستم سالم قسمت از راحمی

 :داد جواب تخت روی نشوند می و من

 گفت آقا_
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 :گفتم بلند. شد گرد تعجب از چشمام

 !چییییی؟_

 كشید پریشونم موهای روی دستی حمیرا

 گفت بهم اومد اآق كه بودم خونه تمیزی درگیر_

 بود معلوم چهرش حالت از بزنم سر بهت بیام

 ولی کردم تعجب اولش منم. نیست خوب حالش

 زده حرفی همچین آقا که افتاده اتفاقی حتما فهمیدم

 این تو رو تو و پیشت اومدم عجله با همین برای

 .دیدم وضع

 زنه می خودش گفتم دلم تو و زدم پوزخندی

 حالم جویای تا فرسته می و یكی خودشم

 !مسخرس!بشه؟

 !*خودت؟ هم درمان خودت درد*

 : گفتم حمیرا به رو و شدم بلند جام از آروم



 یه تونی می ببین بگیرم، دوش یه رم مي من_

 !بیاری؟ گیر واسم پماد

 گرفت و دستم حمیرا

. بری خواد نمی! حالت؟ این با اونم! حموم؟_

 .نیست خوب زخمت برای آب و شده زخم پشتت

 در و كشیدم بیرون حمیرا دست توی از و دستم

 :گفتم رفتم می حموم سمت به كه حالی

 كوچولو دوش یه نباش نگران. سطحیه زخمش_

 .بیرون میام زود گیرم می

 ای دیگه حرف بخواد حمیرا كه این از قبل و

 جوری یه باید. بستم در و شدم حموم وارد بزنه

 امروز دونست نمی كه حمیرا. شستم می و خودم

 . اومده سرم بالهایی چه و گذشته من به چی

 مي آب شاید و كردم مي بودن كثیف احساس

 لباسام. كنه رنگ كم رو احساس این كمي دونست



 آب تنظیم از بعد و كردم باز و آب و آوردم در و

 . دوش زیر رفتم

. سراغم اومد خوب حس یه بدنم با آب تماس از

 .كنه بهتر كمی و بدنم حال تونست می كه حسی

 لیف.  زدن لیف به كردم شروع ای لحظه از بعد

 درد و بود زخم كه قسمتایی جز بدنم كله رو و

  .بود شده قرمز بدنم كه قدری اون كشیدم كرد می

 مي و خودم باید ولی سوخت می هنوزم پشتم

 هب باالخره كه بودم حموم تو و ساعتي یه. شستم

 از و پوشیدم و حولم. دادم رضایت رفتن بیرون

 .بیرون اومدم حموم

 می القا و بهم بدی حس و نبودش و نبود حمیرا

 با یهو! ؟ بود شده من بیخیال اونم یعنی. كرد

 من دیدن موقع بدش حال و خوبیاش یادداوری

 یدهد حتما:  گفتم خودم با و برگشت راجبش نظرم

 .برسه كاراش به رفته كشیده طول حموم
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 هی و زانوم زیر تا شلوار یه و  كشوم سمت رفتم

 یا دیگه لباس وضعم این با. برداشتم نازك تاپ

 و گرفتم حوله با و موهام آب. بپوشم تونستم نمی

 جمعش سرم باال كلیپس با كردنش خشك از بعد

 .كردم

 رو به رنگ. انداختم آیینه توي خودم به نگاهی

 مادپ پایین برم دادم ترجیح و كشیدم آهي.  نداشتم

 تونستم نمی سوزش این با. بگیرم حمیرا از و

 .بخوابم

 جلوی از داشتم كه همین. بیرون زدم اتاق از

 كه حالی در صداش شدم می رد اردوان اتاق

 گوشم به كرد می صحبت دیگه نفر یه با داشت

 زا وقتی ولی شم بیخیال خواستم اولش رسید



 امروز مورد در سیاوش با داره فهمیدم حرفاش

 گه می چی ببینم شدم كنجكاو كنه می صحبت

 تر واضح صداش كه شدم نزدیك اتاقش به كمی

 :شد

 از چیزارو سری یه باید  سیاوش بود حقش_

 رفت می داشت وقتی بابا. بگیره یاد اآلن

 روش چقدر دونی می خودتم من، دست سپردنش

 دونی می رسیدیم می دیر ام اگه امروزم حساسه

 بی مهیار و سامیار اون! میومد؟ سرش بالیی چه

 ! كردن؟ می چیكارش دونی می ناموس

 :گفت جوابش در سیاوش

 یرگ قافل خودشم بود معلوم فرمیسك حالتای از_

 . بود ترسیده. شده

 شد بلند اردوان داد صدای

 گی می تو بعد داد می زهرماری بوی دهنش_

 به زور به البد زهرماریارم اون !شده؟ گیر قافل



 رم می دارم گفت وقتی د! آره؟ دادن خوردش

 همون گه می دروغ داره بود تابلو كتابخونه

 .قبرستون اون بره پیچونه می داره فهمیدم لحظم

 می بدبخت مارم داشت خودش جز دونه نمی

 .كرد

 ااون دونسته می فرمیسك بگی خواي می یعنی_

 !شه؟انتظار در چی و اونجان

 پای با فرمیسك دونم می و این فقط دونم نمی_

 كار در زوری و شده خونه اون وارد خودش

 خبر هم پسرا وجود از دونیم نمی فقط. نبوده

 .شده گیر قافل دیدنشون با یا داشته

 بازم اردوان ولي. فهمیم می زودی به اینارم_

 می بلند دست روش نباید بود اشتباه كارت گم می

 .نبود خوب حالش مینجوریشمه اون. كردی

 اون از بدتر من زدن كتك. براش بود الزم_

 بیاد سرش خونه اون تو بود قرار كه بالهایی



 خود سر و كاری هر بگیره یاد باید. كه نیست

 ی خونده دختر عنوان به همه كه. نده انجام

 حركت ترین كوچك شناسنش می بزرگ رامش

 زیر و. سوال زیر بره می رو ما ی همه اشتباهی

 . فاجعه یعنی بابا و من رفتن سوال

 فاصله در از و رفتم عقب عقب. كردم بغض

 نمی .بشنوم خواستم نمی بیشتر از دیگه. گرفتم

 ....خواستم
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 هپنا تختم به و خودم اتاق به برگشتم عجله با

 اشك به كردم شروع و كشیدم دراز كمش به. بردم

 بي سر از بود درد سر از كه اشكایي ریختن

 ...كسي



 بودم داده اردوان دست بدي آتوي امروزم كار با

 و اتاق تو برم لحظه اون داشتم دوست چقدر و

 براي فقط من كه. بدم توضیح واسشون چي همه

 رد چي دونستم نمي كه بودم رفته نیلوفر دیدن

 نداشتم دوست رو عمو وقت هیچ شاید. انتظارمه

 خبر با موضوع از كه نداشتم دوست اصلنم ولي

 اردوان براي باید كنه بد فكر راجبم و بشه

 .كرد باور و حرفام شاید. دادم مي توضیح

 كه كردم فكر موضوع این به چقدر دونم نمي

 كه بودم بیداري و خواب تو. برد خوابم  باالخره

 رو خنكي چیز و زد االب و لباسم كسي كردم حس

 این از تر حال بي و خسته ولي. مالید پشتم به

 كردم مي حس. كنم باز و پلكام بخوام كه بودم

 این به توجه بي همین براي بینم مي خواب دارم

 .رفتم فرو خبري بي عالم تو دوباره قضیه

 كمي.  شدم بیدار خواب از صدایي و سر با صبح

 :شد بلند یراحم صداي كه شدم به جا تخت رو



 !كردم؟ بیدارت ببخشي واي اي_ 

 حمیرا كه مالیدم و چشمام و دادم تكون سري

 :گفت

 تازگیا كنم مي حس. آوردم صبحونه برات_

 .بگیري جون خورده یه بخور شدي ضعیف

 كه میزي. افتاد اتاق داخل میز به نگاهم تازه

 اومدم تخت از آروم. تنقالت از بود پر روش

 وارد. داشت درد و بود كوفته زمهنو بدنم. پایین

 نشست از بعد و شد اتاقم داخل بهداشتي سرویس

 .بیرون اومدم صورتم و دست

 صندلي روي. ریخت مي چایي برام داشت حمیرا

 میز روي هاي خوردني به كه حالي در و نشستم

 :گفتم كردم مي نگاه

 !میاري؟ پماد برام حمیرا_

 !نداشتي؟ برش خودت مگه_



 كردم بلند و سرم شد باعث حمیرا متعجب صداي

 .داشتنیش دوست ي چهره روي شم زوم و

 .نشدم متوجه و منظورش

 !گفته؟ كي نه! خودم؟_

 رفت باال حمیرا هاي ابرو

 آقا كه بیارم برات و پماد خواستم دیشب آخه_

. بریش مي میاي بعدا خودت و خوابیدي گفت

 قاطي بگم چیزي ترسیدم بود جدي لحنش انقدر

 وت رفتم و میز رو گذاشتم و پماد همین ايبر كنه

 دیدم برسم كارام به اومدم كه صبح ولي. اتاقم

 .داشتي برش خودت كردم فكر نیست پماده
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 اومده كسي كردم حس كه افتادم دیشب یاد یهو

 مي كمرم روي رو چیزي داشت حتي سرم باال

 !بوده؟ كي یعني. رفتم فرو فكر به. مالید

" اینجاست كه پماد اِ "گفت كه حمیرا صداي با

 ندچ تعجبم. بود تختي پا روي پماد. كردم نگاهش

 همین به تونسته كه بوده كي اون آخه. شد برابر

 كاره شك بدون. بشه خوابم اتاق وارد راحتي

 چینهم وقت هیچ اون باشه تونست نمي اردوان

 ...مطمئنم من كنه، نمي كاري

 نبوده من كار پماد آوردن فهمید وقتي حمیرا

 كي كاره ببینه تا رفت بیرون اتاق از نگران

 شد مي كاش. بود من مراقب زیادي حمیرا. بوده

 مي جبران براش جوري یه جایي یه روزي یه

 .كردم

 حترجی ولي نداشتم خوردن اشتها خیلي كه این با

 صبحونه از كمي شده كه هم حمیرا خاطر به دادم



 مشغول پس بخورم كرده آمده برام كه رو اي

 .شدم

 گوشیم بودم گرفتن لقمه مشغول كه طور همون

 حسي یه اما شم بیخیال خواستم اول خورد زنگ

 .بود ناشناس ي شماره. كشوند گوشي سمت و من

 : دادم جواب مردد

 بله_

 !خودتي؟ دخترم علو_

 زدم لبخندي اختیار يب عمو صداي شنیدن با

  خودمم عمو آره سالم_

 هاي شماره! خوبه؟ چي همه! دخترم؟ خوبي_

 مي و شمارت چقدرم هر شد پاك اتفاقي گوشیم

 به. اومد یادم باالخره كه این تا بود اشتباه گرفتم

 باهات تا نبود خونه زدم مي چي هر اردوانم

 جواب كسي هم رو خونه ي شماره. بزنم حرف

 .شدم نگران. خرابه تلفن گفت مي وانارد ده نمي



 عمو به كه دروغایي خاطر به و اردوان دلم تو

 مي سعي كه حالي در و كردم لعنت بود گفته

 :دادم جواب باشه عادي صدام كردم

 .خوبه چي همه نباشید نگران جان عمو نه_

 تو اردوان قامت و شد باز اتاق در لحظه همون

 در نبود بلد وقت هیچ. شد نمایان در چوب چهار

 اون. خورد مي هم به پرستیژش انگار بزنه

 بي كه بودم عصباني اردوان دست از انقدر لحظه

 :گفتم عمو به اراده

 طخ تا چند كه افتادم وحشي گربه یه گیر فقط_

 مك كم نیست چیزي ولي انداخت پشتم و دستم رو

 .میشه خوب داره

 نزدیك بهم جدیش نگاه با ولي خونسرد اردوان

 :گفت نگراني با عمو طرفیم از و .شد



 مگه! كرد؟ مي غلطي چه اونجا اردوان پس_

 تو رنف یه یعني! باشه؟ مراقبت بودم نسپرده بهش

 !نبود؟ شده خراب اون

 باعث و بود كرده شیر منو عمو عصباني صداي

 .باشم نداشته هراس اردوان از بود شده

 بهتون كه خودشم. نبود خونه اردوان ، عمو_

 یچكيه افتادم گربه اون گیر كه موقعیم. ودب گفته

 ونچ كرد نمي حالم به فرقي بود اگرم یعني. نبود

 .دادن نمي قضیه این به اهمیتي بقیه

 شد تر عصباني عمو صداي

. دارم همشون براي و گردم برمي زودي به_

 لحظه درست كه اومد پیش برام مشكلي یه دیروز

 ولي مشد پروازم كردم كنسل  به مجبور آخر ي

 مراقب موقع اون تا تو. گردم مي بر روزا همین

 .باش خودت



 طعق و گوشي خدافظي از بعد و گفتم كه اي باشه

 میز به سینه به دست مدت تمام در اردوان. كردم

 .كرد مي نگاهم داشت و بود داده
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 و.  بود ابهت پر و جدی همیشه مثل نگاهش

 حساب ازش كه كرد می وادار و آدم نگاه همین

 تنش رسمی لباس شد نزدیك بهم اردوان.  ببره

 شرکت از تازه كه بود این ی دهنده نشون

 فرتین تمام با من با و ایستاد روم به رو.  برگشته

. مبرس نظر به خونسرد كردم سعی داشتم بهش كه

 نگاهش و حال در دوانار.  آروم و خونسرد

 :گفت بود چشمام ی خیره

 انداختن چنگ بر عالوه گربه یه دونستي می_

 !بلده؟ هم ای دیگه كارای كه



 :گفتم و نباختم و خودم. بود وار تهدید لحنش

 .برمیاد كاری هر وحشی ی گربه یه از_

 داد تكون سری

 و سر بازم اگه تازه. دوني می خودتم كه خوبه_

. نیست خونه اردوان شه پیدا گربه اون ی كله

 ماگر خودت قول به یعنی نیستن كه هم خدمتكارا

 نمی اهمیتی چون كنه نمی حالت به فرقی باشن

 قرار گربه اون مقابل ندارن جرعت چون. دن

 خونه این تو و آخر و اول و حرف چون. بگیرن

 !دونستی؟ می اینارم. زنه می گربه اون

 جلو مداو زدناش كتك ی صحنه لحظه همون

 اون و كشیدم می جیغ من كه موقعی. چشمم

 شد باعث همین و كشید تیر پشتم. داد نمی اهمیتی

. یرمبگ و خودم جلو نتونم و كنه فوران عصبانیتم

 :گفتم عصبی لحن با و كردم مشت و دستام



 خیلی گربه اون نیست عمو كه زماني تا شاید_

 گربه اون عمو برگشت محض به ولی بكنه غلطا

 دوران و داشت نخواهد و االنش ارزش دیگه

 .میشه تموم قلدریش

 بهم قدمی. نشست اردوان لبای روي پوزخندی

 ی دكمه روی گذاشت و دستش و شد تر نزدیك

 .شد هاش دكمه كردن باز مشغول و پیراهنش

 هم گربه اون قلدریه دوران برگرده عمو پس_

 یه  عمو نیومده تا باید پس بد، چه میشه تموم

 دیگه بیاد عمو وقتی چون بده انجام راكا سری

 !نه؟ تونه، نمی

 خالی دلم تهه کرد باز كه باالش ی دكمه تا دو

 ابتث تجربه دادم می نشون و ترسم نباید ولي. شد

 بیشتر من ترسه دیدن با اردوان كه بود كرده

 رتغیی و اردوان تونستم نمی شاید. كنه می اذیت

 .تونستم می كه و خودم و بدم



 پسراش دوست با كه وقتایی آالله حركات

 برای. چشمام جلو اومد گرفتم مي و مچشون

 اول باید. بود خوبی راه اردوان كردن اذیت

 می فرار دستش زیر از یهو و كردم می گمراهش

 مي دور ازش عمو برگشت زمان تا و كردم

 اردوان جلو بردم و صورتم و زدم لبخندی. موندم

 .ختنبا و خودش ولي خورد جا كمی
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 چه فهمیدم تازه شد حلقه كمرم دور كه دستش

 این سره خواستم مي چطور من.  كردم غلطي

 كامل اردوان! بمالم؟ شیره و دم و شاخ بي غول

 به رو كه صورتامون كه طوري شد نزدیك بهم

.  دیدم مي مشكي چشم ود فقط من و بود هم روي



 و حسي هر از خالي همیشه مثل كه چشمي دو

 .بود جدي

 بیداد و داد جاي به موقعیت اون تو چرا دونم نمي

 از كردم نمي سعي چرا! بودم؟ كرده سكوت

 به بودم زده زل همچنان و بیرون بیام آغوشش

 ! چشماش؟

 نمیاد بدت همچین هم تو كه این مثل_

 دستم.  اومدم خودم به هتاز اردوان حرف این با

 خودم از كردم سعي و گذاشتم سینش روي و

. نخورد تكون مترم میلي یه حتي اما كنم دورش

. گذاشت گردنم روي و كشید پشتم روي را دستش

 كه من به رو و زد پوزخندي من ترس دیدن با

 :گفت بودم تقال حال در

 !رسه؟ مي من به زورت كردي فكر واقعا_

 بیشتر و تقالهام آورد در و محرص حرفش این با

 وجود تمام با شدم عصبي. نداشت فایده اما كردم



 پرت محكم من و كرد ولم یهو كه دادم هولش

 .زمین رو شدم

 درد از اخمام. شد قبل از تر داغون داغونم كمره

 واقعا. شد خارج دهنم از ریزي آه و هم تو رفت

 از چشمام كه طوري. بود تحمل قابل غیر دردش

 .شد پر اشك

 بلند آروم كردم سعي و گذاشتم كمرم رو و دستم

 نگاه با نگاهم كردم بلند و سرم كه همین. شم

 به پي شد نمي نگاهش از. خورد گره اردوان

 و گرفتم ازش و نگاهم اخم با. برد درونیش حال

 اون بیرون بره اتاق از بگم خواستم كه همین

 :گفت و كرد دستي پیش

 !زدي؟ پماد امروز_

 :گفتم بلندي صداي با و آوردم شجو

 تخواست به كه تو! كنه؟ مي فرقیم تو براي مگه_

! خواي؟ مي چي دیگه زدي و زخمت رسیدي



 اینجوري! بپاشي؟ نمكم روش خواي مي نكنه

 !نه؟ میشي آروم

 دست پشت با شد باعث اردوان ي قروچه دندون

 دراز تختم رو اردوان به پشت و كنم پاك و اشكم

 نمي. كشیدم نمي امروز براي دیگه اواقع. بكشم

 نمي. كنم تحمل باهم جا یه و درد همه این تونستم

 ...تونستم

 [۱۰:۲۵ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک
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 خواستم كه همین و كشیدم خودم روی رو پتو

 كشیده روم از محكم پتو بذارم هم رو و چشمام

 درست كه اردوان به و شتمبرگ تعجب با. شد

 تعصبانی با. كردم نگاه بود ایستاده تختم كنار

 :گفتم



 به و من چرا! كنی؟ نمی ولم چرا! چیه؟ دیگه_

 !ذاری؟ نمی خودم حال

 به و من و گذاشت شونم رو و دستش اردوان

 تكون امون بهم درد. خوابوند تخت روی شكم

 هب دستش و زد باال كه تنم لباس. داد نمی خوردن

 جام از كردم سعی و گفتم ریزی آخ خورد بدنم

 بهم و بود چسبیده محكم و من اردوان اما شم بلند

 . داد نمی خوردن تكون ی اجازه

 اب فقط من حاال و آورد در تنم از كامل و تیشرتم

 تخت رو و دستم. بودم كنارش زیر لباس یه

 :تمگف شم بلند داشتم سعی كه حالی در و گذاشتم

 رو اینجارو بخوره بهم دستت. ضیعو كن ولم_

 فكر بفهمه عمو اگه اصال. كنم می خراب سرت

 چاره بی كشتت می! ذاره؟ می زندت كردی

 كن ولم گم می توام با كن ولممم ذاره نمی زندت

 ..یه تو.  بیرون برو اتاقم از گمشو



 مدهن تو حرف تنم پوست رو خنكی جسم تماس با

 كه انداختم اردوان به نگاهی چشمی زیر. موند

 شد نمی باورم. ذاشت می تختی پا روی و پماد

 باعث خودش ولی. زنه می پماد زخمم رو داره

 .دادم می رو بهش نباید پس بود شده اتفاق این

 :تمگف شاكی لحنی با و گذاشتم كمرم روی و دستم

 تو زنم می خودم باشی من نگران نكرده الزم_

 .بیرون برو اتاقم از فقط

 زد پوزخندی

 فقط دارم كارا این! نگرانتم؟ كردی فكر واقعا_

 اب نگه دیدت بابا وقتی كه دم می انجام این واسه

 كار این برای دلیلم هرچند كردی چیكار امانتیم

 دترب این از فهمیدنش با بابا كه بوده موجه اینقدر

 .بیاره سرت

 خوب باهام همیشه كه عمویی كه این به فكر با

 و خودم از لحظه یه مبرنجون خودم از رو بوده



 نبود بد باهام انقدر اردوان اگه. اومد بدم اردوان

 نمی لج باهاش انقدر رفتن برای روز اون منم

 بال اون كه بگم دروغ بهش نبودم مجبور و كردم

 رسید موقع به خداروشكر بازم ولی. بیاد سرم

 .شدم می بدبخت وگرنه

 [۱۰:۲۵ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک
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 از حرفي هیچ بدون پماد زدن محض به اردوان

 الخی و فكر از دنیایي با منو و رفت بیرون اتاق

 خودم به تازه اردوان رفتن از بعد. گذاشت تنها

 خجالت جاي نیست تنم لباسي فهمیدم و اومدم

 . خوردم مي حرص دستش از بیشتر كشیدن

 هب نگاهي. نداشتم نا يول شم بلند جام از خواستم

 و دقیقه چند دادم ترجیح و انداختم اتاق بسته در

 فكر اردوان مرموز رفتار به و بمونم همینجوري



 هول شد باز اتاق در كه نگذشت اي لحظه. كنم

 تو حمیرا دیدن با شم بلند خواستم همین و كردم

 :گفتم اي كالفه حالت با و موندم حالت همون

 .ترسیدم لحظه یه اٌٌهمي یه ِاهمي یه_

 ور نگاهش. شد نزدیكم متعجبي ي قیافه با حمیرا

 لحظه اون. بود گردش در میز روي پماد و كمرم

 وضعیتم این راجب حمیرا اگه دونستم نمي خودمم

 به و پایینم لب بدم جواب چي باید كنه سوال

 :گفت حمیرا كه گرفتم دندون

 !درسته؟ بود اینجا آقا_

 بگم دروغ حمیرا به نستمتو نمي كه اونجایي از

 ادامه و كرد كمرم به اي اشاره. دادم تكون سري

 :داد

 !آره؟ اونه كاره اینام پس_

 دونستم نمي. دادم قورت آرومي به و دهنم آب

 با! داشتم؟ گفتن براي حرفیم مگه اصال. بگم چي



 چطور م*برهن نیمه ي تنه باال و وضعیتم این

 رامب خواسته فقط اردوان كرد مي ثابت بهش باید

 خونم به كه اردواني! ؟ كي اونم! بزنه؟ پماد

 !كنه؟ مي باور و حرفام حمیرا یعني. تشنس

 !آقاست؟ كاره اینا فرمیسك ام تو با_

 حمیرا. دادم تكون سري و دریا به زدم و دلم

 صداش مریم كه بزنه حرفي تا كرد باز و دهنش

 از یهو و كرد نگام خیره اي لحظه حمیرا. زد

 و من آخر ي لحظه نگاهش. بیرون زد اتاق

 خونه این بدم دست از هم رو حمیرا اگه. ترسوند

 جوري یه باید. جهنم میشه برام واقعي معناي به

 نم دونم مي. كنم قانعش باید. بدم توضیح براش

 .داره باور و

 و شدم بلند جام از حمیرا رفتن از بعد دقیقه چند

 اتاق اردو سیمین لحظه همون.  پوشیدم و لباسم

 سر بي و ساكت همیشه مثل. كرد جمع میز و شد



 تو نبودش و بود وقت هیچ كه انقدر بود صدا و

 .شد نمي حس عمارت این

 اب و برم گرفتم تصمیم سیمین رفتن از بعد

 نحس اتفاق اون راجب باید. كنم صحبت اردوان

 هیچ كه گفتم مي باید. دادم مي توضیح براش

 چیزي چه دونستم مين من كه نبوده عمدي چیزي

 میومدم راه باهاش كمي باید. انتظارمه در

 هب بذارم نباید اونه دوره دور، جورایي یه باالخره

 .بگه چیزي عمو
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 و نرفتم بیرون اتاق از شب آخر تا روز اون

 هم حمیرا. كردم پر هوله هله سری یه با و معدم

 شده باعث همین و نیاورد غذا برام گذشته مثل



 برم اتاقم از نتونم خجالت از و بشم كالفه بود

 .بیرون

 و آورد فشار بهم گشنگی شب آخره باالخره ولی

 از خوابن همه االن كه موضوع این به فكر با

 ذاغ مقداری آشپزخونه تو رفتم. بیرون زدم اتاق

 این. زدم لبخندي اراده بی. بود گاز رو هنوزم

 عجله با. باشه حمیرا كار تونست می فقط كار

 دلم كه خوردم تند قدر اون شدن خوردن مشغول

 .گرفت درد

 تصمیم بره نمی خوابم اینجوری دونستم می

 رو تازه هوای و بزنم قدم عمارت تو كمی گرفتم

 در و بیرون رفتم پاورچین پاورچین.كنم استشمام

 حالم خورد صورتم به كه نكخ هوای. بستم و

 . برم راه كمی گرفتم تصمیم. اومد جا كمی

 درختای بین كه افتاد روم به رو تاب به نگاهم

 سمت كشید پر ذهنم یهو. كرد می خودنمایی بلند



 اردوان و بازی تاب رفتم می كه زمانی. گذشته

 می تاب روی از منو دادنم هول ی بهونه به

. شد می دور ااونج از عصبی و زمین نداخت

 هیچ منم و باشه خوب باهام نتونست وقت هیچ

 .نفهمیدم و نفرتش همه این دلیل وقت

 فكر از و ذهنم كردم سعي و كشیدم عمیقی نفس

 و امشبم خواستم نمی. كنم دور اردوان به كردن

 دردناك خاطرات مرور و مسخره فكرای این با

 تاب سمت به و انداختم باال ای شونه. كنم خراب

 .فتمر

 اردوان صدای بشینم تاب روی خواستم كه همین

 وحشت با و ترسیدم لحظه یه. رسید گوشم به

 رو كمی تقریبا ی فاصله با. صدا سمت برگشتم

 ایبر. كرد می صحبت تلفنی داشت و بود روم به

 دمش قایم بزرگی درخت پشت نبینه و من كه این

 .داشتم نشدن دیده در سعی و



 صحبت تلفنی زودتر كردم می خدا خدا همش

 نمی بره اینجا از بخواد و شه تموم كردنش

 .بشه بحثم باهاش دوباره و ببینه و من خواستم

 فكر یه باید. خواستم می آرامش كمی فقط امشب

 .كردم می زندگی این برای اساسی

 كه طور همون اردوان كه نگذشت ایی لحظه

 :گفت كرد می صحبت تلفنی داشت

 بودیم كرده صحبت عموضو این راجب قبلنم_

 بكشینش كرد خطایی ترین كوچك بودم گفته

 كه كسایی تمام. بمونه زنده نباید كسي همچین

 عینا كنم می نابود و شدن مادرم نابودیه باعث

 ..همشونو

 [۱۰:۲۵ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک
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 دهنم جلوی و دستم سریع و شد گرد چشمام

 دش نمی باورم. نیاد در صدام وقت یه تا گذاشتم

 اون نفر یه مرگ راجب داره كه باشه اردوان این

 آدما جون یعنی. كنه مي صحبت راحتی همین به

 !ارزشه؟ بی براش انقدر

 و گذاشتم درخت رو و دستم. شد سست پاهام

 وانارد نباید. بگیرم و افتادنم جلوی داشتم سعی

 و من همینجا وگرنه مجا این من كه فهمید می

! فهمید؟ می كی خودش قولش به. كرد می چال

 كس هیچ میاورد من سره بالیی اردوان اگه

 .كس هیچ. شد نمی متوجه

 هب برگردم تر سریع هرچه خواستم می لحظه اون

 رو اجازه این بهم ترس و كنجكاوی ولی. اتاقم

 و مكان این اردوان اول ذاشتم می باید. داد نمی

 هب برگردم اون از جلوتر بخوام كه این .كنه ترك

 .بده دستم كار و بشه من متوجه داره امكان اتاقم



 كرده سكوت اردوان. چسبیدم درخت به بیشتر

 اشتد بود تلفن پشت كه شخصی كه این مثل. بود

 می گوش حرفاش به اردوان و كرد می صحبت

 صدای با و نكرد پیدا ادامه زیاد سكوتش ولی. داد

 :گفت دیبلن نسبتا

 من مادر كه زمانی مگه! بفهمه؟ خواد می كی_

 مگوش به مرگش خبر مدت به از بعد و شد ناپدید

 نمای كنن می فكر همه االن تا. فهمید كسي و رسید

 فرقی كسی واسه بودنش مرده یا زنده پس. مرده

 . كنه نمی

 لقات تونستم نمی. گرفتم دستم از محكمی گاز

 بی بود خشن دوانار. كنم هضم اردوان و بودن

 ...!قاتل ولی بود رحم

. باشه قاتل تونه نمی اردوان ممكنه، غیر این نه

 ...تونه نمی



 اردوان به نگاهی احتیاط با درخت پشت از

 دست كالفه و بود كرده قطع و گوشی. انداختم

 قورت صدا با و دهنم آب. كشید می موهاش توی

 جون رفتم می اینجا از تر سریع چه هر باید. دادم

 .كردم می ریسك نباید. بود خطر در االن خودمم

 [۱۰:۲۵ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک
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 اونجا از سریع شد زدن قدم مشغول كه اردوان

 اتاقم به ورود با. بردم پناه اتاقم به و شدم دور

 باور. زدم تكیه در به و كشیدم عمیقی نفس

 یعنی. بودم سخت واسم بودم نیدهش كه چیزایی

 كی از! بده؟ كشتن به و كی خواست می اردوان

 !بگیره؟ انتقام خواست می

 من سره بالیی قراره كه موضوع این به فكر با

 متس به و گرفتم فاصله در از. لرزید تنم بیاره



 یرو رو پتو و كشیدم دراز تخت رو. رفتم تختم

 مشتم وت و پتوم كه همونطور. انداختم خودم

 دادم می گوش اردوان حرفای به و بودم گرفته

 حبس سینم تو نفس ای لحظه برای. شد باز در

 رس بدنم و كوبید می سینه به شدت با قلبم. شد

 . بود شده

 شد می نزدیك تختم به كه هایی قدم صدای با

 و خودم خونسردی داشتم سعی و بستم و هام چشم

 !نستم؟تو می مگه! شد؟ می مگه ولی كنم حفظ

. خوردم تكونی نشست موهام روی كه دستی با

 نبود معلوم وگرنه خوابم كردم می وانمود باید

 پایین طوری و سرم. كشه می و انتظارم چی

 به وگرنه نبود معلوم صورتم كه بودم انداخته

 .برد بودنم بیدار به پی شد می راحتی

 !بود؟ بیرون كی لحظه اون پس خوابه كه این_



 از قلبم ای لحظه كردم حس اردوان حرف این با

 كسی لحظه اون بود فهمیده پس. ایستاد كار

 !باشه؟ دیده و منو نكنه. كنارشه

 حاال تا كه ترسی. جونم تو افتاد وحشت و ترس

 وجود تمام با. بودم نكرده تجربش اندازه این به

 از اردوان دست كه زدم می صدا رو خدا دلم تو

 آرومی خیلی ایصد با و شد برداشته سرم روی

 :كرد زمزمه

 .كنم می اشتباه من شایدم_

 رو پتو. شد خارج اتاق از حرف این دنبال به و

 حكم من برای پتو این فشردم خودم به تر محكم

 با كردم می حس كه طوری داشت دفاعی دیوار

 پتو این جز مگه ولی. امانم در زیرش شدن قایم

 و مها چشم! ببرم؟ پناه بهش بتونم كه بود چیزیم

  سعی لرزیدم می كه حالی در و فشردم هم رو

 .بخوابم كردم



 زا و من ساعتی برای تونست می شاید كه خوابی

 .بده نجات خیاالت و فكر این

 [۱۰:۲۵ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک
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 از لمفی مثل دیشب اتفاقات خواب از شدنم بیدار با

 عمو بدنم سلوالی تك تك. شدن رد چشمام جلوي

 هر كه خواستم می خدا از و زدن می صدا رو

 دوش یه و حموم تو پریدم. برگرده  زودتر چه

 سردم آب دوش سری این ولی. گرفتم سری سر

 . بیاره جا و حالم نتونست

 یم رد چشمام جلو از فیلم یه مثل دیشب اتفاقات

 با اگه دونستم نمی حتی. داد می آزارم و شد

 از.  كنم برخورد چطور باید شدم به رو اردوان

 كرده شك من حضور به فهمیدم دیشبش حرفای



 اونجا من فهمه می دربیارم بازی تابلو جلوش

 .شنیدم و حرفاش تمام و بودم

 وحشت با. میاره سرم بالیی یه زنه می موقع اون

. دادم تكون سری و گذاشتم دهنم جلوی و دستم

 لباسامو سریع. كردم یم برخورد طبیعی باید

 .بیرون زدم اتاق از و پوشیدم

 وارد و كشیدم عمیقی نفس. نبود خونه اردوان

 مشغول معمول طبق حمیرا. شدم آشپزخونه

 :گفتم و كنارش رفتم. بود آشپزی

 سالم_

 هنوزم. كرد سالم آروم و كرد نگام چشمی زیر

 یحال در و ایستادم كنارش. بود سنگین سر باهام

 و صدام حمیرا جز كسی كردم می سعی كه

 :گفتم نشنوه

 !بپرسم؟ ازت سوال یه میشه حمیرا_



 اب و كردم مظلوم و قیافم شد طوالنی كه سكوتش

 :دادم ادامه ناراحتی لحن

 .واسم مهمه خیلی كنم، می خواهش_

  انداخت بهم نگاهی نیم

 بپرس_

 كسی. انداختم سرم پشت به نگاهی و برگشتم

 و كردم صاف و دامص. نبود آشپزخونه داخل

 :گفتم قبل از تر آروم

 !دونی؟ می اردوان مادر راجب چیزی تو_

 به كرد شروع و شد گرد حمیرا چشمای یهو

 برای. هست خبرایی یه فهمیدم. كردن سرفه

 . شدم تر مسر قضیه این فهمیدن

 خواهش بگو بهم دونی می چیزی اگه حمیرا_

 .كنم می

 كرد نگام اخم با حمیرا



 دونم نمی چیزی_

 گه می دروغ داره فهمیدم

 !مطمئنی؟_

 :گفت محكم خیلی

 آره_

 انداختم باال ای شونه

 می حتما اون پرسم می اروان از رم می باشه_

 دونه

 رهس حمیرا صدای با كه اتاقم تو برم كه برگشتم

 :ایستادم جام

 وایسا_

 ، دونه می دونستم می خوب. زدم خبیثی لبخند

 راجبش خواد مین كه بوده چی موضوع مگه ولی

 !بزنه؟ حرف كسی با

 [۱۰:۲۵ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک
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 چیه ی نشونه به سری و حمیرا سمت برگشتم

 از بعد و دهنش برد و پایینش لب.  دادم تكون

 :گفت ای لحظه

 !شدی؟ مند عالقه آقا مادره راجب كه شده چی_

 گرفتم خودم به بیخیالی ی قیافه

 زندگی خونه این تو دارم باالخره. همینجوری_

 خونه این قبلی خانوم راجب خوام مي كنم می

 اردوان از نداره اشكال دونی نمی چیزی. بدونم

 باالخره ولی زنه می غر یكم فوقش پرسم می

 .گفت شاید. تاریكی تو تیریه

 گه نمی چیزی آقا_

 شدم متعجب قبل از بیشتر

 !چرا؟_



 كرد ثمك كمی

 بپرسی آقا از چیزی خانوم راجب خواستی اگه_

 سال همه این بعده آقا. كنه حساب مرده و خودت

 از و كنه می قاطی میاد خانوم اسم وقتی هنوزم

 تو خانوم اسم آوردن همینه برای. میره در كوره

 .شده غدقن خونه این

 !چرا؟_

 :گفتم ملتمسی لحن با كه كرد من من كمی حمیرا

 دونی می چیزی اگه. كردم خواهش ازت حمیرا_

 بگو

. دترسی می گفتنش از شایدم یا. بود دل دو انگار

 :گفت و كرد كم و غذاش زیر

 از چیزا سری یه فقط. نبودم من ها موقع اون_

 هخون این تو دیگه االن كه كسایی. شنیدم ها بچه

 .نیستن



 :گفتم كنجكاوی لحن با

 !گفتن؟ می چی ها بچه خب_

 اینارو داری دوست حاال چرا سال همه این بعده_

 !بدونی؟

 برام. كردم نمی توجه چیزا این به قبال چون_

 كه و منی. بدونم خوام می حاال ولی. نبود مهم

 می بزرگ رامش ی خونده دختر عنوان به همه

 هیچی كه باشه ضایع خورده یه كنم فكر شناسن

 . دونم نمی خونواده این راجب

 لحظه از بعد و شد خیره صورتم رو كمی حمیرا

 :گفت ای

 .دونم نمی زیادی چیز منم_

 بگو دونی می كه و چیزی هر_

 لیمخی بود معلوم كه لحنی با و كشید عمیقی نفس

 :گفت نیست راضی



 زن دوباره خانوم از بعد رامش آقا كه این مثل_

 دقیق كنن می صیغه و كسی شایدم یا گیرن مي

 نفر یه با رن می دونم می فقط دونم، نمی

 یخیل و خانوم آقا گفت می خدمتكارا از یكی.دیگه

 ی خواسته نا حاملگی خاطر به و نداشتن دوست

 مدتی از بعد. شن می ازدواج به مجبور خانوم

 بازم ولی شن می معشوقشون خیال بی آقا یهو

 زن یه با همین برای باشن خانوم با تونن نمی

 بیخیالشون خانوم شاید تا هم رو ریزن می دیگه

 از و مدتی و كنن تحمل تونن نمی هم خانوم. بشن

 و گرده می دنبالشون در به در آقا. رن می خونه

 مثل. گرده می بر مرگش خبر با مدت یه از بعد

 و خودشون. كنن می خودكشی خانوم كه این

 و شه می منفجر ماشین و دره تو كنن می پرت

 .شن می جزقاله تو اون خانوم

 موند باز تعجب از دهنم

 !قعا؟وا_



 .داد تكون سری حمیرا

 بهت اگرم. شنیدم من كه بود چیزایی این. آره_

. ندی سوتی آقا جلو كه بود این واسه فقط گفتم

 ربیشت نذار. حساسن قضیه این رو شدت به چون

 هب كاری. كنه برخورد بد و بشه لج باهات این از

 حرف كسی با بارم این در. باش نداشته كارش

 .نزن

 . دادم تكون سری

 خودكشی خانوم كه مطمئنی. دیگه چیزه یه فقط_

 !كرده؟

  انداخت باال ای شونه حمیرا

 .دونم نمی این از بیشتر. اعلم هللا_

 هك اتاقم تو برم خواستم و كردم تشكری لب زیر

 :گفت حمیرا



 ی گذشته دنبال. نده خودت دست كار فقط_

 .واست میشه دردسر نباش خانومم

  زدم مصنوعی لبخند

 .هست حواسم. راحت لتخیا_

 وارد بزنه ای دیگه حرف حمیرا كه این از قبل و

 .شدم اتاقم

 [۱۰:۲۵ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک
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 ی گذشته,برد فرو فكر به و من حمیرا حرفای

 طرفیم از. مخم رو بود رفته اردوان مرموز

 عمویی. اشهب آدمی همچین   عمو شد نمی باورم

 ازش چیزی محبت جز سالها این تمام در كه

 نم مدرسه بهترین. بود مراقبم همیشه. بودم ندیده

 یادگیری برای هارو معلم بهترین. فرستاد و



 و ردك نامم ثبت كالسا بهترین. آورد واسم بیشتر

 .دیگه كارای خیلی

 گرون. كرد بپاش بریز واسم تونست تا همیشه

 تونست می تا و گرفت یم واسم لباسارو ترین

 نتونستم وقت هیچ من ولی كرد مي رسیدگی بهم

 بهش درسته. باشم داشته عمو با خوبی ی رابطه

 تونستم می تا خب ولی كرد نمي احترامي بي

 برام كاریم هر. كنم دوری ازش كردم می سعی

 می اكتفا خالی و خشك تشكر یه به داد می انجام

 .ماتاق تو گشتم برمی سریع و كردم

 بود كرده واسم عمو كه كارایی یادداوری با

 رفایح تونستم نمی. گرفت و گلوم بغض ناخداگاه

 بد انقدر عمو یعنی. كنم قبول رو حمیرا امروز

 كرده خیانت اردوان مادر به واقعا یعنی! بوده؟

 !كنه؟ خودكشی اونم شده باعث كه



 مونث جنس از اردوان كه همینه واسه یعنی

 بینه می كه دیگیم دختره هر من جز كه! بیزاره؟

 و اردوان كارای داشتم كم كم! بهش؟ پره می

 این اگه. بود دیده زخم هم اردوان. كردم می درك

 به دخترارو ی همه اردوان پس باشه راست حرفا

 و پدرش كه هایی هرزه. بینه می هرزه یه چشم

 از خوش آب یه نذاشتن و كردن در به راه از

 .بره پایین گلوش

 !بكشه،میشه؟ آدم بخواد كه شه نمی دلیل اینا ولی

 این تو! كرد؟ می چیكار خودش با داشت اردوان

 حتی. دید می رو ضربه بیشترین خودش قضیه

 با خواست می ها بعد گرفت می انتقامشم اگه

 !كنه؟ چیكار وجدانش

 و كردم فكر موضوعات این به ظهر طرفای تا

 می و نای فقط. نرسیدم ای نتیجه هیچ به آخرش

 هی بپیچم اردوان پای و پر به زیادی اگه دونستم

 می دوری ازش باید پس. میاره خودم سره بالیی



 بودم فهمیده كه حاال. تونستم نمی ولی كردم

 ساكت تونستم نمی كنه می چیكار داره اردوان

 مفهمید می باید. ببینم و كاراش دور از و بشینم

 شاید .میشه انتقام قربانی داره وسط این كی

 .بدم نجاتش تونستم

 جور این برای كرد مي درد سرم همیشه

 ....باید. كردم می كاری یه باید دردسرا،

 [۱۰:۲۵ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک
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. اومدم بیرون فكر از خورد در به كه اي تقه با

 پشت كه كسي به خطاب و كردم صاف و صدام

 :گفتم بود در

 تو بیا_



. اتاق تو اومد سیمین و شد باز در لحظه همون

 . آروم و زیر به سر همیشه مثل

 !داشتین؟ كاري_

 صداي با و كرد بلند و سرش من حرف این با

 :گفت آرومي

 .بزنم صداتون ناهار براي گفتن_

. بود ۱:۳۰ ساعت. انداختم ساعت به نگاهي

 رگذ كه بودم شده غرق خیال و فكر تو انقدر

 در و سیمین سمت برگشتم. نكردم حس و زمان

 :گفتم مالیدم مي و هام شقیقه كه حالي

 . میاد دیگه ي لحظه چند تا بگو برو_

 رفتنش با. شد خارج اتاق از و داد تكون سري

 چقدر سیمین كه رسیدم نتیجه این به تازه

 براي چشماش غم این دونم نمي فقط. زیباست

 به. اینجوري اشچشم حالت كال شایدم یا. چیه

 ربطي من به فعال هست كه چیزي هر حال هر



 براي اردوان كار از آوردن در سر االن. نداره

 .چیزیه هر از تر مهم من

 به آبي یه و شدم بهداشتي سرویس وارد سریع

 شلوارك یه با و تنم لباساي. زدم صورتم دست

 اینجور به. كردم عوض تیشرت یه و زانو زیر

. بودم كرده عادت خونه این تو پوشیدنا لباس

 نگاهش داشت كه بدي هر اردوان خداروشكر

 خصوصیت تنها این شاید. رفت نمي هرز

 . داشت كه بود خوبي اخالقیه

. بود من نفع به باشه كه چیزي هر حال هر به

 كه طوري هر نگراني هیچ بدون تونستم مي

 مي خودمم حد البته. بگردم جلوش داشتم دوست

 اومدنم بار اینجوري پوششم ینا دلیل. دونستم

 مي تنم لباسایي اینجور همیشه بچگي از. بود

 .بودم كرده عادت پوشیدنشون به من و كردن



 دلش و چشم انقدري. نبود كم براش دختر اردوانم

 قول به. نیام چشمش به من كه بود شده سیر

 اینم كه دیده بچه یه چشم به و من همیشه خودش

 .بود نفعم به

 رفتم اتاق از و كردم جمع سرم االيب و موهام

 هم حرفایي با و بودم شده اشتها كم تازگیا. بیرون

 كه اشتهاییم ذره یه همون بود زده حمیرا كه

 میز به رسیدن با. بود رفته رفت بین از و داشتم

 .شدم سیاوش متوجه تازه خوري ناهار

 كال. اینجا بود اومده اردوان با امروزم سیاوش

 سالمي لب زیر. دومش ي خونه بود شده اینجا

 همیشه مثل. نشستم سیاوش روي به رو و كردم

 ابروها با اردوان و داد و سالمم جواب سیاوش

 انگار. شد خوردن مشغول توجه بي خورده گره

 خوراكش و خورد به.داره وجود مني انگار نه

 هیكل كه معلومه چند هر. داد مي اهمیتي خیلي



 دلم تو. داره نیاز زیادم خوردن به هلكولش مثل

 بك گنده شكمت اون به بخوره كارد اي: گفتم

 براي و دستم اردوان به اي غره چشم رفتن با و

 .كردم دراز غذا كشیدن

 [۱۰:۲۷ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک
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 مي رو حمیرا رنگ و آب خوش فسنجون دلم

 جایي. بود اناردو كنار خورشت ظرف. خواست

 برش و كنم دراز و دستم تونستم مي نه كه بود

 و ظرف تا بگم اردوان به تونستم مي نه و دارم

 ظرف كه شم فسنجون بیخیال خواستم. بده بهم

 قرار روم به رو و شد برداشته سیاوش توسط

 دادن مي بهم دنیارو اگه لحظه اون یعني. گرفت

 .شدم نمي حال خوش انقدر



 مي ازش و ظرف كه حالي در و زدم لبخندي

 جواب در سیاوش و. كردم تشكر لب زیر گرفتم

 اردوان با نشیني هم انگار. داد تكون سري فقط

 خودم براي غذا. بوده گذار تاثیر روش واقعا

 پایین گلوم از لقمه چند از بیشتر ولي كشیدم

 و كار راجب همش كه اردوانم و سیاوش. نرفت

 هیچ كه فایيحر. زدن مي حرف مسخرشون بار

 .نمیاوردم در سر ازشون جوره

 .اتاقت تو برو پاشو خوردي غذاتو_

 جدیش نگاه. كردم بلند و سرم اردوان صداي با

 فقط. انداختم غذام ظرف به نگاهي. بود من رو

 شده فكر در غرق انقدر و بودم خورده قاشق چند

 با داشتم و بودم كشیده خوردن از دست كه بودم

 خودش مثل كردم سعي. دمكر مي بازي غذام

 :گفتم بیخیالي با و باشم جدي

 مونده غذام هنوز كه من_



 جواب و كشید لباش روي رو دستمالي اردوان

 :داد

 بازي با. خوردي مي االن تا بود گشنت اگه_

 وت برو پاشو االنم. نمیشه خورده غذا كردن بازي

 .اتاقت

 ...ولي_

 اتاقت تو برو گفتم، كه همین،همین بي ولي_

 به بلند هاي قدم با و شدم بلند جام از حرص با

 اب سیاوش جلو نداشت حق اردوان. بردم پناه اتاقم

 من كه چه اون به اصال. بزنه حرف اینطور من

 زمین رو و پام حرص با. خوردم مي غذا چطور

 :كردم زمزمه لب زیر و كوبیدم

 سرت بالیي چه ببین. اردوان میارم در و پدرت_

 عوضي كنم مي بدبختت. بیارم

. زدم مي حرصم كردن خالي براي كه حرفایي

 مي دادم مي خرج به جرعت خورده یه اگه ولي



 اردوان دونستم مي كه همین. كنم عملیش تونستم

 از حرف و گرفته گروگان جورایي یه و نفر یه

 طفق. بود كافي نابودیش براي زنه مي كشتنش

 علیه مدركي و كیه شخص اون فهمیدم مي باید

 نزدیكیم وجود با اونم كه. كردم مي پیدا ردوانا

 اینجوري شاید. نبود سختي همچین كار اردوان به

 .زندان ي گوشه بفرستمش تونستم مي

 [۱۰:۲۷ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک
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 اردوان برای دلم تو و موندم اتاق تو عصر تا

 نمی بهش زورم چرا كه این. كشیدم نشون و خط

 عصبیم گفت می زور راحتی به اونم و رسید

 و رفت می سر كم كم داشت حوصلم. بود كرده

 بهم كه اردوانم. نداشتم دادن نجام برایی كاری

 شدم مجبور و بود نداده رفتن كالس ی اجازه



 لبه به كوبیدم و پام حرص با. كنار بزارم همرو

 :گفتم لب زیر و تخت ی

 راحت من بمیری ایشاال. اردوان نهك لعنتت خدا_

 زیر یبر اصال بگیری، آتیش شی، تیكه تیكه. شم

 .چرخ هیجده

. شدم نمی خالی و كردم می لعنتش هی لب زیر

 اتاق از و شدم بلند جام از عصبی و كالفه آخرشم

 وارد كه دیدم و شخصی لحظه همون. بیرون زدم

 یا خودشه كردم فكر اولش. شد اردوان اتاق

 شباهت كدومشون هیچ به هیكلش ولی. هسیاوش

 .نداشت

 رو اجازه بهم بازیم پررو اما كنم فرار خواستم

 گل بازیم زورو االنم و بودم نترس همیشه. نداد

 اون كه موضوع این به فكر با و خودم. بود كرده

 دلداری اردوانه نزدیكه دوستای از یكی شخص

 .اتاقش سمت رفتم و دادم



 چیزه دنبال شخص اون و بود باز نیمه اتاق

 و جلو برم داشتم دوست. گشت می خاصی

 و مورد یه این جرعت ولی ببینم و صورتش

 هب جرعت و دل زیادی اینجاهاشم تا. نداشتم دیگه

 .بودم داده خرج

 همونطور یهو كردم می براندازش داشتم دقت با

 سر و كشید كار از دست بود من به پشتش كه

. شده حضورم متوجه كردم حس. ایستاد جاش

 راهی دنبال داشتم و زدم تكیه دیوار به سریع

 .شد باز اتاق در كه كشتم می فرار برای

 لبه كاله كه مردی ی قیافه با و در سمت چرخیدم

 رو بود پوشونده و صورتش و بود گذاشته داری

 شدست بزنم جیغ بخوام كه این از قبل. شدم رو به

 .بهم چسبید و گرفت دهنم جلوی و

 اما داشتم زدنش پس در سعی توانم امتم با

 ایتقاله با بخواد كه بود حرفا این از تر نیرومند



 تدس یه با و پشتم برد و دستام. بخوره تكون من

 كرد قفل و پاهام پاهاش با. داشت نگهشون محكم

 .بود گرفته محكم و دهنم دیگش دست با و

 داشت، زیبایی چشمای چشماش، تو زدم زل

 خیرشون ای لحظه برای ادهار بی که چشمایی

 .شدم

 اون. اومدم خودم به اومد ها پله از كه صدایي با

 من و بست در و و اتاق داخل كشید و من شخص

 بیدهچس بهم قبل از بیشتر حاال دیوار به كوبید و

 .داد می بهم بدی حس این و بود

 تو آخم صداي و فشردم هم رو و چشمام درد از

 دستمال. انداخت افاطر به نگاهی. شد خفه گلوم

 و دهنم و برداشت اردوان میز روی از و گردنی

 ازم صدایی و بزنم داد خواستم می. بست محكم

 .نمیومد در



 و انداخت بهم ای دیگه نگاه كرد ول و من یهو

 .شد آویزون اردوان اتاق ی پنجره از سریع

 [۱۰:۲۷ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک
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 عوضي. نشستم زمین روي كمرم درد از همونجا

 زخماي كه دیوار به بود كوبیده طوري و كمرم

 سمت به كه دستم. بود كرده باز سر كمرم

 اردوان و شد باز در رفت دهنم روي دستمال

 .داخل اومد

. شد من ي متوجه تازه بست و اتاق در كه همین

. گرفت خودش به تعجب رنگ نگاهش.  نگاهش

 . سمتم اومد و شد خیره دهنم روي دستمال هب

 زدناي غر ي حوصله دیگه موقعیت این تو

. شدم بلند جام از درد با. نداشتم دیگه و اردوان



 تو و هام شونه و ایستاد روم به رو اردوان

 :گفت خشني صداي با و گرفت دستاش

 !؟ وضعیه چه این! خبره؟ چه اینجا_

 دستمال سمت به دستش حرف این دنبال به و

 نفس نفس به. داشت برش دهنم جلوي از و رفت

 .بودم افتاده

 حالي در و گذاشت شونم روي و دستش دوباره

 :گفت بلندي صداي با داد مي تكونم كه

 سرت بالرو این كي! خبره؟ چه اینجا گفتم_

 !آورده؟

 كه این مثل. انداختم اتاق ي پنجره به نگاهي

 و رفت نجرهپ سمت به عجله با. فهمید و منظورم

 مشت و دستاش یهو. كرد نگاه پایین به اونجا از

 لعنتي: گفت لب زیر و پنجره به كوبید و كرد

 به عجله با اردوان و گذاشت كمرم رو و دستم

 خشونت با و اولیش كشوي رفت، میزش سمت



 شماره و آورد در جیبش از گوشیشو و كرد باز

 گرفت رو اي

 بفهمم تا كردم مي نگاهش داشتم همچنان من و

 كي بود اینجا االن كه اوني كه خبره، چه اینجا

 اتاق وارد راحتي همین به تونسته چطور! بوده؟

 !بشه؟ اردوان

 مي حدس بوده اینجا نریمان شركت، بیا سریع_

 .زود انقدر نه ولي مدارك دنبال بیاد زدم

 از بعد. سپردم گوش اردوان حرفاي به دقت با

 :داد ادامه سكوت اي لحظه

 و فرمیسك كه این مثل. جاشه سره مدارك نه_

 .كنه مي فرار میبینه

...._ 

 .اونجام دیگه ربع یه تا باشه_



 هنوزم من كه شد متوجه تازه كرد قطع كه گوشي

 وت از قبل از بیشتر اخماش. كنارم اومد. اتاقم تو

 :گفت و كرد بلند روم و صداش. رفت هم

 نبمو اتاقت تو ها موقع اینجور نگفتم مگه_

 !ها؟ كني مي غلطي چه اینجا. نیا بیرون

 [۱۰:۲۷ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک

[Forwarded from �Fermisk|ِفرمیسك�] 

#part_54 

 فهمید نمي كه بود بیشعور انقدر. كردم سكوت

 اب. زد مي غر هي باید موقعیتم این تو.  دارم درد

 :گفتم لرزید مي درد شدت ازش كه صدایي

 یهو حمیرا، پیش برم خواستم مي فقط من_

 منو كه بعدش و تویي كردم فكر اول دیدمش،

 ...دید

 . كردم سكوت



 !دیدي؟ قیافش_

 دادم تكون نه ي نشونه به سري

. بود گردش در چشمام دو بین چشماش مردمك

. كنم مي پنهون ازش و چیزي دارم كرد مي حس

 . پایین انداختم و سرم و نیاوردم خودم روي به

 !نیومدي؟ بر پسش از_

 هنمیش دلیل. دادم و جوابش سر دادن تكون با بازم

 مرد یه پس از كردم مي كار تكواندو زماني چون

 .بربیام پیكر غول

 تا ولي. رفتم بیرون اتاق از صدا بي و برگشتم

 مي حس خودم رو و اردوان نگاه آخر لحظه

 نمي امنیت احساس هم خونه تو دیگه. كردم

 .كردم

 [۱۰:۲۷ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک
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 درد از. نشستم تخت روی و بردم پناه اتاقم به

 بود عذاب برام لحظش هر كه زندگی این و كمرم

 و دكشی می تیر همیشه مثل قلبم. شد جمع تو اشك

 .داشتم و نزدنش آرزوی دلم تو

 آیینه، جلوي رفتم و كردم خارج تنم از و لباسم

. شد باز اتاق در كه بودم كمرم سیبرر مشغول

 جلوي و دستام كه حالی در و كشیدم بلندی هین

 . برگشتم گرفتم می نم*سی

 وحشت با. جلو اومد و بست و اتاق در اردوان

 :گفتم

 بیای داد اجازه بهت كی! كنی؟ مي چیكار اینجا_

 بیـروون گفتم توام با بیرون برو! اتاقم؟ تو

 و اومد جلو من داد یب و داد به توجه بی اردوان

 پایین چشمام از نگاهش. ایستاد روم به رو

 .چشمام رو بود زوم فقط و نمیومد



 !نكرد؟ باهات كه كاری_

 رفتم در كوره از قبل از بیشتر حرفش این با

 روب اتاقم از گمشو االنم. نبود وحشی تو مثل نه_

 .بیرون

 كه وشمبپ و لباسم تا رفتم تختم سمت به عجله با و

 .كشید و گرفت و ومباز

 گرفت و دستش كه كشیدم جیغ وجود تمام با

 زدنش پس در سعی. بهم چسبید و دهنم جلوی

 .نرسید بهش زورم همیشه مثل و داشتم

 ناشناخته حس یه كرد، نزدیك گوشم به و لباش

 تكون و سرم و شد مور مور بدنم سراغم، اومد

 گوشم كنار شد حلقه كمرم دور و دستش.  دادم

 :گفت

 !نزد؟ حرفی_

 :گفتم بلند و كردم پاك و اشكام پشت با



 كن ولم حاال نگفت، چیزی نه_

 هم رو و دندوناش و كرد وارد كمرم به فشاری

 داد فشار

 !كرد؟ بلند روت دست_

 گرفته و دهنم جلوی فقط نكرد هیچكاری نــه_

 فرار پنجره از بعدشم نزنم داد وقت یه تا بود

 .كرد

. رهب و شه بیخیال شاید تا دمز داد با و حرفام تمام

 و ای دیگه روش انگار. كردم می فكر اشتباه اما

 روشی. بود كرده انتخاب من كردن اذیت برای

 .بود چیزا بقیه از تر دهنده آزار كه

 [۱۰:۲۷ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک
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 از داشتم سعی و گذاتشم دستش روی و دستم

 و پام زیر و دستش یه یهو كه كنم جداش خودم

 اهمیتی اما كشیدم جیغی. كرد بلندم و گذاشت

 خدمتكار چندین خونه تو انگار نه انگار. نداد

 . رسید می گوششون به صدام كه بودن

 با هیچكی. نیومد من به كمك براي كسی هیچ

 كشه می عذاب داره دختر این حتما نگفت خودش

 یب همشون. شده چی ببینم بریم كشه می جیغ كه

 ...همشون عینا بودن، وجدان

 به كردم شروع خوابوند تخت روی شكم به و من

 :گفت و گرفت محكم و من كه زدن پا و دست

 !كجاس؟ پمادت_

 . بود شده كمرم ی متوجه انگار

 .زنم می خودم كن ولم_

 شد خشن صداش



 !كجاس؟ گفتم_

 نای با نداشتم دوست. داد دست بهم بدی حسي

 دیگری از پس یكی اشكام. باشم جلوش وضعیت

 حالت همون تو اردوان.  میومد پایین گونم از

 كنار آرومی صدای با و آورد نزدیك و صورتش

 :كرد زمزمه گوشم

 نگهت حالت این تو انقدر یا كجاس گی می یا_

 بگی شی مجبور باالخره كه دارم می

 :دادم جواب بود آشكار صدام تو كه بغضی با

 كمدم كشوی تو یناول_

 و پماد. رفت كمد سمت به و شد بلند جاش از

 درد از. كنارم كرد پرتش همونجا از و برداشت

 .بخورم تكون تونستم نمی

 نمی. برگرده كه روزاس همین بابا بزن و پماد_

 بازخواست منو بازم و ببینه و وضعت این خوام



 می من به و حق بفهمه كه و دلیلش هرچند. كنه

 .بزن زود به زود و پماد ینا پس ده،

 :گفتم آرومی صدای با و دادم و قورت و بغضم

 گمشو فقط_

 و كشیدن جیغ به كردم شروع دوباره. شد نزدیكم

 زا داشت انگار. ایستاد تختم كنار اهمیت به اون

 و جیبش تو برد و دستش. برد می لذت من عذاب

 و شد باز شدت با اتاق در كه بزنه حرفی خواست

 وارد شخص و برگردم بتونم من که این از قبل

 :اتاق تو پیچید عمو صدای ببینم رو شده

 !كنی؟ می غلطی چه اینجا_

 [۱۰:۲۷ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک
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 نم نه.   برگشتم سراسیمه عمو صداي شنیدن با

 تو اونم نداشتیم رو عمو دیدن توقع اردوان نه و

 راجبمون وقت یه كه توسیدم مي.  وضعیت این

 مين بد فكر موقعیت این تو چند هر كنه بد فكر

 نفرت از عمو اینكه و داشت، تعجب جاي كرد

 . داشت خبر حدودي تا من به اردوان

 كارش از روم كشید رو پتو حركت یه با اردوان

 اومد عمو. نگفتم چیزي ولي كردم تعجب

 :تگف عصباني صداي با و كنارمون

 !خبره؟ چه اینجا_

 خیلي اردوان كه بدم باید جوابي چه دونستم نمي

 :داد جواب صداش تو ترسي هیچ بدون محكم

 مي گیر و فرمیسك. بوده اینجا نریمان امروز_

 كه این مثل. بود كرده فرار رسیدم من تا. نداره

 رو كنم كمكش خواستم. دیده آسیب فرمیسكم

 .بزنم پماد پشتش



 طرفي از بود معلوم. شد عجبمت عمو ي قیافه

 از و كنه باور و اردوان حرف داره دوست

 حقم واسش، بود سخت حرفش باور طرفیم

 برا اونم! نگراني؟ به چه و اردوان داشت،آخه

 .نداره و دیدنم چشم كه مني برا! كي؟

. ورمد پیچیدم رو پتو و شدم بلند جام از سختي با

 اردوان به بود زده زل اخم با كه عمو به نگاهي

 :گفتم  و انداختم

 عمو سالم_

 :گفت و سمتم برگشتم عمو

 !گه؟ مي راست_

 :دادم جواب و انداختم اردوان به گذرایي نگاه

 بالیي چه نبود معلوم نبود اردوان اگه عمو آره_

 .بیاد من سره

 گرفتم عمو جلوي و برداشتم كنارم از و پماد



 كمك بهم پماد زدن تو خواست مي فقط اردوان_

 خوب حالم چون تونماا، مي خودم گفتم بهش نه،ك

 .كنه كمكم خودش داشت اصرار نبود

 اردوان از دارم چرا دونستم نمي خودمم

 تو اردوان از طرفداري ولي. كنم مي طرفداري

 ذاشتم مي نباید. بود خودم نفع به موقعیت این

 .بكنه راجبمون بدي فكر عمو

 صورتم دور و دستش و نشست كنارم عمو

 .شتگذا

 !بهتري؟ االن_

 پیشونیم روي عمو لباي كه دادم تكون سري

. شد جدا ازم كوتاهي ي بوسه از بعد و نشست

 آرومي به و بكشم دراز تخت روي كرد كمكم

 :گفت

 .عزیزم كن استراحت_



 با و كرد اردوان به رو عمو كه گفتم اي باشه

 :گفت محكمي صداي

 .بزنم حرف باهات باید اتاقم، تو بیا_

 من و شدن خارج اتاق از دو هر بعد اي ظهلح و

 .گزیدم لبم و بردم پتو زیر و سرم خجالت از

 [۱۰:۲۷ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک
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 بعد هفته یه

 دانشگاهي پیش امسال خونه، برگشتم خرید از

 درسي كالس كلي و من عمو طرفیم از و بودم

 یتمموفق. شم موفق كنكور تو تا دبو كرده نام ثبت

 . دیدم مي اینجا از فرار تو و

 و من باشه خوب رتبم اگه بود داده قول عمو

 يم واقعا یعني آمریكا، فرسته مي تحصیل براي



 خواست، مي پیشرفت دلم! برم؟ اینجا از شد

 .خواست مي آزادي خواست، مي تازه اتفاقات

 شگاهدان بهترین تو تونستم مي خواست مي دلم

 كنسرت، مهموني، برم دوستام با بخونم، درس

 بزنم، قدم ساحل شناي رو باهاشون...  روي پیاده

.. دیگه كاراي خیلي و بخونم درس باهاشون

 تونم نمي باشه اردوان كه زماني تا كه كارایي

 .بدم انجام

 داشت اردوان حاال كه داشتم زیادي آرزوهاي

 ي فسردها دختر یه شدم مي داشتم. شد مي مانع

 مي فاصله آرزوهام از داشتم. خور سري تو

 مكن زندگي قراره بار چند من مگه اصال. گرفتم

 نرسم االن! ؟ بكشم دست آرزوهام از بخوام كه

 !برسم؟ كي

. خوردم كسي به محكم كه بودم فكرا همین تو

 اردوان جدي نگاه با نگاهم كردم بلند كه و سرم



 وعم وقتي زا. رفتم عقب قدمي سریع. خورد گره

 نتیجه در و دیدمش نمي زیاد سابق مثل بود اومده

 .پیچید نمي پام و پر به

 هیچ بدون یهو كردم مي نگاهش كه همینطور

. شد رد كنارم از و گرفت ازم و نگاهش حرفي

 هخون از انداختم سرم پشت به نگاهي و برگشتم

 متس به و انداختم باال اي شونه. بود رفته بیرون

 .افتادم هرا عمو اتاق

 صداي بعد و زدم در به اي ضربه همیشه مثل

 و كردم باز و در داد مي ورود ي اجازه كه عمو

 با. بود كتاب خوندن مشغول عمو. داخل رفتم

 نگاهي عینكش باالي از. كردم سالم خوشحالي

 . داد و سالمم جواب آروم و انداخت بهم

 تعجب من یهویي خوشحالي این از اونم انگار

 شد مي عوض داشت من زندگي ولي. دبو كرده

 براي باید كه هدفي. بودم كرده پیدا هدف چون



 كه این از بعد و كردم مي كارب هر بهش رسیدن

 فقط بود، خوشبختي فقط رسیدم بهش

 ...خوشبختي

 [۱۰:۲۷ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک
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 :گفتم ذوق با و نشستم عمو كنار

 ازم لحظه همون زبان، كالس رفتم امروز_

 زا. بود خوب آزمونم گرفتن، سطح تعیین آزمون

 درساي فقط خوام مي. رفتم آموزشگاهم طرفیم

 كالس عمومي براي. بردارم كالس و تخصصي

 همه دوستم آالله. كردنه تلف وقت فقط رفتن

 مي اونم هاي جزوه فوقعش كرد نام ثبت كالسارو

 .گیرم

 چشماش روي از و عینكش و زد يلبخند عمو

 برداشت



 !داري؟ و رفتن ذوق اینقدر یعني_

 دادم تكون سري

 !چرا؟_

 !چرا؟ و چي آخه. خوردم جا سوالش از

 :داد ادامه دید كه و متعجبم نگاه عمو

 !بري؟ اینجا از داري دوست چرا_

 :گفتم و گرفتم فاكتور اردوان وجود از

 به خواد يم دلم. خواد مي جدید زندگي یه دلم_

 .برسم جایي یه

 توني مي هم اینجا خوب_

 دست و من عمو كردم حس. كردم سكوت

 درس ي انگیزه تا زد بهم حرفارو اىن انداخته،

 همینجا و بخونم درس من كه. كنه زیاد و خوندنم

 .شم قبول چي یه



 بعدي حرف با كه انداختم پایین و سرم امید نا

 .شدم شوكه كل به عمو

 یه اما آمریكا فرستمت مي لتحصی براي من_

 یعني رقمي سه رتبت یا كه این اونم داره شرط

 .... یا شه هزار زیره

 ي ادامه شنیدن براي عمو دهن به دوختم چشم

 :گفت سكوت اي لحظه از بعد كه حرفش

 رتبه اون كه گم مي بهت زماني و مورد دومین_

 مي و بعدیم شرط وقت اون. نیاري باید كه و اي

 یا میاي بر پسش از ببیني كني فكر راجبش گم

 .نه

 :گفتم كالفه

 ...عمو ولي_

 خرجتم فرستمت مي بخواي. نداریم اگر اما ولي_

 فرستمت مي دانشگاه بهترین. دم مي كمال و تمام

 .گیرم مي راحتیت واسه خدمتكارم هم خونه حتي



 االن از پس. باشه اي منصفانه شرط كنم فكر

 .خوندن به كن شروع

 حالي در و شد بلند جاش از حرف این لدنبا به و

 :گفت رفت مي میزش سمت به كه

 كه و چیزي اون و بجنگ یا. خودته با انتخاب_

 بعدا و شو بیخیالش یا بیار بدست و خواي مي

 سال یه ارزش هدفت كنم فكر. بخور و حسرتش

 بدستش بخواي اگه باشه، داشته و جنگیدن

 نمي اولشم از یعني نیاوري اگه. میاري

 تالش براش باید اي اندازه به چون. خواستیش

 توني مي خودت فقط چون بساز آیندت. نكردي

 .بسازیش
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 مشغول خودش به و ذهنم روز تمام عمو حرفاي

. كنم انتخابي چه باید دونستم نمي. بود كرده

 اتاق از خواستم كه موقعي درست آخرش حرف

 اون و كرد مشغول خودش به و ذهنم بیرون بیام

 شد مي اكو سرم تو ها بار و ها بار حرفش

 همینجا نیومدي بر من شرطاي پس از اگه ولي"

 باید. خوام مي من كه اوني شي مي و موني مي

 "بدي گوش خوب حرفام تمام به

 اگه یعني. بود شده سخت برام گیري تصمیم

 نمیومدم بر پسش از و كردم مي قبول و شرطش

 شدم مي و مونم مي پیشش عمرم آخر تا باید

 .فرمانش به گوش

 هوا. بود گرفته درد سرم بودم كرده فكر انقدر

 خودم تصمیم باالخره كه رفت مي تاریكي به رو

 عمو فرمان به گوش همینجوریشم من. گرفتم و



 كردم مي تحمل و اردوان هاي زورگویي. بودم

 .ردك نمي حالم به فرقي شرط این تو باختنم پس

 كنكورم. اول ي پله به گشتم برمي دوباره فقط

 تتونس مي كه شانسي یه. بود شانس یه برام االن

 هر. كردم مي قبول باید پس. بده تغییر و زندگیم

 .باد بادا چي

 خواستم كه همین. افتادم راه عمو اتاق سمت به

 هوا رو دستم شد باعث عمو داد صداي بزنم در

 :بدم گوش حرفاش به تعجب با و شه خشك

 عقلت ولي سالته ۲۸! مرگته؟ چه تو آخه دِ _

 یه ي اندازه نیست، سالم هشت پسره یه اندازه

 اب سالها این تمام فهمي، نمي سالم هشت ي پسره

 دختر كردي مي فكر چون بودي بد فرمیسك

 بهت و چرندیات این كي آخه! منه؟ ي معشوقه

 هب تا آوردم و معشوقم دختر من گفته كي !گفته؟

 همیشه من! كنم؟ بزرگش مادرش به عشقم خاطر



 اون كني حس تو ممكنه تو چون كردم مي فكر

 یه حتي كنه پر برام رو تو جاي قراره دختر

 همون از. نكردم بهش خالیم و خشك محبت

 همه ه،باش مراقبش تا گرفتم پرستار براش بچگي

 گانت بچه حسادت پایه راتكا و بود تو به حواسم

 مي من به حرفارو این داري االن تو و ذاشتم مي

 پوكت مغز اون تو كه نگفتي زودتر چرا! زني؟

 !گذره؟ مي داره چي

 بلند اردوان عصبي و خشدار صداي بعد ي لحظه

 :شد

 به كه اینه از غیر مگه! اینه؟ از غیر مگه_

 مادر كه! كرده؟ ول و مادر دختر این مادر خاطر

 هب فقط نگذید، ككتم تو و شد آب روز به روز من

. خودت حال عشق فكر به بودي، خودت فكر

 و خودش آخرشم كه گرفتي ندید و من مادر انقدر

 ناو و مادر و بودي باعثش تو كشتیش تو كشت،

 ....تو حرومزاده



 تمدس. پیچید اتاق فضاي تو محكمي سیلي صداي

 ،نشه لندب صدام وقت یه تا گرفتم دهنم جلوي و

 بود سخت برام بود زده اردوان كه حرفایي باور

 عمو ي معشوقه من مادر واقعا یعني گنگ، و

 !بود؟

 حرفي همچین دیگه بار یك فقط دیگه باره یك_

 نداري، خبر هیچي از تو كشمت، مي خودم بزني

 ولي كنم روشن واست رو چیزا خیلي خواستم مي

. اريند و ظرفیتش.نشدي مرد اونقدرا هنوز نه

 مت،ببین خوام نمي بیرون برو اتاقم از گمشو االنم

 .كردي امیدم نا حرفات این با
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 ي گوشه از ، رفت فرو سكوت تو اتاق اي لحظه

 به رو پسر و پدر. انداختم داخل به نگاهي در



 به اردوان باالخره.  بود گرفته قرار هم روي

 :اومد حرف

 همین خاطر به كردم سكوت االن تا اگه_

 اهمیتي شما دونن مي همه بود، شما االن برخورد

 گرم دیگه جاهاي سرتون كه دادین نمي مادرم به

 مشت یه. پریدین مي یكي با سري هر كه بود

 .دادین ترجیح مادرم به رو هرزه

 صورت وت كه این از قبل و رفت باال عمو دست

 :گرفت هوا تو و دستش اردوان بیاد فرود اردوان

 مسر كارش تو اردوان و لرزید مي عمو دستاي

 .ترس بدون و محكم همیشه مثل بود،

 بلند دست من رو باشه آخرتون بار ضمن در_

 .پدرمین میره یادم بعد سري كنید مي

 بده حرفي ي اجازه عمو به كه این از قبل و

 سریع. اومد در متس به و انداخت و دستش



 اتاق از اردوان كه همین. كردم قایم و خودم

 .بیرون زد زد خونه از عجله با شد خارج

 سر و شد شل پاهام خروجي در شدن كوبیده با

 كه بودم فهمیده چیزایي امروز. زمین رو خوردم

 تمصور به دستي گشتم، مي جوابش دنبال عمر یه

 تمداش تمد تمام در یعني. بود خیس خیسه. كشیدم

 !كردم؟ مي گریه

 ت،گرف مي گریم بایدم حرفا این شنیدن با چند هر

 رو خانواده یه زندگیه و بوده معشوقه یه من مادر

 اصال دونست؟ مي اینا بابامم. بود پاشیده هم از

 منم از همین براي و نداشته دوست و مامانم شاید

 بابامم به عمو با مامانم شاید اصال بوده، بیزار

 ..باشه كرده خیانت

 صداي. بود گرفته درد فكرا این هجوم از سرم

 و كردم خفه لبام روي دستم فشار با و هقم هق



 با بپیچه خونه تو هقم هق صداي كه این از قبل

 .بردم پناه تختم به و شدم اتاقم وارد عجله

 اون كاش. شنیدم نمي رو چیزا این این كاش

 ...كاش عمو، اتاق دمه رفتم نمي لحظه

 :زدم لب آروم و گذاشتم بالشتم رو درد با و سرم

 !بوده؟ آدمي همچین من مامان واقعا_
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 مادري دیدن آرزوی كه این داشت درد بود سخت

! ده؟بو كار خیانت یه بفهمی یهو كه باشی داشته و

 عمو و مادرم راجب ناردوا حرفای واقعا یعنی

 این جواب وقت هیچ عمو چرا اصال! بود؟ راست

 خودش و گرفت و پدرم از و من چرا كه سوالم

 !نداد؟ و كرد بزرگم



 هبسپر و من راحتی همین به تونست چطور بابام

 یعنی! داشته؟ رابطه زنش با كه مردی دست

 بابام برای دلم! دونست؟ می و چی همه بابامم

 شدت گریم. بود كشیده چی مبابا طفلی سوخت،

 ات بردم فرو بالشتم تو بیشتر و سرم. گرفت

 .نشه بلند گریم صدای

 دلم باشه، دروغ حرفا این ي همه خواست می دلم

 می دلم. بود كنارم بابام االن خواست می

 ...خواست

 خیلی خواست، می چیزا خیلی لعنتی دل این

... رسید نمی كدومش هیچ به افسوس ولی چیزا،

 ....كدوم هیچ به

 داد می تكونم و بود سرم باال كه حمیرا صدای با

 آروم و كردم پف چشمای. شدم بیدار خواب از

 معمول طبق كه حمیرا به نگاهی و كردم باز

 .انداختم بود زدن غر مشغول



 ي همه خوابی، مي چقدر دیگه پاشو وای_

 یه جنابعالی كردن بیدار طرف یه خونه كاراي

 بدم استعفا تو خاطر به باید آخرش طرف،

 ....تونم می و خوردم مي حرص تر كم اینجوری

 بلند جام از. كشید بلندی هین و شد ساكت یهو

 راه اتاق داخل بهداشتی سرویس سمت به و شدم

 :شد بلند حمیرا صدای. افتادم

 بار این! شده؟ چی باز! كردی؟ گریه فرمیسك_

 حرف خدا به! هان؟! كرده؟ چیكارت اردوان

. كنم می رامش آقای پیش و شكایتش رم مي ینزن

 تساك من بار این. نگفتم هیچی چی هر بسه دیگه

 .شینم نمی

 حمیرا حرفای متوجه تازه. ایستادم آیینه جلوی

 كه طوری. بود شده دار پف و قرمز چشمام. شدم

 وم دیشب اتفاقات. بودمش داشته نگه باز زور به



 و كردم زبا و آب شیر. شد یادداوری برام مو به

 .شستم و صورتم

. بود زدن غر مشغول در پشت همچنان حمیرا

 از و كردم خشك حوله با و صورتم. ندادم اهمیتی

 .بیرون اومدم بهداشتی سرویس

 :گفت زاری حالت با و كنارم اومد سریع حمیرا

 هم خودت هم! كنی؟ می چیكار خودت با داری_

 اصال! زنی؟ نمی حرفی چرا كردی دیوونه منو

 . میام باهات خودمم آقا پیشه بریم ابی

 نبیرو دستش از و دستم گرفت، و دستم كه همین

 :گفتم و كشیدم

 .نداره اردوان به ربطی خوبم من_

  كرد ریز و چشماش حمیرا

 !كردی؟ گریه چرا پس_



 كشیدم بود شده دار نم كمی كه موهام به دستی_

 رفتم می آرایشم میز سمت به كه حالی در و

 :دادم جواب

 .خواست و بابام دلم یهو دیشب. بود گرفته دلم_

 شونه مشغول و برداشتم میزم روی از و برسم

 شونم رو حمیرا دست كه شدم موهام كردن

 نشست

 تناراحت بیشتر این از خواستم نمی ببخشید،_

 می چی خانوادت دوری از كه كنم می درك كنم،

 ادامه بحث این به خوام نمی دیگه االنم. كشی

 شام دیشبم بخور و صبحونت پایین بیا بدم،

 .كنی می ضعف نخوری

 با ای لحظه از بعد حمیرا و دادم تكون سری

 كرف بیچاره بیرون، رفت اتاقم از آشفته ی چهره

 دله دونست نمی كرده ناراحتم حرفاش كرد می

 پره، دیگه چی یه از من



 گذاشتم، میز روی و سرم و كشیدم سوزناكی آه

 .مداشت درد سر هنوزم
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 تمنداش اشتها بیرون، زدم اتاق از بعد دقیقه پنج

 یه باید فهموند مي بهم داشت دردم معده ولي

 .بیاره در و پدرم قراره وگرنه بخورم چیزي

 سوزش پایین برم ها پله از خواستم كه همین

 دست كردم، حس سینم ي فسهق تو و وحشتناكي

 دز مي سینم از داشت قلبم و كرد مي گز گز چپم

 .بیرون

 هب نفسام. گذاشتم قلبم رو و دستم و شدم خم كمي

 تمتونس نمي موقعیت اون تو و بودم افتاده شمارش

 .بكشم نفس



. دش مي شل داشت پاهام. گرفتم دیوار به و دستم

 صداي بیوفتم كه این از قبل و شد خم هام زانو

 زد، مي صدا و اسمم داشت كه شنیدم اردوان داد

 رو و چشمام و گزیدم لبم. شد بیشتر قلبم سوزش

 .رفتم فرو آغوشي تو بعد اي لحظه و گذاشتم هم

 ...آشنا خیلي بود، آشنا عطرش بوي كه آغوشي

 زا قبل و نتونستم، كه كنم باز و چشمام خواستم

 خبري بي عالم تو بوده كي ناجیم بفهمم كه این

 .رفتم فرو

     

                                **** 

 بي انقدر. رسید مي گوش به نامفهومي صداهاي

. كنم باز و چشمام نداشتم نا حتي كه بودم حال

 هشد كمتر قلبم سوزش و كرد مي سنگیني سرم

 .بود



 صداها كه موندم حالت همون تو اي لحظه چند

 میومد، آشنایي صداي یه شد، واضح كم كم

 بزنم حدس تونستم نمي لحظه اون كه صدایي

 .باشه تونه مي كي به مربوط

 هك همونطور نیست، راه به خیلي قلبش اوضاع_

 ...بشه عمل باید گفتم قبلنم

 عمل به كارش كه نداره راهي هیچ یعني_

 !نكشه؟

 لحظه هر ممكنه بره پیش همینطور اگه متاسفم،_

 هیجان تي،استرس،ناراح بیوفته، كار از قلبش

 یوندپ براي. كنید مراعات بیشتر باید. براش سمه

 مشاس باید كنید مراجعه بیمارستان به حتما قلبم

 يك خدا امید به ببینیم تا شه اضافه لیست به

 شه مي نوبتش

 اتاق تو پیچید عمو كشیدن آه صداي



 باز و چشمام و خوردم تكوني و نیاوردم طاقت

. ودب ایستاده نم به پشت پوشي سفید مردي. كردم

 عجله با شد چشمام شدن باز متوجه عمو كه همین

 توش نگرانش كه صدایي با و تختم كنار اومد

 :گفت زد مي موج

 !كنه؟ نمي درد جاییت! دخترم؟ خوبي_

 دادم تكون سري آرومي به

 به تونستم مي حاال سمتم برگشت پوش سفید مرد

 لجممعا پزشك رئوفي آقاي. ببینم و چهرش راحتي

 به لبخندي دید خودش رو كه و خیرم نگاه. ودب

 :گفت و زد روم

 !بهتري؟_

 ترسیدم مي. كردم اكتفا سرم دادن تكون به بازم

. شه روون گونم رو اشكام بعدش و بزنم حرفي

 چقدر اصال! بود؟ داغون قلبم اوضاع انقدر یعني

 !داشتم؟ وقت



 همونطور و برداشت میز روي از و كیفش دكتر

 :گفت داشت لب به لبخند كه

 براي باید گفتم كه همونطور رم، مي دیگه من_

 هترب اونجا بیمارستان، بیاد حتما اكو و قلب نوار

 كنم رسیدگي بهش تونم مي

 به دوخت و مهربونش نگاه و من سمت برگشت

 :چشمام

 باش خودت مراقب بیشتر هم تو_

 .رفت بیرون اتاق از خدافظي با و
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 جام از خواستم كه همین بودم، معذب عمو كنار

 من به نگاهي خورد، زنگ گوشیش شم بلند



. بیرون رفت اتاق از میام االن گفتم با و انداخت

 دبلن جام از و كشیدم عمیقي نفس عمو رفتن با

 .شدم

 و زدم تكیه تخت تاجي به. داشتم درد كمي هنوزم

 .گذاشتم هم رو اي لحظه و چشمام

 !اي؟ زنده_

 همیشه مثل. كردم باز و چشمام اردوان صداي با

. بود ایستاده روم به رو جیب به دست و جدي

 دونم نمي. زدم پوزخندي دادم قورت و بغضم

 به وقتي آدما یعني. بود گرفته دلم انقدر چرا

 مي دست بهشون حال این شن مي نزدیك مرگ

 .چشماش تو زدم زل! ده؟

 !ناراحتي؟ بابت این از_

 :داد جواب قیافش تو تغییري هیچ بدون

 شدم راحت دستت از كردم مي فكر_



 چرا. دادم قورت دهنم آب با و بغضم دیگه بار

 بلند جام از! داد؟ مي آزارم حرفاش این هنوزم

 .شدم

 .نیستم موندني زیاد نباش نگران_

 ولي. شد متعجب صورتش اي لحظه حرفم این با

 موهام به دستي. كرد جمع خودش زود خیلي

 و دستم كه شم رد كنارش از خواستم و كشیدم

 .گرفت

 :سمتش برگشتم تعجب با

 !كني؟ مي چیكار_

 تختت تو برگرد_

  بردم باال و صدام تن كمي

 خواد مي دلم كه جا هر. نداره ربطي هیچ تو به_

 . برم



 زا. كشیدم بیرون دستش از شدت با و دستم و

 برم اتاق از خواستم كه همین و شدم رد كنارش

 از و من و نشست و گردنم و پا زیر دستي بیرون

 .كرد بلند زمین روي

 مشت با كردم شروع و كشیدم اي خفه جیغ

 به مرد این اصال. اردوان ي سینه به كوبوندن

 !كرد؟ مي بغل و من حقي چه

 گم مي دارم توام با. كن ولم زمین، بذار و من_

 بدبخت هم اونقدرا هست عمو وقتي تا. كن ولم

 بذار ــومن گفتــم بیام، بر پست از نتونم كه نیستم

 .زمـــین

 و تخت رو خوابوند و من حرفام به اهمیت بي

 :گفت كنه نگام اینكه بدون

 اتفاق اون باعث من كردن مي فكر همه امروز_

.  داشتي بچگي همون از و مریضي این. شدم



 درش نقشي  هیچ كه چیزي تو و من خوام نمي

 ....بدونن مقصر نداشتم

 !نبینمت؟ فرمیسك ور و دور نگفتم مگه_

 اردوان. سمتش برگشتیم جفتمون عمو صداي با

 راهي همون از و نداد عمو حرف این به اهمیتي

 دل خواست مي فقط انگار. برگشت بود اومده كه

 ...كنه خون قبل از بیشتر و من
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 و خودم و كردم بهونه و خستگي اردوان رفتن با

 حرف و عمو كنار بودن تازگیا. خواب به زدم

 دقیقه چند. بود دردناك و سخت برام باهاش زدن

 شدم مطمئن وقتي. رفت بیرون اتاق از عمو بعد

 امج از سریع اتاقم تو برگرده نداره قصد دیگه كه

 .حموم تو پریدم و شدم بلند



 و شیكم لباساي از دست یه و گرفتم دوش یه

. رهبب حالم این به پي كسي خواستم نمي. پوشیدم

 در گذشته از سر شده طور هر خواستم مي

 زندگي تو كه عموم و خانوادم ي گذشته. بیارم

 .داشت بسزایي تاثیر منم

 مافرشی رو پوشیدن با و كشیدم سشوار و موهام

 اینجا سیاوش همیشه مثل. بیرون رفتم اتاق از

 دركي به دلم تو نبود كنارش اردوان ولي. بود

 بود گوشیش تو سرش. سیاوش سمت رفتم و گفتم

 گذاشت و گوشیش شد حضورم متوجه كه همین

 . شد بلند جاش از و كنار

  سالم_

 گیرایي لحن با و زد روم به اي مردونه لبخند

 :داد جواب

 !ري؟چطو سالم_

 دادم تكون سري



  خوبم_

 كرد كنارش به اي اشاره

  بشین_

. نشستم كنارش ولي بودم معذب كمي كه این با

. معذبن دارن دوستش كه كسي كنار همیشه آدما

 حست از طرف كه زماني فقط ها همیشه نه اما

 يم گم پاتو و دست هي دیدنش با تو و نداره خبر

 .كني

 بودي احوال خوش نا خورده یه شنیدم عمو از_

 !بهتري؟ االن

 نگاه هاش چشم به كه حالي در و سمتش چرخیدم

 :دادم جواب كردم مي

 .خوبم االنم. نبود خاصي چیزه_

 كاري سفر یه هم ما. خداروشكر پس خوبه_

 مي هست بینمون خانومم چون. داریم شمال براي



 و حال ایه، دوستانه جمع. بیاي هم تو بگم خواستم

 .میشه عوض هوات

 سیاوش این واقعا یعني. بهش زدم زل جبمتع

! شمال؟ برم باهاشون خواست مي ازم كه بود

 :داد ادامه شد طوالني كه سكوتم

 گیر از نیستي، معاشرت اهل زیاد دونم مي_

 كه اونجایي از ولي. خبرم با اردوانم دادناي

 بتونه اردوان نكنم فكر بیاد سرونازم ممكنه

 . كنه مخالفت

 اومدنم به راضي ردوانا مطمئنم من ولي_

 .نیست

 . نیست مهم-

 :داد ادامه كه كردم نگاهش سوالي

 و اومدنت جلوي تونه نمي میاد سروناز چون_

. وسط ندازیم مي رو عمو بزنه حرفیم اگه بگیره



 مي هك بدونم باید فقط كنم مي ردیفش بیاي بخواي

 !نه یا خواي

 رمب داشتم دوست طرفي از. بگم چي دونستم نمي

 مي كه بگم صراحت با شد نمي روم طرفیم از و

 اتاق در بزنم حرفي خواستم كه همین. بیام خوام

 .بیرون اومدن اردوان و عمو و شد باز عمو

. بود عصبي و ریخته هم به اردوان ي قیافه

 زوم و كرد مكث اي لحظه افتاد من به كه نگاهش

 رو و  گرفت ازم و نگاهش زود خیلي و روم شد

 :گفت بقیه به

 .گردم مي بر االن_

 .افتاد راه اتاقش سمت به كالفه و
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 بدرقه و اردوان نگاهش با آخر لحظه تا عمو

 اردوان اتاق در شدن بسته صداي كه همین. كرد

 .دوخت ما به و گرفت ها پله از و نگاهش اومد

 ما به اشاره با و نشست رومون به رو مبل روي

 . بشینیم كه فهموند

 و شمال به سفرشون راجب اردوان و عمو

 منم و كردن صحبت بدن انجام باید كه كارایي

 بودم منتظر و بود حرفاشون جمع حواسم و تمام

 ای كشه مي پیش منم اومدن موضوع سیاوش ببینم

 .نه

 داشت كم كم. گذشت حرفاشون از ساعتي نیم

 اومد ها پله از اردوان كه رفت مي سر محوصل

 یكله به زیادي و بود شیك اسپرتش تیپ. پایین

 .میومد ورزشكارانش

 نادیده كردم سعي و انداختم پایین و سرم

 بهش و پوشیده چي كه چه من به اصال. بگیرمش



 خودش كنارش به اردوان دیدن با عمو. نه یا میاد

 :گفت و كرد اشاره و

 گوش و حرفامون باید هم تو .بشین اینجا بیا_

 .بدي

 سیاوش كناریه مبل و نداد عمو به اهمیتي اردوان

 :گفت جدي خیلي و كرد انتخاب نشستن براي و

 نیست اولم بار. كنم چیكار باید دونم مي خودم_

 .نیست توضیح به نیازي. كه

. خورد مي بهم داشت حالم غرورش همه این از

 كردم مي نگاهش چپ چپ داشتم كه همینطور

 بود جدي نگاهش. كرد گیرم غافل نگاهش با یهو

 ...چشماش ولي

 یه متفاوت، جور یه. نبود همیشه مثل چشماش

 براش توصیفي هیچ كه جوري یه آشنا، نا جور

 .نداشتم



 همن با هست سرونازم شمال، میاد فرمیسكم_

 سر یه بتونم اگه خودمم ره، نمي سر حوصلشون

 .میام

 رفتن از. سمتش چرخیدم عمو حرف این با

 و سن كم دختر منم خب. داشتم هیجان باهاشون

 پسر دختر مشت یه با مسافرت كه بودم سالي

 نخواد اردوان اگه البته. داشتم دوست و جوون

 .كنه كوفتم

 اردوان به رو عمو و كرد تایید رو عمو سیاوش

 :داد ادامه

 !نداري؟ مشكلي تو_

 :گفت كرد مي نگاه من به كه طور همون اردوان

 .بیاد! مشكلي؟ چه نه_

. شد گرد تعجب از چشمام اردوان حرف این با

 !نداشت؟ مشكلي من اومدن با اردوان واقعا یعني



 یعني بود، شده عوض زیادي امروز اردوان

 !چیه؟ موضوع
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 اختیار انگار كرد، نگاه اردوان به مشكوك عمو

 كه اردوان. عمو تا بود اردوان دست بیشتر من

 باال ابرویي دید خودش رو رو همه ي خیره نگاه

 :گفت و انداخت

 . چه من به اصال! كنید؟ مي نگاه اینجوري چرا_

 :گفت و داد تكون سري عمو

 وجود با چند هر باشه بهش حواست پس_

 .راحته خیالم سیاوش

. نیومد خوشش عمو ي تیكه این از اردوان انگار

 جاش از و هم تو رفت قبل از تربیش اخماش چون

 شد بلند



 كار اونقدري اونجا. ندارم باهاش كاري نترسید_

 نداشته كردنش اذیت براي وقت كه سرم ریخته

 .باشم

 از و منظورش حاال. كرد تاكیید اذیت كلمه تو

 عمو پس. فهمیدم مي پیشش ساعت چند حرفاي

 و بوده اردوان حالم شدن بد دلیل كرده مي فكر

 .شده بحثشون من سره صد در صد

 از كه كرد خوش جا لبام روي لبخندي اراده بي

 كرد مشت و دستاش. نموند دور اردوان چشماي

 .بیرون زد خونه از و

 غرق بود اومده در حرصش اینجوري كه این از

 اینا زا بیشتر تونستم مي بعد به این از. شدم لذت

 .بدم حرصش

 كه تشسم چرخیدم عمو زبون از اسمم شنیدن با

 :گفت



 و وسایلت امشب. میوفتن راه ظهر از بعد فردا_

 . كن آماده

 مبرگشت سیاوش از خدافظي با و دادم تكون سري

 این براي نشدني وصف ذوق و شوق یه. اتاقم تو

 .داشتم مسافرت

 یه و مرطوب هواي یه با خواست مي دریا دلم

 . مه از پر جنگلي وسط درست كلبه

 دچن و برداشتم و دونمچم. كمدم سمت رفتم سریع

 مسافرت اولین. داخلش گذاشتم شیك لباس دست

 خوب حس انقدر بهش نسبت كه بود زندگیم

 .داشتم

 كشور خارج هاي مسافرت به نسبت كه حسي

 عمو كه هایي مسافرت. نداشتم هم عمو با همراه

 گشت براي زیادي وقت و بود كار درگیر همش

 .نداشت گذار و



 مي جارو همه ریم مي زسرونا با سري این ولي

 .گردیم

 وسایالم كردن جمع مشغول و زدم لبخندي ذوق با

 .شدم

 سرنوشتم مسافرت این كردم نمي فكر وقت هیچ

 بده تغییر و

 ....وقت هیچ
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.  شدم بیدار خواب از همیشه از زودتر صبح

 زا آلودگیم خواب شد باعث رفتنم شمال یادداوری

 . شم بلند جام از و بره بین

 رفتم اتاق از و زدم روم و دست به آبی سریع

 خوردن صبحانه مشغول اردوان و عمو. بیرون

. كردم سالم انرژی پر و سمتشون رفتم بودن،



 خنده با و كشید خوردن از دست دیدنم با عمو

 :گفت

 شما بار یه عجب چه خیز، سحر خانوم سالم_

 .شدین بیدار خودتون

 چه و من آخه. گرفت خندم خودمم حرفش ینا با

 ظهر لنگه تا بودم بلد فقط من ؟!شدن بیدار

 . بخوابم

 نشستم و كشیدم عقب رو عمو كنار صندلی

 چایی برام كه فهموند سیمین به اشاره با عمو

.  دمش گرفتم لقمه مشغول پررو پررو منم. بریزه

 .بود شده باز اشتهام انقدر امروز چرا دونم نمی

 :گفت عمو كه. گرفتم نادیده خودش مثل و وانارد

 !كردی؟ جمع و وسایلت_

 :دادم جواب دهنم تو چپوندم و لقم

  آره_



 هوای شهریوره اواخر! برداشتی؟ گرم لباس_

 .سرد كه شمالم

 دادم تكون سری

 لباس چمدون یه برداشتم، چی همه آره آره_

 .ببرم خودم با قراره

 چاییش وانلی با سیمین كه گفت ای خوبه عمو

 غمگین، چشمایی با و آروم همیشه مثل. اومد

 و بیارم در رازش از سر داشتم دوست همیشه

 هاشبا باید حتما برگشتنم از بعد. نشد وقت هیچ

 زیر از و حالش این دلیل و زدم مي حرف

 . بیرون كشیدم می زبونش

 ونا از اول گرفتم تصمیم حمیرا یادداوری با ولي

! زد؟ حرف میشه یمینمس با مگه آخه. بپرسم

 .نچسب ی دختره

 و بود داغ داغ. كردم نزدیك لبام به و چایی لیوان

 خوردم و چایی از قلپ یه. داغ چایی عاشق منم



 اردوان اخمای كه كشیدم بلندی هورت قصد از و

 . هم تو رفت

 بیزار میز سره صدا و سر از همیشه اردوان

 هك كشیدم و دوم هورت و زدم خبیثی لبخند. بود

 هب رو شد بلند جاش از و میز رو كوبید و لیوانش

 :گفت عمو

 .شم آماده رم می من_

 وارد سریع و كرد تر تند قدماش سومم هورت با

 از كه ساله چهار ی بچه یه مثل. شد اتاقش

 حرص. داشتم ذوق كنه می ذوق خرابكاریش

 كه موقعی اونم. داد می حال زیادی اردوان دادن

 .نمیومد بر دستش از كاری و بود عمو

 كه عمو به رو و گذاشتم میز رو و چاییم لیوان

 :گفتم كرد می نگاهم لبخند با داشت

 .شم آماده رم می دیگه منم_



 سیر لقمه چند همون با. شدم اتاق وارد عجله با و

 نداشتم كه این و اردوان كردن اذیت و بودم شده

 چند همون از بیشتر بخوره كامل و صبحونش

 .بود سبیدهچ بهم لقمه
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 سشوار و موهام و نشستم آرایشم میز صندلی رو

 آرایش. شدم كردن آرایش مشغول و. كشیدم

 .بود كرده زیباتر و ملیح و صورتم كه مالیمی

 كه میاوردم در ادا خودم واسه داشتم آیینه جلو

 :شد بلند پایین از عمو صدای

 اومد سیاوش فرمیسك،_

 خوب باز. شدم بلند جام از سریع و گفتم اٌهی اٌه

 تخت روی و بودم كرده آماده قبل از و لباسام بود

 یفمك و پوشیدم و لباسام سریع. بودمشون گذاشته

 . برداشتم و



 در به ای تقه بردارم و چمدونم خواستم كه همین

 همین برای باشه حمیرا زدم می حدس. خورد

 :گفتم

 تو بیا_

 لبخند اتاقم به سیاوش ورود و در شدن باز با

 زج داشتم و كسی هر دیدن توقع ماسید، لبام روی

 كه حالی در اونم و كردم سالم آروم. سیاوش

 و چمدونم و شد نزدیک داد می و سالمم جواب

 .برداشت

 كنم یادداوری اردوان به و چیزي یه باال اومدم_

 هب كنم فكر باشی، داشته الزم كمك شاید گفتم

 .سیدمر موقع

 راه در سمت به كه تونم می خودم بگم خواستم

 :وگفت افتاد

 . بیوفتیم راه سریع باید بدو_



 با. افتادم راه دنبالش و انداختم باال ای شونه

.  بیرون اومد اتاقش از اردوانم اتاق از ما خروج

 ولی شد متعجب نگاهش ای لحظه ما دیدن با

 ترجلو" بریم"گفتم با و. اومد خودش به زود خیلی

 .افتاد راه ما از

 و كرده تغییر رفتارش دیروز از كردم می حس

 . فهمیدم نمی و دلیلش

 سروناز ی متوجه رفتیم می پایین كه ها پله از

 زدم لبخندی. زد می حرف عمو با داشت كه شدم

 .برداشتم قدم سمتش به و

 دخترونه های ذوق و پرسی احوال و سالم از بعد

 سروناز با و كردیم خدافظی عمو از باالخره

 صدای لحظه همون. شدیم سیاوش ماشین سوار

 وترجل سرعت با و شد بلند اردوان الستیكای جیغ

 كه كردم نگاه عمو به تعجب با. افتاد راه ما از

 :گفت



 .بهتون رسه می چالوس جاده تا داشت كار اون_

 عمو با دوباره خدافظی با و دادم تكون سری

 تازه كه شمالی سمت به افتاد راه سیاوش ماشین

 .شد می من زندگیه ماجرای شروع
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 سروناز و من و كرد روشن و ضبطش سیاوش

. دادن قر و خوندن آهنگ با همراه كردیم شروع

 كرده جمع و دخترانم هاي شیطتنت تمام انگار

 .لحظه این براي بودم

 و كرد كم و آهنگ صداي باري چند سیاوش

 مدیگش همكاراي. شد كردن صحبت تلفني مشغول

 همه چالوس جاده تو بود قرار و بودن افتاده راه

 هم كنار رو عصرونه و وایسیم جا یه هم با

 .بخونیم



 یهو كه بودیم كردن پچ پچ مشغول سرونازم و من

 : گفت شوخي به سروناز

 من تو گردن میوفته خونه كاراي اونجا راستي_

 . نیستم بلد هیچي

 جواب جدي خودش مثل و انداختم باال ابرویي

 :دادم

 توقعي چه واقعا دم نمي انجام خودمم كاراي من_

 مي پرواز خودم داشتم بال اگه من!داري؟ ازم

 كردم

 لباش روي و دستش و خندید زیر زد سیاوش یهو

 كه داشت خندش كردن جمع در سعي گذاشت

 :فتگ و سمتم برگشت پوكري ي قیافه با سروناز

 !بود؟ این المثلش و ضرب طمئنيم_

 :داد ادامه كه دادم تكون سري اطمینان با

 كن فكر بیشتر یكم_



 :گرفتم خودم به متفكري ي قیافه

 بود همین دیگه آره_

 كشید پوفي

 خوابونم، مي و خودم باشم بلد الالیي اگه من_

 !نه؟ دیگه بود این منظورت

 جواب پررو پررو و آوردم در براش و زبونم

 :دادم

 بااال بود بال منظورم نه_

 :گفت و انداخت بهمون نگاهي سیاوش

 یچه كنید سعي اینكه بدین، بهم قولي یه بیاین_

 وقت هیچ نكنید استفاده المثال ضرب از وقت

 بار این و شد جدي خودش حرفش این دنبال به و

 مي بلند صداي با كه بودیم سروناز و من

 .خندیدیم
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 و چرت كلي سروناز با چالوس جاده به رسیدن تا

 ردك مي سعي همش سیاوشم خندیدم و گفتیم پرت

 جذبه پر و خودش و كنه كنترل و هاش خنده

 و دیدم مي و لبخنداش گهگداري ولي بده نشونه

 .زدم مي لبخند منم

 رستوران پاركینگ تو ماشین داشتن نگه با

 كه ماشیني. تمانداخ اطراف به نگاهي اركیده

 ماشین شبیه زیادي بود شده پارك كنارمون

 .بود اردوان

 تو خورد خنكي باد شدیم پیدا كه ماشین از

 عمیقي نفس. آورد جا حسابي و حالم كه صورتم

 :گفت سیاوش كه كشیدم

 .اینجان ها بچه از سري یه و اردوان_

 :گفتم و انداختم ماشینش به نگاهي تعجب با



 كار جایي نگفت عمو مگه! اردوانه؟ ماشین_

 !رسید؟ ما از زودتر چرا! میاد؟ بعدش داره

 بریم" گفتن با و انداخت باال اي شونه سیاوش

 .افتاد راه ما از جلوتر" دیگه

 دنجش فضاي به نگاهي رستوران به ورودمون با

 كه همینطور. بود اي العاده فوق جاي. انداختم

 دوانار جدي نگاه با نگاهم زدم مي دید و اطراف

 .خورد گره

 ازم و نگاهش  سریع خیلي كه بهش زدم زل

 و كردم نثارش آبدار فحش تا چند دلم تو. گرفت

 اشدوست به رسیدن با سیاوش. شدم نزدیك بهشون

 تكون با منم و پرسي احوال به كرد به شروع

 .كردم مي سالم بهشون آروم سر دادن

 خواست به. داشتم بودن معذب حس خورده یه

 ترین نزدیك. نشستیم صندلي يرو سیاوش

 خودم به و كردم انتخاب نشستن براي و صندلي



 راستم سمت و اردوان راستم سمت دیدم اومدم كه

 .سرونازه

 هك پام رو گذاشتم و كیفم. نیاوردم خودم روي به

 :گفت سیاوش

 .بشین اینجا بیا خواي مي فرمیسك_

 بدم چرا دروغ. كرد اشاره كنارش صندلي به و

 جام از خواستم كه همین. بشینم پیشش برم نمیومد

 محكم و دستم مچ میز زیر از دستي شم بلند

 هب رو به. اردوان سمت چرخیدم تعجب با. گرفت

 و دستم مچ انگار نه انگار و كرد مي نگاه رو

 .بخورم تكون جام از ذاره نمي و گرفته محكم

 رخ نیم و سكوتش همون با ولي زد نمي حرفي

 ندبل جات از اگه كه گفت مي مبه داشت جذبش پر

 با داشت سروناز خداروشكر. حالله خونت شي

 ي متوجه و كرد مي پرسي احوال خانوما از یكي



 رو و كردم جور و جمع و خودم سریع. نبود ما

 :گفتم سیاوش به

 .راحتم خوبه هم همینجا_

 تكون با و انداخت اردوان و من به نگاه سیاوش

 :گفت سرش دادن

 .مایلي رطو هر باشه_

 مچم طور از اردوان دست لحظه همون و

 اون مالیدن مشغول میز زیر از من و شد برداشته

 .بود گرفته اردوان كه شدم دستم از قسمت

 دستت"بشنوه خودش فقط كه طوري لب زیر

 اهمیت بهش اصال كردم سعي و" گفتم اي بشكنه

 نباید. بگیرمش ندید مسافرت كل طول در و ندم

 مسافرت بازیاش عوضي اطرخ به زاشتم مي

 .شه كوفتم
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. شد همدیگه به جمع معرفي مشغول سیاوش

 و بودن جمع مجرد دختراي مهگل و نسترن

 مریمم و كامران. مجرد پسراي احسانم  و محمد

 ماهش۳ دخترشون آرامیس و بودن شوهر و زن

 .بود

  

 غریبگي احساس كنارشون و بود صمیمي جمع

 پسرا و خوردیم همونجا و ناهار. كردي نمي

 در بازي مسخره و شوخي به كردن شروع

 زد مي كاراشون به لبخندي گاهي سیاوش. آوردن

 .زد نمي حرفي و بود جدي خیلي اردوان ولي

 نهك تلخ همه كام به و مسافرت  بود بلد فقط یعني

 مدل تو میمیره بخنده انگار.مسخرش غرور این با

 جاش از یهو كه نمیومد كاشكي گفتم مي داشتم

 .اردوان رو چرخید ها نگاه همه. شد بلند



 .بیوفتیم راه باید پاشین بسه دیگه_

 جاش از سیاوشم ، اردوان حرف این دنبال به و

 :گفت و شد بلند

 .بریم پاشید. میشه دیر ها بچه گه مي راست_

 خوش بهشون داره بود معلوم كه حالي در همه

 از نیستن حركت به راضي خیلي و گذره مي

 ماشینش سمت به كسي هر و شدن بلند جاشون

 .رفت

 اردوان وقت یه كه گرفتم محكم و سروناز دست

 رسیدن تا و ماشینش تو برم كنه مجبورم نخواد

 كارم این از سرونازم. بزنه زبون زخم فقط

 :گفت مي همش و بود كرده تعجب

 كنم نمي فرار. شكست دستم! كني؟ مي چیكار_

 .كه

. مشد سیاوش ماشین سوار و گفتم ایشي یهو منم

 ولي بشینم جلو سروناز جاي تونستم مي كاش



 جلو باید اون و بود سیاوش خواهر سروناز حیف

 هی تو سیاوش كنار در بودن بازم ولي. نشست مي

 راضي همینم به و بود بخش آرامش برام ماشین

 .بودم

. افتاد راه بقیه از جلوتر اردوان همیشه مثل

 عجله همینه براي. اون ویالي بریم قراره فهمیدم

 سري یه به خواد مي شاید. برسه زودتر كه داره

 .بده سامون و سر كارا از

 هر .بردم لذت زیبا ي جاده از تونستم تا مسیر تو

 اترزیب و تر سرسبز فضا شدیم مي تر نزدیك چه

 .بودم طبیعت عاشق من و شد مي

 ماشینارو همه. رسیدیم رهباالخ ساعت چند از بعد

 و من چمدون سیاوش. كردن پارك ویال حیاط تو

 .داخل رفتیم و برداشت و سروناز



 رپ پر داشتم من و بود دریا روي به رو دقیقا ویال

 شناي روي زدن قدم و آب تو رفتم براي زدم مي

 .ساحل

 و كرد بقیه به رو سیاوش ویال به ورودمون با

 :گفت

 . كنید استراحت و داریدبر اتاق یه كدوم هر_

 سرونازم و من. اتاقا سمت به افتادن راه همه و

 هم با شب تا صبحا و باشیم اتاق هم دادیم ترجیح

 یمبود بیكار ما باالخره. دریا بریم و بزنیم حرف

 بودن كاراومده واسه بقیه و

 و خودش ساك بره تا حیاط تو برگشت سیاوش

 ممن. تيبهداش سرویس تو پرید سرونازم برداره

 كه اتاق یه تا رفتم باال ي طبقه سمت به آروم

 .كنم انتخاب رو باشه دریا به رو پنجرش



 كه خصوص به اتاق یه تو پریدن جوري یه همه

 كامل شناخت اینجا از و بودن اومده قبلنم انگار

 .داشتن

 كسي. داخل رفتم و كردم باز رو اتاقا از یكي در

 اتاق یه. ختماندا اطراف به نگاهي. نبود اونجا

 ي پنجره و شیك العاده فوق دكور با بزرگ

 .بود دریا به رو كه بزرگي

 تعجب بود مونده خالي االن تا اتاق این كه این از

 دبای ویال اتاق زیباترین كردم مي حس. كردم مي

 .باشه اتاق همین

 جااون اینقدر. جلو رفتم باز دهن با و زدم لبخندي

. بكنم دل ازش تمتونس نمي كه دنج و بود قشنگ

 حیاط سبز فضا به نگاهي و كردم باز رو پنجره

 .بود معركه چي همه. انداختم



 كه ااینج بگم سروناز به كه برگشتم خوشحالي با

 اي خفه جیغ برهنش ي تنه باال و اردوان دیدن با

 .عقب رفتم و كشیدم
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 یه با اردوان بكشم و دوم جیغ خواستم كه همین

 گرفت و دستش و رسوند بهم و خودش بلند قدم

 بیشعور اون و شدم مي خفه داشتم. دهنم جلوي

 .كرد مي بیشتر و دستش فشار

 كه حالي در و برداشت و دستش بعد اي لحظه

 :گفت عصبانیت با كشیدم مي عمیق نفساي من

 ؟!كني مي چیكار اینجا_

 بجان به حق و گذاشتم سینم ي قفسه رو و دستم

 :دادم جواب

 !كني؟ مي اینجا تو_



 ور كمي خیلي ي فاصله با و شد نزدیك بهم قدمي

 ایستاد روم به

 . منه اتاق اینجا_

 ي لبه گذاشتم و دستم و دادم قورت و دهنم آب

 پنجره

 .دونستم نمي_

 و دستم مچ شم رد كنارش از خواستم كه همین و

 :گفت و گرفت دوباره

 يم در میشي اتاقي یه دوار وقتي ندادن یاد بهت_

 ! نداري؟ دست! زني؟

 ولي زدم مي در قبلش باید من. بود اردوان با حق

 كرده فراموش زدنم در حتي كه داشتم ذوق انقدر

 هدیگ دیدم و اتاق زیبایي وقتي مخصوصا. بودم

 ای كسیه به مطلق به اتاق این ببینم نكردم توجه

 .نه



. حساس كارمونم و كاریه سفر این ضمن در_

 وگرنه نكني درست دردسر فقط باشه حواست

 .گنجه نمي ذهنتم تو كه میارم سرت بالیي

. ودب كرده شیرم خونه این تو بقیه و سیاوش بودن

 اب خودش مثل و كشیدم بیرون دستش از و دستم

 :دادم جواب خشم

 . ندارم تو بار و كار به كاري من_

 هم پسرا ور دور. كني مي و كار بهترین_

 مي مقصر رو تو كنن شوخي باهات. نبینمت

 نمي اگه پس. تو به پرم مي همه جلو و دونم

 بشه مسافرت و بشي خورد همه جلو خواي

 مي خودت. باشه رفتارت به حواست زهرمارت

 مراقب پس كنم مي عمل تهدید جاي من دوني

 .باش



 ربطي تو به من رفتار بگم تا كردم باز و دهنم

 سیاوش صداي بعدشم و قدمایي صداي كه نداره

 .میزد صدا و اردوان داشت كه اومد در پشت

 كه كنم چیكار كه كردم مي فكر این به داشتم

 تو كشید و من و نشست دهنم رو اردوان دست

 .حموم

 سر رو آب ریختن و آب دوش شدن باز با

 ماا كنه ولم تا كردن تقال به كردم شروع جفتمون

 دشخو به و من. نخورد تكون مترم میلي یه حتي

 اردوان دوباره و شد اتاق وارد سیاوش كه فشرد

 :زد صدا و

 !حمومي؟ اردوان_

 زیر بده خودش به تكوني كه این بدون اردوان

 :داد جواب آب دوش

 .میام االن پایین برو تو آره_



. بیرون رفت اتاق از و گفت اي باشه سیاوش

 آب بودن سرد خاطر به و بودم شده آب خیسه

 و بود اردوان ي سینه رو مسر. زدم مي یخ داشتم

 .خورد مي هم به سرما از دندونام
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 زنمب پسش خواستم و گذاشتم سینش روي و دستم

 دمآور و سرم و آروم. نداشتم نا یعني نتونستم كه

 زده زل. انداختم جدیش صورت به نگاه و باال

 دارم بغلش تو من كه انگار نه انگار و بهم بود

 .زنم مي یخ

 ي حلقه یهو بكشم كنار و خودم خواستم كه همین

 گذاشت و دستش و كرد تر تنگ دورم و دستاش

 اومد بدنم دماي و شد گرم آب كم كم. آب شیر رو

 برهب بین از و بدنم سرماي تونست گرم آب. پایین

 .خوردم نمي تكون جام از كه بودم من بار این و



 فقط من و چكید يم صورتم و سر از آب قطرات

 وجود با كه شدني گرم. خواست مي شدن گرم دلم

 . شد مي بیشتر و بیشتر داشت اردوان آغوش

 دوش زیر. اومدم خودم به تازه بدنم شدن گرم با

. نداشت تن به لباس كه بودم مردي بغل تو آب

 هك كردم ببند و سرم و كشیدم صورتم به دستي

 ي تنه باال و اردوان به كه نگاهم. شد بسته آب

 .شدم سرخ خجالت از افتاد برهنش

 به و من و بود شده حلقه دورم همچنان دستاش

 دمدا بیرون صدا با و نفسم. بود چسبونده خودش

 . شد باز دورم از دستاش كه

 ات برگشتم. كنم نگاه چشماش تو نداشتم جرعت

 اي حوله كه بیرون برم حموم از صدا و سر بي

 .نشست دورم پشت از

 اتاق به خوره مي كه هست در یه كتابخونم كنار_

 .اونور برو در اون از. بغلي



 سمتش برگشتم عصبانیت با یهو

 هببین وضع این با و من كسي. پایینه لباسام_

 .كشتمت

 زد پوزخندي

 روب تو واست بیاره و لباسات گم مي سیاوش به_

 .باشي داشته وضعت این واسه بهونه كه حموم

 زدم حموم از سریع و رفتم بهش اي غره چشم

 آخه. بودم كشیدن خجالت مشغول هنوزم. بیرون

 !كرد؟ اردوان كه بود كاري چه این

 با و من سیاوش كرد نمي كارم این اگه خب ولي

. شد مي بد خیلي دید مي اردوان كنار وضع اون

 زمزمه لب زیر انزجار و زدم سرم به اي ضربه

 :كردم

 تو مگه !بود؟ اومدن وقت چه این آخه سیاوش_

 !نیستي؟ بلد زدن در
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 بغلي اتاق وارد گفت اردوان كه دري همون از

 اتاق ي اندازه به نه ولي بود زیبایي اتاق. شدم

 اردوان نثار آبدار فحش تا چند دلم تو. اردوان

 !بكنه؟ و كار این بود مجبور آخه. كردم

 نای به فكر با! د؟كر مي باز و آب دوش باید حتما

 من دادن حرص كار این از قصدش كه موضوع

 :غریدم لب زیر و كردم مشت و دستام بوده

 عوضي_

 حموم وارد كه همین شد مي سردم داشت دوباره

 :پیچید ویال كل تو سروناز صداي شدم اتاق

 ..كفرمیســ!دختر؟ تو كجایي فرمیسك فرمیسك،_

 بلندي صداي با و بیرون بردم حموم از و سرم

 :دادم جواب



  اینجاام_

 سمخی لباساي سریع و حموم تو برگشتم دوباره و

 مي نشون باید. كردم باز و آب و آوردم در و

 .بودم حموم مثال كه دادم

 در به اي تقه كه زدم موهام به شامپو یه سریع

 : خورد حموم

 همگ! كني؟ مي چیكار اتاق این تو فرمیسك واي_

 اومده بفهمه! اردوانه؟ اتاق هم اینجا دوني نمي

. دهنفهمی تا بیرون بیا سریع. كنه مي قاطي اینجا

 !تو؟ گردي مي شر دنبال مگه

 و كردم مي گوش سروناز حرفاي به تعجب با

 قاطي اردوان كه چي یعني. شستم مي و موهام

 اصال! نیست؟ اون ماله بقلي اتاق مگه! كنه؟ مي

 به شر باید چرا پس اینجا بیام گفت من به خودش

 !كنه؟ پا

 :گفتم سروناز به خطاب و بستم و آب



 گفتم دیدم كه و حمومش دیدم اتاق این تو اومدم_

 شدم خیس و شد باز آب دوش یهو بشورم و پاهام

 .بگیرم دوش یه گفتم

 حناق دروغ خودت جون آره: دادم ادامه دلم تو و

  ندازه نمي كنترلم كنه، گیر كه نیست

 زا بیارم و چمدونت برم وایسا گفتن با سروناز

 كف كوبیدم و پام حرص با. بیرون رفت اتاق

 :گفتم و حموم

 كني مي مجبورم ببین. اردوان كنه زلیلت خدا_

 سیاوش كه جهنم به اصال. بگم دروغایي چه

 اقات وارد اشتباهي بگم تونستم مي اتاق تو اومده

 .خر مرتیكه. شدم

 كه تو خاطر به. پشتت هفت و خودتي خر_

 كسي به االنم. بود خودم خاطر به نكردم اینكارو

 اتاق این تو بیاي دادم اجازه بهت من كه نگو

 .شكنم مي و گردنت وگرنه



 .شد بلند خروجي در كوبیدن صداي بعدش و

. گرفتم محكمي گاز و دهنم تو بردم و پایینم لب

 چشمام! كنه؟ مي چیكار اتاق این تو اردوان آخه

 تو كوبیدم محكم ضربه چند و فشردم هم رو و

 .پیشونیم

 جلوي اونم. بدم سوتي بودم بلد فقط همیشه

 و شده وارد اتاقا بین در از بود معلوم. اردوان

 كف به اي ضربه پام با دوباره. داخل اومده

 .گرفت درد خودم پاي اینبار كه زدم حموم

 لحظه. نشستم حموم كف همونجا و گفتم آخي

 حال به واي دیگه. شد شروع اینجوري ورودمون

 .بقیش
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 از و حولم. شد اتاق وارد سروناز بعد اي لحظه

 حولم سریع منم. داد بهم و آورد در چمدون



 حموم از خودم كردن خشك از بعد و پوشیدم

 . بیرون اومدم

 چون. پایین بود رفته من راحتي براي سروناز

 كسي جلوي بخوام كه این از همیشه دونست مي

 .بودم بیزار كنم عوض لباس

 و پوشیدم ست سوییشرت و شلوار یه سریع

 قشنگي ویوي ولي برم اتاق اون از كال خواستم

 .كرد منصرف كار این از و من داشت كه

 تداعي ذهنم تو اتاق این راجب سروناز حرفاي

 هیچ اردوان"گفتن با و زدم خبیثي لبخند. شد

 .بیرون رفتم اتاق از" بكنه تونه نمي غلطي

 خواستم كالفه. بود كور و سوت و ساكت خونه

 تو از سیاوش صداي كه اتاقم به برگردم

 :شد بلند آشپزخونه

 كار كلي فردا كنن،از مي استراحت دارن بقیه_

 داریم



 و باال و آورد و قهوش لیوان كه سمتش برگشتم

 :داد ادامه

 !خوري؟ مي قهوه_

 ودب بودنم معذب از حاصل كه اجباري لبخندي

 :دادم جواب و زدم

 مرسي نه_

. بیرون اومد آشپزخونه از و داد تكون سري

 قهوش و نشست تلویزیون روي به رو مبل روي

 اشاره ابرو و چشم با. جلوش میز رو گذاشت و

 :گفت و كرد كنارش صندلي به اي

 بشین_

 باز در بردارم سمتش به قدمي خواستم كه همین

 خر بر" گفتم دلم تو.  داخل اومد اردوان و شد

 مي بهم داشت نگاهش با" لعنت معركه مگس

 ي گوشه به زدم و خودم منم و باال برم فهموند

 .چپ علي



 !كنیم؟ شروع باید كي از خب_

 به كوتاه لگ. سمتش برگشتم مهگل صداي با

 دب هیكلش. بود پوشیده هفت یقه تیشرت یه همراه

 .بود چشم تو زیادي لباساش ولي نبود

 :داد جواب و خورد و قهوش از قلپ یه سیاوش

 از سري یه به اردوان و من امشبم فردا، از_

 .كنیم مي رسیدگي كارا

. اردوان كنار رفت و داد تكون سري مهگل

 كه انداخت بهم و ترسناكش نگاه آخرین اروان

 :گفتم و كردم جمع به رو منم

 .نخوابیدم خوب دیشب. بخوابم رم مي منم_

 دیگه خودم. نبود دوانار خاطر به اتاق تو رفتنم

 ینا تو داشتم قصد وگرنه. نداشتم موندن به میلي

 به تونم مي تا و دقش ي آیینه بشم مسافرت

 به پشتم حال هر به. كنم عمل عكس بر حرفاش

 .راحت بابت این از خیالم و بود گرم عمو



 دریا به نگاهي پنجره از و شدم اتاقم وارد

 تو و برم استخو مي دلم. بود آروم آروم. انداختم

 ندید بگن بهم خواست نمي دلم اما بشینم ساحل

 رو دریا كنار بودن هم فاصله همین از. پدید

 بود شده برام ها موج صداي. داشتم دوست

 .برد مي خوابم داشت كم كم و الالیي

 این .كشیدم دراز تختم رو و بستم و اتاق ي پنجره

 دادم مي احتمال. رفته كجا نبود معلوم سرونازم

 بازي مشغول االن و باشه آرامیس و مریم پیش

 .آرامیسه با كردن

 ...من و بود ها بچه عاشق سروناز

 وقت به تا كردم مي دوري ازشون باید من

 هیچ كردم نمي فكر چون. نیاد خوشم ازشون

 پس. بچشم رو بچه داشتن طعم خودم بتونم وقت

 .نخواد شدن مادر دلم و نكنم عادت بهشون باید



 آدمایي براي شدن حامله گفت مي یشههم دكتر

 بود مریضم قلب این و. خودكشي یعني من مثل

 .بود كرده محروم نعمت این از و من كه

 خوشم بچه از كه من نیست مهم زیادم هرچند

 .نمیاد

 "دنیاست هاي مهم ترین مهم از نیست مهم گاهي"
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 داشت كم كم. شدن سروناز از خبري غروب تا

 یه و نشستم آرایش میز جلوي. گرفت مي دلم

 رت باز صورتم. نشوندم صورتم رو مالیم آرایش

 . بود شده زیباتر و

. بیرون زدم اتاق از و زدم خودم به عطر كمي

 زدن حرف مشغول حال تو همه ظهر عكس بر

 اضافه حس اي لحظه. خندیدن مي كر هر و بودن

 . داد دست بهم بودن



 مهمیشگی عادت به. كنم صدا منم نتونستن یعني

 ي متوجه سیاوش كه دهنم تو بردم و پایینم لب

 خطاب و میز رو گذاشت و چاییش لیوان. شد من

 :گفت من به

 ! شدي؟ بیدار فِرمیسك اِ _

 سمت برگشت ها نگاه همه سیاوش حرف این با

 كنار به سروناز كه كردم سالم جمع به رو. من

 :گفت هخند با و كرد اشاره

 .داشتم نگه جا واست اینجا بیا بدو_

 اب و كردم پنهان همیشگیم نقاب زیر و ناراحتیم

 .گرفتم جاي سروناز كنار مصنوعي لبخندي زدن

 :گفتم و شونم رو گذاشت و دستش سروناز

 . ما خانوم فرمیسك از اینم_

 داد مي شیر بچش به داشت كه حالي در مریم

 :گفت



 مثل واقعنم و یدیمشن زیاد و تعریفشون بله_

 .هستن زیبا تعریفاشون

 مهگل كه سوالي با یهو كه كردم تشكر ازش

 :رفت فرو سكوت تو ویال پرسید

 ؟!اردوانه خواهر ایشون_

 منم و بودن شده اردوان ي خیره كنجكاو همه

 مي باید اصال. بدم باید جوابي چه دونستم نمي

 ناای سیاوش و اردوان با نسبتي چه! كیم؟ گفتم

 !رم؟دا

 :گفت و انداخت اردوان به نگاهي محمد

 ديبو نگفته زودتر چرا! كلك؟ داشتي خواهر تو_

 !بدزدنش؟ ترسیدي

 مدمح ي مزه بي شوخي به بلند صداي با نسترش

  خندید



 داشته خواهري همچین به كسي هر داره، حقم_

 ماشاال. كنه پنهونش همه از باید كه معلومه باشه

 .تمومه چي همه

. پایین انداختم و سرم و زدم زوركي و تلخ لبخند

 هر من و. اردوان و من راجب بود شده بحث

 فشاني آتش كوه مثل اردوان بودم منتظر لحظه

 . كنه فوران یهو

 این از دونستم مي و میومد بدش من از اردوان

. عصبانیه االن بودن خونده خواهرش و من كه

 سري یه یادمه. نداشتم و بهش كردن نگاه جرعت

 و كرد اي اشاره من به دوستش بچگي دوران وت

 !خواهرته؟:گفت اردوان به رو

 تمام كه شد عصباني خدي به اردوان روز اون

 نه: گفت مي همش و ریخت بهم و اتاقش وسایل

 اونو كنید مي غلط شماها نیست، من خواهر اون



 خواهري هیچ من میبینید، من خواهر چشم به

 .....ررررمندار.. ندارم خواهر من. ندارم

 تو جو دوباره احسان توسط سوال تكرار با

 .رفت فرو سكوت

 ! خواهرته؟ واقعا اردوان_

 .گزیدم و لبم و پایین انداختم و سرم

 .عمومه دختر نه_

 حس. كردم بلند و سرم متعجب اردوان جواب با

 .نداشت من از كمي دست هم بقیه حال و

 :گفت و انداخت سیاوش به نگاهي مهگل

 !نه؟ باشه هم شما عموي دختر دبای پس_

  داد تكون سري عادي خیلي سیاوش

 و اردوان و من عموي دختر فرمیسك آره_

 این با مشكلي كه شما میاد حساب به سروناز

 !نه؟ نداري قضیه



 انداخت باال اي شونه مهگل

 پرسیدم همینطوري نه_

. نپرسي همینطوري بعد این از كن سعي پس_

 .دار هنگ خودت واسه و سواالتت

 نگاهش شده گرد چشماي با سیاوش حرف این با

 مهگل با من خاطر به شد نمي باورم. كردم

 .باشه زده حرف اینطوري

 سروناز و من به رو و شد بلند جاش از سیاوش

 :گفت

 ظهر از كنم فكر. بیرون بریم سر یه پاشید_

 .باشه رفته سر حوصلتون

 با. بیرون زد ویال از ما از جلوتر خودش و

 زدیم و كردیم خدافظي جمع به رو رونازس

 كار این دلیل تونستم نمي هنوزم ولي. بیرون

 مهگل با اونطوري چرا كنم، درك و سیاوش

 !زد؟ حرف
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 نم و بود كالفه. دریا كنار رفتیم سیاوش دنبال

 هفاصل با. فهمیدم نمي كالفگیشو همه این دلیل

 سرم رو و سوییشرتم كاله. یمایستاد كنارش

 بودم زده زل دریا به كه حالي در و انداختم

 :گفتم سروناز به خطاب

 !یهو؟ شد چش این_

 باد توسط كه و موهاش و كشید آهي سروناز

 :تگف و گوشش پشت فرستاد بود شده پریشون

 هیچي_

 سمتش چرخیدم

 اون سیاوش كه لحظه اون. هست چیزي یه_

 از من جز داشتن برخ همه انگار زد و حرف

 .بود معلوم هاشون قیافه



 :گفت و انداخت بهم نگاهي سروناز

 !باشه؟ خودمون بین دي مي قول_

  دادم تكون سري

 كه سالهاست. بوده همكار بابا با مهگل باباي_

 ومخان بود خوشگل بود خوبي دختر. میشناسیمش

 همین تو. داشتیم آمد و رفت زیاد زماني یه.بود

 رفتار میاد خوشش مهگل از یاوشس آمدا و رفت

 سیاوش دیدن با. داد مي نشون و همین مهگلم

 حال در و مچش ها بار و شد مي سفید و سرخ

 مغرور سیاوش خب ولي. گرفتم سیاوش زدن دید

 نشون اي توجه مهگل به وقت هیچ. جدي و بود

 هك این تا. بود بهش حواسش زیرزیركي فقط نداد

 ارك براي باباش تيپار با مهگل و گذشت مدت یه

 يم تغییر چیزا خیلي اومدنش با و شركت تو میاد

 مي و گیره مي فاصله سیاوش از كم كم. كنه

 به سیاوش از بدتر اردوانم. اردوان به چسبه



 ولي گیرتش مي ندید كال. ده نمي اهمیت مهگل

 مي اردوان پاي و پر به زیادي مهگل كه این مثل

 خوسته مي يبار چند اردوان كه حدي در پیچه

 .كنه اخراجش

. كردم مي گوش سروناز حرفاي به باز دهني با

 داشته دوست و مهگل ، سیاوش شد نمي باورم

 هدید صدام تو كردم مي سعي كه بغضي با. باشه

 :گفتم نشده

 !شد؟ چي بعدش_

 :گفت و انداخت سیاوش به نگاهي سروناز

 ولي گیره مي و اخراجش جلوي سیاوش. هیچي_

 اتاق به مهگل آماداي و رفت بینه مي كه وقتي از

. كشه مي خط و دورش كه شده زیاد اردوان

 یه ولي همن با واقعا كه كرده مي فكر اولش

 مي و شه مي رد اردوان اتاق دمه از كه سري

 مي حرف مهگل با بد چطور اردوان كه شنوه



 همه و نداره مهگل به حسي اردوان فهمه مي زنه

 موقع اون از. مهگله خود سره زیر بازیا این ي

 ولي پیچه مي اردوان پاي و پر به تر كم مهگل

 توجه نمیاد بدشم همچین مشخصه كاراش از

 .كنه جلب خودشم به سیاوشم

 :پرسیدم بودم شده گیج كه حالي در

 !خواد؟ مي و كدومشون باالخره! چي؟ یعني_

 زد پوزخندي سروناز

 كدوم هر. خرما هم خواد مي و خر هم. دو هر_

 موفق حاال تا كه. بدن پا بهش بشن حاضر كه

 از اینجاس االنم تا اگه. كنه رام و كدوم هیچ نشده

 هوگرن كارشه تو زرنگیش و باباش سریه صدقه

 عشق دنبال مهگل. شد مي اخراج اینا از زودتر

 هب رسیدن براي و شهرته و ثروت دنبال نیست

 !اردوان؟ و سیاوش از بهتر كي دو این



 پشت كه سیاوش به نگاهي و دمدا قورت و بغضم

 یعني. انداختم بود ایستاده جیب به دست ما به

 عاشق داشتم دوستش سال همه این كه سیاوشي

 !بود؟ دیگه یكي

 :پرسیدم مردد

 !داره؟ دوستش هنوزم_

 خندید سروناز

 ! احمقه؟ مگه بابا نه_

 !دوني؟ مي كجا از_

. شناسم مي و داداشم نگاه برق كه اونجایي از_

 كنه نگاه وقتیم كنه نمي نگاه مهگل به اصال

 .حسیه هر از خالي چشماش

 سمت اومد و برگشت سیاوش كه دادم تكون سري

. كردیم سكوت سروناز و من اومدنش با. ما



 و" داخل رم مي من"گفت آرومي به سیاوش

 .افتاد راه ما از جلوتر خودش

 :گفت و برگشت سرونازم

 بریم_

 :گفتم و آوردم در جیبم از و گوشیم

 .میام االن بزنم تلفن یه منم برو تو_

 و رفت. افتاد راه سیاوش دنبال و گفت اي باشه

. دهكر پا به دلم تو آشوبي چه رفتنش با نفهمید

 لب زیر و گذاشتم آرومم نا قلب روي و دستم

 :كردم زمزمه

 چي كه شنیدي لعنتي باش آروم ، باش آروم_

 ..نداره دیگه. نداره دوستش گفت. گفت

 خیره. سپردم باد دست به و موهام و كشیدم آهي

 به خودشونو تابانه بي كه شدم دریا موجاي ي

 .زد مي پسشون ساحل و كوبیدن مي ساحل



 كرده انتخاب و اشتباهي عشق هم دریا شك بي

 .بود
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 دنیاي توي پا شدم مي تر بزرگ چي هر انگار

 هتجرب رو بیشتري چیزاي و ذاشتم مي جدیدتري

 . افتادم عمو حرفاي یاد یهو. كردم مي

 من حاال و بود كرده بد اردوان مادر با مادرم

 حاال فقط نه. دادم مي پس و كاراش تقاص داشتم

 .عمره یه بلكه

 و پام خواستم مي. تر نزدیك رفتم و كشیدم آهي

 دهش گرفته حالم. بزنم قدم تو كمي و آب تو بذارم

 و بود زده بیرون كالم زیر از كه و امموه. بود

 .بستم هام چشم و سپردم باد دست به

 آب تو نرو_



 برگشتم و كردم باز و چشمام اردوان صداي با

 يخاص سیس با و بود دستش تو سیگاري. سمتش

 هاي كام ازش و برد مي لبش سمت و سیگارش

 با انگار. بود كرده اخم بازم. گرفت مي عمیق

 همیشه كه بود داده حالت ابروهاش به تافت

 و اخالق بد البته و جدي و اخمو.باشه اینجوري

 .تحمل قابل غیر

 !تو؟ به ربطش وقت اون_

 به كه حالي در و داد بیرون و دهنش تو دود

 :داد جواب میومد سمتم

 خواست ازم و سمت سپرد رو تو بابا وقتي_

 زا تونم مي یعني این باشم دردونش عزیز مراقب

 .كنم تمنع كاري هر

 . دریا به زد زل و ایستاد كنارم

 خودم نكرده الزم هه! تو؟ دست سپرده منو عمو_

 .هست خودم به حواسم



 كاري توهم با رسم مي كارام به من. خوبیه فكر_

 به مو به مو كردي اشتباهي كار هر ولي ندارم

 من شم مي من وقت اون دم مي گزارش عموت

 ،سر رهخی دختر به تو و شناس وظیفه شخص یه

 !چیه؟ نظرت! هوم؟

 این دست از آخرش. كردم نگاهش حرص با

 دلیل اگه. شدم مي دیوونه رفتارش و كاراش

 رفتار باهاش االن شاید دونستم نمي و كاراش

 .كنم سكوت دادم ترجیح ولي. داشتم بدتري

 كاراش و خودش دست از جوري یه باالخره

 مي عمو شرط مردن قبول با. شدم مي خالص

 ینا از بدتر شرطش مطمئنا. برم ایران از تونستم

 .بود نخواهد من االن وضع

 !هست؟. نیست رنگي دیگه سیاهي از باالتر
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 با كه ویال سمت برم برگشتم اردوان به توجه بي

 :ایستادم جام سر زد كه حرفي

   

 عموت خواست این. نبودم اومدنت به راضي_

 .بگیرم و جلوش نتونستم مخالفتامم با كه بود

 .چشمام تو زد زل و برگشت

 دختر گفتم اگه االنم. نده دستم بهونه پس_

 اي دیگه حرف این، جز. نداره برت دور عمومي

 مي بد جونت عمو براي هم من براي هم زدم مي

 . شد

 رو كرد پرتش و زد سیگارش به اي دیگه پك

 . زمین

 ارك این قبلنم. نمك مي خورد و پات قلم بري كج_

 بعد سري كن جمع و حواست پس ؟!نه كردم و

 .دم نمي هشدار بهت دیگه



 سمت به و شد رد كنارم از من به اهمیت بي و

 كردن خورد. كشیدم عمیقي نفس. افتاد راه ویال

 .نداخت مي تلخ ي خاطره یه یاد منو پا قلم

 روزي. پیش سال ۸-۷ به برگشت كه اي خاطره

 كوبید آنچنان اردوان و كردم مي بازي داشتم كه

 چك تو ماه یه تا پام زمین رو شدم پرت كه پام تو

 .بود

 كرد بازخواستش كارش این براي عمو وقتي

 خیلي و كردیم مي بازي فوتبال داشتیم گفت

 .اومد من سره بال این اتفاقي

 هم اتفاقا این از بازي موقع خب گفتن مي همه

 اون من و. تنیس چیزي دیگه میاد پیش میوفته

 كه دونستم مي خودم فقط و كردم سكوت لحظه

 این و كردم مي بازي عروسك داشتم توپ جاي

 .بوده قصد از اردوان كار



 حرفاي. كشیدم سورناكي آه گذشته یادداوري با

. سابق مثل نه ولي بود كرده ناراحتم اردوان

 شدن دور از بعد و كالهم زیر فرستادم و موهام

 .افتادم راه ویال تسم به منم اردوان

 .بود ماجرا شروع تازه این و
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 سیاوش و سروناز از اثري شدم كه ویال وارد

  مهه. اتاقش تو بود رفته شك بدون اردوانم. نبود

 اومده وجود به بدي جو و كردن مي پچ پچ آروم

 .اتاقم تو رفتم و شدم رد بقیه كنار از. بود

 داشت ولي شه بهتر هوام و حال تا شمال اومدم

 اینور هي و كشیدم دراز تختم رو. میشد بدتر

 و شدم بلند جام از كالفه آخرشم. شدم مي اونور

 مي غروب كم كم داشت آفتاب پنجره دمه رفتم

 . شد مي تر دلگیر هوا و كرد



 اصال. بیرون زدم ویال از دوباره و كشیدم پوفي

 به بگه عمو به خواد مي اردوان كه درك به

 دونست مي خودش عمو. نكردم گوش حرفاش

 دروغ گفتم مي اگه و نمیاد خوشش من از پسرش

 .كرد مي باور شك بدون گه مي

 ازیب و سرسبز اطراف فضاي بیرون زدم ویال از

. بزنم قدم اطراف این كمي خواست مي دلم. بود

 مهدي مادره آهنگ و گوشم تو گذاشتم و هندفریم

 مشغول اطراف به توجه بي و كردم پلي و یراحي

 .شدم زدن قدم

 دور و دستام. شد مي قبل از تر خنك داشت هوا

 كه دوختم اي جاده به چشم و كرده حلقه خودم

 تمبس و هام چشم. سرسبزي و بود سرسبزي فقط

 . كردم فكر اردوان به و

 كردم سعي باري چند بچگي روي از كه اردواني

 بودم بچه خب. دز پسم اون و بشم نزدیك بهش



 مدرسه جاي به اكثرا هم عمو. نداشتم بازي هم

 توي تنهایي من و گرفت مي معلم برام من رفتن

 .میشدم دیوونه داشتم بزرگي اون به عمارتي

 یه ؟!كردن جدام بابام از كه بود سالم چند من مگه

 و سرم! جدایي؟ از فهمه مي چه ساله هفت دختر

 من كسي كردم حس كه كشیدم آه و پایین انداختم

 .داد هولم محكم و گرفت و

 يچ نفهمید خودمم كه افتاد سریع انقدر اتفاق این

 مدل ماشین. لرزیدم مي بید مثل و شدم شوكه. شد

 داشتم تازه و گذشت كنارم از سرعت با باالیي

 .افتاد اتفاقي چه كردم مي درك

 این از شخصي و ماشین زیر رفتم مي داشتم من

 بودم آغوشش تو هنوزم. ردك جلوگیري اتفاق

 چشم تجف یه با كه ببینم و ناجیم تا برگشتم سري

 شدم رو به رو رنگي



 حس و بود آشنا برام عجیبي طور به كه چشمایي

 ولي دیدم جایي قبلنم هارو چشم این من كردم مي

 !كجا؟ آخه

 !خوبه؟ حالتون_

 بود جذاب و مردونه صورتش مثل كه صدایي با

 پر و جدي اردوان مثل تشصور. اومدم خودم به

 نگاه یه با كه ها صورت اون از. بود جذبه

 نگاهشون همش خواد مي دلت و میشي جذبشون

 .كني

 به دستي و شد جدا ازم آروم. دادم تكون سري

 شده خاكي كمي دیوار به برخورد كه كه لباسم

 :گفت و كشید بود

 !كنه؟ نمي درد دستتون_

 ارهپ كمي اسملب آستین. انداختم دستم به نگاهي

 .كردم مي حس و دستم سوزش تازه. بود شده



 آرومي به و گرفتم فاصله شخص اون از قدمي

 :گفتم

 .خوبم من نیست چیزي ممنونم_

 آمیزي طعنه لحن با و خورد گره هم تو ابروهاش

 :گفت

 دارم اطالع من كه جایي تا و خیابونه اینجا_

 .خانوما روي پیاده نه ماشینه تردد محل خیابون

 بهم كه درسته حاال خورد بر بهم صحبتش لحن

 دهنش از چي هر نمیشه دلیل این ولي كرده كمك

 كه و هندفریم و گوشي شدم خم. بگه میاد در

 .برداشتم رو بود افتاده زمین روي

 خودش مثل و انداختم سرم رو دوباره رو كالهم

 :دادم جواب جدي

 . تشكر كردنتون كمك بابت_



 تیري پام شم دور اونجا از خواستم كه همین و

 بره اخمام و ایستم به جام سره شد باعث و كشید

 .هم تو
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 كمرم دور دستي كه چطوره پام ببینم تا شم خم

 نشست

 كن تكیه من به_

 جاش از اي ذره حتي اون و زدم پس و دستش

 :گفتم خشم با نخورد تكون

 . تونم مي خودم_

 :انداخت بهم ناكيترس نگاه

 نمي پاتم وضع این با.  خطرناكه مسیر این_

 .نكن لجبازي بخوري تكون مترم میلي به توني



 صداي با كه بزنم حرفي كه كردم باز و دهنم

 :سمتش برگشتم وحشت با و شدم الل اردوان

 !كني؟ مي غلطي چه داري_

 پسره بود كنارم پسره رو عصبانیش نگاه

 :گفت دوانار به رو و زد پوزخندي

 نای كل شایدم یا!  توِا؟ با خانوم این نكنه! چیه؟_

 !خریدي؟ رو منطقه

 و شد نزدیكمون محكم و بلند قدم چند با اردوان

 خودش دست و بیرون كشید پسره اون بغل از من

 .شد حلقه كمرم دور

 و كرد اي قروچه دندون كه كردم نگاهش متعجب

 :گفت

 مي رو همنطق این كل حتما تونستم مي اگه_

 لنمقب. نبینمت هم اتفاقي طور به حتي تا خریدم

 .نباش قرمزام خط ور دور بودم گفته بهت



 :داد جواب و انداخت اطراف به نگاهي پسره اون

 از نامدار قرمز خط نكنم فكر! قرمزت؟ خط_

 بخش این یادمه من كه جایي تا! شه؟ شروع اینجا

 ؟!گم نمي درست نیست، شما ماله زمین از

 شد مي وضوح به و اردوان دستاي شدن مشت

 .كرد حس

 فاصله ازش پس. شناختیش دونم مي خوب_

 سال ٥ كه كنم مي تا باهات طوري وگرنه. بگیر

 بازم اتفاق اون خواي نمي كه تو كردم تا پیش

 !خواي؟ مي بیوفته

 صورتش اردوان جاي كه بود شخص اون اینبار

 .شد آشفته و عصباني

 خشم با و چسبوند خودش به بیشتر و من اردوان

 :داد ادامه

 وگرنه. نبینمت اطرافیانم و خودم و بر و دور_

 ...گرون خیلي میشه تموم گرون برات



 بده زدن حرف ي اجازه بهش كه این از قبل و

 همراه خودش دنبال و من و ویال سمت برگشت

 :شد تکرار ذهنم تو بار هزاران سوال این و. كرد

 !دیدم؟ کجا و مرد این من_
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 و من همچنان اردوان و بود بریده و امونم درد پا

 بي شدیم كه ویال وارد. كشید مي خودش دنبال

 تمپر و برد باال اتاق سمت به و من بقیه به توجه

 . تختم رو كرد

 تو و پامو مچ و شدم خم سریع درد، شدت از

 انماردو. شدم ماساژش مشغول و گرفتم دستم

 توي دستي عصبي و گرفت فاصله ازم كمي

 :گفت بلند صداي با و كشید موهاش

 نگفتم مگه! نكن؟ درست دردسر نگفتم مگه_

 جاییش كه شهري تو تنها و تك! نده؟ دستم بهونه



! ها؟ رفتي مي گوري كدوم داشتي نمیشناسي و

 اون كنار وضعیت اون تو رو تو باید حتما

 !كیه؟ اون يدون مي اصال! دیدم؟ مي عوضي

 سروناز و سیاوش شد باعث اردوان فریاد صداي

 سیاوش. داخل بیان و كنن باز و در سراسیمه

 هب نگراني با و نشست تخت رو كنارم اومد سریع

 . شد خیره پام

 !كرده؟ ورم چرا پات شده چي_

 برد و صداش ولوم و اردوان سمت برگشت یهو

 باالتر

 مي چیكار داري معلومه هیچ! خبره؟ چه اینجا_

 !كني؟

 :گفت و كرد من به اي اشاره اردوان

 مهمه خیلي برام پروژه این گفتم من سیاوش_

 اه سلوكي جلوي یعني بدم دستش از اگه گفتم

 فرس این نیاریم خودمون با مچه بچه گفتم. باختم



 سر از خانوم این وقت اون بعد كاریه فقط

 بیرون رم مي بیرون زده ویال از من با لجبازي

 حلقه خانوم دور و دستاش نریمانه كنار بینم مي

 !چي؟ یعني اینا دوني مي. كرده

. كرد نگاهم متعجب و من سمت برگشت سیاوش

 اردوان عصبانیت وجود با و موقعیت اون تو

 مي گاز و لبم درد از. بگم چي باید دونستم نمي

 .نیاد در صدام تا گرفتم

 :داد ادامه و زد موهاش به چنگي اردوان

 حیف. خوره مي هم به حرومزاده اون از محال_

 از وگرنه باشم من زنه مي جا كه اوني خوام نمي

 اون كه همین ولي. رفتم مي شده خراب این

 و میدون كه. باشم منم باید یعني اینجاست هنوزم

 ....بزنم كه. نكنم خالي

. داد خاتمه حرفاش به دستاش شدن مشت با

 دستش تو و مپا آروم و زد زانو پام كنار سیاوش



 پام درد از طرفیم از و كشیدم خجالت. گرفت

 كه بزنم پسش خواستم. شد اشك پره چشمام

 .نتونستم

 :گفت نگراني با و اردوان سمت برگشت

 !كردي؟ چیكار این با_

 رفت در كوره از اردوان

 بالیي یه زدم مي همونجا كه تونستم مي اگه_

 ...ولي میاوردم سرش

 رفته در پاش_

. كردم نگاش زده وحشت سیاوش رفح این با

 :گفت و شد گرد  اردوان چشماي

 ! رفته؟ در! ؟!چي؟_

 داد تكون سري سیاوش

 سریع و انداخت بهم ناكي وحشت نگاه اردوان

 ایستاد روم به رو اومد



 خودم وگرنه بگو راستش! ؟ باهات كرد چیكار_

 . كنم مي خورد و پاهات

 :گفتم لرزوني صداي و بغض با

 بهم بزنه خواست ین..ماش یه خدا هب ي..هیچ_

 مي خورد چ..پي پام. ار..كن كشید و..من

 .همین كنه كمكم ت.خواس

 فریاد بلند و خون كاسه دو شد اردوان چشماي

 :زد

 .فیلمشه همه اینا. حرومزاده مرتیكه كردي غلط_

. زارم نمي زندش. كرد گل بازیش من سوپر باز

 ..كنم نمي ولش دفعه این

 قاطي و عصباني خیلي كه حالي در عجله با و

 .دنبالش سراسیمه سیاوش و بیرون زد در از بود

  عصباني موقع اردوان بود كرده ثابت تجربه

 یمكس و میشه خطرناك قبل از بیشتر خیلي شدن

 دونستم نمي ترسیدم خشمش از. نیست جلودارش



 زا و پام درد طرفي از. بیوفته اتفاقي چه قراره

 .ردوانا عصبانیت این طرفیم

 رفتم نمي ویال از شد مي خورد پام قلم كاش

 شروع. نمیوفتم مرتیكه اون گیر كاش. بیرون

 عسری سروناز كه كردن گریه بلند صداي با كردم

 و گرفت آغوشش تو و سرم و نشست كنارم اومد

 :گفت نگراني با

 !داري؟ درد خیلي! فرمیسك؟ خوبي_

 گریه بلند بلند. نداد زدن حرف اجازه بهم هقم هق

  .نمیومدم اصال كاش گفتم مي خودم با و كردم مي

 .... كاش
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 سعي و داد مي ماساژ و كمرم آروم سروناز

 راحتیا همین به من مگه اما. بده دلداریم داشت



 سراسیمه اردوان بلند صداي با! شدم؟ مي آروم

 . شدم بلند جام از

 :گفت نگراني با و گرفت و دستم سروناز

 حواسش سیاوش. نیست چیزي فرمیسك بشین_

 .هست چیز همه به

 اون با. شد مي تر بلند لحظه هر اردوان صداي

 در سمت به زدم مي لنگ كه حالي در نابود پاي

  رفتم

 یدبا. منه تقصیر اتفاقات این ي همه سروناز نه_

 .شده چي ببینم برم

 رفتم اتاق از سروناز اصراراي به توجه بي و

 مي حس كه بود زیاد حدي به دردم پا. بیرون

 شدت از و پام. برم حال از كه لحظس هر كردم

 با بودم مجبور و بزارم زمین تونستم نمي درد

 .برم بقیه سمت به كنان لي لي سالمم پاي



 مي كه دیدم و اردوان رسیدم كه ها پله باالي به

 و جلوش بقیه و بیرون بزنه خونه از خواست

 مشون رو گذاشت و دستش سروناز. بودن گرفته

 :گفت و

 راه باهاش خدا ترو. كرده ورم پاهات فرمیسك_

 .میشه آروم اردوان االن بشین بیا نرو

 :زد عربده اردوان یهو كه بزنم حرفي خواستم

 گفته بهش. فرمیسك سمته رفته خورده ـه*گـ_

 از اینارو همه نبینمت خانوادم ور و دور بودم

 زندش دیگه امشب. بودم كرده زد گوش بهش قبل

. كند و خودش گور كارش این با زارم نمي

 گفتم. كنید ولم. نكنم تیكش تیكه اگه نیستم اردوان

 تا نارك برید.  بیارم در و پدرش برم باید كنید ولم

 .كنار برید گفتم نیاوردم هم شما سره بالیي یه



 جملش یه همون میخ من و زد مي فریاد اردوان

 منم یعني. گفت خانوادش راجب كه بودم شده

 !دونست؟ مي خانوادش از عضوي

 يم سرازیر گونم روي دیگري از پس یكي اشكام

 نگاه اردوان رفتار این به داشتم همچنان من و شد

 غیرت و كاراش این اسم میشد یعني. كردم مي

 !داشت؟ غیرت من رو اردوان اصال!گذاشت؟

 پا رس ستمنتون بیشتر اون از پام كشیدن تیر با

 نرده به و سرم و زمین رو نشستم همونجا. بمونم

 و كرد اي اشاره من به احساس كه زدم تكیه ها

 .سمتم برگشتن بقیه

. بكشم جیغ لحظه اون خواست مي دلم چقدر

 باز محض به و فشردم هم رو و چشمام

 عجله با كه دیدم و اردوان و سیاوش كردنشون

 .میومدن باال ها پله از



 نگراني با سیاوش. بود بریده و امونم پام درد

 :گفت

 ! خوبي؟_

 پا یرز دستي بدم جوابي بتونم كه كه این از قبل و

 بلند و سرم. كرد بلندم جام از و نشست گردنم و

 اردوان ي آشفته ي چهره به نگاهي و كردم

 .رفت مي پایین ها پله از عجله با كه انداختم

 و سرم و زدم بود مشتم تو كه پیراهنش به چنگي

 چه هر خواست مي دلم االن. چسبوندم سینش به

 ولي نكشم درد انقدر و برم حال از زودتر

 .شد نمي كه افسوس

 .كشیدن درد به بودم محكوم من
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 خودش سریع و ماشینش تو نشوند و من اردوان

 سیاوشم بیوفته راه كه این از قبل و. شد سوار

 جیغ صداي بعد اي لحظه و. نشست وجل سریع

 دز ویال از سرعت با اردوان و شد بلند الستیكا

 .بیرون

 و پاش اردوان.  شدم جمع خودم تو درد از

 تا. داد مي فحش لب زیر و گاز رو بود گذاشته

 آخ یه حتي نكردم جرعت بیمارستان به رسیدن

 .بگم كوچولو

 كمكم سیاوش. بیمارستان به رسیدن محض به

 هب قدمي خواستم كه همین. شم پیاد ماشین از كرد

 با و و جلوم اومد اردوان بردارم جلو سمت

 .كرد كولم دستام گرفتن

. مباش نداشته مخالفت قدرت كه بود اونقدري دردم

. برد اورژانس سمت به عجله با و من اردوان

 :گفت و سمتمون اومد پرستار یه لحظه همون



 تخت رو بذارینش_

 كه خوابوند تخت رو و من اطاحتی با اردوان

 :گفت گرفت مي و نبضم كه حالي در پرستاره

 ! شده؟ چي_

 اردوانم و دادن توضیح به كرد شروع سیاوش

 پرستار كه نگذشت اي لحظه. بود پام به نگاهش

 ردكت به دقیقه چند از بعد و اتاق یه تو برد و من

 .سرم باال اومد

 ديلبخن چون. داشت خبر موضوع از اینكه مثل

 :گفت و زد روم به

 .میشي راحت بعدش لحظس یه فقط دردس_

 :زد لب آروم. كردم نگاه سیاوش به وحشت با

 ندازه مي جاش لحظس به فقط نیست چیزي_

 .میشه خوب سریع



 لب. زد مي گول ساله ٤ ي بچه داشت انگار

 جا از. گرفتم گاز و دهنم تو و بردم و پایین

 اي دیگه راه هیچ یعني ترسیدم مي پام انداختن

 !نداشت؟

 به كردم شروع ترس از شد نزدیكم كه دكتر

 از و شدم بلند جام از تونستم مي كاش. لرزیدن

 تكون ي اجازه بهم پام درد كه حیف اما برم اینجا

 .داد نمي خوردن

 گاهن سیاوش به و چشمام تو ریختم و التماسم تمام

 مخمصه این از جوري یه تونست مي شاید. كردم

 و. جلوم اومد عصبانیت با اردوان یهو. دهب نجاتم

 :گفت سیاوش به رو

 بیرون برو تو_

 رمدكت بزنه حرفي بخواد سیاوش كه این از قبل و

 اتاق از عصبي سیاوش و كرد تایید و حرفش

 كنم خفه و اردوان خواست مي دلم. بیرون رفت



 امپ دكتر! ؟.بیرون نداخت مي و سیاوش باید حتما

 .مبست و چشمام زده وحشت كه گرفت دستش تو و

 .بگیر گاز اومد دردت_

 كه دیدم و اردوان دست و كردم باز و چشمام

 خالي براي بود خوبي راه. بود صورتم جلوي

 بزنم حرفي تا كردم باز و دهنم. دلیم و دق كردن

 سوزش و شد دهنم وارد اردوان دست یهو كه

 .شد حس پام توي فجیعي

 هك خراشي گوش جیغ.  كشیدم جیغ وجود تمام با

 هرسید بیمارستان افراد تمام گوش به شك بدون

. كشید پر تنم از روح اي لحظه كردم حس. بود

 يچ نفهمیدم دیگه و رفت سنگیني چشمام كم كم

 .شد
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 مي كه شنیدم و سیاوش صداي چشمام شدن باز با

 :گفت

 اومد هوش به_

 كنار كه اردوان به نگاهي و چرخوندم و سرم

 رفت مي سنگیني سرم. انداختم بود ایستاده پنجره

 .كرد مي درد سینم ي قفسه و

 گره هم تو ابروهاش هنوزم. كنارم اومد اردوان

 با سیاوش. عصبیه بود معلوم و بود  خورده

 :گفت مالیمت

 !بهتري؟_

 :داد تكون سري

 خوبم_

 دامها تر بلند و گفت" شكري خدا"لب زیر سیاوش

 :داد

 .بریم شو بلند دیگه پس_



 هنوزم. شدم بلند جام از و انداختم پام به نگاهي

. بودش بسته باند با دكتر و كرد مي درد كمي پام

 به كردم سعي ولي بود كرده معذبم تنم لباساي

 .نیارم خودم روي

 :گفت اردوان بردارم قدمي خواستم كه همین

 !بري؟ راه توني مي_

 نمي و بودم شده یجگ. كردم نگاهش تعحب با

 !بزارم چي پاي و حرفاش و رفتار این دونستم

 !مسئولیت؟ احساس یا نگراني پاي

 فتارر اینجوري داره بقیه جلوي و فیلمشه شایدم یا

 ، خودم كردم سعي اردوان به اهمیت بي. كنه مي

 .برم راه كسي كمك بدون

 كمرم دور اردوان دست برداشتم كه و قدم اولین

 :گفت كنه نگاهم اینكه ونبد و شد حلقه

 .عبرت درس یه شد برات اینم_



 :شدم قدم هم باهاش و زدم پوزخندي

 !افتادم؟ روز این به من كه حالي خوش اآلن_

 :داد جواب مكثي هیچ بدون

 نه_

 كردم تعجب

 خورد و پام قلم خواستي مي خودت كه تو! نه؟_

 . شد جنابعالي زحمت بدون كه كني

 بهتر شد خورد من دست به اگه. دارم فرق من_

 ....مي. عوضي اون تا بود

 .كنید تمومش! این؟ بچه مگه دیگه بسه_

 به و كردیم سكوت جفتمون سیاوش صداي با

 زا دست به موقعیتم این تو. دادیم خاتمه بحثمون

 . داشت نمي بر زدنش زبون زخم



 سمت رفتم و زدم پس و اردوان دست حرص با

 يخوب ي بهونه تونست مي پام وضع این. سیاوش

 . باشه سیاوش به نزدیكي براي

 الدنگه مردیكه. نمیومد اردوان اصال كاش

 .رواني
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 سوار كرد كمكم و زد روم به لبخندي سیاوش

 سیاوش گوشي باري چند راه طول در. شم ماشین

 من حال خواست مي و بود سروناز. خورد زنگ

 .بپرسه و

 مي بوق طوري. عصبي اردوان و ودب ترافیك

 و وایستاده الكي جلوییش ماشین انگار كه زد

 دز مي مشت با بار یه دقیقه چند. كنه نمي حركت

 .داد مي فحش لب زیر و ماشین فرمون تو



 اردوان عصبانیت موقع دونست مي سیاوشم

 نمي هیچي همین براي زد حرف باهاش نمیشه

 .ادد نمي كاراش این به اهمیتي و گفت

 رسیدیم ترافیك تو موندن كلي از بعد باالخره

 كه همین و بود نشسته حیاط تو سروناز. ویال

 .سمتمون اومد كرد پارك و ماشین اردوان

 ازبراند و پام تا سر نگراني با و بود كرده بغض

 كرد مي

 پات االن! داشت؟ درد خیلي! خوبي؟ فرمیسك_

 !كنه؟ مي درد هنوزم! چطوره؟

 :شدم تر نزدیك بهش قدمي زدم روش به لبخندي

 بود ساده رفتگي در یه فقط بهترم_

 و خندش جلو كرد مي سعي كه حالي در سیاوش

 :گفت طبعي شوخ لحن با بگیره

 .نگفت آخم یه اصال ساده خیلــي بابا آره_



 تو زدم مشت با. ندازه مي تیكه داره فهمیدم

 :گفتم و سینش

 .كن مسخره و عمت_

 جلوتر سروناز بهش،با تنرف غره چشم از بعد و

 .داخل رفتیم و افتادیم راه بقیه از

 چون من و شدن حالم جویاي دیدنم با بقیه

 كردم عذرخواهي نداشتم و حالم شرح ي حوصله

 .اتاق تو رفتیم سروناز با همراه و

 و كردم عوض و لباسام شدیم اتاق وارد كه همین

 اتاق اطراف به نگاهي سروناز. تختم رو دادم لم

 :گفت و نداختا

 اتاق این تو موندنت خاطر به اردوان مطمئني_

 !نگفته؟ بهت چیزي

 انداختم باال ابرویي

 !چطور؟_



 اتاقش وارد كسي كه این از متنفره اردوان آخه_

 اتاقش. داشت بچگي همون از و عادت این. بشه

 بارها حتي كنه مي جور و جمع خودش همیشه و

 اتاقش به ورود خاطر به خدمتكارارو بارها و

 و اردوان اتاق اسم بچگي همون از. كرده اخراج

 حتي. بود ممنوع همه براي چون. ممنوعه گذاشتم

 .باباش

 همه این انگار. كردم نگاه سروناز به تعجب با

 كه كرده زندگي خونه اون تو من جاي اون سال

 ازم اردوان چون همیشه. باخبره چي همه از

 .رفتم نمي اتاقشم سمت بود بیزار

 اردوان اتاق به رفتنم با بود كرده ثابت تجربه

 وت باري چند جز.  نیست انتظارم در خوبي چیزه

 البته. نرفتم اردوان اتاق تو وقت هیچ بچگي

 به و خودش با ولي رفتم دوبار یكي چرا دروغ

 جرعت وقت هیچ این از غیر. خودش خواست

 .نداشتم و ریسكي همچین



 تو كه كنجكاوي با و شدم جا به جا جام تو كمي

 :گفتم بود هویدا صدام

 !دوني؟ نمي و دلیلش_

 داد تكون نه ي نشونه به سري

 هر. پرسیدم سیاوش از باري چند.  دونم نمي_

 با زندگیش كل اردوان گه مي و خنده مي سریم

 از سر نكن سعي گذره مي داره راز و رمز

 اردوان طوره همین واقعنم و. بیاري در كارش

 . عجیبه زیادي

 نظر به عجیب زیادي اردوان بود سروناز با حق

. كردم مي درك خوبي به و این من و رسید مي

. داد تلفن پشت كه قتلي دستور قضیه مثال براي

 براش مواد خاطر به گفت مي كه پاپوشي یا

 كه مردي مثل آدمایي با دشمنیش و كردن درست

 .دیدیم امروز همیني



 اینكه. فهموند مي بهم و چیز یه همه و همه

 كاش خطرناك،فقط خیلي.خطرناكیه آدمه اردوان

 شایدم یا كنجكاو. آورد در كارش از سر شد مي

 ...كمي فقط. بودم فضول كمي
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. پریدم خواب از سروناز صداي و سر با صبح

 اول حمیرا جاي بود كرده عهد خودش با انگار

 فيپو كالفه. كنه رمبیدا و سرم باال بیاد صبحي

 .شدم بلند جام از و كشیدم

 مي نظر به شنگولي و شاد حسابي كه سروناز

 :گفت و نشست تخت رو كنارم رسید

 !بري؟ راه باهاش تونه مي چطوره پات_

 :گفتم دادم مي تكون و پام كه حالي در

 خوبه آره_



 كوبید هم به و دستاش ذوق با

 به بیرونن رفته همه صبح از جون، آخ_

 مي هم تو و من گفتم سیاوش به برسن كارشون

 .بریم بزنیم كه شو آماده پاشو. ولگردي ریم

 بیشتر داشتم دوست و نداشتم حال كه این با

 جام از و كنم كور ذوقش نیومد دلم ولي بخوابم

 .رفتم بهداشتي سرویس سمت به و شدم بلند

 زدن مسواك و صورتم و دست شستن از بعد

 آرایش داشت سروناز. شدن آماده به كردم شروع

 .نداشتم آرایشم ي حوصله حتي من و كرد مي

 :گفتم سروناز رو و پوشیدم و جینم شلوار

 !بمالي؟ انقدر باید حتما_

 مگه بگیرم عكس حسابي خوام مي چون آره_

 ...تو

 :داد ادامه و انداخت بهم نگاهي



 !بیاي؟ اینجوري قراره كه نگو_

 :تمداش برش و رفتم مانتوم سمت به

 .بیام همینطور خوام مي دقیقا_

 كشید دستم از و مانتوم و سمتم اومد عجله با

 بیرون

 به رنگ. زنمتا مي گیرم مي خدا به فرمیسك_

 من نرسي خودت به. شدي ماست شبیه نداري رو

 .رسم مي حسابت به

 روي رفتم و آوردم در براش شكلكي حرص با

 هب نگاهي آیینه تو و  نشستم آرایش میز صندلي

 رو به رنگ بود سروناز با حق. انداختم خودم

 .نداشتم

 مثل. شدم مشغول و برداشتم و آرایشم لوازم

 آرایشا اون از. كردم آرایش ملیح و ساده همیشه

. كني مي تغییر كلي ولي نمیاد چشم به زیاد كه



 از و زدم خودن روي به بخشي رضایت لبخند

 .شدم بلند جام

 :گفت و كرد نگام دقت با سروناز

 !خوشگلي؟ تو انقدر چرا دختر، شه كوفتت_

 كه حالي در و برداشتم تخت روي از و مانتوم

 :گفتم پوشیدمش مي

 همه این از شدم خسته خودمم. گن مي همه واال_

 .زیبایي

 و باال داد و هاش ابرو. شد پوكر سروناز قیافه

 :داد جواب

 .نبودن بیش گویي دروغ من مثل همه نكن شك_

 . بدن بهت الكي خوشي دل خواستن

 پوشیدن مشغول خودشم حرفش این از بعد و

 و فمكی و زدم رفتارش این به لبخندي. شد لباساش

 .برداشتم



 دوست بهترین تونست مي سروناز شك بدون

 .باشه
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. بیرون زدیم خونه از جفتمون شدن آماده از بعد

 سروناز انگار. خرید رفتیم چیزي هر از قبل

 تا. شناخت مي خوب رو شمال خریداي مركز

 .كردیم خرید و چرخیدیم خریدا مركز تو عصر

 همون از درست. بود كرده پول پر و حسابم عمو

 عمو چرا كردم مي فكر خودم با همیشم. بچگي

 ي همه ممكنه یعني! ده؟ مي اهمیت من به انقدر

 و امانمم واقعا یعني! باشه؟ مامانم خاطر به اینا

 !داشته؟ دوست

 كفشارو این فرمیسك واي_

 وارد. اومدم بیرون فكر از سروناز صداي با

 هاي كیسه از دستامون وقتي و شدیم مغازه



 زيچی یه بریم گرفتیم تصمیم شد پر خریدمون

 .بخوریم

 اون شیك رستوراناي از یكي تو و ناهارمون

 داشتیم قصد. خونه برگشتیم و خوردیم اطراف

 هك بودیم خسته انقدر ولي دریا بریم یدخر بعده

 استراحت فعال و بمونیم خونه تو دادیم ترجیح

 .كنیم

 سروناز منو كه موقعي درست عصر طرفاي

 با. خونه برگشتن بقیه بودیم فیلم دیدن مشغول

 سیاوش به رو و كردم برخورد سرسنگین اردوان

 :پرسیدم

 !شدین؟ موفق! بود؟ چطور_

 بود معلوم كه حالي در و داد لم مبل رو سیاوش

 :گفت خستس حسابي

 و دروغ تا هزار با داره همیشه مثل نریمان_

 عموش به پشتشم. باال كشه مي و خودش كلك



 هاگ. بهتریناس از یكي كار این تو عموش. گرمه

 این هاي زحمت تمام ببازیم اونا به رو پروژه این

 زیر ره مي شركت و ره مي هدر به مدتمون

 .سوال

 :گفت تعجب با سروناز

 !بیشتره؟ اونا برد شانس یعني_

 :داد جواب سیاوش جاي به كامران

 رو دستشون كه باالخره. كردن جا بي خیلي_

 خودي بي نیست معلوم هیچي هنوزم. میشه

 معیني مدیر با باید. نگیرین بغل غم زانوي

 .كنه كمكمون بتونه اون شاید. كنیم صحبت

 به نظر یه كدوم هر و شدن بحث مشغول همه

 از هیچي سرونازم و من. داد مي خصوصي

 تدق با فهمیدن امید به و فهمیدیم نمي حرفاشون

 .دادیم مي گوش



 به اردوان باالخره بقیه بحث ساعت یه از بعد

 :گفت جدي خیلي و كرد جمع به رو. اومد حرف

 مي درستش خودم نباشید چیزي نگران شما_

 .كنم

 برگشتن شده گرد هایي چشم و تعجب با همه

 داشت كه حالي در محمد كردن نگاش و سمتش

 :گفت كرد مي باز و پیراهنش باالي دكمه

 !جوري؟ چه وقت اون_

 جواب و شلوارش جیب تو برد و دستش اردوان

 :داد

 بسپرید و چیز همه. كنم چیكار دونم مي خودم_

 به اونا مثل شده ببازیم اونا به زارم نمي. من به

 میارم دروغ مشت یه و اسناد جعل و بازي حقه

 .میارم دست به رو پروژه این باالخره ولي

 ادامه كه كردن مي نگاه اردوان به تعجب با همه

 :داد



 بریم باشین آماده همه دیگه ساعت دو یكي تا_

 .كردیم كار زیادي امروز. بیرون

. افتاد راه اتاقش طرف به حرف این دنبال به و

 یناناطم با زیادي مشكوك و مرموز مرد این

 !كنه؟ چیكار خواست مي یعني. زد مي حرف
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 آماده و حاضر همه كه بود ۸ ساعت طرفاي

 و بودن كرده آرایش كلي دخترا. بیرون زدیم

 .بودن منتظر در دمه شیك و خوشتیپ هم پسرا

 پشت و شدیم سیاوش ماشین سوار سروناز با

 مثل سروناز و من .افتادیم راه اردوان ماشین

 هر هر و سوزوندن آتیش به كردیم شروع همیشه

 .خندیدن كر



 هیچ و كرد مي رانندگي سكوت در سیاوشم

 وارد اردوان دقایقي از بعد. زد نمي حرفي

 .سرش پشت هم ما و شد اي محوطه

 همگي. بودیم قو متل سروناز ي گفته به

 عالي هوا. بیرون رفتیم و كردن پاك ماشینارو

 تو و دستم. میاورد جا و آدم حال خنك باد و بود

 :گفت سروناز كه بردم مانتوم جیب

 .اینه گن مي كه نفره دو هواي لعنتي_

 .خندیدم

 .نفریم ۱۱ كه فعال_

 كشید آه و انداخت جمع به نگاهي

 . شدیم جفت دو به دو شد مي كاش ولي آره_

  بقیه سمت كشیدمش و گرفتم و دستش

 .بزن حرف كم بریم بیا_



 از. رفت آقایي سمت به بقیه از جلوتر اردوان

. میشناسن رو همدیگه بود معلوم برخوردشون

 و میزي به و سمتمون اومد اي لحظه از بعد

 و كرد اي اشاره بود دریا روي به رو كه صندلي

 :گفت

 اونجا برین_

 و بود خوشتیپ همیشه مثل. كردم نگاش دقت با

 درك و دیروزش رفتار هنوزم. دار مارك لباساش

 چرا كه بود شده سوال برام واقعا و بودم نكرده

 .كرد رفتار جوري اون

 .دیگه بیا فرمیسك_

 اردوان كردن برانداز از دست سروناز صداي با

 بچه .نشستیم هم كنار. رفتم سمتش به و  برداشتم

 حوصلگي بي از اثري و بودن حال سر همه ها

 مي و گفتن مي. شد نمي دیده چهرشون تو عصر

 .بخندم منم شدن مي باعث و ندیدنخ



 كرد مي تعریف اردوان امروز ي جذبه از محمد

 كار سره نریمان با جلسه وسطه گفت مي و

 كه طوري نیومده كوتاه جوره هیچ و شده بحثش

 . بزنتش بره بود مونده كم

 تعریف اردوان از محمد حرف تایید با هم بقیه و

 حال خوب خیلي امروز گفتن مي و كردن مي

 كه طوري كرده ضایعش و گرفته و نریمان

 مي ریز ریز داشتن حضور جلسه تو كه كسایي

 .خندیدن

. اردوان رو چرخید نگاهم دوباره اختیار بي

 دست به بود داده حالت باال سمت كه و موهاش

 ويت دست تند تند اردوان و بود شده پریشون باد

 .كنه مرتبشون داشت سعي و كشید مي موهاش

 ادب كه این مگه. بود گرفته خندم تشحرك این از

 .كنه كالفس اینجوري و بگیره و حالش بتونه



 سمت برگشت بودم شده خیرش كه طور همون

 .دوختم دریا به و گرفتم ازش و نگاهم سریع. ما

 نمي من و بود شده بلند ها بچه هاي خنده صداي

 تمبرداش و گوشیم سریع. خندن مي چي به دونستم

 و اومد اردوان كه دادم شونن مشغول و خودم و

 . كردم نگاهش تعجب با. نشست من كنار

 نهم كنار خالي صندلي تنها بودم نشده متوجه چرا

 همنگا كالفه! بشینه؟ اینجا میشه مجبور اردوان و

 :گفت محمد كه گرفتم ازش و

 !بیارن؟ قلیون گفتي اروان_

 داد تكون سري اردوان

 هم تو رفت احسان قیافه

 بد پرسیدي مي مارو نظر نباید قبلش داداش_

  نبودا



 و سیگارش ي جعبه و داد تكیه صندلي به اردوان

 آورد بیرون جیبش از

 محمدم بلوبري كامران كشي مي سیب دو تو_

 ضاعقتونم همینه اوضاع ساله چند. یخ سیب

 چي نیست مهم براش كه هم دخترا. نشده عوض

 مك تره كم ضررش گرفتم آدامس براشون بكشن

 كنن مي سرفه ترم

 جانبي به حق قیافه سروناز. خنده زیر زدن همه

 :گفت و گرفت خودش به

 اصال! ؟ بگیري آدامس ما برا گفته كي نخیرم_

 خوام مي سیب دو من

 انداخت باال ابرویي اردوان

 پك یه پیش سري. كش سیب دو نكشیمون اٌهو_

 مي حاال كردي سرفه ربع یه تا زدي آدامس به

 !ي؟بكش سیب دو خواي



 نمي من" گفت مي هي و بود كرده لج سروناز

 هي اردوانم" خوام مي سیب دو من نخیرم دونم

 حتي. خندیدن مي بقیه و نداهت مي دستش

 خندید نمي خودش. بود جدي حالت تو شوخیاشم

 حاال تا. خندوند مي رو بقیه داشت حرفاش با و

 كارا این از اردوانم یعني.  بودم ندیده روشو این

 !كرد؟ نمي رو و دبو بلد
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 و سیب دو سریع سروناز آوردن كه رو قلیونا

 :گفت و برداشت

 كشیدم مي و این دخترا ما_

  گرفت ازش و قلیون و كرد اخمي سیاوش

 یونقل قراره تو گفته كي اصال. اینو من به بدش_

 !بكشي؟



 كرد رو اردوان بزنه حرفي سروناز اینكه از قبل

 :گفت و سیاوش سمت

 .بهش بدش_

 :گفت جدي خیلي سیاوش

 ...آخه_

 بهش بدش بكشه تونه نمي دوني مي خودتم تو_

 .نره چیزا این سمت دیگه شه كم روش

 و كرد اطمینان اردوان به سیاوش چرا دونم نمي

 .سروناز دست داد و قلیون

 :گفت و كرد نازك چشمي پشت سروناز

 كنم مي كم و روتون_

 :گفت جدیش لحن همون با ناردوا

 !كني؟ چاقش خواي مي خودت_

 جوابش و كرد نازك براش چشمي پشت سروناز

 و كرد ول و قلیون زد كه و پك اولین. نداد و



 از. زدن سرفه به كرد شروع هم سر پشت

 بهش خفگي حالت كامال بود معلوم صورتش

 . داده دست

 كه حالي در و داد دستش به و آبي لیوان سیاوش

 :گفت داد مي ماساژ و تشپش

. كه دي نمي گوش نكن لجبازي گم مي بهت هي_

 !شد؟ خوب حاال

 ناراحتي با بود شده ضایع حسابي كه سروناز

 :گفت هاش سرفه میون

 مي باید مخم رو رفت حرفش اون با اردوان_

 .كشیدم

 :داد ادامه آرومتر بعد

 .گیرم مي و حالش بعدا_



 قلیون به ردنك شروع پسرا. خنده زیر زدیم همه

 زا. كشید نهال فقط هم دخترا ما بین از و كشیدن

 . كشیده قبلنم بود معلوم حالتش

 تگرف و قلیون محمد یهو كه گذشت اي دقیقه چند

 :گفت و من سمت

 !كشي؟ نمي شما_

 اردوان بدم و جوابش تا كردم باز دهن كه همین

 لباس به كه حالي در و گرفت ازش و قلیون

 :فتگ كرد مي نزدیكش

 .كشه نمي نه_

 من مگه اصال. كردم تعجب رفتارش این از

 مي حرف من جاي این كه ندارم زبون خودم

 !زنه؟

 نداره من از كمي دست حالش بود معلوم محمدم

 :گفت شده گرد هاي چشم با



 داري االن شده چي زدي نمي قل كه تو اردوان_

 !كشي؟ مي

 :گفت و شد قبل از تر جدي اردوان

 .نیست بد تست حد رد. همینجوري_

 نمي قلیون قبل از اردوان بودم فهمیده كه این

 برانگیز تعجب برام كشه مي دارن حاال و كشیده

 كردم سعي و نیاوردم خودم روي به. بود تر

 .نكنم توجه بهش اصال

 سروناز. گذشت شوخي و بحث تو اي دقیقه چند

 اصال دیگه كه سوخته گلوش طوري گفت مي

 كه این مثل. ره نمي زخرفاتم این و قلیون سمت

 كرده انتخاب تنبیهش براي و خوبي راه اردوان

 .بود
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 ذیتما داشت قلیون دود ولي بود باز فضا كه این با

 محمد. بزنم حرفي نكردم جرعت ولي. كرد مي

 زد خواستم نمي. قلیونش و شماله گفت مي همش

 .باشم حال

 سروناز به رو كه شد بد حدي هب حالم آخرشم

 :گفتم و كردم

 !آب؟ تو بریم میاي_

 اردوان بده جواب خواست سروناز كه همین

 :گفت

 این تو مونده همین سرده هوا. نكرده الزم_

 .بخورین هم سرما وضعیت

 ...ولي_

 .ممنوع رفتن آب تو. ولي بي ولي_

 مثل. نمك اصرار این از بیشتر بقیه جلوي نتونستم

 كه برد مي حساب اردوان از سرونازم كه این



 رمس و بودم گرفته قلب تپش. نزد حرفي دیگه

 همب خفگي حالت داشت كم كم. رفت مي سنگیني

 و آبرویي بي ترس خاطر به من و داد مي دست

 .نداشتم زدن حرف جرعت بقیه جلو شدن ضایع

 بهم توپید مي بقیه جلو اردوان گفتم مي چیزي اگه

 و چي همه كه نمیشه تو خاطر به" گفت مي و

! بیاي؟ ما با گفت كي اصال. كه كنار بذاریم

 بعدش و!" كني؟ كوفتمون و مسافرت اومدي

. سرم تو كوبید مي مریضیمو بار هزارمین براي

 .بود عادتش این

 ماا. گشتم قرصم دنبال و كردم باز و كیفم زیپ

 باال آوردم و سرم كه همین. نبود ازش اثري

 . شد رو به رو كامران جبمتع نگاه با نگاهم

 !خوبین؟ خانوم فرمیسك_



. من سمت چرخید ها نگاه ي همه حرفش این با

 من و نشست دستم رو دستي كه دادم تكون سري

 .كرد بلند جام از و

 قدمي بخوام اگه كردم مي حس. داشتم گیجه سر

 چرخوندم و سرم آروم.  زمین خورم مي بردارم

 .شدم رو به رو اردوان برزخي ي قیافه با و

 :گفت بقیه به رو و كرد وارد دستم به فشاري

 گردیم مي بر االن ما_

 محكم اروان كه سمتمون اومد نگران سیاوش

 :گفت

 .میایم االن ما بشین تو. نیست چیزي_

 و من. بیاد باهامون نداد اجازه سرونازم به حتي

 كرد وادارم و ماشینش سمت كشوند خودش دنبال

 .جلو بشینم

 :من سمت چرخید و نشست یعسر خودشم



 خوب حالت بگي من به زودتر تونستي نمي_

 !رفتي؟ مي حال از باید حتما! نیست؟

 عمیق نفساي كردم سعي و زدم تكیه صندلي به

 بكشم

 شد تر بلند صداش

 زدي مي گند و میومد سرت بالیي یه باید حتما_

 از اینم دیروزت داستان از اون!  بقیه؟ حال به

 . امروز

 و احمق و من. فشردم هم رو و چشمام ددر با

 بودم گذاشته و حالش این اسم حاال تا باش

 مسافرت خوردن هم به نگران آقا پس. نگراني

 .رفیقاشه

 داشت امكان لحظه هر كه بغضي. كردم بغض

 كاش. شه سرازیر گونم رو اشكام و بشكنه

 ...كاش. میومدن سرونازم و سیاوش



 چه كنن مي فكر االن. بریم بخور و قرصت_

 ...كني درست دردسر بلدي فقط یعني. شده خبر

 پر چشمام چرا دونم نمي و دادم قورت و بغضم

 !بود؟ من تقصیره مریضي این مگه. شد اشك از

 این كردم مي سكوت و كشیدم مي من و دردش

 !داشت؟ دردسري چه

 !كجاست؟ لعنتیت قرصاي اون توام با_

 سرعت با اشكام شد باعث اردوان بلند صداي

 و امچشم به دستي. بیاد پایین گونم از بیشتري

 :گفتم آرومي صداي با و كشیدم

 نیاوردم_

 :گفت اوج صداش

 !نیاوردي؟_

 و اكسیژن كردم سعي و كشیدم عمیقي نفس

 سینم ي قفسه روي دستم. هام ریه به برسونم



 به ماشین كه گذاشتم هم رو و چشمام و نشست

 .دافتا راه و شد بلند جاش از سرعت
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 مي كجا داریم دونستم نمي و بودم بسته و چشمام

. بود بریده و امونم تهوع حالت طرفیم از. ریم

 تهوعم حالت كه بود زیاد حدي به اردوان سرعت

 .كرد مي چندان دو رو

 به و چشمام. داشت نگه و ماشین بعد اي لحظه

 سمت به هعجل با اردوان. كردم باز آرومي

 و سرم كه طور همون. رفت مي اي داروخونه

 .مبست و چشمام دوباره بودم داده تكیه صندلي به

 كه تلخي بوي و ماشین در شدن باز صداي با

 .برگشته اردوان فهمیدم بینیم تو پیچید

 هست كه ایني از اوضاعت تا بخور و این بیا_

 .نشده بدتر



 صيقر و معدني آب بطري. كردم باز و چشمام

 كه بود هموني قرصي. بود گرفته سمتم به و

 و گرفتم ازش و قرص. خوردم مي همیشه

 .زبونم زیر گذاشتم

 !خواي؟ نمي آب_

 دوباره و دادم تكون راست و چپ به سري

 .شد مي بهتر داشت حالم. گذاشتم هم رو و چشمام

 نفس و خورد مي صورتم به پنجره از مالیمي باد

 .كرد مي تر راحت برام و كشیدن

 هب دوباره باشه همرات همیشه. گرفتم بسته چند_

 ..نیوفتي روز و حال این

 آرامش كمي دلم فقط االن. ندادم اهمیت حرفش به

 غیر داشتنش اردوان وجود با كه خواست مي

 نظمم قلبم تپش. كشیدم عمیق نفس چند. بود ممكن

 نمي حركت چرا ببینم تا كردم باز و چشمام. شد

 .كنه مي نگام داره و بهم زده زل دیدم كه كنه



 گرفت ازم و نگاهش سري دید كه و متعجبم نگاه

 زیادي روزا این اردوان. كرد روشن و ماشین و

 این دلیل تونستم نمي من و بود شده عجیب

 .كنم درك و كاراش

 شمال همیشه مثل. شدم بیرون ي خیره پنجره از

 بود تعطیالت آخره كه حاال مخصوصا بود شلوغ

 تا و بزنن و خودشون زور خواستن مي مردم و

 .كنن استفاده شهریور آخراي از تونن مي

 از كه دریایي. دید دریارو شد مي هم همینجا از

 بعد دقیقه چند. بود بخش آرامش و زیبا هم دور

. دكر پارك سیاوش ماشین پیش و ماشینش اردوان

 و اون چون كنم تشكر ازش خواست نمي حتي

 .نستمدو مي حالم این مقصر

 بوي دونست مي. مریضه قلبم دونست مي اون

 براي خواستم كه موقعي و كنه مي اذیتم قلیون

 آب كنار برم سروناز با اوضاع اون از فرار



 شم پیاده و كنم باز و ماشین در خواستم. نذاشت

 .نشد باز كه

 گرفته قرصارو دیدم كه اردوان سمت برگشتم

 .جلوم

 شههمی باید یزيچ همچین. كیفت تو بذار اینارو_

 !دوني؟ نمي و این هنوز باشه همراهت

 :گفتم حرص با حرفش به اهمیت بي

 .كن باز و در_

 :داد جواب خونسرد

 كنم باز تا بگیر و این_

 كن باز و در خوام نمي_

 .كنم باز خوام نمي منم_

  باالتر بردم صدام

 .كن باز و در گفتم_



 و ماشین داشبرد رو گذاشت و قرص ي بسته

  صندلي به داد تكیه سینه به دست خودش

 .نمیشه باز در نداري بر قرصارو اون وقتي تا_

 باشه تو به حواسم باید كار جاي! مگه؟ اي بچه

 كار وقت یه كه. نیاد سرت بالیي وقت یه كه

 چندین این ببین اومدیم روزه یه هنوز. ندي دستم

 خواي مي. میوفتي روز و حال این به كه بارته

 گردونم مي برت امشب همین كني لجبازي

 .ندارم دردسر حوصله. تهران

 .كن باز و در_

. سمتم برگرده اردوان شد باعث صدام لرزش

 گونه ولي بود گرفته گریم كي دونم نمي خودمم

 . بود اشك از خیس هام

 :دادم ادامه لرزون صداي همون با

 فقط. نشه درست دردسر تا گردم مي بر باشه_

 .كن باز و در



 از عجله با شد باز تیكي صداي با در كه همین

 ها بچه كه اي محوطه وارد و شدم پیاده ماشین

 .شدم بودن اونجا

 [۱۰:۲۹ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک

#part_82 

 اینكه جاي به و گرفتم و صورتم جلوي و دستم

 .بهداشتي سرویس سمت رفتم ها بچه پیش برم

 . شم ظاهر بقیه جلوي اینجوري خواستم نمي

 هق دل تهه از و شدم بهداشتي سرویس وارد

 شانس چیز هیچ از وقت هیچ زندگیم تو. زدم

. ساخت ضعیف دختر یه ازم زندگي. نیاوردم

 هیچ و شد، خورد شكست، لحظه هر كه دختري

 .بیاد كنار وضع این با نتونست وقت

 من با اروان دم نمي اجازه دیگه بسمه، دیگه ولي

 ...زارم نمي. كنه برخورد ارزش بي آدم یه مثل



 ببینم و بیارم در خانوادم ي گذشته از سر باید

 شده خانواده این خوردن بهم باعث من مادر واقعا

 نیست مربوط من به موضوع این كه این با. نه یا

 نمي خونه اون تو لحظم یه باشه اینطور اگه ولي

 .میرم اونجا از. مونم

 ي آیینه جلوي رفتم و كشیدم چشمم زیر دستي

 مچش خط آوردم شانس. ایستادم شتيبهدا سرویس

. ودب سیاه سیاهه صورتم االن وگرنه بودم نكشیده

 ماست تونستم نمي جوره هیچ قرمزمم چشماي

 مصورت شستن با و ندادن اهمیتي بهش. كنم مالي

 .بیرون زدم بهداشتي سرویس از

 باعث خورد مي خیسم صورت به كه خنك باد

 روي و دستم. تنم تو بیوفته لرزي یه شد مي

 و سرم. ایستاد جلوم شخصي كه كشیدم صورتم

 نگير چشم به با نگاهم كه كیه ببینم تا كردم بلند

 .خورد گره



 خیرشون اي لحظه كرد مي وادارت كه چشمایي

 چرا كه بود نیومده یادم هنوزم كه چشمایي. بشي

 ...آشناست انقدر

 !تنهایي؟ چرا_

 نجاای دیگه این. اومدم خودم به مردونش صداي با

 با روزش اون دعواي با! كرد؟ مي چیكار

 بیزاره ازش شدت به اردوان بودم فهمیده اردوان

 مي پا به دیگه شر یه دید مي باهاش و من اگه و

 . كرد

 :گفت كه شدم رد كنارش از توجه بي

 .باشي مادرت شبیه انقدر كردم نمي فكر_

 صدا با و دهنم آب.شد خشك پاهام حرفش این با

 شبیه من گفت! گفت؟ چی االن این. دادم قورت

 کجا از و من مادره این آخه ولی! مادرمم؟

 ! میشناسه؟



 یادم از كشیدن نفس اي احظه براي كردم حس

 شده گرد چشماي با و سمتش برگشتم سریع. رفت

 :گفتم

 !شناسي؟ مي كجا از و من مادره تو_

 زد نیشخندي

 .دیدم و عكسش_

 برداشتم سمتش به قدمي بهت با

 مي كجا از و من مادره تو اصال! كجا؟ از_

 !شناسي؟

 و سمتمون اومد شخصي كه بزنه حرفي خواست

 :گفت

 .بریم باید. اومدن ها بچه نریمان_

. دش من نزدیك" میام منم برو تو" گفتن با نریمان

 :گفت و ایستاد روم به رو كمي ي فاصله با



 ندیدیش حتي كه رو مادري كردم نمي فكر_

 .باشه مهم برات انقدر

 گفتم بلند و گرفتم مشت تو و یقش اراده بي

 از بگو پس. باشمش ندیده اگه حتي مهمه، آره_

 !میشناسیش؟ كجا

 چهره همون با و كرد جدا یقش روي از و دستم

 :گفت جدیش ي

 مي صحبت راجبش بعدا دارم مهم كار یه االن_

 .كنیم

 بده و حرفي زدن فرصت من به كه این از قبل و

 .شد دور زما سریع خیلي

 اومد لعنتي بغض این دوباره و شد شل پاهام

 و مادرم راجب چیزي نریمان یعني. سراغم

 !دونست؟ مي گذشتش

 نریمان نریمان



 كردم تكرار لب زیر و اسمش بار چند

 !بودم؟ شنیده كجا قبال و اسم این من
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 جاي به و بودم ایستاده وسط اون ها دیوونه مثل

 رو دستي یهو كه كردم مي نگاه نریمان خالي

 حالي در. خودش سمت كشید و من و نشست مچم

 هاي چشم به نگاهي نبودم خودم حال تو اصال كه

 .انداختم اردوان برزخي

 چهب پیش االن نباید مگه! كني؟ مي چیكار اینجا_

 !باشي؟ ها

 . بود حرص از پر و عصباني صداش

 ...فرمیسك مخم رو نرو انقدر_

 دید كه و بدم حال. كردم نگاهش اشكیم چشماي با

 : گفت گذاشت شونم رو و دستاش باتعجب



 !باز؟ شده چت_

 .كردم سركوب و بغضم و انداختم پایین و سرم

. رفتم فرو آغوشي تو كه نگذشت اي لحظه

 .داد مي و همیشگي تلخ بوي كه آغوشي

 یا كرده بغلم اردوان كه نبود مهم اصال لحظه اون

 و كسي فقط لحظه اون. كرده كارو این چرا اصال

 و كنم پنهون آغوشش تو و خودم كه خواستم مي

 اشك و بریزم اشك هي اطراف به توجه بدون

 .بریزم

 .زدم هق آروم و گرفتم مشتم تو و اردوان پیراهن

 همه یعني.  داد مي عذابم داشت نریمان حرفاي

 !خودم؟ جز دونستن مي من مادر راجب

 :گفتم لرزید مي گریه شدت از كه صدایي با

 !آره؟ بود بدي خیلي آدم من مادره اردوان_



 كه زدم و حرف این درد پر و مظلوم انقدر

 دست فشار. سوخت خودم حال به دلم خودمم

 :شد بیشتر كمرم رو اردوان

 نگو هیچي ششش_

 .گرفتم تر محكم و پیراهنش

 دم مي قول نشه بد حالم دم مي قول بگو بهم نه_

 مبدون میخوام. بگو بهم فقط. نكنم درست دردسر

 چیزه دخترشم كه مني براي ،این بوده كي مادرم

 !زیادیه؟

 سینش به و سرم و نشست سرم رو اردوان دست

 .فشرد

 .نیست حرفا این وقت االن فرمیسك_

 !وقتشه؟ كي پس_



 مي وارد كمرم به كه فشاري از ولي كرد سكوت

 و من. عصبانیه درچق بزنم حدس تونستم مي كرد

 .گرفت و دستم و كرد جدا خودش از

 .كني رفتار عادي كن بقیه جلو كن سعي_

 تدس با. بقیه سمت كشید خودش دنبال به و من و

 .كردم پاك و اشكام آزادم

 .تهران برگردم خوام مي اصال. كن ولم اردوان_

 كرد تر آروم و قدماش كمي اردوان

 گردي مي بر خودمونم با اومدي خودمون با_

 ...ولي_

 . من سمت برگشت خشونت با و ایستاد یهو

 هبقی دوني مي! نه؟ یا كني مي تمومش فرمیسك_

 تو حال نگران و زدن زنگ گوشیم به بار چند

 اونم! همه؟ حال به بزني گند خواي مي! بودن؟



 مهمي ي جلسه یه فرداش كه موقعي درست

 !حرفاس؟ این وقت االن آخه! داریم؟ كاري

 تا باید و زدم مي گند داشتم. بود اردوان با حق

 سریع. كردم مي سكوت تهران به برگشتمون

 مسمت به و دستمالي كه كردم پاك و خیسم چشماي

 :گرفت و

 نقلیو بوي گم مي. نزن حرفي هیچ بقیه جلوي_

 ...همین. بخوره بهم حالت شد باعث

 با و كشید و دستم دنبال حرف این دنبال به و

 .كرد همراه خودش
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 مداشت سعي. افتادیم راه بقیه سمت به اردوان با

 دبو مادري سمت فكرم تمام ولي. كنم رفتار عادي

 نمي راجبش هیچي و ندیدمش وقت هیچ كه

 .دونستم



 كردن نگراني اظهار همه بقیه پیش رسیدنمون با

 مي و داد مي ماساژ و شونم همش سروناز و

 :گفت

 خوب توني مي! كنه؟ نمي درد جاییت! هتري؟ب_

 بكشي؟؟ نفس

 و خودم و بگم دروغ بودم مجبور اجبار به من و

 مي داشتم درون از كه حالي در بدم نشون خوب

 یه میز جاي ها بچه و بود شده تاریك هوا. سوختم

 روی دورش تا دور و بودن كرده روشن آتیش

 . بودن نشسته صندلی

 ریمم و حال فقط بین این و بود شده احساسي فضا

 صبح از جلسه خاطر به مریم. نبود خوش زیاد

 بي همش حاال و مادرش پیش بود گذاشته و بچش

 . كرد مي قراري

 شب یه: گفت مي و داد مي دلداریش هي كامرانم

 .خوابه االن آرامیسم شه نمي شب صد كه



 احسان یهو بود آرامیس راجب بحث كه همینطور

 یارهب و گیتارش رفت نسترن و محمد پیشنهاد به

 به نسبت حالم داشت كم كم. بزنه و برامون تا

 .شد مي بهتر پیش دقیقه چند

 یهو. بودن مشغول همه. انداختم ها بچه به نگاهي

 لحظه. خورد گره سیاوش ي خیره نگاه با نگاهم

 :زد لب آروم كه شدیم خیره هم به اي

 ؟!خوبي_

 به یتارگ احسان لحظه همون و دادم تكون سري

 روي اي ضربه. نشست جاش سره و اومد دست

 :گفت و زد گیتارش

 !بخونم؟ چي خوب_

 اول داشت اصرار و گفت مي آهنگي یه كسي هر

 :گفت جمع به رو احساس آخرشم. بخونه و اون

 هم با جا یه تونم نمي و آهنگ تا ده بابا ای_

 .خودم آهنگ اولش اصال. كه بخونم



 كه همین ولي ضاعترا به كردن شروع دخترا

 .كنن سكوت شدن مجبور شد بلند گیتار صداي

 هاي سیم روي خاصي ریتم با و دستش احسان

 گیراش صداي با و میاورد در حركت به گیتار

 :خوند مي ریتم با هماهنگ

 تنهایي این از امان

 دریایي مثل شدم

 چرخه مي طرف هر كه

 تویي ساحلش تو

 بینه مي تو سراب

 آیینه هر قلب تو 

 اینه فكرش امتم

 تویي مقابلش



 زد زل كه بود قشنگ حدي به احسان صداي

 متن و صداش به حواسم تمام و بهش بودم

 .بود آهنگش

 ببین منو خدا

 نیست من رویاي زندگي این

 اینجا دونم مي

 نیست من جاي

 ببین و من خدا

 ی خیره بقیه مثل. انداختم اردوان به نگاهی

. داد می وشگ آهنگ به داشت و بود شده احسان

 یعسر. کرد می بیشتر و جذابیتش نگاهش جدیت

 حلقه خودم دور و دستام و. گرفتم ازش و نگاهم

 .بود گرفته و اردوان بوی تنم کردم

  ببین منو خدا

 هام شب به برگردون و رویام



 خوام مي تو از و زندگیم من

 ببین و من خدا

 خیسم چشماي متوجه تازه شد تموم كه آهنگ

 كاماش سریع بشه متوجه كسي كه این از قبل. شدم

 .دریا به زدم زل و  كردم پاك و

 رفتن مي كه سمتي هر به  موجاش كه دریایي

 و راهي یعني. ساحل به شد مي منتهي آخرش

 .تحمل به بودن محكوم و نداشتم ساحل جز

 كه طرف هر به. بود من زندگي داستان این و

 نفر یه به شد مي منتهي آخرش چرخیدم مي

 ...دوانار
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 تا چند احسان. موندیم ساحل لبه شب آخراي تا

 خاطره به كردن شروع بعدش و خوند آهنگ



 ازشون هیچي من كه هایي خاطره كردن تعریف

 .دیگه جاي فكرم و بود اونجا جسمم. نفهمیدم

 گفت و نیومد باهامون اردوان برگشت موقع

 سیاوش ماشین سوار سریع من. داره كار جایي

 كارش شب وقت این ببینم تا واینستادم و شدم

 .چیه

 به زدم و خودم ماشین تو هم برگشت راه تو

 ازم چیزي نخوان سروناز و سیاوش تا خواب

 تاقا تو رفتم سریع رسیدنمونم محض به. بپرسن

 .پتو زیر خریدم لباسام كردن عوض از بعد و

 فقط. داشتم زنیا خواب و تنهایي به فقط امشب

 ...همین

 شدم موفق باالخره كردن فكروخیال كمي از بعد

 صبح خود تا خوابي چه اما. بخوابونم و خودم

 .پریدم مي خواب از و دیدم مي كابوس



 و كش. شدم بیدار خواب از كه بود ظهر طرفاي

 كسل هنوزم.شدم بلند جام از و دادم بدنم به قوسي

 داغون چقدر دیشي دونه مي خدا. حال بي و بودم

 خیرم از سروناز امروز كه رسیدم مي نظر به

 .سراغم نیومده صبحي اول و گذشته

 و شستم و صورتم و دست بهداشتي سرویس تو

 حال وسط. بود كور و سوت خونه. پایین رفتم

 اي لحظه از بعد. زدم صدا و سروناز و ایستادم

 میومد كه حالي در و بیرون اومد اتاقا از یكي از

 :فتگ سمتم

 !شدي؟ بیدار اِ _

 كشیدم پوفي

 ارمبید فعال شم مي بیدار دیگه ساعت نیم یه نه_

 نكن

 آشپزخونه تو رفت و كرد نثارم اي مزه بي

 !نیست؟ گشنت_



 شدم آشپزخونه وارد منم و افتادم راه دنبالش

 خورده یه اوهوم_

 !كني؟ آشپزي بلدي_

 نشستم صندلي روي و برداشتم نون تیكه یه

 .نیستم بلد روغنم با مرغ تخم! ؟آشپزي! من؟_

 :گفت و شد پوكر قیافش یهو

 منم_

 باال بردم دستم و خندیدم

 قدش بزن پس_

 سمت به" مزه بي"گفتن با دوباره و زد لبخندي

 زیادي امروز سروناز كردم حس. رفت یخچال

 :مگفت و دهنم تو گذاشتم و نون از تیكه. حاله بي

 !شده؟ چیزي_

 :داد جواب و نشست كنارم اومد كالفه



 كه این مثل. داشتن مهم جلسه یه امروز ها بچه_

 ندنبالش كه اي پروژه اون گرفتن براي جلسه این

 صالحیت رد كه این مثل ولي. بوده مهم خیلي

 لهك این از یكي شنیدم من كه اونجایي تا و میشن

 خریدن رو داشته دست پروژه این تو كه ها گنده

 نثار تهمت كلي اردوان كردن خراب براي و

 نا به بینه مي اردوانم. كردن شركتش و خودش

 میشه دعواش نریمان با میشه بركنار داره حق

 این مثل. رسه مي كاري كتك به كار كه طوري

 .بوده نریمان سر زیر چي همه كه

 :گفتم تعجب با

 ...خب_

. كنن مي ناكوت همدیگرو زنن مي دیگه هیچي_

 میز رو زا كیف یه كنه نمي مردي نا اردوانم

 كیف نگو نریمان، سر تو كوبه مي داره برمي



 زنه مي خالصه. داخلش تاپم لب بوده تاپ لب

 .كالنترین جلسه جاي االنم تركونه مي و نریمان

 زدم زل باز دهني با شد گرد تعجب از هام چشم

 :گفتم و سروناز  به

 یعني ده نمي رضایت بهش كه نریمان خب_

 !ه؟بازداشگا ندازن مي و اردوان

 گیره مي تعلق ارزنده جوایز سري یه بهش نه_

 ازش داده انجام كه نیكویي كار این خاطر به و

 همرحل میره بعدشم میشه قدرداني و سپاس نهایت

 .بعد

 اي مسخره لحن با و چشمام تو زدم زل جدي

 :گفتم

 اردوان! شوخیه؟ وقت االن سروناز هر هر هر_

 !بازداشتگاه؟ انداختن جدا و

 دكشی پوفي



 یهو زدم مي حرف نسترن با داشتم. دیگه حتما_

 كن دعا فقط. كنه قطع باید گفت زدن صداش

 .شهیدیم كه نیاد نریمان سره بالیي

 تو افتاد ترسي یه و شدم نگران چرا دونم نمي

 هك بزنم زنگ عمو به تا برداشتم و گوشیم. دلم

 :گفت و گرفت ازم و گوشي سروناز

 هست زیاد مرد جااون. نگو چیزي كسي به فعال_

 بذار. كنن مي درست رو قضیه جوري یه حتما

 . نفعشونه به اینجوري شه حل مشكل خفا تو

 كسي به نباید فعال. بود منطقي سروناز حرف

 .گفتم مي چیزي
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 تو هي زیاد استرس از سروناز و من ظهر تا

 مي و سیاوش ي شماره و زدیم مي قدم خونه

 هك این تا. بود بدي جو. داد نمي جواب اما گرفتیم



 و كلید چرخش صداي كه بود ۲ ساعت طرفاي

 .اومد ها بچه صداي بعدش

 و شدیم بلند جامون از سرعت با سروناز و من

 هقیاف با بقیه از جلوتر اردوان. در سمت رفتیم

 قیافه. اتاقش تو رفت سریع و شد وارد خشني

 .خسته و بود پكر همه

 :گفت و سیاوش كنار رفت سریع رونازس

 !كردن؟ آزادش چطور! شد؟ چي داداش_

 كنار و سروناز بده جواب كه این بدون سیاوش

 هر بقیم. افتاد راه اردوان اتاق سمت به و زد

 از كه سروناز. شدن ولو اي گوشه یه كدوم

  نسترن كنار رفت بود شده امید نا سیاوش

 !شد؟ چي بگو تو نسترن_

 :گفت و داد بیرون صدا با و سشنف نسترن

 . كردن آزادش ضمانت قید به هیچي_



  گرفت و نسترن دست سروناز

 ...نبود دعوا اهل كه اردوان! شد؟ چي یهو آخه_

 انداخت باال اي شونه نسترن

 و كرد قاطي شد چي یهو دونیم نمي هم ما واال_

 مشت اب داره گرفته یقش دیدیم بیایم خودمون به تا

 .صورتش تو زنه مي

 !نشد؟ چیزیش! چي؟ نریمان_

 :داد جواب نسترن جاي به محمد

 هر. عوضي ي پسره. شد مي چیزیش یه كاش_

 مي و اردوان جلو نباید بود حقش خورد كتك چي

 .گرفتین

 :محمد سمت برگشت عصباني كامران

 زنده و نریمان االن كه گرفتیم نمي و جلوش_

! ؟ندیدي و اردوان عصبانیت مگه. بود نداشته

 حالیش هیچي ها موقع اینجور دوني نمي مگه



 حرصش و نیاره طرف سره بالیي یه تا و نیست

 !كنه؟ نمي ولش نكنه خالي و

 بلند و صداش و شد بلند جاش از عصبي محمد

 :كرد

 چطور ندیدي مگه هم تو. نكنه درد دستش_

 با رو مرتیكه اون! زدن؟ مي دور رو ما داشتن

 دمون اردوان چرا بدیش بگو پس. بود خریده پول

 دیده هم با اونجا هارو حرومزاده این. قو متل

 با امروز جلسه راجب داشتن معلومه خب. بود

 واسه دستشون خوب ولي. زدن مي حرف هم

 گس مثل عوضیشونم مدیر اون باید. شد رو بقیه

 .زد مي

 رو و برداشت و سرش روي از و دستش كامران

 :گفت محمد به

! بود؟ كار سره فقط وزامر دعواي كردي فكر_

 اینا. كنه نمي قاطي انقدر یهو كار سره اردوان



 اون نیست معلوم. دارن مشكل هم با سالهاست

 از یهو كه گفت اردوان به چي عوضي نریمان

 چیزي كنید تمومش دیگه االنم. رفت در كوره

 .شد تموم كه بود
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 يم نظر به بقیه از رت خونسرد قیافش كه مهگل

 جمع به رو و انداخت شونش روي و شالش رسید

 :گفت

 رو پروژه این بازي پارتي با خواستن مي اونا_

 پیش پارتي با هم ما و خوردن و كتكش ببرن

 دونستیم مي. بیرون كشیدیم و اردوان و رفتیم

 بیشتر ذاشتیم مي پدرشه دوسته اونجا سرهنگ

 .بزنه

 بحث به توجه بي و تمانداخ سروناز به نگاهي

  .شدم خودم اتاق وارد و باال رفتم ها پله از بقیه



 شد مي راحتي به و اردوان از و سیاوش صداي

 .شنید

 :گفت بلندي صداي با سیاوش

. نشو دهن به دهن باهاش گفتم بهت بار هزار_

 مي. كني مي خراب خودتم داري اینجوري

 !فهمي؟

 :گفت حرصي پر صداي با اردوان

 من به برگشته. حرومزاده مرتیكه ردهك غلط_

 ...گه مي

 فتر چهرم. پیچید اتاق تو گلدون شكستن صداي

 جاش گلدون آخه. گزیدم و لبم آروم و هم تو

 !اینجاس؟

 و  شد باز اتاقا بین ما در كه نگذشت اي لحظه

 دونستم مي. شد اتاق وارد عصبانیت با اردوان

 النا كردم مي گوش حرفاشونو داشتم كه این از



 اون دونستم نمي و كردم هول. عصبانیه خیلي

 .كنم چیكار باید لحظه

 شده قرمز خشم شدت از كه چشمایي با اردوان

 :زد فریاد بلند و روم به رو اومد بود

 !؟!هاااا؟! كني؟ مي غلطي چه اینجا_

 .كنم بغض شد باعث بدش لحن و بلندش صداي

 داد سرم اینطور نبود حقم بودم نگران فقط من

 نمي حرفي دید وقتي. سیاوش جلوي اونم كشهب

 دفریا تر بلند و شونم رو گذاشت و دستش. زنم

 :زد

 اصال!  كني؟ مي غلطي چه اینجا. تواَم با تو_

 ؟!هااا؟ اینجا بیاي داد اجازه بهت كي

 و اومد سیاوش كه بشكنه بغضم بود مونده كم

 كرد جدا ازم و اردوان

 تمومش میاري، در و شورش داري دیگه بسه_

 .كن



 از و خودش كرد مي سعي كه حالي در اردوان

 :زد داد بلند كنه رها سیاوش چنگ

 هاومد حقي چه به اصال. كنم حالیش باید كن ولم_

 امتو با اینجا، بیاد گفت بهش كي!  من؟ اتاق تو

 .كن ولم گم مي

 وت برد كشید و اردوان دست عصبانیت با سیاوش

 بود شده كشدار نفسام. شد شل پاهام. خودش اتاق

 .كردم مي نگاه اردوان خالي جاي به وحشت با و

 و حالش این معني من فقط. بود شده دیوونه بازم

 ...من فقط. فهمیدم مي
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 كرده پر رو خونه اردوان داد بي و داد صداي

 حقم. سمتش بره نداشت جرعت كسي و بود

 جرعت هم عمو يحت ها موقع اینجور داشتن



 از اردوان ها موقع اینجور و سمتش بره نداشت

 .گشت نمي بر ها مدت تا و بیرون زد مي خونه

 بره تونست مي ها موقع اینجور كه كسیم تنها

 نمي شاید كه سیاوشي. بود سیاوش كنارش

 گرفت مي جلوش اما كنه آروم و اردوان تونست

 بده رخ بود ممكن كه دعوایي از حداقل و

 . كرد مي یريجلوگ

 باال از كمي دست پایینم.  بیرون رفتم اتاق از

 ها پله رو. بودن بحث حال در همه و نداشت

.  لرزید جیبم تو گوشیم لحظه همون كه بودم

 یدند با كه كنم قطعش نا برداشتم و گوشیم كالفه

 دادم جواب سریع گوشي صفحه رو عمو اسم

 !عمو؟ علو_

 شد بلند گوشي پشت از عمو ي كالفه صداي

 !كجایي؟ دخترم علو_

 .ویالییم عمو سالم_



 !اونجاست؟ اردوان_

  داره خبر چي همه از بود معلوم لحنش از

 .خونس عمو آره_

 :گفت حرص با

 !ده؟ نمي و جواب و گوشیش چرا_

 :گفت یهو كه بگم چي كه بودم این فكر تو

 .  بهش بده و گوشي_

 شد گرد تعجب از چشمام

 !چي؟_

 .دارم كارش بهش بده و گوشي گفتم_

 رفتم مي چطور من آخه. جونم تو افتاد ترس

 به كه موقعي درست اونم! ؟.اردوان اتاق سمت

 آرومي صداي با. بود عصباني دستم از شدت

 :گفتم



 دیگه ساعت به نیست خوب حالش جان عمو_

 .بزنه زنگ بهتون گم مي بهش

 :شد بلند عمو صدا

 گفتم نمبز حرف باهاش خوام مي االن همین من_

 .بهش بده و گوشي

 .انداختم اردوان اتاق به نگاهي و گفتم اي باشه

 با! اتاقش؟ سمت رفتم مي چطور من آخه

 جرعت كمي پیششه االن كه سیاوش یادداوري

 .كردم پیدا

 :گفت جدي خیلي سیاوش كه زدم در به اي تقه

 تو بیا_

 اب. كردم باز و در و دادم بیرون صدا بي و نفسم

 رو كه دیدم و اروان همه از اولین در شدت باز

. ودب گرفته دستاش بین و سرش و نشسته تخت

 افتاد من به نگاهش و كرد بلند و سرش كه همین

 :گفت بود شده رگه دو كه صدایي با



 بود كم صدا! كني؟ مي غلطي چه اینجا_

 ...باید همش!  خواستي؟ مي تصویرم

 و گوشي كه حالي در و حرفش وسط پریدم سریع

 :گفتم  گرفتم مي سمتش به

_، ِِ  اصرار ولي نیستا خوب حالت گفتم عموِا

 .بزنه حرف باهات داشت
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 و زدم مي خاصي ترس یه با حرفارو این تمام

. شه ور حمله بهم یهو مثل اردوان داشتم انتظار

 تكون جاش از اردوان انتظارم برخالف اما

 و گرفت ازم و گوشي وشسیا جاش به و نخورد

 .شد عمو با زدن حرف مشغول

. نداخت مي خودم یاد و من قرمزش چشماي

 خود تا اردوان هاي اذیت دست از كه شبایي



 همینطور چشمام صبح و كردم مي گریه صبح

 .شد مي قرمز

 دوباره و گرفت ازم و نگاهش صدا بي اردوان

 من و داشت میگرن. گرفت دستاش تو و سرش

 ناراحتي مثل هم میگرن. دونستم مي خوب و این

 جمع و جرعتم تمام! نه؟ داره درد خیلي من قلبي

 سیاوش. شدم تر نزدیك بهش قدمي و كردم

 واسه دادن توضیح و صحبت مشغول همچنان

 . بود عمو

 :گفتم آرومي صدایي با و اردوان به كردم رو

 !بیارم؟ واست خواي مي قرص_

 :داد جواب كنه بلند و سرش اینكه بدون

 .بیرون برو نه_

 ...ولي_

  بیــرون گفتم_



 مي فقط من. برگشتم عقب به رو شده برداشته قدم

 رس كاراش به بتونه كه بشه بهتر حالش خواستم

 براي پاشه عصبانیت جاي كه. بده سامون و

 .كنه تالش كارش

 اردوان به خوبي رفته یادم كه این مثل ولي

 مي و ممیش جوگیر یهو من چرا اصال. نیومده

 كمك زده آسیب بهم همه این كه مردي به خوام

 .بمیره تا بكشه درد انقدر بذار ، درك به! كنم؟

 عمو با صحبت غرق. انداختم سیاوش به نگاهي

 پس. زد نمي زنگ بهم كسي عمو جز منم. بود

 .بیرون زدم اتاق از و شدم گوشیم بیخیال

 مشغول همینطور بقیم و نبودن مریم و كامران

 وارد بهشون توجه بي. بودن قضیه بررسي

 تا كردم روشن و كتري زیر و شدم آشپزخونه

 آشپزخونه وارد مهگلم لحظه همون. كنم دم چایي

 .شد



 غسرا رفت و. برداشت و لیوان و دستي پیش یه

 :گفت و آشپزخونه تو اومد سرونازم. یخچال

 .بدیم سفارش چي یه بیاین گشنمه من واي_

 و بود دستش تو قرصي كه مهگل به نگاهي بعد

 :گفت و انداخت ریخت مي آب لیوان تو داشت

 !كنه؟ مي درد جاییت_

 :داد جواب معمولي خیلي مهگل

 باز حتما برم مي اردوان براي و این دارم نه_

 گرفتش میگرنش

 بیرون آشپزخونه از ما متعجب چشماي جلوي و

 .رفت
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 به رو و كرد نازك براش چشمي پشت سروناز

 :گفت من



 پررو ي دختره_

 این خاطر به شاید. گرفت حرصم چرا دونم نمي

 كه قرصي بود قرار و زد پس و من اردوان كه

 و ندادم اهمیتي. بخوره رو بره مي براش مهگل

 و شویي ظرف سمت رفتم نداره لیاقت گفتم با و

 .برداشتم رو قوري

 یه ولي ودیمنب بلد كه آشپزي كه سروناز و من

 همیشه كه چایي ، كه كنیم دم تونیم مي چایي

 و داره آقایون كردن آروم روي مثبتي ي نتیجه

 .عصبي دم از همه كه جمعم این آقایون

 بره شد باعث كنجكاویش همیشه مثل سروناز

 یمگهگدار. گن مي چي دیگه ببینه تا بقیه پیش

 لحظه اون انگار كه طوري كرد مي نظر اظهار

. داره خبر چیز همه جزئیات از و بوده اونجا

 دم مشغول و زدم كاراش این به محوي لبخند

 .شدم چایي كردن



 از آشفته صورتي با مهگل كه نگذشت اي لحظه

 با. اتاقش تو رفت سریع و اومد پایین ها پله

 االب اي شونه كه انداختم سروناز به نگاهي تعجب

 اون  ببینم بودم كنجكاو چرا دونم نمي. انداخت

 .بوده خبر چه باال

 باهاش برخوردي چه اردوان و سیاوش كه

 داد اونم سره اردوان هست امكانش یعني! داشتن؟

 ناردوا. زدم پوزخندي فكر  این  با ؟!باشه كشیده

 لمث همه با داشت دلیلي چه بود بیزار من از فقط

 !كنه؟ برخورد من

 این با. داره حس مهگل به هنوز كه حتما سیاوشم

 قدم ندچ فقط كه اتاقي. اتاقم به برگشتم كالفه فكر

 مناسب لباس یه سریع. داشت فاصله سیاوش تا

 و بود خنك هوا. بیرون زدم ویال از و پوشیدم

 آرامش یه ساحل به دریا موجاي بوخورد صدایي

 .كرد مي تزریق وجودم به و عجیبي



. دریا موجاي به و زدم زل و نشستم ساحل تو

 داشتم و دیدنش اشتیاق كلي اول روز كه دریایي

 بدون چیزه به. بود عادي چیز یه برام حاال و

 مهیچی.  نداشتم اشتباق هیچي واسه دیگه. هیجان

 .كنه خوشحالم تونست نمي

 ...اینجا از فرار.  میموند راه یه تنها پس

 هم كنه خوشبختم تونست مي هم كه فراري

 ...بدبخت

 بتونم تا. كردم مي قبول رو عمو شرط باید پس

 ...بود همین راه بهترین آره. برم اینجا از

 ...رفتن
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 و سرم ایستاده كنارم كسي كه این حس با

 هام چشم روم به رو شخص دیدن با. چرخوندم



 این. شدم بلند جام از سریع و شد گرد تعجب از

 جلوم یهویي خیلي همیشه میموند جن مثل مرد

 .شد مي ظاهر

  كني؟ مي چیكار اینجا شما_

. سمتم چرخید و گرفت رو به رو از و نگاهش

 مثل اردوان، مثل. داشت خاصي ابهت به چهرش

 ...سیاوش

 خانوم یه كه بزنم قدم خورده یه اومدم هیچي_

 اطراف این كسي اصوال. دیدم اینجارو تنهارو

 اومدم. شخصیه اینجا هاي ملك تمام چون نیست

 .تویي دیدم كه كیه جدید مخانو این ببینم

 این. بود نریمان با حق. انداختم اطراف به نگاهي

 و سوت جا همه. زد نمي پر هم پرنده اطراف

 دریا موجاي صداي جز و بود خلوت و كور

 .شد نمي شنیده هم صدایي

 بزني حرف باهم خواستي مي كنم فكر_



 اومد یادم كه دقیق قدر اون. كردم نگاهش دقیق

 عمارت تو چشمارو این. دمشدی كجا قبال

 دیدم كه موقعي همون درست. دیدم خودمون

 راه دنبالش منم و شد اردوان اتاق وارد كسي

 صورتش كه دزدي همون. بود خودش آره. افتادم

 هموني. بود پیدا چشماش فقط و بود پوشونده و

 .كرد فرار ارتفاع اون با پنجره از كه

 نگاهم تغییر متوجه كه ترسیدم ازش اي لحظه

 .شد

 !شده؟ چیزي_

 :گفتم و كردم مكث كمي

 !ندیدم؟ جایي قبال شمارو من_

 :داد جواب خونسرد خیلي و انداخت باال اي شونه

 .باشي دیده شاید. دونم نمي_



. دید و من روز اون. یادشه من كه بودم مطمئن

 اي لحظه و چشمام تو زد زل حتي دید كاملم

 خوب! ه؟نباش یادش  ممكنه چطور پس. شد خیرم

 .كنه بازي نقش بود بلد

 جواب عادي خودش مثل و انداختم باال ابرویي

 :دادم

 ..شاید دونم، نمي_

 حال این با ولي افتادم روزش اون حرفاي یاد یهو

 : كرد اعتماد بهش شد نمي

 !شناسي؟ مي كجا از و من مادر نگفتي راستي_

 پر و مردونه لبخنداي اون از. زد كجي لبخند

 .جذبه

 مگه! نپرسیدي؟ باره این در اردوان از چرا_

 !نیست؟ فامیلتون

 دریا به زدم زل و گرفتم ازش و نگاهم



 بپرسم چیزي اون از خواستم نمي_

 !پرسي؟ مي من از داري چرا پس_

 چیزایي یه كردم فكر روزت اون حرف با چون_

 . دوني مي راجبش

 :دادم ادامه و سمتش برگشتم

 رم مي دیگه من_

 :اومد سرم پشت از صداش كه برداشتم قدمي

 و زندگیش كه زیبا  قدري اون بود زیبا مادرت_

 تدرس زیبایي هم تو و. كرد نابود زیباییش همین

 ...مادرت مثل

 تو لحظه چند كه بود كننده گیج حدي به حرفش

 كه چي یعني. كردم مي حالجیش داشتم ذهنم

 حرف! كرد؟ نابود زیباییش و مادرم زندگي

 !تعریف؟ یا بود تهدید من ایيزیب راجب آخرش



 حتما. ره مي داره من به پشت دیدم كه برگشتم

 كه شه نمي دلیل وگرنه. اطرافه همین ویالش

 ازش و نگاهم ببینمش، همینجا اتفاقي دوباره

 دنممون بیشتر. افتادم راه ویال سمت به و گرفتم

 .نبود جایز اینجا

 !كرد؟ اعتماد بهش میشد یعني
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 چایي ها بچه به داشت سروناز شدم كه ویال وارد

 :گفت دیدنم با كرد، مي تعارف

 !بودي؟ بیرون_

 دلم. افتادم راه اتاقم سمت به و دادم تكون سري

 همین. تهران برگردم زودتر چه هر خواست مي

 لیوان  ي متوجه كنم باز و اتاق در خواستم كه

 .رفتم سمتش به. بود میز روي كه شدم آبي



 آورد خودش با مهگل كه بود هموني آب لیوان

 و زدم پوزخندي. بود كنارش قرصشم حتي باال

 ي اجازه بهش یعني این پس. شدم رد كنارش از

 و شدم حال خوش شدنش كنف از. ندادن ورودم

 .اتاق تو رفتم

  .پنجره كنار رفتم و كردم عوض و لباسام سریع

 وقت هر. مخم رو بود رفته نریمان حرفاي

 این با كنم عوض هوایي یه بیرون برم خواستم

!  كنه؟ مي چیكار اینجا اصال. شدم رو به رو

 !چیه؟ اردوان با دشمنیش همه این دلیل

 باري چند. نرفتم بیرون اتاق از شب آخراي تا

 سر و خستگي سري هر و اتاقم تو اومد سروناز

 بخوابم خوام مي گفتن با و كردم بهونه و درد

 .بیرون بره اتاق از كردم جبورشم

 تختم رو همچنان من و بود گذشته شب از نیمي

 هیچ به و كردم مي فكر حرفاش و نریمان به



 فكر غرق چقدر دونم نمي. رسیدم نمي اي نتیجه

 اتاق در شدن باز صداي با كه بودم خیال و

 در. بود اردوان. كردم نگاه عقب به و برگشتم

 . كردم نگاهش تعجب با جلو اومد بست و اتاق

. رسید مي نظر به خسته و آشفته كمي چهرش

 نگاه. نخوابیده خوب مدت این تو بود معلوم

 هرظ لباساي هنوزم انداختم، پاش سرتا به گذرایي

 بار دو روزي كه اردواني از این و بود تنش

 .بود بعید كرد مي عوض و لباساش

 الح این با و تنشه صبح از نبود مهم كه لباسایي

 هب عالي ورزیده هیكل و بلند قد اون با تنش تو

  كردیم، مي نگاه هم به سكوت تو. رسید مي نظر

. پرسیدم چیزي من نه زد مي حرفي اون نه

 در كني مي چیكار اینجا گفتم مي اگه مسلما

 .خودمه اتاق گفت مي جواب



 رو اومد یهو كه بگه چیزي خودش بودم منتظر

 ها گرفته برق ثلم و شدم شوكه. كشید دراز تختم

 بهش زدم زل و شدم بلند جام از سریع

 !كني؟ مي چیكار داري_

 لمث. نداد حرفم به اهمیتي و بود سقف به نگاهش

 كالفه كرد كه سكوت. گرفت نادیدم همیشه

. تگرف و دستم مچ كه پایین برم تخت از خواستم

 :گفت آرومي صداي با. كردم نگاهش بازم

 خورده یه خوام مي فقط ندارم، باهات كاري_

 .رم مي زود بمونم اینجا

 فرستادم گوشم پشت و پریشونم موهاي

 .رم مي من بمون باشه_

 كرد وارد دستم به فشاري



 اتاق از شبي نصفه. ندارم كاري باهات گفتم_

 انداختمت زور به كنن مي فكر بیرون بري

 . كنم اذیتت خواستم یا بیرون

 ؟!اینه غیر مگه_

 انقدر چرا خشنش ايچشم. چشمام تو زد زل

 از امروز كه چشمایي! رسید؟ مي به آروم

 ...حاال و زد مي قرمزي به زیاد عصبانیت

 انگار نه انگار كه طوري بود، آروم آرومه حاال

 .بوده بیزار ازش همیشه كه كسیه كنار

 ول و دستم خورم نمي تكون جام از دید وقتي

 از همیشه اردوان درسته. بست و چشماش و كرد

 ترسي باهاش بودن تنها از ولي بوده بیزار من

 یبآس بهم كرد نمي سعي گذشته مثل چون. نداشتم

 و. زد مي زبون زخم و كرد مي تهدید فقط بزنه

 زبون زخم براي بود معلوم حالش این با االن

 تنهایي ها مدت من گذشته اون از نیومده، زدن



 حاال كنم زندگي باهاش عمارت تو بودم مجبور

 ؟!كرد مي فرقي چه اتاق این تو ارمكن حضورش

 بهتر موقعیت هزاران كنه كاري خواست مي اگه

 دوستاش از كلي كه االني نه داشت این از

 . اطرافمونن

 یعني بود آروم ظهر برخالف. بهش زدم زل

 هنوزم چون برسه نظر به آروم كرد مي سعي

 رو همیشگیش اخم و بودن مشت دستاش

 ایینپ به پبشونیش خما از و نگاهم. بود پیشونیش

 .دادم سوق تر

 ابروهاش مثل كه درشتش هاي چشم قلمیش، بیني

 بايل.  شب تاریكي مثل مشكي. بود مشكي مشكیه

 حالت باال به رو موهاشم. مردونش ي برجسته

 هقیاف. پشت پر و بود مشكي كه موهایي. بود داده

 كه ها قیافه اون از. داشت ابهتي پر و جذاب ي

 اي ذره حیف ولي داره و وشآرز دختري هر

 . ده مي فراري و دورش دختراي و نداره اخالق



 بود ذهنم تو همیشه سوال این و

 ! میاد؟ خوششون این چیه از دخترا_

 سوالم جواب كردم مي نگاهش دقیق كه حاال ولي

 گرفتم؛ مي و

 رو دختري هر كه چشمایي و گیراش ي چهره_

 فقط ،داشت اخالق كمي كاش فقط. كنه مي جادو

 ...كمي
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 از كه ، باشم قوي گرفتم یاد بچگي همون از

 یعني. نترسم اطرافم مردا وجود و تنهایي

 اینطوري من كه شد باعث اردوان هاي برخورد

 مي وحشت ازش گاهي كه كسي تنها.  بیام بار

 امشب كه اردواني. بود اردوان همین كردم

 .كردم نمي طرخ احساس كنارش



 هك بخوابم كاناپه رو برم و شم بلند خواستم مي

 هدیگ پتوي تخت روي پتوي جز به فهمیدم تازه

 و بود سرد هوا طرفیم از و. نیست اتاق داخل اي

 .برداشت اردوان روي از رو پتو شد نمي

 رنظ به. انداختم بستش چشماي به نگاهي كالفه

 با! جا؟این اومده چرا آخه ولي. خوابه رسید مي

 ي اجازه اردوان گفت كه ساناز حرف یادداوري

 دلیل تازه ده نمي كس هیچ به و اتاقش به ورود

 .فهمیدم و كارش این

 ممكن چون اتاقش تو بیاد كسي ذاشته نمي اون

 بخوابه، اتاق این تو كنه هوس شب نصفه بوده

 اینطور شبي نصفه كه چیه اتاق این راز یعني

 !اینجا؟ كشونده و اردوان

 ااینج نبود مهم. پتو زیر خزیدم و كشیدم پوفي

 ماتاق این تو من كه زماني تا كه اینه مهم كیه اتاق



 همین براي. شه وارد اینجا بدون نباید اردوان

 .نیستم من بیرون بره اتاق از بخواد كه اوني

 بخوابم داشتم سعي. كشیدم خودم روي رو پتو

 سیدمتر مي. بود كرده معذبم اردوان وجود ولي

 اتاقم از. بره در كوره از و كنه قاطي كنم صداش

 ودب سرد كه كاناپم رو. برم بیرون تونستم نمي

 .شدم مي دیوونه داشتم

 دهنم آب. نبودم نزدیك انقدر مردي هیچ به حاال تا

 میاوردم كم نباید. بستم و چشمام و دادم قورت و

 آدم كلي. كردم نمي توجه وجودش به باید اصال

 نمي اردوان اونا وجود با كه بودن اطرافمون

 . بزنه آسیب من به تونست

 عمو وجود با. ایرانه حاال هم عمو گذشته اون از

 پشت به توجه بي و بستم و هام چشم. راحته خیالم

 كه خوابي. بخوابم كردم سعي قلبم آروم نا هاي

 .داره نگه آروم و ذهنم ساعتي براي بتونه
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 كل داناي

 نفس صداي. كرد باز را چشمانش آرام اردوان

 خواب به از نشان فرمیسك منظم و آرام هاي

 نگاهي و شد خیز نیم جایش در. داد مي رفتنش

 بود رفته خواب به آرام كنارش كه دختركي به

 .انداخت

 فرمیسك. رفت فرو فكر به صحنه این دیدن با

 به و كند اعتماد او به اینگونه بود توانسته چگونه

 یيبال تمام با یعني! بخوابد؟ كنارش راحتي همین

 او به هم باز بود آورده دختر این سر به كه

 !داشت؟ اعتماد

 توانست نمي هنوزم. شد هم در اردوان صورت

 جاي كسي هر. كند درك را فرمیسك كار این

 نمي اتاق این در كنارش اي لحظه بود فرمیسك



 خواب به كنارش بخواهد هك این به برسد چه ماند

 ...ترسي هیچ بدون هم آن. برود

 از و كشید حالتش خوش موهاي در دستي كالفه

 دختر این از كه بود او بار این. شد بلند جایش

 نا كه هایي عذاب تمام با كه دختري. ترسید مي

 به. نزد دم وقت هیچ بود داده او به جوانمردانه

 ي رهچه آن با امروز و نكرد شكایتي عمو

 از تا بیاورد قرص برایش خواست مي مظلومش

 .كند كم دردش

 از كه هایي بدي توانست مي چگونه دختر این

! كند؟ فراموش راحتي این به را بود دیده اردوان

 فرمیسك! افتاد؟ نمي تالفي فكر به هرگز چرا

 سكوتش این با دانست نمي و كرد مي سكوت

 ...آورد مي اردوان سر به چه دارد

 اردوان كه بود شده باعث فرمیسك سكوت همین

 سكوت چون. بیاورد پناه او به ناراحتي اوج در



 ناراحتیش دلیل خواست نمي لحظه هر و كرد مي

 ...شود جویا را

 شدنش آرام براي مرد یه كه نفهمید هیچكس و"

 "دارد نیاز زن یك به تنها

 اتاق از خواست. بود شده دگرگون اردوان حال

. شد پشیمان آخر ي لحظه در كه شود خارج

 خوابیده آرام كنارش ترسي هیچ بدون فرمیسك

 مي دختر این از كه بود خودش این حاال و بود

 آن از فرمیسك جاي به خواست مي كه. ترسید

 .كند فرار مكان

 از كرد مي سعي سالها این تمام در كه فرمیسكي

 رحمي بي كمال در او و شود نزدیك او به تنهایي

 از گذشته یادداوري با. بود زده شپس دفعه هر

 بي انقدر كي از. كرد مشت را دستانش عصبانت

 !بود؟ شده رحم



 زیبا صورتش. شد خم فرمیسك صورت روي

 زندگي كه مادري. مادرش زیبایي به درست بود،

 داشت سعي او و بود كشیده آتیش به را مادرش

 كامال كه دختري. بگیرد دخترش از را انتقامش

 بي موضوع این و داشت باهتش مادرش به

 .داد مي عذابش نهایت

 و است خواهرش كردن مي فكر همه كه دختري

 نفرت شدت به باشد خواهرش كه این از او

 در كه خواهري. داشت خواهر بك فقط او. داشت

 و سوخت آتش در مادرش با همراه لعنتي شب آن

 خواهر داشتن حسرت در همیشه براي را اردوان

 .گذاشت

 مثل. بمیرد فرمیسكم داشت دوست همیشه

 ...خواهرش مثل مادرش،

 دقش ي آیینه تا بود آمده فرمیسك شد، نمي اما

 مادرش هاي عذاب یادداور لحظه هر تا. بشود



 ريدخت از انتقام. برود انتقام سمت بیشتر و شود

 ..همین تنها. بود بودن ناز پري دختر جرمش كه

 رت دیكنز صورتش اراده بي و كشید سوزناكي آه

 سه•بو كند درك را كارش كه این از قبل و. رفت

 جدا او از آرام و كاشت فرمیسك پیشانی روي اي

 .شد

 نمي درك را دلیلش هم خودش كه اي سه•بو

 ..شاید بود، دلسوزي سر از شاید. كرد

 ..نبود صبور انقدر فرمیسك كاش
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 از پایین میوفتم تخت از دارم كه این حس با

 واقعا و بود خوابیده تخت ي گوشه. پریدم خواب

 جور و جمع و خودم سریع خیلي. میوفتادم داشتم

 نیمه چشماي و خوابالو ي چهره اون با و كردم

 . انداختم اطراف به نگاهي بازم



 بذارم بالشت روي سر دوباره خواستم كه همین

 اراینب و پریدم جا از ها جن مثل. افتادم دیشب یاد

 از خبري كردم، نگاه اطراف به از تر دقیق

 كشیدم پریشونم موهاي توي دستي. نبود اردوان

 .مالیدم و چشمام و

 چرا! بود؟ شده چش دیشب اردوان: گفتم خودم با

 تخت رو ها دیوونه مثل شد اتاقم وارد اونطوري

 !بود؟ من كنار صبح تا یعني! خوابید؟ من

 .پرید خوابم وقعیتم این تو و هم تو رفت چهرم

 و دست شستن از بعد و شدم بلندم جام از كالفه

 رفتم اتاق از لباسام كردن عوض و صورتم

 و بودن نشسته مبل رو همه خانوما. بیرون

 و كردم سالم جمع به رو. كردن مي صحبت

 .شدم آشپزخونه وارد

 مشغول دوباره من به دادن جواب از بعد همه

 يم بقیه از بیشتر من ویال این تو انگار. شدن



 مي چایي خودم براي كه همینطور. خوابیدم

 .كردم مي گوش هم بقیه حرفاي به ریختم

 بودن رفته ها كار انجام براي آقایون كه این مثل

 نای مثل. تهران برگردیم شب بود قرار و بیرون

 نبود مهمي خیلي چیز هم پروژه این نگرفتن كه

 این تنخواس نمي بوده نریمان رقیب چون فقط

 نشون بحث جوراي یه. ببازن بهش رو پروژه

 .بوده قدرت دادن

 يباز منصفانه نداشته قصد نریمان بود معلوم و

 مدارك سري یه دزدي با داشت سعي همش و كنه

 این تو تونن مي كه سرشناسي آدماي خریدن و

 بسا چه و. ببره رو بازي كنن كمك بهش زمینه

 مي كه زيپیرو و بوده موفق كارشم تو انگار

 .آورده دست به رو خواسته

. بود كرده ناراحت هم رو من ها بچه حرفاي

 شبانه تالش پروژه این به رسیدن براي انگار



 دادنش دست از براي حاال و كردن روزي

 روي و بیرون رفتم آشپرخونه از. بودن ناراحت

 .نشستم بقیه از فاصله با مبلي

 :گفت زاري حالت با سروناز

 !نداره؟ راهي هیچ دیگه یعني ها بچه_

 :داد جواب عصبیه حسابي بود معلوم كه نسترن

 آقا بیچاره. شد تموم دیگه چیز همه! راهي؟ چه_

 .بود كشیده زحمت پروژه این براي خیلي اردوان

 موضوع این خاطر به ها مدت تا معلومه

 .عصبیه

 و كرد نسترن به رو خونسرد همیشه مثل مهگل

 :گفت

 راضي باخت به میشناسم من كه اردواني اون_

 كنه، مي پیدا راهي یه باالخره نمیشه



 اردوان آخه. بودم موافق مهگل با بار اولین براي

 !باخت؟ و

! زد؟ و حرف این حسابي چه رو مهگل ولي

 ! میشناسه؟ و اردوان خوب قدر این چطور

 :گفت مهگل به جواب در عصبانیت با نسترن

 !گفت؟ چي احسان نشنیدي مگه! شدي؟ دیوونه_

 به نشدن راضي و جنگیدن دیگه تموم چي همه

 .خوره نمي دردمون هیچ

 اي شونه شد مي بلند جاش از كه حالي در مهگل

 شرفتن با. شد اتاقش وارد توجه بي و انداخت باال

 :كرد نسترن به رو مریم

 اون شاید خوب. نشو دهن به دهن باهاش انقدر_

 چرا تو كنه نگاه قضیه به بینانه خوش بخواد

 !میري؟ در كوره از سریع

 عصبیش لحن همون با و زد تكیه مبل به نسترن

 :داد جواب



 نگه خودش واسه بینانش خوش گه، مي شر آخه_

 ديدر كردن فكر خوشبینانه وضعیت این تو. داره

 !كنه؟ مي كنه، نمي دوا ما از

 این به داشتم من و كرد سكوت جواب در مریم

 انقدر چرا دوانار دیشب كه كردم مي فكر قضیه

 ناراحت شكستش خاطر به نباید مگه! بود؟ آروم

 !كنه؟ قاطي همیشه مثل و باشه

 ....عجیب خیلي بود، عجیب وسط این چیزي یه
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 كه آقایون. بودن زهرمار برج مثل همه شب تا

 و حال كسیم. نبود باهاشون اردوان برگشتن

. بپرسه چیزي بخواد كه نداشت و این حوصله

. سیاوش و موندم من فقط.  شن آماده رفتن همه

 بودم كنجكاو كاري هر تو كه سرونازیم حتي

 .نپرسید چیزي



 بود معلوم كه حالي در و مبل رو داد لم سیاوش

 :گفت خستس خیلي

 !بپرسي؟ چیزي خواي نمي_

 دكشی گردنش پشت دستي. كردم نگاهش كنجكاو

 مه رو گذاشت و چشماش و

 چي همه. كرد عوض رو نتیجه اردوان امروز_

 قطف. نیارن در دبه بازم اگه البته شد  ما نفعه به

 تا بدیم انجام تهران باید كه كارا سري یه مونده

 اردوان همین براي. شه معلوم نهایي ي نتیجه

 .برگشت زودتر

 هك داشتم ایمان جورایي یه. زدم لبخندي اراده بي

 . میشه درست كارشون

 نگفتین؟ چیزي بقیه به راچ_

 .كرد باز و چشماش



 رخب با اونجا اتفاقات جزئیات از تا مسلما چون_

 تهران برگردیم باید االنم. نیستن كن ول نشن

 با رو قضیه مو به مو تا دیگه بگي بهشون چیزي

 تكون جاشون از ندي توضیح براشون شكل رسم

 .خورن نمي

 !گفتي؟ من به چرا پس_

 :كرد مكث كمي

 .نیستي اونا مثل تو ونچ_

 آخه. شدم شوكه اي لحظه براي حرفش این با

 مبپرس ازش خواستم! داشت؟ فرق بقیه با من چیه

 :شد بلند جاش ازش كه

  .پایین میارم خودم بذار چمدونتم. شو آماده برو_

 وارد كنجكاویم به توجه بي و دادم تكون سري

 يلباسای و بودم بسته قبل از و چمدون.  شدم اتاق

 سریع. كنار بود گذاشته و بپوشم بود قرار كه

 .خورد در به اي تقه كه پوشیدم و لباسام



 مداو سیاوش و شد باز در من بفرمایید گفتن با

 :زد لب آروم. داخل

 !اي؟ آماده_

 و چمدونم و نزدیك اومد كه گفتم اوهومي

 ولي كرد مي بیداد خستگي چهرش از. برداشت

 نم از جلوتر وشسیا. بود جذاب خستگیشم حتي

 . افتادم راه سرش پشت منم و بیرون رفت اتاق

 سیاوش ماشین سوار. بودن منتظر در دمه همه

 . زدم تكیه صندلي به و شدم

. شدن سوار سیاوشم و سروناز بعد اي لحظه

. نداشت زدن حرف ي حوصله قبل مثل سروناز

 بستم و چشمام. میومد خوابش من مثل اونم انگار

 یعني  كه كردم مي فكر موضوع این به همش و

 !كنه؟ رانندگي سره یه تهران تا تونه مي سیاوش
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 از زد مي صدام داشت كه سیاوش صداي با

 از سریع. بودیم عمو عمارت تو پریدم، خواب

 و كش خوابالو ي قیافه اون با و شدم پیاده ماشین

. بود نشده وشنر هنوز هوا. دادم بدنم به قوسي

 چرا دونم نمي بودم خواب راه تو مدت تمام در

 .شدم نمي خسته خواب از وقت هیچ

 از و چمدونم سیاوش. بود خواب همچنان سروناز

 :گفت و آورد بیرون ماشین

 خونمون ببرمت خواستم مي بودي خواب چون_

 زد زنگ عمو ولي بموني سروناز پیش و امشب

 .خونه بیارمت شدم مجبور

 سمت به اون از جلوتر و كردم تشكري لب زیر

. زد لبخندي دیدنم با عمو. افتادم راه ورودي در

 و پیشونیم همیشه مثل. كردم سالم و رفتم جلو

 هك و خستگي. داد و جوابم مهربوني با و بوسید

 :گفت دید چهرم تو



 .كن استراحت اتاقت تو برو_

 اب بپره خوابم كه این از قبل و دادم تكون سري

 بودن خوابالو بدي. رفتم اتاقم سمت به هعجل

 خوابم خواستم نمي جوري هیچ. دیگه بود همین

 كه همین و رفتم باال ها پله از. بدم دست از و

 زچی به به خوردم كله با اتاقم سمت برم خواستم

 .محكم

 هب نگاهي بازم نیمه چشماي با و كردم بلند و سرم

 صورت ونا با اردوان دیدن با. انداختم رو به رو

 :كردم زمزمه لب زیر زیر. پرید خوابم جدیش

 بغلیش همسایه میشه میاد بدش اردوان از مار_

 رد كنارش از خواستم و انداختم دوباره و سرم

 :گفت محكم خیلي كه شم

 !نیستي؟ بلد سالم_



 خوابم پروندن خاطر به دلم تو داشتم كه حالي در

 همسخر لحن با و سمتش برگشتم دادم مي فحشش

 :گفتم اي

 !چطوره؟ حالتون نامدار جناب سالم_

 و شد رد كنارم از بعدش و كرد نگام اي لحظه

 اهرظ جلوم جن مثل بلده فقط مرتیكه. پایین رفت

 . شدم اتاقم وارد.  بده حرص و من و شه

 :مگفت میاوردم در و لباسم حالي در و زدم لبخندي

 وت تا حداقل. نمیشه آدم خود اتاق جا هیچ لعنتي_

 نصفه اونجا مثل و دارم آرامش كمي خودمم اتاق

 .هبخواب تختم رو بیاد نمیشه زده جن كسي شبي

 تخت تو پریدم و كردم عوض و راحتیم شلوار

 ولي. بخوابم راحت خیال با تونم مي االن آخیش_

 خوبي خواباي دیدم چلغوزو اردي چون دونم مي

 تا قراره كه من بیچاره ِاي.نیست انتظارم در

 .ببینم ابوسك صبح



. خورد در به اي تقه كه كشیدم خودم رو و پتو

 و خودم خواستم مي همین براي نداشتم حوصله

 صداي با یهو كه بره طرف تا خواب به بزنم

 .شدم بلند جام از زد مي صدا و اسمم كه سیاوش

 :گفتم و كشیدم موهام به دستي

 بفرمایید_

 داشت سعي كه حالي در سیاوش و شد باز در

 دستش چمدونم. شد وارد كنه پنهون و دشلبخن

 :گفت و كمدم كنار گذاشتش. بود

 آوردم و چمدونت_

 .رفت در سمت به كه كردم تشكري لب زیر

 خنده مي چي به كه كردم مي فكر این به داشتم

 لحن با و سمتم برگشت در بستن موقع یهو كه

 :گفت شیطوني



 در. بودي خوابیدي راحت ماشین تو كه حاال تا_

 مي خوب خواباي دیدي و من دیگه حاال نضم

 شب. بخواب و نكن فكر چلغوزم اون به ، بیني

 .بخیر

 امحرف پس.  هم تو رفت صورتم در شدن بسته با

 تو مرفت سر با و گرفتم گاز و لبم. بود شنیده و

 .بود رفته آبروم. بالشتم
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 بیدار خواب از خودم همیشه خالف بر اول روزه

 دیگه كه بودم خوابیده انقدر مدت این تو. شدم

 در و گرفتم دوش یه. زد مي پس و خواب بدنم

 مي سرم باال كلیپس با و دارم نم موهاي حالي

 روف سكوت تو عمارت. بیرون رفتم اتاق از بستم

 .نبود اونجا كسي انگار و بود رفته



 خبري دیدم وقتي. زدم صدا رو حمیرا باري چند

 .نبود هم اونجا. آشپزخونه سراغ رفتم نشد ازش

 .یخچال سراغ رفتم خودم و انداختم باال اي شونه

 مي بهش باید كه بود شكمم چیز ترین مهم االن

 كه این بدون و خوردم و صبحونم. رسیدم

 .بیرون رفتم آشپزخونه از بشورم ظرفارو

 كاري چون یعني. زد مي برق تمیزي از خونه

 ولي! نیومدن؟ امروز نداشتن دندا انجام براي

 از. بود اینجا آشپزي براي اكثرا كه حمیرا خب

 ینا تو حوصلم طرفیم از و بودم تنگش دل طرفي

 كه همین. بود رفته سر بزرگي این به عمارت

 دبلن خونه تلفن صداي كردم روشن و تلویزیون

 .شد

 مكن نگاه شماررو كه این بدون و رفتم سمتش به

 :دادم جواب

 رماییدبف_



 نمي جواب و گوشیت چرا دخترم فرمیسك علو_

 !دي؟

 زدم لبخندي عمو صداي شنیدن با

 پایین اومدم منم اتاقه تو گوشیم جان، عمو سالم_

 . بخورم چیزي یه

 برام فوري مسافرت یه منم دخترم، باشه سالم،_

 بر دیگه روزه چند تا. شیراز اومدم اومد، پیش

 به نباشي نهات كه این براي هم تو. گردم مي

 .سروناز پیش بري دنبالت بیاد سپردم سیاوش

 ليو اینا سیاوش خونه برم داشتم دوست كه این با

 :گفتم جواب در

 نمي نیست، مشكلي راحتم، اینجا جان عمو_

 .بندازم زحمت به و كسي خوام

 با! كني؟ چیكار خواي مي تنهایي! زحمتي؟ چه_

 .راحتره خیالم اینجوري برو سیاوش



 هم عمو. كنم قبول كه این جز نداشتم اي چاره

 .كرد خدافظي باالخره كردن سفارش كلي از بعد

 تا دادم ترجیه و جاش سره برگردوندم و گوشي

. بزنم قدم كمي باغ تو برم سیاوش اومدن

 .باغ تو رفتم و كردم خاموش و تلویزیون

 نم موهاي تا كردم باز و كلیپسم. بود خوب هوا

 باغ. شه خشك زودتر و بخوره آفتاب دارم

 حس آدم كه زیبا و بود بزرگ حدي به عمارت

 كشیدم عمیقي نفس. بهشته وسط درست كرد مي

 مرموز ي كلبه به كه انقدري. رفتم تر جلوتر و

 . شدم تر نزدیك باغ

 یه درخت همه اون بین كه چوبي اي كلبه

 سال چند تا. رسید مي نظر به ناك خوف جورایي

 نجاای زنش با همراه باغ پیر باغبون مراد آقا پیش

 زنش شد فوت وقتي ولي. كرد مي زندگي

 خالي همیشه براي كلبه این و روستا برگشت

 .موند



 قول به. انداختم بهش نگاهي و. شدم نزدیكش

 تیكرمان خیلیم باشي یار با اگه جایي همچنین آالله

 اخمام یهو آالله یادداوري با. رسه مي نظر به

 خبري ازش دیگه اتفاق اون بعده. هم تو رفت

! بكنه؟ كار این من با تونست چطور. نداشتم

 ... اگه كرد مي آبروم بي داشت

 ودب زیاد دردام همینجوریشم. كشیدم عمیقي نفس

 برم ات برگشتم. كنم بیشترش این از خواستم نمي

 سره شوكه شنیدم كه صدایي با كه عمارت سمت

 چیزي رانگا. بود كلبه داخل از صدا. ایستادم جام

 و شدم گرد چشماي برد ماتم. شد جا به جا

 . برگشتم و باغ سمت چرخوندم

! كي؟ آخه ولي. تواِ  اون نفر یه كردم مي حس

 لبهك ي خیره كه حالي در. شد حبس سینم تو نفس

 لحظه همون كه برداشتم عقب به قدمي بودم

 .فشرد خودش به و من و نشست دهنم روي دستي
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 ردمنك سعي حتي ، نكردم اعتراض ، نگفتم هیچي

 ي خیره سكوت در تنها ، كنم دفاع خودم از

 مي انگار.  شد نزدیك بهم قدمي.  شدم چشماش

 به فشاري.  تونست نمي و بزنه حرفي خواست

 از عصبانیت با و كرد وارد شدش مشت دستاي

 .بیرون رفت اتاق

 خودم به وقتي و دش شل پاهام در شدن كوبیده با

.   كردم مي حس خوبي به و زمین سردي اومدم

 صورتم جلو زني تصویر و لرزیدم مي بید مثل

.  مبود دیده و عكسش بار یك تنها كه گرفت شكل

 موهایي و دریا رنگ به چشماني با سفید زني

 االح و بود شبیه من به نهایت بي كه زني. طالیي

 مادرم خصش اون كه كردم مي درك داشتم تازه

 .بوده



 بیارم و اسمش نداشتم اجازه وقت هیچ كه مادري

 مادري.   دونست نمي راجبش چیزي هم كسي و

 ايكتاب از یكي وسط رو عكسش اتفاقي خیلي كه

 اون فهمیدم مي داشتم تازه و بودم دیده عمو

 گفتم خودم با موقع اون! كیه؟ به متعلق عكس

 به شباهتش متوجه چرا ، آشناست چهرش چقدر

 !بودم؟ نشده خودم

 كسي از عكس اون راجب ترسیدم روز اون

.  نبود ایران معمول طبق عمو.  بپرسم چیزي

 یه كرد مي سعي سواالم جواب در همیشه حمیرا

 جرعت كي كه اردوانم و بپیچونه و من جوري

 عكس اون موقع اون! بزنه؟ حرف باهاش داشت

 و جاش سره گذاشتمش.  نبود مهمي چیزه نظر به

 . اومدم بیرون كتابخونه از

 عكس اون روز اون كاش.  شد بیشتر تنم لرزش

 به تر دقیق حاال و داشتم مي نگه خودم پیش و

 دراز سرد زمین روي.  كردم مي نگاه عكسش



 رتصوی.   شدم جمع خودم تو جنیني مثل و كشیدم

 نمي كنار چشمام جلوي از اي لحظه زن اون

 ماه نه حمتز تنها بودن مادر از زني ، رفت

 .بود كشیده دوش به و كردن حمل

 همیشه و نكرد مادري برام هیچوقت كه زني

 ...حاال و گذاشته تنهام چرا كه داشتم گله ازش

 كلي نكردن مادري بر عالوه كه فهمیدم مي حاال

 كه دردایي. گذاشته جا به اندوه و درد برام

 . كشیدم مي ناچار به ولي.  نبود من حق كشیدنش

 مي فكر موضوع این به لحظه هر و دمكشی مي

 !میشه؟ تموم كي كه كردم

 ازیب زن اون تصویر دیگه بار و بستم و چشمام

 چشماي ي خیره.  شد نمایان بستم چشماي جلوي

 فقط شاید كه معصومي چشماي شدم آبیش

 ...ولي.  رسید مي نظر به معصوم

 ....مادر.  بود مادرم اون بود كه چیزیم هر ولي
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 در شدن باز صداي كه بود چند ساعت دونم نمي

 تيح و بود رفته فرو تاریكي تو اتاق.  اومد اتاق

 خصيش.   كیه ببینم تا كنم بلند و سرم نداشتم نا

 وت پیچید تلخي بوي دنبالش به و شد اتاق وارد

 . ودب نفر یك به متعلق فقط  كه تلخي بوي.  اتاق

 . گذاشتم هم رو و چشمام من و ایستاد رمس باالي

 جا این از زودتر چه هر تا خوابم كنه فكر بذار

 روي كه دستش.  شد خم صورتم روي.  بره

 اومده یعني.  فشردم هم رو و چشمام كشید موهام

 و موهام! بندازه؟ راه جدید دعواي و بحث یه بود

 به و سرم یهویي خیلي و گوشم پشت فرستاد

 كه چشمایي.  كردم باز و چشمام . كشید آغوش

 مي باز زور به و بود كرده ورم گریه شدت از

 .شد



 بلندم زمین روي از و فشرد آغوش به و سرم

 ناي كه قدري اون.   بودم حال بي حاله بي.  كرد

 من.  نداشتم و دستش از رهایي و خوردن تكون

.  نشست كنارم خودشم و تخت رو خوابوند و

 و سعیم تمام من و كرد امنگ سكوت در اي لحظه

 همون.  نشه بودنم بیدار ي متوجه كه كردم مي

 زد مي كنار صورتم جلوي از و موهام كه طور

 :گفت وار زمزمه

 وت دیگه یكي كاش ، نبودي ناز پري دختر كاش_

 شبیهش انقدر حداقل كاش ، میاورد دنیا به رو

 اون ، نداشت اي بچه ناز پري كاش اصال نبودي

 انقدر هم تو و كردم نمي اذیتت انقدر شاید وقت

 ...  شدي نمي اذیت

 جلوي بود مادر اسمش كه زني تصویر بازم

 مي صداش نازم پري پس.  بست نقش چشمام

 زیبا ها پري مثل.  داشت اي برازنده اسم.  كردن

 یاد. میومد بهش مادر از بیشتر اسم این. بود



 ، تگف زیباییش از كه موقعي افتادم نریمان حرف

 :شد اكو سرم تو صداش

 و زندگیش كه زیبا  قدري اون بود زیبا مادرت"

 تدرس زیبایي هم تو و. كرد نابود زیباییش همین

 ... "مادرت مثل

 از من مادر ، فهمیدم و حرفش این معني تازه

 ولي ، برسه عمو به تا بود كرده استفاده زیباییش

 رو دیگه هاي خیلي خودش بر عالوه وسط این

 به منم حاال و... ها خیلي بود، كرده دنابو هم

 ايبر.  شدم مي نابود داشتم بهش بودن شبیه جرم

 همه كه اي چهره. شدم متنفر چهرم از بار اولین

 ...من براي حاال و زیباست گفتن مي

 .داشت رو دنیا تصویر ترین زشت من براي

 فكر از نشست صورتم روي كه اردوان دست

 گونم روي وار شنواز و دستش.  اومدم بیرون

 به و شد بلند جاش از اي لحظه از بعد و كشید



 به زدم زل و كردم باز و چشمام. رفت در سمت

 همه این از اردوانم خود بود معلوم.  خالیش جاي

 كه مني حاال.  شده خسته ده مي من به كه عذابي

 و كشیدم آهي!  چي؟ بودم كشیده عذاب همه این

 دیگه من.  مگذاشت هم روي و چشمام دوباره

 . نداشتم اردوان پشیموني و بودن خوب به نیازي

 ...همین فقط.  باشم تنها خواستم مي فقط حاال

 ...مباش درمان بكن لطفي شدي درد دگر
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 ازب و چشمام و زدم پلك آروم قلبم كشیدن تیر با

 مسوخت مي داشتم و بود آتیش ي كوره تنم.  كردم

 كتك انگار كه طوري بود كوفته بدنم تمام. 

 و شدم بلند جام از بود سختي هر با.   خوردم

 هب و چشمام.  گذاشتم سینم ي قفسه روي و دستم

  ساعت به نگاهي بودم داشته نگه باز زور



 آروم.  بود صبح شش ساعت.  انداختم دیواري

 .  اومدم پایین تخت از

 روي و دستم.  مبود ایستاده پاهام روي سختي به

 مي دعا فقط.  رفتم در سمت به و گذاشتم دیوار

 برم ها پله از خواستم.  باشه خونه كسي كردم

 يجا ترین نزدیك االن.  تونم نمي دیدم كه پایین

 باشه خونه بودم امیدوار.  بود اردوان اتاق ممكن

 دستگیره روي و دستم و رفتم اتاقش سمت به. 

 . گذاشتم در

 كه افتاد یادم كنم باز و در كه ینا از قبل ولي

 وارد اجازه بدون كسي كه این از چقدر اردوان

 االنم و.  میشه عصباني و میاد بدش بشه اتاقش

 روي از و دستم.  نبود كردنش عصباني وقت

 .زدم در به اي تقه و برداشتم در دستگیره

 چند ي اندازه به من براي كه اي لحظه از بعد

 :گفت كمشمح صداي با گذشت سال



 تو بیا_

.  داخل رفتم و كردم باز و در معطلي بدون

 ور مشغول و بود نشسته میزش پشت اردوان

 ردك بلند كه و سرش.  بود برگه مشت یه با رفتم

 و باز آروم ماهي مثل و لبام.  كرد نگام جدي و

 نمي خارج گلوم از صدایي هیچ ولي كردم بسته

 .بودم شده الل انگار.  شد

.  شد متعجب چهرش دید كه و من نپریشو حال

.  سمتم اومد و میز رو كرد پرت هارو برگه

 كه موقعي درست و رفت مي سیاهي چشمام

 و شد حلقه كمرم دور دستي زمین میوفتادم داشتم

 و كرد مي سنگیني پلكام ، آغوشش تو افتادم

 به و من اردوان.  میشد بسته داشت كم كم چشمام

 نظر به نگران كمي كه صدایي با و فشرد خودش

 :گفت رسید مي



 انقدر چرا! ؟ تو شده چت فرمیسك فرمیسك،_

 ..بگو چیزي یه فرمیسك! داغي؟

 گذاشت پیشونیم روي و دستش

 من به زودتر چرا ، كه سوزي مي داري_

 !نگفتي؟

 برد و كرد بلند دستش رو و من لحظه همون و

 خواست كه همین و كرد تنم و ژاكتي.  اتاقم تو

 رو و سرم.  بهش چسبیدم بیاره رامب و شالم

 حالم . گرفتم مشتم تو و پیراهنش و گذاشتم سینش

 كنم مي چیكار دارم دونستم نمي.  نبود سرجاش

 تو خواستم نمي.  بمونه اردوان خواستم مي فقط

  . نبود خوب اصال حالم.  بذاره تنهام وضعیت این

 اردوان دست كه موندیم حالت همون تو اي لحظه

 مي كارش این با انگار.  كمرم ور نشست

. مونه مي كه نمیره كه بده نشون بهم خواست

 به و سرم. شد شل پیراهنش روي از دستاش



 تو  همونجا بعد اي لحظه و چسبوند آغوشش

 .رفتم حال از آغوشش
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 اتاق تو بود پیچیده اردوان كردن صحبت صداي

 آروم.  داد مي دستور كسي به داشت انگار. 

 سرمي و بودم خودم اتاق تو.  كردم باز و چشمام

 اتاق تو و نگاهم.  بود شده وصل دستم به

 كمي.  نبود اتاق تو كسي اردوان جز.  چرخوندم

  و سمتم برگشت اردوان كه شدم جا به جا جام تو

 :تگف تلفن پشت شخص به بازم چشماي دیدن با

 تونستم اگه منم ،  كن رسیدگي كارا به خودت_

 خدافظ فعال. میام سر یه

 . سمتم اومد و كرد قطع و گوشي سریع خیلي و

 :گفت و ایستاد تختم كنار

 !بهتري؟_



 ونا به نسبت وضعیتم هم واقعا.  دادم تكون سري

 و صورتم رو شد خم كمي.  بود بهتر خیلي موقع

 حركتش این از.   گذاشت پیشونیم روي و دستش

 .نیارم خودم روي به كردم عيس و كردم تعجب

 . شده قطع كه تبتم_

 آروم.   بود شده تموم ، انداخت سرمم به نگاهي

 سطل داخل انداخت و سرم و آورد درش دستم از

 .  تخت ي گوشه ي زباله

 میان دیگه ساعت یه تا رحماني خانوم و سیمین_

 يم كه این با.  بذارن سوپ برات گفتم بهشون. 

 حالت به واي. خوري مي ليو نمیاد خوشت دونم

 میام خودم وقت اون نزدي غذات به لب بفهمم اگه

 !فهمیدي؟ حلقت تو ریزم مي و همش

  دادم قورت و دهنم آب

 !ندارم؟ دوست سوپ من دوني مي كجا از تو_

  چشمام تو زد زل سكوت در اي لحظه



 امروز اینه مهم ، دونم مي كجا از نیست مهم_

 .  ندارم داري مریض حوصله. بخوري باید

 !كردي؟ كمكم چرا پس_

 هب موقع به اگه كه بود پایین قدري اون فشارت_

 كارامم از كلي.  نمیاوري دووم رسیدم نمي دادت

 نمي و رفتنت جلوي دیروز اگه.  موند عقب

 . كردم نمي كمكت امروز شاید گرفتم

 همین. افتاد راه در سمت به حرف این دنبال به و

 :زدم اشصد كرد باز و در كه

 اردوان_

 .ایستاد جاش سره برگرده كه این بدون

 :گفتم آرومي صداي با

 ممنونم_

 . بیرون رفت اتاق از عجله با جوابي هیچ بدون

 بهم اجبار به فهموند بهم آخر ي لحظه نبود مهم



 در و برم سیاوش با نذاشت چون.  كرده كمك

 خودش حالمم این باعث.  بود مسئول من برابر

 وارد شوك بهم حرفاش با دیروز خودش.  بود

 ولي.  انداخت روز و حال این به و من و كرد

 جانب از كردن كمك و.  كرد كمكم بود این مهم

 تنم رو سر خواد نمي كه اردوان مثل شخصي

 .ارزشمنده خیلي باشه

 يم دادم به موقعیتي همچین تو كه اونه فقط انگار

 مي طرف هر به كه موجي همون بودم شده. رسه

 هر.  من مثل درست.  رسید مي ساحل به رفت

 بار كه اردواني...  اردوان از بود پر من طرف

 . بود شده ناجیم ها

. زد مي زبون زخم بازم موقعیتیم همچین تو ولي

 خیلي بود، شده عادي دیگه كه زبونایي زخم

 ....عادي
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 در چهار تو. شدم بلند جام از حمیرا صداي با

 لبخندي. كرد مي نگاهم نگراني با و بود ایستاده

 تاجیه به زدم تكیه و نشوندم لبام رو زوركي

 رو زد محكم با و شد نزدیكم حمیرا. تخت

 :صورتش

!  روزیه؟ و حال چه این بده مرگم خدا واي اي_

 !پریده؟ روت و رنگ چرا

  گذاشت پیشونیم روي و دستش اردوان مثل

 زنگ من به چرا! داشتي؟ تب گفت مي آقا_

! كنه؟ نمي درد جاییت بهتري؟ االن! نزدي؟

 !خوبه؟ اون چي؟ قلبت! قلبت؟

 زدم، نگرانیش و مهربوني همه این به لبخندي

 :گفتم آرومي صداي با و دادم تكون سري

 خوبم االن آره_



 نشست تخت رو كنارم كالفه

 نمي كردي، عمر نصف منو كه تو دختر واي_

 خودم سرعتي چه با زد زنگ بهم آقا وقتي دوني

 مسافرتن و مدتي گفتن بزرگ آقا.  رسوندم و

 آقا ، اقوام یكي ي خونه فرستن مي شمارو

 مرخصي، فرستادن مارو نمیان خونه كه كوچیكم

 خوب حالت و عمارتي تو فهمیدم وقتي ولي

 یمینمس بشه، كارم كمك بیاد گفتم سیمینم به نیست

 قبول تنهاست خونه تو و نداره رو كسي چون

 . كرد

 :گفتم تعجب با

 !نداره؟ و كسي_

 جواب ناراحتي با و هم تو رفت حمیرا صورت

 :داد

. كردن مي كار خونه همین تو مادرش و پدر_

 مادرشم و میمیره و كنه مي تصادف پدرش



 نا كردن فوت بزرگ خانوم كه وقتي از درست

 یه اوایل.  نداره خبر ازش كسیم.  شه مي پدید

 شایعه كم كم كه بود پیچیده راجبش هایي عهشای

 نداره و كسي دید كه بزرگم آقا. شد كمرنگ ها

 آخرشم و فرستادش مدرسه خودش، پیش آوردش

 سیمین حال این با ولي گرفت، خونه یه براش

 كنه، مي كمك بهمون خونه كاراي تو و اینجا میاد

 ...ره مي سر حوصلش تنهایي گه مي

 زد یشپیشون به اي ضربه یهو

 تعریف خاطره نشستم وضعیت این تو واي اي_

 با كنم، درست سوپ برات رم مي من. كنم مي

 خودتم آقاس، سفارش ولي نداري دوست كه این

 شده سرپیچي دستورش از بفهمه دوني مي خوب

 متفاوت و سوپ دم مي قول ولي. میشه عصباني

 .كنم درست همیشه از تر خوشمزه و



 مخالفت باهاش هربونیشم همه این با نیومد دلم

 مراقب"گفتن با هم اون و دادم تكون سري. كنم

 رفت اتاق از" گردم مي بر زود باش خودت

 مادر. كرد قبل از تر ودرگیر من ذهن و بیرون

 ناپدید اردوان مادر فوت با همراه دقیقا سیمین

 !بود؟ شده

 دونستم نمي من و لنگید مي كار این جاي یه

 ..كجاش

 سیمین با خوبي ي رابطه قتو هیچ اردوانم

 عمو ولي كنه اخراجش خواسته بارها و نداشته

 در امكاناتي جور همه عمو طرفیم از. نداشته

 خدمتكاري باید چرا دیگه گذاشته سیمین اختیار

 توسط همش كه اي خونه تو خونه تو اونم! كنه؟

 !میشه؟ تحقیر اردوان

 نذاشت درد سر كه آورد هجوم ذهنم به سوال كلي

 و بستم و چشمام. كنم فكر بهش این از یشترب



 ذهنم اینجوري شاید. بخوابم كمي كردم سعي

 .شد مي آروم
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 نگرفتن نتیجه و جام تو خوردن وول كلي از بعد

.  بود شده بهتر نسبتا حالم.  شدم بلند جام از

 دلم. بیرون زدن اتاق از و كردم عوض و لباسام

 و حال شاید تا بزنم قدم باغ تو كمي خواست مي

 بهم اردوان پرستاري انگار.  شه عوض و هوام

 . بود ساخته

 وارد. میومد آشپزخونه توي از حمیرا صداي

 داشت و بود گاز پاي همیشه مثل. شدم آشپزخونه

 آروم سیمینم.  كرد مي درست غذا من براي

 هاي زمیني سیب و بود نشسته صندلي روي

 . كرد مي خورد نگیني و دستش جلوي

 بویي عجب به به_



 زیر سیمین. سمتم برگشتن جفتشون من صداي با

 :گفت عصبانیت با حمیرا و كرد سالم لب

 تو باید االن تو! كني؟ مي چیكار اینجا واي اي_

 سریع نشده، خوب حالت هنوز باشي، تختت

 .اتاقت تو برگرد

 خندیدم

 حالمم م،بهتر االن نیست، چیزي جون حمیرا_

 .میشم بهترم بزنم قدم خورده یه ، خوبه خوبه

 ...آخه ولي_

 حرفش وسط پریدم

 اتاق تو بیشتر چقدر هر خوبم، خدا به وااي_

. یشمم مریض بیشتر مریضي فاز تو برم و بمونم

 ..میره بدنم از مریضه بخوره كلم به بادي یه

 :گفت شده رام بود معلوم كه حالي در حمیرا



 هم آقا. باش خودت مراقب ولي برو باشه_

 .باشیااا گو جواب باید خودت گفت چیزي

 دبو مونده هفته یه. بیرون زدم و دادم تكون سري

 كاله. بود شده خنك هوا االن از و پاییز به

 باغ تهه به و انداختم و سرم رو و سوییشرتم

 پیدا كجا از و شجاعت همه این دونم نمي. رفتم

 و كنجكاویم و مرفت مي باید ولي بودم، كرده

 اردواني كه حاال مخصوصا كردم مي ارضا

 .بگیره و جلوم تا نبود خونه

 هب كردم خیال و فكر كلي باغ تهه به رسیدن تا

.  چوبیم ي كلبه روي به رو دیدم اومدم كه خودم

 همیشه از تر ترسناك كردم مي حس كه اي كلبه

 كه بردارم قدمي خواستم.  رسه مي نظر به

 هب و بود ایستاده كلبه كنار كه مشد سگي متوجه

 يترسناك ي قیافه با سیاه سگي. كرد مي نگاه من

 .داشت مي وا ترس به و آدم كه



 تو حاال تا كه سگ این.  دادم قورت و دهنم آب

 چشماش از! كنه؟ مي چیكار اینجا حاال نبوده باغ

 به قدمي.  سنجید و بودنش وحشي میزان شد مي

 چشماي از اي لحظه نگاهم برداشتم عقب

 پارس به كرد شروع سگه. نشد دور وحشیش

 من. شدم خالي دلم تهه پارسش صداي از.  كردن

 از بیشتر ،حتي ترسیدم مي شدت به سگا از

 ...اردوان

 يم پارس سگه. دویدن به كردم شروع و برگشتم

 و دوید مي دنبالم اون.  كشیدم مي جیغ من و كرد

 دمكر حس. داشتم كردن فرار در سعي من

 لحظه و میاد سمتم به رو به رو از داره شخصي

 ناال. كیه نبود مهم. رفتم فرو آغوشش تو بعد اي

 این دست از و من بتونه كه بود این مهم فقط

 .بده نجات وحشتي سگ



 و چشمام. بهش چسبیدم و زدم چنگ و پیراهنش

 حلقه دورم كه دستش. فشردم هم روي ترس از

 :گفتم بغض با شد

 اون. متنفرم سگا از من. كن ورشد اینجا از_

 .بره بفرستش خدا ترو بره بگو وحشیه

 شخص اون دیدم و شد قطع سگ صداي وقتي

.  كردم باز و چشمام آروم خوره نمي تكون

 نمي و اردوان بوي ولي بود اي عضله هیكلش

 از آروم و شد شل پیراهنش روي از دستم. داد

 .اومدم بیرون بغلش

 گرد تعجب از چشمام روم به رو شخص دیدن با

 واقعا نكنه! كرد؟ مي چیكار اینجا دیگه این. شد

 !باشه؟ جن
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 خودم به جانبي به حق ي قیافه و بهش زدم زل

 :گرفتم

 عمارت این كنم فكر! كني؟ مي چیكار اینجا_

 انداختي و سرت كه عمومي نه باشه خصوصي

 ..داخل اومدي پایین

 هاش مردونه اون از زد كجي نديلبخ

 و صاحباشون عمارت هر سگاي كردم مي فكر_

 كنن نمي حمله بهشون و شناسن مي خوب

 ترسواِ  زیادي صاحبش شایدم یا! درسته؟

 هم تو ابروهام. نیومد خوشم اصال ترسو لفظ از

 :گفتم عصبانیت با و خورد گره

 تازه وحشیه سگ این نیستم، ترسو من_

 یهو شناسه نمي رو ما وبخ هنوز گرفتیمش

 فرارم. دونه مي چه كسي كرد حمله شد خر دیدي

 اتاقم، به برگردم سریع خواستم فقط نكردم

 خندید كج دوباره



  !بقیه؟ بغل بپري داري عادت همیشه پس خوب_

 :داد ادامه و صورتم رو شد خم كمي

 امتحان و بغلم بهونه این به خواستي شایدم یا_

 !هوم؟! كني؟

 انداختم شیطنت از بود پر كه چشماش هب نگاهي

 :عقب رفتم قدمي و

 اردوانه كردم فكر نداره برت دور_

 كرد اخم و ایستاد صاف یهو

 ؟!بغلش پري مي اینجوري همیشه_

 :دادم جواب عصبي

 چون بیرون برو االنم. نداره ربطي هیچ تو به_

 . نیست خونه اردوان

 دور تا دور نگاهش كه حالي در و زد پوزخندي

 :گفت چرخید مي عمارت



 حتي امروز باشه، ترسو انقدر كردم نمي فكر_

 ترسیدم! حاله؟ چه در ببینم اومدم. نیومد شركتم

 .بشه كرده سكته موقع یه

 در سمت به و دستم و زدم اي مسخره لبخند

 :گرفتم خروجي

 ...بیرون بزن، خودش به حرفارو این_

 :انداخت باال ابرویي

 طور این مهمون اب آدم ولي میرم، باشه_

 ،..ها كنه نمي برخورد

 كه كسي نه مهمون، گي مي داري خودتم_

 خونه وارد پایین ندازه مي و سرش همینجوري

 بسته از خوام مي بیرون برو االنم. میشه مردم

 .شم مطمئن در شدن

 سمت به و گذاشت چشمش رو و دودیش عینك

 بیرون بره خونه از خواست كه همین. رفت در

 :گفت و برگشت



 سگش به بگو. برسون اردوان به و من سالم_

 .داده آموزش خوب

 و ندادم اهمیتي. شد ماشینش سوار سریع و

 از. بود مخ رو زیادي نریمان این. دروبستم

 اینجا از كلبه. انداختم باغ ته به نگاهي همونجا

 افتاد سگ كه موقعي كردم مي حس. شد نمي دیده

 . نكرد دنبالم بیشتر جایي به تا دنبالم

 كه! بود؟ این حرفش اون از نریمان منظور یعني

! نداره؟ اومدن ي اجازه بیشتر جایي یه از سگه

 االنه كردم حس اي لحظه سگ اون دیدن با واال

 دزو خیلي. انگار نه انگار ولي شم پاره تیكه كه

 چه باغ از قسمت اون طرفیم از. شد بیخیالم

 !داره؟ سگ به نیازي

 چي هر.  شدم عمارت وارد و كشیدم پوفي كالفه

 ربیشت ذهنم سواالت تعداد كردم مي فكر بیشتر

 به. ریخت مي هم به و اعصابم بدتر و شد مي



 مي حمیرا به باید.  افتادم راه آشپزخونه سمت

 در نبست به حواسش بیشتر بعد به این از سپردم

 درو كه این بدون كرده هول انقدر البد. باشه

 .شده وارد ببنده
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 :شدم آشپزخونه وارد

 !گذاشتي؟ باز و عمارت ورودي در تو حمیرا_

 بود غذا درگیر همچنان كه حالي در حمیرا

 :گفت تعجب با و سمتم برگشت

 !بود؟ باز مگه نه_

 خودش به متفكري ي قیافه ، دادم تكون سري

 :گفت و گرفت

 سیمین دشای داخل، اومدم جلو جلو من راستش_

 نبسته و در خوب



 انداختم باال اي شونه

 شاید_

 حمیرا كه مرغي سوپ به نگاهم لحظه همون

 ، مه تو رفت قیافم.  افتاد بود كشیده و زحمتش

 :شونم رو گذاشت و دستش و خندید حمیرا

 بي سوپ از انقدر چرا تو بفهمم من كاش_

 نگو كه خوشمزس انقدره زاري،

 كشیدم پوفي

 خیلي آره_

 میز روي از و بشقابي و خندید ریر ریز

 :برداشت

 بخوري ته تا و همش باید بریزم، برات بشین_

 .آقاست دستوره این

 كشیدم موهام تو دستي كالفه

 آقارو این بزنن گند اي_



 رسه مي راه از یهو دختر، نگو اینجوري ِاوا_

 .كن درستش و بیا وقت اون شنوه مي و حرفت

 شستمن روش و بیرون كشیدم و صندلي

 تنكب مرتیكه گم، مي خودشم جلوي بشنوه، خب_

 اینجا از این یا میشه كي آخه مخمه، رو همش

 .من یا بره

 جلوم گذاشت و سوپ ظرف حمیرا

 نزن قر و بخور_

 نگاه غذام طرف داخل محتویات به چندش با

 جوره هیچ شد، مي دیده توش چیز همه كردم،

 با كه طور همون. بخورم چیزي تونستم نمي

 اومد، در صدا به خونه تلفن كردم مي بازي ذامغ

 :گفت و من سمت كرد رو حمیرا

 بخور غذات هم تو بدم جواب رم مي من_



 زا رفتنش با بیرون، رفت آشپزخونه از سریع و

 سوپ این از تونستم نمي واقعا ، شدم بلند جام

 داخل كردم خالي و ظرف نصف سریع ، بخورم

 . میز سره برگشتم و قابلمه

 ونين تیكه بیاد، حمیرا تا كشید طول اي دقیقه دچن

 :مگفت جوییدم مي كه حالي در و دهنم تو گذاشتم و

 !بود؟ كي_

 رو تو حال خواستن مي بودن بزرگ آقا_

 ....ماالن خورده سرما گفتم شده چي گفتن بپرسن،

 از چشماش افتاد، غذام ظرف به نگاهش یهو

 شد گرد تعجب

 !وردي؟خ اینارو واقعا تو فرمیسك_

 زدم زوركي لبخند

 گلدون پایه ریختمش نه_

 انداخت باال ابرویي



 بخوري كردم نمي فكر_

 روي رو میز روي دستمال و شدم بلند جام از

 .كشیدم لبام

 من. رسید نمي نظر به بدم همچین كردم تستش_

 .كنم استراحت رم مي دیگه

 باورش هنوزم كه حالي در هم لو ساده حمیراي

 اونجا از عجله با من و گفت اي باشه بود نشده

 .شدم دور
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 بیرون اتاق از و كردم بهونه و بد حال شب تا

 هب مجبور و من حمیرا و برم ترسیدم مي نرفتم،

 شد سوپم آخه كنه، قیافه بد سوپ اون خوردن

 آب لیوان یه و میوه خورده یه فقط صبح از! غذا؟

 .كردم مي ضعف داشتم بودم، خورده پرتغال



 از كه بود آورده فشار بهم قدري اون گشنگي

. خوردم مي چیزي یه باید بیرون، زدم اتاق

 خونه خودم فقط و بودن رفته سیمینم و حمیرا

 مي پیدا توش چي همه یخچال، سراغ رفتم. بودم

 این از اردوان هم و عمو هم چون غذا، جز شد

 براي.  بودن بیزار شه گرم دوبار غذا یه كه

 كرد مي درست غذا اندازه به همیشه حمیرا همین

 مي خودش با موند مي اضافه چیزیم احیانا اگه و

 مي خراب شك بدون اینجا موندش با چون برد

 .شد

 یرز برداشتم، و پنیر ظرف رفتم و كشیدم پوفي

 :كردم زمزمه لب

 باید تو خاطر به اردوان، كنه لعنتت خدا_

 سنف یه دستت از من میريب آي بكشم، گشنگیم

 .بكشم راحت



 لحظه یه. اومد بیرون از صدایي لحظه همون

 دمق با و گذاشتم میز روي و پنیر ظرف.  ترسیدم

 دیدن با. بیرون رفتم آشپزخونه از لرزون هاي

 اردوان دیدم كه كشیدم بلندي جیغ روم به رو مرد

 .كنه مي نگام تعجب با داره

  كه خشمي با و شتمگذا سینم ي قفسه روي و دستم

 :گفتم بود ترسم حاصل

 یهو چرا كه، میري نمي اوهومي اهمي یه_

 دي نمي انجام سري ماموریت!تو؟ میاي اینجوري

 .كه

 چهرش عصبانیت دیدن با كشیدم، عمیقي نفس

 آخه من، به لعنت اٌه اٌه اُه گفتم، چي فهمیدم تازه

 كه موقعي درست اونم! بود؟ حرفا این وقت االن

 .خونم تنها دوانار با

 سكوت در.  كردم سكوت و گرفتم دندون به و لبم

 سبزي قرمه  بوي یهو كه كردیم مي نگاه هم به



 هب نگاهي. برد سرم از هوش و بینیم تو پیچید

 من به توجه بي.   انداختم اردوان دست  ي كیسه

 .آشپزخونه توي رفت و شد رد كنارم از

 بود لوممع بوش از ،  میز روي گذاشت رو كیسه

 اردوان. رفت ضعف دلم ، خبره چه تو اون

 گذاشت و آورد در كیسه داخل از غذارو ظرف

 رفتن محض به. رفت ضعف دلم. یخچال تو

 غذارو ظرف و اتاقش تو رفتم اتاقش تو اردوان

 پر رو آشپزخونه سبزي قرمه بوي. آوردم در

 .بود كرده

  خورد كوفت اردوان: گفتم لب زیر

 عقل انقدر اردوان یعني. دبو داغ داغه غذا

 تو بزاره نباید و داغي این به غذا كه نداشت

 مشغول و گذاشتم میز رو و ظرف! یخچال؟

 ، بود اردوان موندنم گشنه دلیل. شدم خوردن



 غذاش خوردن پس برم نذاشت كه سیاوشم خونه

 .نكنه درد دستم اصال بود، حقم

 همون ، صندلي به دادم لم و خوردم ته تا و همش

 وارد ایش خونه تو لباساي با اردوان لحظه

 میز روي غذاي ظرف به نگاهي شد، آشپزخونه

 نگاهش مظلوم و شدم بلند جام از سریع. انداخت

 .كردم

 :گفت و ورزشیش شلوار جیب تو برد و دستش

 وقت یه نتركي_

 زدم آمیزي شیطنت لبخند

 دوغم فقط خوردم، اندازه به راحت خیالت نه_

 نرفت پایین گلوم از شد، مي خوب خیلي داشت

 كرد انداز بر و پام تا سر

 معلومه_



. بود كرده پیدا جرعتي عجب خندیدم، ریز ریز

 آب لیوان یه خودش براي و یخچال سراغ رفت

 . ریخت

 نلح همون با كه بیرون برم آشپزخونه از خواستم

 :گفت كالمش جدیش

 !كجا؟_
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 متشس چرخیدم

 اتاقم تو رم مي_

 میز روي ظرف به اي اشاره ابرویي و چشم با

 :گفت و كرد

 غذا برام جاش به باید پس خوردي كه و غذام_

 كني درست

 :شد گرد تعجب از چشمام



 !؟!من؟! ؟!چي؟_

 داد تكون سري

 تو آره_

 :گفت اي كننده خر لحن با و خاروندم و سرم

 .نیستم بلد آشپزي كه من ولي_

 انداخت االب اي شونه

 زبوني بلبل و خوردن ، خودته مشكل دیگه این_

 .گیري مي یاد آشپزیم بلدي، خوب كه رو

 مرغم تخم یه عمرم تو من. كردم نگاهش مظلوم

 !كردم؟ مي غلطي چه االن بودم، نكرده درست

 :گفت و كرد گاز به اي اشاره

 كه خوام مي و غذایي همون كن، شروع_

  .شو كار به دست پس. خوردیش

 باعث جدیش لحن.   رفت بیرون آشپزخونه از و

 در براش شكلكي  بگم، بهش چیزي نتونم شد



 آخه انداختم، آشپزخونه به نگاهي كالفه و آوردم

 ! كردم؟ مي درست سبزي قرمه چطور االن من

 و بود داده لم مبل رو. بیرون رفتم آشپزخونه از

. كرد مي پایین باال رو ماهواره هاي شبكه داشت

 همیشه. دیدمش مي طور این بود بار لیناو

 جلوي حاال تا نمیاد یادم و بود كار درگیر

 .باشمش دیده تلویزیون

 دامص ننداخت، بهم نگاهیم نیم حتي كنارش، رفتم

 :گفتم آروم و كردم صاف و

 كردي وادار رو حمیرا هم تو ، بود گشنم خب_

 از دونستي مي كه این با كنه، درست سوپ برام

 . مونم مي گشنه معلومه خوب. رمبیزا سوپ

 كرد مي پخش خارجي فیلم یه كه شبكه یه روي

 :گفت كنه نگام كه این بدون و داشت نگه

 !خوردیش؟ چرا گفتم من مگه_ 

 !اتاقم؟ به برگردم یعني پس خب_



 سمتم چرخید

 .باشم گفته اینم نكنم فكر_

 حالت با كه كرد مكث صورتم رو اي لحظه

 :گفتم نمایي مظلوم

 شمدستور. كنم درست چیزي نیستم بلد كن باور_

 مي گند بارمه اولین چون بازم بگیرم كسي از

 میشي عصباني باز تو وقت اون غذا به زنم

 !نیستم؟ االن مگه_

 :گفتم پررویي با و چشماش تو زدم زد

 نچ_

 و بلند قد. ایستاد روم به رو و شد بلند جاش از

 و برم عقب قدمي شد باعث ایش عضله هیكل

 اون تو بازوهاش. كنم اندازش بر سرسري

 طوري. بودن تركیدن حال در ورزشیش تیشرت



 تو لباسش ممكنه لحظه هر كردم مي حس كه

 .بخوره جر تنش

 چشماش، به دوختم و گرفتم هیكلش از و نگاهم

 و خشم از اثري و بود خنثي امروز كه چشمایي

 مي دلم. شد نمي دیده درونش همیشگي نفرت

 مبخواب راحت خیال با و اتاقم به ردمبرگ خواست

 :گفتم آروم همین براي

 !بدم؟ انجام دیگه كار یه آشپزي جاي به میشه_

 كرد نگاهم مشكوك

 !كاري؟ چه مثال_

 مي كاري چه من آخه بگم چي دونستم نمي

 :گفتم مردد بدم، انجام اردوان برا تونستم

 كاري هر_

 !كاري؟ هر_



 ولي شت،وادا ترس به و من اي لحظه لحنش

 .نباختم و خودم

 اوهوم_

 عقب و دادم قورت و دهنم و آب. شد نزدیك بهم

 قدم یه اون رفتم مي عقب من كه قدمي هر رفتم،

 آشوب قلبم تو لحظه اون. شد مي تر نزدیك بهم

 نمي خودم و ندم بروز داشتم سعي ولي. بود

 .بودم موفق راه این تو چقدر دونستم

 هسر. دیوار به وردمخ كه این تا رفتم عقب انقدر

. اردوان جدي چشماي به زدم زل و ایستادم جام

 بهش كردن نگاه با شد نمي وقت هیچ كه چشمایي

 آروم و گرفتم دندون به و لبم. زد حدس و چیزي

 :گفتم

 !خواي؟ مي چي_
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 انداخت باال ابرویي

 ، دي مي انجامش باشه كاري هر نگفتي مگه_

 !ترسیدي؟ چرا دیگه

 :زدم لب آروم

 پاي شد بد ولي كنم، مي درست غذا باشه_

 خودت

 تو بري توني مي بگم بهت خواستم مي خوبه،_

 برو كني مي اصرار انقدر كه حاال ولي اتاقت

 .  كن درست

 اب. افتاد راه اتاقش سمت به حرف این دنبال به و

 :گفتم بلندي صداي

 باشه_

 ادامه و زدم مرموزي دلبخن ایستاد، جاش سر

 :دادم



 به گردم مي بر كني مي اصرار خیلي كه حاال_

 .اتاقم

 از عجله با بزنه حرفي تا سمتم برگشت كه همین

 گوشم بنا تا نیشم. اتاقم تو رفتم و گذشتم كنارش

 اینطور و اردوان داد مي حالي چه كه آخ. شد باز

 .  كردم مي اذیت

 و نبود هدیگ روزاي خشنیه به رفتارش امروز

 رو  رفتم. بود كرده پررو و من موضوع همین

 هب بزنم و خودم شد اتاق وارد احیانا اگه تا تختم

 از صداش دیدم یهو كه گذشت ربعي یه. خواب

 .بستم و چشمام سریع. میاد پله راه

 رئیس انگار. كرد مي صحبت تلفني داشت

 زنگ بهش هي و شلوغه سرش انقدر كه جمهوره

 كه شنیدم شد رد كه من اتاق اركن از.  زنن مي

 :گفت مي

 .نره جایي باش مراقب فقط تو میام االن باشه_



 خواست مي االن یعني شدم، بلند جام از تعجب با

 از. دلم تو افتاد عجیبي ترس یه! بره؟ خونه از

 ور پنجره سریع. انداختم باغ تهه به نگاهي پنجره

 زا اردوان كه زماني تا. تختم رو برگشتم و بستم

 . نبود دلم تو دل بیرون رفت عمارت

 جمع خودم تو و كردم روشن و تخت كنار آباژور

 این به عمارت تو شب وقت این من آخه شدم،

 !كردم؟ مي غلطي چه بزرگي

 و منفي افكار كردم سعي و كشیدم دراز تخت رو

 كشیدم كامل رو پتو و بستم و چشمام. زدم پس

 زود وانارد كردم مي دعا دعا فقط. خودم رو

 هنگذشت رفتنش از اي دقیقه پنچ هنوز. برگرده

 .شنیدم پایین از صدایي كه بود

 كرف با و خودم و چسبوندم خودم به بیشتر رو پتو

 از. كردم قانع شنیدم اشتباه كه موضوع این به



 كردن باز یا خوردن تكون جرعت حتي ترس

 . نداشتم و چشمام

 باز و مچشما آروم سرمه باال كسي كه این حس با

 سینم تو نفس. شد مي دیده كنارم اي سایه. كردم

 ستايد بكشم جیغ بتونم كه این از قبل و شد حبس

 .روم افتاد جسمي و نشست دهنم روي
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 و دستش زیر.  بود آشوب دلم تو زیاد ترس از

 یه با و گرفت و کمرم یهو که خوردم می وول

 تادماف پایین، کرد پرت تخت از و جفتمون حركت

 لحظه هر و لرزیدم می داشتم ترس از و روش

 سینش به و سرم یهو که برم حال از داشت امکان

 :گفت وار زمزمه گوشم كنار و چسبوند

 منم فرمیسك باش آروم_



 به و جاش ترسم اردوان ي مردونه صداي با

 مي داشت بود كاري چه این آخه داد، تعجب

 راه از صدایي بزنم حرفي كه این از قبل! كرد؟

.  شد گرد تعجب از چشمام كه رسید گوشم به پله

 !بود؟ عمارت داخل كي دیگه یعني

 ركنا و چسبوند سینش به بیشتر و سرم اردوان

 :گفت آرومي خیلي صداي با گوشم

 اینجاییم ما كه بشن متوجه نباید نگو، هیچي_

 یهرجت ولي خبره چه اینجا دونستم نمي كه این با

 تخت پشت كم فضاي.  كنم گوش حرفش به دادم

 كرده كالفم موهام تو اردوان آروم هاي نفس و

 و نزدیك داشت نفر دو كفشاي صداي.  بود

 زدم چنگ و اردوان پیراهن.  شد مي تر نزدیك

 وت االن.  كردم پنهون سینش تو بیشتر و سرم و

 دیگه كس هر از بیشتر اردوان به موقعیت این

 .داشتم داعتما اي



 حسي یه كمرم روي اردوان دست نشستن با

 هی داشتن مثل خوبي حس یه داد، دست بهم خوبي

 گاهي و دق آیینه شد مي گاهي كه حامي  حامي،

 رفتارش زمان گذشت با انگار. نجاتم ي فرشته

 اب تونست مي آیا ولي كرد مي تغییر داشت كم كم

 ! بیاد؟ كنار نازم پري دختر من كه قضیه این

 اردوان ي سینه به چنگي اتاقم در شدن باز با

 كه حالي در و شد نزدیك تخت به قدمایي  زدم،

 باصداي كنه مي صحبت كسي با داره بود معلوم

 :گفت اي آهسته

 نیست اینجا دختره_

 آروم اردوان دست.  لرزیدن به كرد شروع دستام

 كردنم آروم در سعي و لغزید مي كمرم رو

 و كنم كاري خراب دترسی مي انگار داشت،

 .بشن اتاق تو حضورمون متوجه



 اولي نفر به خطاب و شد اتاق وارد دیگه نفر یه

 :گفت

 از انگار گشتیم دنبالش جارو همه نیست،_

 .رفته عمارت

 :داد جواب حرسي پر صداي با اولي مرد

 ره يم خونه از ببینید باشه حواستون نگفتم مگه_

 مي يغلط چه اینجا شما پس نه، یا بیرون

 !كردین؟

 ونهخ از كسي بودیم ما كه موقعي تا آقا، ببخشید_

 .زده غیبش كجا یهو دونم نمي واقعا نشد خارج

 يم و حسابتون بعدا بریم نیومده كسي تا فعال_

 .رسم

 هك چیزایي باور. رفت بیرون اتاق از عجله با و

 اومده اینا بود، باور قابل غیر واسم بودم شنیده

 چیكار من با! چرا؟ آخه يول من، دنبال بودن

 بلند و سرم شد، برابر چند ترسم! آخه؟ داشتن



 متوجه انگار انداختم اردوان به نگاهي و كردم

 سینش به و سرم دوبارن چون بود شده ترسم

 :گفت گوشم كنار آرومي به و چسبوند

 من بكنن، تونن نمي غلطي هیچ نباش نگران_

 .مراقبتم

 متوجه كه يزمان از بیشتر حتي كردم، تعجب

 قصد فهمیدم و شدم اتاقم تو مرد دو اون حضور

 كه زماني از بیشتر حتي و داشتن و من ربودن

 این با رابطش و مادرم راحب و حقایقي

 بود كافي جملش یه همین ولي. فهمیدم خانوادرو

 میشه مگه. وجودم استرس تمام بردن از براي

 باز تو و بزنه بهت حرفي همچین اردوان

 من از كه اي كینه تمام با اردوان وقتي! بترسي؟

 جاي پس گفت مي چیزي همچین داشت دل به

 رو اردوان موند، نمي باقي ترسي و نگراني هیچ

 .بودم مطمئن من موند، مي حرفش
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 كنار و من اردوان یهو كه گذشت اي دقیقه چند

 سمت به ستهآه هاي قدم با. شد بلند جاش از و زد

 اون تو كرد، نگاه اطراف احتیاط با و رفت در

 شده اه فیلم تو هاي كاراگاه این شبیه قیافش لحظه

 درد كمي پام نشستم زمین رو زانو چهار. بود

 اتاق در سمت از خیالش وقتي اردوان. كرد مي

 در و رفت پنجره سمت به عجله با شد راحت

 از میاورد بیرون جیبش از و گوشیش كه حالي

 .كرد مي انداز بر رو بیرون پنجره

 اردوان نشستم، تخت رو و شدم بلند جام از

 :گفت و گرفت رو اي شماره

 !رفتن؟_

 حرفاش از تونم مي ببینم شدم خیرش دقت با

 حرفاي به كه حالي در. نه یا بودن كي اینا بفهمم



 مي راه اتاق تو داد مي گوش تلفن پشت شخص

 . زد مي چنگ موهاش به عصبانیت با و رفت

 :شد بلند كمي صداش بعد اي لحظه

 نگفتم مگه! كنه؟ مي غلطي چه داره سیامك_

 رسیده جایي به كار! باشه؟ عمارت به حواسش

 !راحتي؟ همین به! شن؟ مي خونم وارد كه

 از. لرزید مي دستام هنوزم. شدم خیرش ترس با

 از. رفتم اردوان سمت به سریع و شدم بلند جام

 فریاد و انداخت بیرون به اي یگهد نگاه پنجره

 :زد

 رياینجو! خونم؟ تو بیان اینجوري تا كنم صبر_ 

 جور خودم و مدرك! هست؟ چي همه به حواسش

 اتفاقي باشه، عمارت مراقب فقط بگو كنم مي

 كسي اولین ي یقه بیوفته خانوادم اعضاي واسه

 .خودشه گیرم مي كه رو



 رو گوشي سریع طرف جواب شنیدن بدون و

 :گفت من به رو و كرد طعق

 بریم باید شو آماده سریع_

 :گفتم بودم كرده هول كه حالي در

 !كجا؟_

 از شالم همراه به و بافتم و رفت كمدم سمت به

 :گرفت سمتم به و برداشت كمد داخل

 ایدب شو آماده فقط باش، نداشته كار اینش به تو_

 .بریم

 اتاق از و گرفت و دستم حرف این دنبال به و

  افتادم راه دنبالش. بیرون یدمكش

! خبره؟ چه اینجا! میریم؟ كجا داریم اردوان_

 !بودن؟ كي اونا اصال

 صدایي. كردم سكوت آغوشش تو شدنم كشیده با

 :میومد عمو اتاق از



 گاو كردین فكر. شه نمي باز صندوقش گاو_

 !كرد؟ باز میشه چیزي همچین با و نامدار صندق

 كه بردم فرو ردوانا ي سینه تو و سرم ترس با

 كه نفري دو. اومد در صدا به خونه زنگ صداي

 از یمبر سریع برگشتن: گفتن با بودن اتاق وارد

 كمرم رو و دستش اردوان. بیرون زدن عمارت

 و بستم و چشمام برداشت، و تلفنش و گذاشت

 :گفت مي كه شنیدم و اردوان صداي

 خوام مي شده دستگیر و همشون بیرون، اومدن_

 مراقب فقط. رم مي پشتي در از فرمیسك با منم

 .باشید چي همه

 اهر پشتي در سمت به و گرفت و دستم عجله با و

 .افتادیم
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 مي بر قدم دنبالش به عجله با و بودم كرده هول

 با شدیم باغ وارد عمارت پشتي در از داشتم،

 از اي گوشه اناردو رفتیم باغ ته سمت به احتیاط

 :گفت من به رو و ایستاد باغ

 بپوش و لباست_

 موهام روي و شال و كردم تنم و بافتم سریع

 ي دیواره كنار رفت اردوان لحظه همون. انداختم

 كل كه برگایي زدن كنار به كرد شروع و باغ

 شده خیرش متعجب بودن، گرفته فرا و دیوار

 به كه شدم مخفي در ي متوجه یهو كه بودم

. داد تشخیصش قسمت اون تو شد مي سختي

 اطراف كه حالي در و كرد باز و در قفل اردوان

 :گفت زد مي دید و

 .بیرون برو_

 اردوانم و شدم خارج در از حرفي هیچ بدون

 و بود شده پارك در دم ماشینش.  اومد سرم پشت



 مگه كه كردم مي فكر این به داشتم لحظه اون من

 چي!بیرون؟ نزد خونه از ماشین همین با اردوان

 !برگشت؟ یهو كه شد

 صندلي روي و من و گرفت و دستم اردوان

 د،نبو دلم تو دل. شد سوار سریع خودشم و نشوند

 سرعت با بعدش و آرامي به اول. داشتم استرس

 ي چهره. كردن رانندگي به كرد شروع

 كه كرد، مي سكوت به وادار و من عصبانیش

 .ریم مي داریم كجا بپرسم نداشتم جرعت حتي

 كه كرد مي خطور مغزم به خیال و فكر هزاران

 زیاد سرعت از. بزنم پسشون كردم مي سعي

 و بودم چسبیده صندلي به زده وحشت اردوان

 چند نكنیم، تصادف وقت یه كه كردم مي دعا

 بلند برج یه كنار كه این تا گذشت اي دقیقه

 و شد باز ورودي در اردوان اي اشاره با ایستاد،

 .پاركینگ داخل برد و ماشین اردوان



 نم اردوان كه این به فكر با نبود، آشنا برام اینجا

 چشمي زیر بیاره سرم بالیي تا اینجا آورده و

 و بود زده بیرون گردنش رگاي. كردم نگاهش

 پیاده ماشین از. كرد مي داد بي چهرش از خشم

 در شدم، خیرش وحشت با. سمتم اومد و شد

 :وگفت دكر باز و ماشین

 شو پیاده_

 در اردوان. شدم پیاده ماشین از لرزون پاهاي با

 نم و گرفت و دستم مچ دوباره و بستن و ماشین

 دنبالش حرفي هیچ بدون. كشید خودش دنبال و

 و كسي نه كه بود این خاطر به شاید. افتادم راه

 براي پس دادن دست از براي چیزي نه و داشتم

 !ترسیدم؟ مي باید چي

 بعد اي لحظه و  ، شدیم آسانسور سوار دوانار با

 صداي با. شدیم خارج آسانسور از طبقه آخرین

 :گفتم آرومي



 !كجاس؟ اینجا_

 :گفت و كرد باز واحدارو از یكي در اردوان

 داخل برو_

 خونه وارد تا كرد اي اشاره حرف این دنبال به و

. اومد سرم پشت اردوانم و داخل رفتم مردد. شم

 اردوان زدم مي دید رو خونه من كه طور همین

. شد كردن صحبت مشغول و زد زنگ نفر یه به

 اتفاقات به پي حرفاش از شاید تا بهش زدم زل

 .ببرم اخیر

 دندوناش. زدم قدم به كرد شروع خونه تو اردوان

 مي عصبانیت با و سایید مي هم رو حرص با و

 :گفت

 نهخو اون تو اونم ندارم شك! گرفتینش؟ شد چي_

 ره مي خونه از مدارك اون بدون كردي فكر دهبو

 ! بیرون؟

...._ 



 گم مي دارم من! میشه؟ مگه! چي؟ یعني دِ _

 خونه از خواستم مي كه موقعي دیدمش، خودم

 از یكي عوضي اون بود، باغ تو بیرون برم

 خونه وارد حتما پس بوده، مدارك اون هدفاش

 اون جاي وگرنه كنید پیداش بگردین شده،

 .كشم مي شماهارو

 رو كرد پرتش و كرد قطع و گوشي سریع و

 و بود من به پشتش ، شدم نزدیك بهش قدمي. مبل

 :كردم زمزمه آروم. مالید مي و شقیقش داشت

 !خبره؟ چه اینجا_

 :زد فریاد و سمتم برگشت عصبانیت با

 االن اوضاع این مقصر! كوري؟! بیني؟ نمي_

 با حضورت با نحسي بس از. تو فقط تویي،

 . میاري نحس همش جودتو



 تصویر بود شده باعث اشكم از پر هاي چشم

 با و دادم قورت و بغضم. ببینم تار و اردوان

 :گفتم لرزید مي كه صدایي

 ذاشتي مي! اینجا؟ آوردي و من چرا پس_

 ات بیارن سرم بالیي یه ذاشتي مي. بمونم همونجا

 .شه پاك نحسي این

 چنگ اشموه به و كرد پشت بهم كالفه اردوان

 رو خورد سر چشمم از سمجي اشك قطره. زد

 در سمت به و كردم پاكش دست پشت با ، گونم

. بودم شده خسته حقارت همه این از دیگه. رفتم

 ایيج رفتم مي فقط نبود مهم كجاش رفتم، مي باید

 نباشه، حقارت نباشه، اردوان كه جایي. اینجا جز

 ... نباشه اشك

 كسي گیر امند من نحسي تر مهم همه از و

 ...نباشه
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 رد تا گذاشتم در دستگیره روي و دستم كه همین

 من و نشست شونم روي اردوان دست كنم باز و

 اب و كشیدم چشمام به دستي. خودش سمت كشید

 :گفتم آلودي بغض صداي

 برنگردم دیگه دم مي قول. برم بذار كن ولم_

 به ، تو هم شم راحت خودم هم كه جایي رم ،مي

 مي چه یا كرده فرار یا دزدیدنش بگو هم عمو

 طفق كني، تبرئه و خودت كه بگو چیزي یه دونم

 ...كن ولم دیگه

 گونم رو اشكام سیل و گذاشتم هم رو و چشمام

 . شد جاري

 باز و چشمام مردونش آغوش تو شدنم كشیده با

 كشیده آغوش به و من حرفي هیچ بدون. كردم

 ترسید مي انگار. كرد مي نوازش و پشتم و بود

 دونست نمي ولي بگیره قلبم دوباره حالم این با



 براش دردا این كه كرده، عادت دیگه قلب این

 . شده عادي

 همچنان اون و بود كرده خیس و پیراهنش اشكام

 و اشكام دست پشت با. برد مي سر به سكوت در

 زا و من آروم كه كردم پاك گونم روي از

 :گفت و كشید بیرون آغوشش

 .بخواب بگیر اتاق تو برو_

 از چشماش، تو زدم زل و كردم بلند و سرم

 اب اوضاع، این تو مخصوصا ترسیدم مي تنهایي

 :گفتم لرزونم صداي

 !بري؟ خواي مي_

 :گفت و پشتم گذاشت و دستش

 .نكن فكر چیزي به و بخواب برو تو نه، فعال_



. كرد اتاقا از يیك راهي خودش دنبالش و من و

 و ودب پاركت كفِش پذیراییش مثل كه بزرگ اتاقي

 . داشت جاي وسطش درست ابریشمي اي قالیچه

 گوشیش به گذرایي نگاه و تخت رو نشوند و من

 :گفت و انداخت خورد مي زنگ داشت كه

  اماني در اینجا نباش چیزیم نگران بخواب، تو_

. اببخو بگیر راحت پس. نمیوفته اتفاقي هیچ و

 .پیشت بفرستم رو حمیرا كنم مي سعي

 :مگفت سریع بیرون بره اتاق از خواست كه همین

 !گردي؟ نمي بر_

 :داد جواب و كرد نگام اي لحظه

 دونم نمي_

 مي نزدیك گوشش به و گوشیش كه حالي در و

 سرم و شدم جمع خودم تو. شد خارج اتاق از كرد

 مي راست اردوان شاید. گذاشتم بالشت رو و



 چرا وگرنه میارم نحسي خودم با من و تگف

 عمارت وارد من به زدن آسیب یا دزدیدن براي

 !شن؟

 رو پتو سرما از و گذاشت بالشت رو و سرم

 واقعا هوا دونستم نمي كشیدم، خودم روي كامل

. داشتم سرما احساس اینطور من یا بود سرد

 :زدم اب آروم و گذاشتم هم رو و چشمام

 كن كمك خودت خدایا_

 از كشه مي پتو روم داره كسي كه این حس با

 باز هم از آرومي به و پلكام و شدم بیدار خواب

 ینا با ولي بود رفته فرو تاریكي تو اتاق كردم،

 عطرش بوي و هیكل از و اردوان شد مي حال

 كرد مي مرتب روم رو پتو داشت. داد تشخیص

 كردم مي حس بود شده قبل از تر گرم كمي اتاق

 .كرده روشن و اقات شوفاژ



 كاناپه سمت به اردوان كه خواب به زدم و خودم

 رفتار. كشید دراز روش و رفت اتاق ي گوشه ي

 اردوان. بود شده انگیز بر تعجب خیلي اخیرش

 شایدم یا! كرد؟ نمي رو و بود بلد هم مهربوني

 چي هر ولي. بوده ترحم یا دلسوزي حسش این

 دل و وانارد آخه.بود بعید اردوان از بود كه

 من؟؟ براي اونم! سوزي؟

 هب دوباره كردم سعي و بستم و چشمام اهمیت بي

 تر راحت خیالم اردوان وجود با حاال. برم خواب

 به تونم مي كردم مي حس چرا دونم نمي. بود

 روزها این كه بداخالقي مرد به. كنم تكیه اردوان

 مي كمك بهم و بود شده مهربون عجیبي طور به

 ...شایدم یا بود مجبور شاید بود قشهن شاید. كرد

 بي اوج كه بود این مهم نبود، مهم كاراش دلیل

 سرگرم هم عمو كه موقعي همون درست كسیم

 كمك بهم گاه بي و گه كه هست اردواني كاراشه



 خمز بازم كنارش در اگه حتي بگیره، دستم و كنه

 ... كردم عادت دیگه كه من. بزنه زبون
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 انگار. نبود اردوان از اثري شدم بیدار كه صبح

 و تخت  بره، و بزنه من به سر یه بود اومده فقط

 ي خونه. بیرون زدم اتاق از و كردم مرتب

 كامل رو خونه  مرتب، و بزرگ. بود بزرگي

 سه ي خونه یه شدم متوجه و كردم بررسي

 یكیش ، بود اردوان اتاق یكیش كه خوابست،

 مرموز اتاق یه هم بعدي و كار اتاق و كتابخونه

 .بود قفل درش كه

 خودش از بزرگي عكس.  اردوان اتاق تو رفتم

 وت حتي. بود زده اتاقش دیوار به و بود كرده قاب

 لباس همیشه مثل اخمو، و بود جدي قیافش عكسم

 اردوان حال به تا نمیاد یادم. داشت تن به مشكي



 تیره همیشه باشم، دیده روشن رنگ لباس تو و

 .پوشید مي

 روي عكس از و نگاهم و انداختم باال اي شونه

 و بود اتاق وسط نفره دو تختي گرفتم، دیوار

. كرد مي خودنمایي نفره دو عكسي تختي پا روي

 بچه پسر كه مشكي و بلند موهاي با زني عكس

 .شدم تر نزدیك. بود گرفته آغوش در و اي

 باز صداي رفتم مي تختي پا سمت به كه همین

 و كردم گم پام و دست. اومد خروجي در شدن

 فهمید مي اردوان اگه.  بیرون زدم اتاق از سریع

 .ذاشت نمي زنده و من شك بدون اتاقش تو رفتم

. دش خونه وارد سیاوش كه ایستادم پذیرایي وسط

 سر اي لحظه  سیاوش. كردم تعجب دیدنش با

 :زد لب آروم ایستادو جاش

 فرمیسك_



 مداو نگراني با یهو كه بودم شده خیرش بغض با

. ودمب آغوشش تو بعد ثانیه پنج از تر كم و سمتم

 مي القا بهم و خوبي حس كه مهربوني آغوش

 و كشید كمرم رو وار نوازش و دستش. كرد

 :گفت

 و مردم بار هزار شدي غیب یهو گفتن وقتي_

 كه كردم لعنت و خودم چقدر دوني مي. شدم زنده

 شدم مي دیوونه داشتم! خودم؟ پیش نیاوردمت

 .سالمي كه شكر خدارو فرمیسك،

 از كه بزنم حرفي تا كردم باز هم از و لبام

 تعجب با. بیرون شدم كشیده سیاوش آغوش

 . انداختم بود شونم رو كه اردوان دست به نگاهي

 نگاه اردوان به داشت تعجب با من مثل سیاوشم

 در و دكشی تر عقب و من اردوان كه كرد مي

 سیاوش به رو ذاشت مي پشتم و دستش كه حالي

 :گفت



 اي دیگه جاي هر از بیشتر اینجا. خوبه حالش_

 . بریم تونیم مي دیدیش دیگه االنم امانه، در

 كه حالي در و شد نزدیك بهمون قدمي سیاوش

 :گفت كنه كنترل و عصبانیتش داشت سعي

 اچر! كنه؟ چیكار اینجا تنهایي دختر این اردوان_

 خودم اونجا من، پیش بیاد بدار كني مي لجبازي

 .مراقبشم

 دردش از كه كرد وارد كمرم به فشاري اردوان

 تا پایین انداختم و سرم و هم تو رفت اخمام

 درد از ام رفته هم تو ي چهره متوجه سیاوش

 .نشه

 .داریم كار كلي بریم_

  كنارم اومد سیاوش

 .رم نمي جایي فرمیسك بدون_



 و داد فشار هم رو و دندوناش رصح با اردوان

 :گفت

 اینجا آوردمت كه این از نكن كاري سیاوش_

 اینجا از شم مي مجبور بدي ادامه. شم پشیمون

 بگردي عمرتم آخر تا كه جایي ببرم. ببرمش هم

 .بیوفت راه پس كني، پیداش نتوني

 خوب سیاوش. كرد خروجي در به اي اشاره و

 كنه، مي عملي و تهدیدش اردوان دونست مي

 : برداشت عقب به قدمي همین براي

 به زدن سر براي بازم ولي بریم، خب خیلي_

  .بگیري و جلوم توني نمي تو و میام فرمیسك

 و آورد باال تهدید ي نشونه به و اشارش انگشت

 :داد ادامه

 مي خودم شه كم فرمیسك سر از مو تار یه ولي_

 مثل منم عصبانیت موقع دوني مي كشمت،



 نمي تهدید یا كه نیست، دارم جلو هیچي خودت

 .كنم مي عملیش یا كنم
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 اردوان از نگاهش و رفت عقب اي دیگه قدم

 آشوب دلم تو موقعیت اون تو من، رو چرخید

 و اردوان حتي كه میوفتاد اتفاقي چه داشت. بود

! هم؟ جون به بودن افتاده اینجوري سیاوشم

 بدون یهو و كرد نگاهم خیره اي لحظه شسیاو

 سمت چرخیدم. بیرون زد خونه از حرفي هیچ

 دستم بود، سیاوش خالي جاي به نگاهش اردوان،

 :گفتم نگراني با و گذاشتم بازوش روي و

! كني؟ مي اینجوري داري چرا! خبره؟ چه اینجا_

 اصال! زدي؟ حرف طوري این سیاوش با چرا

  ؟!؟!هااااا؟! اینجا؟ آوردي و من چرا



 تو كوبیدم حرص با ، شد طوالني كه سكوتش

 درست بود سخت و سفت كه بازویي بازوش،

 كه حالي در و باال بردم و صدام. خودش مثل

 :گفتم كوبیدم مي سینش به و جونم بي مشتاي

 دیگه. رم مي اینجا از اصال بده، و من جواب_

 االن تا. كنم تحمل و وضع این خوام نمي لحظم

 یه از تو كنار باید االن كردم مي فرار تو از

 دیگه من! كي؟ تا فرار.كنم فرار دیگه آدم سري

 بابام دنبال رم مي ، بمونم اینجا خوام نمي

 پیداش رم مي. كنه مي قبولم پدره اونم باالخره

 . كنم مي

 خشن بازم چشماش. سمتم برگشت اردوان یهو

 :گفت حرس با و گرفت و دستم. بود شده

 هنوزم واقعا. نیار و عوضي اون ماس دیگه_

 ...كه بود پدر اگه اون! پدر؟ گي مي بهش



 حرس از اي لحظه و چشماش و كرد سكوت

 دستاش و بود شده منقبض گذاشت،فكش هم روي

 با و كرد ول و دستم. لرزید مي حرص از

 رو و دستم. بیرون زد خونه از عصبانیت

 مي كاش.  كنم پاك و اشكام تا كشیدم صورتم

 .كنم فرار جا این از جوري یه نستمتو

 يصدا یهو كه اتاقم تو برگردم تا كردم گرد عقب

. كرد جلب خودش به و توجهم گوشي زنگ

 ي قالیچه روي كه گوشي به نگاهي و برگشتم

 .رفتم سمتش به مردد. انداختم بود افتاده در دمه

 خونه از عصبانیت با انقدر. بود اردوان گوشي

 مخ. نشد گوشیش افتادن ي متوجه كه بیرون زد

 .برداشتم رو گوشي و شدم

 مي خودنمایي گوشیش صفحه رو سیامك اسم

 دست. انداختم خونه ي بسته در به نگاهي. كرد

 جواب و كشیدم گوشي ي صفحه روي و لرزونم



 صداي گوشم به گوشي كردن نزدیك با. دادم

 :شد بلند خط طرف اون از مردي

 یعني. كرد رفرا مرده اون! كجایي؟ اردوان_

 پدر فهمیدیم ما كه اونجایي تا. دادن فراریش

 رضا محمد سمت از داره و خانومه فرمیسك

 خوان مي. ملك رضا محمد میشه، حمایت

 اسم اگه كنن، كثیفشون بازي وارد فرمیسكم

 يراحت به كه باشه شناسنامش تو خانوم فرمیسك

. ماست ضرر به این و ببره و اون تونه مي

 االن و بود معتاد قبال كه ده مي نشون مداركش

 بده نشون كه نداره مدركي پدرتم كرده، ترك

 كه طور اون. بهش سپرده و دخترش خودش

 شكایت ما و پدرت از تونه مي مهران پیداست

 اصال اینجا اوضاع. اینجا بیاي سریع باید كنه،

 صدام علـو ، اردوان علو. نیست خوب

 علـــو!داري؟



 به كرد شروع سرم ردو خونه شد، شل دستام

 حبس هسین تو نفسم و كشید مي تیر قلبم چرخیدن،

 شدن باز با شد مساوي زمین رو سقوطم. بود شده

 و آشفته نگاه با نگاهم و كردم بلند و سرم. در

 گوشي به نگاهي. خورد گره اردوان نگران

 عصبي خیلي. شد تر عصبي چهرش.  انداخت

 خبر با چیز همه از بود فهمیده انگار... تر

 ...پدرم آخ.شدم،

 سوختم داشتنش حسرت تو سال همه این كه پدري

 تونست نمي یعني! چرا؟! داشت؟ و دزدیدنم قصد

 دبای حتما! خودش؟ پیش ببره دیگه جور یه و من

 خودم كه من! كرد؟ مي انتخاب و راه بدترین

 برم خودم خواستم مي كه من بودم، منتظرش

 !؟!چرا؟ آخه... دنبالش

 !متنفره؟ من از وزمهن یعني
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 بزنم حرفي تا كردم باز هم از و لرزونم لباي

 نگاه اردوان. شد نمي خارج گلوم از صدایي ولي

 دمش مشت انگشتاي بین كه گوشیش به اي دیگه

 گلوش سیب.  كنارم اومد سراسیمه و انداخت بود

 یرونب گردنش و دستش رگایي و شد مي پایین

 .بود زده

 بدون و گرفت دستم از و گوشي. زد زانو كنارم

 كه آغوشي آغوشش، تو كشید و سرم حرفي هیچ

 من كه آغوشي.  شد مي نصیبم زیادي روزا این

 ...حاال و روند مي خودش از همیشه و

 یه مثل من و خورد مي سر گونم رو اشكام

. بودم ایستاده حركت بي اردوان بغل تو مجسمه

 تنها كه پدري به همیشه زندگیم طول تمام در

 اب. كردم مي فكر بود خانوادم از مانده باقي عضو

 .كنم مي پیداش روزي یه باالخره گفتم مي خودم



 هم با تایي دو و سراغش رم مي روزي یه

 . كنیم مي زندگي

 رو و خوشبختي طعم پدرم كنار خواستم مي

 .مادرم مزار سر بریم تایي دو هفته هر كه. بچشم

 و عكسش اتفاقي كه بار یك همون جز كه مادري

 یگهد بودم كرده پیدا كتابخونه كتاباي از یكي الي

 .كجاست مزارش دونستم نمي حتي. بودمش ندیده

 هك پدري.. پدرم جز دونست، نمي هیچكسي یعني

 ...حاال

 بیشتر و سرم. نشست گردنم پشت اردوان دست

 نمگرد رو و عصبیش نفس و چسبوند سینش به

 برده پي فاجعه عمق به اردوانم انگار.  كرد خالي

 بود، پدرم من امیده تنها. زد نمي حرفي كه بود

 پدریش مهر من دیدن با كردم مي فكر كه پدري

 م،دزدیدن براي بفرسته آدم كه این نه گرده مي بر

 من از خوشي دل هنوزم معلوم كارش این با

 .نداره



 :زدم لب آروم

 !كجاست؟ بابام_

 :شد بیشتر گردنم رو اردوان ستد فشار

 عوضي اون دست زارم نمي نكن، فكر بهش_

 .باش مطمئن برسه، بهت

 از خشم ، اومدم بیرون اردوان آغوش از آروم

  كرد مي داد بي چشماش

 !اد؟..مي بدش من از هنوزم بام.. با.. با_

 موهاش به چنگي. شد بلند جاش از یهو اردوان

 :ادد جواب حرصش پر صداي با و زد

 آشغالیه یه اون. چیه تو به اون حس كه جهنم به_

 زنه مي كاري هر به دست خودش منافع براي كه

 من دست به روزا همین نیست، پدر اصال اون

 و اشالتماس ببینم، و كردنش تقال باید میشه، خفه

 .كشمش مي خودم. بشنوم



 :داد ادامه و انداخت من به نگاهي

. نداره و لتحا این ارزش عوضي اون ، پاشو_

 هشب پس دلش وره فرستمت مي ببینمت اینجوري

 . نداره وجود اصال انگار كه طوري نكن، فكر

 هم رو و چشمام. بیرون زد خونه از عجله با و

 مي چه اردوان. گرفتم سر رو گریه و گذاشتم

 از دونست مي چه!  من؟ حال این از دونست

 پدرش با فكرش تو داره ساله ده كه دختري حال

 كشه مي نقشه كردنش پیدا براي زنه، مي رفح

 ... و

 راجبش داره كه عوضي فهمید مي اردوان كاش

 سال هفت كه پدري... پدرمه زنه مي حرف

 از خبري منتظر همیشه و كردم زندگي باهاش

 . بودم جانبش



 من چرا. بود بزرگي شوك من براي اتفاقات این

 از اون! نیاوردم؟ شانس خانواده از وقت هیچ

 ... هم این و ادرمم

 ....حیف... پدر ي واژه حیف
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 ي خیره كردم باز هم از و كردم ورم چشماي

 رو حسابي تیكش تیك كه شدم دیوار رو ساعت

 از بعد چهار ساعت شد نمي باورم. بود مخم

 غم زانوي مدت همه این من یعني.  باشه ظهر

 ! ریختم؟ مي اشك و بودم گرفته

 و دست به آبي چیزي هر از قبل. شدم بلند جام از

 شدت از. شدم آشپزخونه وارد و زدم روم

 الح این با ولي بودم گرفته تهوع حالت گشنگي

. كردم باز و یخچال در. نداشتم خوردن غذا براي



 اردوان انگار شد مي پیدا داخلش چیزي هر

 .رسه مي خوراكش خورد به خوب

 ستت نون تا چند همراه به حانهصب شكالت و پنیر

 میز روي و آوردم بیرون یخچال داخل از رو

 و نشستم میز پشت میلي بي با خودمم. گذاشتم

 دزیا ي گریه از چشمام. شدم گرفتن لقمه مشغول

 به كوچیكي گاز. بود كوفته بدنم و سوخت مي

 سرم تو مرد اون صداي كه. زدم دستم تو ي لقمه

 :شد اكو

 یعني. كرد فرار مرده اون! ي؟كجای اردوان"_

 پدر فهمیدیم ما كه اونجایي تا. دادن فراریش

 رضا محمد سمت از داره و خانومه فرمیسك

 خوان مي. ملك رضا محمد میشه، حمایت

 اسم اگه كنن، كثیفشون بازي وارد فرمیسكم

 يراحت به كه باشه شناسنامش تو خانوم فرمیسك

. ستما ضرر به این و ببره و اون تونه مي

 االن و بود معتاد قبال كه ده مي نشون مداركش



 بده نشون كه نداره مدركي پدرتم كرده، ترك

 كه طور اون. بهش سپرده و دخترش خودش

 شكایت ما و پدرت از تونه مي مهران پیداست

 اصال اینجا اوضاع. اینجا بیاي سریع باید كنه،

 صدام علـو ، اردوان علو. نیست خوب

 "علـــو!داري؟

 دردم سر و لرزید مي شدم مشت دستاي مثل ملبا

 شدیدي عصبي فشار. شد مي بیشتر لحظه هر

 بودم شده نقطه اي خیره. شد مي وارد بهم داشت

 آخرم در. دادم مي فشار هم رو و دندونام و

. میز رو كوبیدم رو محكمم مشت و نیاورم طاقت

 دیگه. گذاشتم هم روي اي لحظه براي و چشمام

 یمزندگ غید یا باید. بودم شده هخست وضع این از

 ... یا زدم مي و

 ...بهتر شروع یه كردم، مي شروع نو از یا

                                      *** 



 برگشت اردوان كه بود گذشته دوازده از ساعت

 و رفت من اتاق سمت به همه از اول. خونه

 كرد مي فكر. بیرون اومد سراسیمه بعد اي لحظه

 كردم فرار یا و نداشتم و مشكل این توان و تاب

 پوزخندي خودم پیش. آوردم خودم سره بالیي یا

 بودم، شده كلفت پوست دیگه كه من زدم،

 بازي. بازي یه مثل بودن شده من براي مشكالت

 مي قبل ي مرحله از تر سخت مرحلش هر كه

 كني، مي فكر زدنم جا به گاهي كه قدر اون. شد

 ستنی كسي فرمیسك وگرنه فكر، حد در فقط ولي

 بازي این ي مرحله آخرین تا ره مي بزنه، جا كه

 .میشه چي آخرش بفهمم خوام مي. بده انجام رو

 دنبال و كرد مي باز اتاقارو در عجله با اردوان

 مي نگراني دنبال صورتش تو. گشت مي من

 درك و كاراش این دلیل بشه كه چیزي یا گشتم،

 از كه همین. خشم فقط بود، خشم فقط ولي كرد



 از بود شده امید نا خونه اون تو من حضور

 :گفتم بهش به رو و اومدم بیرون تراس

 !گردي؟ مي من دنبال_

 دكر نگام اي لحظه. سمتم چرخید صدام شنیدن با

 دستاي به فشاري ، شد بیشتر خشمش یهو و

 و خودش بلند قدم چند با و كرد وارد شدش مشت

 روي و دستاش و ستادای روم به رو. رسوند بهم

 و دندوناش كه حالي در گذاشت ظریفم ي بازو

 :گفت داد مي فشار هم رو

 !كردي؟ مي غلطي چه اونجا_

 :دادم جواب عادي خیلي

 .بخورم هوا خواستم مي_

 به و تالشم تمام من و كرد وارد بازوم به فشاري

 ددر از قیافم تا نیاد، در ازم صدایي تا بردم كار

 . نشه جمع



 !گذره؟ مي سرت تو چي یسكفرم_

 عصبیش چشماي تو زدم زل  اي لحظه

 شكني مي و دستم داري كه این_

 لحن همون با كنه كم و دستش فشار كه این بدون

 :داد ادامه خشمش از پر

 بدي، انجام اشتباهي كار بخواي حالت به واي_

 مبمیری بخواي. كنم مي تیكت تیكه خودم قبلش

 بفهم پس باشي، داشته آسوني مرگ ذارم نمي

 .احمق كني مي غلطي چه داري

 شد اتاقش وارد عجله با و كرد ول و بازوم یهو و

 زیر و اتاقش در به زدم زل. كوبید بهم و در و

 :گفتم وار زمزمه لب

 همه اون بعد كه خواي مي چي من از دیگه تو_

 درد به آدم حاال نكنه! كني؟ مي كمكم داري نفرت

 این غیر اگه. دارمن خبر خودمم و شدم بخوري



 یه كه مردي ي كله و سر تازه سال ده بعد كه بود

 .شد نمي پیدا بود بابام زماني

 .افتادم راه اتاقم سمت به منم و كشیدم آهي
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 صهخال زندگیم تمام كه اي هفته به گذشت هفته یه

 وقت دیر ها شب اردوان بالكن، و اتاق تو شد مي

. گشت مي بر كه بود این مهم ولي گشت، مي

 .ترسیدم مي هم تنهایي از اتفاق اون از بعد چون

 كرد كمك كرد، كمك بهم خیلي تنهایي همین ولي

 بتونم كه بیام، كنار مسائل سري یه و خودم با

 كه بسپارم خاطر به و این و كنم هضم و گذشتم

 من نزدیكاي كه. ندارم اي خانواده دیگه من

 و سروناز و سیاوش و عمو تو شن مي خالصه

 ....!ار



 به نزدیكام جزء اردوانم واقعا كردم، مكث كمي

 من كه نمیومد اگه... كشیدم پوفي! میومد؟ حساب

 غذاي یا اردوان مدت این تو. نبودم اینجا االن

 و پخت مي غذا برام حمیرا یا و گرفت مي آماده

 نیستم بلد آشپزي دونست مي چون. فرستاد مي

 هم غذا سفارش ي اجازه. داشت و هوام وبخ

 كردم مي باز كسي روي و در نباید چون نداشتم

 كرد مي تاكید همیشه و داشت كلید خودش اردوان

 انگار. نكنم باز رو خونه در عنوان و هیچ به

 مي تصورش كه بود اوني از تر جدي قضیه

 .كردم

 جلوي و كردم درست خودم براي اي قهوه كالفه

 شبكه كردن پایین باال مشغول دادم مل تلوزیون

 اردوان و شد باز خونه در كه شدم ماهواره هاي

 بود بار اولین كردم، نگاهش تعجب با. شد وارد

 بلند جام از. خونه گشت مي بر روز وقت این كه



 كه این بدون كه كردم سالم لب زیر و شدم

 :گفت و ایستاد روم به رو اومد بده جوابي

 !خونه؟ در نیومد كسي امروز_

 براي بودم خواب پیش دقایقي تا بگم نشد روم

 .دادم تكون نه نشونه به سري همین

 :داد ادامه تاكیدي حالت با

 !مطمئني؟_

 .دادم قورت و دهنم آب

 .نیومد كسي آره_

 گوشیش به نگاهي و كشید ریشش ته به دستي

 مردد. رسید مي نظر به كالفه كمي. انداخت

 :پرسیدم

 !شده؟ چیزي_

 مي و اي شماره كه حالي در و گفت آرومي نه

 و كشیدم عمیقي نفس. شد اتاقش وارد گرفت



 هنوزم خواب همه این با. كشیدم چشمام به دستي

 آالله قول به. بود نمایان چهرم تو خستگي آثار

 یه باید خوره، نمي من درد به خوابا جور این

 تازه موهاي. كما تو برم مدت یه بچینم برنامه

 رس نشستم و فرستادم گوش پشت و شدم شونه

 پخش آمریكایي فیلم داشت ها شبكه از یكي. جام

 همون رو. بود بهتر هیچي از باالخره. كرد مي

 .برداشتم میز روي از و قهوم و داشتم نگه شبكه

 اتاقش از اردوان كه كردم نزدیك لبام به رو قهوه

 :گفت و انداخت بهم نگاهي. بیرون اومد

 خودم كن قفل درارو. برگردم دیر شاید امشب_

 . دارم كلید

 زد خونه از خدافظي بدون كه گفتم اي باشه

. رسه نمي شعورش حدم این در یعني ، بیرون

 و نشستم سرجام دوباره. راضي خود از مردیكه

 خوردم بود شده سرد كمي كه قهومم از قلپ یه



 سي هنوز یعني. اومد در صدا به خونه زنگ كه

  .برگشت دوباره كه ذشتهنگ رفتنش از ثانیه

 از و میز رو كوبیدم و ام قهوه لیوان حرص با

 كه تو"  گفتم مي كه حالي در و. شدم بلند جام

 و در كه همین. رفتم در سمت به"  داشتي كلید

 شخص دیدن با كه بهش بتوپم خواستم كردم باز

 از چشمام و موند باز تعجب از دهنم روم به رو

 و شدست بكشم جیغ كه نای از قبل. شد گرد تعجب

 و كردن تقال به كردم شروع گرفت دهنم جلوي

 حالت همون تو بعد اي لحظه كه زدن پا و دست

 .شد چي نفهمیدم دیگه و شدم حس بي كم كم
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 ثلم صدایي رسید، مي گوشم به عجیبي صداهایي

 الي آروم ، سرامیك كف صندلي شدن كشیده

 ایيفض بودم، تاریكي فضاي تو. كردم باز و امپلك



 صندلي به كه و سرم متروكه، زمین زیر یه مثل

 به نگاهي آروم و كردم بلند بودم داده تكیه

 و بود تاریك تاریك جا همه. انداختم اطراف

 كمي. بود اومده وجود به ناكي خوف فضاي

 ،كنه عادت اونجا تاریكي به چشمام تا كشید طول

 ااون چیزي صندلي تا دو جز كه خالي زمیني زیر

 و بود بدنم تو بیهوشي آثار هنوزم. شد نمي دیده

 .بودم حال بي

 دمكر سرفه بار چند. بود دلم تو عجیبي ترس یه

 نزد فریاد. شدم پشیمون كه زدم فریاد خواستم و

 من! داشت؟ من حال به فرقي چه دشمن خونه تو

 دمدا به كسي و زدم مي فریاد عمو عمارت تو

. داشت خود جاي دیگه كه اینجا رسید نمي

 كه طوري بود گرفته فرا و وجودم كل وحشت

 ي فاصله با بود ممكن چطور آخه. میلرزید بدنم

 و خونه دره بیان اردوان رفتن از بعد ثانیه سي

 هك رفتن پیش سریع انقدر چطور! بدزدن؟ و من



 كار این كه این باور! نشد؟ متوجه اردوانم حتي

 اورب قابل غیر و سخت برام باشه بابام تقصیر

 .بود

 اردوان حرف به كاش. زد چنگ گلوم به بغض

. كردم نمي باز كسي روي و در و دادم مي گوش

 سر گونم رو چشمم ي گوشه از اشكي قطره

 دلم تو وحشت با و دادم قورت و دهنم آب. خورد

 لحظه اون. شد باز در كه زدم مي صدا رو خدا

 دهش كشدار نفسام ، رسید خودش اوج به قلبم تپش

 رو در ي خیره. بود افتاده سوزش به معدم و بود

 فاصله این از. شد وارد شخصي كه  شدم رو به

 یكله و بلند قد  ولي ببینم و چهرش تونستم نمي

 اردوان هاي مایه تو چیز یه. داشت درشتي

 آب. بود مخم رو حسابي كفشاش تق تق صداي

 صداي جلوي داشتم سعي و دادم قورت و دهنم

 لبمق داشت امكان لحظه هر. بگیرم و كشیدنم نفس

 .گذاشتم هم رو و هام چشم.  بیرون بزنه سینم از



 قدر اون. نزدیكمه بود معلوم قدماش صداي از

 مي حس روم به رو درست وجودش كه نزدیك

 پشت اومد. كردم باز و پلكام الي وحشت با. شد

 كه ودمب العملش عكس منتظر وحشت با. سرم

 . دستام كرد باز به كرد شروع

 دستم دور از رو لعنتي طناب اون كه این از بعد

 حالي در. ایستاد روم به رو اومد دوباره كرد باز

 :گفتم لرزوني صداي با مالیدم مي و دستام كه

 !هستي؟  كي.. ك و..ت_

 بهش. نبود پدرم مرد این. كردم حس و پوزخندش

 ... خیلي .باشه تر جوون خیلي خورد مي

 !چطوره؟ حالتون خانوم فرمیسك خوب_

 زل و شد گرد تعجب از چشمام آشناش صداي با

 دیده خوبي به تاریكي اون تو كه اي چهره به زدم

 لب آروم و دادم بیرون حرص با و نفسم. شد نمي

 :زدم



 !نریمان؟_

 روشن نوري كم برق بعد اي لحظه و خندید آروم

 همین براي نداشت عادت نور به چشمام. شد

 ي چهره كردنش باز از بعد و بستمشون سري

 و بهم بود زده زل جدي. شد نمایان جلوم نریمان

 مشت حرص با و دستام. زد نمي حرفي هیچ

 صدایي و بزنم حرفي خواستم مي هي و كردم

 و انداخت پا رو پا خونسرد خیلي. نمیومد در ازم

 :گفت

 اینجا و من دیدن توقع! كردي؟ تعجب چیه_

 !نه؟ اشتيند

 آروم و نفسم. باشم مسلط خودم به كردم سعي

 :گفتم و دادم بیرون

 !داري؟ چیكار من با_

 انداخت باال ابرویي



 مي تعیین خودت دیگه و چیكارش ، كارا خیلي_

 ..كني

 !چیكار؟ مثال_

 ردآو كمي و صورتش و كشید ریشش ته به دستي

 :جلو

 ....یا كني كار ما براي كه این مثال_

 :گفتم رساست با

 ....یا_

 :زد تكیه صندلیش به دوباره

 .نداري اي دیگه راه كني، مي كار ما براي یا_
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 :داد ادامه كه كردم نگاهش تعجب با

 پدرت نكني همكاري. ماست طرف پدرت_

 مي ما به و حق قانونم و شكایت به میشه مجبور



 و اینجا یاریمم اجباري رو تو وقت اون. ده

 برخورد اینطور تو با دیگه موقع اون مطمئنا

 نای از یكي به فروختت پدرت دیدي یهو. نمیشه

 اومد سرت بالییم هر دیگه وقت اون. دارا مایه

 .نداره ربطي ما به

 بود ناموس بي چقدر پدرم. شد اشك از پر چشمام

 و من كه بچگي همون از چرا. دونستم نمي من و

 ینا چرا! نبردم؟ پي ناموسیش بي این به فروخت

 احمق انقدر چرا! بودم؟ منتظرش سال همه

 !بودم؟

 :چرخید دورم دور یه و شد بلند جاش از نریمان

 سري یه فقط. خوایم نمي ازت زیادي كاره_

 كه. اردوان از امضا و انگشت اثر یه با مدارك

 اثر و زدنش گول یا كردن مست با امضارو

 و غذاش تو ریختن رودا با توني مي انگشتشم



 ،نیست سختي كاره. بگیري ازش كردنش بیهوش

  .میاي بر پسش از كني استفاده عقلت از ذره یه

 !دارین؟ اردوان با چیكار_

 صندلیم روي و دستش و ایستاد سرم پشت

 .گذاشت

 این از. كوچولو حساب تصفیه یه كن فكر تو_

 دونب اینم فقط.  نداري دونستن به نیازي بیشترم

. خودته ضرر به فقط بزني دور مارو وايبخ

 كرف راجبش خوب پس. كنیم مي چیكار گفتم بهتم

 باشي ما با اگه. داري وقت ساعت یه فقط كه كن

 هیچ صورت این غیر در دارم و هوات خودم

 خوب پس بدم، انجام برات تونم نمي كاري

 .بكن و فكرات

 خروجي در سمت به اي دیگه حرفه هیچ بدون و

 دمز عق باري چند و گرفتم تهوع حالت. دافتا راه

 از. بیارم باال بخوام كه نبود معدم تو چیزي اما



 به نگاهي. داشتم گیجه سر كمي. شدم بلند جام

 اما بودم فرار براي راهي دنبال و انداختم اطراف

 بودم، خورده بست بن به بازم. نبود راهي هیچ

 در تونستم مي چطور من آخه بیاري، بد بازم

 !كنم؟ بازي فیلم اردوان بلمقا

 اردوان! كنم؟ مستش یا بیهوش تونستم مي چطور

 يبالی وقت اون. فهمید مي سریع بود تیز زیادي

 خودش اردوان خود بیارم سرم اینا بود قرار كه

 چرا! كردم؟ مي چیكار باید من آخه. میاورد سرم

 چه من مگه! میومد؟ من سر بود بال چه هر

 ! كردم؟ گناهي

 همش و نشستم زمین رو. شد بلند هقم قه صداي

 هچ كه! كنم؟ چیكار باید كه كردم مي فكر این به

 برونم خودم از و اردوان اگه! درسته؟ راهي

 نمي و این من و اینا پیشه برگردم مجبورم

 آورد سرم كه بالهایي تمام با اردوان. خواستم

 كه. غیرتم بي پدر به داشت شرف سگش بازم



 كه. سراغم اومده خودش منافع براي سال ده بعد

 پدر آخه میاد، سرم بالیي چه نیست مهم براش

 !غیرت؟ بي انقدر

 داشت اواخر این من به نفرتش تمام با اردوان

 ها صفت دیو این دست از كه كرد، مي كمكم

 ولي ، خودش ي خونه برد و من داد نجاتم

 ....خونیم پدر... پدرم

 مقلب يرو و دستم كشید، وحشتناكي تیر قلبم

 كي آخه نداشت خوبي اوضاع اصال. گذاشتم

 همه مگه! ایسته؟ به حركت از همیشه براي میشه

 هنوز چرا پس! خرابه؟ اوضاعش گن نمي دكترا

 ولم و شه نمي من خیال بي چرا! زنه؟ مي داره

 !چرا؟! ها؟! كنه؟ نمي
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 لحظش ره تو كه ساعتي یك ، گذشت ساعت یك

 نمي كه بودم ساله هفده دختر یه من. دادم جون

 ينم كه. بگیرم تصمیم حسابي درست تونستم

 بده، نجاتم تونه مي و بهتریه راه كدوم دونستم

 لهوسی ولي افتادم خودكشي فكر به بار چند حتي

 شده خراب اون تو بگیرم و جونم بتونم كه اي

 كرده و جاش همه فكر قبل از انگار. شد نمي پیدا

 . بودن

 دونستم مي كه اي معجزه بودم، معجزه دنبال

 و در شدن باز صداي.  نمیوفته اتفاق من براي

 ننریما هم باز. كردم بلند و سرم وحشت با شنیدم

 البته صد و بود جدي چهرش ، شد نزدیكم.  بود

 :فتگ بمش صداي با بشینه كه این بدون ترسناك،

 !كردي؟ و فكرات_

 دلم فقط لحظه اون ، بدم ابيجو چه دونستم نمي

 نریمان نه كه جایي برم كنم، فرار خواست مي



 با اینطور كه پدري حتي نه و اردوان نه باشه

 .كنه بازي زندگیم

 :گفتم حرص با و صدام تو ریختم و خشمم تمام

 اون! بده؟ انجام كارو این نیست كسي من جز_

 كار این براي و من باید حتما غیرت بي مرد

! ه؟كن بدبختش نبود كسي دیگه! كرد؟ مي انتخاب

 و غیرتشون بي باید! من؟ رو كرد مي كلیك باید

 !آره؟ كرد مي ثابت بهم

 پایین چشمم از دونه دونه اشكام و زدم مي حرف

 اي لحظه سالها این تمام در كه اشكایي میومدن،

 شد مي خالصه من زندگي. بودن نشده دور ازم

 ..... ددر ، اشك ، ،درد اشك ، درد تو

 و نشست صندلي روي خاصش پرستیژ با نریمان

 :گفت جدي خیلي

 !دیگه؟ اِ  نه جوابت یعني این_

 :دادم تكون سري بغض با



 كه زمینم روي آدم ترین گند همینه، جوابم آره_

 نمي كاري كنم، نمي همكاري عوضي اون با بشم

 تا ادبی بیاد، خودش بگو باشه، اون نفع به كه كنم

 یغلط هر و بیاد ، ببینم چشم به و غیرتیش بی

 هیچ براش من ولي. بده انجام خواد می دلش که

 ...كاري هیچ. كنم نمي كاري

 ابهت پر همیشه مثل ، چشمام تو زد زل نریمان

 پیشبینی قابل غیر و بود

 ! چی؟ من برای_

 :داد ادامه كه كردم نگاهش متعجب

 پدري اون وقت اون! كني؟ مي كار من براي_

 بر بازي از هم دادي و غیرت بي قبل بهش كه

 اگه حتي. من شم مي حسابت طرف شه، مي كنار

 یه ، زنم مي خط شناسنامت از اسمش بخواي

 چي! هوم؟ ، كنم مي درست برات جدید زندگي

 !قبوله؟! ؟ گي مي



 :تمگف آرومي صداي با و كشیدم صورتم به دستي

 !من؟ چرا_

 و مچشما به زد زل جدیش نگاه اون با اي لحظه

 :گفت

 اون تو. تري نزدیك بهش كسي هر از تو چون_

 و آشنایي بمش و زیر با و كردي زندگي عمارت

 ...تر مهم همه از

 ي ادامه شنیدن براي من و كرد مكث كمي

 : شدم لباش ي خیره حرفش

 .داره اعتماد بهت_

 زدم دردي پر نیشخند

 من خون به اردوان! كني؟ مي مسخره! اعتماد؟_

 !زني؟ مي اعتماد از حرف شما توق اون تشنس

 جلو اومد و برداشت صندلي از تكیشو نریمان



 كه مطمئنه موضوع این از ولي اعتماد، گم نمي_

. خوره نمي یكي تو از بخوره نارو كسي هر از

 اون تو فرستادیم خدمتكار بار چند دوني مي

 حرکت هیچ بدون ساعت یك از تر كم و عمارت

 فقط االن! برد؟ پي چیز همه به اردوان مشکوکی

 آشنایي جاش همه با  عمارت اون تو كه تویي

 كار این براي تو دارن، اعتماد بهت همه و داري

 .تریني برگزیده

 این آیا سپردم، گوش نریمان حرفاي به دقت با

! بزنم؟ نارو اردوان به كه بود درستي كاري

 ارایيك تمام انتقام بتونم وسیله این به شاید اصال

 طرفی از خب ولی بگیرم  ازش و كرد باهام كه

 از و بدم انجام و كار این تونستم نمی هم

 ...طرفیم

 می صدا و من داشت كه اردوان فریاد صداي با

 سوی كور. در سمت برگشت جفتمون نگاه زد

 همون اردوان انگار ، شد روشن دلم تو امیدی



 سراسیمه نریمان. بودم دنبالش که بود ای معجزه

 صدام تو كه بغضي با منم و ترف در سمت به

 :زدم داد بلند بود

 ....اردوااان اینجااااام، من اردوان_
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. فتگر اوج گریم نریمان توسط در شدن كوبیده با

 ،داشت من دنبال بود اومده بود اینجا اآلن اردوان

 به عجله با و شدم بلند جام از. زد مي صدا و من

 مي در به جونم بي مشتاي با و رفتم در سمت

 كه اردواني. زدم مي صدا و اردوان و كوبیدم

 داشت و بود پیچیده در بیرون مردونش صداي

 مي و من سراغ داشت ، زد مي صدا و من اسم

 .گرفت

 االن. شد مي تر بلند لحظه هر هقم هق صداي

. خواست مي و اردوان دلم چیزي هر از بیشتر



 مرد و شد باز در زدم مي شصدا كه طور همین

 .رفتم عقب قدمي ترس از. شد وارد هیكلي قوي

 در سمت به  من و گرفت دستم از و سمتم اومد

 چون شد كاسته ترسم از اردوان یادداوري با. برد

 هم اردوان دونستم مي نیستم، تنها دونستم مي

 .اومده من به كمك براي كه. اینجاست

 اولین لعنتي نزمی زیر اون از رفتن بیرون با

 من از فاصله با كه بود اردوان دیدم كه و چیزي

 چقدر ، بهش زدم زل. بود شده درگیر نفر چند با

 از تر عصبي. بود وعصبي آشفته چهرش

 و نشنید اول بار. زدم صداش بغض با.. همیشه

 مسمت به قدمي.  سمتم برگشت سراسیمه دوم بار

 تدس عصبانیت با. گرفتن و جلوش كه برداشت

 دعوا یه شروع موضوع این و زد پس و طرف

 آن در كه دعوایي عادالنه، نا دعوایي بود،

 باهاش كلفت گردن مرد چهار و بود تنها اردوان

 .بودن شده یقه به دست



 سعي و كرد مي دفع هارو ضربه تمام اردوان

 یادم انگار. كنه دور خودش از اونارو كرد مي

 كار جودو سالها روم به رو مرد این بود رفته

 نمي ورزشش از كارشم خاطر به حتي كه. بوده

 هر و باشگاه بود كرده و زمین زیر كه. گذشت

 اون با اردوان. گذروند مي اونجا و ساعتي روز

 اون زد مي كه هایي ضربه و ورزیدش هیكل

.  داشت ابهت هم دعوا تو. درخشید مي وسط

 این از نریمان و خورن مي كتك  نریمان آدماي

 فقط آدماش انگار. بود شده حرصي موضوع

 بزن و دعوا از چیزي و بودن كرده گنده هیكل

 .نبود حالیشون بزن

 قدرت با و من كه كسي اون دست داشتم سعي

 اما برم اردوان سمت به و بزنم پس بود گرفته

 رو اردوان حرص پر مشتاي.  تونستم نمي

 بلند صداي با من و اومد مي فرود  صورتشون

 حاال كه اردواني. زدم مي صدا و اردوان اسم



 خوش موهاي و بود شده تر آشفته صورتش

 پریشون حالتش

 مي وضوع به زد مي اردوان كه هایي ضربه از

 از كه خشمي كرد، حس و خشمش میزان شد

 مي االن و شده انباشته هم روي سالها بود معلوم

 نفس نفس. كنه خالي بارگي یك به رو همه خواد

 همچنان نمیاورد كم و بود شده خسته ، زد مي

 اون. زد مي كشت قصد به و بود ایستاده استوار

 اشك جز نبود ساخته دستم از كاري  لحظه

 از دردي كدام هیچ كه. زدن فریاد و ریختن

 و بود تنها و تك اردوان. كرد نمي دوا اردوان

 .زیاد ها اون تعداد

.  زمین رو نشستم شدم امید نا جا همه از وقتي

 محكم و هام شونه روي بود سرم باال كه شخصي

 بلندي صداي با و كنارم اومد نریمان. گرفت

 :گفت



 . بسه دیگه آزمایي زور. دارید نگه دست_

 :داد ادامه اردوان به رو و

.  خوره نمي دردت هیچ به اینجا بازوت و زور_

 ...اینجا منم و بزني اونارو اونجا تو چیه نظرت

 خفه گلوم تو و خمآ صداي كه زد پهلوم به لگدي

 .كردم

 !چطوره؟ هان اینو، اینجا منم_

 برد یورش نریمان سمت به شیري مثل اردوان

 از و دندوناش. گرفتن و جلوش نفري چند كه

 :زد مي فریاد و داد مي فشار هم روي حرص

 آشغال، كن ولش زاده، حروم نزن اون به دست_

 . كشمت مي وهلل به كشمت، مي

 شد خم زمین رو من نارك. زد پوزخندي نریمان

 :كشید صورتم به دستي و



 هیكله، خوش خوشگله، نیست، بدم همچین_

 !نه؟ كرد ایم دیگه هاي استفاده ازش میشه لونده،

 :زد فریاد قبل از تر بلند اردوان

 خرخرتو نزن، بهش دست گم مي ناموس بي دِ _

. كن ولش نریمان زنم مي آتیشت جوئم، مي

 !كثافت؟ داري كارچی اون با منم حسابت طرف

 بلند جاش از و انداخت اردوان به نگاهي نریمان

 :شد

 نمي باور كه داري دوست و دختر این نگو_

 آخه! نه؟ خوابیدي باهاش كنم فكر ولي كنم،

 تو سال همه این دختري همچین شه مي چطور

 بابا باشي، نزده دست بهش تو و باشه عمارتت

 هك ساده بودن خواب هم یه با نگیر سخت

 هدیگ جا یه ببر و غیرتت نمیشه، حساب ناموست

 .كن خرج



 دستاي خون، كاسه دو بود شده اردوان چشماي

 آدماي از یكي صورت تو كوبید و شدش مشت

 :زد فریاد و جلوش

 لهت گیرم، مي گل و دهنت حرومزاده نخور گه_

 عمو اون و تو سر رو دنیارو نریمان، كنم مي

 به فرستم يم و همتون كنم، مي خراب عوضیت

 ول و دختر اون عوضي زارم نمي زندتون درك،

 .كن

 :زد نیشخندي نریمان

 ! دختره؟ هنوز! دختر؟_

 :داد ادامه و كوبید بهم و دستاش

 دست كردم مي فكر حاال تا عالیه، كه این_

 ولي نداشتم كاري باهاش كه باشه تو خورده

 ...حاال

 ي دكمه چند و رفت پیراهنش سمت به دستش

 به ها دیوونه مثل اردوان. كرد باز و باالش



 نمي عوضي آدماي اون ولي شد ور حمله سمتش

 ود دردم قلب. بره جلو حدي یه از بیشتر ذاشتن

 اردوان. میاوردم كم نفس داشتم. شد چندان

 :كرد نگام پریشون

 داره نیست خوب حالش مریضه اون عوضیا_

 ...میمیره
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 من به نگاهي نریمان. افتادم كردن سرفه به

 :گفت و انداخت

 

 ما مطلب، اصل سر رم مي نمرده این تا پس_

 مدونستی نمي سراغت بیایم خودمون خواستیم مي



. كني مي تر آسون برامون و كار و میاي خودت

 باال كشید عموم از بابات كه هایي زمین اون تمام

 از كه سهامایي اون حتي. خوام مي و همش رو

 .بزني من نام به و همش باید..  رو خریدي بهار

 

 كرد نگاهش خشم با اردوان

 

. خورد سگ. گردونم مي بر بهت و همش باشه_

 . كنید ول رو دختر این فقط

 

 :داد تكون سري نریمان

 

 مي ول زماني و دختر این. نه فعال نه نه نه_

 و مدارك اون تو و باشه شده تموم ما كار كه كنیم

 .باشي كرده اامض



 

 هگرفت قلب تپش رسید، خودش اوجه به هام سرفه

. كردم مي تقال اكسیژن اي ذره براي و بودم

 آدماي با دوباره دید كه و من حال این اردوان

 :شد درگیر دورش

 

 كشمت، مي نریمان. ده مي جون داره شرفا دِ _

 سرش از موي تار یه كشمت، مي خورم مي قسم

. نمك مي نابودت و میام بالتدن دنیا آخر تا بشه كم

 بي نیست خوب حالش كن ول و دختر اون

 .میره مي داره وجدان

 

 " بكني توني نمي غلطي هیچ"  لب زیر نریمان

 دورش هاي كلفت گردن از یكي به رو و گفت

 :گفت جدي خیلي و كرد

 



 .بیارید هارو برگه_

 

 و دستم. رفت در سمت به و داد تكون سري مرد

 كردنام سرفه به همچنان و تمگذاش گلوم روي

 نفس جلوي چیزي كردم مي حس. دادم ادامه

 لومگ از و چیز اون داشتم سعي و گرفته و كشیدنم

 و كشید مي تیر قلبم. شد مي مگه ولي كنم جدا

 راه بي و بد داد مي فحش داشت چنان هم اردوان

 چه خب ولي. كرد مي تهدید و نریمان و گفت مي

 وت ما و بود نریمان دست تو برنده برگه! ؟ فایده

 .اسیر چنگالشون

 

 مي فوران عصبانیت و خشم اردوان چشماي از

. بودم ندیده طور این و اردوان حال به تا.  كرد

 یرتاث منم روي بدش حال آشفته، و عصباني انقدر

 اي لحظه. شدم مي دیوونه داشتم. بود گذاشته



 دستش تو هایي برگه با مرده همون تا گذشت

 به رو ها برگه. اومد ما سمت به و برگشت

 مببین بودم منتظر خرابم حال با منم و داد نریمان

 !نه؟ یا كنه مي امضا هارو برگه اون اردوان

 

 هارو برگه و رفت اردوان سمت به نریمان

 :سمتش گرفت

 

 سریع پس دختري اون حال نگران اگه_

 نیست خوب حالش گي نمي مگه. كن امضاشون

 اون براي وقت.  كن امضا ودز پس میمیره داره

 .طالس دختر

 

 و خودكار و انداخت من به نگاهي نیم اردوان

 من خاطر به اردوان شد نمي باورم. گرفت ازش

 به خواد مي كه. كني مي كاري همچین داره



 یعني! كنه؟ نریمان نام به و اموالش راحتي همین

 مگه اصال! واسش؟ داشتم ارزش انقدر من

 از كه باشه خداش از باید االن كه اردوان! میشه؟

 كارارو این داره چرا پس شه راحت من دست

 سال همه این از بعد و مرد این من چرا! كنه؟ مي

 !نشناختم؟ خوب هنوز
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 نریمان دست از رو ها برگه خشونت با اردوان 

 داشت بغض. كردن امضا به كرد شروع و كشید

 داد لحظه اون داشتم دوست چقدر. كرد مي فمخ

 همه كه. نكنه امضا كه بگم اردوان به و بزنم

 ... كه نده دست از راحتي همین به و چیش

 

 رخ نیم به زدم زل و كردم مشت و دستام

 هام چشم. بود جذاب حالتم این تو حتي. مردونش

 چشمم از شده جمع اشكایي تا كردم بسته و باز و

 از تا ندچ. ببینم و اردوان بهتر بتونم و بیاد پایین

 به نگاهي دوباره و كرد امضا سریع رو ها برگه

 بودنم سالم از خواست مي انگار. انداخت من

 سعي ولي نبود خوب اصال اوضاعم. بشه مطمئن

 .بدم نشون خوب و خودم داشتم

 



 و كرد امضا به شروع بیشتري سرعت با اردوان

 كرد پرت هارو برگه كارش شدن تموم از بعد

 :گفت بلندي صداي با و نریمان طرف

 

 .كن ولش حاال.  شد تموم بیا_

 

 هر دل شاید كه هایي خنده اون از. خندید نریمان

 آور تهوع فقط من براي ولي برد مي رو دختري

 تو و دستش و ایستاد اردوان روي به رو. بود

 :برد فرو جینش شلوار جیب

 

 !كنم؟ مي ول و دختر اون كردي فكر واقعا_

 

 به زدم زل ترس با. من سمت اومد آروم و

 طور به امروز كه چشمایي وحشیش، چشماي



 و من و گرفت و دستم. بود شده ترسناك فجیعي

 لحظه هر و نداشتم تعادل حاالت. كرد بلند جام از

 شخصي موقع همون. برم حال از داشت امكان

 حتي. خودش سمت كشید و گرفت و من پشت از

 .كیه ببینم تا كنم بلند و سرم نداشتم نا

 

 :شد بلند نریمان صداي

 

 !كني؟ مي چیكار اینجا ماهان_

 

 .فشرد خودش به و من دستي

 

 و دختر این نبود قرار اولشم از كه تو داداش_

 یه وجودش از هم ما چطوره پس بدي پس بهشون

 بتنس اردوان پیداست كه طور اون. ببریم فیضي



 جلوي چطوره .نیست میل بي دختر این به

 بي طوري این كنم فكر. كنیم آبروش بي خودش

 بهار اضاي در دختر این. نه شیم حساب

 !چطوره؟

 

 در اردوان بزنه حرفي نریمان كه این از قبل

 :زد فریاد بودنش گرفته نفر چند كه حالي

 

 و دستاتون جفت بخوره دختر اون به دستتون_

 لشو. دم مي باد به و دودمانتون. كنم مي خورد

 .كثافتا كنید

 

 ي اربده صداي. رفت لباسم سمت به ماهان دست

 مي هم رو و هام چشم منم و شد بلند اردوان

 مردم مي كاش. زدم مي صدا و اردوان و فشردم



 مرد یه دست كه. افتادم نمي وضع این به و

 ..كه كرد نمي لمس و بدنم غریبه

 

 حاال. آورد در تنم از حركت یه با و تنم پلیور

 فریاد ، آبروم حفظ براي كردم مي خواهش هدیگ

 :زدم مي

 

 بگو. كنن ولم بگو اردوان كنید، ولم خدا ترو_

 ...اردواااااااان نزنن دست بهم

 

 حتي نمیومد باال صدام دیگه كه زدم داد انقدر

 بودم شده من. شنیدم نمي اطرافم هاي صدا دیگه

 به خواستن مي كه اردوان از انتقام ي وسیله

 این كه كنن خورد و اردوان غرور من ي وسیله

 به دستي ماهان. كنن بدبخت من و بشكنن و مرد

 به دیگش دست كه موقعي درست و كشید موهام



 به و من آبروي تمام تا رفت مي تیشرتم سمت

 ماهان بغل از و كشید و من شخصي ببره تاراج

 دست جماعت این بین داشتم انگار. كرد خارجم

 حاال كه نریمان به گاهين. چرخیدم مي دست به

 تغییر نگاهش رنگ و بود شده رام چشماش كمي

 به رو فشرد، خودش به و من. انداختم بود كرده

 :گفت و كرد ماهان

 

 .من به بسپر و این_

 

 برام دلش انگار ، گذاشتم هم رو و هام چشم

 خیلي و انداخت شونم روي و پلیورم. بود سوخته

 :كرد زمزمه گوشم كنار  محكم

 

 . ندارم كاري باهات باش آروم_



 

 كش فرو  ترسم از كمي كه بود طوري لحنش

 خدارو دل تهه از و انداختم پایین  و سرم. كرد

 نم. نداشتم اعتقاد بهش دیگه كه خدایي. زدم صدا

 :ایستاد روش به رو و برد اردوان سمت به و

 

 به كه و بهاره بهاره، شبیه من براي دختر این_

 !داري؟ یاد

 

 بس از. شد قبل از تر عصبي اردوان صورت

 حرص با  بود، شده رگه دو صداش بود زده داد

 : اومد سمتمون به قدمي

 



 نذار. نیار باال و من سگ روي اون نریمان_

 مي كن، ولش. كنم چالت زنده زنده همینجا

 .  ذارم نمي زندت خورم مي قسم. عوضي كشمت

 

 قدم و و كرد ول و من ، زد پوزخندي نریمان

 .برداشت اردوان سمت به اون رو بعدي

 

 !چطور؟ وقت اون_

 

 حركت یه با اردوان ثانیه یك از كمتر در و

 سمت كشیدش و گرفت و گردنش زیركانه

 اون افراد تمام. كردم نگاهش وحشت با. خودش

 اردوان و من سمت به و هاشون اسلحه جمع

. دید يم تار چشمام. شد بیشتر قلبم تپش. گرفتن

 افرادي به و گذاشتم سینم ي قفسه يرو و دستم

 من چرا. كردم مي نگاه بودن شده جمع دورم كه



! ایستاد؟ نمي حركت از قلبم چرا! مردم؟ نمي

 تحمل دیگه! رفتم؟ نمي حال از چرا اصال

 بس برام درد همه این. كشیدم نمي دیگه نداشتم،

 ...كاش. شد مي تموم كاش. بود
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 :گفت و كرد كریهي ي خنده نریمان

 

 .بكني توني نمي غلطي هیچ و دستتم تو من_



 

 كرد وارد گردنش به فشاري اردوان

 

 و شكنم مي و گردنت. تونم مي خوبم اتفاقا چرا_

 دمخو با تورم ولي. نیست مهم برام بمیرمم بعدش

 .دنیا اون برم مي

 

 شپی بیاري اونم خواي مي! چي؟ دختر اون_

 !خودمون؟

 

 حملت و وزنم تونستن نمي بیشتر این از هام زانو

 هب داشت طور این نریمان.  زمین رو افتادم. كنن

 امروز. كرد مي تهدید و اردوان من ي وسیله

 گرگ جماعت این بین بودم شده خوبي ي وسیله

 از و نریمان كلت كه حالي در اردوان. صفت



 مي نریمان خود سر روي و میاورد در جیبش

 :گفت ذاشت

 

 و اون اول چیه نظرت. نیست مهم دخترم اون_

 !ه؟چطور!ها؟! پیشش؟ بریم خودمون بعد بفرستیم

 

 از كمي دست منم حال. شد متعجب نریمان قیافه

 یه. كنم درك و اردوان تونستم نمي. نداشت اون

 قرار روم به رو بعد اي لحظه و بود پشتم لحظه

 و نم به كردن كمك قصد مگه. گرفت مي

 !شد؟ رو اون به رو این از یهو چرا! نداشت؟

 

 زدم مي نفس نفس طوري. دادم قورت و دهنم آب

 اردوان. بودم دویده رو راه ها فرسخ انگار كه

 گرفت به رو اسلحش و انداخت من به نگاهي

 شد نمي باورم. شد گرد تعجب از چشمام. سمتم



 صداي با. بكنه من با و كار این بخواد اردوان

 :زدم لب آروم نيلرزو

 

 ...وان..ارد_

 

 صداي با چهرش حالت تو تغییري هیچ بدون

 :گفت بلندي

 

! اینجا؟ اومدم تو نجات براي كردي فكر واقعا_

 از سري یه به رسیدن براي بودي پل یه هم تو

 االن كه جایي همین به رسیدن. هام خواسته

 پشت كه كسي كه احمقم انقدر كردي فكر. هستم

 !نشم؟ متوجه میشه مخون وارد سرم

 



 خبر چه اینجا. میشد بدتر داشت لحظه هر حالم

 اینا یعني! گفت؟ مي چي داشت اردوان! بود؟

 و دزدیدن و من كه دونست مي و بود نقشه همش

 به من اومدن با! چرا؟ آخه ولي! اینجا؟ آوردن

 ! رسید؟ مي بهش چي اینجا

 

 زدم زل بود نهفته سینم تو كه دردي و بغض با

 بشنوم خودم فقط كه طوري لب زیر. چشماش تو

 :گفتم

 

 لعنتي كردم اعتماد بهت من_

 

 ات نمیومد در صدام حتي بار این. كشید رو ماشه

 .كنم لعنتش كه بدم فحشش كه. بزنم داد بخوام

 و دستم. خطه آخره من براي اینجا كردم مي حس

 كه دمبو منتظر بستم و چشمام و گذاشتم قلبم روي



 به فشاري. كنه اعالم رو بازي این پایان اردوان

 لحظه همون و كردم وارد شدم مشت دست

 .شد بلند شلیك صداي
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 صداي و ماهان داد با كه فشردم هم رو و چشمام

 ! "كني؟ مي غلطي چه"  گفت مي كه نریمان بلند



 نماها دست  به من جاي تیر. كردم باز و چشمام

 نریمان آدماي كه این از قبل و.  بود خورده

 :شد بلند بیرون از صداي بدن انجام كاري

 

 چه هر هستین پلیس ي محاصره تحت شما_

 .كنید تسلیم و خودتون تر سریع

 

 تو درد از ماهان. رفتن عقب به سراسیمه همه

 خشم با همچنان اردوان و. بود شده جمع خودش

 هاي دندون بین زا و بود گرفته و نریمان گردن

 :گفت مي شدش قفل

 

 رو بخوره فرمیسك به كه دستي بودم گفته_

 ! بودم؟ نگفته كنم، مي خورد

 



 نریمان دست به فشاري حرف این دنبال به و

 همون. شد بلند فریادش صداي كه كرد وارد

 اومد فرار عین در نریمان آدماي از یكي لحظه

 خودمم كه افتاد اتفاق زود انقدر چي همه.  سمتم

 این زا قبل و شد بلند شلیك صداي. بودم شده گیج

 . شدم كشیده كسي توسط بخوره من به تیري كه

 جام فهمیدم پیچید مشامم تو كه عطري بوي از

 .بودم اردوان آغوش تو. امنه

 

 اي عده.  بوده كرده ول و نریمان من خاطر به

 كردن مي اندازي تیر ما سمت به داشتن هنوز اي

 سمت به و من و بود گرفته و من ويجل اردوان

. گرفتیم پناه پشتش برد اونجا درختاي از یكي

 :زد مي فریاد كه میومد هنوزم نریمان صداي

 

 .بگیرینش سریع خوام مي رو دختر اون من_



 

 بودم نگران انداختم، اردوان به نگاهي وحشت با

 مسال بود پیدا كه طور اون ولي. باشه خورده تیر

 . درسی مي نظر به

 

 كه طوري بود گرفته آغوشش تو محكم و من

 دستاي. شد مي حس صورتم رو نفساش هرم

 به و من و بود شده حلقه كمرم دور تنومندش

 نمي دلم موقعیت این تو. بود چسبونده خودش

 مثل. شم جدا ازش اي لحظه براي حتي خواست

 باال سینش ي قفسه و زد مي نفس نفس خودم

 پیراهنش به ، داشتم ترس هنوزم. شد مي پایین

 مي خودش به بیشتر و من اون و زدم مي چنگ

 دوار انگار. شد تر نزدیك ها پلیس صداي. فشرد

 گردنم پشت و دستش اردوان. بودن شده باغ

 :زد لب آروم و گذاشت



 

 شد تموم_

 

 دلم تو ترسي یه هنوزم. ریختم مي اشك همچنان

 و دستم و گرفتم مشتم تو اردوان پیراهن.   بود

 تپش از دستش. گذاشتم عضالنیش ي سینه روي

 و سرش ، نشست سرم روي و اومد باال گردنم

 آرومي صداي با و برد فرو گردنم گودي تو

 :گفت

 

 !فرمیسك؟ خوبي_

 

 مبه گلوم تو بغض یعني. نمیومد در ازم صدایي

 مي تیر هنوزم قلبم. داد نمي زدن حرف ي اجازه



 ممقلب نگارا. پیش دقایقي شدت به نه ولي كشید

 .  بود آروم اردوان كنار

 

 قلبت اوضاع! خوبي؟ توام، با فرمیسك_

 !چطوره؟

 

 :نالیدم لرزوني صداي با

 

 خوبم_

 

 :گفت محكم و كشید بلندم موهاي به دستي

 

 !مطمئني؟_

 



 تیر صداي. نزد حرفي دیگه كه دادم تكون سري

. بود مخم رو و رسید مي گوشم به هنوزم اندازي

 پلیورم و كرد جدا خودش از و من آروم اردوان

 :گفت و گرفت و دستم بعدش. كرد تنم و

 

 !بري؟ راه توني مي_

 

 به سري زدم مي نفس نفس هنوزم كه حالي در

. تونستم نمي واقعا. دادم تكون راست و چپ

 حركت یه تو و انداخت اطراف به نگاهي اردوان

. دویدن به كرد شروع و كرد بلندم دستش رو

 رو كیلویي یه جسم یه انگار كه ددوی مي طوري

 .كیلویي نه و چهل نه گرفته آغوشش تو

 

 رو و سرم و كردم حلقه گردنش دور و دستم

 ثلم درست زد مي تند تند قلبش. گذاشتم سینش



 برام قلبش صداي عجیبي طور به امروز. خودم

 كه مرد دو صداي با. بود شده بخش آرامش

 یعسر خیلي اردوان بودن زدن حرف مشغول

 ربیشت و خودم. گرفت پناه درختا از یكي پشت

  .بودن فرار حال در هم اونا انگار. چسبوندم بهش

 :گفتم و كردم اردوان به رو

 

 ..نبیننمون_

 

 :گفت حرص با و داد فشار هم رو و دندوناش

 

 .رسیدم مي و حسابشون وگرنه باهامي تو حیف_

 

 حس. كرد كج اونا مخالف سمت به و راهش و

. شد حرصي انقدر همین براي ناختشونش كردم



. دبو در یه پشتش رفت باغ تهه انباري سمت به

 از سریع و كرد باز و در اردوان. خروجي در یه

 انقدر چطور كه بودم تعجب در. شد خارج در

 . شناسه مي و باغ این خوب

 

 .افتاد ماشینش به چشمم دویدن اي لحظه از بعد

 اردوان. بود شده پارك زاري چمن پشت كه

 صندلي روي نشوند و من و كرد باز و در سریع

 حال بي حاله بي. خوابوند كمي رو صندلي و جلو

 اب اردوان.  كشیدم مي نفس سختي به. بودم شده

 قوطي و كرد باز رو ماشین داشبورد عجله

 در قرصارو از دونه یه. برداشت رو قرصي

 .گرفت دهنم جلوي و آورد

 

 ..دهنتو كن باز_

 



 زبونم زیر و قرص. كردم باز و نمده آروم

 همون بود گلیسیرین نیترو قرص ، گذاشت

 وارد بهم عصبي فشار كه هایي موقع كه قرصي

 حواسش اردوان انگار. كردم مي استفاده شد مي

 همراه به رو قرصي همچین كه بود چیز همه به

 . داشت

 

 لمد. بستم و چشمام و دادم تكیه صندلي به و سرم

 بتونه كه خوابي یه. خواست مي راحت خواب یه

 استرس همه این از اي لحظه براي حتي و من

 فهمیدم ماشین در صداي با. داره نگه دور

 . شده سوار اردوانم

 

 خوبي؟_

 



 كردم مي حس چرا. كردم باز آروم و چشمام

 داشت كه جدیتي كنار در مردونش صداي

 مه از حرفي گفتم براي لبام! بود؟ شده مهربون

 ابروهاش. دادم تكون سري آروم. شدن نمي باز

 حالت از موهاش و بود خورده گره هم به

 مردانگي بازم ولي. بود اومده در همیشگیش

 .داشت
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 يم بر نفسام و شد مي بهتر اوضاعم داشت كم كم

 :نشست دستم روي اردوان دست كه گشت

 

 !ان؟بیمارست بریم خواي مي_

 

 :زدم لب آروم

 

 خوبم نه_

 

 لحظه همون. چشمام به زد زل جدیش نگاه اون با

 و گرفت ازم و نگاهش. خورد زنگ گوشیش

 :داد جواب و گوشیش



 

 !بله؟_

 

 نیم كه گفت چي خط پشت طرف دونم نمي

 :گفت و انداخت من به نگاهي

 

 فرمیسك خودتون، به سپرم مي چیزارو بقیه_

 . خونه گردونم مي برش نیست خوب حالش

 

 مي حس. شدم جوري یه توجهش همه این از

 هم رو و چشمام خوابه، یه اینا ي همه كردم

 رو گوشي اي لحظه از بعد هم اردوان و گذاشتم

 خونه سمت به ماشین كردن روشن با و كرد قطع

 خودش ي خونه برگردوند و من دوباره. افتاد راه



 و شدم اتاقم وارد حال بي و آهسته هاي قدم با. 

 .كشیدم دراز تخت رو

 

 اب و گرفت و نبضم. شد اتاق وارد دنبالم اردوانم

 :گفت بهم رو بمش صداي

 

 سفارش خوردن براي چیزي یه كن استراحت_

 .كنم مي صدات رسید وقتي و دم مي

 

 حتي كه صدایي با و دادم قورت و دهنم آب

 :دادم جواب نشنیدم خودمم

 

 باشه_

 



 .شد جمع درد از رتمصو كه كشید سرم به دستي

 موقعیت اون تو و بود شده زخم سرم انگار

 آروم و كرد مي درد كه قسمتي. نشدم متوجه

 هیچ بدون و برداشت و دستش یهو و كرد نوازش

 الح بي و گیج انقدر. رفت بیرون اتاق از حرفي

 و اردوان كاراي تحلیل ي حوصله كه بودم

 مي ابخو دلم فقط االن. نداشتم و امروز اتفاقات

 .آروم خواب یه. خواست

 

                              *** 

 

 باز آروم و چشمام نشست سرم روي كه دستي با

. دكر مي سنگیني پلكام و سوخت مي گلوم. كردم

 نگاهم اردوان دیدن با چرخید، اتاق تو چشمام

 برداشت سرم روي از و دستش. موند ثابت روش

 :گفت و



 

 .بخور چیزي یه پاشو_

 

. شدم بلند جام از آروم و كردم سرفه بار چند

 هشد تاریك هوا ، انداختم اتاق ي پنجره به نگاهي

 تخت تاجیه به! مگه؟ بودم خوابیده چقدر من. بود

 پاتختي روي سوپ ظرف به نگاه كه زدم تكیه

 ظرف از و نگاهم اردوان شدن بلند با. افتاد

 جلوي دقیقا كه ورزیدش هیكل به و گرفتم سوپ

 نكرده عوض و لباساش هنوزم. دوختم بود شممچ

 . بود

 

 :گفت جدي خیلي و انداخت ساعتش به نگاهي

 



 مي برت شو آماده و بخور كامل و غذات_

 دیگه هم اینجا برم جایي باید. عمارت گردونم

 آماده زود و بخور پس. بذارم تنهات تونم نمي

 . شو

 

 طور همین. بود عصبي و هم تو دوباره چهرش

 :گفتم اراده بي رفت مي در سمت به كه

 

 . ترسم مي عمارت اون از من_

 

 :گفت جدیش لحن همون با و سمتم برگشت

 

 عمارت براي فرستمت نمي كسي ي خونه_

 .بترسي نیست الزم. گرفتم محافظ

 



 خونه بفرسته و من اینه منظورم كرد مي فكر 

 چي قضیه این با مشكلش اصال اینا، سیاوش

 دوباره! چشه؟ اینا اوشسی خونه مگه! بود؟

 سر من جاي بي حرف با كه در سمت چرخید

 :زد خشكش جاش

 

 !نري؟ میشه_

 

 كه این بدون و موند حالت همون تو اي لحظه

 :داد جواب سمتم برگرده

 

 بخور و غذات_

 

 .شد خارج اتاق از سریع خیلي و
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 لبم آروم. گفتم چي كه مكرد مي درك داشتم تازه

 یه. دوختم كنارم سیني به و نگاهم و گزیدم و

 واقعا. پرتقال آب لیوان یه با بود سوپ ظرف

.  دارن همدیگه به ربطي چه دوتا این دونم نمي

 بلند جام از اكراه با! پرتقال؟ آب و سوپ آخه



 نمت پیش ساعتي اتفاقات یادداوري با هنوزم. شدم

 لرزي یهو كه كشیدم وهامم تو دستي. لرزید مي

 سمت به و كشیدم عمیقي نفس.  تنم تو نشست

. بود گرفتن دوش كار ترین مهم االن. رفتم حموم

 مي بهم خودم از داشت حالم وضعیت این تو

 .خورد

 

 سریع لباسام آوردن در از بعد و شدم حموم وارد

 و خودم به كردم شروع و دوش زیر رفتم

 و من عوضي انماه اون كه اي صحنه. سابیدن

 در و لباسام داشت و بود گرفته آغوشش تو

 نمي كنار چشمام جلوي از اي لحظه میاورد

 هوی و كشیدم تنم روي و دستم. كردم بغض. رفت

 بالیي چه نبود اردوان اگه واقعا. گریه زیر زدم

 سرم بالیي چه بگم بهتر یا! میومد؟ سرم

 !میاوردن؟



 

 و هقم هق صداي و گذاشتم صورتم رو و دستم

 روي نشستم حموم كف همونجا و كردم خفه

 تقه كه موندم حالت اون تو چقدر دونم نمي. زمین

 دوش و شدم بلند جام از سریع.  خورد در به اي

 :بستم رو آب

 

 !بله؟_

 

 :شد بلند در پشت از اردوان عصباني صداي

 

 بیا! كني؟ مي غلطي چه داري تو اون ساعته یه_

 .شد دیر بیرون

 



 و در خورده یه. رفتم در سمت به و گفتم اي باشه

 كه درحالي و در الي بردم و سرم و كردم باز

 : گفتم بودم گرفته پناه در پشت

 

 ؟!بدي بهم رختیه چوب روي كه و حولم میشه_

 

 :دادم ادامه كه چشمام تو زد زل اي لحظه

 

 .بیارمش خودم با رفت یادم_

 

 و رفت رختي چوب سمت به حرفي هیچ بدون

 حوله كنه نگام كه این بدون و واسم آورد و محول

 :دستم داد رو

 



 و رفت در سمت به كه كردم تشكري لب زیر

 :گفت

 

 . دارم كار كلي شو آماده زود فقط_

 

 خودش سر پشت و در و شد خارج اتاق از و

 داشتم دوست كه و اردوان اخالقاي از یكي. بست

 یا دعواهامون موقع حتي. بود پاكیش چشم همین

. دنكر نگاه هوس چشم به من به بازم صبانیتشع

 اعتماد بهش ها موقع اینجور همیشه همینه واسه

 و هوام اونم و بردم مي پناه بهش كه داشتم،

 همین خاطر به شاید امروز، مثل درست. داشت

 چه ولي. داشت اعتماد بهش زیادي عمو كه بود

 من به نكرد سعي وقت هیچ شاید اون! اعتمادي؟

 دكر توهین بهم تونست تا ولي كنه، يدراز دست

 ...كه كرد بلند دست روم كه



 

 دوست. بیرون اومدم حموم از و پوشیدم و حولم

 خیلي همین براي بزنه غر بیاد دوباره نداشتم

 به هك لباسایي. شدم لباسام پوشیدن مشغول سریع

 و موهام نم. بود آورده واسم خونه از حولم همراه

 زا كشیدم مي عمیقي سنف كه حالي در و گرفتم

 جمع اردوان جلوي و خودم باید. بیرون رفتم اتاق

 یه چشمش به خواستم نمي. كردم مي جور و

 داشت دوست كه بالیي هر كه بیام ضعیف دختر

 براي وقت و بودم تنها عمارت تو.  بیاره سرم به

 رو هال، تو رفتم. داشتم زیاد خوردن غصه

 رو بود تهگذاش و دست و بود داده لم كاناپه

 صداي با و برداشتم سمتش به قدمي. چشماش

 :گفتم آرومي

 

 .آمادم من_



 

 بهم نگاهي و برداشت چشماش جلوي از و دستش

 شد بلند جاش از. هم تو رفت صورتش. انداخت

 مقداري و تعجب با. ایستاد روم به رو اومد و

 موهام روي و دستش. چشماش تو زدم زل ترس

 :گفت و گذاشت

 

 موهاي این با! بیاي؟ خواي مي اینجوري_

 !خیس؟

 

 میشه خشك خودش نیست چیزي_

 

 لحن با و برداشت موهام روي از و دستش

 :گفت محكمي

 



 .ریم مي بعد كن خشك_

 

 ریز فرستاد و موهام همین براي. نداشتم حوصله

 :گفتم و شالم

 

 مبرسی ماشینیم تو همشم نیست، راهي عمارت تا_

 .میشه دیرت تو كنم مي خشكش

 

 :باال برد كمي و صداش

 

 .كن خشك و موهات برو گم مي_

 

. ذاشت نمي گفتن براي حرفي دیگه محكمش لحن

 هر تو. اتاق تو برگشتم و دادم تكون سري

 زور و باشه خودش حرف ، حرف باید شرایطي



 یاباز این دیگه! بود؟ نشده دیرش مگه اصال بگه،

 و موهام و آوردم در كمد تو از و سشوار!  چیه؟

 و كردم سرم و شالم دوباره. كشیدم سشوار كامل

 . بیرون رفتم اتاق از

 

 ودب ایستاده پا سر پیش اي لحظه برخالف بار این

 هك و نگاهم سنگیني. بود زده تكیه كانتر به و

 كه كور نزدم، حرفي. سمتم برگشت كردم حس

 و تكیش و چشمام تو زد زل. آمادم دید مي نبود

 . برداشت كانتر از

 

 نخوري كه اتمغذ_

 

 و چشم با. داشتم كم و همین. هم تو رفت صورتم

 :گفتم سریع كه كرد اتاق به اي اشاره ابرو



 

. میشه بد حالم. بخورم سوپ تونم نمي خدا به_

 فیلم بخورم چي یه خونه رفتم دم مي قول اصال

 وردنمخ سوپ خیال بي فقط بفرستم برات بگیرم

 !باشه؟ شو،

 

 بود، خوردن سوپ بحث .نبود لجبازي وقت االن

. داشت و مزخرف غذاي یه حكم من براي سوپم

. مردم مي زیاد تهوع حالت از خوردم مي

 :گفت و كشید موهاش به دستي اردوان

 

 . خوردي مي و پرتقالت آب حداقل_

 

 از ابهت با كه چشماش تو زدم زل مظلومیت با

 :گفت و شد رد كنارم



 

 بریم_

 

 رگ دادم، بیرون حرص با و شدم حبس نفس

 خوردن، سوپ تا بود تر راحت برام زدن

 برام سریم هر ندارم دوست دونه مي بیشعور

 دلم تو و افتادم راه دنبالش ده مي سفارش سوپ

 :گفتم

 

 .بخورم سوپ دم مي قول منم بخور زهرمار تو_
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 .ادیمافت راه عمارت سمت به و شدیم ماشین سوار

 سر سرعتش نزد، حرفي هیچ مسیر طول تمام در

 مي زنگ گوشیش گداري گه و بود آور سام

. كرد مي قطع بده جواب كه این بدون و خورد

. نداشت اون از كمي دست منم حال و بود عصبي

 داخل و ماشین رسیدنمون با دقایقي از بعد

 دنبالم اونم و شدم پیاده سریع. كرد پارك عمارت

 . افتاد راه

 



 ي اشاره با. بودن در دم هیكل قوي مرد دو

 در دم اردوان و شدم عمارت وارد جلوتر اردوان

 همین. شد نفر دو اون با كردن صحبت مشغول

 از حمیرا صداي برم ها پله سمت به خواستم كه

 :شد بلند سرم پشت

 

 !فرمیسك؟ برگشتي_

 

 ،شكست بغضم دیدنش با. سمتش چرخیدم سریع

 حكم برام ولي نبود باال یليخ حمیرا سن شاید

 یه مثل. كرد مي مادري حقم در چون داشت مادر

 رو دونه دونه اشكام. مهربون و بود دلسوز مادر

 قدم حمیرا سمت به عجله با و چكیدن گونم

 مگه آغوشش، تو كردم پرت و خودم و برداشتم

 پناه براي هم اي دیگه آغوش ، آغوش این جز

 !داشتم؟ بردن



 

 ! "؟ برایم مانده جایي دگر وشتآغ جز مگر" 

 

 هك صدایي با و شد حلقه دورم حمیرا گرم دستاي

 :گفت بود آلود بغض خودم مثل

 

 كاش! اومده؟ روزت به چه من بگردم دورت_

 ي سایه آخه. ذاشتم نمي تنهات شكست مي پام

 غصه هیچ! ره؟ مي كنار عمارت این از كي شوم

. كرد رمپی تو ي غصه ولي نیاورد درم پا از اي

 !دختر؟ تو كشي مي چي برات بمیرم الهي

 

 مي نوازشم حمیرا. فشردم سینش به بیشتر و سرم

 نبود من از بهتر خودشم حال كه این با و كرد

 هاي درد تمام انگار. كنه آروم و من داشت سعي



 مي و دلم تو بودم كرده جمع رو مدت این

 و خودم حمیرا آغوش تو لحظه همین تو خواستم

 . كنم خالي

 

 ...است همین باشي نداشته كه كش ناز"

 مي جمع و كني مي جمع را دردهایت تمام

 ...كني

 مانده برایت كه كسي تنها آغوش در آخر در و

 ...شوي خالي تا ریزي مي اشك آنقدر

 !شوند؟ مي تمام دردها این مگر اما

 همین به كه است غم از باري كوله دلش كه كسي

 ..شود نمي خالي راحتي

 ...نزند دم و كند تحمل كه گیرد مي یاد قطف

 ! "دارد؟ این جز راهي مگه

 



 اشك و زدم چنگ حمیرا لباس به چقدر دونم نمي

 هنوزم. كرد جدا خودش از و من آروم كه ریختم

 دستي. نداشتم حسابي درست حال و زدم مي هق

 تو كه ناراحتي با و كشید خیسم چشماي روي

 :گفت بود هویدا صداش

 

 به دردت باش آروم برم قربونت باش آروم_

 هم تو شد تموم چیز همه.  شد تموم دیگه ، جونم

 مين تنهات ثانیم یه دیگه خودمي پیش اینجا االن

 !هوم؟ نمیشه، تكرار گذشته اتفاقات دیگه ، ذارم

 

 ریزش جلوي داشتم سعي و دادم تكون سري

 حمیرا اشكي چشماي تو زدم زل. بگیرم و اشكام

 شبه اردوان اینجا بیایم كه این از بلق بود معلوم

 كرده، تعریف براش امروز اتفاقات و زده زنگ

 :گفتم زدم مي هق كه خالي در



 

 شدم، تهدید كلي خیلي، بود بد خیلي اونجا_ 

 گردم نمي بر دیگه كردم مي فكر شنیدم، حرف

 حمیرا! برگردونه؟ و من بخواد كه بود كي آخه

 دوباره و من خوان مي كنن شكایت خوان مي

 خوام مي برم خوام نمي من ولي ، اونجا ببرن

 . بمونم جا همین

 

 :دادم قورت و دهنم آب

 

 مي و بابام دلم گفتم مي بهت یادته حمیرا_

 خوامش، نمي دیگه خواد، نمي دیگه! خواد؟

 ! ،دارم؟ ندارم بابا كه من اصال

 



 تيدس. بغلش تو كشید و من دوباره گریه با حمیرا

 شمچ جفت یه با نگاهم كه كشیدم سمخی چشماي به

 مي خون ازش كه هایي چشم. خورد گره مشكي

 حمیرا آغوش از. بود شده من ي خیره و بارید

 از من. كردم پاك و اشكام سریع و اومدم بیرون

 روم به رو ي تراشیده هیكل و باال بلند مرد این

 .بردم مي حساب فجیعي طور به

 

 عقب به دید كه و من ي خیره نگاه حمیرا

 یدكش چشماش به دستي اردوان دیدن با ، برگشت

 :گفت وال و هول با و

 

 .اومدین خوش آقا، سالم_

 



 به اومد و داد و جوابش لب زیر اردوان

 و شد رد كنارم از. پایین انداختم و سرم. سمتمون

 :گفت

 

 .دارم كارت باال بیا_

 

 پاك و اشكاش كه همینطور حمیرا. گزیدم و لبم

 بغض صداي با و اردوان سمت خیدچر كرد مي

 :گفت آلودش

 

 و فرمیسك هواي كنم مي خواهش ازتون آقا_

 و بود پدرش منتظر سال همه این. باشید داشته

 خواست مي زد، مي حرف ازش ذوق با همیشه

 ..ولي پیشش، برگرده

 



 كشید مي آه كه حالي در و داد قورت و بغضش

 :داد ادامه

 

 یمیت كه وقته یليخ یعني. شد یتیم امروز ولي_

 به امیدم تنها االن. فهمید امروز و این ولي شده

 ازش مراقبت اگه باشید، بچه این مراقب. شماست

 نداختم نمي رو شما به مطمئنا بود توانم در

 ...ولي

 

 نیم اردوان. نداد زدن حرف ي اجازه بهش گریه

 محكش و بم صداي با و انداخت بهمون نگاهي

 :گفت

 

 چیزي نگران شما هست، چي همه به حواسم_

 .نباشید



 

 احترام خوبه بازم. رفت باال ها پله از عجله با و

 حمیرا جواب و شد مي حالیش كوچیكي و بزرگي

 ، شد مي بیشعور خیلي دیگه وگرنه داد، مي رو

 ...زیاد خیلي
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 جلوي و دستش انداختم، حمیرا به نگاهي

. ریخت مي اشك آروم و بود گرفته صورتش

 بلند و سرش آروم. گذاشتم شونش روي و دستم

 :گفت و كرد

 

 اعتماد بهش ، داره كارت آقا دختر، باال برو_

 بدي آدم كني مي فكر كه هم ها قدر اون كن

 .نیست

 

 سمت به عجله با بزنم حرفي من كه این از قبل و

 تمگرف خونهآشپز از و نگاهم. افتاد راه آشپزخونه

 هم داشت عجله هم اردوان. رفتم باال ها پله از  و



 اتاق در كه همین ، بزنه حرف باهم خواست مي

 خودش اتاق دمه از اردوان صداي كردم باز و

 :شد بلند

 

 .اینجا بیا_

 

 بود خودم اتاق قدمیه چند در كه اتاقش به نگاهي

 تهگذاش باز و  اتاق در. رفتم سمتش به و انداختم

 دمز در به ي تقه و كشیدم صورتم به دستي. بود

 :گفت كه

 

 تو بیا_

 



 ایستاده میزش پشت. شدم اتاق وارد استرس با

 گذاشته میز روي و شدش مشت دستاي و بود

 :گفتم آرومي صداي با و بستم و اتاق دره. بود

 

 !داشتي؟ كاري من با_

 

 هب رو هاي مبل به كنه بلند و سرش كه این بدون

 :كرد يا اشاره روش

 

 بشین_

 

 و كرد بلند و سرش. نشستم ها مبل از یكي روي

 و آشفته زیادي چهرش ، كرد نگام عصبانیت با

 رو شدش مشت دستاي رسید مي نظر به عصبي



 غضبناك من به رو و برداشت میز روي از

 :گفت

 

 نگفته و بگي من به باید كه هست چیزي_

 !باشي؟

 

 ور نریمان حرفاي بود نیاز واقعا. كردم فكر كمي

 ! بگم؟ اردوان به

 

  نه_

 

 حرف ي حوصله االن انداخت، بهم دقیقي نگاه

 زده زل طوري. نداشتم و اردوان با بحث یا زدن

  پایین انداختم و سرم كه بهم بود

 



 !كرد؟ تهدیدت_

 

 هب كه حرفایي پس. كردم بلند و سرم تعجب با

 و شد بلند جاش از. بود شنیده رو بودم زده حمیرا

 .زد اتاق تو قدمي

 

 .شنوم مي خب_

 

 مي حرف باهام جوري یه بود، مخم رو غرورش

 با كه طور همین دستشم، زیر انگار كه زد

 :دادم جواب كردم مي بازي دستم هاي انگشت

 

 راجب بود خانوادگي بحث یه ، نبود مهمي چیز_

 . پدرم و من

 



 از كه حرصي. زدم حرص دنیا یه با و حرفم این

 روز چه. بود گرفته نشعت من اب اردوان رفتار

 نیستي خانواده این جزء تو گفت مي بهم كه هایي

 نداره، ربطي تو به خانواده این موضوعات كه

 ...كه رسه نمي هیچي تو به خانواده این از كه

 

 نیش بود شده و بود كرده باز سر دلم هاي زخم

 غیرتیش بي تمام با پدرم حال هر به كالمم، تو

 هك داد، تغییر و واقعیت این شد نمي و بود پدرم

. میومد شمار به خانواده از مانده باقي عضو تنها

 !نبود؟ ، بود خانوادم تنها نامرد پدر اون

 

 دست شد حرفم توي ي تیكه ي متوجه كه اردوان

 حرص با و كوبید میز روي محكم شدش مشت

 :گفت

 



 فرمیــــــسك_

 

 رپ لبخند چكید مي چشمم از كه هایي اشك میون

 :زدم دردي

 

 بود، خانوادگي بحث یه! گم؟ مي دروغ مگه_

 صورت به اونم برگردونه و من خواد مي پدرم

 شناسناممه، تو هنوزم اسمش حال هر به قانوني،

 روي آدم ترین خوشبخت شم مي دارم بیني مي

 درست! بهتر؟ این از چي اصال زمین، ي كره

 ، كشیدم و انتظارش سالها كه بود چیزي همون

 اومده خودش االن تو، دست از فرار براي طفق

 برم باهاش خوام مي و دنبالم

 

 زدم پوزخندي



 

 وت حال به فرقي چه موضوع این دونستن اصال_

 دستم از باشه، خدات از باید كه تو! كنه؟ مي

 .میشي راحت

 

 با و رسوند من به و خودش بلند قدم چند با

 :زد فریاد خشمي از پر و بلند صداي

 

 روي اون كه خودت! گي؟ مي چرت ريدا چرا_

 یعني! گي؟ مي چي دیگه دیدي، رو عوضي اون

 خیلي تو! پیشش؟ گردي مي بر خواي مي چي

 تونه نمي گهي هیچ مرتیكم اون كردي، غلط

 نده من تحویل مزخرفات این از دیگه پس بخوره

 بعد گیرم مي گل و دهنت اول رفتنت قبل  كه

 .كنم مي قلم و پاهات جفت

 



 براي ، بود جالب برام حرفاش. زدم ندينیشخ

 من و بود كرده خرجم غیرت كسي بار اولین

 آرزوهام از یكي اینم مگه. بودم دلگیر هنوزم

 خاص خشونت با غیرتشم كه درسته! نبود؟

 اصال بود، غیرت بازم ولي بود همراه خودش

 پس نیست، غیرت  اردوان رفتار این اسم اگه

 !چیه؟ اسمش
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 :غرید شیر یه مثل و گذاشت شونم روي و دست

 

 !؟ فهمیدي_

 

 به خواستم و شدم بلند جام از جوابي هیچ بدون

 كشید و من و گرفت و دستم كه برم در سمت

 و بغلش تو شدم پرت كه طوري خودش، سمت

 محكم كه اي سینه. گذاشتم سینش روي و دستم

 كردم سعي شدم، معذب. ودشخ مثل درست بود،

 از و نگاهم. رسید نمي بهش زورم و بزنم پسش

 :گفتم و گرفتم وحشیش چشماي



 

 !كني؟ ولم میشه_

 

 و خوردم مي وول هي بغلش تو نزد، حرفي هیچ

 زا مترم میلي یه حتي ولي بودم درو راه یه دنبال

 .شدم مي عصبي داشتم دیگه نخورد، تكون جاش

 :گفتم حرص با و كردم بلند و سرم

 

 .كن ولم گفتم_

 

 :چسبوند خودش به بیشتر و من

 

 .كنم نمي_

 



 ليالعم عكس دیدم وقتي كوبیدم سینش به مشتي

 پي هم رو بعدیم مشتاي ده نمي نشون خودش از

 :زدم مي فریاد و كوبیدم مي و سینش رو پي در

 

 جونم از چي دیگه! فهمي؟ نمي مگه كن، ولم_

 برم خوام مي اصال كردي، دیوونم! خواي؟ مي

 تكمك اگه حتي بفروشه، و من اگه حتي بابام، پیش

 یه شاید بابامه باالخره ولي نخواد، من و بزنه

 تواِ  دست از و رم مي. شد نرم دلش جوري

 نیستم مجبور دیگه و میرم شم، مي راحت رواني

 كنم تحمل و زورگوییات كنم تحمل و تحقیرات

 باشه مچی هر اونجا شنوم، نمي حرف ازت دیگه

 وت كه بمونم جایي خوام نمي دیگه بهتره، اینجا از

 اخد ترو ، برم بذار كن ولم كن، ولم هستي، توش

 .كن ولم

 



 هیچ كه اشكایي ریختم، مي اشك و زدم مي حرف

 تمگرف مشتم تو و پیراهنش ، نداشت تمومي وقت

 همون. پایین انداختم و سرم گریه شدت از و

 و سرم و نشست گردنم پشت  دستش لحظه

 آغوشش تو كامال دیگه حاال سینش، رو گذاشت

 .بودم

 

 تالشي هیچ پیش اي لحظه خالف بر بار این

 جز. كردم نمي آغوشش از اومدن بیرون براي

 كرده پیدا ریختن اشك براي جدیدي آغوش حمیرا

 مي گریه به و من خودش كه آغوشي بودم،

 اردوان دست. شد مي پناهم خودشم و نداخت

 كمي حاال كه صدایي با و نشست مموها روي

 :گفت بود شده تر آروم

 



 یه ولي ، بود آروم باید وقتایي یه ناراحتي موقع_

 مي خراب و آدم حال بدتر بودن آروم وقتاییم

 ات كني اعتراض بزني، مشت بزني، داد باید كنه،

 لقب از بدتر و حالت سكوت وقتایي یه شي، آروم

 و بیرون بریز خودت، تو نریز پس كنه، مي

 همون مهم میشه، چي بعدش نباشه مهم برات

 بهش لحظه اون كه آرامشیه همون مهم لحظس

 .بده بروز و ناراحتیت پس. رسي مي

 

 نای كه این باور شه، قطع گریم شد باعث حرفاش

 نه بود، سخت برام زد اردوان االن رو حرفا

 سرش خواست ازم اردوان. بود ممكن غیر یعني

! م؟ش آروم فقط تا بكوبم مشت شسین به بزنم داد

 قابل غیر برام اردوان رفتار این! میشه؟ مگه

 ذهنش تو چي بفهمم تونستم مي كاش. بود هضم

 .شه عوض انقدر كه شده باعث چي كه گذره مي



 

 ي حلقه بار این. بودم بیرون آغوشش از آروم

 عقب قدمي. شد باز دورم از راحتي به دستاش

 نمي. انداختم یشجد صورت به نگاهي و رفتم

 عقب قدمي. بخونم نگاهش از رو چیزي تونستم

 :گفت كه بیرون برم اتاق از داشتم قصد و رفت

 

 هك باشه یادت اینم كن استراحت اتاقت تو برو_

 هیچ كسیم هیچ موندگاري اینجا حاالها حاال تو

 و چرندیات اون دیگه پس بكنه، تونه نمي غلطي

 . نشنوم

 

 دنیایي با من و شد خارج قاتا از من از جلوتر و

 .گذاشت تنها ذهنم تو جواب بي هات سوال از
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 تاررف درگیر فكرم تمام ولي بیرون رفتم اتاق از

 اب ، كشید مي تیر سرم بار این. بود اردوان اخیر

 یه تا افتادم راه آشپزخونه سمت به حالي بي



 باهاش كلي طرفیم از. بگیرم حمیرا از مسكن

 .داشتم حرف

 

 هك دیدم رو حمیرا رفتم پایین ها پله از كه همین

 خیلي. زد مي حرف اردوان با داشت در جلوي

 هب صداشون ولي گن مي چي ببینم داشتم دوست

 من ي متوجه رفتم مي جلوترم رسید، نمي گوشم

 تموم حرفاشون تا ایستادم جام سر پس. شدن مي

 حرفاشون راجب بعدا تونستم مي ياینجور شه،

 .بپرسم حمیرا از

 

 و بیرون رفت عمارت از اردوان بعد ي لحظه

 پشت. افتاد راه آشپزخونه سمت به هم حمیرا

 سمتم برگشت یهو كه شدم آشپزخونه وارد سرش

 روي و دستش كه حالي در و كشید بلندي هین و

 :گفت ذاشت مي سینش ي قفسه



 

 ...دختر و من ترسوندي_

 

  نشستم كنارم صندلي روي 

 

 بگیرم مسكن یه ازت اومدم ببخشي_

 

 پریشون و ناراحت هنوزم چهرش. شد نزدیكم

 توي و دستم و نشست كنارم صندلي روي بود

 :گرفت ظریفش هاي دست

 

 نكردن اذیتت كه اونجا! جان؟ فرمیسك خوبي_

 !نه؟

 



 چشماي تو زدم زل و كشیدم كشداري آه

 كردم كه هایي گریه با كردم مي حس. مهربونش

 سبك كمي كشیدم اردوان پیش مه هایي جیغ و

 اندوه و غم كلي دلم تو هنوزم ولي. كمي فقط شدم

 هك لبخندي زدم، جوني بي لبخند. بود شده تلمبار

 مقدمه بي ، لبخند الي داشت شباهت چیزي هر به

 :پرسیدم حمیرا از

 

 !دوني؟ مي مادرم از چیزي تو_

 

  شد گرد عجبت از حمیرا هاي چشم

 

 !دونم؟ مي چیزي مادرت راجب من گفته كي_

 

 :گفتم بغض با



 

 .بدوني شاید گفتم دونم، نمي_

 

 كشید دستم روي وار نوازش و دستش

 

 و خودت چیزا این با عزیزم جان فرمیسك_

 رفت نیست، دنیا این تو دیگه مادرت. نده عذاب

 تو. گذاشت جا به یاددگاري خودش از رو تو و

 يجا تو تا بخشید زندگي بهت ، آورد یادن به رو

 مادرت پیداست كه طور این. كني زندگي خودشم

 كه موقعي درست یعني كنه مي فوت جووني تو

 زندگي این از كه اون ، میاره دنیا به رو تو

 همه ونش امید نا. بفهمي باید تو ولي نفهمید چیزي

 این از و حقت و نباش ضعیف. میشه درست چي

 ...رو مادرت حق همچنین بگیر، زندگي

 



 شدش گونش روي اشكاي رسید كه اینجا به

 این من چرا. زد مي حرف درد دنیا یه با. گرفت

 مي حمیرا دل تو چي بودم نفهمیده من مدت همه

 خبر با من درداي ي همه از كه حمیرایي! گذره؟

 پس كرد مي كمكم اي زمینه هر تو همیشه و بود

 !كنم؟ كمكش نتونستم وقت هیچ من چرا

 

 گرفتمش، آغوش در و شدم نزدیكش آروم

 اعین. داشتیم نیاز بهش جفتمون االن كه آغوشي

 خودش به حمیرا تا كشید طول اي لحظه جفتمون،

 :گفت و كرد پاك گونش روي از و اشكاش. بیاد

 

 این كردم، ناراحت هم رو تو عزیزم ببخشي_

 شخصي یه ندازه، مي یكي یاد و من تو االن حال

 .تو مثل درست بود عزیز خیلي امبر كه

 



 از چیزي وقت هیچ كردم، نگاهش متعجب

 با همین براي دونستم نمي حمیرا ي خانواده

 :پرسیدم كنجكاوي

 

 !كي؟_

 

 :كشید ترش چشمي به دستي

 

 دوست یه_

 

 !كجاست؟ االن_

 

 زد تلخي لبخند

 



 سخت بهش انقدر زندگي نیست، ما پیش دیگه_

 نگران انقدر همین يبرا نیاورد، دووم كه گرفت

 .شه اون مثل توهم اوضاع خوام نمي توام،

 

 اینجوري و شد بلند جاش از حرف این دنبال به و

 هبد جواب تونه نمي بیشتر این از داد نشون بهم

 مي درك و حالش نپرسیدم، چیزي دیگه منم

 دیگه كه رسن مي جایي به گاهي آدما كردم،

 ندار دوست فقط ندارن زدن حرف ي حوصله

 بود معلوم و خودشون تو بریزن و كنن سكوت

 داره، نیاز سكوت این به االن حمیرا
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 كسي با داشت انگار كه سیاوش فریاد صداي با

 حمیرا. شدم بلند جام از تعجب با كرد مي دعوا

 از سراسیمه جفتمون و من سمت برگشت هم

 ورودي در دم از صدا.  رونبی زدیم آشپزخونه

 صداي رفتیم، در سمت به عجله با میومد،

 :گفت مي كه بود پیچیده عمارت كل تو سیاوش

 



 نمي كنید، ولم گم مي دارم عوضیا، كنید ولم_

 ! مگه؟ فهمین

 

 تا دو اون با سیاوش ، كردم باز و در عجله با

 و زد صدام دیدنم با بود، شده درگیر در دمه قلدر

 یدكش و من افتاده اتفاقي چه بفهمم كه ینا از قبل

 كشیده آغوش به زیادي روزا این ، آغوشش تو

 دستاي. داشت تعجب جاي برام این و شدم مي

 اومد در حركت به موهام رو وار نوازش سیاوش

 گوشم كنار محبتش از پر و مردونه صداي با و

 :كرد زمزمه

 

 كه كاري!  نشده؟ كه چیزیت! فرمیسك؟ خوبي_

 !نكردن؟ تباها

 



 نقش لبام روي لبخندي والش و هول همه این از

 شد باعث كه شدم مي ممنون پدرم از باید بست،

 اقعاو بشن، نگرانم كنن بغلم كه بشه، توجه منم به

 !بودم؟ مهم خانواده این اعضاي براي من

 

 جدا خودش از و من دید و من سكوت كه سیاوش

 :تگف و گذاشت صورتم طرف دو و دستاش كرد،

 

 سرت بالیي كه عوضي نریمان اون توام، با_

 دستش خدا به فرمیسك، بزن حرف! نه؟ نیاورد

 مي سگ مثل رم مي االن همین باشه خورده بهت

 آسمون هاي مرغ كه میارم سرش بالیي زنمش،

 بگو فرمیسك، بزن حرف كنن، گریه حالش به

 !كرد؟ چیكارت عوضي اون

 



 ليو اردوان، مثل درست بود، شده عصبي

 ولي ، خوند نگاهش از شد مي هم رو نگراني

 دو اون... عصبي فقط بود، عصبي فقط اردوان

 كاري خودیه سیاوش بودن فهمیده حاال كه نفر

 با و سیاوش چشماي تو زدم زل ، نداشتن باهاش

 :گفتم آرومي صداي

 

 زنداني زمین زیر یه تو نبود،من مهمي چیزه_

 . بیرون ردآو جا اون از و من اردوان  و كردن

 

 :زد لب تعجب با سیاوش

 

 !اردوان؟_

 



 خبر ماجرا ي همه از فهمیدم كه بود اونجا تازه

 :گفت كه دادم تكون سري آروم. نداره

 

 اتفاق این كي! نگفت؟ من به چیزي چرا پس_

 !افتاد؟

 

 من سره بالیي همچین فهمیدي كجا از پس_

 !اومده؟

 

 كه حمیرا عمارت، داخل برد و كشید و من دست

 گذاشت تنها مارو داشت كامل اعتماد سیاوش به

 و نشست مبل روي سیاوش. آشپزخونه تو رفت و

 دست كه حالي در و ، خودش كنار نشوند و من

 :گفت گرفت مي دستش توي و من

 



 نریمان پرونده رو سرهنگه، دوستام از یكي_

 این اون زد زنگ بهم امروز كنن، مي كار

 یه تو گفت مي كرد، تعریف واسم چیزارو

 نكن دستگیر و نریمان برادر تونستن ماموریت

 مي پیدا درو راه یه نریمان خود كه این مثل ولي

 پرسید ازم كه رو تو حال كنه، مي فرار و كنه

 . چیه داستان فهمیدم تازه

 

 داد مي فشار هم رو و دندوناش كه حالي در بعد

 :داد ادامه

 

 شخواه! نه؟ نكردن باهات كه كاري فرمیسك_

 چیزارو سري یه شاید ، بگو و راستش كنم مي

 هر كن، اعتماد من به ولي بگي اردوان به نتوني

 مد مي قول كن تعریف واسم رو افتاده كه اتفاقي

 .كنم كمكت



 

 برادر نشد روم ، كردم سیاوش به رو ترس با

 اگه كه كنه، چیكار باهام خواست مي نریمان

 وممعل عوضي اون داد نمي نجات من نریمان

 حرص با و نفسم كنه، مي چیكار باهام نبود

 :  گفتم زده خجالت و دادم بیرون

 

 .نكردم باهام كاري_

 

 :پرسید مردد

 

 !مطمئني؟_

 

 و گذاشت شونم روي و دستش. دادم تكون سري

. شیدمك خجالت قبل از بیشتر بغلش، تو كشید من



 صداي با و نشست موهام روي سیاوش دست

 :گفت آرومي

 

 با زارم نمي بار این نباش، زيچی نگران_

 مراقبتم خودم ببیني، لطمه تو اردوان لجبازي

 .جا همه درست

 

 حرف این ریخت، پایین هري دلم حرفش این با

 و من اونم واقعا یعني بود، بعید سیاوش از ها

 دل روي از فقط حرفاش این یا داره دوست

 !سوزیه؟

 

 ، چشمام تو زد زل كرد، جدا بغلش از و من

 خاطر به شاید بود، مهربون خودش مثل اشمچشم

 یه باختم، بهش و دلم كه بود مهربونیش همین

 دیگه دختراي دید از شاید كه جذبه پر مرد



 خدا فقط. بود مهربون من براي ولي باشه مغرور

 مترح من نباشه، ترحم سر از مهربونیش این كنه

 مي واقعي توجه و داشتن دوست ، خواستم نمي

 .خواستم
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 :گفت و كشید صافم موهاي روي دستي سیاوش

 

 گریه انقدر نبینما، اینجوري و چشمات دیگم_

 . افتاده گود چشمات زیر كردي

 

 از دونست مي چه سیاوش خندیدم، دلم تو

 .بود شده عجین گریه با من زندگي! دلم؟ دردهاي

 

 محج كه اي بوسه نشوند، پیشونیم روي اي بوسه

 از. كرد تزریق بهم و وجودش آرامش زیادي

 : شد بلند جاش

 

 آگاهي اداره برم سر یه باید رم، مي دیگه من_

 . خبره چه ببینم

 



 لحظه همون كه شدم بلند جام از دنبالش به منم

 وقتي و. شد نزدیكمون دست به سیني حمیرا

 ور سیني شده رفتن قصد سیاوش كه شد متوجه

 :گفت و گذاشت میز روي

 

 .آوردم چایي تازه من! برین؟ خواین مي اِ _

 

  زد زوركي لبخند سیاوش

 

 سریع باید دارم كار جایي جان حمیرا ممنونم_

 اب كه بودم فرمیسك حال نگران فقط االنم ، برم

 .رم مي دیگه االنم. شد راحت خیالم دیدنش

 

 وقتي و كرد موندنش به اصرار باري چند حمیرا

"  راحتي جور هر"گفتن با فایدس بي فهمید



 ودب عصبي سیاوش. آشپزخونه به برگشت دوباره

 نده، بروز كرد مي سعي اردوان خالف بر اما

 و برد فرو كتش جیب تو و شدش مشت دستاي

 :گفت من رو

 

 زنم مي سر بهت دوباره باش، خودت مراقب_

 

 و بیرون زد عمارت از عجله با خدافظي بدون و

 نگاهم با و نداشتم بر ازش شمچ آخر لحظه تا من

 ، شخصیت با و آقا همیشه مثل كردم، اش بدرقه

 هیكلي با بلند قد ، بود اردوان قد هم تقریبا

 یه با داشت تن به جذب مشكي كت یه ، ورزیده

 اب بود، خوشتیپ همیشه مثل روشن، جین شلوار

 هام گونه روي و دستم در از شدنش خارج

 همه این وسط! د؟بو داغ اینقدر چرا. گذاشتم

 كه هیجاني یه. داشتم خاصي هیجان یه مصیبت



 نفس.  بود كرده همیشه از تند و قلبم ضربان

 ي چهره با كه كردم بلند و سرم و كشیدم عمیقي

 در كشیدم هیني. شدم رو به رو حمیرا متعجب

 خبر با دلم حال از كه این از. شدم خیرش سكوت

 . كشیدم مي خجالت باشه شده

 

 ِمن با و فرستادم گوشم پشت و موهام مینه براي

 :گفتم ِمن

 

 .اتاقم تو رم مي من_

 

 اب بمونم جانبش از جوابي منتظر كه این بدون و

 داشتم تازه انگار. افتادم راه اتاق سمت به عجله

 به اي ضربه افتاده، اتفاقي چه كردم مي درك

 !بود؟ شده چم زدم،من صورتم



 

 زا انگار تختم، رو رفتم سریع و شدم اتاق وارد

 از دوستم نمي خودمم و كردم مي فرار چیزي

 فكراي كلي با و گرفتم گاز آروم و لبم. چي

 رفتم، خواب به دوباره دخترونه

 

 نگه آروم و ذهنم و كردم مي استراحت كمي باید

 رفت مي سمتي به لحظه هر كه ذهني داشتم، مي

 .نبود مشخص خودش با تكلیفش هنوز و
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 كه نفر دو بلند صداي با كه بود صبح دماي دم

 اولش شدم، بیدار خواب از كردن مي دعوا انگار

 عيس و سرم رو گذاشتم و بالشت نكردم، اعتناعي

 دش باز شدت با اتاقم در كه  بخوابم دوباره داشتم

 شم رو به رو ي خیره و بپرم جام از شد باعث و

. 

 

 به كردن مي بحث كه حالي در اردون و سیاوش

 ترس با داد مي بد گواه دلم اومدن، سمتم



 با و كرد من به رو اردوان كه كردم نگاهشون

 :گفت بلندي و عصبي صداي

 

 عسری فقط بریم، باید شو آماده پاشو فرمیسك_

 

 : پرسیدم وحشت با

 

 !كجا؟_

 

 :كرد بلندم تخت روي از و گرفت و دستم

 

 .شو آماده فقط باش نداشته كار ایناش به تو_

 



 و پدرم به ربط بي قضیه این كه بودم مطمئن

 وشسیا. رفتم كمدم سمت به سریع. نیست نریمان

 به رو بودم دیده ازش كمتر كه عصبانیتي با

 :گفت بلندي صداي با اردوان

 

 این بابا! ببریش؟ خواي مي كجا! كي؟ تا فرار_

 مكنی مي یتشكا بذار ، كردین رو دیوونه رو بچه

 قانون اصال بكنن، تونن نمي غلطي هیچ ازشون

 ده مي و فرمیسك راحتي همین به كردي فكر

 حاال كه بوده كجا سال ده این گیم مي! بهشون؟

 خواي مي اردوان توام با! میشه؟ پدریش ادعاي

 ها میشه بدتر برامون اینطوري! ؟ كني چیكار

 .دنبالمون میوفته پلیس

 

 :سیاوش سمت شتبرگ خشم با اردوان

 



 چي فهمي مي اصال! شي؟ الل دیقه چند میشه_

 شناسنامشه تو اسمش. باباش باباشــــه! گي؟ مي

 يعوض اون به و حق قانون بیاي پایین بري باال

 !فهمي؟ مي اینارو ده مي

 

 از یكي اردوان تنم، تو نشست عجیبي لرزش

 رو انداخت و آورد در كمد داخل از و هام پالتو

 . شونم

 

 ياتفاق چه داشت. شد مي بیشتر داشت تنم لرزش

 توجه بي و گرفت و دستم مچ اردوان! افتاد؟ مي

. برد در سمت به من سیاوش هاي حرف به

 زبونم و بود گرفته بر در و وجودم كل استرس

 . بزنم حرفي تونستم نمي ، بود كرده قفل

 



 به رو و رسوند ما به و خودش سریع سیاوش

 و اشارش انگشت كه حالي در و ایستاد رومون

 :گفت گرفت مي اردوان سمت به

 

 شه كم فرمیسك سر از مو یه خدا به اردوان_

 كني مي عمل خود سر داري چون بخشمت، نمي

 اینجوري موني، نمي باباتم اومدنه منتظر حتي كه

 تهمتم و دروغ تا چهار و میشه سیاه پروندت فقط

 . بهت چسبونن مي

 

 

 :ددا جواب حرص با اردوات

 



 دست رو دست طور همین! كنم؟ چیكار گي مي_

! ببرن؟ و فرمیسك بیان ها حرومزاده اون بذارم

 .كثافتا اون دست اسیر اون بشه كه

 

 بود شده آروم كمي حاال كه صدایي با سیاوش

 : داد جواب

 

 .كنیم پیدا راهي یه باالخره_

 

 :شد تر نزدیك سیاوش به قدمي اردوان

 

 كه وضعیت این تو اونم! راهي؟ چه مثال_

 .نداریم وقت و كردن شكایت ازمون

 



 از بود معلوم ، كشید موهاش تو دستي سیاوش

 مطمئن زیاد گذره مي ذهنش تو كه چیزي گفتن

 :گفت مردد و كرد مكث كمي. نیست

 

 پدرش دیگه فرمیسك ازدواج با ازدواج،_

 كارش همه موقع اون نداره، قبلش در مسئولیتي

 ....شوهرش فقط شوهرشه
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 طوري شدن، گرد تعجب از ممكن حد تا چشمام

 حدقه از داره امكان لحظه هر كردم مي حس كه

 . بیرون بزنه

 چهرش. نداشت من از كمي دست اردوانم حال

 :گفت آمیزي تمسخر لحن با و هم تو رفت

 

 ! گي؟ مي چرت داره چرا! شدي؟ دیوونه_

 

 به رو و شد تر نزدیك اردوان به قدمي سیاوش

 :ایستاد روش

 



 راه تنها فرمیسك ازدواج! دیوونگي؟ چه نه_

 جز ناسي و احد هیچ دیگه طور این حله،

 .كنه دخالت زندگیش تو تونه نمي شوهرش

 

 نمي مگه! كي؟ ي اجازه با! ؟ چطور وقت اون_

 كه. حتمیه پدر ي اجازه ازدواج براي دوني

 نمي و عقد ي ختمه عاقدي هیچ نباشه پدرش

 ، زندست پدرش! سیاوش؟ فهمي نمي چرا خونه،

 آشغالیه آدم چه دونیم مي ما. دنبالشه در به در كه

 رو قانون براي و دستش تا دونن، نمي كه بقیه

 مگه ،دستش بسپریم و فرمیسك تونیم نمي نكردیم

 يم كه كرد مي بازي فیلمي چه پلیس جلو ندیدي

 كه كردیم جدا ازش رو ششجگرگو ساله ده گفت

 ما به كه گرده، مي گمشدش دختره دنبال ساله ده

 فرمیسك! فهمي؟ نمي اینارو زد دزدي بچه تهمت

 سرش بالیي چه نیست معلوم دستشون بدیم و



 و فرمیسك باید نكردیم جور مدرك تا بیارن

 .بفهم و این داریم نگه دور ازشون

 

 و كرد وارد دستم به فشاري حرف این دنبال به و

 این مثل. كشوند در سمت به خودش دنبال و من

 دیگه كه بود شده قانع حرفاش با سیاوشم كه

 دوییدم مي اردوان دنبال به. گفت نمي چیزي

 پریشون موهام و افتاد شونم رو شالم كه طوري

 بود شده وارد بهم كه یهویي شوك شدت از. شد

 و بیرون زدیم عمارت از. بود كرده قفل زبونم

. ماشینش پشت صندلي رو نشوند و من وانارد

 سریع اردوان و  نشستن جلو سیاوشم و خودش

 .كرد روشن رو ماشین

 

 هقفس روي و دستم. بودن وال و هول تو جفتشون

. مبكش عمیق نفس كردم سعي و گذاشتم سینم ي



 پیش االن. بود زود خیلي حالم شدن بد براي حاال

 واقعا كه شخصي دو ، بودم و اردوان و سیاوش

 مين باقي نگراني جاي پس. داشتم اعتماد بهشون

 داشتم، عجیبي دلشوره چرا دونم نمي ولي.  موند

 شده باعث و بود ترسم از ناشي كه اي دلشوره

 . بگیرم تهوع حالت بود

 

 

 اون تو من و آورد در حركت به و ماشین اردوان

 عمو كه كردم مي فكر خودم با موقعیت

 چشم! داره؟ خبر اوضاع این از یعني! كجاست؟

 سر. گذاشتم هم روي كوتاه اي لحظه رو هام

 اردوان. بود بریده رو امونم تهوع حالت و گیجه

 و كرد باز ریموت با رو عمارت ورودي در

 :گفت سیاوش به خطاب

 



 نورامی طرفاي بابا. بیرون بریم تهران از باید_

 ااونج تنها بذارم تونم نمي ولي داره، باغ خونه یه

 تا ندچ میشه، انگیز بر شك نباشیم خودمونم شه،با

. مرد هم زن هم. خوام مي اعتماد مورد آدم

 . پیشش بفرست و سروناز مدتم یه تونستي

 

 و شد باز در بزنه حرفي سیاوش كه این از قبل و

 تو خورد پلیس ماشین رنگي هاي چراغ

. شدم خیره به رو به وحشت با. صورتمون

 با همراه مامور دو و بود در دم پلیسي ماشین

.  بودن ایستاده پلیس ماشین كنار سالي میان مرد

 فرمان روي محكمي مشت حرص با اردوان

 شدش قفل هاي دندون بین از و زد ماشینش

 :غرید

 

 لعنتي_



 

 رو سیاوش دست كه برد دنده سمت به و دستش

 :نشست دستش

 

 تر خراب هست كه ایني از رو اوضاع اردوان_

 . نكن

 

 یمن به نگاهي. ایه دیگه وقت از بیشتر ترسیدم،

 مشتش تو و فرمون. انداختم اردوان عصباني رخ

 از صورتش. داد مي فشار محكم و بود گرفته

 اینجا كردم مي حس بود قرمز قرمز خشم شدت

 :زدم لب بغض با خطه، تهه برام دیگه

 

 ...اردوان_
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 به خونسرد كرد مي سعي كه حالي در اردوان

 مامورا سمت به و شد پیدا ماشین از برسه نظر

 شك بدون ولي گن مي چي فهمیدم نمي. رفت

 سال میان مردي  ، بود من راجب صحبتاشون

 با داشتم من و ، سیاوش و من رو بود كرده زوم



 مي رو مرد این آیا كه كردم مي فكر خودم

 كه سیاوش  د،لرزی مي وضوع به بدنم! شناسم؟

 صداي با و سمتم برگشت شد خرابم حال متوجه

 :گفت عصبي

 

 !خوبي؟ فرمیسك_

 

 كونت تایید نشون به سري تونستم فقط جواب در

 به من. داغون بودم داغون! خوبي؟ چه ولي بدم،

 بودم راضي اردوان كنار در درد از پر زندگي

 يواقع جهنم با تازه پدرم پیش رفتم مي اگه ولي

 من.  خواستم نمي و این من و شدم مي رو به رو

 نمي رو بودم منتظرش سال همه این كه رو پدرم

 ...خواستم نمي خواستم،

 



 اون همراي به مامور دو كه نگذشت اي لحظه

 مي حاال شدن، تر نزدیك بهمون مرموز مرد

 ما هب كه همین. ببینم بهتر رو قیافشون تونستم

. شد پیاده ماشین از حرص با سیاوش رسیدن

 رو خدا دل ته از و گذاشتم قلبم روي و دستم

 شایدم یا بود، قهر من با سالها كه خدایي زدم،

 مرموز مرد صداي.  شنید نمي رو صدام اصال

 :شد بلند

 

 پیش دخترم گفتم دیدي سروان جناب_

 گفتم من بدن، فراریش خواستن مي! خودشونه؟

 تو بچم ماشینه، تو دخترم گن، مي دروغ دارن

 ! نهماشی

 

 با ، كرد باز رو پشت در حرف این دنبال به و

 سراغم به وحشت و ترس جز حسي هیچ دیدنش



 تو زد زل! بود؟ پدرم واقعا مرد این! نیومد؟

 نظر از كه بغضي با و زد محوي لبخند و چشمام

 :گفت بود ساختگي خودم

 

 ...دخترم_

 

 عصبانیتم مرد این دهن از دخترم اسم شنیدن با

 بود اومده سال همه این بعد رسید، خودش اوج به

! داره؟ هم دختري كه بود افتاده یادش تازه و

 سیاوش! بود؟ كجا داشتم نیاز بهش كه هایي موقع

 نسبتا صداي با و ایستاد جلوش عصبانیت با

 :گفت بلندي

 

 دختر این گرفتي اشتباه نكن، دخترم دخترم الكي_

 . نیست تو



 

 تو رفت اخماش پدرمه بودم فهمیده حاال كه مردي

 :گفت سیاوش به خطاب عصبانیت با و هم

 

 دخترم من بگي خواي مي یعني ، ور اون برو_

! گه؟ مي دروغ پدرانم حس كه! شناسم؟ نمي و

 مي هنوزم! نبود؟ بس گرفتینش ازم سال همه این

 !كنید؟ قایمش خواین

 

 هولش و نشست پدرم سینه روي سیاوش دست

 داد

 

 دخترم جورایي یه مزخرفاتتو، این كن جمع_

 آخه دِ  پدره، یه واقعا انگار كه انداخته راه دخترم

 .نداري بودنم پدر لیاقت تو مرتیكه



 

 از یكي بگیره شدن دعواشون كه این از قبل و

 :گفت محكمي لحن با و بینشون رفت مامورا

 

 مشخص كالنتري توي چیز همه كنید، تمومش_

 .شه مي

 

 :من سمت چرخید

 

 . شید پیاده ماشین از فالط خانوم شما و_

 

 اون به امیدم تنها كردم، نگاه اردوان به وحشت با

 ولي بكنه، كاري برام بودم منتظر انگار بود،

 مخالف سمت به عصبانیت با و. كرد نمي نگاهم

 فشار رو شدش مشت دستاي و بود شده خیره من



 خانوم" گفت مي كه مامور صداي با. داد مي

 و گرفتم اردوان از و نگاهم" كنید عجله لطفا

 سمتم بیاد پدرم  كه این از قبل. شدم پیدا آروم

 .كردم پناه پشتش و اردوان كنار رفتم سریع

 

 :شد بلند بابام صداي

 

 .عزیزم بیا بابا، پیش بیا دخترم فرمیسك_

 

 و متوسط قد با مردي. كردم نگاهش كرده بغض

 اي كشیده و الغر صورت,  گندمي جو موهاي

 و مرد این من. ترسناك حال عین در و. داشت

 فقط االن من. خواستم نمي پدر من خواستم، نمي

 عموم به كه حسي خواست، مي رو عمو دلم

 به رو مرد این به حسم از تر قوي خیلي داشتم

 .بود رو



 

 صداي با و گرفتم مشتم رو و اردوان كت

 گفتم؛ لرزوني

 

 مدیگ و برو برو، اینجا از. نیستم تو دختر من_

 جا هیچ تو با و دارم بابا خودم من نیا، طرفا این

 .برو فقط برو. نمیام

 

 :شد نزدیكم ناراحتي با

 

 كني مي فكر تو كه طور اون خدا به دخترم_

 هاسال این تمام من گرفتن ازم رو تو اینا نیست،

 اتنه مني، دل عزیز مني، دختر تو بودم، دنبالت

 كه اباب شپی بیا جان، بابا بیا پرینازمي، از یادگار

 .نهك بغلت خواد مي بابا بیا شده، ذره یه برات دلم



 

 كت به فشاري. كرد باز هم از و دستاش و

 همون تو و كردم وارد بود مشتم تو كه اردوان

 :رفتم عقب حالت

 

 اینجا از ندارم تو با نسبتي هیچ من نیا، جلو_

 !برو

 

 :اردوان سمت چرخیدم

 

 نای دختر من كه بگو ، بگو بهش چیزي یه تو_ 

 بزن، حرف خدا ترو اردوان بگو، بهش خونوادم،

 عمو پیش خوام مي من برم، این با خوام نمي من

 اردوان. ببره خودش با و من نذار اردوان بمونم،

 !خدا ترو



 

 با و خشمش تمام و بود كرده سكوت اردوان

 مي نشون هم رو دندوناش و دستاش دادن فشار

 كشدار هاي نفس و بود شده منقبض فكش داد،

 ، شد مي پایین باال تند تند سینش ي قفسه میكشید،

 .بودن عصبي نفساشم حتي

 

 اردوان و من روي به رو اومد ماموره همون

 :گفت اردوان به خطاب و ایستاد

 

 یه شدن روشن براي باید خانوم این و شما_

 وارس سري پس. كالنتري بیاین باید چیزا سري

 .شید

 



 كه صدایي با و انداختم اناردو به اي دیگه نگاه

 :گفتم بود شده آرومتر حاال

 

 !نه؟ ببرن و من ذاري نمي كه تو اردوان_
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 پشت و دستش كنه نگاهم كه این بدون اردوان

 :گفت و گذاشت كمرم

 

 .میشه درست چي همه نباش، نگران_

 

 بود در مد كه پلیسي ماشین سمت به و من و

 حرفي یعني نزدم، حرفي دیگه. كرد هدایت

 حرف رو تونم مي دونستم نمي بزنم، كه نداشتم

 این از و من یعني. نه یا كنم باز حساب اردوان

 ! ؟ داد مي نجات مخمصه

 

 چهرش تو كامال كه عصبانیتي با اردوان

 :گفت و كرد سیاوش یه رو بود مشخص



 

 بیا، ونسرم پشت هم تو رم، مي باهاشون من_

 .كجاست ببین بزن بابا به زنگم یه

 

 سمت به عجله با و داد تكون سري سیاوش

 ارسو.بیوفته راه دنبالمون تا رفت اردوان ماشین

 لعنتي اون پیش نذاشت اردوان شدیم، ماشین

 ونا ، نشست وسطمون گندش هیكل اون با بشینم،

 غر مسیر طول تمام در پدرم اصطالح به مرد

 به. كرد مي دخترم و دخترم و یدنال مي و زد مي

 :گفت مي اردوان

 

 

 مي سیاه خاك به كنم، مي شكایت ازتون_

 كردین جدا ازم و دخترم سال همه این نشونمتون،

! بره؟ پایین گلوتون از خوش آب به ذارم نمي



 رو كردین بچم من با كه كارایي تك تك تقاص

 دخترم با نیست معلوم. گیرم مي پس ازتون

 حالش كه ترسوندینش چطور نكردی چیكار

 و تو پدر من كنه، مي دوري ازم كه اینطوریه،

 .میارم در و بابات اون

 

 و حرفاش نتونستم لحظم یه حتي چرا دونم نمي

 رفتارش نه چهرش نه. كنم قبول رو پدریش مهر

 ردخت سال ده از بعد که نبود مشتاقی پدر شبیه

 داد، مي ریا بوي حرفاش. کرده پیدا رو گمشدش

 فقط لحظه اون و كاري، كثافت بوي ، دروغ بوي

 آرامش به دستم گرفتن با كه بود اردوان دست

 .كرد مي دعوتم

 

 اردوان و زد مي غر همچنان مرد اون راه تو

 عصبیش رخ نیم به نگاهي خورد، مي حرص



 فكش و بودن زده بیرون گردنش رگاي انداختم،

 كه طور همون. بود شده منقبض عصبانیت از

 یهو كرد مي تهدید و زد مي حرف مرد اون

 صداي با و سمتش برگشت عصبانیت با اردوان

 :زد داد ترسناكش العاده فوق

 

 .بگیرم گل و دهنت یا میشي خفه_

 

 جا حسابي اردوان برخورد از كه مرد اون

 :گفت و جلو پلیساي سمت كرد رو بود خورده

 

 همه این! گفت؟ چي دیدي! سروان؟ جناب دیدي_

 قورت دو االن كرده دور ازم و گوشم رجگ سال

 .باقیه نیمشم و

 



 رو مرد اون ي حقه. رفت در كوره از اردوان

 شدش قفل دندوناي بین از و گرفت مشتش توي

 :غرید

 

 قبلش ولي كشمت، مي خودم روزي به باالخره_

 انقدر كه بیرون كشم مي حلقومت از و زبونت

 .نگي ور و شر

 

 و قانون برندش گبر تنها انگار كه مردم اون

 :گفت بلندي صداي با و بود پلیس

 

 جلو اونم! كني؟ مي تهدید و من دیگه حاال_

 كم دخترم و من سر از مو تاي یه سروان، جناب

 .تو فقط تویي مقصرش شه

 



 و داشت نگه كالنتري كنار ماشین لحظه همون

 :گفت جدیش لحن با سروان جناب

 

 . شید دهپیا سریع داخل واسه بمونه حرفا بقیه_

 

. شد پیاده ماشین از ما از تر جلو خودش و

 از لرزون پاهاي با من و كرد باز و در اردوان

 دستاي چفت هنوزم دستام. شدم پیاده ماشین

 .بود اردوان ي مردونه

 

 حس اي لحظه براي اردوان شدنِ  پیاده موقع

 انقدر ولي گفت سروان به چیزي لب زیر كردم

 به چه هر. نكردم توجهي كه بود درگیر ذهنم

 شد يم بیشتر ترسم شدیم مي تر نزدیك كالنتري

 و محامی تنها االن چسبیدم، مي اردوان به بیشتر و

 یهو بود، اردوان اعتمادم مورد شخص تنها



.  فشرد خودش به من و نشست كمرم دور دستش

 بود به رو به نگاهش كردم، بلند و سرم آروم

 :مگفت مي خودم با موقعیتم این تو حتي

 

 !كنه؟ تغییر انقدر اردوان یهو شد باعث چي_
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 سروان ، شدم كالنتري وارد لرزونم پاهاي با

 اون كنار بود باهاش كه سربازي و اردوان كنار

 سروان شدیم، اتاقي وارد. داشت مي بر قدم مرد

 ودب نشسته میز پشت كه پلیسي به سرباز اون و

 محكمي لحن با سروان و.  كردن احترام اداي

 :گفت

 

 .اومدن فراهاني و نامدار آقاي قربان، سالم_

 

 رو و شد بلند جاش سرهنگ حرف این دنبال به

 :گفت پدرم

 

 و دخترتون این گفتین شما فراهاني آقاي خوب_

 پیداش سال ده از بعد حاال و دزدیدن بچگي از

 !درسته؟ كردین



 

 :داد تكون سري پدرم

 

 كه شخصي همون پسر اینم و دخترمه این ، بله_

 خوام مي و دخترم كه االن. دزدیده و دخترم

 سرهنگ جناب ولي. شن مي چیز همه منكر

 این شناسنامه تو اسمم بودم گفته كه طور همون

 .هست دختر

 

 جیبش داخل از  شناسنامه تا دو لحظه همون و

 به وحشت با. گذاشت میز روي و آورد در

 نشون العملي عكس هیچ ولي كردم نگاه ناردوا

 خودش داشت سعي و بود عصباني فقط. داد نمي

 نم درد چه به عصبانیتش این ولي كنه، كنترل و

 !خورد؟ مي

 



 آدم پدرم و گن مي دروغ دارن همه نكنه اصال

 بهش نسبت و من ذهن خوان مي كه خوبیه،

 به و من بچگي از واقعا نكنه اصال! كنن؟ خواب

 به فكر یك و هزار لحظه اون! دیدن؟دز زور

 درسته كدومش دونستم نمي كه آورد هجوم ذهنم

 . غلط كدوم

 

 كرد رو سرهنگه بودم فهمیده حاال كه پلیسي

 :گفت و اردوان سمت

 

 پدر! گن؟ مي راست ایشون نامدار آقاي خب_

 !دزدیدن؟ ازشون بچگي تو و ایشون دختر شما

 

 



 وارد بود شدست تو كه دستم به فشاري اردوان

 به خونسرد كرد مي سعي كه حالي در و كرد

 :داد جواب برسه نظر

 

 

 كجا حاال تا پس گن مي آقا این كه اینطوره اگه_

! نشده؟ شكایتي ما از سال چند این تو چرا! بودن؟

 مي پر اعالمیه از و شهر كل شه گم سگشم آدم

 شماره فالن با كردنش پیدا صورت در كه كنه

 يكالنتر یه هیچي اعالمیه اصال یا بگیرید تماس

 تو اآق این اسم شاید بره تونست مي كه شكایت برا

 پدرش كه نمیشه دلیل این ولي باشه شناسمش

 و دخترش غاز چندر به كه پدري شه، محسوب

 ششآتی باید كه آشغاله یه نیست پدر كه فروشه مي

 . زد

 



 شد بلند پدر اصالح به مرد صداي

 

 مي دروغ چرا ، عوضي بفهم و دهنت حرف_

 كجا از! نكردم؟ شكایت دوني مي كجا از! گي؟

 ! ها؟ نكردم چاپ اعالمیه دوني مي

 

 :داد ادامه و سرهنگ جناب سمت رو

 

 مگه گه، مي دروغ داره این سرهنگ جناب_

 رهدخت تك این! باشم؟ نگشته دخترم دنبال میشه

 خوبي مالي اوضاع موقع اون كه این با منه،

 گذاشتم، پا زیر خواطرش به و شهر ولي نداشتم

 . گشتم جارو همه

 



 لرزید مي صداش حاال كه پدرم به نگاهي

 تسم برگشت و كشید چشماش به دستي. انداختم

 :من

 

 انجام میومد بر دستم از كاري هر واقعا دخترم_

 كه كنم چه ولي نكردم دریغ كاري هیچ از دادم،

 ... كه بود خالي دستم

 

 پایین انداخت و شسر شد، اشك از پر چشماش

 :گفت اردوان به رو سرهنگ

 

 !كجاست؟ پدرتون_

 

 و حواسم دنگ شیش و اردوان سمت چرخیدم

 با ولي راهه تو بگه بودم منتظر بهش، دادم



 با و كرد غلیظي اخم.  شدم شوكه زد كه حرفي

 :گفت حرص

 

 رو خودش پرواز اولین با ولي ایرانه، از خارج_

 .رسونه مي
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 ریختن یخ آب پارچ یه انگار اردوان حرف این با

. گذاشتم هم روي اي لحظه و چشمام روم،

 :داد تكون سري سرهنگ

 

 سفرشون از نامدار آقاي كه زماني تا پس خب_

 هر. مونه مي باز همچنان پرونده این برگردن

 شاهد آقا این ایشونه، علیه بر چیزها تمام چند

 میشه ثابت كه دادن ارائه و مداركي ارن،د

 دارن اي روزنامه حتي. شده دزدیده دخترشون

 چاپ و عكسش كه دخترشون گمشدن سال از

 پدر این یعني این و. گمشده عنوان به كردن

 . بوده دخترش پیگیر

 



 و داد فشار هم رو و دندوناش حرص با اردوان

 :گفت

 

 محض به میگرده، بر پدرم دیگه روز دو تقریبا_

 براتون رو چیز همه  و میان خودشون برگشتن

 مدارك و دالیل هم پدرم مسلما. دن مي توضیح

 .باشن داشته اي كننده قانع

 

 جدي خیلي اردوان كه داد تكون سري سرهنگ

 :گفت

 

 ندنمو به نیازي نكنم فكر پدرم برگشت تا پس_

 بریم، ما بهتري پس. باشه اینجا خانوم این و من

 

 انداخت باال یيابرو سرنگ



 

 وجهت با برید بتونید شما شاید سالمتي، به كجا_

. تیمبفرس شما با تونیم نمي رو دختر این شواهد به

 هستین، خروج ممنوع پدرتون برگشت تا هم شما

 صورت در و شید خارج شهر از نكنید سعیم

 .نجاای بیارید تشریف باید سریعا باهاتون تماس

 

 :شد تر بلند اردوان صداي

 

 نهمی به چطور!بمونه؟ اینجا باید این چي یعني_

! كنید؟ اعتماد شخص این به تونید مي راحتي

 تصمیم تونه مي و بالغه و عاقل خودش دختره

 !چیه؟ بازیا مسخره این دیگه بمونه، كجا بگیره

 



 اي برگه و رفت میزش سمت به سرهنگ جناب

 روي به رو دوباره و برداشت روش از رو

 جلوش، گرفت رو برگه و فتگر قرار اردوان

 : گفت تعجب با اردوان

 

 !چیه؟ این_

 

 تو ي برگه به اي اشاره ابرو و چشم با سرهنگ

 : كرد دستش

 

 .ببین خودت_

 

 تعجب با. گرفت سرهنگ از رو برگه اردوان

 اون تو بفهمم كه نبود دلم تو دل كردم، نگاهش

 به لحظه اردوان ي قیافه. شده نوشته چي برگه



 حدقه از داشت هاش چشم شد، تر تهآشف لحظه

 ایینپ باال تند تند سینش ي قفسه و بیرون زد مي

 .شد مي

 

 چي برگه اون تو بپرسم بخوام كه این از قبل

 :گفت بلندي صداي با سرهنگ شده نوشته

 

 چندین. دست رفتگي در سر، و پا شكستگي_

 سوختگي ي نشونه حتي بدن، روي كبودي آثار

 اثر بر یكیش اگه حتي. شده دیده پاش روي هم

 يجواب چه بقیش براي چیه، بقیش باشه اتفاقي

 !هوم؟ دارین

 

-۱ هاش چشم گرفت، مشتش تو رو برگه اردوان

 سرهنگ حرفاي خون، ي كاسه دو شد ۲-۳

 اومده سرم بالها خیلي خونه اون تو. بود درست



 كمربندش با كه پیش وقت چند همین نمونش بود،

 لعنتیش كمربند اون جاي هنوزم و جونم به افتاد

 این داشتم انگار. كرد مي خودنمایي پشتم رو

 چرا! بود؟ شده چم من. بردم مي یاد از هارو

 از راحتي همین به رو شكنجه سال ده این داشتم

 اعتماد اردوان به آسوني این به و بردم مي یاد

 !كردم؟ مي

 

 اصال! گه؟ مي راست داره معلوم كجا از اصال

 رو این به رو این از شبه یه دمآ یه میشه مگه

 و دلسوزترینت بشه خونیت دشمن كه! ؟ بشه

 كار این جاي یه نه نه! كنه؟ كمك بهت كنه سعي

 ولي نداشتم اعتماد پدرمم به درسته. لنگید مي

 پدره باالخره! نه؟ كنم رامش تونستم مي شاید

 میشه، رام جوري به باشه متنفر ازمم اگه حتي

 . نیست دل سنگ اردوان مثل



 

 و خیس چشمایي با انداختم، پدرم به نگاهي

 لحظه یه. كرد مي نگاهم داشت غمگین صورتي

 سال همه این كه مردي. سوخت براش دلم به

 من و بود ایستاده روم یه رو االن بودم دنبالش

 هاي شكنجه ي صحنه. كردم نمي حركتي هیچ

 صداي هنوزم گرفت، جون چشمم جلوي اردوان

  بود، گوشم تو كردنام لتماسا و كشیدن جیغ

 متس رفتم مي ترس با تنهایي اوج تو كه روزایي

 كه بیرون داد مي هول خشونت با و من و اتاقش

 .راهي سره گفت مي بهم

 

 اینطور حاال چرا پس! نبودم؟ راهي سره من مگه

 هنوزم! كرد؟ مي دفاع راهي سره این از داشت

 رو جاش هنوزم. كرد مي درد تلخم ي گذشته

 ي گوشه از اشكي قطره. شدم عصبي. بود بدنم



 پاك و اشكم دست پشت با افتاد گونم رو چشمم

 :گفتم یهویي خیلي و كردم

 

 .برم پدرم با خوام مي من_

 

 شده. زدم رو حرف این چرا دونستم نمي خودمم

 یه لحظه یه كه ، شخصیته دو آدم یه مثل بودم

 نتگف مي. دیگه نظر یه بعد اي لحظه و داره نظر

 ولي! بود؟ اینطور واقعا شخصیتن، دو خردادیا

 ...حسم فقط رفتم، مي پیش حسم با فقط من
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 برگشت خشم با رفت، در كوره از اردوان یهو

 :گفت و سمتم

 

 مي چرت داري چرا! فرمیسك؟ گي مي چي_

 تذا مگه! خواي؟ نمي و بابات نگفتي مگه! گي؟

 خواي مي االن!  ندیدي؟ چشم به و واقعیش و

 !پیشش؟ بري

 



 :زدم لب آروم و دادم قورت و بغضم

 

 .آره_

 

 :باال برد صداش و داد فشار محكم دستم اردوان

 

 مي تصمیم خود سر كني مي غلط خیلي تو_

 بچه فرمیسك نیست لجبازي وقت االن گیري،

 .نشو

 

 و اومد سمتمون به بود اتاق داخل كه سربازي

 نمي بهش زورش ولي. كرد جدا ازم و اردوان

 نه انگار كه زد مي داد طوري اردوان رسید،

 گونم رو دونه دونه اشكام. كالنتریم تو انگار

 موقع كشیدنم جیغ صداي ، شدن مي سرازیر



 گوشم تو هنوزم كرد مي اذیتم اردوان كه هایي

 . شد مي درستم گیري تصمیم از مانع و بود

 

 

 مي كه پیچید مي گوشم تو اي چهب دختر صداي

 :گفت

 

 ترسم، مي من پایین، بیام بذار خدا ترو اردوان_

 اتاقم از اصال نكنم صدا و سر دیگه دم مي قول

 .نمیام بیرون

 

 عمارت درخت هاي شاخه از یكي رو بچه دختر

 خواست مي اردوان از عجز با و كرد مي گریه

 ولي ترسید، مي بلندي از آخه پایین بیارتش

 این شد، مي دور ازش بهش اهمیت بي اردوان



 بلند صداي با دیدن كارتون اضاي در تنبیهش

 كه اي شاخه گذاشت، هم رو و چشماش بود،

 همب تعادلش یهو كه گرفت دست با رو بود كنارش

 حال از پایین، شد پرت درخت روي از و خورد

 تخت رو رو خودش اومد بهوش و وقتي رفت،

 تارپرس از و كشید مي یرت سرش دید، بیمارستان

 هگری چقدر روز اون. شكسته سرش كه بود شنیده

 بي خاطر به سرش، درد خاطر به نه ، كرد

 مدرسش دوستاي مثل كه این خاطر به كسیش،

 درداش از كه نداشت رو كسي نداشت، بابا مامان

 مسافرت از عمو روز چند بعد بگه، بهش

 ور اون سرش دیدن با و بود برگشته همیشگیش

 عروسك كلي قول بهش كه بود گرفته آغوش در

 حتي ترسید، مي عمو از دختر اون ولي بود داده

 ، شده اتفاق این باعث اردوان بگه ترسید مي

 يباز عین در بودن گفته عمو به خونه خدمتكاري

 از هم اونا حتي ولي شكسته سرش و افتاده



. گفتن نمي رو راستش كه ترسیدن مي اردوان

 واسش بود قرار كه عروسكایي از همچنان عمو

 مي اشك آرام آرام دخترك و زد مي حرف بخره

 و پدرش فقط خواست نمي عروسك اون ریخت،

 ...پدرش فقط. خواست مي

 

 داشت المح شد، بیشتر قلبم تپش گذشته به فكر با

 پس و جلوش سرباز خواست اردوان شد، مي بد

 و ایستاد جلوش اومد سروانم كه سمتم بیاد و بزنه

 :گفت بهش آرومي صداي با

 

 . نكن تر سنگین این از و جرمت كافیه_

 

 نفس كه حالي در و ایستاد جاش سره اردوان

 :گفت پدرم به رو كشید مي عصبي هاي



 

 نشون كنم، مي رو همه واسه و دستت باالخره_

 نبردي انسانیت از بویي كه پستي، چقدر دم مي

 ...كه

 

 روي كه رو شدست سمتم، اومد بابا لحظه همون

 حس یه و تنم تو نشست عجیبي لرز گذاشت شونم

 درستي كار داشتم واقعا ، سراغم اومد ناشناسي

 !دادم؟ مي انجام

 

 شیش شنیدم، نمي من و زد مي حرفایي آروم بابا

 سرهنگ با داشت كه بود اردواني به حواسم دنگ

 از پر و بود عصبي كرد، مي بحث سروان و

 انگار داخل، اومد مسیاوش لحظه همون.  حرص

 و رفت اردوان سمت به. بود میدون چاله اینجا



 اي لحظه كردم حس. كنه آرومش داشت سعي

 .تمگذاش سینم ي قفسه روي و دستم.  رفت نفسم

 

 سرم. شد مي تار داشت دیدم جلوي كم كم

 دهش سخت واسم كشیدن نفس و كرد مي سنگیني

 و كرد مي نگاه و من داشت همچنان اردوان. بود

 چیزي حرفاش از. زد مي حرفایي عصبانیت با

 عجز با كه شنیدم آخر ي لحظه فقط شنیدم، نمي

 :زد مي فریاد

 

 .مریضه اون لعنتیا_

 

 دیگه و شد بسته چشمام حرف این دنبال به و

 .نفهمیدم چیزي
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 برگشتم هراسون اردوان ي قهقهه صداي با

  فلزي صندلي روي روش به رو بابا ،سمتش

 یدسف زخیم طناب با و پاش و دست و بود نشسته

 فرا و وجودم كل وحشت. بودن بسته رنگي

 متوجه كه برم اردوان سمت به خواستم گرفت،



. بود شده بسته دیوار به خودمم پاي دست شدم

 ي متوجه اردوان كه كردن تقال به كردم شروع

 وحشت ي چهره دیدن با و سمتم برگشت شد، من

 :گفت زدم

 

 جوني، سگ بس از اومدي، بهوش باالخره پس_

 آوردم سرت كه بال همه این با چرا دونم نمي

 .میري نمي بازم

 

 دستم مچ شد، مي پایین باال تند تند سینم ي قفسه

 .كنم باز رو طناب بتونم شاید تا چرخوندم مي و

 مسمت به كه قدمي هر. سمتم اومد جدیت با اردوان

 روم به رو. شد مي بیشتر ترسم داشت مي بر

 :گذاشت چونم روي و دستش و ایستاد

 

 ! ترسیدي؟ چیه_



 

 وحشتناكي سوزش كه نشست، گونم رو دستش

 زخم كي صورتم. كردم حس وجودم عمق تا رو

 گونم روي رو دستش دیگه بار اردوان بود؟ شده

 اشك از پر چشمام. اومد در آخم صداي كه كشید

 جلو صورتش كه انداختم چهرش به ينگاه شد،

 به تنم بكنه باهام خواست مي كه كاري از اومد،

 انداختم، بابام به نگاهي وحشت با افتاد، لرزه

 تكون صندلیش رو داشت و بود شده بسته دهنش

 كمي خیلي ي فاصله با آیهان صورت خورد، مي

 نفساش هرم كه طوري بود صورتم روي به رو

 .كردم مي احساس و

 

 هم رو و چشمام گذاشت، زخمم روي و باشل

 دیدم یهو كه كشیدم جیغ دل تهه از و فشردم

 پشت زمین، رو افتاد و شد جدا ازم اردوان



 پشت دست به صندلي بابا ، كردم نگاه و سرش

 با و كشیدم مي نفس تند تند ، بود ایستاده سرش

 خودم با و داشتم و كردم مي نگاه بابا به حیرت

 به نگاهي خبره، چه اینجا كه كردم مي حالجي

 كه انداختم بود افتاده زمین روي كه اردوان

 اب شد باعث و شد بلند شلیكي صداي لحظه همون

 .كنم باز و چشمام وحشت

 

 و نگاهم زدم مي نفس نفس كه حالي در ترس با

 و بود سرم باال پرستاري چرخوندم، اتاق تو

 ناو تو دیدنم با  كرد، مي تنظیم و سرمم داشت

 :گفت و زد لبخندي وضعیت

 

 دیدي؟ بدي خواب_

 



 اتاق تو و نگاهم بدم و جوابش كه این بدون

 بیمارستانم تو شم مطمئن خواستم مي چرخوندم،

 دست. بود كابوس یه اتفاقات اون ي همه و

 رانينگ صداي با و نشست پیشونیم روي پرستار

 :گفت

 

 خودت با داري باال، رفته بدنت دماي كه بازم_ 

 و استرس همه این! دختر؟ كني مي كارچی

 !چیه؟ براي اضطراب

 

 از خواستم گذاشتم، هم رو اي لحظه و هام چشم

 نه یا اومده همراهم كسي كه این راجب پرستار

 اومد بابا و شد باز اتاق در لحظه همون كه بپرسم

 نداشتم یاد به چهرش از چیزي كه این با. داخل

 شناسمش، مي كه دیدمش، كه كردم مي حس ولي

 ....كه



 

 :گفت دیدنش با پرستار ، كنارم اومد بابا

 

 باید ندین، لفتش خیلي فقط فراهاني آقاي_

 .كنه استراحت

 

  ،شد خارج اتاق از پرستار و داد تكون سري بابا

 وت بود بس دیگه نداشتم، حراس دیدنش از دیگه

 لمد فقط موقعیت اون تو ترسیدم، چي هر زندگیم

 مثل و بود داشتم دوست .خواست مي رو عمو

 و دستم كه داد، مي امیدواري بهم سالها این تمام

 همون عمارت، زمین زیر برد مي و گرفت مي

 مي ازم و. كرد مي ورزش اردوان كه جایي

 . كنم مبارزه باهاش خواست

 



 ولي بیاره بار قوي و من داشت سعي همیشه عمو

 م،باش قوي تونم نمي دیگه ببینه كه كجاست االن

 بهم داره روز به روز زندگي كه آوردم، كم هك

 مهربونم عموي براي دلم. گیره مي سخت بیشتر

 ....تنگ خیلي. بود شده تنگ
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 روي و دستش و نشست كنارم صندلي روي بابا

 :گفت غمگیني صداي با و گذاشت دستم

 

 !جان؟ بابا خوبي_

 

 دادم، تكون سري ولي نبودم خوب كه این با

 : انداخت پایین و سرش شرمنده

 

 بيخو پدر برات كه ببخش جان، بابا ببخش منو_

 ببخش نكردم، مراقب خوب ازت كه ببخش نبودم،

 ...ك

 

. نداد زدن حرف ي اجازه بهش گلوش تو بغض

 پدرم مگه نداشتم، بهش حسي هیچ چرا دونم نمي



 قبولش درپ عنوان به تونستم نمي چرا! نبود؟

 دوختم، اتاق در به و گرفتم ازش و نگاهم! كنم؟

 كه دنبالم، بیاد دوباره اردوان بودم منتظر شاید

 هم قانع اصال ببره، خودش با و كنه قانع و من

 مي زور همیشه كه اون. ببره زور به و من نشدم

 .بیاد كاش فقط روش، اینبارم گفت

 

 دلنب و سرش بابا.  دادم بیرون صدا با و نفسم

 :گفت بود شده قرمز كمي كه چشمایي با و كرد

 

 دیگه دخترم، بگذره سخت بهت زارم نمي دیگه_

 هیچ هدیگ پیشته، بابا بعد به این از مراقبتم، خودم

 به و بیمارستان رنگ چشمات زارم نمي وقت

 .بخنده باید فقط من دختر ببینه، خودش

 

 



                                *** 

 

 

 از خودم اصرار به كه گذشت تيساع یه

 رو امروز یه بود قرار ، شدم مرخص بیمارستان

 از میومد اردوان اگه مسلما ولي بگذرونم بابا با

 آخر لحظه تا حتي. شدم مي منصرف تصمیمم

 دهاوم مامور یه فقط نشد، خبري و دادم لفتش كلي

 بیمارستان از و كرد صحبت كمي بابا كه بود

 از دیگه. نشد اردوان از ريخب هیچ. بیرون زدیم

 من. بود راست خوابم انگار. شدم امید نا اومدنش

 ارزشي حاال و نبودم مهم اردوان براي وقت هیچ

 مردم نهببی نیومد حتي. دنبالم بیاد بخواد كه نداشتم

 ردك بازي پلیسا جلو هارو فیلم این تموم. زنده یا

 نشون كه. كنه تبرعه اشتباهاتش از و خودش كه



 بهم نكرده سعي وقت هیچ و مهمم براش من بده

 .بزنه آسیب

 

 در و ایستاد رنگ سفید مگان یه جلوي بابا

 لباش روي كمرنگي لبخند حاال. كرد برام جلورو

 ماشین داخل به ابرو و چشم با. شد مي دیده

 :گفت و كرد اي اشاره

 

 .دخترم بشین_

 

 چیز این كه داشتم غریبي حس یه. نشستم مردد

 سال ده بعد حال هر به نبود، نگیزيبرا تعجب

 تا چند جز گیامم بچه از و بودم دیده و پدرم

 یاد به پدرم كنار در چیزي محو ي خاطره

 دوست ولي. بودم معذب جورایي یه. نداشتم

 شاید. بدونم بیشتر مادرم و پدر راجب داشتم



 مي جواب ذهنم سواالت از سري یه به اینجوري

 .دادم

 

 بود، همین پدرم كنار ورمحض اصلي دلیل اصال

 بابام به واقعا كه بوده، كي مادرم فهمیدم مي باید

 باید! نه؟ یا شده عمو ي صیغه و كرده خیانت

 به اردوان سال ده این تو كه دردي همه این دلیل

 .كردم مي پیدا رو بود داده من
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 یه داخل و ماشین اباب ساعت نیم حدودا از بعد

 حال مسیر طول تو كرد، پارك بزرگ حیاط

 خواب، به زدم و خودم و دادم نشون بد رو خودم

 عالف یعني بشم كالم هم باهاش فعال نداشتم دوست

 حضورش به خواستم مي فقط االن نداشتم، دوست

 هك زماني گفتناش، دخترم به نه كنم عادت كنارم

 چه هب دیگه االن ،نگفت باید كه موقعي نبود، باید

 عادت نبودش به كه االني! ؟ خورد مي دردم

 جرهپن از و برداشتم صندلي از و تكیم. بودم كرده

 هاي درخت از پر حیاطي. كردم نگاه بیرون به

 باغ هاي مایه تو چي یه. زیبا هاي گل و سرسبز

 اهمنگ" شو پیاده" گفت مي كه بابا صداي با. عمو



. كردم باز رو شینما در  و گرفتم حیاط از و

 مخود و بودم بیدار مدت تمام كه بود فهمیده انگار

 این به اهمیتي بي. دادم مي نشون خواب و

 صداي كه شم پیاده ماشین از خواستم موضوع

 بودن روم به رو فاصله با كه وحشي سگ تا چند

 اومد بابا كه در به چسبیدم زده وحشت. شد بلند

 ذاشت مي ونمش رو و دستش كه حالي در و سمتم

 :گفت

 

 .شدن بسته سگا این.  ندارن كاري باهات نترس_

 

 كه اي خونه سمت به و من حرف این دنبال به و

 در. برد بود بزرگي اون به حیاط وسط درست

 سیاه سگاي اون به حواسم چشمي زیر كه حالي

 استرس یه. افتادم راه بابا دنبال بود وحشي



 مي وقوع به داشت بچگیام آرزوي. داشتم خاصي

 . نداشتم براش ذوق هیچ و من و پیوست

 

 :گفت ذوق با بابا شدیم كه خونه وارد

 

 .دخترم اومدي خوش خودت ي خونه به_

 

. اومد سمتمون به خدمتكاري لحظه همون و 

 من این و بود بزرگ و زیبا حیاط مثل هم خونه

 بابا بود یادم كه جایي تا كرد، مي متعجب و

 متونست نمي همین براي نداشت خوبي مالي وضع

 محترمانه خدمتكار.كنم درك و تجمالت همه این

 :گفت جوابش در بابا و كرد سالم

 



 گفته بهت كه دخترمه همون این خانوم رعنا_

 پیش آوردمش و كردم پیداش باالخره بودم،

 !نه؟ خوشگله خودم،

 

 سرش معذبه حسابي بود معلوم كه حالي در رعنا

 يا تیكه تیكه و آروم يصدا با و پایین انداخت و

 :گفت

 

 .بان زیـ ي خیـلـ رتون دختـ ـا آقـ ه بلـ_

 

 :دفشر خودش به بیشتر و من و كرد اي خنده بابا

 

 طور همین مادرشم رفته، مادرش خدابیامرز به_

 پر زود اون و نبود یار ما با روزگار فقط بود،

 .رفت و كشید



 

 :داد ادامه رعنا به رو و كشید آهي بعد و

 

 براش احواله، مریض خورده یه دخترم استير_

 هر و میوه آب و میوه كن، درست مقوي غذاي

 .بیار براش هم خوبه كنه مي حس كه چیزي

 

 سالش ۲۷-۲٦ حدودا خورد مي بهش كه رعنا

 جواب بیاره باال كامل و سرش كه این بدون باشه

 :داد

 

 ـا آقـ ـم چشـ_

 



  هم بابا. شد دور ازمون"  اجازه با" گفتن با و

 خونه ي گوشه هاي اتاق از یكي سمت به و من

 :گفت و كرد باز در برد،

 

 !داري؟ دوسش ببین  ، اتاقت اینم_

 

 اتاق انداختم اطراف به نگاهي و شدم اتاق وارد

 عمارت رو اتاقم قشنگیه نه ولي بود قشنگیه

 .داشتم دوست بیشتر و اتاق اون عمو،

 

 كه دادم تكون سري نكنم ناراحتش كه این براي

 :گفت

 

 چي هر نباش، وسایالتم از كدوم هیچ نگران_

 معلومه االنم. خرم مي برات خودم داشتي الزم



 چون. كن استراحت فعال پس نیست خوب حالت

 نگاهت سال ده این ي اندازه به خوام مي بعدش

 كنارم هنوزم دونم مي بزنم، حرف باهات و كنم

 باید ضمن، در كني مي عادت كم كم ولي معذبي،

 برات خونه اون تو سال همه این كه اتفاقاتي تمام

 مطمئن. كني تعریف مو به مو برام رو افتاده

 رو كردن باهات كه كارایي تك تك تقاص باش

 .ذارم نمي راحتشون گیرم، مي ازشون

 

 كمد به اي اشاره بود شده عصبي كه حالي در

 :گفت و كرد اتاقم ي گوشه

 

 عوض و لباسات هست، اندازت تو اون لباسم_

 .باشي راحت تا كرد

 



 صداي با و كاشت پیشونیم روي كه اي بوسه

 :گفت ناراحتي

 

 كار كلي باهات شو، خوب زود و كن استراحت_

 . دخترم دارم

 

 درو و رفت بیرون اتاق از حرف این دنیال به و

 مي حرفي نه. بودم شده مجسمه یه مثل. بست

. دمدا مي نشون خودم از العملي عكس نه زدم

 مهم براش هیچي دیگه كه خنثي آدم یه بودم شده

 لباسامم كردن عوض ي حوصله حتي. نیست

 و كشیدم دراز تخت رو لباسا همون با. نداشتم

 خیره كه حالي در و. كردم جمع شكمم تو و پاهام

 :گفتم خودم با بودم شده اتاق در ي

 

 !كجاست؟ االن عمو یعني_
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 كردم، باز و چشمام آروم موهام رو دستي حس با

 و كردم بلند و سرم برد، خوابم كي نفهمیدم اصال

 نگاه سرم باال شخص به آلودم خواب چشماي با

 زده جن مثل و پرید سرم از خوابم یهو كه كردم



 ریش ته اون با نریمان. شدم بلند جام از ها

 حالت باال رتصو به ژل با كه موهایي و مردونه

 داشت و نشسته كنارم تخت روي بود شده داده

 زده وحشت هم كه صدایي با. كرد مي نگاه بهم

 :گفتم عصبي هم و بود

 

 !كني؟ مي چیكار اینجا تو_

 

 :داد جواب جدي و خشك خیلي

 

 مي چیكار خودم ي خونه تو منه، خونه اینجا_

 ! كنم؟

 

 :شد گرد تعجب از هام چشم

 



 !تو؟ ي خونه_

 

 داد تكون ريس

 

 .من ي خونه آره_

 

 كنترل و چونم لرزش داشتم سعي كه حالي در

 :گفتم كنم

 

 !كجاست؟ بابام_

 

 :گفت ناباوري كمال در

 

 .كنه خالي و كمرش رفته_



 

 :داد ادامه كه نفهمیدم، و حرف این از منظورش

 

 .رعناس پیش_

 

 شد نمي باورم شدم، خیرش ناباوري كمال در

 حاال. باشه رعنا جوونیه به زني با بخواد پدرم

 ، دیدم مي رعنا چشماي تو و ترس همه اون دلیل

 این از! كنه؟ مي رابطه به وادارش زور به نكنه

 ي متوجه نریمان كه این مثل ترسید، تنم فكر

 :گفت سردش لحن همون با كه بود شده ترسم

 

 ن،م به كرده پیشكش رو تو بابات دونستي مي_

 .رعنا باباي مثل درست

 



 .كنه حالجي رو نریمان حرفاي تونست نمي ذهنم

 چشماي به زدم زل و دادم قورت و دهنم آب

 نمي دیده چشماش تو شوخي از اثري جدیش،

 فرستاد و موهام و آورد جلو دوباره و دستش شد،

 :گوشم پشت

 

 مباها بودم گفته! نه؟ بودم داده اخطار بهت قبال_

 زیاد خواستم مي میوفته، اتفاقي چه نیاي كنار

 .نخواستي خودت ولي نگیرم سخت بهت

 

 :گفتم زدم پس شدت با و دستش

 

 !كجاست؟ بابام_

 

 زد نیشخندي



 

 !كنم؟ بازش برات تر كامل خواي مي كه، گفتم_

 

 :زدم فریاد

 

 .گـــي مي دروغ داري تو_

 

 طتوس دستم یهو كه رفتم در سمت به سراسیمه و

 ددر از. دیوار به شدم كوبیده و شد كشیده نریمان

 شونم روي نریمان دستاي شد، جمع صورتم

 :گفت و نشست

 

 بري موقعیت این تو ، نمیاد سرخر االن بابات_

 غیرته بي. آورد خودتم دخل دیدي یهو سراغش



 شكمش زیر پایه اگه مخصوصا كه دوني مي

 . باشه وسط

 

 زا و دستش. شد قبل از گردتر حرفاش با چشمام

 .ستمد مچ تا داد سر هام شونه روي

 

 لمسش داره و باباته بغل تو دختر اون تو االن_

 و خودش باباتم و كنه مي ناله براش كه. كنه مي

... 

 

 :كشیدم داد بلندي صداي با

 

 بشنوم هیچي خوام نمي كن، تمومش ، بسه_

 هیچیییي

 



 تو كشید كمر از من و گذاشت كمرم رو و دستش

 بین ي فاصله حاال كه طوري آغوشش،

 :بود شده قبل از ركمت صورتامون

 

 و جوابت دارم منم! نپرسیدي؟ خودت مگه چرا_

 . دیگه دم مي

 

 :گفتم بود صدام تو كه بغضي و عصبانیت با

 

 بابام پیش برم خوام مي_

 

 هیچكي بابات موقعیت این تو دوني مي! االن؟_

 ردام اكثر بگم تر واضع بذار یا! شناسه؟ نمي رو

 يم فكر لذتش هب داره فقط بابات االن اینطورین،

 .تو نه كنه



 

 تو كه كمرم به فشاري حرف این دنبال به و

 و بزنم پسش كردم سعي. كرد وارد بود دستاش

 هیكلش و بود بلند قدش رسید، نمي بهش زورم

. دمب تكونش تونستم نمي مترم میلي یه ورزیده،

 جودو تمام با و گذاشتم سفتش ي سینه رو و دستم

 :زدم فریاد

 

ن، ول_ ـٰ  بابااااااا آشغااااال، ور اون برو كـــ

 باباااااااا

 

 نه انگار ولي كردم مي صدا بابامو و زدم مي داد

 كه نبود كسي عمو عمارت مثل هم اینجا ، انگار

 زدم مي داد كه طور همون هیچكس، برسه، دادم

 این از قبل میاد، بیرون از صدایي كردم حس ،

 هگری ي متوجه بزنم صدا بابارو دوباره بخوام كه



 مي بلندي نسبتا صداي با كه شدم دختري ي

 :گفت

 

 بدبخت این از خدا ترو آقا! چي؟ بشم حامله اگه_

 . كنم مي خواهش ازتون نكنید ترم

 

 یكي انگار كه طوري حرف این دنبال به و

 هاي چشم به. شد الل ، باشه كرده خفه و صداش

 شد مي رعنا صدا با. كردم نگاه نریمان مرموز

 نباید من بود اردوان با حق. برد چیز مهه به پي

. ...بود جهنم اینجا ، ذاشتم مي خونه این تو و پام

 ....جهنم
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 اردوان با  لجبازي سر از. شدم مي دیوونه داشتم

 چاله از خواستم كردم، مي نابود و زندگیم داشتم

 هك پدري به تونستم رچطو. چاه تو افتادم بیام در

! كنم؟ اعتماد آدمیه جور چه بودم فهمیده قبلم از

 داره اردوان كردم فكر و شدم احمق یهو چرا

 این فقط و گن می دروغ همه كه! گه؟ مي دروغ



 و حرفاش گول  گوإ، راست كه منه باباي

 ظاهر اون گول. خوردم و دروغاش گول. خوردم

 كه واي. خوردم كردناش بازي فیلم و مظلومانش

 جدي ي چهره به نگاهي. بودم احمق چقدر

 زده زل و بودم بغلش تو همچنان. انداختم نریمان

 در و گذاشتم سینش رو و دستم. چشمام به بود

 شروع وجود تمام با دادم مي هولش كه حالي

 .كشیدن جیغ به كردم

 

 

 نه ، كرد مي ولم نه نریمان و كشیدم مي جیغ

 نشون خودش از ليالعم عكس نه و زد مي حرفي

 بابا قامت و شد باز اتاق در لحظه همون. داد مي

 سوي كور دیدنش با.  شد ظاهر در چهارچوب تو

 مبزن حرفي خواستم. شد روشن دلم تو امیدي نور

 :گفت آشفتش ي قیافه اون با بابا كه



 

 این!  سرت؟ رو گذاشتي رو خونه خبرته چه_

 !چیه؟ برا صداها و سر

 

 تونم نمي كه فهمیدم لحظه مونه لحنش تغییر از

 به جدید بدبختي یه كه كنم، باز حساب روش

 :زدم لب آروم بغض با. شده مي اضافه بدبختیام

 

 ...بابا_

 

 نریمان یه رو  و زد دستش تو سیگار به پكي

 :گفت

 

 .ندارم اعصاب اصال امروز كه و صداش ببر_

 



 دوباره لب زیر لرزیدن، به كرد شروع چونم

. من سمت برگشت عصبانیت با هك زدم صداش

 بود، شده ترسناك وحشتناكي طور به چشم

 خشم با و كرد خاموش اتاق در رو و سیگارش

 :گفت

 

 نای حوصله بابا، گي مي من به باشه آخرت بار_

 داریم، باهات كارا سري یه ندارم، بازیارو لوس

 تا پس بري كنیم مي ردت دادنش انجام از بعد

 كال كه نري راه من خم رو كن سعي موقع اون

 .داریم الزمت فعال ره مي یادم

 

 رفت اتاق از و كرد اي اشاره نریمان به سر با و

 از خیس ثانیه از كسري در هام چشم. بیرون

 مداشت تازه. بود افتاده لرزش به چونم و شد اشك

 انجام حركتي هیچ. بردم مي پي فاجعه عمق به



 بیام ننریما آغوش از نكردم سعي حتي دادم نمي

 هنوزم و بود شده وارد بهم بزرگي شوك. بیرون

 صداي. افتاده اتفاقي چه كنم باور تونستم نمي

 :شد اكو سرم تو اردوان فریاد

 

 مي چرت داري چرا! فرمیسك؟ گي مي چي"

 ذات مگه! خواي؟ نمي و بابات نگفتي مگه! گي؟

 خواي مي االن!  ندیدي؟ چشم به و واقعیش و

 ! "پیشش؟ بري

 

 رو خوردن مي سر چشمام از دونه دونه ماشكا

 مثل كاش. بیام ذاشت نمي اردوان كاش. گونم

 تو زد مي كه شد مي متوسل زور به همیشه

 ...كه برد مي خودش با و من ولي گوشم

 



 از و اشكام و نشست صورتم رو كه دستایي با

 نریمان. اومدم خودم به كرد پاك گونم روي

 هیچ بدون و ودب گرفته آغوشش تو و من همچنان

 كرد، مي پاك و اشكام داشت نگاهش تو تغییري

 .دونم مي بعید! بود؟ سوخته برام دلش یعني

 

 بمش صداي با كه گذاشتم هم روي و هام چشم

 :گفت

 

 .میشه بد حالت دوباره دیگه كافیه_

 

 سرم. نداد زدن حرف ي اجازه بهم گلوم تو بغض

 مكمر دور دستش كه همونطور انداختم پایین و

. نداشتم مقاومت ناي. برد تختم سمت به و من بود

 عادت به حالي در و كشیدم دراز تخت رو



 خودم با كردم مي جمع شكمم تو و پاهام همیشگي

 :گفتم

 

! كردي؟ نازل كه بود دردي چه دیگه این خدایا_

 آخه! آوردي؟ تر جدید به! نبود؟ بسم رنج هم این

 گهدی! كجا؟ تا! كي؟ تا!كنم؟ تحمل باید چقدر دیگه

 كمك. شدم خسته كسي بي همه این از شدم، خسته

 نمي دیگه بردار سرم از دست حداقل كني نمي م

 .كشم نمي دیگه تونم،

 

 چكیدن مي بالشتم روي چشمم ي گوشه از اشكام

 بودي هنوزم. كنم باز رو چشمام نداشتم دوست و

 هیچي دیگه. شد مي حس اتاق تو نریمان عطر

 یا هبیوفت اتفاقي چه قراره نبود همم نبود، مهم برام

 بي به زنم مي و خودم بیارن، سرم بالیي چه



 دخوا مي كجا تا سرنوشت دست ببینم تا خیالي

 !كجا تا... بگیره بازي به و من

 

  اجبار به گاهی

 ، میكشی آغوش به را سكوت

 ، نمیگیری بهانه

 و میزنی لبخند

 ...میكنی را زندگیت

 ! نكن اشتباه نه

 ، نیست طوفان قبل آرامش

 ....است شكستن بعد سكوت

 ...مرگ از بعد

 ...باخت

 ...رفت



 برزخ در و ای برده كما به را خودت انگار دقیقا

 ...گرفتاری

 ...میزنی لبخند

. 

. 
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 فهمیده انگار نیومد سراغم كسي دیگه شب اون

 ممكنه و شده وارد بهم بزرگي شوك چه بودن

 هك این با. بیوفته كار از لحظه هر مریضم قلب

 االن  ولي نداشت اهمیتي براشون زندگیم و مرگ

 چند. خواستن مي زنده و من و داشتن نیاز بهم

 اب! چطور؟ آخه ولي افتادم خودكشي فكر به باري

 بشه كه نداشت وجود چیزي اتاق اون تو! چي؟

 همه كرف انگار. بزنم صدمه خودم به باهاش

 معجزه ، بودم معجزه منتظر. بودن كرده جاشو

 بد ولي بده نجات مخمصه این از و من كه اي

 .بودم حرفا این از تر شانس

 

 داشتم تازه انگار نذاشتم، هم رو چشم صبح تا

 برام داره اتفاقي چه و كجام كه كردم مي درك



 دبع راحتي همین به و من قانونم كه این. میوفته

 و عجیب برام بابام دست بود ردهسپ سال ده از

 مي ادعاش انقدر كه هم عمو. بود باور قابل غیر

 خالي و پشتم راحتي همین به داره و هوام شد

 نداشتم، ارزشي هیچ اونم براي انگار. بود كرده

 .نداشتم كس هیچ براي یعني

 

 هواي دلم بودم گرفته تهوع حالت ضعف شدت از

 تا رفتم جاركلن خودم با كلي. خواست مي تازه

 كه همین. بیرون برم اتاق از شدم راضي باالخره

 تاپ كه جووني دختر بیرون گذاشتم در از و پام

 :گفت و جلوم اومد داشت تن به تنگي شلوار و

 

 !كجا؟_

 



 ننریما به زورم شاید كردم، نگاهش عصبانیت با

 مي كه این به ولي رسید نمي مرتیكه اون و

 :گفتم و مبرداشت سمتش به قدمي رسید،

 

 !بدم؟ پس جواب هم تو به باید_

 

 ، نداشت من از رو برخورد این توقع كه این مثل

 جیغوش جیغ صداي اون  وبا هم تو رفت اخماش

 :گفت

 

 حرف كي با داري بدون بفهم، و دهنت حرف_

 . زني مي

 



 ارقر میوفتاد كه اتفاقیم هر مسلما زدم، پوزخندي

 رو زدم و ستمد. شه بدتر این از من اوضاع نبود

 :گفتم و سینش

 

 !ها؟ بكني خواي مي غلطي چه مثال_

 

 بخواد كه این از قبل و گرفت و دستم خشم با

 اون سر پشت از نریمان صداي بكنه حركتي

 :شد بلند دختره

 

 .بیرون بره بذار كن، ولش_

 

 فاصله با كه نریماني سمت برگشتیم دومون هر

 بود شلوارش جیب تو راستش دست كه حالي در



 نریمان حرف این از انگار كه دختره بود، ایستاده

 :گفت بود گرفته حرصش

 

 .بیرون بره اتاقش از نذارم گفت مهران ولي_

 

 صورت با و شد تر نزدیك بهمون قدمي نریمان

 :گفت محكمش لحن و جدي

 

 ولش االنم. مهران نه دم مي دستور من اینجا_

 .كن

 

 كه این بدون و شد شل دستم روي از دختره دست

 زدم لعنتي ي خونه اون از عجله با كنم نگاهش

 با دختره من رفتن بعد كه شنیدم ولي. بیرون

 وارد كه همین. ندادم اهمیتي. شد بحثش نریمان



 و چشمام اي لحظه. كشیدم عمیقي نفس شدم حیاط

 شروع و دارم نگه آروم و ذهنم تا گذاشتم هم رو

 بود ختيس كار اینجا از فرار. زدن قدم به كردم

 حلي راه یه و نداختم مي كار به و فكرم باید ولي

 به ذاشتم مي نباید طرفیم از. كردم مي پیدا

 .میاوردم در كارشون از سر باید. برسن هدفشون

 .بهتره كردن دست دست از باشه چي هر باالخره

 

. كارا جور این براي كنه مي درد سرم كه منم

 دارن نیاز بهم اونا. كردم مي كار خودم رو باید

 هآر كنم، كاري یه باید  زنن، نمي آسیب بهم پس

 اب و ایستادم جام سره اي لحظه. كنم كاري یه باید

 :گفتم خودم

 

 !برمیام؟ پسش از یعني_

 



. شد بلند سگي پارس صداي لحظه همون كه

 هیكل و سیاه پوست اون با ، سمتش برگشتم

 سمتم به داشت ترسناكش چشماي و درشت

 چرا فهمیدم حاال. داشتم كم و همین. میومد

 بیرون اجازه من به راحتي همین به نریمان

 ترسیدم، مي خیلي سگ از. بود داده اومدن

 عقب برسه بهم كه این از قبل و كردم وحشت

 و برگشتم.  دویدن به كردم شروع و كردم گرد

 ، شد مي تر نزدیك بهم داشت كردم نگاه عقب به

 به محكم لحظه همون كه كردم بیشتر و سرعتم

 بلند نریمان صداي دنبالش به و خوردم چیزي

 :شد

 

 .باش آروم ژوان بسه_

 



 تو هم باز. كردم بلند و سرم ترس با لحظه همون

 سگم یه كه افتادم روزي یاد. بودم نریمان آغوش

 آغوش تو افتادم و افتاد راه دنبالم عمو باغ تو

. شد پكر قیافم روز اون یادداوري با. اردوان

 عصبانیت با كه گرفتم فاصله نریمان از يكم

 :گفت

 

 اون كه سمتي بري نباید دوني نمي تو یعني_

 هتیك االن نبودم اینجا اگه دوني مي! هستن؟ سگا

 اهلي از رو وحشي سگ! بود؟ كرده پارت

 !دي؟ نمي تشخیص

 

 :باال بردم و صدام خودش مثل

 

 .دم نمي تشخیص نه_



 

 و دستم مچ كه شم رد كنارش از كه خواستم و

 .گرفت

 

 بذاري اتاق اون از و پات نذارم نكن كاري_

 كه ایني از برات تونم مي رو اوضاع. بیرون

 دب كه نكن لج یكي من با پس كنم تر داغون هست

 .همیشه از بدتر. بیني مي

 

 دستش تو از و دستم داشتم سعي كه حالي در

 :گفتم بیرون بكشم

 .بكني توني نمي غلطي هیچ_
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 خودش، سمت كشید من و ایستاد روم به رو 

 :آغوشش تو شدم پرت كه طوري

 

 مي كاري! كنیم؟ امتحان خواي مي! تونم؟ نمي_

 نخواي خودت بذارم هم رو خونه در كه كنم

 خودتو ، خودت و اتاق اون تو بري كه. بري

 !چطوره؟ ها كني، حبس



 

 هر مرد این از انداختم، دیشج چشماي به نگاهي

 و گذاشتم سینش رو و دستم. میومد بر چیزي

 :گفتم عصبي

 

 عمرم به كه هستي چیزي ترین انگیز نفرت_

 .دیدم

 

 ردك وارد دستم به فشاري شد، منقبض فكش یهو

 كشیده دنبالش ، برد خونه سمت به و من و من و

 :گفتم مي بلند صداي با و شدم مي

 

 ولم گم مي توام با! كري؟ مگه عوضي، كن ولم_

 .كن

 



 و اتاقم تو برد من خشونت با حرفام به توجه بي

 بود نشسته مبل روي كه نچسبم ي دختره اون

 كرد پرت و من حرص با نریمان. اومد دنبالمون

 كنارش حاال كه دختره اون به خطاب و تخت رو

 :گفت بود ایستاده

 

 دراز زبونشم بیرون، بیاد اتاقش از نداره حق_

 .كنم كوتاهش بیام بگو خودم به شد

 

 :زد پوزخندي دختره

 

 گوش خودت دیگه گفتم و همین اول منم_

 .نكردي

 



 و بهم دوخت اي لحظه و عصبانیش نگاه نریمان

 قدمي دختره شدم، بلند جام از. شد خارج اتاق از

 :تگف آمیزي تمسخر حالت با و شد تر نزدیك بهم

 

 ور و ستتد نه دیگه پس گفت، چي كه شنیدي_

 مي خودم بار این وگرنه صداتو نه كن بلند من

 .برمش

 

 .كردم اي اشاره بهش و زدم روش به پوزخندي

 

 !قیافه؟ این با! تو؟_

 

 .شد نزدیك بهم اي دیگه قدم

 

 .قیافه همین با من، آره_



 

 و عصبانیتش كه زدم روش به اي دیگه پوزخند

 گفتم و دادم نشون و در انگشت با. كرد چنان دو

: 

 

 تو بیاي تو نگفت نیام، بیرون اتاق از من گفت_

 !كنم؟ پرتت یا ري مي كه، اتاق

 

 و ابروهاش كه حالي در و زد اي مسخره لبخند

 :داد جواب نداخت مي باال

 

 چون رم مي. ندارم تو كنار موندن كه اي عالقه_

 .گي مي تو چون نه خوام مي خودم

 



 نآورد در براي و شد خارج اتاق از سریع و

 با و رفتم در سمت به نبست، و در من حرص

 :گفتم بلندي صداي

 

 .گوسفند ببند و در میشي كه طویلت وارد_

 

 خواست مي دلم. بهم كوبیدم و در عصبانیت با و

 دلیه و دق هم كه طوري بزنمش، تونستم مي تا

 كه حیف. شم راحت دستش از هم شه خالي من

 من يرزم حركات بودن بلد از فعال خواستم نمي

 ادهاستف ازش نتونستم حاال تا درسته. بشن مطلع

 حرص با. خورد درد به جایي یه شاید ولي كنم

 مي غلطي چه باید االن. زدم موهام به چنگي

 این دست از و خودم تونستم مي چطور! كردم؟

 ! چطور؟ بدم نجات وحشیا

 



 من كردنم ضعیف جاي زیادم حرص و عصبانیت

 دادن دست از يبرا چیزي. بود كرده قوي و

 از و انتقامم باید. خودم و بودم خودم فقط نداشتم،

 ...همشون از گرفتم مي همشون
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 كردن فكر مشغول نیومد، سراغم كسي ظهر تا

 هك در سمت برگشتم شد باز اتاق در یهو كه بودم

 دونم نمي شدم، رو به رو رعنا مظلوم ي قیافه با

 تو غذا حاوي سیني.  سوخت مي براش دلم چرا

 صداي با و پایین انداخت و سرش. بود دستش

 :گفت آرومي

 

 .آوردم و ناهارتون_

 

 :گفتم و گرفتم ازش و نگاهم

 

 .خورم نمي_

 



 اون بزنه حرفي بخواد رعنا كه این از قبل و

 بلندي صداي با و شد اتاق وارد افریته ي دختره

 :گفت

 

! خودته؟ دست مگه! خورم؟ نمي چي یعني_

 كشیدن ناز از خبري اینجا چون بخور غذاتو

 . نداریم

 

 كردم مي باز و دهنم اگه چون ندادم، و جوابش

 مي یهو و باشم مسلط اعصابم رو تونستم نمي

 برد و صداش. میاوردم سرش بالیي یه زدم

 :باالتر

 

 كوفت غذاتو بیا خوش زبون با باتوام هووي_

 .كن



 

 گشتمبر كنم، كنترل خودم نتونستم بیشتر این از

 :گفتم حرصي از پر صداي با و سمتش

 

 و گم بیام خودم یا بیرون میشي گم اتاقم از_

 .كنم گورت

 

 با نریمان بده و جوابم بخواد كه این از قبل و

 :گفت و شد اتاق وارد عصبیش ي قیافه

 

 !چیه؟ براي صداها و سر این! خبره؟ چه اینجا_

 

 حرفي و بود ایستاده آروم دست به سیني رعنا

 مخیش رو صداي با دختره اون كه زد، نمي

 :گفت



 

 . كرده غذا اعتصاب خوره، نمي غذا_

 

 :گفت و انداخت بهش نگاهي خشم با نریمان

 

 !بیرون برو_

 

 ...ولي_

 

 بیرون گفتــم_

 

 دیگه دختره كه زد رو حرف این عصباني انقدر

 نم به اي نهكی از پر نگاه برنه، حرفي نتونست

 بهم قدمي نریمان. بیرون رفت اتاق از و انداخت

 :شد تر نزدیك



 

 .بخور غذاتو پاشو! چیه؟ دیگه بازیا لوس این_

 

 :دادم جواب تر بلند اینبار

 

 یعني خورم نمي گم مي وقتي ، م ر  خو  نمي_

 .بیرون گمشیـــن  ، خورم نمي

 

 خوشش انگار.  هم تو رفت نریمان صورت

. زدم حرف اینطور باهاش خدمتكارش جلو نیومد

 كرد مي نگاه من به عصبانیت با كه حالي در

 :گفت رعنا به خطاب

 

 .بیرون برو و میز رو بذار غذاش_

 



 میز روي رو سیني و گفت چشمي لب زیر رعنا

 . بیرون رفت و گذاشت اتاق ي گوشه

 

 ابرو و چشم با و ایستاد روم به رو اومد نریمان

 :كرد اي شارها میز روي سیني به

 

 .كني عصباني و من كه این از قبل بخور غذاتو_

 

 :گفتم آمیزي تمسخر لحن با

 

 !نیستي؟ االن_

 

 :فشرد هم روي خشم با دندوناشو

 



 دیگه موقع اون. میشم تر عصباني این از_

 . نیست حالیم هیچي

 

 حرفش دوباره. ندادم و جوابش و زدم پوزخندي

 :كرد تكرار و

 

 بشین آدم ي بچه مثل مخم رو نرو فرمیسك_

 . بخور غذاتو

 

 يب بود كرده ثابت تجربه. گرفتم ازش و نگاهم

 و جنگ تا ده مي حرص و طرف بیشتر محلي

 و دستام كردن مشت با و عصبانیتم تمام دعوا،

 ننمپای لب. كردم خالي دستم كف ناخونم بردن فرو

 ، نزنم جایي بي حرف وقت یه تا گرفتم مي گاز

 :گفت بلندي صداي به ننریما یهو كه



 

 .كني ضعف تا نخور هیچي درك به_

 

 هك این مثل. بیرون رفت اتاق از عصبانیت با و

 شحرص خوب تونستم شد انجام موفقیت با نقشم

 توني مي خونسردي با اول، قانون شد پس. بدم

 كني، عصبانیش هم بدي حرص هم و طرف

 چون نده، نشون رو خشمت و ترس: دوم قانون

 قوي اونارو و كنه مي ضعیف و خودت اچیز این

 سعي ولي بودم خشم از پر هنوزم كه این با. تر

 .شد باز اتاق در دوباره كه باشم آروم داشتم
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 اومد. شد برابر چند خشمم افریته اون دیدن با

 :گفت و ایستاد جلوم

 

 حرف ماننری از باید آشغال توي خواطر به_

 هب خودم روش به یا كن كوفت و غذات یا. بشنوم

 .دم مي خوردت

 

 كه داري پاشنه كفشاي اون با ، شدم بلند جام از

 نشون من از تر بلند قدش بود پوشیده خونه تو



 بود عملي دماغش. نبود مالي همچین ولي داد مي

 و بشكنه تا خواست مي كوچولو ضربه یه فقط و

 نه، االن ولي.  بود افيك براش دماغ همون درد

 دماغش وقتش به بود، زود كار این براي االن

 .شكستم مي هم رو

 

 سگ یه انگار كه گذاشت جلوم طوري رو سیني

 :گفت حرص با,  آدم یه نه جلوشه

 

 بخور_

 

 ستمتون نمي دیگه رسید، خودش اوج به عصبانیتم

 عصبانیت موقع: سوم قانون. كنم كنترل و خودم

 مه اینجوري ، پایین بیار و رفط فك بزن گاهي

 .میشه خنك دلت هم دي مي حرصش



 

 برداشتم رو خورشت ظرف حرص تمام با من و

 تمام  كنم چیكار خوام مي بفهمه كه این از قبل

 سرعت با و. سرش رو ریختم رو خورشت

 .صورتش تو كوبیدم رو برنج بشقاب

 

 پر و ساختمون كل خراشش گوش جیغ صداي

 تمام با فقط و زد نمي فيحر هیچ. بود كرده

 كنار در جیغش صداي. كشید مي جیغ وجودش

 كمي االن. بود بخش لذت برام بودن مخي رو

 اردوان دختر، این بود، شده خنك دلم كمي فقط

 كه نبود نریمان بترسم، ازش بخوام كه نبود

 ليآشغا یه بود، آشغال یه فقط باشم اسیر دستش

 . ادمد مي نشون بهش و جایگاهش باید كه

 



 و شد باز در بعد اي لحظه بلندش جیغ صداي با

 وارد سراسیمه نگهبانا از تا دو همراه به نریمان

 بزنه حرفي خواست كه همین نریمان. شدن اتاق

 و موند دهنش تو حرف افریته اون دیدن با

 كه هم افریته اون. بیرون زدن حدقه از چشماش

 به دستي بود شده نریمان حضور ي متوجه حاال

 با و كشید بودن چشمش جلوي كه برنجایي

 :گفت بلندي صداي

 

 نای من كررد چیكااار باهام ببییین نریمااااااااان_

 مي خدا به ، زارم نمي زنده رو دختره

 .كشمششش

 

 رب قدم سمتم به كه حالي در و سمتم برگشت بعد

 :گفت داشت مي

 



 مي** پا االن وایسا خانوم،** ج دن مي ت*ج_

 .كنم

 

 

 هك نگهبانایي از تا دو شه نزدیكم كه این از لقب و

 در و گرفتن و هاش شونه بودن شده اتاق وارد

 ناسزا و كشیدناش جیغ و كردناش تقال كنار

 رفتنشون با. بیرون بردنش اتاق از گفتناش

 بین از و انداخت بهم وحشتناكي نگاه نریمان

 :گفت شدش قفل دندوناي

 

 !كردي؟ كه بود كاري چه این_

 

 .انداختم باال اي نهشو

 



 نه نخوام خودم تا نیستم، شما اسیر اینجا من_

 به نیازي. خورم مي چیزي نه كنم مي كاري

 دیگه كسه هر چه اون چه تو چه.  ندارم محافظم

 كنه وادارم زور به یا كنه تا بد باهام بخواد اي

 بالیي همچین یه بدم انجام و خوام نمي كه كار

 پاشو كه عبرت درس شد براش این. میارم سرش

 نذاره، اتاق این تو

 

 :دادم ادامه بیشتر عصبانیت با و

 

 جونم نه دارم دادن دست از براي چیزي نه من_

 از و كنم مي بخوام كه كاري هر پس مهمه، برام

 . ترسم نمي هیچیم

 



 اهمیتي. زد صدا رو رعنا بلندي صداي با نریمان

 ترس با و شد اتاق وارد زود خیلي رعنا ، ندادم

 :گفت

 

 !آقا؟ بله_

 

 بگیره من از و نگاهش كه این بدون نریمان

 :گفت

 

 غذا بهش خودم بار این بیار، غذا براش دوباره_

 .خودم روش با دم، مي

 

 نگاه. بیرون رفت اتاق از و گفت چشمي رعنا

 تو چي دونستم نمي انداختم، نریمان به عادي

 ترسوند، مي من موضوع این و گذره مي ذهنش



 اون صورت و سر رو ریختم كه غذایي كه این با

 نریمان ترسیدم مي ولي بود شده سرد دختره

. بیارم سرم داغ غذاي با بالرو همون بخواد

 بازم باید. چپ علي ي كوچه به زدم و خودم

 تو كه حالي در دادم مي نشون خیال بي و خودم

 . بود آشوب دلم

 

 !كنه؟ چیكار خواست مي نریمان یعني

 !چرا؟! نمیاد؟ نجاتم براي كي هیچ چرا
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 همچنان و گرفتم ازش بهش و روم بهش توجه بي

 تا. كردم مي حس خودم روي و نگاهش سنگیني

 به كرد، عبور ذهنم از فكر هزاران رعنا اومدن

 و چشمام اي لحظه و گزیدم و لبم ورودش محض

 ازش رو غذا سیني نریمان. گذاشتم هم روي

 تمام با. شد خارج اتاق از آروم هم رعنا و گرفت

 از و برسم نظر به عادي كردم مي سعي وجود

 . بودم موفق چقدر دونستم نمي زیاد استرس

 



 تخت رو كنارم اومد دست به سیني نریمان

 زا بخوام كه این از قبل و گرفتم نادیدش نشست،

 :گفت محكمي ولي آروم صداي با شم بلند جام

 

 بخور و غذات_

 

 نمي چشماش، تو زدم زل و سمتش چرخیدم

 ادخو مي یا گذره مي سرش تو چي بفهمم تونستم

 ابهت رنگیش چشماي كنه، اي استفاده چه من از

 مي زل بهش زیاد اگه كه طوري داشت، خاصي

 . چشماش جنگل تو شدي مي گم زدي

 

 غذات گم مي بهت دارم خوش زبون با فرمیسك_

 .نكن بانیمعص بخور

 



 دوختم، رو به رو به و گرفتم ازش و نگاهم

 سیاوش چشماي رنگ هم تقریبا رنگیش چشماي

 چرا. بگیره دلم شد باعث موضوع همین و بود

 چرا! نبودم؟ مهم كس هیچ براي وقت هیچ من

 به داشتم تازه انگار! ؟ نداره دوست و من كسي

 هك نداشتم كسي من. بردم مي پي كسیم بي عمق

 كیهت بهش بتونم كه كنه حمایت ازم كه باشه پشتم

 ... كه كنم

 

 غذات نیار، باال و من سگ روي اون فرمیسك_

 .حلقت تو بریزم زور به خودم ندار كن كوفت و

 

 بي و سمتش چرخیدم نریمان فریاد صداي با

 گونم روي چشمم ي گوشه از اشكي قطره اراده

 باید لحظه هر گفتم، مي زور بهم همه خورد، سر

 تا دیگه حقارت همه این آخه شدم، مي تحقیر



 قوي تونستم مي چطور درد همه این با! كي؟

 و بغضم و كشیدم خیسم چشماي به دستي! باشم؟

 سریع خیلي نریمان نگاه رنگ دادم، قورت

 یهو و كرد نگاهم خیره اي لحظه شد، عوض

 حرص با ، ایستاد و شد بلند جاش از عصبي

 :گفت زد موهاش به چنگي

 

 حاال تا! مخم؟ رو ري مي انقدر چرا لعنتي_

 و من روي اون هنوز تو اومدم، راه باهات خیلي

 يم تعجب االنم رفتار از ببیني كه طوري ندیدي

 كه صورتي در میام راه خیلي باهات دارم كني،

 واقعي، نریمان بشم نذار بیاي، راه باهام هم تو

 این بدتر برابر هزاران اوضاعت لحظه اون كه

 االن نریمان میشه آرزوت تنها موقع اون شه،می

 سخت این از خودت براي رو اوضاع پس.  باشم

 .نكن تر



 

 این تو دادم، مي گوش حرفاش به بغض با

 باهاشون و باشم آروم داشتن توقع هم اوضاع

 اب. تونستم مي مگه! چطور؟ آخه ولي! بیام؟ كنار

 رفته نریمان انداختم، اتاق به نگاهي در صداي

 دمق به كردم شروع و شدم بلند جام از. بیرون دبو

 !كردم؟ مي چیكار باید االن. اتاق تو زدن

 

 ! كیه؟ نریمان این

 !اینجام؟ چي براي من اصال

 ،گفت نریمان كه امضایي یه گرفتن براي فقط

 نتونستن فرار موقع! نزد؟ امضا اردوان مگه خب

 !ببرن؟ خودشون با هارو برگه اون

 



. تركید مي داشت فكر همه نای هجوم از سرم

 پریشون شونم روي آزادانه كه موهام به دستي

 نمي. افتاد غذا طرف به نگاهم كه كشیدم بودن

 قرمه اون لعاب و رنگ یا بود گشنم واقعا دونم

 هوس به و من كنارش شیرازي ساالد با سبزي

 ! بود؟ انداخته

 

 از شدم، پشیمون كه برداشتم سمتش به قدمي

 براش من حال كه بودم فهمیده اننریم برخورد

 به من ي وسیله به كه زماني تا حداقل مهمه،

 هب موضوع این از باید منم پس برسن خواستشون

 .كنم استفاده خودم نفع

 

 مي اینا و جوابش صد در صد كه دارم سواالتي

 زدن حرف باشه خوبي ي معامله كنم فكر. دونن

 . من خوردن غذا مقابل در اونا



 

 به داشتم سعي و گرفتم غذا ظرف از و نگاهم

 كه نیست مهم اصال نكنم، توجه خوبشم بوي

 اصال نخوردم، چیزي دیشب از و گشنمه چقدر

 بخوام من كه مرده نخوردن غذا شب دو با كي

 !باشم؟ دومیش
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 كه موقعي یعني ، نشد اتاقم وارد كسي شب تا

 خوام مي كه موقعي و اینجان همش نبیا نباید

 تمنداش وقت هیچ یعني ندارم، شانسم نمیان، بیان

 مرور مشغول. نیست اي تازه چیزه این و

 سراسیمه ، شد باز در یهو كه بودم ذهنم سواالت

 هب رو رعنا آروم ي قیافه با كه در سمت برگشتم

 لحظه همون كه كرد سالم لب زیر. شدم رو

 .افتاد میز روي ي نخورده دست سیني به نگاهش

 :گفت و كرد نگاهم تعجب با

 

 ...كه نخوردین چیزي خانوم_

 

 ليك با و نفسم بزنم، حرف بد رعنا با نمیومد دلم

 :زدم لب و دادم بیرون درد



 

 .دارم كارش بیاد بگو_

 

 :گفت بود هویدا صداش تو كه ترسي با

 

 .جایي رفتن فراهاني آقاي با_

 

 :كشیدم پوفي

 

 .گردن يم بر كي_

 

 به ساعت سر آمادشون و رفت ، دونم نمي_

 .نیست خصوصي

 



 و سرش هراسون دیدم كه كردم نگاهش كالفه

 :گفت آرومي صداي با و عقب چرخوند

 

 !بخورین؟ بیارم براتون چي به خوایم مي خانوم_

 گم، نمي چیزي هم آقا به بخواین اگه اصال

 .رینا مي حال از اینجوري

 

 آورد، لبم ي گوشه و يتلخ لبخند مهربونیش

 لبخند، جز داشت شباهت هرچیزي به كه لبخندي

 :دادم تكون نه ي نشونه به سري

 

 نداري دردسر كم هم تو معلومه خوبم، من_

 .نكن درست خودت براي جدید دردسر

 

 :گفت و كرد گرد و چشماش سادگي با



 

 .هست حواسم بفهمه كسي ذارم نمي خانوم نه_

 

 با و. كشیدم دراز وشر و رفتم تختم سمت به

 :گفتم بود شده قبل از تر آروم حاال كه صدایي

 

 .گم مي بهت بشه اگه نیست، گشنم كه فعال_

 

 داد تكون سري مظلومانه

 

 اآق برم مي و غذاتون سیني من پس خانوم باشه_

 .میشن عصباني بفهمن

 

 :گفتم دلم تو و كردم سكوت



 

 خوام مي و همین منم خوب بشه، عصباني بذار_

 .دیگه

 

 رو سیني كه همین اومد، میزم سمت به رعنا

 نریمان بار این و شد باز مجددا اتاق در برداشت

 زیادي حالم نشدم، بلند جام از. شد اتاق وارد

 و كرد نگاه من به اي لحظه نریمان. نبود خوب

 صداي با كه رعنایي سمت چرخوند نگاهش یهو

 دختر این انگار كرد، مي سالم بهش لرزونش

  .ترسید مي غذام نخوردن خاطر به من از یشترب

 

 سیني ي خیره بده و جوابش كه این بدون نریمان

 لقب از بیشتر لحظه هر صورتش شد، دستش تو

 يحال در و سمتم برگشت خشم با. هم تو رفت مي

 :گفت داد مي فشار هم رو و دندوناش كه



 

 .خواستي خودت باشه! آره؟ نخوردي غذاتو كه_

 

 ازش رو سیني خشونت با و رفت ارعن سمت به

 : زد فریاد بلندي صداي با و گرفت،

 

 بیــرون_

 

 لرزید مي دستاش ترس از كه حالي در رعنا

 رفت اتاق از عجله با سرش كردن بلند بدون

 نریمان بعدي حركت منتظر سكوت در. بیرون

 ي گوشه رو سیني كه طور همون دیدم كه بودن

 لقب و تخت رو اومد عصبانیت با ذاشت مي تخت

 روي نشست شم بلند جام از بتونم من این از

 باالي برد و گرفت دستش یه با و دستام شكمم



 قاطیش وحشت كمي كه عصبي صداي با. سرم

 :گفتم بود

 

 بذار كن ولم كن، ولم! كني؟ مي چیكار داري_

 .بزنیم حرف

 

  كشید تر جلو دستش یكي اون با رو سیني

 

 فقط االن بشنوم، هیچي خوام نمي دیگه االن_

 .نیومدي پسش از خودت كه كنم مي و كاري

 

 دهش پر قاشق بزنم حرفي بذاره كه این از قبل و

 تكون و سرم عصبانیت با كرد، دهنم وارد رو اي

 دستش كه كنم تف غذارو خواستم مي و دادم مي



 چه تنفسیم راه كه طوري گذاشت دهنم جلوي و

 .بود شده بسته بیني راه از چه و دهنم راه از

 

 مي وارد بهم داشت كه فشاري و اكسیژن كمبود

 كه. بدم قورت نجویده غذارو بود شده باعث شد

 مي هي. شد برداشت دهنم رو از نریمان دست

 قاشق داد، نمي اجازه كه بزنم حرفي خواستم

 و كرد مي دهنم وارد و كرد مي پر تند تند هارو

 اطرخ به و اجبار به منم گرفت مي و دهنم جلوي

 مي دادن قورت به مجبور شدنم خفه از جلوگیري

 .شدم

 

 اگه كه بود عصباني حدي به نریمان لحظه اون

 بالیي یه بودم مطمئن كردم نمي عمل حرفش به

 هب نشستش خون به چشمایي از و این. میاره سرم

 .فهمید شد مي راحتي



 

 و بود شده جمع چشمام تو اشك حقارت شدت از

 این با نریمان. ریختن يم گونم رو دونه دونه

 داد، خوردم به و سرد غذاي اون كل روش

 مجبور فقط نفهمیدم مزش از هیچي كه غذایي

 نریمان. شد تموم كه غذا. دادن قورت به بودن

 كه حالي در و برداشت دهنم روي از و دستش

 . شد خیرم حالت همون تو زد مي نفس نفس

 

 ات بستم و چشمام. نداشتم و وحشیش نگاه تحمل

 موند، حالت همون تو اي لحظه. نبینمش دیگه

 راه انگار كه زد مي نفس نفس كه طوري

 و شدم بلند روم از یهو. باشه دویده رو طوالني

 صداي فقط كنم باز و چشمام كه نداشتم نا من

 تربیش سرعت با اشكام و شنیدم و در شدن كوبیده

 .اومدن بیرون چشمم از



 

 بودم؟ بدبخت من انقدر چرا
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 خودم تو جا همون شم بلند جام از كه این بدو

 .برد خوابم تا ریختم اشك انقدر و شدم جمع



 

 طرفاي. نیومدم پایین تخت از ظهر تا بعد روزه

 حال حتي.  اتاقم تو اومد رعنا كه بود ۲ ساعت

 همون با.  بدم رو سالمش جواب نداشتم

 :گفت صداش تو رست و مظلومیت

 

 ...دارن كارتون بیرون بیاین گفتن آقا_

 

 با كه این از.  شدم بلند جام از حرفي هیچ بدون

 هر به كرد، تعجب بودم نكرده مخالفتي حرفش

 ای خودم پاي با یا حاال بیرون برم باید كه من حال

 وارد و گذشتم كنارش از. خودشون زور به

 .شدم پذیرایي

 



 روي نریمان با پدر صالحا به ي مرتیكه اون

 كنار افریته ي دختره اون و بودن نشسته مبل

 و خورد مي مشروب مهران.بود ایستاده نریمان

 حرفي هیچ بدون. داد مي گوش نریمان حرفاي به

 رو به رنگ و بودم حال بي.  شدم نزدیكشون

.  سمتم برگشتن شدن كه حضورم متوجه. نداشتم

 كه پدري كه  ایستادم فاصله با روشون به رو

 كه حالي در مهرانه اسمش بودم فهمیده حاال

 متس به و بود گرفته انگشتاش بین رو سیگاري

 :گفت برد مي لباش

 

 .جان بابا بشین بیا بابا، دختره به_

 

 و نفرتم پر چشماي. كرد اشاره خودش كنار به و

 نمي یاریم قدم یك برا حتي پاهام ، بهش دوختم



 یهو كه شد سپري سكوت در اي لحظه.  كردن

 :گفت  و گرفت سیگارش از عمیقي كام مهران

 

 نمیاي پس خب_

 

 اومد و شد بلند جاش از حرف این دنبال به و

 صورت تو خواست مي دلم چقدرش. سمتم

 روم به رو. بندازم تف غیرتي بي پدر همچین

 اب نریمان آورد باال و سیگارش كه همین ایستاد،

 جلو و زد نارك و من ، شد بلند جاش از عجله

 :گفت مهران به خطاب عصبانیت با و ایستاد

 

 !كني؟ مي غلطي چه داري_

 

 :انداخت باال ابرویي مهران



 

 چیكار تو كنم، مي بش و خوش دخترم با دارم_

 .ببینم كنار برو! داري؟

 

 كه بود معلوم زدنش حرف لحن و برخوردش از

 سینش تخت زد محكم نریمان. نداره عادي حالت

 .عقب شد پرت كه

 

 حق دیگه ما به دادي و دختر این گفتم بهت_

 از و پولت تو. باشي داشتي كاري باهاش نداري

 .شون نزدیك فرمیسك به دیگه پس گرفتي قبل

 

 :زد صداداري پوزخند مهران

 

 !نزنم؟ حرف دخترم با یعني_



 

 وت و یقش و شد نزدیكش بلند قدم یه با نریمان

 :گرفت دستش

 

 نشو، نزدیكش كال. زدن فحر حد در حتي آره_

 !فهمیدي؟

 

 كه طور همون و كشید یقش به دستي مهران

 :گفت كنه جدا خودش از رو نریمان داشت سعي

 

 كرد عمل بهش داد عموت كه قولي اون باشه_

 .خودت ماله اصال. نمیام سمتش دیگه منم

 



 به داد هولش یقش همون از حرص با نریمان

 پشت از مردونه صداي لحظه همون كه. عقب

 :شد بلند سرم

 

 !خبره؟ چه اینجا_

 

 . صدا سمت برگشتم

 

 روم به رو مردونه اي قیافه با پوش خوش مردي

 داشت، آشنایي اي قیافه كه مردي. بود ایستاده

 ...آشنا خیلي

 

 بهم زد زل لحظه.  كرد سكوت یهو دیدنم با مرد

 نزدیك و نزدیك. شد نزدیكم آهستش قدماي با و

 هیچ بدون جفتمون و ایستاد روم به رو.  تر



 بین چشماش مردمك.  بودیم شده خیره بهم حرفي

 :گفت نریمان یهو كه بود گردش در چشمام

 

 !اومدي؟ زود انقدر چرا عمو_

 

 و سرم دوباره و كردم نگاه نریمان به لحظه

 بودم فهمیده حاال كه مردي سمت چرخوندم

 سري نریمان صداي با مرد اون. نریمانه عموي

 :گفت بمش صداي با من به رو و داد تكون

 

 !تویي؟ فرمیسك پس_

 

 با و كرد برانداز و پام تا سر. ندادم جوابي

 : زد لب كه شنیدم آروم صداي

 



 ..پریناز_

 

 مهرانم كه بهش دوختم و متعجبم هاي چشم

 مي نظر به مست كه حالي در و شد نزدیكمون

 :گفت رسید

 

 ودهخ انگار! پرینازه؟ شبیه چقدر بیني مي_

 كرده نصف وسط از كه سیبي مثل. خودشه

 بشه قرار دونستم مي بچگیش همون از. باشي

 .دوم پرینازه

 

 كه حالي در و انداخت نریمان به نگاهي مرد اون

 :گفت كرد مي اشاره مهران به

 

 ...ببر اینجا از و این_



 

 :هم تو رفت مهران ي قیافه

 

 دادم و دخترم من نبود این قرارمون محمدرضا_

 ..بهت

 

 و حرفش وسط پرید سریع نریمان عموي

 :گفت غضبناك

 

 من به ندادي من به و دختر این شو خفه_

 كه نیستم احمق كوروش اون مثل من. فروختیش

 شاز شكایت با دوباره و بفروشي بهش و دخترت

 .گیرم مي ازت قانوني و دخترت. بگیري پسش

 ...قانوني
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 و كرد سكوت یهو كه بگه چیزي خواست مهران

 پر مرد این از مهرانم انگار. بیرون زد خونه از

 و من دوباره نریمان عموى.  ترسید مى ابهت

 ولي نبود هوس رو از نگاهش.  كرد برانداز



 نگاهش رنگ شد مى خیره هام چشم به وقتى

 این دلیل من و شد مى عوض یهویى خیلى

 سكوت در اى لحظه. فهمیدم نمى و رفتارش

 :اومد حرف به باالخره كه شد سپرى

 

 به رو اآلن و شده زنده پریناز كنم مى حس_

 .رومه

 

 بود كى من مادر آخه. شدم كالفه حرفش این با

 دیدنش همه كه. خودم جز شناختنش مى همه كه

 اون كه عكسى دیدم، ازش عكس یه فقط من و

 هك بودم بچه قدران ولى میومد آشنا برام همه موقع

 من حق یعنى. باشه مادرم كردم نمى فكرشم حتى

 عكسى اونم! بود؟ عكس یه دیدن فقط مادر یه از

 .ندارم خاطر به ازش چیزى اآلن كه

 



 :گفت و ایستاد عموش كنار اومد نریمان

 

 چهی گردى مى زن اون دختر دنبال گفتى وقتى_

 همه این با باشه قرار كردم نمى فكرشم وقت

 اون خوده كردم فكر اولش. شم رو به رو تشباه

 زیادى بودن پریناز براى این ولي نمرده و زنه

 این كه بشم متوجه شد باعث همین و بود جوون

 .پریناز دختر دخترشه، همون

 

 باشه نداشته لرزش كردم مى سعى كه صدایى با

 :گفتم

 

 !شناسین؟ مى كجا از و من مادر_

 



 تو رفت یماننر عموى ى قیافه اى لحظه براى

 سمت به كه حالى در و گرفت ازم و نگاهش. هم

 :گفت رفت مى پذیرایى هاى مبل

 

 طوالنیه خیلى مادرت و من زندگى داستان_

 .زیاد خیلى

 

 صداى با نشست مى مبل روى كه طور همون

 :گفتم محكمى

 

 . بدونم خوام مى من ولى_

 

 مشكیش موهاى توى دستى و كرد مكث كمى

 و بود شده رنگ شك بدون كه موهایى كشید،

 كه سكوتش. داد مى نشون تر جوون و چهرش



 ور فاصله با برداشتم، قدم سمتش به شد طوالنى

 غمگینش هاى چشم به نگاهى و ایستادم روش به

 .انداختم

 

 مى حرف راجبش دارى اینطور شما كه زنى_

 ولى ندیدمش وقت هیچ كه مادرى منه، مادر زنید

 مى خوب هم و دیدینش هم شما ى همه اینكه مثل

 سالها باشه كه این بدون كه مادرى شناسینش،

 هم اینجا من حضور دلیل حتى و شم عذابم باعث

 نمى فكر حال این با مادر، همون به گرده مى بر

 كى من مادر! بدین؟ و من سوال جواب نیازه كنید

 !شناسینش؟ مى كجا از شما! بوده؟

 

 كنار در هك صدایى با و كشید آهى نریمان عموى

 :گفت رسید مى نظر به غمگین بودن محكم

 



 .من زن بشه بود قرار تو مادر_

 

 كال اى لحظه براى. شد گرد تعجب از چشمام

 یا كنم فكر تونستم نمى كه طورى داد، رد مغزم

 دامها دید كه و تعجبم. كنم تحلیل تجزیه و حرفش

 :داد

 

 كه آوردن، درش چنگم از ناجوانمردانه ولى_

 صحنه یه با سربازى رفتم كه وقعىم درست

 مدتم یه از بعد و دادن بهش و مرگم خبر سازى

 گم مى بهش من كه شریكى شریكم، عقدى زن شد

 سال دو بعده. كنى مى صداش عمو تو و نامرد

 ادمد دست از و پریناز تنها نه فهمیدم برگشتم كه

 دیگه و داده طالقش شریكمم مدت این تو بلكه

 تا مبود دنبالش سالها. نكردم یداپ پریناز از اثرى

 اب بار این و رفتن شهر این از كال فهمیدم كه این



 گشتم، دنبالش خیلى. كرده ازدواج اي دیگه كسه

! ؟چرا بپرسم ازش فقط و كنم پیداش خواستم مى

 سال چند ولي.  زد بهم نارویى همچین چرا كه

 تهرف و بود شده آب انگار. نكردم پیداش و گذشت

 مباز شد بهم كه خیانتى همچین با. زمین تو بود

 و دلم اون جز نتونستم كه. داشتم دوست و مادرت

 ...كه بدم اى دیگه كسه به

 

 گرد هایى چشم با همچنان من و كرد، مكث كمى

 حتى كه بودم متعجب انقدر ، كردم نگاهش شده

 و یرهخ فقط. بریزم اشك یا بزنم پلك تونستم نمى

 زد، مى حرف درد دنیا یه با كه بودم شده مردى

 به و بود كرده باز سر قدیمیش زخم انگار

 چشم كه شدیدى خونریزي بود، افتاده خونریزى

 .مشت رو دستاش و بود كرده قرمز و هاش

 



 [۱۰:۳۸ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک

 

#part_158 

 

 

 

 

 

 

 

 داشتم دوست. برداشتم سمتش به اى دیگه قدم

 این آخر هممبف كه بگه مادرم از بازم كه بده ادامه

 من خالف بر كه این مثل اما میشه چى داستان

 در. نداشت دادن ادامه به اى عالقه هیچ اون

 بلند جاش از مالید مى رو هاش شقیقه كه حالى



 وسط هاى پله سمت به كه طور همون و شد

 :گفتم سریع رفت مى خونه

 

 سره بالیى چه! شد؟ چى بعدش! چى؟ بعدش_

 !اومد؟ مادرم

 

 مكث اى لحظه ایستاد، جاش سره من به پشت

 :گفت و كرد

 

 حاال و بود كرده ازدواج مادرت نداشت، بعدى_

 رو موضوع این زمانى من و داشت دختر یه

 .نبود دنیا این تو دیگه خودش كه فهمیدم

 

 رفت باال ها پله از عجله با حرف این دنبال به و

 سوال و تعجب از پر نگاهى با همچنان من و



 االن من كه این دلیل ، شدم الیشخ جاى ى خیره

. داشت ربط كاراش و مادرم به شك بدون اینجام

 ....نكنه! كنن؟ چیكار باهام بود قرار ولي

 

 هام چشم رسید ذهنم به خودآگاه نا كه فكرى با

 تاداف شمارش به هام نفس. شد گرد قبل از بیشتر

 مى حس كه طورى شد چندان دو قلبم تپش و

 اون. بیرون بزنه سینم زا ممكنه آن هر كردن

 مادرم به زیادى من گفتن مى بقیه كه طور

 ....بخواد مرد اون نكنه ، داشتم شباهت

 این هآخ كنه، پیدا ادامه این از بیشتر فكرم نذاشتم

 هیچ كه پدرى پدرمه، سنه هم اون ممكنه، چطو

 .نداشتم وقت

 

 هام شونه از دستى سقوطم از قبل و شد شل پاهام

 چشم اون به نگاهى و كردم بلند و سرم گرفت،



 بزنه حرفى كه این بدون. انداختم رنگى هاى

 اتاقم سمت به و من و گذاشت پام زیر و دستش

 .برد

 

 :گفتم مى خودم با و كشید مى تیر سرم

 

 !بیوفته؟ اتفاقى چه بود قرار_

 

 و خودم كه این جز نمیومد بر دستم از كارى

 یگهد نستمدو نمى كه تقدیرى. تقدیر دست بسپرم

 .توشه عذاب چقدر

 

 صداى با و نشوند تختم روي و من نریمان

 :گفت آرومى

 



 !خوبى؟_

 

 اي شنیدن از بعد اونم! بودم؟ خوب واقعا

 داده ازدواج قول كه كسى به مادرم كه موضوع

 عقد همین و كرده عقد شریكش با و كرده خیانت

 در و اردوان مادر زندگي خوردن بهم باعث

 این تمام از بعد و. شده كردنش خودكشي نهایت

 .... و كرده ازدواح اي دیگه مرده با اتفاقات

 

 ازم كردن فكر قدرت كه قدرى اون شدم گیج

 آبى لیوان كه كشیدم عمیقى نفس. بود شده گرفته

 از قبل و كردم بلند و سرم. شد گرفته روم  جلوى

 لبام به رو آب لیوان نریمان بزنم حرفى كه این

 :گفت و كرد نزدیك

 

 بخور_



 

 :داد ادامه كه نوشیدم و لیوان تو آب از اى جرعه

 

 چى هر بزنه، صدمه بهت بتونه عمو نكنم فكر_

 سال همه این كه هستى كسى شبیه تو باشه

 كن سعى. كنه بیرون قلبش از رو عشقش نتونست

 .نیست آروم انقدر همیشه چون نكنى عصبانیش

 

 دیگه هنگا نشد، عایدم نریمان حرفاى از چیزى

 اتاق از محكمش عاى قدم با و انداخت بهم اى

 .شد خارج

 هب و گذاشتم سرم روى و دستم در شدن بسته با

 ....كاش بود، هم عمو كاش. دادم فشار آرومى
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 دستم از كارى هیچ ، بود بریده و امونم درد سر

 امیدوار داقلح كه نداشتم رو كسى نمیومد، بر

 شك بودم، امید نا همه از میاد، نجاتم براي باشم

 انقدر بود شده وارد بهم مدت همه این كه هایي

 ودمب شده كنم، گریه تونستم نمى حتى كه بود زیاد

 شده خیره رو به رو به حركت بى كه مجسمه یه

. كرد مى فكر نریمان عموى حرفاى به و بود



 نه، یا باشم فرمتن مادرم از باید دونستم نمى

 جاي و كرد اشتباه كلى زندگیش تو كه مادرى

 پس تقاص داره دخترش حاال و رفت دادن تاوان

 همه كه اى چهره شدم، بیزار چهرم از ده، مى

 خواستم، نمى و این من و مادرمه شبیه گفتم مى

 یباز خواستم نمى باشم، پریناز شبیه خواستم نمى

 ...خواستم نمى باشم،

 

 فكر از دست خورد در به كه اى هتق صداى با

 گل به همچنان من و شد باز در برداشتم، كردن

 كه كردم مى نگاه رو به رو دیوارى كاغذ هاى

 :شد بلند رعنا صداى

 

 .كنم صداتون شام براى گفتن خانوم،_

 



 سختي به ؟!چنده ساعت مگه! شام؟ گفتم خودم با

 ساعت به نگاهى و كردم بلند كمي و سرم

 هیچ به من و بود هشت ساعت داختم،ان دیوارى

 ذهنم بودم، نشده زمان گذر ى متوجه عنوان

 ولى كرد مى درد كمى معدم ، بود خسته زیادى

 بیرون برم خواستم نمى نداشتم، خوردن اشتهاى

 كه حرفایى بزنه، جدیدي حرفاى نریمان عموى و

 .بریزه بهم بیشتر هستم كه اینى از منو بخواد

 صداى اون با رعنا نمیام مبگ خواستم كه همین

 :گفت داشت لرزش كمى كه آرومش

 

 ه،میش عصبانى خیلى ملك آقاى نیاید اگه خانوم_

 ىكس نه جلودارشه كسى نه میشه عصبانى وقتیم

 هست كه اینى از رو اوضاع شناسه، مى رو

 .نكنید تر خراب

 



 ى چهره به نگاهى و چرخوندم كمى و سرم

 برام این و بود ىناز دختر انداختم، رعنا مظلوم

! منه؟ نگران انقدر چرا كه داشت سوال جاى

 اندازه به! كشیده؟ هارو سختى همین خودشم یعنى

 !من؟ ى

 

 . گرفت شكل لبام روى نیشخندى

 

 كشیده سختى چقدرم هر نداشت، امكان این نه

 ،شدم بلند تخت روى از نبوده، من اندازه به باشه

 باعث ینهم و بود روم به رو درست آرایش میز

 به رنگ. ببینم آیینه تو و خودم یهویى خیلى شد

 الغر. بود افتاده گود چشمام زیر و نداشتم رو

 تنم لباس و پریشون بلندم موهاى و بودم شده

 حضور كنار حمیرایى دیگه بود، شده چروك

 هیكل و مو و پوست نگران لحظه هر كه نداشت



 هجتو بى و كشیدم موهام به دستى. باشه لباسام و

 مرفت اتاق از بود ایستاده منتظرم كه رعنایى به

 .بیرون

 

 یا كردم مى خالص زندگى این از و خودم باید یا

 ىم قوى و میومدم كنار اتفاقات این ى همه با باید

 ربیشت و رنجم و درد فقط ضعف با زندگیه شدم،

 شده خسته روز و حال این از دیگه.  كرد مى

 ...خسته بودم،

 

 روى عموش و نریمان دیدم دمش كه هال وارد

 سالن ى گوشه خوردى ناهار میز هاى صندلى

 غذا براشون داشت جوونى نسبتا زن و نشستن

 حتما بودن، جوون دم از خدمتكارا تمام. كشید مى

 ونبد كه رعنا رعنا، مثل بودن بدبختى یه هم اینا

 .بودن كرده بدبختش همینا شك



 

 كردم مى براندازشون فاصله با كه طور همون

 خوردن گره افتاد، من به نگاهش نریمان عموى

 این دلیل و كردم حس وضوح به و ابروهاش

. مادرم به من شباهت جز نبود چیزى كارش

 حالى در و كشید چونش به دستى نریمان عموى

 :گفت كنه كنترل رو خودش داشت سعى كه

 

 بشین بیا وایستادي اونجا چرا_

 

 اشاره خودش ركنا صندلى به ابروش و چشم با و

 هاى قدم با و دادم بیرون و شدم حبس نفس. كرد

 هم رو نریمان نگاه سنگینى. كنارش رفتم لرزون

  ى عمو كردم، مى حس خودم روى

 :گفت كرد صندلى به ى اشاره دوباره نریمان



 

 بشین_

 

 و كشیدم بیرون رو صندلى حرفى هیچ بدون

 به رو و رضا محمد كنار حاال نشستم، روش

 كه انداختم پایین كمى و سرم. بودم یماننر روى

 كشید مى برنج برام كه حالى در رضا محمد

 :داد ادامه

 

 وزن باید نخوردى، چیزى مدت این تو شنیدم_

 برات فسنجون! خورى؟ مى چي باشى، كرده كم

 مى و كدوم هر هست، بریونیم!  قیمه؟ یا بكشم

 .بریزم برات بگو خواى
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 اولین ، كردم بلند و سرم كمى حرفى هیچ بدون

 جلب خودش به و توجهم میز روى كه چیزى

 گذاشته من نزدیك كه بود مرغى سوپ كرد

 به و من ى خیره نگاه كه نریمان عموى بودن،

 آروم كمى حاال كه صدایى با دید سوپ ظرف

 :گفتم بود شده



 

 !خواى؟ مى سوپ_

 

 :داد ادامه كه دادم، تكون نه و نشونه به سرى

 

 گفتم بود متنفر سوپ از همیشه پریناز چون_

 .باشى نداشته دوست هم تو شاید

 

 نگاهش و سمتش برگردم شد باعث حرفش این

 مى نظر به غمگین كمى ابهتش پر و چهره كنم،

 .رسید

 

 !بودین؟ دوست مادرم با_

 

 :گفت و زد نیشخندى خورد، جا كمى سوالم از



 

 ماهى اگه ولى گذاشت دوستى و اسمش نمیشه_

 دوست آره ، دوستیه اسمش دیدنش دور از بار یه

 . بودیم

 

 :پرسیدم كنجكاوى با

 

 !شدین؟ آشنا باهاش چطور_

 

 :داد جواب مكث كمى با و كشید آهى

 

 با داشت، فاصله ما با خیابون یه خونشون_

 و بود خوشگل شدم، جذبش دیدار اولین همون

 یموقتای و نمیومد بیرون خونه زا زیاد سرسنگین،

 اون ولى روش بودن زوم ها نگاه همه میومد كه



 مبود دنبالش سال دو كرد، نمى بلند سرشم حتى

 از العملى عكس هیچ و بود شده من متوجه

 فهمیدم كم كم باالخره تا داد، نمى نشون خودش

 وقت هر طورى نیست، میل بى من به نسبت اونم

 سراغش اومدم دوباره دونست مى بیرون میومد

 و بود دختر تك. گشت مى دنبالم چشمى زیر و

 از ترسیدم سال دو بعده حساس، روش خانواده

 داشت، زیاد خواستگار و بود طناز ، بدم دستش

 ونزب با كم كم كه این تا زد پسم اولش جلو رفتم

 زده حرف باهاش بارى چند. شد رام و گرفتمش

 دستم از زود كرد مى سعى و بود خجالتى بودم،

 خواستمش مى واقعا و بودم شده عاشق كنه، فرار

 بود مهم خیلى رفتن سربازي زمان اون خب ولى

 .نرفتم بودم پریناز و كار و درس درگیر كه منم

 



 ، بود شده تازه دلش داغ انگار كرد، مكث كمى

 لبش و گوشه تلخى لبخند زمان اون یادداورى از

 :دمپرسی ازش كه داد بیرون و نفسش بود، نشسته

 

 هنگا كسى به و بود سرسنگین گین نمى مگه_

 !بود؟ شده شما و متوجه چطور پس كرد نمى

 

 :داد جواب و كرد بازى دستش تو قاشق با كمى

 

 كسایى یا خواستگاراش اون از كدوم هیچ چون_

 خونشون كنار دیقه به دم خواستنش مى كه

 همتوج كم كم كه بودم انقدر بودم، من ولى نبودن،

 از زود و داد نمى محل بهم اوایلش شد، حضورم

 دست كمى اواخر این ولى شد، مى رد اونجا

 مى بر تر آهسته و قدماش و كرد مى دست

 . داشت



 

 پس نبودین دوست مادرم با گین مى كه شما_

 مى خیانت رو دیگه یكى با ازدواجش چطور

 !دونین؟

 

 چشمام، تو زد زل و انداخت ظرفش تو و قاشقش

 :بود شده عصبى كمى حاال غمگینش ىچشما

 

 منتظرم كه گرفتم، قول ازش آخر روز چون_

 و خواستگاراش از كدوم هیچ جواب كه ، بمونه

 و سرش جواب در بمونه، پام كه برگردم، تا نده

 براى كه لبخندى زد، لبخند و پایین انداخت

 روى لبخند همون و خجالت با دیدم، بار آخرین

 با كه مادرت رگردین،ب سالمت به گفت لباش

 لبخند روم به زد، من با زد نمى حرف كس هیچ

 جواب یعنى پریناز مثل كسى براى این و زد



 آرزوهاش، از گفت عالیقش از باریم چند مثبت،

 عازم كه روزى شد، مي باز روش داشت كم كم

 متوجه بدرقم، بود اومده دیدمش دور از شدم

 كرد، گم جمعیت تو و خودش سریع شد كه نگاهم

 دیده چشماش تو و این داشت دوست و من پریناز

 زمان اون ترسید، مي داداشاش از ولى بودم

 ....جز همه براى البته بود مهم خیلى غیرت

 

 

 بلند جاش از یهو كه بودم حرفش و ادامه منتظر

 زا سراسیمه نریمانم قرار، بى و بود عصبى. شد

 شونه روى و دستش كه حالى در و شد بلند جاش

 :گفت داشت مى عموش ى

 

 !بیارم؟ و قرصاتون! خوبى؟ عمو_

 



 جواب گذاشت قلبش روى و دستش محمدرضا 

 : داد

 

 .خوبم من نیست چیزى_

 

 پله سمت به و شد بلند میز پشت از سریع خیلى و

 حالجى و كردن برانداز مشغول ، برداشت قدم ها

 و بلند صداى لحظه همون كه بودم حرفاش كردن

 :پیچید خونه وت خشمى از پر

 

 محمد! ؟!كجـاست؟ دخترم!!!... فــــرمیــسك_

 مو یه وهلل به! ؟!؟!كردى؟ قایم كجا و دخترم رضا

 مى آتیش به خونتو باشه شده كم فرمیسكم سره از

! ؟!بردى؟ كجا و دخترم حرومزاده ، كشم

 ؟!؟!كجاست؟ فرمیسكم
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 به عمو دیدم كه صدا سمت گشتمبر تعجب با

 .گرفت و یقش و برد یورش نریمان عموى سمت

 گرد هاى چشم با. باشه اومده عمو شد نمى باورم

 عمو محكم مشت یهو كه كردم مى نگاهش شده



 صداى با و نشست نریمان عموى صورت رو

 :گفت بلندى

 

 نیاریش! حرومزاده؟ كردى قایم كجا و دخترم_

 !كو؟ دخترم یزیم،ر مى و خونت جا همین

 

 شد، اشك از پر هام چشم ثانیه از كسرى در

 مثل و من و كرد مى محبت بهم عمو همیشه

 بخواد شد نمى باورم ولى دونست، مى دخترش

 راىب. كنه رفتار اینجورى خاطرم به و دنبالم بیاد

 مثل حسى داد، دست بهم خوبى حس بار اولین

 االح كه ىكس یه گاه، تكیه یه حامى، یه كردن پیدا

 . مهمم براش دونستم مى

 



 بود اومده خودش به تازه انگار كه نریمانم عموى

 یشعصب صداى با و كشید لبش و گوشه به دستى

 :گفت

 

 این كه كردن بزرگ سال چند فقط! دخترت؟_

 خیلیم و واقعیشه پدر پیش االنم. نداره حرفارو

 .بخته خوش

 

 و كرد پر و بینشون ى فاصله حرص با عمو

 و گذاشت، نریمان ى عمو گلوى روى و تشدس

 :غرید خشم با

 

 محمد! كنم؟ خفت یا كجاست فرمیسك گى مى_

 فرمیسك بگو فقط ذارم نمى زندت من رضا

 !كجاست؟



 

 مى نگه صحنه این به زده بهت حاال تا كه منى و

 خواستم و برداشتم عمو سمت به قدمى كردم

 و من و نشست دهنم روى دستى كه كنم صداش

 . فشرد شخود

 

 

 بوى اون از زدن، پا و دست به كردم شروع

 سختى كار نریمان آغوش تشخیص زننده عطر

 سمت به و من و نریمان و كردم مى تقال نبود،

 وعم سمت به نگهبانا از نفرى چند برد، مى عقب

 من ورزشكار عموى گرفت، شدت دعوا و اومدن

 مى صدا و من بلند صداى با و زد مى رو بقیه

 .زد

 



 نشد، كه بگیرم گاز و نریمان دست داشتم سعى

 كه بود گذاشته دهنم روى طورى و دستش یعنى

 زبا گرفتم گاز براى و دهنم تونستم نمى حتى

 صورت روى عمو پى در پى هاى مشت كنم،

 كم داشت كم كم من قهرمان. شد مى پیاده نگهبانا

 . نفر چندین اونا و بود نفر یه اون میاورد،

 

 نمي و نریمان و عمو سمت برم تخواس مى دلم

 عموى خوردن كتك گر نظاره دور از. ذاشت

 چشم نمیومد، بر دستم از كارى و بودم نازنینم

 مى جیغ بسته دهنى با و فشردم هم رو و هام

 هاى دست توسط صداش كه جیغى كشیدم،

 و كرد باز و اتاق در نریمان. شد مى خفه نریمان

 و دستش كه بود عمویى به نگاهم همچنان من

 .زدن مى مشت صورتش به و بودن گرفته محكم

 



 هاى مشت با. نداشتم رو صحنه این دیدن طاقت

 خودم داشتم سعى و زدم مى نریمان به جونم بى

 رد نریمانم. تونستم نمى ولى كنم رها دستش از و

 این من تا بود ایستاده در كنار مردى نا كمال

 ومعم ورچط ببینم كه ببینم، چشم به هارو صحنه

 .... كه خوره، مى كتك

 

 دست كه داد نشون دستش ى اشاره با رضا محمد

 عمو جلوى رفت خودش و بردارن زدن از

 كه حالى در و گرفت عمو ى چونه از ایستاد،

 :گفت كرد مى بلند و سرش

 

 نبینمت خونم خودمو ور و دور بودم گفته بهت_

 !بودم؟ نگفته ،

 



 اسیر وضیاع اون چنگال تو كه حالى در عمو

 :گفت و كرد تف و دهنش تو خون بود

 

 !كجاست؟ فرمیسك_

 

 شد بلند محمدرضا ى خنده صداى

 

! هان؟ دارى چیكار دختر اون با! فرمیسك؟_

 ....دمشای یا داشتى نگهش پرینازه شبیه چون شاید

 

 جمع و لبخندش كه حالى در و كرد مكث كمى

 :داد ادامه كرد مى

 

 بهش نارویى چه ىگفت بهش! دونه؟ مى خودشم_

 !بوده؟ چى كارت این دلیل كه! زدى؟



 

 زخمیش صورت اون با كرد، بلند و سرش عمو

 :گفت محكم خیلى و شد متمایل جلو به كمى

 

! كردى؟ چیكار دختر اون با گم مى محمدرضا_

 تو! نه؟ همینجاست! عوضى؟ كردى قایمش كجا

 ...اتاقا همین از یكى

 

 تو و یقش و عمو روى به رو رفت محمدرضا

 :گرفت دستش

 

 خواى مى غلطى چه باشه اینجا كه گیریم_

 تو اومدى تنهایى كه شدى جوگیر انقدر! بكنى؟

 پر ازت دلم قدر اون كنى نمى فكر دشمن، دام



 تو باالخره! كنم؟ گورت به زنده همینجا كه باشه

 ...پر دلم كه منم.... اینجا... تنها.. 

 

 و ربهض. بیارم طاقت نتونستم بیشتر این از دیگه

 به و خودم عجله با و زدن نریمان پاى به محكمى

 با و بود من رو نگاهش كه عمویى. رسوندم عمو

 مى تازه كه عمویى زد، مى صدا و اسمم نگرانى

 .دارم دوستش چقدر فهمیدم

 

 دستم كه بود فاصله عمو آغوش تا قدم چند فقط

 و هم عمو و من.   شد گرفته محمدرضا توسط

 عموم به ذاشت نمى رضا محمد و دیمز مى صدا

 محمد كه زدم مى زار بلند صداى با. شم نزدیك

 :گفت عمو به خطاب و عقب كشید و من رضا

 



 من امروز و گرفتى ازم و پریناز تو روزى به_

 تنهایى تو امروز گیرم، مى ازت و فرمیسك

 عایى سال همون ، من سالهاى اون مثل درست

 زن،.. چیزمو مهه گرفتى ازم و چیزم همه كه

 و..... چیمو همه... زمین سهام، خونه، زندگى،

 ى همه گیرم، مي ازت و چیت همه منم امروز

 ....تو میشه خالصه كه چیزایى اون

 

 و حرفش و ادامه بخواد محمدرضا كه این از قبل

 به پیچیدو خونه كل تو شلیكى صداى. بزنه

 در دم از اردوان ى مردونه و بم صداى  دنبالش

 :گفت مي كه شد بلند ودىور

 

 من پدر ، ملك آقاى كردین اشتباه هم دفعه این_

 ...نیست تنها وقت هیچ
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 كه اردوانى اردوان، سمت برگشت ها نگاه همه

 ما ى به رو فاصله با ورزیدش هیكل و بلند قد با

 با .بود گرفته ما سمت به و كلتش و بود ایستاده

 كه حسى سراغم، اومد عجیبى حس یه دیدنش



 تیپخوش همیشه مثل.  نداشتم براش توصیفى هیچ

 مى دیده صورتش روى ریشى ته. جذاب و بود

 .بود كرده قبل از  تر مردونه و قیافش كه شد

 

 به قدمى كردم مى اندازش بر كه طور همون

 :گفت بمش صداى همون با و برداشت سمتمون

 

 اینجا اونم و من دیدن توقع! ردین؟خو جا چیه_

 سرهنگ چون كردین فكر شایدم یا! نداشتین؟

 و قانون تونین مي راحت خیلى قدیمیتونه دوست

 !بازداشتگاه؟ ى گوشه بندازید و من و بزنین دور

 !؟هوم! باشم؟ تو اون باید هنوزم كردین فكر نكنه

 

 گرد تعجب از چشمام اردوان حرفاى شنیدن با

 براى! بوده؟ بازداشت االن تا اقعاو یعنى. شد

 !من؟ كمك بیاد تونست نمى همین



 

 سكوت تو خونه. شد نزدیك بهمون اى دیگه قدم

 اردوان از همه كه این مثل بود، رفته فرو

 و. شجاع و بود رحم بى اردوان داشتن، وحشت

 . بود كرده ترش ابهت پر موضوع همین

 

 دونستن مى چون نداشت اومدن جلو جرعت كسى

 كنه، نمى تهدید كه نداره، شوخى كسى با اردوان

 وقت هیچ سالها این تمام و كنه، مى شلیك فقط

 . بره خطا تیرش ندیدم

 

 هشدار ماهان به كه موقعى همون مثل درست

 شكنه، مى و دستش بخوره من به دستش بود داده

 دستشون تو كه موقع اون تو لحظه اون شاید

 میومد حساب به الكى تهدید یه این بودیم اسیر

 این كه برگشت، ورق كه نگذشت اى لحظه ولى



 اردوان و ، بود اردوان چنگ تو نریمان بار

 تو بود گرفته من سمت به و كلت كه طور همون

 تیر و ماهان سمت چرخوندش ثانیه از كسرى

 از كه جایى همون خورد، ماهان دست به درست

 . بود گفته قبل

 

. اومد خودش به محمدرضا تا گذشت اى لحظه

 از تر محكم و من كه حالى در و زد پوزخندى

 :گفت گرفت مى قبل

 

 بیرون بازداشگاه از چطورى نیست مهم برام_

 كه دیر قدرى اون اومدى، دیر اینه مهم  اومدى،

 ما نیست قرار و داده انجام كارارو همه وكیلم

 بقیه به چیزارو سرو یه بخواى تو تا بمونیم، اینجا

 .میریم اینجا زا ما بفهمونى

 



 :داد ادامه بلندى صداى با و

 

 سجاااد_

 

 قیافه رفت، فرو سكوت تو خونه دوباره

 قبل از تر بلند بار این و هم تو رفت محمدرضا

 :زد داد

 

 سجاااااد_

 

 دستش دارو و سجاد ورود منتظر متعجب همه

 :شد بلند ورودى در از صدایى یهو كه بودیم

 

 !گردین؟ مى این دنبال_

 



 كه شدیم ورودى در ى خیره اردوان جز همه

 پشت از رو مردى دست كه حالى در سیاوش

 .شد خونه وارد بود بسته

 

 [۱۰:۳۸ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک

 

#part_163 

 

 

 

 

 

 

 همه سجاد خونى صورت و سیاوش دیدن با

 گرفته رو عمو كه نگاهبانایى حتى كردن تعجب



 اون.  بود گندشون كله سجاد باالخره بودن،

 نریمان بعده بودم فهمیده  حرفاشون از كه ىطور

 و قتل اكثر و بود محمدرضا مهم آدماى از یكى

 آدماش با این  هارو كارى كثافت اینجور و دزدى

 آدماى كه آدمایى همون دادن، مى انجام براش

 .میومدن حساب به هم رضا محمد

 

 

 توقع خورد، جا بدم خیلى خورد، جا محمدرضا

 بود رفته یادش انگار ت،نداش رو چیزى همچین

 انجام رو كارى یا كه كوروشه، پسره اردوان

 فكر كه. ده مى انجام كامل و دقت با یا ده نمى

 .ده نمى سوتى و كنه مى و جاش همه

 

 اردوان نداشت، گفتن براى حرفى محمدرضا

 روى به رو درست كه قدرى اون ، شد نزدیك



 هیچى دیگه لحظه اون. گرفت قرار رضا محمد

 و اردوان و عمو تر مهم مگه نبود، مهم امبر

! داشت؟ وجود بودن كنارم االن كه سیاوش

 ازم تا اینجا بودن اومده من خاطر به كه مردهایى

 .بدن نجاتم تا. كنن محافظت

 

 در بودم شده اردوان ى خیره كه طور همون

 و راست سمت چرخید اردوان ثانیه یه از كمتر

 عثبا كه بود یىیهو انقدر كه شلیكى. كرد شلیك

 كه سمتى به ترس با و بكشم بلندى جیغ شد

 زمین روى نریمان كنم، نگاه كرد شلیك اردوان

 ودب افتاده كلتشم. میومد خون پاش از و بود افتاده

 كنه شلیك اردوان به خواسته مى انگار زمین، رو

 .میشه متوجه زودتر اردوان و

 



 ارض محمد. داره چشم كنارم از بشر این  انگار

 لحظه  همون كه كرد نگاه نریمان به ترس با

 كشید و من و نشست بازوم روى اردوان دست

 سمت به و كلتش دستش یه با حاال. خودش سمت

 .بود من كمر دور دیگش دست و بود گرفته اونا

 اردوان كنار در چسبوندم، بهش بیشتر و خودم

 به و آرامش كه امنیتى داشتم، امنیت احساس

 داشتن بود خوب چه و  بود، ردهك تزریق وجودم

 آرامش این بهت كه اردوان مثل محكمى شخص

 .بده

 

 و اردوان به دوخت و عصبیش نگاه محمدرضا

 :گفت

 

 !تره؟ مهم برات پدرتم از دختر این_

 



 :داد جواب و كرد وارد كمرم به فشارى اردوان

 

 .میاد بر خودش پس از پدرم_

 

 و زد كنار و دورش آدماى عمو لحظه همون و

 سعى شلیك ترس از هم بقیه ما، سمت اومد

 كه، نبود الكى باالخره بگیرن، و جلوش نكردن

 تیر. شناختمش مى خوب كه كسى بود، اردوان

 زد مى. بود شده خاص و عام زد زبون اندازیش

 همه دیگه و این كنم فكر. كشت مى موقعش به و

 همچین كه بودى خوبى حس چه و. باشن فهمیده

 همه كه اردوان مثل شخصى باشه، كنارت آدمى

 ...همه بردن، مى حساب ازش
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 لحظه براى. نداشتم ترس احساس دیگه لحظه اون

 مردونه دستاى شد، معنى بي برام ترس اى

 نمى دلم ، فشرد مى خودش به و من اردوان

 مشتم تو و پیراهنش بشم، جدا ازش خواست



 درست كلتش كشید، رو ماشه اردوان كه گرفتم

 هیچ محمدرضا و بود محمدرضا روى به رو

 بود معلوم خونسردش ظاهر از كرد، نمى حركتى

 داره اى نقشه یه كه گذره، مي سرش تو چیزى یه

 به رو و كنارم اومد عمو كنه، نمى رو و

 :گفت محمدرضا

 

 نمى ازت. ماس دست دیگه بازى این پایان_

  .كنم مى تسلیمت خودم چون ، بشى لیمتس خوام

 

 :زد پوزخندى محمدرضا

 

 ...ماجراست شروع تازه هه! پایان؟_

 



 یهویى خیلى بده و جوابش عمو كه این از قبل و

 سه از كمتر در و شدن باز زمین از هایى دریچه

 عالوه كه دودى برداشت، دود رو خونه كل ثانیه

 مه رو تنفسمون جلوى گرفتن رو دید جلوى بر

 كل وت شلیك صداى اتفاق این دنبال به. بود گرفته

 دمبو افتاده سرفه به كه طور همون شد، بلند خونه

 به شروع سرعت با و گرفت و دستم اردوان

 .كردن دویدن

 

 در به نداخت، مي هوایى تیر دویدن عین در و

 :گفت مي كه شنیدم و سیاوش صداى رسیدیم كه

 

 !؟نشد چیزیتون!  خوبین؟ ها بچه_

 

 به فقط. ببینمش تونستم نمى اوضاع اون تو

 ویه یا كنم گمش كه این از و بودم چسبیده اردوان



 از و من اردوان.  داشتم هراس كنه ول و دستم

 سیاوش به رسیدیم كه همین و بیرون برد خونه

 :گفت سیاوش به رو و كرد ول و دستم

 

 ارىك یه برگردم باید. ببر اینجا از رو فرمیسك_

 .بدم جامان رو

 

 با دوباره بزنه حرفى سیاوش كه این از قبل و

 هیكلش به نگاهى وحشت با. شد خونه وارد عجله

 سیاوش به رو و انداختم شد مى گم دود تو كه

 :گفتم

 

 اصال! بینه؟ نمى رو اوضاع مگه! رفت؟ كجا_

 !نیومدین؟ پلیس با چرا

 



 به و كشید مى و دستم كه طور همون سیاوش

 :داد جواب برد مى ماشینش سمت

 

 پاى شد مى خراب چى همه میومد پلیس_

 علیهمون بر مدارك سرى یه بود، گیر خودمونم

 قبل ببره بین از و مدارك اون باید اردوان ، دارن

 .بشه دیر كه این از

 

 به هنوزم نگاهم كرد، ماشین وارد باعجله و من

 هراسون شد سوار سیاوشم كه همین بود، خونه

 :گفتم

 

 بالیي اگه. تواَن اون عمو و اردوان ناال ولى_

 كارى یه خدا ترو سیاوش! چى؟ بیاد سرشون

 .بزنیم زنگ پلیس به بیا كن،



 

 دستم كه حالى در و كرد روشن و ماشین سیاوش

 :داد جواب گرفت مى و

 

 هماهنگى با بلده، و كارش اردوان نترس_

 به نیاز و زخمیه االن نریمان طرفیم از اومدیم،

 جاي كنن نمى تلف و وقت پس داره دكتر

 دنبال فقط االن ما با شدن رو به رو و مقاومت

 .فرارن راه

 

 ماشین بزنم اى دیگه حرف من كه این از قبل و

 شدیم، دور خونه اون از كم كم و كرد حركت

 رو ازش رهایى آرزوى كه شده نفرین اى خونه

 مخواست مى كه بود، اونجا فكرم تنها حاال و داشتم

 عمو و اردوان كنار خونه اون تو اونجا االن منم

 .بودم



 

 اومد پایین چشمم ى گوشه از سمجى اشك قطره

 :كردم زمزمه لب زیر و

 

 !.میوفته؟ اتفاقى چه یعنى_
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 مى رانندگى آورى سام سر سرعت با سیاوش

 قرار كه مقصدى و رانندگیش به توجه بى و كرد

 فكر اروان و عمو به و ریختم مى اشك  بریم بود

 بر اونا پس از چطور نفرى دو آخه. كردم مى

 نمى حتى كه اوضاعى اون تو مخصوصا میومدن

 . ببینن رو چشمشون جلو تونستن

 

 كف و ناخونام زیاد استرس از و نبود دلم تو دل

 تم،گرف مى گاز و پایینم لب و بردم مى فرو دستم

 هی تو و ماشین سیاوش كه گذشت چقدر دونم نمى

 انداختم، اطراف به نگاهى كرد، پارك پاركینگى

 !بود اردوان ى خونه پاركینك كه اینجا

 



 

 .كنارم اومد دو حالت با و شد پیاده سریع سیاوش

 :گفت و كرد باز برام و در

 

 .باال بریم باید سریع شو، پیاده_

 

 و شدم پیاده عجله با خرابه، اوضاع بود معلوم

 و دستم ماشین، دزدگیر زدن از بعد سیاوش

 مى حس همش رفتیم، آسانسور سمت به و گرفت

 در شدن باز محض به ها فیلم این مثل كردم

 ولى داخل، ریزن مي عده یه آسانسور

 آسانسور از. نیوفتاد اتفاقى همچین خداروشكر

 .ونهخ تو رفتیم در كردن باز از بعد و شدیم پیاده

 



 برگشتم هراسون بست و در سیاوش كه همین

 :گفتم و سمتش

 

 جورى یه یا! بزنى؟ زنگ بهشون تونى نمى_

 !بگیرى؟ خبر ازشون

 

 همون و كشید موهاش به دستى كالفه سیاوش

 :گفت زد مى قدم خونه تو عصبى كه طور

 

 رصب باید نداریم، باهاشون ارتباطى راه هیچ نه_

 .بزنه زنگ خودش اردوان كنیم

 

 شدم نزدیكش ترس با

 

 ؟!!چى بیاد سرشون بالیى اگه_



 

 گذاشت هم روى و چشماش اى لحظه سیاوش

 

 ...نمیوفته كه ایشاال_

 

 ن،پایی بریزه هرى دلم كه بودم كافى حرفش همین

 بشینم دیوار كنار گوشه همون و شد شل پاهام كه

 تربیش. بدم تكیه دیوار به و سرم و سرد زمین رو

 اقىاتف باش مطمئن" كه بشنوم داشتم دوست

 ىا كننده امیدوار ى جمله یه یا" نمیوفته براشون

 یه زدم كه حرفى با ولي ، ها مایه همین تو

 ! همین؟! ایشاال؟ فقط شدم، جورى

 

 روم به رو اومد دید و حالم این كه سیاوش

 :تگف و گرفت قاب و صورتم دستاش با ، نشست



 

 ام كه هایى برنامه طبق نباش، امید نا فرمیسك_

 ، تهنمیوف كدومشون هیچ براى اتفاقى هیچ ریختیم

 !باشه؟ نكن ناراحت و خودت هم تو

 

 و دادم قورت رو كرد مى خفم داشت كه بغضى

 موهام روى سیاوش دست كه دادم تكون سرى

 شده تر آروم كمى حاال كه صدایى با و نشست،

 :گفت بود

 

 پس از اونا سالمى، تو كه خداروشكر بازم ولى_

 .برمیان خودشون

 

 مى حرف سیاوش با دیگه هاى موقع الفبرخ

 كردنشم لمس با حتى سرى این لرزید مى دلم زدم



 شبی نگرانیه خاطر به شاید نداد، دست بهم حسى

 ....شاید بود، حدم از
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 نبود، دلمون تو دل سیاوش و من شب آخر تا

 نشسته مبل رو من و زد مى قدم خونه تو سیاوش

 لحظه چند سیاوشم دادم، مى ماساژ و سرم و بودم

 امید نا از بعد و گرفت مى رو اى شماره بار یه

 مشتش تو رو گوشى طرف دادن جواب از شدن

 :كرد مى زمزمه لب زیر حرص با و گرفت مى

 

 لعنتى_

 

 خون لبام از بودم جویده و لبام پوست بس از

 شدم، بلند امج از و نیاوردم طاقت آخرشم میومد،

 تو كه بغضى با و ایستادم سیاوش روى به رو

 :گفتم بود هویدا صدام

 



 یه مگه! برنگشتن؟ چرا! سیاوش؟ شد چى_

 نكنه! كشه؟ مى طول چقدر برداشتن مدارك

 .باشه افتاده براشون اتفاقى

 

 محكم من جلوى و خودش داشت سعى كه سیاوش

 و من و گذاشت شونم روى و دستش بده، نشون

 رسرازی گونم روى دوباره اشكام بغلش، تو دكشی

 نحس من.  داد دست بهم بودن نحس حس شدن،

 من.  میاوردم نحسى دورمم آدماى براى و بودم

 وت سیاوش دست. نداشتم وقت هیچ نداشتم، شانس

 .شدم بلند هقم هق صداى كه نشست موهام

 

 مي اشك دیگه یكى فكر با سیاوش آغوش تو

 تو و داشتم و آرزوش ههمیش كه آغوشى ریختم،

 بازوهاى بین  و خودم دخترونم رویاهاى



 عمو دلم فقط حاال... حاال ولى دیدم مى مردونش

 ...همین فقط خواست، مي رو اردوان و

 

 كرد مى نوازش و موهام كه طور همون سیاوش

 :زد لب گوشم كنار بمش صداى با

 

 جفتشون دم مى قول بهت فرمیسك، باش آروم_

 .دم مى قول بهت خونه، برگردن سالم و صحیح

 

 گذاشت  و دستش و كرد جدا خودش از كمى من 

 :چونم زیر

 

 كه بس كردى داغون و چشمات منو، كن نگاه_ 

 این خوام نمى.. دیگه كن تمومش ، ریختى اشك

 ندارى، رو به رنگ ، فرمیسك ببینمت جورى



 كردى گریه انقدر و افتاده گود چشمات زیر

 برمى باالخره اونا ده،ش قرمز قرمز  چشمات

 .باش آروم عزیزم، باش آروم تو گردن

 

 صحت به خودشم انگار كه بود طورى لحنش

 قاب و صورتم دستاش با نداشت، ایمان حرفاش

 تو زدم زل شد، نمى آروم جوره هیچ دلم ، گرفت

 پر و لرزون صداى با و سیاوش تاب بى چشماى

 :زدم لب آروم بغضى از

 

 ...سیاوش_

 

 رنگ چشمام، تو شد خیره اى حظهل سیاوش

 چشماش مردومك بود، كرده تغییر كمى نگاهش

 انگار كه طورى بود گردش در چشمم دو بین

 نگاهش آشنا، چیز یه گشت، مى چیزى یه دنبال



 صورتم روى وار نوازش و دستش.بود جورى یه

 لب آرومى صداى با و. كرد پاك و اشكام و كشید

 :زد

 

 تو خوام نمى رمیسك،ف خودت با نكن اینجورى_

 ..ببینمت وضع این

 

 و كارش بتونم كه این از قبل داشت، غم صداش

 نمى اومد، تر نزدیك كمى صورتش كنم درك

 صورتامون بگیرم، هاش چشم از و نگاهم تونستم

 داده رد مغزم ، شد مى تر نزدیك و نزدیك داشت

 وفته،بی بینمون اتفاقى چه قراره دونستم نمى بود،

 قبل و كردم مى حس صورتم رو و نفساش هرم

 رد شدن باز صداى یهو بیوفته اتفاقى كه این از

 نگاه با نگاهم چرخوندم و سرم كه همین اومد،

 كه تعجبى. خورد گره اردوان متعجب و خیره



 به بودم زده زل همینطور بود، خشم با همراه

 صداى با كه اردوان ى رفته هم تو ى چهره

 قدم اردوان سمت به اومدم، خودم به سیاوش

 :گفت استرسى از پر صداى با و برداشت

 

! خوبین؟! اردوان؟ شد چى ؟!اومدین باالخره_

 !خوبه؟ چى همه!  كه؟ نیومد پیش مشكلى

 

 همچنان و پرسید مى سوال همینطور سیاوش

 خوش دیدنش از بود، من رو اردوان و خیره نگاه

 رو حالى خوش این تونستم نمى ولى بودم حال

  چهرش روی اخم همون با اردوان. دمب نشون

 به کشید می پر داشت دلم ، شد خونه وارد

 از قبل و دویدم سمتش به معطلی بدون سمتش،

 تو و خودم کنم می چیکار دارم بفهمم این



 دلتنگش عجیب که آغوشى. کردم رها آغوشش

 .بودم

 ...عجیب
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 روى و سرم و كردم حلقه شكمر دور و دستم

 یتامن احساس بغلش تو گذاشتم، مردونش ى سینه

 ریه و كشیدم عمیقى نفس آرامش، احساس داشتم



 تمام با اردوان عطرش، بوى از كردم پر و هام

 بارها و بارها داشته حقم در كه هایى رحمى بى

 من و داده، نجاتم بوده، مراقبم كه كرده، كمكم

 ینا بشم، كاراش این منكر تونستم نمى جوره هیچ

 بود خوب خیلى من براى گاهى مغرور مرد

 ...زیاد خیلى

 

 باورم انگار بیام، خودم به تا كشید طول كمى

 به رو االن و خونه باشه برگشته اردوان شد نمى

 اون و  اومدم بیرون آروم آغوشش از باشه، روم

 فهمیدم تازه بود، ایستاده حركت بى همچنان

 از و كنم بلند و سرم شد نمى ومر كردم، چیكار

 خیلى بود، عصبانى اردوان انگار طرفیم

 ...عصبانى

 



 چیكار! شد؟ چى ببینم كن تعریف اردوان_

 !بیارین؟ و مدارك اون تونستین! كردین؟

 

 نگاهم و كردم بلند و سرم آروم سیاوش صداى با

 هم به ابروهاش هنوزم افتاد، اردوان به هم باز

 با و چشمام تو زد زل ىكم بود، خورده گره

 :گفت آرومى صداى

 

 !خوبى؟_

 

 یناول این بدم، تكون سرى تونستم فقط جواب در

 واقعا یعنى پرسید، مى و حالم اردوان بود بار

 !بود؟ نگرانم

 



 بودیم زده زل هم به اردوان و من كه طور همون

 دردمندى لبخند دیدنش با ، داخل اومد در از عمو

 امروز نازنینم عموى عموم نشست، لبام روى

 خورد، كتك من خاطر به كه كمكم، بود اومده

 به وعم گفتن با و گرفتم فاصله اردوان از سریع

 بغلش كه بود عمو نوبت بار این رفتم، سمتش

 براش بود داده نشون بهم امروز كه عمویى كنم،

 البته بودم، مهم یكى براى باالخره دارم، ارزش

 ولى بودن، اومده مسیاوش و اردوان یكى، فقط نه

 !؟ بودم مهم هم اونا براى آیا

 

 جوابى سوال این به تونستم نمى چرا دونم نمى

 رسید مى ذهنم به كه جوابى از شاید یا بدم

 ...دونم نمى نبودم، مطمئن

 



. شد حلقه دورم اردوان خالف بر عمو دستاى

 غمگینش صداى با و گذاشت سرم روى و چونش

 :گفت

 

 ! دخترم؟ خوبى_

 

 درد دنیا یه با خودش مثل و دادم قورت و غضمب

 :دادم جواب

 

 .دنبالم بیاین كردم نمى فكر_

 

  شد بیشتر كمرم روى عمو دستاى فشار

 

 ولى كردم دیر دونم مى! نیایم؟ میشد مگه_

 ببخش منو. میومدم بودى كه دنیا جاى هر اومدم،



  بیشتر باید بیوفته برات اتفاقى همچین گذاشتم كه

 مراقبت ازت بیشتر باید كردم مى جمع و حواسم

 ..ببخش و عموت دخترم، ببخش منو كردم، مى

 

 دار بغض عمو صداى كردم حس اى لحظه براى

 رو عمو بغض كه بود اولین براى من و شد،

 من خاطر به من محكم عموى كردم، مى حس

 ...من خاطر به بود، كرده بغض

 

 تهداش دوستش قبل از بیشتر شد مى باعث این و

 نشده كس بي قدرا اون هنوزم من پس. باشم

 .رو مهربونم عموى داشتم، رو عمو من بودم،
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 شدت گریم موهام روى عمو هاى لب نشستن با

 عدب و فشرد خودش به و من عمو گرفت، بیشترى

 جدام خودش از گرفتم آروم كمى كه اى لحظه از

 با و گذاشت ظریفم بازوهاى روى و دستش كرد،

 :گفت بود شده محكم گذشته مثل كه صدایى

 

 نیست قرار و شد تموم دیگه عزیزم، باش آروم_

 جرعت دونم مى بیوفته، اتفاقاتى همچین دوباره



 بهت معلومه حال این با ولى كنه اذیتت نكرده

 هیچى به دیگه ولى شدى، اذیت كه گذشته سخت

 بریز ذهنت از كامل ور روز چند این نكن، فكر

 .بیرون

 

 :داد ادامه و كشید خیسم چشماى به دستى

 

 جا حالت خورده یه بگیر دوش یه برو االنم_

 !هوم؟.  بیاد

 

 .دادم تكون سري

 

 فتمگر فاصله ازش آروم ، بوسید رو پیشونیم عمو

 افتاد، اردوان و سیاوش به نگاهم كه برگشتم و

  كردن، مى نگاه مارو داشتن سكوت در



 داشتن گفتن برا حرفا خیلى االن مطمئنن

 وسط مدارك سرى یه بحث كه حاال مخصوصا

 براش طور این اردوان و عمو كه مداركى بود،

 .نكردم تلف و وقت دیگه پس. بودن كرده ریسك

 

 قبال كه اتاقى سمت به و گرفتم ازشون و نگاهم

 و بود مرتب قبل مثل. رفتم بودم ساكن توش

 بودم اینجا كه مدت اون برا مدل لحظه یه.  تمیز

 راست یه و گرفتم خونه از و نگاهم. شد تنگ

 كردم باز و آب چیزى هر از قبل.  حموم تو رفتم

 لباسام آوردن در مشغول خودمم و شه پر وان تا

 كرده مدت این كه هایى گریه شدت از سرم. شدم

 .كشید مى تیر بودم

 

 و چشمام اى لحظه براى و كشیدم دراز وان تو

 مثل مدت این هاى صحنه تمام. گذاشتم هم رو



 عموى صداى شد رد چشمام جلوى از فیلمى

 كه بود زده حرفایى. بود گوشم تو هنوز نریمان

 !بود؟ كى من مادر واقعا. شدم قبل از تر گیج

 و مادرم گه مي رسه مى راه از هركى چرا

 داشت مادرم مرموز ى گذشته! داشته؟ دوست

 .كرد ىم تباه و من و آینده

 

. میاوردم در قضیه این از سر جورى یه باید

 دیگه.. كین من واقعیه مادر و پدر نبود مهم دیگه

 ...نبودن مهم برام اصال

 

 رو اخیر اتفاقات و موندم وان تو چقدر دونم نمى

 حموم در به اى تقه كه كردم بررسي ذهنم تو

 صداى كه كردم باز و پلكام الى آروم. خورد

 :شد بلند در پست از اناردو و مردونه

 



 !نشد؟ تموم كارت_

 

 :دادم جواب و شدم بلند جام از

 

 .بیرون میام االن_

 

 ببر حولت بیا_

 

 اخمام نیاورد حوله خودم با كه این یادداورى با

 كنار صورتم رو از و خیسم موهاى. هم تو رفت

 :گفت اردوان كه زدم

 

 .نكردم استفاده ازش حاال تا نوإ_

 



 سمت به و پوشیدم و وان كنار ایىدمپ اجبار به

 كمى باز كمى درو ایستادم، در پشت. رفتم در

 جسم لحظه همون بیرون، بردم و دستم و كردم

 ازش رو حوله. كردم حس دستم روى رو نرمى

 . بستم و در و گرفتم

 

 سىمر ى كلمه این. كنم تشكر ازش نتونستم حتى

 ولمح سریع و گزیدم و لبم. چرخید نمى زبونم تو

 .بیرون اومدم حموم از و پوشیدم و

 

 هنوز شدم، اردوان ى متوجه بستم درو كه همین

 بود دبلن حولم كه این با. بیرون بود نرفته اتاق از

 صحنه خاطر به طرفیم از ، شدم معذب كمى ولى

 . كشیدم مى خجالت ازش بود دیده كه اى

 



 بد فكر سیاوش و من راجب وقت یه ترسیدم مى

 روى به سیاوش  بود، رسیده موقع بد. كنه

 حس رو اردوان عصبانیت ولي نیاورد خودش

 روى به  اونم داشت سعى و شد عصبانى.  كردم

 .نبود موفق زیادى ولى. نیاره خودش

 

 اومده وجود به اردوان و من بین بدى فضاى

 معذب جورایى به منم و زد نمى حرفى اون بود،

 :گفتم یهویى خیلى كه این تا ، بودم شده

 

 !كجاست؟ عمو_

 

 بازم تافتى و ژل هیچ بدون كه موهاش به دستى

 :داد جواب و كشید بود حالت خوش

 



 چند خوابید، خورد قرص یه نبود خوب حالش_

 .نذاشته هم رو چشم روزه

 

 شدم، ناراحت عمو قرمز هاى چشم یادداورى با

 عمو برد مى خوابم گریه با من كه شبایى پس

 به نگاهى و دمكشی آهى. خوابید نمى اصال

 دیدن با كه بزنم حرفى خواستم انداختم، اردوان

 چرا ماسید، دهنم تو حرف قرمزش چشماى

 !بودم؟ نشده اردوان چشماى قرمزى ى متوجه

 

 : پرسیدم تعجب با

 

 !نخوابیدى؟ هم تو_

 



 كمد از و تكیش و چشمام تو زد زل اى لحظه

 .برداشت

 

 اغذ عمارت از رفته سیاوشم بپوش و لباسات_

 .كرده درست غذا واست حمیرا كه این مثل بیاره

 

 اردوان. زدم محوى لبخند حمیرا یادداورى با

 كه بیرون رفت مى اتاق از كه داشت حرف بدون

 :زدم صداش یهو

 

 اردوان_
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 جاش سره سمتم برگرده كه این بدون اردوان

 خواستم مى كردم خیس مزبون با و لبام ایستاد،

 اى لحظه نمیومد، در ازم صدایى اما بزنم حرفى

 گیراش چشماى.  سمتم برگشت اردوان كه گذشت

 :گفت جدیش لحن همون با و بهم دوخت و

 

 !بگى؟ خواستى مى چیزى_

 



 تداش سعى بازم ولى خستس بود معلوم كه این با

 هب كه دادم تكون نه و نشونه به سرى باشه، محكم

 :كرد اى شارها كمد

 

 ...سش باشه اینجا لباست دست به كنم فكر_

 

 نیست ما بین چیزى_

 

 و ماسید اردوان دهن تو حرف من حرف این با

 ىحال در و گزیدم و پایینم لب. كرد نگاهم سوالى

 :گفتم بودم كرده هول كه

 

 فقط...  مممم....  یعنى... من اومدى كه موقعى_

 ....خواستم مى

 



 

 بشنوم چیزى مخوا نمى فعال_

 

 مى دلم كردم، نگاهش متعجب حرف این با

  !توضیحى؟ چه ولى بدم توضیح براش خواست

 

 اب و برد جینش شلوار جیب تو و دستش اردوان

 .بیرون رفت اتاق از" بپوش و لباسات" گفتن

 زا بود نذاشته كه این از ، نشستم تخت رو كالفه

 هم وت رفت قیافم بودم، شده كفرى كنم دفاع خودم

 :گفتم لب زیر و

 

 داره دوست كه جورى هر بذار درك، به اصال_

 چیزى خوام نمى گه مى قزمیت مرتیكه كنه، فكر



 چیزى سیاه سال صد خوام مى اصال بشنوم،

 ,نشنوى

 

 ازجام و كوبیدم تخت تشك رو و محكمم مشت

 طور همون. پوشیدم مى و لباسام باید شدم، بلند

 بود، اینجا باسمل دست یه بود گفته اردوان كه

 كردن خشك از بعد و پوشیدم و لباسام سریع

 .رهخب چه ببینم تا بیرون رفتم اتاق از آروم موهام

 

 

 به نگاهى. بود ساكت و تاریك تقریبا خونه

 خواستم شدم امید نا وقتى و انداختم اطراف

 .شدم بالكن از نورى متوجه كه اتاقم تو برگردم

 



 به و انداختم سمت اون به نگاهى كنجكاوى با

 هب نگاهى و زدم كنار آروم رو پرده رفتم، سمتش

 روى خاصى ژست با اردوان. انداختم تراس

 خیره افق تو كه حالى در و بود نشسته صندلى

 . كشید مى سیگار داشت بود شده

 

 بخورم، هوا كمى تراس تو برم منم نمیومد بدم

 و بالكن در آروم برد، نمى خوابم ولى بودم خسته

 :گفت كنه نگاهم كه این بدون اردوان كردم، باز

 

 سرده تو برو_

 

 ،بست نقش لبام روى محوى لبخند حرفش این با

 فتمر. داشت شباهت پوزخند به بیشتر كه لبخندى

 و سمتم چرخید اردوان. بستم و در و تراس تو

 :گفت جدى طور همون



 

 !بخورى؟ سرما اومدى_

 

 و ارشسیگ كه دادم تكون آره و نشونه به سرى

 جاش از و كرد خاموش جلوش سیگاریه جا تو

 كه همونطور و ها نرده كنار رفتم شد، بلند

. آسمون به دوختم و نگاهم زدم مى تكیه بهشون

 یا.  كرد مى جلوه همیشه از زیباتر كه آسمونى

 .دیدمش مى تر زیبا من شایدم

 

 چرخوندم، و سرم شونم رو چیزى نشستن حس با

 كاراش بود، انداخته شونم روى و كتش و اردوان

. شد مى قبل از تر عجیب داشت لحظه هر

 و دستش من به توجه بى كردم، نگاهش متعجب

 :گفت و شلوارش جیب تو برد فرو دوباره

 



 عزیزى زیادى عموت برا_

 

 كه بودم حرفش و ادامه منتظر و كردم نگاهش

 :اومد حرف به دوباره اى لحظه از بعد

 

 .گشت تدنبال خیلى مدت این تو_

 

 و داشت دوست و من همیشه عمو زدم، لبخندى

 چه هر انگار ولى. كردم مى دورى ازش من

 پى عمو هاى ارزش به بیشتر شدم مى تر بزرگ

 مخصوصا داشتم نیاز عمو به واقعا من. بردم مى

 ...عمو فقط بود، مونده برام عمو فقط كه حاال
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 به كه طور همون و گذاشتم ها نرده روى و تمدس

 :گفتم كردم مى نگاه آسمون

 

 افتاده گیر خونه اون تو كه روزى چند این تو_

 ینا تا دنبالم، بیاد عمو بودم منتظر لحظه هر بودم

 میومد باید چرا عمو آخه شدم، امید نا كم كم كه

 ... كه منى! من؟ مثل دخترى دنبال



 

 قورت و بغضم كردم، بغض یهو چرا دونم نمى

 فرستادم، بیرون صدا با و نفسم و دادم

 

 ...ماد از همش اونجا_

 

 اردوان، سمت برگشتم مردد و كردم قطع و حرفم

 به داشت من مثل اونم و بود هم تو اخماش

 مادرم راجب ترسیدم كرد، مى نگاه آسمون

 از چیزى راجبش نداشتم جرعت بزنم، حرفى

 من به اردوان كه نفرتو دلیل بپرسم، اردوان

 .كردم مى عصبانیش نباید پس بود، مادرم داشت

 

 بیرون و خیره سكوت در و گرفتم ازش و نگاهم

 . شدم



 

 !شده؟ چى دستت_

 

 زخمیم دست به نگاهى اردوان حرف این با

 همون بود، نریمان دستم شدن زخم باعث. انداختم

 و خوردم بده غذا زور به خواست مى كه روزى

 و خورد میز به شدت با دستم كردم، مى تقال من

 نشدم، متوجه كه بودم عصبى انقدر لحظه اون

 نمى گذاشتم، زخمم رو و دستم. فهمیدم بعدش

 كنم مرور رو روز اون خاطرات خواستم

 

 .سطحیه زخم یه نیست چیزى_

 

 نگاه و زد پس و دستم خشونت با اردوان

 بازم دستم، روى زخم به دوخت و عصبانیش



 به لحظه یه گرفت، و دستم. ودب شده عصبى

. باشن كرده وصل بهم برق انگار لرزیدم خودم

 :گفت حرص با و كشید زخمم رو دستى

 

 ! آره؟ اوناس كاره_

 

 بلند و سرش یهو كه بدم جوابى چه دونستم نمى

 چشمام، تو زد زل و كرد

 

 اون یا نریمان! بود؟ كدومشون كاره باتوام_

 ! عوضیش؟ عموى

 

 :گفتم آرومى صداى با

 

 ....خودم كدوم هیچ_



 

 از و  گرفت محكم و شونم و كرد ول و دستم یهو

 :غرید شدش قفل دندوناى بین

 

 كدومشون كاره نگو، دروغ من به فرمیسك_

 !بود؟

 

 و سرم بپیچونمش،  تونستم نمى جوره هیچ

 :زدم آروم و پایین و انداختم

 

 نریمان_

 

 هب بود، كرده عصبى منم عصبیش نفساى صداى

 داىص با كه گرفتم دندون به و لبم هیشگى عادت

 :گفت خشمش از پر



 

 !نزدن؟ بهت كه دست_

 

 عتوق كردم، بلند و سرم تعجب با حرفش این با

 به فشارى. نداشتم ازش رو یكى این پرسیدن

 :داد ادامه و كرد وارد بود دستش تو كه شونم

 

 نكرد كارى نریمان اونجا. بده و جوابم فرمیسك_

 ! كه؟

 

 دستش فشار كه دادم تكون نه ى نشونه به رمس

 درد از صورتم كه طورى شد، بیشتر شونم رو

 . شد جمع

 



 تىگف دروغ بفهمم بگو، راستش من به فرمیسك_

 غلطى هر. كنم مى ناكار و خودت زنم مى اول

 مى توضیح بهم مو به مو رو كرده رو نریمان كه

 .دى

 

 اشتمد سعى و گذاشتم هم رو اى لحظه و هام چشم

 كن ول اردوان االنم نكشیدم  كم اونجا باشم، آروم

 .نیست

 

 آرومى صداى با و گذاشتم دستش رو و دستم

 :گفتم

 

 اونم بودم اتاق تو مدت تمام نكرد، كارى_

 از محافظت براى دختر یه. نبود خونه معموال

 كردم باهاش كه كارایى با كه بودن گذشته من

 نمیومد كسى هخون خدمتكار جز دادم، فرارى اونم



 زا تنهایى گیرم مى یاد كم كم دارم خودم. اتاقم تو

 ...بال كنم محافظت خودم

 

 اردوان دست یهو زدم مى حرف كه طور همون

 چشمام آغوشش، تو شدم كشیده و نشست پشتم

 بغل حتى بود خشونت با كاراش همه شد، گرد

 محكم و من و داد تكیه سینش به و سرم. كردنش

 امدست و بودم ایستاده حركت بى فشرد، خودش به

 .بود كنارم حالت بى

 

 داغیه و گوشم كنار زدنش نفس نفس صداى

 چشم كرد، مى خالى و دلم تهه گردنم رو نفساش

 آروم نا خودش مثل قلبشم. گذاشتم هم رو و هام

 .كوبید مى سینش به شدت با و بود

 



 هضم و اردوان رفتار این تونستم نمى جوره هیچ

 اردوان این كردم مى حس... رهجو هیچ. كنم

 ایدمش یا داره، شباهت بهش كه نفره یه فقط نیست

 هك برادرى باشه، قلوش دو برادر فیلما این مثل

 و اردوان نقش داره حاال و شده پیداش سالها بعد

 . كنه مى بازى

 

 بود، بهتر اردوان این بود كه چى هر ولى

 مى دل به خشونتاشم حتى تازگیا كه اردوانى

 نشه، پیدا وقت هیچ قبلى اردوان كاش شست،ن

 ..وقت هیچ
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 دونستم نمى كه حسى داشتم، عجیبى حسى یه

 ردمآو باال آروم و كنم،دستم توصیفش باید چطور

 تمدس زیر قلبش گذاشتم، مردونش و سینه روى و

 عقب به خواستم مى كه طورى. تپید مى تند تند

 همون داشتم دوست تونستم، نمى و بدم هلش

 اىه تپش و بذارم سینش قفسه روى و دستم طور

 مى شسین به تابانه بى كه قلبى كنم، حس و قلبش



 وجودم به رو غریب عجیب حس كلى و كوبید

 .كرد مي تزریق

 

 اراده بى كرد وارد كمرم به اردوان كه فشارى با

 هیكل و لندب قد اون با زدم، چنگى پیراهنش به

 من طورى و بودم شده گم آغوشش تو چارشونش

 آن هر كردم مى حس كه فشرد مى خودش به و

 .میشه خورد استخونام

 

 

 دستاى آروم بود، شده گرمم خنك هواى اون تو

    ،كردم باز بود گرفته و پیراهنش كه و شدم مشت

 ش،تن عطر از شد پر بینیم كشیدم، عمیقى نفس

 بهش زورم ولى بیرون امبی آغوشش از خواستم

 انجام رو كارى بود، اردوان اخالق این نچربید،



 كه زمانى تا و خواست مى خودش كه داد مى

 .كرد نمى ول و من نبود میلش

 

 اىدست و شد مى بیشتر تنم گرماى لحظه به لحظه

 این به بود گردنم پشت و كمر رو كه اردوان

 انقدر زمان چرا دونم نمى. داد مى شدت گرما

 یهو نبودم جنبه بى انقدر كه من گذشت، مى كند

 !بود؟ شده چم

 

 گزیدم، و لبم اردوان، دستاى شدن شل با

 چونم روى و دستش شد، جدا ازم آروم اردوان

. كرد بلند بود پایین كه رو سرم و گذاشت

 قرمز هنوزم چشماش. خورد گره بهم نگاهمون

 خودنمایى ابروهاش بین همیشكى اخم اون و بود

 .كرد مى

 



 گونم رو و خورد سر باال به رو چونم از دستش

 كه يدلیل گشتم مى دلیل دنبال چشماش تو. نشست

 ، نبود هیچى اما. كنه توجیه و كاراش این بتونه

 حال به پى شد نمى اردوان به كردن نگاه با

 حرفى و كرد مى باز لب باید فقط برد درونیش

 سكوتش با امشب داشت قصد انگار ولى زد مى

 .كنه شكنجه و من

 

 بود، دردناك برام زیادى امشب كه اى شكنجه

 ...دردناك خیلى

 

 ى خلصه تو بودیم، شده خیره بهم همچنان

 تسم از صدایى یهو كه بودم رفته فرو شیرینى

 :اومد ورود در

 

 .آوردم رو غذاها_



 

 سمت برگشت كنه ول و من كه این بدون اردوان

 بهمون و ودب ایستاده رومون به رو كه سیاوشى

 سیاوش به خواست مى انگار كرد، مى نگاه

 مكشید خجالت جورایى یه بده، نشون و برتریش

 صورتم رو از اردوان دستاى كه رفتم عقب قدمى

 :گفت سیاوش رو و شد برداشته

 

 .داخل بریم نشده سرد تا پس_

 

 الدنب به من و وگرفت دستم حرف این دنبال به و

 راه دنبالش اجبار هب منم. برد در سمت به خودش

 شدیم مى رد سیاوش كنار از كه موقعى افتادم

 تو غم انداختم، برافروختش صورت به نگاهى

 مى و خودم شایدم یا كردم، نمى درك و چشماش

 ...خنگى زدم



 

 

 حتى ، شد مى عوض داشت چى همه روزها این

 .بقیه به نسبت من دید
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 سیاوش برد، آشپزخونه سمت به و من اردوان

 بوى و كانتر روى بود گذاشته رو غذا ظرف

 اونم بود، كرده پر رو خونه كل سبزى قرمه

 غذا بوى نداشت، حرف كه حمیرا سبزیه قرمه

 و من اردوان كنم، ضعف احساس بود شده باعث

 .رفت غذا ظرف سمت به و نشوند صندلى روى

 

 تراس از پكر ى یافهق با سیاوش لحظه همون

 نشون عادى و خودش داشت سعى بیرون، اومد

 بر سیاوش چشماى نبود، موفق زیاد ولى بده

 نگاهى  داد، مى لو رو چى همه اردوان خالف

 نداشتم دوست انداختم، خوردش گوه ابروهاى به

 .ببینمش طور این

 



 درشت هیكل كردم مى نگاهش طور همون

 بشقاب یه با اروغذ ظرف شد، نمایان جلو اردوان

 :گفت و گذاشت جلو چنگال قاشق و

 

 .بكش خودت براى_

 

 ور جلو تونستم نمى كه بود ایستاده جلوم طورى

  شدم بلند جام از ببینم،

 

 . كنم بیدار رو عمو رم مى_

 

 دوباره اردوان بردارم قدمى خواستم كه همین

  ایستاد جلوم اومد

 

 .بخوابه بذار خستس،_



 

 .میاره بهونه داره كردم مى حس چرا دونم نمى

 

 كنم بیدارش بذار گشنس االن هم عمو حتما خب_

 .بخوره اونم

 

 روى نشوند مى منو كه حالى در و گرفت و دستم

 :گفت صندلى

 

 االن اون نیست، حالیش گشنگى كه خواب آدم_

 چى یه شه بیدار غذا، تا داره نیاز خواب به بیشتر

 .خوره مى

 



 ور درست اردوانم. منشست صندلى روى اجبار به

 جلوى بود این قصدش كال انگار نشست، روم به

 .بگیره منو دید

 

 اوشسی شاید تا انداختم پذیرایى به اى دیگه نگاه

 سیاوش پس بگم اردوان به شد نمى روم ببینم، و

 این با ترسیدم مى! خوره؟ نمى چیزى اون! چى؟

 من درسته بكنه، راجبمون اشتباهى فكر سوالم

 نبینمو چیزى واقعا ولى داشتم دوست رو سیاوش

 خودش به نسبت حسم از هم سیاوش حتى نبود،

 فقط نداشت، خبر كس هیچ یعنى نداشت، خبر

 ...خودم و دونستم مى خودم

 

 با كه انداختم اردوان جدى ى چهره به نگاهى

 كرد اشاره غذا ظرف به ابرو و چشم

 



 بخور_

 

 شد باعث و برد سرم از هوش سبزى قرمه بوى

 رد. نكنم فكر شكمم جز چیزى به این از بیشتر

 زا بیشتر سبزى قرمه بوى كردم باز كه و ظرف

 م،بزن لبخندى شد باعث و پیچید مشامم تو قبل

 .بود شده تنگ غذاهاش و حمیرا براى دلم واقعا

 

 كه اردوانى به خطاب و كشیدم غذا خودم برا

 :گفتم كرد مى نگاهم خیره

 

 !خورى؟ نمى تو_

 

 :داد جواب و زد تكیه صندلى به سینه هب دست

 



 .سیرم من نه_

 

 مگفت خودم با كه كنم نثارش دروغگو یه خواستم

 تمام در و شدم خوردن مشغول. چه من به اصال

 حس خودم روى رو اردوان نگاه سنگینى مدت

 نیارم خودم روى به داشتم سعى همش.  كردم مى

 !شد؟ مى مگه ولى

 

 زدنش زل از اینم تراس تو كردنش بغل از اون

 هك قیمتى هر به و غذام. باشه زده چى یه كنم فكر

 تا شدم بلند جام از كه همین  كردم، تموم شده

 :گفت جدیش صداى اون با اتاقم تو برگردم

 

 .نبینمت سیاوش بر دورو دیگه_

 



 كر انقدر نداشتم توقع شد، گرد تعجب از چشمام

 شسمت برگشتم بیاره زبون به رو حرفى همچین

 :گفتم آرومى به و

 

 !چى؟ یعنى_

 

 ات تقریبا رشیدش قد اون با ، شد بلند جاش از

 طور همون و چشمام تو زد زل بودم، شونش

 :گفت جدى

 

 انقدر امشب مثل بعد سرى شنیدى، كه همین_

 .كن جمع و حواست پس نیستم آروم

 

 باشه من جانب از جوابى منتظر كه این بدون و

 دمش حبس نفس رفتنش با. شد دور آشپزخونه از



 اون بودم مطمئن گزیدم، و لبم و دادم بیرون و

 خب ولى میاره، روم به ، رو سیاوش كار

 !داشت؟ نداشت، منظورى كه سیاوش
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.  اقمات به برگشتم و كشیدم موهام به دستى كالفه

 مىن ود،ب باور قابل غیر برام اردوان جدید رفتار

 این و گذره مى ذهنش تو چى بزنم حدس تونستم

 دراز تخت رو كرد، مى كالفه و من موضوع

 تو پیچید دوباره اردوان ادكلن بوى كه كشیدم

 ىها ادكلن از لعنتى بودم، شده خل انگار بینیم،

 كه طورى كرد، مى استفاده قیمت گرون و مارك

 مى حس عطرش بوى ها مدت تا رفت مى جا هر

 و گرفته آغوش در و من كه این به برسه هچ شد

 ورىیاددا با بود، گرفته و ادكلنش بوى لباسام كل

 .شدم جورى یه آغوشش

 

 شد مى كه اونایى از محكم، و بود گرم آغوشش

 و لبم. نداشت هراس هیچى از و كرد تكیه بهش

 :گفتم خودم با و گزیدم



 

 فكراى تا بخواب بسه دیگه پرت و چرت_

 .نشده شروع دخترونت

 

 چیزه به بخوام كه این از قبل  و بستم و چشمام

  .برد خوابم زیاد خستگى از كنم فكر اى دیگه

 

 

                                    *** 

 

 

 اتاق بیرون از كه صدایى و سر با بعد روزه

 رو و كنارم بالشت. شدم بیدار خواب از میومد

 با كه بخوابم دوباره خواستم و گذاشتم سرم

 از ها گرفته برق مثل دیشب اتفاقات یادداورى



 آرامش با ها مدت بعد دیشب. شدم بلند جام

 .داشتم امنیت احساس چون. بودم خوابیده

 

 تا سه بیرونش كه بودم خوابیده اتاقى تو چون

 دوباره كه این از. بودن مراقبم مردونه مرد

 بخشى رضایت لبخند عمو پیش بودم برگشته

 سریع و اومدن پایین تخت از. نشست لبام روى

 عمو پیش خواست مى دلم. بیرون رفتم اتاق از

 به كه قدرى اون بود شده تنگ براش دلم باشم

 این از دلیل دیگه زدم رو خواب قید خاطرش

 !بیشتر؟

 

 سمت به بود آشپزخونه سمت از صدا و سر

 رو عمو و اردوان دیدم كه برداشتم قدم آشپزخونه

 رد عمو. بود گاز پشت وشسیا و نشستن صندلى

 :گفت داشت لب به لبخندى كه حالى



 

 ولى بگیرم زن برات خواستم مى سیاوش_

 كل كنى درست خواى مى نیمرو یه شدم، پشیمون

 .كشیدى گند به رو آشپزخونه

 

 جواب عمو سمت برگرده كه این بدون سیاوشم

 :داد

 

 باالخره شده كاریم گند با حاال من خان كوروش_

 تونه نمى همینشم خودت پسره نمك مى درست

 تو بریزه رو مرغ تخم كه این جاى كنه، درست

 جاى مرغ، تخم تو ریزه مى و روغن روغن،

 ذاره مى و مرغ تخم بعدشم زنه، مى شكر نمك

 .نمیاره درش نسوزه تا پلوپز تو

 



 جواب جدى خیلى اردوان و خندید مردونه عمو

 :داد

 

 تو قابلمه جاى رو مرغ تخم یادبگیر تو فعال_

 حرف من آشپزى از بیا بعد كنى درست ماهیتابه

 .بزن

 

 حالى در و انداختم نریمان جلوى قابلمه به نگاهى

 سمتشون به بگیرم خندم جلوى داشتم سعى كه

 :گفت اردوان به رو جانب به حق سیاوش. رفتم

 

 مثل داشتى توقع خو، نكردم پیدا و ماهیتابت_

 !كنم؟ درست پلوپز تو خودت

 



 چوب چهار تو كه من به نگاهش لحظه مونه و

 شد قبل از تر جدى قیافش. افتاد بودم ایستاده در

 :گفت مردونش صداى با و

 

 .بخیر صبح خانوم سالم_

 

 برگشتن هم اردوان و عمو سیاوش حرف این با

 .كردم سالم لب زیر و كردم جمع و لبخندم. سمتم

 جاش از. شد تر رنگ پر عمو لباى روى لبخند

 :گفت میومد سمتم به كه حالى در و شد بلند

 

 .دخترم سالم_

 

 و من و گرفت قرار روم به رو لحظه همون و

 محبت، از بود پر آغوشش. آغوشش تو كشید



 هیكل ، گذاشتم محكمش ى سینه روى و سرم

 به دستى بود، ورزیده پسرش مثل هم عمو

 سرم روى كه حالى در و كشید پریشونم موهاى

 :گفت زد مى بوسه

 

 !جان؟ بابا خوبى_
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 به  و زدم لبخندى كردن بغض جاى به بار این

 :دادم جواب آرومى

 

 .خوبم دارم شمارو تا_

 

  نشست موهام رو عمو و بوسه

 

 سخت بهت ذارم نمى دیگه هستم، همیشه من_

 . كنارتم خودم بعد به این از بگذره

 

 لقب از تر عمیق عمو حرف این با ملبا رو لبخند

 "كرد یخ غذا" گفت مى كه سیاوش صداى با. شد



 میز وسط ى قابلمه به نگاهى. شدم جدا عمو از

 :گفتم خندیدم مى كه طور همون و انداختم

 

 !قابلمه؟ تو_

 

  كشید موهاش به دستى سیاوش

 

 قابلمه این هى حاال نكردم، پیدا رو تابه ماهى_ 

 رتغیی مرغ تخم مزه قابلمه م،سر تو بكوبین رو

 !ده؟ مى كه ده نمي

 

 در و برداشت میز روى از نون تیكه یه اردوان

 به خطاب گرفت مى لقمه خودش براى كه حالى

 :گفت سیاوش

 



 كه ده نمى تغییر رو مرغ و تخم ى مزه پلوپزم_

 شویى ظرف ماشین تو بخواى اگه تازه! ده؟ مى

 نمى تغییر رو مزه اونم كنى درست تونى مى هم

 .ده

 

 عمو كنم، جمع و خندم تا دهنم تو كشیدنم و لبام

 و سیاوش به رو و خندید آرومى صداى با هم

 :گفت اردوان

 

 بحث جاى بخورین و صبحتون دیگه بسه_

 .داریم كار كلى امروز كردن،

 

 و اومد اردوان براى ابرویى و چشم سیاوش

 و اردوان و عمو بین كه صندلى رو منم. نشست

 به او اشاره عمو. نشستم بود سیاوش روى به رو

 :گفت و كرد میز روى محتویات



 

 .داغه ریختن االن همین هم چایى دخترم، بخور_

 

 خورده یه سیاوش لحظه همون كه گفتم اى باشه

 گرفت و ریخت ظرفى توى رو مرغ تخم از

 .جلوم

 

 زودتر اردوان بگیرم ازش خواستم كه همین

 و ظرف كنه نگامون كه این بدون و گرفت ازش

 ازب انداختم، بهش نگاهى نیم دستم، جلو گذاشت

 . بود جدى هم

 

 كه شدم خوردن مشغول و انداختم پایین و سرم 

 :گفت عمو

 



 پیش بذاریم مدت یه رو فرمیسك كنم فكر_

 و سر كارا سرى به باید نباشه، بد سروناز

 خیالم اینجورى باشه، تنها خوام نمى بدیم سامون

 .تره راحت

 

 : زد اى مردونه لبخند سیاوش

 

 ...نم هست بهشون حواسم منم اینجورى آره_

 

 .مونه مى جا همین فرمیسك نكرده، الزم_

 

 زل و كردم بلند سرم متعجب اردوان صداى با

 هب و پرتغالش آب لیوان ریلكس خیلى. بهش زدم

 :داد ادامه و خورد ازش مقدارى برد، لباش سمت

 



 داره نگهبان داره یندورب داره محافظ اینجا_

 پاى خواد نمى ، خونم شب هر كه خودمم

 .كني باز بازى این به سرونازم

 

 :گفت جواب در سیاوش و داد تكون سرى عمو

 

 هست مامان اونجا! كنه؟ چیكار اینجا تنهایى_

 مى اونجا باشه نیاز نگهبانم هست، سروناز

 !اونجاست؟ بفهمه خواد مى كى. ذاریم

 

 دز پوزخندى اردوان

 

 دمحم خبرن، با اونجا اونا بكشیم نفس اینجا ما_

 وت بره اینجا فرمیسك. گرفتى كم دست رو رضا



 خواى مى بعد فهمن مى ما از زودتر اونا اتاق

 !نفهمه؟ كسى و خودتون خونه ببریش

 

 :داد جواب و كرد اخمى سیاوشم

 

 كرف شده، دزدیده جا این از بار یه قبال فرمیسك_

 .باشه امن گهدی تو و خونه نكنم

 

 انداخت باال ابرویى اردوان

 

 یگهد افتاد اتفاقى همچین بود امن انقدر كه اینجا_

 ...نیست، امن كه شما ى خونه حال به واى

 



 كه بگه چیزى خواست سیاوش لحظه همون

 جیب تو و دستش. شد بلند جاش از یهو اردوان

 :گفت محكم خیلى و برد شلوارش

 

 دیگه وقت چند مونه، مى جا همین فرمیسك_

 كنكور بعد سال طرفیم از و میشه شروع مدرسش

 ،بخونه درس تر راحت بتونه اینجا كنم فكر داره

 و سروناز تونین مى هستین تنهاییشم نگران

 .ره نمى جا هیچ فرمیسك ولى اینجا بیارین
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 یهو كه كردم مى نگاه بهش شده گرد هاى چشم با

 این چرا دونم نمى. بیرون رفت آشپزخونه از

 آخه شده، غریب عجیب اخالقش انقدر روزا

 سیاوش صداى با!  جا؟ یه همه این اونم تغییر

 گرفتم بیرون رفت اردوان كه سمتى از و نگاهم

  كالفه، و بود عصبى كردم، نگاه  سیاوش به و

 

 اردوان كه نیست بازى بچه دیگه االن عمو_

 یسكر نباید ننداختیم گیر رو اونا تا كنه، لج بخواد

 .بزنین حرف اردوان با شما كنیم،



 

  گرفت دستاش بین و چاییش لیوان عمو

 

 ىنم بهتره، باشه اینجا كنم فكر اردوانه، با حق_

 درست دردسر سرونازم براى اینجورى خوام

 . كنیم

 

 باال رفت كمى سیاوش صداى

 

 به حواسم خودم گم مي دارم! دردسرى؟ چه_

 بدتر بمونه تنها اینجا دختر این هست، چى همه

 .گیره مى افسردگى

 

 خودش به متفكرى ى قیافه كه حالى در عمو

 :داد جواب بود گرفته



 

 تو هست، چى همه به حواسش اردوان مطمئنم_

 .مراقبشم خودمم نباش نگران

 

 و دبو دستم تو لقمه گرفتم براى كه نونى تیكه

 قبل و. كردم تشكر لب یرز و گذاشتم میز روى

 بزنن اى دیگه حرف عمو و سیاوش كه این از

 عموش و نریمان راجب وقتى. شدم اتاق وارد

 چه به من آخه گرفتم، مى استرس زدن مى حرف

 باهام خواستن مى اصال! خوردم؟ مى دردشون

 .تمنیف گیرشون دوباره نگرانن همه كه كنن چیكار

 

 رد كه همین شدم، اتاقم وارد و كشیدم پوفى كالفه

 روم به رو كه دیدم رو اردوان بستم رو اتاق

 كردم نگاهش شده گرد هاى چشم با. بود ایستاده

 :زدم لب آروم و



 

 اردوان_

 

 عصبانیه، كردم حس ایستاد، روم به رو اومد

 دستم از بخواد كه نكردم كارى كه من خب ولى

 اب و گرفت دستش تو و شونم باشه، عصبانى

 باشه آروم كرد مى سعى كه حرصى پر صداى

 :گفت

 

 و نای ى خونه برى پاشى سرخود نبینم فرمیسك_

 این از و پات بفهمم نباشم منم شاهده خدا اون،

 !فهمیدى؟ ریزم مى و خونت بیرون گذاشتى خونه

 

 :گفتم آرومى به خودش مثل

 



 !چیه؟ مگه_

 

 بین از و كرد وارد دستش تو شونم به فشارى

 :دغری شدش قفل دندوناى

 

 در این از و پات مخم، رو نرو فرمیسك_

 .ارىند برگشت حق بمیریم دیگه بیرون گذاشتى

 

 از كه این ترس از ، چشمام تو زد زل اى لحظه

 زدن حرف جرعت نكنم عصبانیش بیشتر این

 دش مى پخش صورتم رو عصبیش نفساى نداشتم

 . كرد مى خالى و دلم تهه و

 



 هك گرفتم دندون به و لبم و پایین انداختم و سرم

 رفت اتاق از سریع و كرد ولم یهویي خیلى

 .بیرون

 

 .بود شده دیوونه بازم انگار

 

 [۱۰:۴۵ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک

 

#part_176 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 نشستم، تخت رو اهمیت بى و دادم باال اى شونه

 .بودم كالفه طرفیم از و بود رفته سر حوصلم

 رهالخبا و بیوفته اتفاقى چه قراره دونستم نمى

 راجب محمدرضا حرفاى میشه، چى من تكلیف

 راجب داشتم دوست ، بود مخم رو هنوزم مادرم

 این از. شد نمى روم و بزنم حرف عمو با مادرم

 واقعیت میشه زده مادرم پشت كه حرفایى تمام كه

 . داشتم حراس باشه داشته

 

 نمى دلم بودم، مادرم اون دختره منم باالخره

 كالفه. باشه داشته بدى ى گذشته مادرم خواست



 دیدن با شد، باز اتاق در كه كشیدم دراز تخت رو

 .شدم بلند جام از سریع عمو

 

 رو از خواستم كنارم، اومد و بست و در عمو

 :گفت رسائى صداى با عمو كه شم بلند تخت

 

 باش راحت نشو پا_

 

 بود معلوم. نشست تخت رو كنارم لحظه همون و

 آرومى صداى با. بزنه حرف باهام خواد مى

 :گفتم

 

 !بگین؟ خواین مى چیزى_

 

 :گفت مكث كمى از بعد و داد تكون سرى



 

 خونه! بمونى؟ تري راحت كجا تو جان فرمیسك_

 !سیاوش؟ ى خونه یا اردوان ى

 

 :پایین انداختم خجالت با و سرم

 

 .كنه نمى فرقى من واسه واال، دونم نمى_

 

 :گذاشت دستم روى و دستش عمو

 

 سرى یه درگیر االن ما جان رمیسكف ببین_

 شهمی مربوط هم تو به كه داستانایى ، داستاناییم

 و همین فقط نیست، كردن تعریف وقت االن ولى

 زا و كنم رسیدگى كارا سرى یه به باید كه بدون

 باشى، خونه تو تنهایى بذارم تونم نمى طرفیم



 از سیاوشم دارم، اعتماد بهش پسرمه اردوان

 اب فرقى هیچ برام و بوده خودم یشپ اكثرا بچگى

 باشى دوتا این از یكى پیش اگه نداره، اردوان

 . تره راحت خیالم

 

 كنین مى صحبت راجبش كه داستانى این_

 !نریمانه؟ عموى به مربوط

 

 داد تكون سري عمو

 

 فهمى، مى چیزارو خیلى هم تو وقتش به آره_

 ...چیزا خیلى

 

 سوال كه این از قبل و شد، برابر چند كنجكاویم

 :داد ادامه عمو بپرسم اى دیگه



 

 بدم، جوابى تونم نمى چون نپرس، هیچى فعال_

 خبر چیزى از فعال شده كه خودتم خاطرت به

 .بهتره باشى نداشته

 

 مى بست، منو دهن كل به حرفش این با عمو

 ولى نمك نمى دریافت جوابى بپرسم سوالیم دونستم

 داره ربط من به كه داستانیه چه این آخه خوب

 !بهتره؟ ندونم راجبش چیزى ولى

 

 كه حالى در و داد بیرون و شدش حبس نفس عمو

 :گفت كشید مى دستم روى وار نوازش و دستش

 

 یا اینجا! مونى؟ مى كجا! چیه؟ نظرت خوب_

 باش مطمئن باشى جا هر! اینا؟ سیاوش و خونه



 متاسفانه ولى پیشت، میام ذارم نمى تنهات خودمم

 .باشم كنارت زیاد تونم نمى رو مدتى

 

 مى فكر این به داشتم و عمو چشماى تو زدم زل

 برم داشتم دوست ، بدم عمو به جوابى چه كردم

 یتامن احساس بیشتر اینجا ولى اینا سیاوش خونه

 حق دیگه برم گفت اردوان طرفیم از. داشتم

 نمى. بود حرف اردوان حرفه ندارم، برگشت

 كه بشم، دور ازش نداشتم دوست چرا دونم

 مجبور كاش برگردم، نتونم دیگه كه برم طورى

 .شدم نمى انتخاب این به

 

 :گفت عمو شد، طوالنى كه سكوتم

 

 من دخترم ببین!  كرده؟ مرددت اردوان حرف_

  اردوان، دست سپردم رو تو نبودم كه مدتى



 فقط االنم. خوبیه دار امانت باشه چى هر اردوان

 بوده خودش گردن الحا تا كه مسئولیتى این از

 خودت مخش، رو رفته دیگه یكي به بدنش بخوان

 .غده زیادى دیگه شناسیش مى

 

 این یعنى كردم، نگاه عمو به متعجب چشماى با

 من عمو كه این خاطر به فقط اردوان مدت همه

 انقدر واقعا! داشت؟ و هوام دستش سپرده و

 !پذیره؟ مسئولیت

 

 از عمو هوی كه بودم درگیر خودم با همینطور

 : گفت و انداخت بهم نگاهى. شد بلند جاش

 

 ..سیاوش ى خونه برمت مى ، فهمیدم خودم_
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 :داد ادامه رفت مى در سمت به كه حالى در و

 

 شو آماده_



 

 رو حرفى زدن و اجازه من به كه این از قبل و

 استرس شدم، ىجور یه. بیرون رفت اتاق از بده

 به اینجارو كه فهمیدم مى داشتم تازه انگار گرفتم،

 .  دم مى ترجیه سیاوش ى خونه

 

 به رو عمو دیدم كه بیرون زدم اتاق از عجله با

 :گه مي داره  و ایستاده اردوان و سیاوش روى

 

 جوونیه دختر.  برم مى خودم با رو فرمیسك_

 شهاب سروناز پیش كنم فكر بشه، معذب داره حقم

 .بهتره

 

 دستاى و نشست سیاوش لباى روى لبخندى

 :گفت عمو به رو حرص با و شد مشت اردوان



 

 تنها عمارت اون تو من با اكثرا سال همه این_

 !شده؟ معذب االن نشد معذب بود

 

 كتش تا رفت مى مبل سمت به كه حالى در عمو

 :داد جواب برداره رو

 

 راحته كجا االن اینه مهم_

 

 :داد ادامه سیاوش رو و

 

 باید بعدش ببریمش زودتر چه هر شو آماده_

 . شركت بریم

 



 وارد دوباره بشه من متوجه كسى كه این از قبل

 خونه این از من رفتن. بستم درو و شدم اتاق

 اردوان، حمایت دادن دست از با شد مى مساوى

 تكیه بهش بفهمه خودش كه این بدون كه اردوانى

 اگه یعنى. كردم باز حساب روش كه بودم، كرده

 با كه! نداره؟ و هوام دیگه برم خونه این از

 نیس من با فرمیسك مسئولیت االن گه مي خودش

 !میشه؟ بیخیالم راحتى همین به و

 

 دش باز اتاق در كه بودم درگیر خودم با همینطور

 :گفت داخل بیاد كه این بدون عمو و

 

 بپوش و لباسات سریع. شو آماده جان فرمیسك_

 .یمبر

 



 پوشیدن مشغول رغبت بى و دادم تكون سرى

 داره عجله حسابى عمو بود معلوم.  شدم لباسام

 به توجه با و نموند من جواب منتظر حتى كه

 خونه ببره اینجا از منو خواست مى خودش نظر

 .سیاوش

 

 اب كه بود این داشت كه خوبى یه سیاوشم ى خونه

 صحبت هم یه كه. نبودم تنها دیگه سروناز وجود

 مى دست از و اردوان حال این با ولى داشتم

 كمكم بارها و ها بار مدت این تو كه دادم،كسى

 .دادم مى دست از داشتم رو بود كرده

 

 اردوان. شدم خارج اتاق از پوشیدم كه و لباسام

 و بود زده تكیه رو به رو دیوار به جیب به دست

 .كرد مى نگاه رو پایین

 



 رو سرش شد اتاق از من خروج متوجه كه همین

 جدى.  برداشت دیوار از رو تكیش و كرد بلند

 نمى دیده چهرش تو ازعصبانیت اثرى ولى بود

 .شد

 

 براى نداشتم، رو توضیح و دعوا بحث و حوصله

 شم رد كنارش از حرفى هیچ بدون خواستم همین

 :گفت بمش صداى با و گرفت و دستم مچ كه

 

 !دیگه؟ میرى دارى_

 

 :دادم جواب مردد آخر در و كردم سكوت كمى

 

 .بود عمو خواست این نگفتم، چیزى من_

 



 !معذبى؟ اینجا_

 

   کردم تر زبون با و لبم

 

 نه_

 

 آروم خیلی یهو که شد سپری سکوت در لحظه

 كرد ول و دستام

 

 .منتظرتن پایین برو_

 

 انقدر بخواد كردم نمى فكر ، بود عادی صداش

 خونسردیش چرا دونم نمى. كنه برخورد خونسرد

 با همیشه مثل داشتم توقع ،شاید بود مخم رو

 و بنشونه کرسی به رو خودش حرف عصبانیت



 هشب نگاهى نیم سمتش برگشتم. بشه رفتنم مانع

 حس. بیرون زدم خونه از سریع خیلى و انداختم

 كار بود ممكن بیشتر این از موندنم كردم مى

 .بده دستم

 

 سمتشون به. بودن پاركینگ تو سیاوش و عمو

 :گفت و كرد ماشین به اى اشاره عمو.  رفتم

 

 شو سوار_

 

 لحظه همون. نشستم پشت و دادم تكون سرى

 پاركینگ از و شدن سوار هم عمو و سیاوش

 شدیم مى تر دور خونه از چى هر. بیرون زدیم

 از تر تند قلبم چرا دونم نمى. شد مى اضطرابم

 !بود؟ شده چم واقعا.  زد مى قبل
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 گوشى كه بودیم نشده دور خونه از خیلى هنوز

 بیرون به پنجره از توجه بى. خورد زنگ عمو

 :گفت نگرانى صداى با عمو كه كردم مى نگاه

 

 !شده؟ چیزى علو_

 

.... 

 

 !واقعاااا؟_

 

... 

 

 ! افتادى؟ راه! كجایى؟ االن تو_

 



..._ 

 

 .منتظرم خوب خیلى_

 

...._ 

 

 .برسون و خودت زود هست، حواسم باش باش_

 

 و كرد عمو به رو سیاوش گوشى كردن قط با

 :پرسید

 

 !شده؟ چیزى_

 



 ددا تكون سرى كه كردم نگاه عمو به كنجكاوى با

 :گفت و

 

 عده یه از خونه از خروج موقع بود، اردوان_

 نظر زیر رو خونه كه این مثل كه بینه مى رو

 رو ما دارن هم عده یه كه ارمند شك. بودن گرفته

 مى من كه رضایى محمد اون كنن، مى تعقیب

 .بزن دور. شه نمى بیخیال ها حاال حاال شناسم

 

 شد متعجب سیاوش

 

 !مگه؟ بریم خوایم مى كجا! بزنم؟ دور_

 

 كرد مى نگاه و سرمون پشت كه حالى در عمو

 :داد جواب



 

 نمى خطرناكه شما ى خونه. عمارت ریم مى_

 هر از قبل بندازم، خطر تو هم رو بقیه خوام

. مكنی پیدا فرمیسك براى امن جاى یه باید چیزى

 مىن دست دست دیگه اونا دست بیوفته سرى این

. نظریم زیر ممكنه غیر فعال كردنم فرار. كنن

 بزن دور

 

 سرعت همون با كرد هول بود معلوم كه سیاوشم

 صندلى.  شد بلند الستیكا جیغ صداى.  زد دور

 رو محكم و چشمام اى لحظه و گرفتم محكم ور

 رس پشت به نگاهى بغل آیینه از عمو.  فشردم هم

 :انداخت

 

 . مشكیه ٤۰٥ اون. باشن همینا كنم فكر_

 



 و سرعت و انداخت پشت به نگاهى سیاوشم

 بودم، كرده وحشت موقعیت اون تو. كرد بیشتر

 طفق بود شده پلیسى فیلماى این شبیه چى همه

 و رس پشت تا برگشتم بود، كم پلیس رآژی صداى

 ىبلند صداى با عمو كه خبره چه ببینم كنم نگاه

 :گفت

 

 متوجهشون بفهمن خوام نمى نكن، تابلو. برگرد_

 .شدیم

 

. رو به رو به دوختم و نگاهم و برگشتم ترس با

 بخش آرامش برام سیاوش و عمو وجود كه این با

 دوانىار. شد مى حس اردوان نبود بازم ولى بود

 مراقبت ازم تنهایى به تونست مى شك بدون كه

 تر سر بقیه از جوره همه كه اردوانى همون. كنه



 كیهت یه. باشه گاه تكیه بهترین تونست مى و بود

 .قوى گاه
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 ها ساعت ى اندازه به من براى كه دقایقى از بعد

 و در ریموت با موع.  رسیدیم عمارت به گذشت

 از قبل و شد، عمارت وارد ماشین و كرد باز

 سام سر سرعت با اردوان ماشین در شدن بسته



 پارك سیاوش ماشین كنار و داخل اومد آورى

 .شد بسته در لحظه همون. كرد

 

 منتظره غیر ورود از من مثل بود معلوم كه عمو

 و داد بیرون صدا با و نفسش ترسیده اردوان و

 مشكى فرارى به نگاهى. شد پیاده نماشی از

 بیرون ماشینش از جدیت  با كه انداختم اردوان

 رنگ مثل تنشم هاى لباس  بهم کوبید درو و اومد

 .بود سیاه سیاهه ماشینش

 

 حرف مشغول اردوان و عمو كه طور همون

 نیم اردوان. شدم پیاده ماشین از منم بودن زدن

 در سمت به بهش توجه بى كه انداخت بهم نگاهى

 زندگیم. شدم عمارت وارد و افتادم راه ورودى

 من سوپر اردوانم و اكشن فیلم یه بود شده

 



 

 و نگاهم. بود كرده دلگیر فضارو عمارت سكوت

 مرتب همیشه مثل چى همه چرخوندم، عمارت تو

.  زد مى برق تمیزى از عمارت و بود تمیز و

 هآهست هاى قدم با. نشست لبام روى تلخى لبخند

 حمیرا از خبرى نه افتادم راه آشپزخونه سمت هب

 .دیگه خدمتكاراى نه و سیمین نه بود

 

 زا عمو صداى كه برم اتاقم سمت به تا برگشتم

 .شد بلند سرم پشت

 

 به ولى كردم، رد خدمتكارارو ى همه فعال_

 .میاد امروز.پیشت بیاد گفتم حمیرا

 

 :پرسیدم ناراحتى صداى با و عمو سمت برگشتم



 

 !طوره؟ این اوضاع كى تا_

 

 برداشت سمتم به قدمى عمو

 

 نگران تو میشه درست چى همه زودى به_

 .نباش

 

 دبلن بیرون از سیاوش صداى كه دادم تكون سرى

 تر نزدیك بهم عمو. زد مى صدا رو عمو كه شد

 صداى با و زد موهام روى اى بوسه. شد

 :گفت محكمش

 

 كارا همه به شخصا خودم. نترس چیزى از_

 كن، فكر درست به فقط تو. كنم مى رسیدگى



 مى بخونى درس هستم، قولم سره هنوزم

 باهات خودمم شاید اصال ، آب ور اون فرستمت

 .اومدم

 

 بعق به قدمى عمو ، نشست لبام رو تلخى لبخند

 :دد ادامه و برداشت

 

 ردخت منى، دست ى شده تربیت تو كه نره یادت_

 اعشج باید ه،بترس چیزى از نباید من دختر منى،

 امحافظ بر عالوه بیار یاد به و تمریناتت باشه،

 .كنى محافظت خودت از بگیرى یاد باید خودتم

 

 زیر عمو كه دادم تكون سرى حرفى هیچ بدون

 رفت. بیرون زد عمارت از و كرد خدافظي لب

 .كردم بدرقش نگاهم با آخر و لحظه تا من



 

 خودش دست ى شده تربیت من گفت مى راست

 یه بیاره بار قوى و من داشت سعى همیشه م،بود

 نم. كنم امیدش نا نباید. نترس ورزشکاره دختر

 .بیام بر باید. میام بر خودم پس از
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 شاید یا بود، ناك خوف جورایى یه خونه فضاى

 بر كردم مى سعى ولى بود طور این من نظر از

 ولى نبودم ترسو وقت هیچ من ،كنم غلبه ترسم

 برم ترس كمى كه بود شده باعث اخیر اتفاقات

 .دنبالمه كسى كنم حس همش كه. داره

 

 و بود رفته سر حوصلم بودم، اتاقم تو ظهر تا

 بخوام كه بود نیومده هنوز هم حمیرا بودم، كالفه

 و دریا به زدم و دل آخر در بزنم، حرف باهاش

 خونه اطراف اضطراب با بیرون، رفتم اتاق از

 تو نفر یه كردم مى حس همش ، زدم مى دید رو

 .رسوندم باغ به و خودم عجله با  آخرشم خونس،

 

  بودن، نگهبان كه این مثل بودن در دمه نفر دو

 من از محافظت براى اردوان كه نفرى دو همون



 متس به. ببینن و من خواستم نمى. بود فرستاده

 باغ تهه به و خودم سریع و رفتم پشتى در

 . رسوندم

 

 دلم داشتم، آزاد هواى این و تنهایى به نیاز االن

 تا بزنم قدم باغ تو اونا چشم از دور خواست مى

 دیگه چند تا. شد آروم خستم ذهن كمى شاید

 غرق درس تو خودم باید و شد مى باز ها مدرسه

 درگیر و فكرم عمو پیشنهاد هنوزم كردم، مى

 اضاى در ایران از رجخا تو تحصیل بود، كرده

 !میومدم؟ بر پسش از یعنى ، دانشگاه تو قبولى

 

 به موهامو و كرد مى نوازش و صورتم خنك باد

 فصل زدم، جونى بى لبخند گرفت، مى بازى

 شد مى پر باغ وقت اون. بود راه تو عالقم مورد



 و باغ تو بیام تونستم مى منم. زرد برگاى از

 .سالها این تمام مثل بخونم درس

 

 مى فكر پاییز به و زدم مى قدم كه طور همین

 كلبه روى به رو درست شدم متوجه یهو كه كردم

 كلبه یاد و من كه اى كلبه. باغم تهه چوبیه ى

 .نداخت مى جنگل وسط ناك وحشت هاى

 

 زا صدایى كردم حس كه برداشتم سمتش به قدمى

 داشت، برم ترس عجیب، صدایى میاد، داخلش

 به كردن نگاه بدون و گردمبر خواست مى دلم

 چسبیده پاهام انگار ولى ، بدواَم فقط سرم پشت

 ازم رو حركتى هرگونه امكان و زمین به بود

 .بودم كرده سلب

 



 دمش گرد هاى چشم و بود شده حبس سینم تو نفس

 .كلبه ورودیه در رو بود شده زوم زدن پلك بدون

 هك شد باعث زمین رو شى یه افتادن مثل صدایى

 حتى كه كسى كلبس، اون تو یكى شم ئنمطم

 كرده حس كلبه این توى و حضورش پیشم سرى

 دیده كلبه اطراف كه سگى یادداورى با بودم،

 انداختم، برم و دور به نگاهى زده وحشت بودم

 .نبود سگ اون از خبرى امروز كه این مثل ولى

 

 مترس بر كنجكاویم ، دادم بیرون صدا با و نفسم

 شد مى اكو سرم تو عمو حرفاى.  بود كرده غلبه

 بترسه، چیزى از نباید من دختر" گفت مى كه

 متونست نمى من یعنى" باشه شجاع باید من دختر

 بودم كار تكواندو كه منى! كنم؟ دفاع خودم از

 نفس. رسیدم مى نظر به ضعیف انقدر چرا

 هكلب سمت به لرزون هاى قدم با و كشیدم عمیقى

 .افتادم راه



 

 اول اینو باید كنم، دفاع خودم از ستمتون مى من

 براى نفر دو طرفیم از. كردم مى ثابت خودم به

 غیر اتفاق پس بودن عمارت تو من از محافظت

 پس از هست، حواسم من نه نمیوفته، اى منتظره

 .میام بر خودم

 

 بخشیده قدرت بهم و بود كرده شیرم عمو حرفاى

 زونملر دست ایستادم، كلبه در روى به رو بود،

 از كه حالى در و گذاشتم در و دستگیره روى رو

. ردمك باز و در بودم گرفته قلب تپش زیاد هیجان

 باز قیجى قیج صدایى با در تصورم خالف بر

 . شد

 

 لبهك تهه اتاقك تو كمرنگى نور و بود تاریك كلبه

 رفتن جلو و حركت توان دیگه پاهام. شد مى دیده



 قدم و آوردم بونز به خدارو اسم لب زیر. نداشت

 مگذاشت باز كامل رو كلبه در. رفتم جلو اى دیگه

 .باشه باز فرارم راه كه

 

 وسط قالیچه یه جز انداختم، اطراف به نگاهى

 اى دیگه چیزه قدیمى وسایل سرى یه با كلبه

 تمرف و گرفتم دندون به و لبم. شد نمى دیده توش

 سر اون خب ولى نبود اینجا كسى انگار. جلوتر

 !بود؟ چى براى داهاص و

 

 ندید با كه بیرون برم كلبه از برگردم خواستم

 و كشیدم بلندى جیغ وحشت با روم به رو شخص

 .گذاشتم دهنم روى و دستم
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 نشسته ویلچر رو که سوخته صورتی با زنی 

 رو دیگش چشم و سوخته کامال چشمش یه بود،

 نگه باز کامل تونست نمی وختگیس شدت از

 هشد شوکه طوری شد حبس سینم تو نفسم داره،

 . نمیومد در ازم صدایی دیگه که بودم

 



 مامت بود، شده کشدار نفسام و لرزید می بدنم کل

 اون ، هوا رفت شد دود بارگی یک به شجاعتم

 کنم، فرار اونجا از خواست می دلم فقط لحظه

 مثل خورد، نمی کونت و پاهام و برم خواستم می

 با که بودم شده خیره زن اون به مجسمه یه

 .شد تر نزدیک بهم ویلچرش

 

 کرده ناک وحشت رو قیافش سوختش صورت

 شال ولی شد نمی دیده سرش رو مویی هیچ بود،

. بود انداخته سرش کچلی روی رو نازکی

 یلرزون صدای با که بودیم کرده سکوت جفتمون

 :گفتم

 

 !ی؟.. هست ه ی..ک تو ت_

 



 مثل لبام. کرد می نگام فقط حرفی هیچ بدون

 ازم صدایی هیچ ولی شد می بسته و باز ماهی

 دمدی که بیرون بزنم کلبه از خواستم. نمیومد در

 سمت به حرفی هیچ بدون و گرفت ازم و نگاهش

 .رفت کلبه تهه اتاقک

 

 رو وضع اون تو موندن طاقت بیشتر این از

 سمت به و بیرون زدم کلبه از عجله با. نداشتم

 می نفس تند تند و دویدم می. افتادم راه عمارت

 جلوی از ای لحظه زن اون تصویر کشیدم،

 . رفت نمی کنار چشمام

 

 سریع و شدم عمارت وارد پشتی در همون از

 و اهامپ وحشت با و نشستم تخم رو. اتاقم تو رفتم

 و کیه زن اون دونستم نمی. کردم جمع شکمم تو



 اون صورتش چرا که! کنه؟ می ارچیک اینجا

 .بود سوخته طور

 

 باال هیجان از سینم ی قفسه ، کردم بغل و پاهام

 تمام. نداشتم عادی حالت اصال. شد می پایین

 .کابوس یه موند می خواب یه مثل برام اتفاقات

 واقعی نبود، واقعی گفتن می خودم با همش

 ...نبود

 

 و بود حرکت بی بدنش دیدمش، خودم ولی

 صورت خودم. کرد می حرکت اتومات ویلچرش

 ممکن چطور دیدم رو نحیفش تن اون و سوخته

 !باشه؟ خواب اینا همه بود

 

 تو چنان هم عمارت فشردم، هم رو چشمامو

 یم ، بود نیومده هم حمیرا بود، رفته فرو سکوت



 افتاد یادم تازه که بزنم زنگ عمو به خواستم

 .پایینه تلفنم و نیست گوشیم

 

 ناریک میز روی از و قرصم. شد بیشتر قلبم تپش

 داشت کم کم نفسام. زبونم زیر گذاشتن و برداشتم

 بود دلم تو عجیبی ترس هنوز ولی شد می منظم

 !باشه؟ تونه می کی زن اون یعنی ،

 

 تاریکی تو عمارت نشدم، خارج اتاقم از شب تا

 دبلن جا، از نداشتم جرعت حتی و بود رفته فرو

 کمتر بدنم لرزش. کنم روشن رو قاتا برق   شم

 چرا که کردم می لعنت و خودم همش بود، شده

 این تو تنهایی آخه سیاوش، ی خونه نرفتم

 !کردم؟ می چیکار بزرگی این به عمارت

 



 نمی که طوری بود، شده ترسناک برام چی همه

 تختم رو کنم، نگاه اتاقم ی پنجره به حتی تونستم

 از بیرون از یصدای کردم حس که کشیدم دراز

 که قدمایی صدای. شد گرد هام چشم. میاد اتاقم

 لحظه یه. شد می تر نزدیک اتاقم به لحظه هر

 یه از تر واقعی صدا ولی زدم، توهم کردم فکر

 ...واقعی خیلی بود، توهم

 

 بلند جام از که بود شده تر نزدیک خیلی صدا

 یم قفل درو باید رفتم در سمت به سریع و شدم

 رد گذاشتم کلید روی و دستم که همین لیو. کردم

 .شد باز شدت با اتاق

 

 فتمر فرو آغوشی تو سریع که کشیدم بلندی جیغ

 :فتگ می که پیچید اتاق تو بلندی و آشنا صدای و

 



 باش آروم فرمیسک منم_

 

 لباسش به چنگی شد باعث اردوان محکم صدای

 تمگذاش سینش روی و سرم. بترکه بغضم و بزنم

 مردونه دستای. گریه زیر زدم بلندی یصدا با و

 و فشرد خودش به و من شد، حلقه دورم اردوان

 :کرد زمزمه گوشم کنار آرومی صدای با

 

 اینجام، من نیست هیچی باش، آروم شششش_

 نترس
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 تر بلند هقم هق صداى شدن آروم جاى به من و

 و بود گذاشته گردنم پشت و دستش شد،اردوانم

 صداى با فشرد مى سینش به و سرم كه حالى در

 :گفت مى گوشم كنار آرومى

 

 آروم شد، تموم فرمیسك، شد تموم شششش_

 باشى، تنها زارم نمى دیگه نیست، هیچى باش،

 ...باش آروم باش، آروم

 



 :زدم هق و دادم فشار مشتم تو و پیراهنش

 

. باشم اینجا يا اي اي خوام..  نمى ـن..مـ_

 ....ترسم ت مى  مى ـن..مـ

 

 كمرم رو و گردنم پشت اردوان دستاى فشار

 سعى و فشرد مى خودش به و من ، شد بیشتر

 كه شدنى آروم كنه، آرومم اینجورى داشت

 صحنه اون دیدن با بود، سخت برام امروز

 !باشم؟ آروم تونستم مى چطور

 

 دمشای یا بود جن شاید گفتم مى خودم با همش

 كمال با كه دخترى اون شد نمى باورم روح،

 من دید رو زن اون و كلبه اون تو رفت پرویى

 كه كنیم مى كه كارایى یه آدما ما گاهى بودم،

 كه شیم، مى متعجب كارمون از خودمون بعدش



 هب برسه چه ترسیدم مى بهش كردن فكر با حتى

 .كنیم تكرار كارو اون دوباره بخوایم كه این

 

 كه ریختم اشك اردوان بغل تو چقدر مدون نمى

 تو و بود ظاهرى كه شدنى آروم شدم، آروم كمى

 .آشوب دلم

 

 منو شده تموم هام گریه شد متوجه كه اردوانم

 هنوزم كه حالى در و كرد، جدا خودش از كمى

 بود موهام تو دیگش دست و كمرم دور دستش یه

 :گفت

 

 !ترسیدى؟ خیلى_

 



 به زدم زل اى لحظه شد باعث آرومش صداى

 شاید... و بود جدى مشكیش چشماى چشماش،

 ...نگران كمى

 

 روى و خورد سر موهام روى از اردوان دست

 .اشك از بود خیس كه صورتى نشست، صورتم

 چشمام روى بعد و زیر اول رو شصتش انگشت

 .كشید

 

 تو بزنم زل حركت بى بود شده باعث كاراش

 كرد پاك كه و اشكام. كنم نگاهش فقط و چشماش

 :گفتم بود شده كمتر لرزشش حاال كه صدایى با

 

 .ترسم مى اینجا از من اردوان_

 



 كشید و من و نشست گردنم پشت دوباره دستش

 :داد جواب آرومى صداى با و آغوشش، تو

 

 خودم ، باشى اینجا ذارم نمى دیگه برمت، مى_

 ...برمت مى
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 باعث كرد، مى آرومم خواه نا خواه اردوان غلب

 اتفاقات از و ذهنم اى لحظه براى حتى شد مى

 آرام بود شده اردوان روزها این ، دارم نگه دور

 ازىنی دیگه وجودش با كه قلبى. خستم قلب بخش

 .نداشت سرم و قرص به

 

 امه چشم به دستى. بود شده منظم قلبم هاى تپش

 :گفت بمش صداى اون با اردوان كه كشیدم

 

 !بریم؟ االن همین خواى مى_

 

 شد تعجبم باعث حرفش



 

 !االن؟_

 

 :داد جواب و كرد مكث كمى

 

 .من ى خونه بریم آره،_

 

 !كجان؟ اینا عمو_

 

 ى متوجه حتى كه طورى بود درگیر شركت،_

 كه دیدیم و پیامش بعدش ، نشد هم حمیرا زنگ

 ىم بعید و شهر خارج رفته كارى براى بود گفته

 .اینجا برسونه و خودش بتونه امروز دونه

 

 :چشماش تو زدم زل و گرفتم فاصله ازش كمى



 

 !اینجا؟ اومدى همین براى_

 

 :گفت بده و سوالم جواب كه این بدون

 

 !خوردى؟ چیزى_

 

 دادم تكون نه ى نشونه به و سرم

 

 از و گوشیش و برداشت كمرم دور از و دستش

 ژست با و رفتگ رو اى شماره ، آورد در جیبش

 .گوشش رو گذاشت رو گوشى خودش خاص

 



 من كردن اذیت براى كه دیگه روزاى خالف بر

 عالقم مورد غذا اینبار داد مى سفارش سوپ

 .سیب پیتزا از اونم داد سفارش پیتزا یعنى

 

 شده وارد بهم كه عصبى تنش همه اون از بعد

 مى  حتى. نشست لبام رو محوى لبخند بود

 جالب برام این و دارم وستد چى من دونست

 ....جالب خیلى. بود

 

 بلند زنگش صداى كرد، قط و گوشیش كه همین

 جواب و انداخت گوشى ى صفحه به نگاهى. شد

 :داد

 

 بله_

 



..._ 

 

 ...خوبه آره_

 

..._ 

 

 .ترسیده خورده یه فقط نیست چیزى نه_

 

..._ 

 

 .هست بهش حواسم خودم خواد نمى_

 



 با كه دادم مى گوش حرفاش به دقت با

 در سمت به و كرد قطع رو گوشى خداحافظى

 :فتمگ استرس با بیرون بره كه این از قبل. رفت

 

 ؟!برى خواى مى_

 

 :داد جواب و سمتم برگشت

 

 .دارم كار لحظه یه اتاقم تو رم مى نه_

 

 :پرسیدم مردد و گزیدم و لبم

 

 !اینجایى؟ امشب_

 



 ونتك با یهو و شد خیره بهم سكوت در اى لحظه

 رفتنش با. شد خارج اتاق از سریع سرش دادن

 من. مگرفت پایینم لب از گازى دادم بیرون و نفسم

 كردم مى حس چرا! بود؟ شده چمون اردوان و

 !شم؟ مى عوض دارم منم اون بر عالوه

 كه سالهایى همه اون داشتم راحتى همین به یعنى

 !بردم؟ مى یاد از رو بود كرده اذیتم

 

 االن كردم مى فرار ازش سال همه این كه كسى

 ازم سال همه این كه كسى و بردم مى پناه بهش

 .بود داده پناه بهم بود بیرار

 

 ....عجیب خیلى بود عجیب
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 اب اردوان كه بودم اتاق تو رو ساعتى یه تقریبا

 اههمر به پیتزا ى جعبه. داخل اومد درد به اى تقه

 دستش هم ساالد و سس و نوشابه حاوى نایلون یه

 .بود

 



 حرفى هیچ بدون و گذاشت میز روى رو همه

 :گفتم لب زیر كه بیرون رفت مى اتاق از داشت

 

 ممنون_

 

 حاال داد، تكون سرى و انداخت بهم گذرایى نگاه

 ، بود شده الل این بودم كرده باز زبون من كه

 بلند تخت رو از كرد ترك رو اتاق كه اردوان

 لوننای و پیتزا ى جعبه. رفتم میز سمت به و شدم

 صبح از تخت، رو رفتم دوباره و برداشتم رو

 .كردم مى ضعف داشتم و بودم نخورده چیزى

 

 مشغول. كرد مى تحریك و اشتهام پیتزا بوى

 ى جعبه ، پیتزا شدن تمام  از بعد و شدم خوردن

 زدرا تختم رو  و گذاشتم میز روى رو خالى



 ترس از یا نمیومد اردوان اگه امشب كشیدم،

 .مردم مى گشنگى از یا كردم مى سكته

 

 بر ترسم هم و بود شده سیر شكمم هم حاال

 اتاق تو من از كمى ى فاصله با اردوان. طرف

 هب فكر با و كشیدم خودم روى رو پتو. بود بغلى

 چشم شده عوض چقدر اردوان كه موضوع این

 .رفتم بخوا به و بستم و هام

 

 زدم عمارت از زد مى صدا و اسمم كه صدایى با

 وحشت كه این با بود، باغ تهه از صدا. بیرون

 چى هر افتادم، راه صدا سمت به ولى بودم كرده

 مى تر واضح صدا شدم مى تر نزدیك كلبه به

 .شد

 



 از صدا و بود باز كلبه در ، شدم كلبه نزدیك

 و اسمم  عجز با كه زنى صدایى میومد، داخلش

 به رو. خواست مى كمك ازم انگار زد مى صدا

 بر سوار زن همون كه بودم ایستاده كلبه روى

 زده وحشت دیدنش با شد خارج كلبه از ویلچرش

 .پریدم خواب از كه كشیدم جیغى

 

 زدم مى نفس نفس و بود عرق خیس صورتم

 و دستم. بودم دویده رو طوالنى مسافت انگار

 .دش باز شدت با در كه مگذاشت سینم و قفسه روى

 

 سمتم به كه دیدم رو اردوان قامت تاریكى اون تو

 فرو آغوشش تو ثانیه از كسرى در و میومد

 طور همون و گذاشت كمرم روى و دستش. رفتم

 آرامش صداى با كرد مى نوازش و پشتم كه

 :گفت گوشم كنار بخشش



 

.  شد تموم بود، خواب یه فقط ، نیست هیچى_

 .باش آروم سكفرمی شد تموم

 

 و نفسام داشتم سعى ، فشردم هم رو و هام چشم

 و فشرد مى خودش به منو اردوان. كنم منظم

 پر حالتم تو حتی. داشت كردنم آروم در سعى

 كرد جدا خودش از منو یهو محکم، و بود ابهت

 اون با و گذاشت صورتم طرف دو و دستاش

 :گفت بمش صداى

 

 ابوس،دیگهك یه. بود خواب یه همش فرمیسك_

 عصبى فشار همه این نكن، فكر بهش ، شد تموم

 .نیست خوب برات

 



 تكون سرى و انداختم جدیش ی چهره به نگاهی

 قدمى كه این از قبل و شد، بلند جاش از كه دادم

 .گرفتم و دستش برداره قدم از

 

 نرو_

 

 كنارم درباره كه زدم رو حرف این مظلوم انقدر

 نشست

 

 بیارم آب برات رم مى_

 

 دادم تكون راست و چپ به سرى

 

 نرو فقط خوام نمى آب_

 



 مى تخت رو و من كه حالى در و گرفت شونم از

 :گفت خوابوند

 

 .بخوابى كن سعى هم تو رم نمى باشه_

 

. شم آروم كمى بود شده باعث اردوان حضور

 دست با كه چسبیدم سفت طور همون و دستش

 ادفرست و زد كنار صورتم رو از و موهام دیگش

 :گفت آرومى صداى با و گوشم، پشت

 

 .بخواب تو اینجام من_

 

 كم زیادى بود معلوم. قرمزش چشماى تو زدم زل

 .كشیده خوابى

 



 !خوابى؟ نمى تو_

 

 جواب كرد مى نوازش و موهام كه طور همون

 :داد

 

 .خوابم مى منم بخواب تو_

 

 از بكشه، خوابى بى من خاطر به خواستم نمى

 براى. بره بیرون اتاقم از خواستم نمى طرفیم

 :گفتم مردد همین

 

 .بخواب اینجا هم تو_

 

 .شد متعجب هاش چشم
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 همون با و كرد جمع و خودش زود خیلى ولى

 :گفت جدیش لحن

 



 بخواب تو_

 

 !چى؟ تو_

 

  كرد مكث كمى

 

 .ببند و چشمات_

 

 به حواسم و فكر تمام ولى بستم و چشمام مردد

 این تو و بود خسته كه اردوانى. بود اردوان

 نمى خودش كه. بود من به حواسش موقعیت

 . بخوابم من تا خوابید

 

 گرماى برد، نمى خوابم و بخوابم داشتم سعى

 و دستش. بشه گرمم بود شده باعث اردوان دست



 دستم به فشارى متقابال اونم كه دادم فشار آروم

 .كرد وارد

 

 كارش این. بود موهام تو دیگش دست زهنو

 كه فهمیدم مى تازه داد، مى بهم عجیبى آرامش

 حاال کسی تا. دارم دوست موهامو با بازى چقدر

 .بود نگرفته بازى به اینطور و موهام

 

 اردوان كه موندیم حالت اون تو چقدر دونم نمى

 ىفشار بره خواد مى این به فكر با. خورد تكونى

  ردمك وارد دستش به

 

 !بخوابى؟ خواى نمى_

 



 همه این. كردم باز و چشمام اردوان صداى با

 من هم حاال و بخوابم من كه بود مونده سرم باال

 :دادم تكون سرى مظلومانه. برد نمى خوابم

 

 .بره نمى خوابم_

 

 .  سوخت براش دلم قرمزش چشماى دیدن با

 

 بخواب برو تو_

 

 تو كشید و برداشت سرم روى از و دستش

 . موهاش

 

 !كنى؟ جیغ جیغ دوباره تا برم من_

 



 :دادم جواب جانب به حق و انداختم باال ابرویى

 

 !كشیدم؟ جیغ كجا من! من؟! ؟ كى_

 

 !كشید؟ جیغ بود كى االن عمم، نه_

 

 .دیدم بد خواب خب_

 

 چشمام تو زد زل

 

 !بینى؟ نمى دیگه یعنى_

 

 هبر ممكنه كه این به فكر با كه نه بگم خواستم

 :گفتم و كردم مظلوم دوباره و یافمق



 

 .دونم نمى_

 

 :گفت بهم خطاب و كشید پوفى

 

 اونور برو_

 

  كرد تخت به اى اشاره كه كردم نگاهش متعجب

 

 بخواب تر اونور برو خورده یه_

 

 با اومد دیدم كه شدم جا به جا تخت رو كمى

 داشت شدم گرد چشماى. كشید دراز كنارم فاصله

 .باال رفت قلبم ضربان. ونبیر زد مى حدقه از



 عمان و گرفت و دستم كه شم بلند جام از خواستم

 :گفت اى كالفه صداى با و شد شدنم بلند از

 

 .بخواب بگیر مخم رو نرو فرمیسك_

 

 ...آخه_

 

 برم زارى مى نه خوابى مى نه آخه، بى آخه_

 پس.  بینى مى بد خواب كه هم رِ  به رِ  بخوابم،

 .بخوابم من بذار هم بخواب خودت هم

 

 حس نترسیدم، كنارش بودن از چرا دونم نمى

 جورى یه و كردم تعجب فقط نداد، دست بهم بدى

 كه حسى سراغم، اومد خاصى حس یه... شدم

 .نمك توصیفش تونستم نمى جوره هیچ روزها این
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 و تمدس اون نه. بود اردوان دست تو هنوزم دستم

 دكوبی مى سینم به طورى قلبم. من نه كرد مى ول

 هبزن ازش و بشكافه و سینم خواست مى انگار كه



 خوردن تكون جرعت حالت اون تو. بیرون

 . نداشتم

 

 كنم قبول خودم كنار و حضورش تونستم مى نه

 وت دستش یه. بره كه بخوام ازش تونستم مى نه

 گذاشته چشماش روى و دیگش دست و من دست

 .بود

 

 تو مگه ولى بخوابم بهش توجه بى خواستم مى

 تو رو ساعتى نیم تقریبا! تونستم؟ مى موقعیت این

 نمى و بود شده گرمم ، بودیم وضعیت اون

 بهش نگاهى چشمى زیر بخورم، تكون تونستم

 هیكل روى پنجره از ماه نور از اى حاله. انداختم

 به از نشون منظمش نفساى. بود افتاده چهرش و

 . داد مى رفتنش وابخ

 



 آرامى به سینش و قفسه. كردم نگاهش تر دقیق

 رو دستش ، چهرش به زدم زل. شد مى پایین باال

 ولى شم بلند جام از خواستم بود، صورتش

 تونستم نمى كه بود گرفته محكم و دستم طورى

 .بخورم تكون

 

 و سمتش چرخیدم كمى. كشیدم دراز دوباره

 دق اون با. بود جذاب خوابیدنشم حتى. شدم خیرش

 به مزه با من تخت اون تو گندش هیكل و بلند

 حالت باال به همیشه مثل موهاش.  رسید مى نظر

 .بود شده داده

 

 لىو ببینم و چهرش تونستم نمى دقیق كه این با

 هیچ كه اخمى كرده، اخم بازم كردم مى حس

 .شد نمى جدا ابروهاش بین از وقت

 



 امشب اردوان دمكر مى احساس چرا دونم نمى

 به مشكیش پیراهن. رسه مى نظر به تر جذاب

 هیكل و گنده بازوهاى و بود چسبیده هیكلش

 انقدر حاال تا داد، مى نشون بهتر و ورزشكاریش

 .بودم نكرده نگاه بهش عمقى

 

 اجازه این بهم اتاق تاریكى چهرش، به زدم زل

 صدا بى و نفسم. ببینمش واضح كه داد نمى رو

 حس یه اردوان كنار در بودن از. مداد بیرون

 نمى چیزى از دیگه. بود داده دست بهم عجیبى

 به اردوان شناخت و سال همه این بعد ترسیدم،

 .داشتم ایمان پاكیش چشم

 

 نگام و بودم جلوش مناسب نا لباس با ها بار

 و كشیده دراز من از فاصله با االنم حتى. نكرده

 . صورتش جلو گذاشته دستشم حتى



 

 تخت یه رو كنارش ها مدت تا اگه دونستم ىم

 از كارا این یعنى نداره كارى باهام بازم بخوابم

 بهتر این از هاى موقعیت. بود بعید اردوان

 اینجا من از مواظبت براى فقط كه االن. داشت

 بخواد كه بود محال كرد، نمى كارى پس. بود

 مى امنیت احساس كنارش چقدر. كنه كارى

 .كردم

 

 بهش و كردم مى فكر موضوع این كه ورط همین

 این از قبل و من سمت برگشت یهو بودم زده زل

 وت شدم كشیده بدم نشون العملى عكس بخوام كه

 .آغوشى

 

 دست. شد حبس سینم تو نفس و شد گرد چشمام

 ى سینه رو سرم و بود نشسته پشتم اردوان



 كل و كردم هنگ اى لحظه براى. بود مردونش

 !كرد؟ مى چیكار داشت ردوانا كرد، یخ بدنم
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 بزنم پسش خواستم و آوردم باال و لرزونم دست

 غیر كار این فهمیدم گندش هیكل توجه با كه

 نمى و بودم شده الل انگار طرفیم از. ممكنه

 یمبین تو اردوان عطر بوى. بزنم صداش تونستم

 عطر این بوى انقدر چرا دونم ،نمى بود پیچیده

 . داشتم دوست رو

 

 رانقد اردوان یعنى نداشتم، رو حركتى هیچ قدرت

 یا! نشه؟ من ى متوجه كه بود سنگین خوابش

 باعث و آورده فشار بهش زیاد خستگى شایدم

 .شه عمیق خوابش شده

 

 حساى گذاشتم، هم روى و چشمام و گزیدم و لبم

 پس رو همه كه میومد سراغم جورى وار جور

 تو من و خورد نمى تكونى هیچ اردوان زدم، مى



 و كنم بیدارش خواستم مى. بودم معذب آغوشش

 .تونستم نمى

 

 چشماش تو باید چطور بعدش شد مى بیدار اگه

 خودشم بعدش نكنه اصال! كردم؟ مى نگاه

 رت سنگین سر باهام بعد به این از و شه پشیمون

 .یشهم بهتر داره اخالقش تازه كنه، برخورد

 

. كرد خطوط ذهنم به فكر هزاران لحظه اون تو

 نفس و اردوان عطر. بود گرفته خوابم كم كم

 و خیالى بى به بزنم و خودم دادم ترجیه و كشیدم

 .بخوابم طورى همین

 

 بعدشم كرده، بغلم اون بغلش تو نیومدم كه من

 بیدار كه صبح سنگینه، خوابم كه دونن مى همه



 و نشدم بیدار صالا من گه مى خودش با شه

 . نمیاره خودشم روى به نفهمیدم،

 

 و بستم و چشمام حركتى هیچ بدون فكر این با

 گرم اردوان آغوش. برم خواب به داشتم سعى

 كلى كه آغوشایى از. داد مى امنیت بوى و بود

 .كنه مى آرومت و ده مى بهت خوب حس

 

 همچین داره باره اولین كه ساله هفده دختر یه منم

 مى تجربه موقعیتى همچین تو اونم رو ىآغوش

 ى فرشته روزا این كه كسى آغوش اونم كنه،

 .مزد جونى بى لبخند استرس اوج تو. بود نجاتم

 

 تو بار یه من حاال شد، نمى شب صد كه شب یه

 مخصوصا نمیشه، هیچى كه بخوابم ناجیم آغوش

 .دارم نیاز حامى به و شده بیشتر ترسم كه حاال



 

 و بذارم سینش رو سر راحت نمبتو كه حامى

 مثل درست بخوابم، راحت اضطرابى هیچ بدون

 ...اآلن

 

                                     **** 

 

 حس كه بودم بیدارى و خواب تو شب نصف

 روى هایى لب و شد كشیده موهام تو دستى كردم

 مچش بخوام كه بودم اونى تر خسته. نشست سرم

 .كنم باز و هام

 

 خواب به دوباره دست همون هاى نوازش با و

 .رفتم
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 اردوان از اثرى شدم بیدار خواب از كه صبح

 توى رو دیشب اتفاقات تمام انگار نبود، كنارم

. نبودن واقعى كدومشون هیچ و دیدم خواب

 من تخت رو من اردوان كه دیشب یادداورى



 و تعجب باعث كشید آغوش به منو و خوابید

 غلب تو صبح تا من یعنى. شد مى كشیدن خجالت

 !بودم؟ اردوان

 

 یه آدما ما اومدم، پایین تخت از و گزیدم و لبم

 گرمیم لحظه اون كه كنیم مى كارایى یه وقتایى

 به كه بعدش كردیم چیكار نیست حالیمون

 غلطى چه كه كنیم مي درك تازه و میایم خودمون

 .شیم مى پشیمون ىكل كردیم

 

 اب شد، نمى روم و بیرون برم اتاق از خواستم مى

 و نباشه خونه اصال اردوان داشت امكان كه این

 چى هر. نداشتم رو باهاش شدن رو به رو روى

 نمى بازم نیارم خودم روى به كردم مى سعى

 اردوانم كه تابلوإ انقدر قیافم دونستم مى شد،

 .شه مى متوجه



 

 هباالخر خودم با رفتن كلنجار كلى از بعد آخرشم

 خونه.  شدم خارج اتاق از و دریا به زدم و دل

 پنجره از  ، بود دلگیر و كور و سوت بازم

 جاى سره اردوان ماشین انداختم، باغ به نگاهى

. بیرون زده خونه از یعنى این و نبود همیشگیش

 تابرگشتم و دادم بیرون صدا با و شدم حبس نفس

 جیغ روم به رو شخص دیدن با كه اتاقم تو برم

 .كشیدم بلندى

 

 اومد سریع كرده تعجب بود معلوم كه حمیرا

 :گفت وهراسون كنارم

 

 تا.بترسونمت خواستم نمى ببخشى فرمیسك، منم_

 .سمتم برگشتى كنم صدات خواستم

 



 هاى چشم به بودم زده زل كه طور همون

 یهو دادم مى گوش توضیحات به و مهربونش

 یه براش دلم. گرمش آغوش تو كردم رها و خودم

 كمك غذاهاش، خودش، براى بود، شده ذره

 و زدناش غر براى حتى مهربونیاش، كردناش،

 .كردناش دعوا

 

 با كه گذاشتم شونش روى و سرم و زدم لبخندى

 :گفت مهربونش صداى

 

 از مدت این تو دونى نمى من، برم قربونت_

 ستمخوا مى بارى چند خودم كشیدم، چى دوریت

 از تا چند حتى نذاشتن، و پلیس ى اداره برم

 ، زدم سر هم رو خونه اطراف هاى بیمارستان

 بعد .باشه نیومده سرت بالیى نكرده خدایى گفتم

 خوب داد بهم و شدنت پیدا خبر سیاوش كه این



 تبرا سریع همین براى اى گشنه االن دونستم مى

 بد چقدر دونم مى من فقط آخه كردم، درست غذا

. تنذاش سیاوش پیشت بیام خواستم خیلى ذایى،غ

 كرف همش ، نبود دلم تو دل نمیشه، فعال گفت مى

 زارن نمى كه افتاده واست اتفاقى كردم مى

 .ببینمت

 

 داج ازم شد تموم همیشگیش سخرانیه كه این بعد

 :گرفت قاب و صورتم دستاش با و شد

 

 !كه؟ نشد طوریت! عزیزم؟ خوبى اآلن_

 

 . شد تر عمیق ملبا رو لبخند

 



 كه نشده چیزى نگرانى انقدر چرا جون حمیرا_

 .خوبم خوبه من

 

 كشید گونم رو وار نوازش و دستش حمیرا

 

 !كه؟ نكردن اذیتت! مطمئنى؟_

 

 اب دزدیدنم قضیه از حمیرا دوستم نمى كه این با

 و دادم تكون ى نشونه به سرى ولى نه یا خبره

 :گفتم قضیه این پیچوندن براى

 

 چى! گشنمه؟ چقدر دونى نمى حمیرا ىوا_

 !گذاشتى؟

 



 به و من كه حالى در و گرفت و دستم حمیرا

 :گفت كشوند مى آشپزخونه سمت

 

 مى میشه، آماده داره كم كم دیگه الزانیا،_

 ىرس نمى صبحونه به شى مى بیدار دیر دونستم

 .كردم درست زود ناهارو همین براى

 

 كه همین. بودم حمیرا كردناى توجه این عاشق

 افتادم، اردوان یاده تازه شدیم آشپزخونه وارد

 مردد و كردم حمیرا به رو ، ماسید لبم رو لبخند

 :پرسیدم

 

 !رفت؟ كى اردوان_

 



 جواب رفت مى گاز سمت به كه حالى در حمیرا

 :داد

 

 .داشت عجله كه این مثل رفت، زود صبح_

 

 !نگفت؟ چیزى_

 

 !چطور؟ نه_

 

 انداختم باال اى شونه

 

 پرسیدم طورى همین هیچ_
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 كرد دستش كشى دست حمیرا

 

 مى فقط انگار شلوغه، زیادى سرش روزها این_

 .بره و من دست بسپره رو تو بیام من خواست

 



 و كرد باز و فر در حمیرا كه دادم تكون سري

 االزانی بوى. آورد بیرون رو الزانیا حاوى سینى

 .برد مى سرم از هوش داشت

 

 به بودم زده زل نداشت، حرف حمیرا هاى الزانیا

 نكرده آشپزى وقت هیچ ، حمیرا دست حركات

 حمیرا خواستم مى چیزى هر وقت هر و بودم

 خودمم نمیومد بدم كرد، مى درست برام سریع

 برخ آینده از كه كسى باالخره بگیرم، یاد آشپزى

 باید رفت، اینجا زا حمیرا روزى شاید نداره،

 .بیام بر شكمم پس از بتونم

 

 هاى تكه به چاقو با رو الزانیا دقت با حمیرا

 وىت من براى رو قسمتى. كرد تقسیم ترى كوچك

 گذاشت سس با همراه و ظرف  و گذاشت بشقاب

 .جلوم



 

  شدى، الغر حسابى مدت این تو عزیزم، بخور_

 مى خراب و پوستت شدن الغر بیشتر این از

 . نكن الكى فكراى انقدرم. هكن

 

 حمیرا شدم، خوردن مشغول و دادم تكون سرى

 نظاره لب به لبخند و بود نشسته روم به رو هم

 .بود من گر

 

. بودم شده سیره سیر. خوردم سكوت در و غذام

 :گفتم حمیرا به رو و كشیدم شكمم به دستى

 

 آشپزى با بشم الغر چقدرم هر درد، بى دستت_

 .شم مى پلوت روزه دو تو

 



 ظرف و گفت" جونتى نوش"  لب زیر حمیرا

 خواستم. شویى ظرف سینك تو گذاشت منو غذاى

 غبا تهه زنه اون یاده یهویى خیلى كه بگم چیزى

 نمى.  زدم توهم كردم مى حس همش. افتادم

 میون در حمیرا با رو چیزى همچین باید دونستم

 .نه یا بذارم

 

 یادم از چى همه اردوان وجود با دیروز حتى

 حمیرا كه طور همین. كردم هوا دوباره. بود رفته

 :گفتم شست مى هارو ظرف داشت

 

 !گرده؟ مى بر كى نگفت اردوان حمیرا،_

 

 باال اى شونه سمتم برگرده كه این بدون حمیرا

 انداخت؛



 

 زودیا این به نكنم فكر ولى نگفت، چیزى نه_

 .برگرده

 

 گزیدم و لبم

 

 پس خودش، خونه ببره و من بود قرار اردوان

 داشتم وحشت خونه این از كه این با! میاد؟ كى

 .داد مى قلب قوت بهم حمیرا حضور بازم ولى

 

 

 ..گشت مى بر زودتر چه هر اردوان كاش
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 ترسیدم می نخوردم، جم حمیرا کنار از روز اون

 ها روز این. اغمسر بیاد زنه اون و اتاقم تو برم

 اردوان دیشب اگه واقعا و بودم شده ترسو زیادی

 .بذارم هم رو چشم تونستم نمی صبح تا نبود

 

 بمل جون به بیوفتم شد می باعث دیشب یادداوری

 بچگیام عادت این بکنم، دندونم با و پوستش و



 می و لبم پوست استرس یا ترس موقع همیشه بود

 .جویدم می ناخونامو یا. کندم

 

 داشت سعی و بود شده ترسم متوجه هم حمیرا

 ودب گذاشته عاشقانه فیلم یه کنه، پرت و حواسم

 تخمه و میوه همشم نفهمیدم، ازش زیادی چیزه که

 می شاید بخورم، تا جلوم ذاشت می هوله و هله و

 ولی کنم، خیال و فکر کمتر اینجوری خواست

 ؟!شد می مگه

 

 هب خونه تلفن صدای که بود چهار ساعت طرفای

 بلند جان از سریع و کردم هول. اومد در صدا

 :گفت و انداخت بهم نگاهی حمیرا. شدم

 

 .دم می جواب من عزیزم بشین تو_



 

 :داد جواب و رفت تلفن سمت به خودش و

 

 بله_

 

 طرف صدای کیه، بفهمم تا کردم تیز و گوشام 

 :گفت حمیرا یهو ولی نمیومد

 

 نمی تنهاش لحظم یه ، هست حواسم آقا بله_

 .زارم

 

.._ 

 

 .هست حواسم چشم چشم_



...._ 

 

 .کردیم می نگاه فیلم داشتیم االن_

 

..._ 

 

 .ریم نمی بیرون عمارت از اصال نه_

 

..._ 

 

  آقا چشم_

 

..._ 

 



 ...خدافظ. چشم چشم_

 

 :گفتم حمیرا به رو گوشی کردن قطع محظ به

 

 !اردوان؟ یا عمو! بود؟ کی_

 

 همون و ذاشتگ جاش سره رو گوشی حمیرا

 :داد جواب میومد سمتم به که طور

 

 سفارش کلی بود، تو نگران بودن، اردوان آقا_

 محافظ تا چند که این مثل.باشم مراقبت که کرد

 از عنوان هیچ به گفت می فرستادن، دیگم

 ...نشین خارج عمارت

 



 و من بیاد نگرانه اگه خوب شدم، کفری دستش از

 خوام می دورشو اهر از نگرانیه ببره، اینجا از

 !.چیکار؟

 

 .تلویزیون به زدم زل و نشستم مبل رو حرص با

 شده زیاد انقد اردوان از توقعم چرا دونم نمی

 ای اشاره. گرفت جای کنارم دوباره حمیرا. بود

 :گفت خنده با و کرد تلویزیون به

 

 ناال گرفت، رو عوضیا اون پسره باالخره ایول_

 .ده می نجات رو دختره

 

 انداختم بود بزن بزن حال در که پسره به ینگاه

 :گفتم خودم با و

 



 می اینجوری من خاطر به اردوانم یعنی_

 !ده؟ می نجاتم باالخره! جنگه؟
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 در شدن باز صدای که بود نه ساعت طرفای

 حمیرا. شدم بلند جام از سراسیمه اومد، ورودی

 در ی خیره اومد، بیرون شپزخونهآ از سریع هم



 چهارچوب تو سیاوش قامت که بودم شده ورودی

 .شد نمایان در

 

 شخیر و کشیدم پوفی باشه، اردوان داشتم توقع

 پیراهن و آبی جین شلوار اون تو هیکلش  شدم،

 می نظر به همیشه از تر جذاب رنگ کم آبی

 می روشن لباسای اکثرا اردوان خالف بر. رسید

 . پوشید

 

 که گفتم لب زیر سالمی ، سمتم اومد دیدنم با

 زل. شد اسیر مردونش های دست توسط بازوهام

 لب آروم مردونش بم صدای با و چشمام تو زد

 :زد

 

 !خوبی؟_



 

 قدرت که طوری. لرزید دلم ای لحظه برای

 به خودش مثل فقط دادم، دست از هم رو تکلمم

 دهنم از حرفی هیچ و بودم زده زل چشماش

 . شد نمی جخار

 

 به رو چی همه! خبره؟ چه اونجا سیاوش_

 !راهه؟

 

 سمتش، چرخیدیم جفتمون حمیرا صدای با

 شونم روی از و دستاش که این بدون سیاوش

 :گفت حمیرا به خطاب برداره

 

 فقط میشه، درست داره چی همه بخواد خدا اگه_

 تو هممون طرفیم از هست، نیاز زمان کمی



 ونبهت سر یه اومدم ست،اینجا فکرمون و شرکتیم

 .بزنم

 

 زد سیاوش روی به لبخندی حمیرا

 

 ...بریزم برات چایی یه تا بشین پس باشه_

 

 به برگشت حمیرا و داد تکون سری سیاوش

 و دم تازه های چایی اون از تا آشپزخونه

 .بیاره برامون معطرش

 

 بوده، خوب همیشه حمیرا و سیاوش ی رابطه

 ...همیشه

 خاص مهربونی مردونش بهتا کنار در سیاوش

 نصیب که هایی مهربون اون از داشت، خودشو



 خودش به عجیب و آدم ولی شد، نمی کسی هر

 .شدم جذبش من که طور همون کرد، می جذب

 

 و من و کرد وارد شونم به آرومی فشار سیاوش

 نشست کنارم خودش ، مبل روی نشوند

 

 به رو! چطوره؟ ما خانوم فرمیسک حال خب_

 !راهی؟

 

 می نشون ترسو و خودم سکوتم با کردم می حس

 شم، دیده ترسو خواستم نمی سیاوش جلوی و دم

 و دمکشی عمیقی نفس. بود بس دیگه بازی تابلو

 :دادم جواب کنم نگاهش که این بدون

 



 چه هر امیدوارم عموام نگرانه فقط بهترم،_

 .شه درست اوضاع این زودتر

 

 رو بلندش پاهای و زد مبل به ای تکیه سیاوش

 :انداخت هم روی

 

 نباش، نگران تو میشه، درست داره که اوضاع_

 بر پسش از داریم که مردونس کاره سری یه

 زرو چند تا که درست به بچسب فقط تو میایم،

 .میشه باز ها مدرسه دیگه

 

 این تو هم، تو رفت اخمام مدرسه یادداوری با

 درس و رفتن مدرسه ی حوصله کی ویلی هیلی

 !آخه؟ داشت خوندن

 



 یم سرم تو چی  بود فهمیده سیاوشم که این مثل

 که  حالی در و زد شقیقم به ای ضربه گذره،

 :گفت بود لباش رو لبخندی نیمچه

 

 و درس از بچه، نکن فکر مسخره چیزای به_

 مدرسه بری اتفاقا کنی، فرار تونی نمی مشق

 باشه شلوغ دورت میشه، تر کم خیاالت و فکر

 ...بهتره

 

 با و سمتش برگشتم و گذاشتم شقیقم رو و ستمد

 :زدم لب آرومی صدای

 

 خودتی بچه_

 



 ی بچه یه مثل شد، تر عمیق لباش رو لبخند

 آرومی خیلی صدای با و کشید و لپم ساله چهار

 :گفت

 

 ...کوچولو تو خودمی ی بچه_
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 منظورش بتونم هک این از قبل شد گرد هام چشم 

 دست به سینی حمیرا کنم درک حرف این از و

 به که طور همون و اومد، بیرون آشپزخونه از

 :گفت کرد می تعارف چایی سیاوش

 

 الغر روزها این اردوان آقا و تو کنم می حس_

 در پا از خودتون، به برسین خورده یه شدین،

 .میاینا

 

 رو گذاشت و برداشت چایی لیوان یه سیاوش

 :یزم

 

 چهار اندازه اردوان واال! شده؟ الغر اردوان_

 می شما بعد بخوره منم مونده کم خوره، می نفر

 !شده؟ الغر گی



 

 اراده بی ، اردوان خوردن غذا یادداوری با

 بود سیاوش با حق نشست، لبام رو لبخندی

 می غذا نفر چهار ی اندازه به واقعا اردوان

 که خورد می ای اندازه به باید باالخره خورد،

 .نه یا باشه گندش هیکل اون گوی جواب

 

 به نگاهی. نشست کنارم مبل روی حمیرا

 :گفت نگرانی با و انداخت سیاوشی

 

 ...شده غذا کم کنم می حس_

 

 انداخت باال ابرویی سیاوش

 

 ..اردوان نه باشی من نگران باید اآلن شما_



 

 :زد لبخندی حمیرا

 

 غذای ینکار حال در همش جفتتونم، نگران_

 ترسم می که، خورین نمی هم حسابی درست

 کنم درست خوری می چی راستی. شین مریض

 !خوبه؟ ترش مرغ! ؟

 

 هم رو سیاوش ی عالقه مورد غذای حتی حمیرا

 هک سیاوش بود، عزیز براش که بس دونست، می

 می رو حمیرا که انقدر بود، پالس اینجا همش

 لیوان سیاوش دید، نمی رو خودش ی خانواده دید

 .برد لباش سمت به و برداشت و چاییش

 



 فقط بمونم، تونم نمی زیاد جان، حمیرا نه_

 باید بپرسم و حالتون و بزنم بهتون سر یه خواستم

 همه برا راه سره دم می قول ولی. برگردم زود

 پرس چهار اردوانم برا نشن، الغر که بگیرم غذا

 .نمونه گشنه بچه گیرم می

 

 با امروز خندیدم، یاوشس لحن به ریز ریز 

 جلوه شکمو رو اردوان بود کرده عهد خودش

 ابی مونده فقط غذاست، کم خودش که این نه بده،

 .بخوره منو

 

 و حمیرا. شد بلند کمی خندم صدای فکرم این با

 و خندم زود خیلی منم و سمتم برگشتن سیاوش

 به رو و زد ای مردونه لبخند سیاوش کنم، جمع

 :گفت من

 



 ..بخندیم هم ما بگو بود داری خنده چیزه_

 

 :دادم جواب شیطنت با

 

 مزگیش بی به نبود دار خنده هم قدرا اون نه_

 خندیم

 

 بخندیم مزگیش بی به هم ما بگو خب_

 

 انداختم باال ابرویی

 

 خندم می من ، بود خصوصی فکر یه دیگه نه_

 .بخندین من ی خنده به هم شما

 



. کردن می همنگا لب به لبخند حمیرا و سیاوش

 زیدمگ و لبم. بودم نخندیده اینطور بود وقت خیلی

 من " گفتن با سیاوش که پایین انداختم و سرم و

 حمیرا دنبالش به و شد بلند جاش از"  برم دیگه

 :گفت

 

 .اومدی االن همین که تو! کجا؟ اِ _

 

 دستش قیمت گرون ساعت به نگاهی سیاوش

  انداخت

 

 همه االن داریم، کار کلی شده، دیرم دیگه نه_

 .برم باید دیگه. منن منتظر

 

 داد تکون سری حمیرا



 

 خودت مراقب فقط راحتی، طور هر باشه،_

 ولی کنم درست براتون غذا رسم نمی اآلن باش،

 .بگیر چیزی یه حتما راه سره

 

 که منی سمت برگشت و گفت ای باشه سیاوش

 و هام چشم به زد زل بودم، شده بلند جان از االن

 :گفت خودش خاص لحن با

 

 .باش خودش مراقب_

 

 خارج عمارت از و کرد خدافظی سریع خیلی و

 خونه تو عطرش بوی هنوزم ولی رفت. شد

 شعطر بستم و چشمام ، زدم لبخندی. بود پیچیده

 .کشیدم نفس و



 

 نگاه با نگاهم کردم باز و هام چشم که همین

 بود لبش رو داری معنا لبخند خورد، گره حمیرا

 خجالت و کنم جمع و خودم سریع شد اعثب که

 . بکشم

 

 بود شده کشیدنم خجالت ی متوجه که حمیرا

 روی های ظرف کردن جمع مشغول و خودش

 چی یه رم می من"  گفتن با و داد نشون میز

 .رفت آشپزخونه سمت به"  کنم درست

 

 می خوردن تو رو زندگی کال حمیرا انگار

 گذشت، یم آشپزخونه تو عمرش تمام و دونست

 م،رفت اتاقم سمت به و گرفتم گاز و پایینم لب

 به و حسم نکنه. بود رفته حمیرا جلوی آبروم

 !باشه؟ فهمیده سیاوش



 

 لب زیر که طور همون و زدم سرم به ای ضربه

 .شدم اتاق وارد"  تابلو"  کردم می زمزمه
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 خواست مى سرد آب دوش یه دلم موقعیت اون تو

 آوردن در از بعد و حموم تو پریدم سریع پس

 رو اى دقیقه چند. آب دوش زیر رفتم لباسام

 خودم شستن از بعد و موندم آب زیر طور همین

 .بیرون اومدم حموم از

 

 درگیر كل به و ذهنم بود اومده سیاوش وقتى از

 و حواسمو خواستم مى هى. بود كرده خودش

 از اى لحظه تصویرش. شد نمى و كنم پرت

 .رفت نمى كنار چشمام جلوى

 

 تابلو حمیرا جلوى این از بیشتر خواستم نمى

 از و پوشیدم و لباسام سریع همین براى باشم،

 تو حمیرا معمول طبق. بیرون رفتم اتاق



 و كنارش رفتم. آشپزى مشغول و بود آشپزخونه

 راب چى ببینم تا قابلمه رو بودم زوم كه حالى در

 :گفتم گذاشته

 

 !رفته سر حوصلم حمیرا_

 

 سمتم برگشت و گذاشت رو قابلمه در حمیرا

 

 ای بذار، فیلم یه یا ، كن روشن و تلوزیون برو_

 و حال خورده یه بزن قدم باغ تو برو خواى مى

 .شه عوض هوات

 

 تصویر بزنم، حرفى تا كردم باز دهن كه همین

 تمصور چشمام، جلو اومد كلبه داخل زن اون

 :گفتم كالفه و هم تو رفت



 

 .ببینم فیلم رم مى_

 

 حمیرا جانب از حرفى منتظر كه این بدون و

 مبل رو. شدم خارج آشپزخونه از عجله با بمونم

 كه طور همون و ، نشستم تلویزیون روى به رو

 زن اون به بودم دندون با ناخونام كندن مشغول

 .كردم فكر

 

 نمى و مبزن حرف بقیه با راجبش خواستم مى

 مى و دهنم و شد مى مانعم حسى یه تونستم،

 نم،نك باور و حرفم بقیه ترسیدم مى انگار. بست

.  زده توهم كه بوده روش فشار انقدر بگن كه

 .كنن نگاهم دیوونه یه چشم به خواستم نمى

 



 باید. شدم بلند جام از منتظره غیر حركت یه تو

 توهم كه واقعیه، شخص اون كه میشم مطمئن

 چه نداشتم باور رو خودم خودمم حتى دم،نز

 .بقیه به برسه

 

 اتاقم از پشتم، فرستادم و دارم نم موهاى

 احمیر به كه این بدون و برداشتم و سوییشرتم

 .افتادم راه كلبه سمت به پشتى در از بگم

 

 بودن، زدن قدم حال در باغ تو نفرى شش پنج،

 از تا كردم صبر كمى نگهبانان، از بود معلوم

 تهه سمت به آروم  هاى قدم با و شن دور جا اون

 پشت شدم مى تر نزدیك كلبه به چى هر رفتم، باغ

 مى عمیق هاى نفس همش شد، مى تر تند قلبم

 .كنم دور خودم از و ترس داشتم سعى و كشیدم

 



 ولى باشه داشته ترسناكى صورت شاید زن اون

 ستتون نمى پس فلجه، یعنى این و بود ویلچر رو

 . بزنه آسیب بهم

 

 بامل ایستادم، جام سره اى لحظه كلبه به رسیدن با

 كه ورودیش در به زدم زل و كردم تر زبونم با و

 مبفهم ذاشت نمى پنجره ى پرده ، بود شده بسته

 .خبره چه كلبه تو

 

 سمت به كه داد قدرت بهم بازیم پررو دوباره

 ااینج كه كیه، زن اون فهمیدم مى باید برم، كلبه

 !كنه؟ مى رچیكا

 

 سمت به و آوردم زبون به رو خدا اسم لب زیر

 م،انداخت سرم پشت به نگاهى برداشتم، قدم كلبه

 شك بدون ولى بودن، شده خارج دیدم از نگهبانا



 مى اینجا به رو خودشون سرعت با من جیغ یه با

 . رسوندن

 

 در عقب، رفتم سریع و كردم باز رو كلبه در

 ىنم دیده چیزى زیاد كىتاری از ولى شد باز كامل

 خیلى و جلو، رفتم قدمى لرزون پاهاى با. شد

 هكلب زدم، رو بود در كنار كه رو برق كلید سریع

 . شد روشن كمى

 

 احتیاط با و جلوتر رفتم نبود، زن اون از اثرى

 نبود، هیچى ولى چرخوندم، مى كلبه تو و نگاهم

 شجاعت همه این دونستم نمى خودمم... هیچى

 به و من حسى یه آوردم، كجا از بارگى كی به رو

 حس این دونستم نمى و كشوند مى سمت این

 خبرى اینجا كه شد مى باورم داشت كم كم چیه،



 از ویلچر بر سوار زن لحظه همون كه نیست

 .ایستاد روم به رو و شد خارج اتاقك

 

 یادم اى لحظه براى و شد گرد ترس از چشمام

 د،ش تر نزدیك ىكم زن بكشم، نفس باید كه رفت

 مچش اون با و ایستاد روم به رو كمى ى فاصله با

 .بهم زدم زل بازش نیم

 

 كال كردم مى حس كه بود سوخته طورى پلكاش

 مچش بود معلوم ولى بینه، نمى و من و نابیناست

 اینطور كه داره بینایى كمى هنوز چپش سمت

 .بیاد من سمت به تونسته

 

 به باالخره كه یمكرد نگاه هم به چقدر دونم نمى

 داشت لرزش كمى كه صدایى با ، اومدم حرف

 :گفتم



 

 !تى؟... هست كى تو ت_

 

 :دادم ادامه شد طوالنى كه سكوتش

 

 ؟!كنى مى چیكار چى اینجا ا_

 

 كردم تكرار و سوالم باره دو نداد، جوابى هم بازم

 نزدیك بهش خواستم مى نكردم، دریافت جوابى و

 :گفتم آرومى به تونستم، نمى و شم تر

 

 !اینجا؟ رده.. آو رو تو كى_

 

 كرد، مى عصبیم داشت سكوتش سكوت، بازهم و

 اطراف به نگاهى و دادم بیرون صدا با و نفسم



 پس نبود، زندگى براى هیچى خونه تو. انداختم

 !كرد؟ مى زندگى اینجا چطور زن این

 

 !بودن؟ خبر با وجودش از اردوان و عمو یعنى
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 زن اون به دوباره و گرفتم كلبه از و نگاهم

 اى جرقه آن یه تو زد، نمى حرفى هیچ. دوختم

 :گفتم آرومى به و شد زده ذهنم تو



 

 !بزنى؟ حرف تونى نمى_

 

 نمى نشون خودش از حركتى هیچ بازم كردم فكر

 آرومى به و سرش باورى نا كمال در ولى ده

 نمى كه دیده آسیب گردنشم بود ممعلو داد، تكون

 .بده تكونش زیاد تونه

 

 و شدم حبس نفس. داشتم هراس ازش كمتر حاال

 .شدم نزدیك بهش اى دیگه قدم و دادم بیرون

 برنه حرف تونه نمى و الله بودم فهمیده كه حاال

 .سوخت مى حالش به دلم ترس جاى به

 

 و بدنش بود، شده فلج پاهاش بود، سوخته چهرش

 ركو چشمش یه بده، تكون تونست نمى وبىخ به



 همون یعنى این و بود باز نیم دیگش چشم و

 مشكالت این تمام با نداره، كامل بینایى چشمشم

 .بزنه تونست نمى حرفم

 !بود؟ اومده زن این سره بالیى چه

 

 زن اون شد باعث كه اومد كلبه بیرون از صدایى

 بخو ولى ترسیده، فهمیدم بره، عقب به هراسون

 !بود؟ چى براى ترسش

 

 به نگاهى و زدم كنار كمى رو پنجره ى پرده

 ور پرده بودن، نگهبانا از تا دو انداختم، بیرون

  .زن اون سمت برگشتم دوباره و كردم ول سریع

 

 .اتاقك تو برگشته فهمیدم نبود، اونجا



 این دونستم نمى ، بود شده درگیر شدت به ذهنم

! رسه؟ مى بهش كى اصال و كنه مى چیكار زن

 پس از چطور وضعیتش این با و خوره مى چى

 !میاد؟ بر خودش

 

 .رفتم اتاقك سمت به

 نمى ، تاریكى تو اتاقك اى گوشه رفته دیدم

 براى نه، یا داره برق پریز اتاقك این دونستم

 زل. نكردن كردنش پیدا براى تالشیم هیچ همین

 :گفتم و زن اون به زدم

 

 .بیرون ىبیا تونى مى رفتن اونا_

 



 كه تنهاست زیادى بود معلوم. اومد جلو مردد

 از سر داشتم دوست. كرده اعتماد من به اینطور

 .كنم كمك بهش و بیارم در رازش

 هب حاال تا كنم فكر باشه بوده بدى آدم اگه حتى

 .باشه داده پس تقاص كافى ى اندازه

 مطمئن تصمیمم این از و كردم، مى كمكش باید

 .بودم
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 :گفتم و شدم نزدیك بهش

 

 !خوردى؟ ناهار_

 

 داد، تكون راست و چپ به سرى آرومى به بازم

 نشداشت تغذیه سوء به پى شد مى نحیفش هیكل از

 داشت خونم چرا دونستم نمى خودمم برد، پى

. میاوردم غذا براش باید میومد، جوش به براش

 :انداختم بهش اى دیگه نگاهى

 

 .بخورى بیارم چیزى یه برات رم مى_

 

 از كه كرد مى نگام داشت فقط حركتى هیچ بدون

 برام كلبه اون دیگه حاال بیرون، زدم كلبه اون



 راجب شده طور هر خواستم مى نبود، ناك خوف

 اینجا عمو، فقط بزنم، حرف عمو با زن این

 حضور بابت حتما باید عمو و بود عمو عمارت

 جوابى كلبه این تو وضعیت این با اونم زن این

 .باشه داشته

 

 حمیرا. شدم عمارت وارد پشتى در همون از

 چه "گفتم خودم با كرد، مى نگاه تلویزیون داشت

 كنارش رفتم" كند دل آشپزخونه از باالخره عجب

 :گفتم بشه من و متوجه كه این از قبل و

 

 !شه؟ مى آماده كى غذات گشنمه، من حمیرا_

 

 :داد جواب و سمتم برگشت احمیر

 



 به آب یه برى تو تا آمادست، دیگه ربع یه_

 .چینم مى میزو كم كم منم بزنى صورتت و دست

 

 و دست درباره ، اومدم حموم از تازه حمیرا_

 !بشورم؟ و صورتم

 

 :شد بلند جاش از حمیرا

 

 همش! سختته؟ انقدر صورت و دست یه شستن_

 .شن مى كثیف خو آویزونى دیوار و در از

 

 :گرد تعجب از چشمام

 

 !میمونم؟ من مگه حمیرا_

 



 انداخت باال ابرویى

 

 !نیستى؟_

 

 .شد پوكر قیافم

 

 و تعریف از فراوان تشكر با واقعا، مرسى_

 .زیادت نهایت بى تمجید

 

 سمت به كه طور همون و زد لبخندى حمیرا

 :گفت رفت مى آشپزخونه

 

 مى كه باال اون از دیگه، گم مى راست خوب_

 هر شى، مى ها نرده آویزون پایین بیاى خواى

 كنىن بررسیش نزنى دست بهش تا بینى مى چیم



 االب راستم دیوار از كنم ولت شى، نمى بیخیالش

 .رى مى

 

 قبال رو شیطنت این بود، گرفته خندم خودمم

 نرده از كى بار آخرین نمیاد یادم حاال ولى داشتم

 شده آروم بود وقت خیلى پایین، خوردم سر ها

 كرده آرومش مشكالت كه آروم دختر یه بودم،

 .بود گرفته ازش رو شیطنتاش و بود

 

 نم موهاى و شستم و صورتم و دست اجبار به

 رب میز رو لبم برق دیدن با بستم، كش با و دارم

 از كمى تا كشیدمش لبام رو بار چند و داشتم

 بود شده سردم طرفیم از شه، كاسته لبم خشكى

 بیارم در و سویشرتم كه این بدون نهمی براى

 . آشپزخونه تو رفتم

 



 كشید مى غذارو داشت و بود چیده و میز حمیرا

 پشتش كه حمیرا به خطاب و نشستم صندلى رو

 :گفتم بود من به

 

 !كجاست؟ سیمین ، حمیرا_

 

 جلو گذاشت رو برق بشقاب و برگشت

 

 !چطور؟_

 

 همینطورى_

 

 انداخت باال اى شونه

 



 .عموش پیش ره مى گفت واال، مدون نمى_

 

 :گفتم متعجبم

 

 !نداره؟ و كسى نگفتى مگه_

 

 باباش. بودم شنیده اینطور منم. علم و هللا_

 ...مادرشم و  كنه مى تصادف

 

 .میشه ناپدید اردوان مادر با همراه مادرشم_

 

 :مگفت سریع خیلى كه شدم متعجب حمیرا صورت

 

 .بودى گفته بهم خودت قبال_



 

 غذاى به و داد تكون سرى" آهان" گفتن اب حمیرا

 :كرد اى اشاره جلوم

 

 به رم مى كنه مى درد سرم منم بخور و غذات_

 . بكشم دراز خورده
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 و شد خارج آشپزخونه از حمیرا كه گفتم اى باشه

 وردبرخ سیمین، رفتار. فكر تو رفتم عمیقا منم

 سیمین مادره شدن ناپدید و سیمین، دخو با اردوان

 انگار ، كنجكاو كه منم منم، بود مرموز زیادى

 خواستم مى و بود كرده گل بازیم كارگاه بازم

 دونستم نمى ولى بدم ربط بهم و اتفاقات همه

 .چطور

 

 كه چیزهایى مختلف، چیزهاى از شد پر ذهنم

 مى عمو به باید شاید نبودم، مطمئن ازش فعال

 ....یدشا گفتم،

 

 مىن پایین گلوم از غذا ولى بود گشنم كه این با

 وقتى و شدم خارج آشپزخونه از سریع. رفت

 بشقاب یه سریع نیست اطراف اون حمیرا فهمیدم

 ، زن اون براى غذا ریختن از بعد و برداشتم



 تمگذاش سینى روى آب لیوان یه با همواه و بشقاب

 .تمرف كلبه سمت به پشتى در از احتیاط با و

 

 همچین دارم كه منم این شد نمى باورم خودمم

 باره یك به ترسم تمام چطور! كنم؟ مى كارى

 مى كمك زن اون به دارم چطور! كرد؟ فروكش

! نزنم؟ حرف حمیرا با راجبش چرا اصال! كنم؟

 !نداشتم؟ اطمینان حمیرا به مگه

 

 مى فقط نداشتم، سوالم این براى جوابى خودمم

 ازنی و بزنه آسیب بهم تونه نمى زن این دونستم

 مشكى كمربند من طرفیم از و داره كمك به

 متونست مى دیگه زن یه مقابل در داشتم تكواندو

 .بیام بر خودم پس از

 



 اى آهسته صداى با و شدم كلبه وارد آرومى به

 :گفتم

 

 ...منم خانوم_

 

 رفتم. اومد بیرون اتاقك از كه نگذشت اى لحظه

 میز روى رو سینى كه طور همون و سمتش

 :گفتم ذاشتم مى كنارم

 

 آوردم غذا براتون_

 

 حركتى هیچ ولى. سینى به زد زل و شد نزدیكم

 نداد انجام

 

 !خورین؟ نمى_



 

 دیدن با كه بزنم حرفى خواستم. كرد سكوت

 من خداى موند، دهنم تو حرف سوختس دستاى

 اهگن آخه! بده؟ تكون تونست نمى دستاشم یعنى

 و حال همچین به بخواد كه بوده چى زن این

 !بیوفته؟ روزى

 

 برنج روى كه مرغى آب ، برداشتم و قاشق

 مرغ همراه و كردم قاطي قاشق با و بودم ریخته

 كرد، باز آرومى به و دهنش. بردم لباش سمت به

 داره آرومى به دیدم و گذاشتم دهنش تو و قاشق

 دل و بود سخت براش خوردنم انگار خوره، مى

 .ابكب براش من

 

 نشسته دلم به زن این مهر همه این یهو چرا

 .نداشتم سوال این براى جوابى واقعا! بود؟



 

 خواد، مى آب فهمیدم لیوان به كردنش نگاه با

 ازش اى جرعه ، بردم لباش سمت به و لیوان

 مى داشتم كم كم بزنم، لبخندى شد باعث كه نوشید

 .بود داده دست بهم بودن پرستار حس. فهمیدمش

 كرده مراقب ازش همه سن این تا كه پرستارى یه

 مى مراقبت كسى از داشت خودش االن و بودن

 .كرد

 

 ....خوب خیلى داد، مى بهم خوبى حس كار این
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 بزنم، لبخندى شد باعث كه نوشید ازش اى جرعه

 همب بودن پرستار حس. فهمیدمش مى داشتم كم كم

 همه سن این تا كه پرستارى یه. بود داده دست

 از داشت خودش االن و بودن كرده مراقب ازش

 .كرد مى مراقبت كسى

 ....خوب خیلى داد، مى بهم خوبى حس كار این

 

 دارم نگاهش با كردم حس كرد تموم كه و غذاش

 مى فكر اینطور من شایدم كنه،یا مى تشكر ازم

 من روجخ ى متوجه حمیرا كه این براى. كردم

 و كردم خدافظى ازش سریع نشه عمارت از

 .عمارت به برگشتم



  

 سرد كه و خودم غذاي و شستم و غذاش ظرف

 از عجله با و. قابلمه تو برگردوندم و بود شده

 ممحك كه اتاقم به برگردم تا شدم خارج آشپزخونه

 . خوردم چیزى به

 

 لب زیر كه حالى در و گذاتشم و سرم رو و دستم

 ى قیافه با كه كردم بلند و سرم ادمد مى فحش

 بیرون آغوشش از شدم، رو به رو اردوان جدى

 همیشه مثل كردم، براندازش نگاه یه تو و اومدم

 نمى ابهت، پر البته صد و شیك و پوش خوش

 هك بلند زیادى این یا بودم كوتاه زیادى من دونم

 .رسید مى شونش سر تا زور به قدم

 



 با جوریم یه. شد مى ظاهر یهو جن مثل همیشم

 چیزى قتلى انگار كه كرد مى نگاه آدم به اخم

 :گفتم كه چشمش سیاهیه تو زدم زل دادم، انجام

 

 !نیستى؟ چیزى روحى جنى تو_

 

 و آورد در شلوارش جیب داخل از و دستش

 :داد جواب جدى خیلى

 

 !كردنته؟ سالم جاى این_

 

 :گفتم و عقب رفتم قدمى

 



 مى وحشت طرف كه مآد جلوى میاى جورى یه_

 سالم به برسه چه ره مى یادش خودشم اسم كنه

 .كردن

 

 :گفت پرویى كمال با

 

 . من بغل تو اومدى تو جلوت، نیومدم من_

 شد گرد چشمام

 

 !من؟_

 

 :داد جواب محكم

 

 اینطور كه دیدى بد خواب باز ، تو آره_

 !نى؟ببی تونى نمى خودتم جلوى حتى و پریشونى



 

 :داد مهادا و زد نیشخندى

 

 !بخوابونمت؟ بیام باز خواى مى_

 

 وت رفت اخمام خوابید پیشم كه شبى یادداورى با

 از و كردم نثارش"  حیایى بى"  لب زیر هم،

 :گفت كه شدم رد كنارش

 

 گذره مى فكرت تو كه چیزى اون منظورم_

 .نبود

 

 :گفتم حرص با سمتش برگردم كه این بدون

 

 .كردم نمى فكر چیزى به من_



 

 " معلومه"گفت لب زیر كه یدمشن

 

 كسى هیچ كه بخورم قسم بودم حاضر لحظه اون

 و من حرص طور این تونه نمى اردوان جز كه

 چه بود مخ رو عادیشم زدن حرف. بیاره در

 زا بدتر و بپرونه تیكه بخواد كه این به برسه

 .كنه عصبیم

 

 موندم مى وگرنه بود زن اون پیش ذهنم كه حیف

 چیزى یهو كه شدم اتاق م،واردكرد مى حالیش و

 .رسید ذهنم به

 

 و اردوان شنیدم كلبه داخل صدایى كه بارى اولین

 ....نكنه بودم، دیده اونجا



 تونه نمى نیست، سنگدل انقدرام اردوان نه نه

 .باشه كرده كارى همچین

 .ممكنه غیر این نه نه
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 كه اتاق تو زدن قدم به كردم شروع استرس با

 بهم نگاهى. داخل اومد اردوان و شد باز در یهو

 :گفت و انداخت

 

 !كنى؟ مى روى پیاده دارى_

 

 :دادم جواب و كردم اخم خودش مثل

 

 !زدنته؟ در جاى این_

 

 .ندارم زدن در به نیازى من_

 

 :گفتم حرص با

 



 !وقت؟ اون چرا_

 

 رخم هب رو هخون تو برتریش قبال مثل داشتم توقع

 بهم بازم كه منه، ماله خونه این چون بگه و بكشه

 و كس بى دختر یه فقط من كه كنه یادداورى

 اردوان بودم كرده فراموش كه این مثل ولى كارم

 هك انقدرى كرده، فرق خیلى گذشته با روزها این

 .جدید آدم یه شده

 

 زده زل كه طور همون و كرد مكث اى لحظه

 :گفت چشمام تو بود

 

  شو آماده_

 

 داد تعجب به و جاش عصبانیتم



 

 !كجا؟_

 

 :داد جواب جدى

 

 !ببرمت؟ كجا بود قرار_

 

 :داد ادامه دید كه و سكوتم

 

 .من ى خونه_

 

 :گفتم سریع كه شه خارج اتاق از تا برگشت و

 

 .نمیام_



 

 سمتم برگشت تعجب با

 

 !نمیاى؟_

 

 كوره از یهو كه دادم تكون نه ى نشونه به سرى

 :گفت عصبانیت با و رفت در

 

 كلى امروز! ؟ تواَم دست ى مسخره من مگه_

 ...تا اومدم و گذاشتم و كارام

 

 مشت با رو خشمش داشت سعى و كرد سكوت

 .كنه خالى دستاش كردن

 



 بعد به این از ولى بمون، جا همین خوب، خیلى_

 عمارت از. ندارم بازیات بچه و ترس با كارى

 نمى درست دردسر منم براى و رى نمى بیرون

 !فهمیدى؟. كنى

 

 دادم تكون سرى ندم كش رو قضیه كه این براى

 و بیرون رفت اتاق از عصبانیت با اردوان كه

 هم رو و هام چشم اى لحظه. كوبید بهم و در

 از هنوزم دادم، بیرون صدا با و نفسم و گذاشتم

 .داشتم وحشت اردوان عصبانیت

 

 باورم .گرفتم دستام بین و سرم و نشستم تختم رو

 من ترسم خاطر به تا باشه اومده اردوان شد نمى

 من و كرد عمل حرفش به بازم. ببره اینجا از و

 مى پى موضوع این به قبل از بیشتر لحظه هر

 .حرفه واقعا اردوان حرف كه بردم



 

 به و رفتم نمى زن اون پیش امروز اگه شاید

 ىم اردوان با اآلن كرد نمى فروكش ترسم یكباره

 ذهنم هاى معما و موندم مى باید حاال ولى رفتم،

 .كردم مى حل و

 

 این گذشت مى ذهنم تو كه چیزهایى به توجه با

 زچی همه از سر باید. نبود من به ربط بى قضایا

 و خودم ى گذشته راز از مخصوصا. میاوردم در

 .بود خورده پیوند هم به كه مادرم
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 داشتم سعى و بودم درگیر خودم با ساعتى یه

 سمت به كالفه آخرشم كه كنم حل و ذهنم پازل

 تازه هواى دلم كردم، باز و درش و رفتم پنجره

 به نگاهم كه كشیدم عمیقى نفس. خواست مى

 .بود ماشینش كنار كه افتاد اردوان

 

 موقعى كه بودم مطمئن شد، گرد تعجب از چشمام

 ترف پایین ها پله از عجله با شد حثشب من با كه



 مگه! كنه؟ مى چیكار پایین اون ساعته یه ولى

 ! داره؟ كار نگفت

 

 اتاقش تو شك بدون باشه اینجا خواست مى اگه

 با داشت جدیت با بهش زدم زل. باغ تو نه بود

 سر كه این براى. زد مى حرف نگهبانا از یكى

 پله. مشد خارج اتاق از سریع بیارم در كارش از

 .بیرون زدم عمارت از و كردم یكى تا دو هارو

 

 صحبت نگهبان اون با داشت همچنان اردوان 

 رو اخم افتاد، من به نگاهش یهو كه كرد مى

 قدم بخوام كه این از قبل و شد تر عمیق پیشونیش

 زل. اومد سمتم به عصبانیت با بردارم قدم از

 ویه كه بودم عصبانیتش دلیل دنبال و بهش زدم

 وارد بهش فشارى ، شد اسیر دستش تو و بازوم

 .عمارت تو كشوند و من و كرد



 

 اب و اومد دردم كه بود گرفته محكم انقدر و بازوم

 :گفتم حرص

 

 .دستمو شكوندى كن ولم گم مى تواَم با كن، ولم_

 

 وسط برد و من و كوبید بهم و عمارت در

 تمنتونس كه عقب داد هولم یهویى خیلى و پذیرایى

 .زمین رو شدم پرت و كنم كنترل و خودم

 

 بود گرفته كه بازوم از قسمت اون روى و دستم

 :گفتم بلندى نسبتا صداى با و گذاشتم

 

 !دارى؟ مرض مگه! باز؟ چته_

 



 و چشمام تو دوخت و خشمگینش هاى چشم

 :گفت غضبناك

 

 ! كنى؟ مى غلطى چه دارى هست معلوم هیچ_

 

 :زدم فریاد و شدم بلند جام از

 

 !كردم؟ چیكار مگه_

 

 تو و لباسم و روم به رو اومد بلند قدم یه با

 :گرفت مشتش

 

 یدبا لباس وجب یه این با! ها؟ پوشیدى چیه این_

 ثابت چیو خواى مى! مرد؟ همه اون جلوى بیاى

 مى انجام بخواى كه كارى هر كه این! كنى؟



 آدم و پاك چشم نگهبانا این چقدرم هر احمق! دى؟

 و من. تنها دختر یه تو و مردن بازم باشن حسابى

 ،نیستیم دلت وره سالته چهار بیست كه سیاوشم

 ها! باش؟ آدم بفهمونم بهت باید چطور دیگه

 قفل روت درو! كنم؟ زندانیت اتاقت تو! چطور؟

 كى چیزارو این! كنم؟ بلند روت دست یا! كنم؟

 !كى؟ آخه ، فرمیسك بفهمى خواى مى

 

 دستش و برگردوند مازش و روش عصبانیت با و

 همین و بود حق حرفاش. موهاش تو كشید و

 ، انداختم تنم تاب به نگاهى بود، بسته و زبونم

 .آوردم در و سوییشرتم كى نفهمیدم خودمم

 

 نبود یادم كه بود شده اردوان پرت حواسم انقدرم

 سكوت. پایین بیام نباید طور این و تنمه چى

 تو و دز مى چنگ موهاش به اردوانم. كردم



 كمى كه اى لحظه از بعد. رفت مى راه عمارت

 سمتم، برگشت كرد فروكش عصبانیتش از

 :تگف خشم با و گرفت سمتم به و اشارش انگشت

 

 برى كج بخواى قسم خدا خداوندى به فرمیسك_

 ریزم، مى و خونت اصال شكنم، مى و پات قلم

 بیرون عمارت این از و پات ندارى حق دیگم

 به نمیاى، بیرونم اتاقت وت رى مى بذارى،

 هتب بزنن تیر یه دیدنت باغ تو گم مى نگهبانام

 .نكنى درست دردسر تا كنن خالص

 

 نمى واقعا. شد اشك از پر چشمم اراده بى

 حرفاش حاال و كنم عصبانى و اردوان خواستم

 .كرد مى اذیتم

 



 مشت و دستاش اردوان چكید گونم رو كه اشكم

 :غرید شدش دكلی دندوناى بین از و كرد

 

 . نبینمت فقط اتاقت تو گمشو_

 

 رو و دستم. بیرون زد عمارت از عصبانیت با

 نمى. خالیش جاى به زدم زل و كشیدم صورتم

 داد سرم كه این و اردوان عصبانیت چرا دونم

 این به كه من بهم، بود ریخته و حالم بود زده

 .بودم كرده عادت كاراش

 شده خوب ردهخو یه اونم مدت یه اردوان اصال

 باشه، خوب انقدر همیشه كه شه نمى دلیل كه بود

 لهعج با و گفتم شده بسته در از و نگاهم! میشه؟

 .افتادم راه اتاقم سمت به

 



 بود چى لباس این آخه بودم، كفرى خودم دست از

 داشت، حق اردوان! پوشیدم؟ سرما این تو من

 !كنه؟ مى فكر چى راجبم االن

 

 :كردم زمزمه لب زیر و زدم موهام به چنگى

 

 ...احمق ى دختره_
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 بار یه وقت چند مدت اون تو ، گذشت روز چند

 نگهبان تا دو زدم، مى سر كلبه تو زن اون به

 اون و شدن عمارت وارد بودن خانوم كه جدید

 مى رسیدگى زن اون به اونا فهمیدم كه طور

 ىم چون ببرم غذا براش تونستم نمى دیگه. كردن

 سر یه نگهبانا پیچوندن با روز هر ولى فهمیدن

 موع. عادت یه بود شده برام این پیشش، رفتم مى

 تحریر لوازم برام من نظر پرسیدن بدون هم

 چرا دروغ گرفته، كتابامم و بود داده سفارش

 هگرفت دفتر از كه خرید، برم خودم داشتم دوست

 ره به بگیرم، خودم ى سلیقه با و شترا و مداد تا



 باید داشتم، كنكور و بودم آخر سال امسال حال

 درس براى دیدنش با كه گرفتم مى چیزهایى

 .كردم مى پیدا انرژى خوندن

 

 بود گرفته برام عمو كه چیزایى از بازم ولى

 صورتى، یا بودن بنفش یا همشون اومد، خوشم

 ونست،د مى و عالقم مورد رنگ هم عمو انگار

 مىسی و شده جلد كتابامم. بود شده جالبى تركیب

. دادم مى انجام سال هر كه كارى بود، شده

 .چیدم و وسایلم و زدم لبخندى

 

 و شلوارام من مدرسه هاى بچه ى همه خالف بر

 گشاد و پاچش و كرد مى تنگ خیاط دادم مى

 یه مانتومم باشه، كتونیم رو كامل كه طورى

 یسهك خیلیا مثل ، بود زانو رو تا معقوالنه مانتوى

 ره ولى دادن نمى گیر تریپم به وقت هیچ نبود،



 دید مى و من رفتن مدرسه موقع اردوان سرى

 كه طورى خورد، مى و مغزم و زد مى غر كلى

 بشكافم و شلوارم درزهاى كرد مجبورم سرى یه

 و خواهش كلى با بعدش كه كنم گشادش كمى و

 .كنه تنگش اسمو كردم وادار رو حمیرا تمنا

 

 لبام رو تلخى لبخند روزا اون یادداورى با

 حمیرا و خورد در به اى تقه لحظه همون نشست،

 تو رو همه كه وسایلم به نگاهى. داخل اومد

 :گفت و انداخت بودم چیده كشوم و كتابخونه

 

 !كردى؟ و كارات جان فرمیسك_

 

 اوهوم_

 



 بیدار زود باید صبح بخواب كم كم ، پس خوبه_

 میان سیاوش یا اردوان یا گفتن نامدار آقاى. شى

 صحبت مدیر با قراره مدرسه، برنت مى دنبالت

 كالس سره دیگه دارى بر حضورى غیر كنن

 مهم كنكورت آموزشگاه، برى فقط نرى

 كردن پاس حد در چهارمم سال هاى درس.تره

 وننمرش نهایى درس تا چند اون البته بخونى باید

 هم بخون تشریحى هم رو وناا ها مهمه كنكور تو

 .تستى

 

 شروع حمیرا هاى سفارش و نصیحت دوباره

 شب یه با باالخره كه گفتم اى باشه. بود شده

 رفت اتاق از و داد خاتمه صحبتاش به بخیر

 .بیرون

 



 كه امروز بود، یازده انداختم، ساعت به نگاهى

 از زد، حرف باهام دوباره آورد وسایالم عمو

 كه این. گفت بود داده قبولیم ىبرا كه پیشنهادى

 و آمریكا فرسته مى تحصیل و ادامه براى و من

 كنه راضى هم رو حمیرا تونه مى بخوام اگه

 !بهتر؟ این از چى. بیاد باهام

 

 بود، هدف تنها این. رفتم مى و خوندم مى باید

 رسیدم، مى خواستم مى كه چیزایى به اونجا شاید

 هامم خواسته از سرى یه از باید عوض در ولى

 ...سیاوش مثل. كشیدم مى دست

 

 !تونستم؟ مى یعنى

 



 كردم و فكرام و بودم بیدار ها ساعت تا شب اون

 آشفته ذهنى با گرفتم و تصمیم كه بعدش و

 .خوابیدم
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 م،شد بیدار خواب از گوشیم آالرم صداى با صبح

 یه مثل برام كه بود آروم انقدر زنگش صداى



 برد مى خوابم دوباره داشت و موند مى الالیى

 تو پریدم و كردم قطع و صداش سریع كه

 مصورت و دست شستن از بعد. بهداشتى سرویس

 كردم شونه و موهام بیرون، اومدم زدن مسواك و

 .پوشیدم و لباسام و

 

 عهمقن. بود شده بامزه اى سرمه لباس اون تو قیافم

 رفتم اتاق از سریع و انداختم شونم روى رو ام

 لبخندى دیدنم با. شدم حمیرا ى متوجه كه بیرون

 :گفت و زد

 

 كنم بیدارت اومدم. بخیر صبحت عزیزم سالم_

 .شدى بیدار وقته خیلى كه این مثل ولى

 

 :دادم جواب و زدم روش به لبخندى متقابال



 

 اتفاقا. بخیر هم شما صبح جون حمیرا سالم_

 . شدم یدارب نیست خیلى

 

 یاوشس بخور و صبحونت پایین بیا عزیزم باشه_

 . برسونتت اومده

 

 عتوق. ماسید لبام رو لبخند سیاوش اسم آوردن با

 سره كه روزى اون از بعد. بیاد اردوان داشتم

.  بود نیومده خونه دیگه كرد دعوا باهام لباسام

 كه این فكر كنم، عذرخواهى ازش خواستم مى

 كنه مى فكرایى چه راجبم خودش پیش داره االن

 .كرد مى اذیتم

 



 اون كه این مثل ولى زدم، مى حرف باهاش باید

 و من خواست نمى و بود ناراحت دستم از هنوزم

 خونه،آشپز تو رفتم و كشیدم پوفى كالفه. ببینه

 روى و دستش و نشسته صندلى روى سیاوش

 باشل رو عمیقى لبخند دیدنم با. بود گذاشته میز

 :گفت شه بلند جاش از كه این بدون و نشست

 

 .مدرسش لباساى این با نگاه رو كوچولو خانوم_

 

 خودم داشتم سعى كه طورى و كردم جمع و لبام

 :گفتم بدم نشون ناراحت و

 

 .كن مسخره و خودت برو دوما سالم اوال_

 

 .كه نكردم مسخرت دوما سالم اوال_



 

  نشستم كنارش صندلى رو

 

 !چى؟ پس_

 

 كه نشینش دل لبخند اون با و چشمام وت زد زل

 :گفت پروند مى سرم از و حواس و هوش داشت

 

 .شدى بامزه_

 

 .پایین انداختم و سرم و كشیدم خجالت اى لحظه

 داره چطور لحنش این با دونست نمى سیاوش

 ساله هفده دختر یه منم خو كنه، مى جا از و قلبم

 از و نبوده زندگیم تو پسرى هیچ حاال تا كه بودم

 اردوان وجود با ، ندیده محبتى هیچ طرفشون



 انجام اشتباهى ترین كوچك ترسیدم مى همیشه

 مى تا میوفتاد راه دنبالم پسرى اگه حتى. بدم

 و نرسه سر اردوان وقت یه كه دویدم مى تونستم

 باالخره. بزنه رو پسر اون با بودن تهمت بهم

 به دادن گوش بدون ها موقع اینجور  و بود قاطى

 شد مى این و دونست مى مقصر و من توضیحاتم

 شروع

 بى ازشون شدت به كه دعواهایى. تازه دعواى یه

 .بودم زار
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 مى نگاه سیاوش و من به خاصى جور یه حمیرا

 رفت آشپزخونه از و چید برامون و میز. كرد

 گزیدم و بمل. بودم شده معذب جورایى یه. بیرون

 سیاوش كه دادم نشون خوردن مشغول و خودم و

 :گفت

 

 مثل ولى شناختم مى رو مدرستون قبلى مدیر_

 ىم ببینم بیام. شده عوض مدیرتون امسال كه این

 غیر و كالسات تو كه بزنم و مخش تونم

 .نه یا بردارى حضورى



 

 :داد ادامه و زد چشمكى كه انداختم بهش نگاهى

 

 ، آموزشگاه هم مدرسه برى ىبخوا هم كه این_

 وقت و كالسى سره همشم كنه مى خستت كال

 .  كنى نمى پیدا زدن تست و خوندن واسه

 

 باید باشم خونه. نیست بد رفتنم مدرسه ولى_

 . كنم خیال و فكر همش

 

 :شد متفكر سیاوش ى قیافه

 

 باال من مثل یكى و باشى داشته مشاور اگه_

 و همه و كنى نمى خیال و فكر باشه سرت



 سال یه فقط سال یه. درس به دى مى و حواست

 .شى مى راحت بعدش كن تالش

 

 شروع تازه كنكور بعده! شم؟ مى راحت_

 .داره و خودش سختى دانشگاهم ماجراس،

 

 خندید مردونه سیاوش

 

 ىول. گذاشت كاله رو تو سره نمیشه كه این مثل_

 هاى سختى كه كنى تالش طورى باید كل در

 رشتت به اگه باشه، داشته و رزششا دانشگاه

 .میشه كم برات هاش سخت باشى داشته عالقه

 

 و صبحونم سیاوش با همراه و دادم تكون سرى

 نفهمیدم طعمش از هیچى كه اى صبحونه. خوردم



 كه سیاوشى. بود سیاوش پیش حواسم تمام و

 مى انگار زد، مى لبخند قبل از بیشتر امروز

 انرژى بهم و كنه شاد من روحیه اینطور خواست

 .بده

 

 حرفاش با  و روزم. بود موفق كارش تو كامال و

 .ساخت رفتارش و

 

 و شد بلند جاش از سیاوش خوردم و صبحونم

 :گفت

 

 .میشه دیرت بریم باید بردار و كیفت برو_

 



 هك برم اتاقم سمت به خواستم و گفتم اى باشه

 اومد بود دستش پشتیم كوله كه حالى در حمیرا

 :گفت و سمتم

 

 سر و ات مقنعه. آوردمش برات من عزیزم بیا_

 بزنه حرف مدیر با باید سیاوش. برو و كن

 .میشه دیرتون

 

 :گرفتم حمیرا از و كیف

 

 . مرسى. دیگه میریم االن باشه_

 

 قرآن زیر از شدن رد از بعد و كردم سر و مقنعم

 واسم حمیرا دقیقه چند اون تو كه دعایى ومراسم

 . بیرون زدیم عمارت از باالخره دبو انداخته راه



 

 كل تو. نشستم جلو و شدم سیاوش ماشین سوار

 داشت جدیت با و بود كرده سكوت سیاوش مسیر

 چشمى زیر بار یه لحظه چند. كرد مى رانندگى

 مى سر حوصلم داشت كم كم ، كردم مى نگاهش

 :گفتم كه رفت

 

 ؟!ندارى آهنگ_

 

 .كرد نروش و ضبط و انداخت بهم گذرایى نگاه
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 :ماشین تو پیچید شجریان همایون صداى

 

 

 !خبردار آهای

 بیدار؟ یا خوابی هشیار؟ یا مستی

 تاریک شب تو سیاه، شب تو

 نزدیک و دور از راست، از و چپ از

 داره نفر یه

 جار زنه،می جار

 که غمی آهای

 بختک یه مثل



 من یسینه رو

 آوار ایشده

 من گلوی از

 وردار دستاتو

 

 و چشم آروم ، نشست دلم به عجیب آهنگش متن

 سپردم گوش آهنگ ى ادامه به و گذاشتم هم رو

... 

 

 شهر هایکوچه

 ولگرده ٌپرِ 

 درده ُپرِ  دل،

 و مرد پر شب،

 نامرده پر



 

 !! خبردار آهاى

 باغ تا داریم باغ

 گل غرق یكى

 خار ٌپره یكى

 مرد تا داریم مرد

 كار سره یكى

 بار سره یكى

 دار خبر آهاى

 دار سره یكى

 

 به زدم زل پنجره از و كردم باز و هام چشم

 مى زرد داشت كم كم هاشون برگ كه درختانى

 به خنك هواى كه دادم پایین رو شیشه ، شد



 همچنان و زدم لبخندى. آورد هجوم صورتم

 . بیرون به دوختم و نگاهم

 

 کوچه توی

 رفته نسیم یه

 گردیول پی

 هاباغچه توی

 اومده پاییز

 نامردی پی

 ده مى دق و ماه آسمون تویه

 دردى بي درد

 پى اومده پاییز

 نامردى

 ولگردى پى رفته نسیم یه



 

 تازه آهنگ صداى شدن قطع و ماشین ایستادن با

 من به نگاهى سیاوش. شدم رسیدنمون متوجه

 :گفت و انداخت

 

  شو پیاده_

 

 در. شد پیاده ینماش از من از زودتر خودش و

 بودم آهنگ اون هواى و حال تو هنوزم كه حالى

 رد بستن از بعد سیاوش و پایین رفتم ماشین از

 .افتاد راه مدرسه سمت به من با قدم هم ماشین

 

 اخمى دختر همه اون بین و رفت مى راه ابهت با

 مىن نگاه هیچكسم به و بود نشونده پیشونیش رو

 اون تو. روش دنبو زوم دخترا عكس بر و كرد



 و مردونش دستاى خواست مى دلم موقعیت

 از و خوردنش مى داشتن كه چشمایى و بگیرم

 .بیارم در حدقه

 

. ایستاد سیاوش مدرسه راهرو به ورود موقع

 شدم وارد اون از جلوتر كه كرد من به اى اشاره

 جلو به و من و پشتم گذاشت و دستش بعدشم و

 و ما رو زومن خیلیا بودم مطمئن. كرد هدایت

 به و من این و گیرن مى آتیش حسودى از دارن

 .میاورد وجد

 

 اسمم بریم مدیر اتاق سمت به خواستیم كه همین

 ایستادم جام سره. شنیدم آشنا صدایى زبون از و

 ور كه آالله دیدن با صدا، سمت برگشتم سریع و

 .كردم تعجب بود ایستاده روم به

 



 مى درس مدرسه نهمی اونم بود رفته یادم انگار

  بودم، دلتنگش و بودمش دیده ها مدت بعد.خونه

 یدهكش سیاوش توسط دستم كه سمتش برم خواستم

 انداختم سیاوش عصبانى صورت به نگاهى.  شد

 :گفت كه

 

 .داریم ترى واجب كاراى_

 

 خوشى دل آالله از اردوان مثل اونم بود معلوم

 حرفى هیچ بدون و. نمیاد خوشش ازش و نداره

 دلم. بودم مدیر اتاق سمت به خودش دنبال و نم

 دبای  بود دوستم تنها ، بود شده تنگ آالله براى

 سره. پیشش رفتم مى كارمون شدن تموم از بعد

 اشباه باید. بود شده قربانى اونم نیلوفر قضیه

 .زدم مى حرف
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 نفر دو مدیر بر عالوه. شدیم مدیر اتاق وارد

 با. بودن كارى انجام مشغول اتاق داخل دیگه

 و سالم بعد و رفتم مدیر میز سمت به سیاوش

 شروع سیاوش ، مدیر جانب از گویى آمد خوش



 كردن حضورى غیر براى دادن توضیح به كرد

 . من هاى كالس

 

 كه مدیر سیاوش هاى صحبت شدن تموم از بعد

 :گفت و زد لبخندى بود جوونى زن

 

 از یكى ما جزء ما ى مدرسه محترم آقاى ببینید_

 براى هارو معلم ترین برجسته ما ، بهتریناس

 در كلى روزم هر میاریم، آموزامون دانش

 اگه كه.  داریم حضورى غیر براى خواست

 رو مدرسه دره باید بدیم جواب همشون به بخوایم

 بلتن انقدر آموزان دانش چرا دونم نمى. كنیم تخته

 .مدرسس اولیت. اومدن مدرسه راىب شدن

 

 خوشش مدیر برخورد از بود معلوم كه سیاوش

 :گفت و كرد اخمى نیومده



 

 مدرسه هر اصوال كنه، مى فرق ایشون شرایط_

 بودن حضورى غیر معدل بودن باال وجود با اى

 .كنن مى قبول و كالس

 

 .نه ما ى مدرسه ولى شاید اى مدرسه هر_

 

 ، كالس سره بیاد تونه نمى ایشون محترم خانوم_

 زا بدین و پروندش كنید قبولش تونید نمى اگه

 .برمش مى اینجا

 

 .انداخت باال ابرویى مدیر

 

 كمی پرونده گرفتن براى كنید نمى فكر جناب_

 نیست، مربوط ما به دیگه اینش چند هر! دیره؟



 رفتن صورت در و شده پرداخت قبل از شهریه

 هر نكنم فكر .شه نمى گردونده بر هزینه شما

 .كنن نامش ثبت حاال ایم مدرسه

 

 ى زنیكه شدم، مى كفرى داشتم مدیر دست از

 صداى كه بزنه حرفى خواست سیاوش. اى عقده

 ..پیچید اتاق تو بلندى

 

 خسته كارت از یا! حده؟ همین در شعورت_

 !نه؟ ، دوش هر شایدم یا! شدى؟

 

 سمتش، برگشتم متعجب اردوان صداى با

 از چشمام.  بود عصبى كمى و جدى صورتش

 مى چیكار اینجا دیگه این شدن، گرد تعجب

 به بود زده زل خشنش چشماى اون با! كرد؟



 صداى با و شد بلند جاش از مدیر یهو كه مدیر،

 :گفت بلندى نسبتا

 

 مگه بفهمین، و دهنتون حرف! آقا؟ چى یعنى_

 ایینپ انداختین و سرتون اینطور كه طویلس اینجا

 ىنگهبان تا بیرون سریع بیرون،! داخل؟ اومدین و

 .نكردم خبر رو

 

 ایستاد روش به رو و اومد جلوتر قدمى اردوان

 

 .كنید خبر رو نگهبانى تا مونم مى_

 

 حقم. پرید مدیر روى و رنگ ثانیه از كسرى در

  بود، برابرش دو هیكل و قد اون با اردوان داشت

 لوج هیچى عصبانیت تو دونستم مى من فقط تازه



 و بود خانوم آورد شانس مدیر نیست، دارش

 تا بود آقا اگه میومد راه باهاش داشت اردوان

 .پایین بود آورده و فكش حاال
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 داشت اونم انگار كرد، نمى حركتى هیچ سیاوش

 یداپ بیخ قضیه ذاشتم مى نباید شد، مى خنك دلش

 با و گرفتم و دستش و رفتم اردوان سمت به كنه،

 :گفتم آرومى صداى

 

 .بریم بیا كن ولش. شو بیخیال خدا ترو اردوان_

 



 بگیره مدیر از و نگاهش كه این بدون اردوان

 :داد جواب

 

 .نمیام جایى نكنم ادب و خانوم این تا_

 

 بود شده تر مسلط خودش به كمى حاال كه مدیر

 :گفت

 

 خانواده .دارین نیاز ادب به خودتون فعال شما_

 بود اگه نه، كه معلومه! نه؟ نبوده سرت باال

 تو دادن مى یاد بهت و نمیومدى بار اینجورى

 برخورد چطور خانوم یه با اونم مكانى همچین

 .كنى

 



 رو بود گذاشته دست فشردم، هم رو و هام چشم

 عكس از مدیر جاى من و اردوان ضعف نقطه

 .ترسیدم خیلى ترسیدم اردوان العمل

 

 و میز روى شد كوبیده محكم اردوان اىه دست

 :گفت عصبى صداى با

 

 !زدى؟ زرى چه اآلن_

 

 آقایى بزنه حرفى بخواد مدیر كه این از قبل و

 ولى. رفت اردوان سمت به عجله با و داخل اومد

 .بده تكونش نتونست مترم میلى به حتى

 

 نگهبان به و خوند مى كرى اردوان براى مدیر

 گوشیش اردوان یهو كه نبیرو بندازتش گفت مى



 به سیاوش. گرفت رو اى شماره و برداشت و

 هك بیرون ببرتش اتاق از خواست و رفت سمتش

 با كردن صحبت به كرد شروع اردوان یهو

 :تلفن پشت شخص

 

 !كجایى؟ محمد علو_

 

..._ 

 

 آموزش از خوام مى رو شخصیت بى آدم یه_

 .بیرون بندازى پرورش

 

..._ 

 



 آموز دانش تا چهارصد تربیت.. االن همین نه_

 شخصیت بى مشت به خواین مى ، ایناس دست

 !بدین؟ جامعه تحویل

 

..._ 

 

 اوج اردوان صداى كه گفت چى طرف دونم نمى

 :گرفت

 

 اآلن، همین گفتم_

 

 و انداخت میز روى نگاهى كوتاه اى لحظه بعد و

 :گفت عصبیش صداى با

 

 ...محبى سودابه محبى،_



 

 هیچ بدون و كرد قطع رو ىگوش خدافظى بدون و

 كشیدم اتاق از و گرفت من دست اى دیگه حرف

 سرمون پشت مدیر صداى لحظه همون. بیرون

 :گفت مى كه شد بلند

 

 وایسین. كنم مى خواهش كنید صبر لحظه یه آقا_

 .بزنیم حرف

 

 سوار و من حرفى ترین كوچك بدون اردوان اما

 .اومد سرمون پشت سیاوشم و كرد خودش ماشین

 هضرب ماشینش ى شیشه به كه مدیر به توجه بى

 از سرعت با و كرد روشن و ماشین زد مى

 . شد دور اونجا

 



 و لبم. زمین رو افتاد مدیر كه دیدم آخر ى لحظه

 اردوان به نگاهى چشمى زیر و گرفتم گاز

 رگاش و بود خشمگین صورتش هم باز. انداختم

. بود باال زیادى سرعتش. بیرون بودن زده

 :گفتم خودم با و بردم فرو دستم تو و خونمنا

 

 تحمل و عصبانیتش همه این خواد مى كى اآلن_

 .كنه مى خالى من سره رو همه شك بدون! كنه؟

 

 .بستم و چشمام و چسبوندم شیشه به و سرم
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 مى رانندگى آورى سام سر سراعت با اردوان

 كه این تا گفتم نمى هیچى سكوت در من و كرد،

 مى داره كه مسیرى شدم متوجه اى احظه از بعد

 داره اى دیگه سمت از و نیست خونه مسیر ره

 .نگفتم چیزى ولى كردم نگاهش متعجب. ره مى

 

 در خودش ى خونه از سر اى دقیقه از بعد

 بدون و كرد پارك پاركینگ تو و ماشین. آوردیم

 لب زیر اى دیوونه. شد پیاده سریع حرفى هیچ

 آسانسور سوار. شدم پیاده خودمم و كردم نثارش

 :گفتم آرومى صداى با كه شدیم



 

 !خونه؟ برى نمى منو_

 

 انداخت بهم خشمگینى نگاه

 

 تونه مى دارى عجله رفتن خونه واسه خیلى_

 .برى خودت

 

 بسته از قبل كه قدرى اون. برخورد بهم حرفش

 مچ كه بشم خارج ازش خواستم آسانسور در شدن

 :گفت عصبیش صداى با و گرفت و دستم

 

 !كجا؟_

 

 سمتش برگشتم حرص با



 

 كارو همین دارم منم برم، تونم مى گفتى خودت_

 .كنم مى

 

 دور انداخت و دستش آسانسور تو كشید منو

 جدى خیلى و. چسبوند خودش به و من و كمرم

 :گفت

 

 !زدم؟ حرفى همچین كى من_

 

 كردم نگاه بهش متعجب

 

 !نگفتى؟ وت_

 

 نه_



 

 زا خواستم بود گرفته حرصم پروییش همه این از

 ، گرفت تر محكم و من كه بیرون بیام بغلش

 :گفتم كالفه و سمتش برگشتم دوباره

 

 كن ولم_

 

 .كنم نمى_

 

 چشماش دیدن با. كرد مى لج داشت بچه به مثل

 كه داشت چى چشما این آخه شدم، الل دوباره

 چشما این از نوزمه شاید! بست؟ مى و زبونم

 ...شاید بردم، مى حساب

 



 ازم و نگاهش اردوان آسانسور در شدن باز با

 منو بود كمرم دور دستش كه طور همون گرفتو

 دست با و خونش در.  برد بیرون آسانسور از

 خونه داخل به ابرو و چشم با و كرد باز چپش

 :گفت و كرد اشاره

 

 تو برو_

 

. داخل رفتم ترجلو كن گوش حرف ى بچه یه مثل

 و ایستادم خونه وسط. اومد سرم پشت خودشم

 شد مى آشپزخونه وارد كه اردوان به نگاهى

 !اینجا؟ آورده و من چى واسه اآلن این. انداختم

 

 برداشت، رو آب بطرى و كرد باز و یخچال در

 و آب بطرى طور همون بیشعورى كمال در و

 درنك فكر موضوع به این به هم اصال ، كشید سر



 اون كه انقدرى چند هر باشه، تشنم منم شاید كه

 بیشتر بیچاره، كرد كف دهنش زد حرف امروز

 .داشت نیاز آب این به من از

 

 سیبك. شدم خیرش من و خورد مى آب اون

 كه هایى تشنه ها شبیه و شد مى پایین باال گلوش

 .بود شده بودن دور آب از سالها

 

 روى رو خالى بطرى كوتاهى اى لحظه از بعد

 انگار. بیرون اومد آشپزخونه از و گذاشت میز

 و خودش جدیت هنوزم ولى بود شده بهتر حالش

 رفت مى اتاقش سمت به كه طور همون. داشت

 :گفتم

 

 !ایم؟ مدرسه فهمیدى كجا از_



 

 انداخت بهم نگاهى نیم

 

 !فضولى؟_

 

 :دادم جواب پرویى كمال با

 

 آره_

 

 هاى دكمه كردن باز مشغول و نداد و جوابم

 :گفتم حرص با دوباره كه شد، پیراهنش

 

 سوالم جواب حداقل اینجا آوردى زور به و من_

 .بده



 

 انداخت بهم ترسناكى نگاه

 

 !آوردمت؟ زور به من_

 

 اوهوم_

 

 :داد جواب و گرفت ازم و نگاهش

 

 رو باشمش آورده زور به كه كسى جواب من_

 .دم نمى

 

 با و سمتش رفتم. مخم رو بود رفته حسابى

 :گفتم بلندى نسبتا صداى



 

 ...ب برام آژانس یه اصال_

 

 ردك گیر میز به پام كه بود نشده تموم حرفم هنوز

 كمرم دور دستى زمین رو اومدنم فرود از قبل و

 .كشید خودش سمت به و من و نشست
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 با منگاه كه كردم باز و بودم بسته كه و چشمام

 با كه هایى چشم. خورد گره مشكى چشم جفت یه

 مجذوب و من و بود روم به رو كمى ى فاصله

 كرده باز و پیراهنش هاى دكمه. بود كرده خودش

 سقوطم موقع بشم متوجه كه این بدون من و بود

 از بودم، گذاشته برهنش ى سینه روى و دستم

 ى كوره یه انگار شدم، داغ بدنش با دستم تماس

 . سوزوند مى و من داشت كه بود شآتی

 

 مونده حركت بى آغوشش تو اى مجسمه مثل

 ى سینه روى از و دستم كه این توان حتى و بودم

 جفتمون. نداشتم و بردارم عضالنیش و مردونه

 كمرم به فشارى یهو كه بودیم شده هم ى خیره

 چسبوند، خودش به بیشتر و من و كرد وارد

 موقعیت اون تو و بود كم صورتامون ى فاصله



 چه قراره دونستم نمى و بود شده خاموش ذهنم

 .بیوفته اتفاقى

 

 از نگاهش كه بودیم شده هم ى خیره همچنان

 دش حبس سینم تو نفس. خورد سر لبام رو چشمام

 ولى. رسید خودش اوج به قلبم ضربان و

 مى آروم دستم زیر اردوان قلب من برخالف

 .منظم و آروم تپید،

 

 اردوان ى دیگه دست ، بودم یستادها حركت بى

 كمى  صورتش. نشست گردنم پشت و اومد باال

 كردم كى فكر این به داشتم من و شد تر نزدیك

 اردوان گوشى لحظه همون كه كنم چیكار با كه

 .خورد زنگ

 



 بهم اى دیگه نگاه كنه هول كه این بدون اردوان

 با و دهنم آب. شد جدا ازم آروم و انداخت

 بهداشتى سرویس سمت به و دادم رتقو استرس

 :داد جواب و گوشیش اردوان كه رفتم

 

 ...بله_

 

 دادم مى گوش حرفاش به كنجكاوى با

 

 ...خونم آره سالم،_

 

..._ 

 

 ...منه پیشه_

 



..._ 

 

 ...بعد كنم درست و كاراش_

 

...._ 

 

 !مناسبت؟ چه به! مهمونى؟! چى؟_

 

..._ 

 

 !دارى؟ عجله_

 

...._ 

 



 ..باشه آهان_

 

..._ 

 

 ...هست حواسم_

 

..._ 

 

 ....خدافظ باش_
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 صدا بى و نفسم اردوان حرفاى شدن تموم با

 گذاشتم، صورتم طرف دو و دستم و دادم بیرون

 انداختم آیینه تو خودم به نگاهى بود، داغ داغ

 گل هام گونه و بود شده سرخ خجالت از صورتم

 .بود تهانداخ

 

 ازب و آب شیر و كشیدم پى در پى عمیق نفس چند

 كردم خشك از بعد و زدم صورتم به آبى كردم،

. شدم خارج بهداشتى سرویس از مردد صورتم

 دادم، مى نشون بیخیال اردوان مثل و خودم باید

 افتاده بینمون اتفاقى انگار نه انگار كه طورى



 طوراین من چرا نیست اینطور خودش مگه. باشه

 !نباشم؟

 

 نگاهم شدم خارج بهداشتى سرویس از كه همین

 چشم و بود نشسته مبل روى كه افتاد اردوان به

 ودمخ با كنم چیكار دونستم نمى. بود بسته و هاشو

 :شد بلند اردوان صداى كه بودم درگیر

 

 گردیم برمى بعدش گیرم مى دوش یه من_

 .شى آماده باید مهمونیه عمارت تو فردا عمارت،

 

 بسته هنوزم هاش چشم اردوان، سمت چرخیدم

 .شنیدم خودم فقط كه گفتم آرومى اى باشه بود،

 كه این بدون و كرد باز و چشماش یهو اردوانم

 .شد اتاقش وارد بندازه من به نگاهى



 

. نشستم مبل رو رفتم و گرفتم دندون به و لبم

 به و خودم و رفتم مى كلنجار خودم با داشتم

 از اردوان كه كردم مى قانع  لدلی یك و هزار

 دلم تهه بازم ولى نداشت منظورى كارش اون

 . كنه قبول و دالیلم تونست نمى

 

 صداى كه بودم درگیر خودم با چقدر دونم نمى

. كرد پاره رو افكارم ى رشته اردوان گوشیه

 مانداخت بود كنارم مبل روى كه گوشیش به نگاهم

. كرد ىم خودنمایى گوشیش رو father اسم ،

 :كردم زمزمه لب زیر و زدم نیشخندى

 

 خارجى نكوشیمون_

 



 واجبى كار باهاش عمو نكنه كه این به فكر با

 شاتاق سمت به و برداشتم و گوشیش باشه داشته

 :گفتم و زدم در به اى تقه. رفتم

 

 .خوره مى زنگ گوشیت اردوان_

 

 :داد جواب آرومى به

 

 .واسم بیارش_

 

 كه افتاد اردوان به نگاهم مكرد باز و در كه همین

 اتاقش ى آیینه روى به رو برهنه اى تنه باال با

 موهاش كوچیكى ى حوله با داشت و بود ایستاده

 .كرد مى خشك و

 



 :گفت كه گرفتم ازش و نگاهم سریع

 

 .بده و گوشیم_

 

 آهسته هاى قدم با. میاوردم در بازى تابلو داشتم

 كنم شنگاه كه این بدون و رفتم سمتش به اى

  گرفتم سمتش به و گوشى

 

  كه ندیدى خوره لو لو_

 

  چشماش تو زدم زل و كردم بلند و سرم آروم

 

 گوشیت_

 



 زدم اتاقش از عجله با و گرفت ازم و گوشى

... بود عجیب انقدر امروز چرا دونم نمى. بیرون

 مكرد مى فكر اردوان رفتار به و نشستم مبل رو

 .بیرون اومد اتاقش از یهو كه

 

 اى مردونه و شیك تیریپ انداختم، بهش نگاهى

 طوسى جذب پیراهن و مشكى شلوار بود، زده

 اون تو خوبى به هاش عضله بود، تنش رنگى

 دخترا كه هایى عضله اون از بود، مشخص لباس

 .كنن مى ضعف و غش بواش و دارن دوست

 

 : گفتم خودم با

 

 ضعف و غش براش ظاهر رو از شاید دخترا_

 . نكن مى فرار ببینن كه و گندش القاخ ولى كنن



 

 بهم چى هر و بود پیچیده خونه تو ادكلنش بوى

 .كردم مى حس و بوش بیشتر شد مى تر نزدیك

 :گفت بمش صداى با و ایستاد و روم به رو

 

 !ببرمت؟ زور ب باید االنم آوردمت زور به_

 

 مكرد نازك براش چشمى پشت بود، تیكه حرفش

 خونه از خودش از لوترج و شدم بلند جام از و

 .بیرون زدم
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 نشد، بدل و رد بینمون حرفى هیچ آسانسور تو

 افتادیم، راه عمارت سمت به و شدیم ماشین سوار

 سمت چرخیدم كه بودیم قرمز چراغ پشت

 ساعتى و بود زده باال و پیراهنش آستین اردوان،

 رو دستش یه. كرد مى ایىخودنم دستش رو شیك

 تكیه ماشین پنجره به و دیگش دست و فرمون

 زا قبل و انداختم دستش رگاى به نگاهى. بود زده

 :گفتم شه پرتش حواسم كه این

 

 !كنم؟ چیكار مدرسه واسه_



 

 جواب بود رو به رو به نگاهش كه طور همون

 :داد

 

 رى نمى_

 

 كردم نگاهش شده گرد هاى چشم با

 

 !چى؟ یعنى_

 

 خونه تو شینى مى ، شنیدى كه همین یعنى_

 فعال نیست نیاز آموزشگاهم خونى مى و درست

 .واست گیرم مى خصوصى معلم برى،

 

 ...بهترن كالس استاداى آخه ولى_



 

 و ماشین كه طور همون و كرد عوض رو دنده

 :داد جواب میاورد در حركت به

 

 .گیرم مى استادارو همون_

 

 .كه نیستن بیكار اونا_

 

 بزارى بیشتر هزار دو هستن، كه دوست پول_

 میان كنن مى ول رو آموزشگاه كال جیبشون تو

 تو كه استادیم هر. دن مى درس خصوصى

 از .نیست برتریش بر دلیل كه كنه كار آموزشگاه

 لیست تا پرسم مى كارن این كه دوستام تا چند

 .بیاره در واسم رو حسابى و درست هاى دبیر

 



 و بود كرده و جاش همه فكر. دمكشی پوفى كالفه

 بحث اصال. ذاشت نمى باقى رو حرفى هیچ جاى

 یاسین دارى انگار بود فایده بي اردوان با كردن

 .خونى مى خر گوش تو

 

 ، سمتش چرخیدم دوباره اى لحظه از بعد

 و بود مخم رو حسابى امروز راجب كنجكاوى

 شك بدون پرسیدم نمى ازش و ذهنم سواالى اگه

 .شدم مى خفه

 

 !شد؟ اخراج واقعا مدیره اون_

 

 !زدم؟ بلوف آدم همه اون جلو كردى فكر_

 



 یه كجا از سرعت این به تو شد، یهویى آخه_

 !كردى؟ پیدا پرورش آموزش تو آشنا

 

 .داشتم قبال نبود، یهویى_

 

 !كجا؟ از_

 

 محكمش خیلى و كرد بیشتر خورده یه و سرعتش

 :داد جواب

 

 .باشه خودت كار تو سرت_

 

 باقى بحثى هیچ جاى دیگه كه بود طورى لحنش

 به پنجره از و گرفتم ازش و نگاهم. موند نمى

 قابل غیر و عجیب آدم اردوان دوختم، بیرون



... خوند و ذهنش شد مى كاش.. بود نفوذى

 ....كاش
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 یمرسید باالخره كننده خسته و مسخره ترافیك با

 حتى اردوان جدى صورت اون با ارت،عم

 زا جلوتر. كنه روشن و ضبط بگم نداشتم جرعت

 در صداى با حمیرا كه شدم عمارت وارد اردوان



 متعجب دیدنم با و اومد بیرون آشپزخونه از

 :گفت

 

 !باشى؟ مدرسه اآلن نباید تو مگه فرمیسك_

 

 از اردوان بزنم حرفى بخوام من كه این از قبل

 :داد جواب سرم پشت

 

 .ره نمى دیگه_

 

 بار اولین براى و هم تو رفت حمیرا ى چهره

 :شد عوض اردوان با صحبتش لحن دیدم

 



 حاال بره مدرسه نذارید كه این ؟!چرا آخه ولى_

 فرمیسك نیست، منصفانه اصال دلیلى هر به

 ...باید

 

 مگفت فقط كه بخونه درس ذارم نمى نگفتم من_

 كه آدمى مشت یه بین و وقتش. ره نمى مدرسه

 قراره. بهتره نكنه تلف نیست بارشون هیچى

 .بهتره اینطورى. بگیرم معلم براش

 

 . افتاد راه اتاقش سمت به جدى خیلى و

 

 به تعجب با حمیرا شد اتاقش وارد كه اردوان

 اومد سمتم

 

 !فرمیسك؟ شده چى_



 

 تعریف براش و امروز قضیه و كشیدم پوفى

 :كردم اضافه آخر در و كردم

 

 خیلى پارسال مدرسمون هاى معلم حمیرا ولى_

 عصبانى مدیره دست از چون اردوان بودن خوب

 اونجا دونم نمى اصال ، گه مى اینطور داره شد

 و من سیاوش نبود قرار مگه كرد مى چیكار

 !بود؟ اومده چى براى اردوان دیگه! ببره؟

 

 انداخت باال اى شونه حمیرا

 

 و لباسات برو هم تو, واال بگم چى دونم نمى_

 رنگ اصال, بخور چیزى یه پایین بیا كن عوض

 .ندارى رو به



 

 بدم. افتادم راه اتاقم سمتم به و دادم تكون سرى

 كارى كه این با امروز بزنم، چرتم یه اومد نمى

 ...شدم خسته كلى بودم نكرده
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 مكرد عوض ىصورت شلوارك تاب یه با و لباسام

 كه بزنم آب یه و صورتم و دست برم خواستم و



 حمیراس كه این به فكر با. خورد در به اى تقه

 :گفتم

 

 تو بیا_

 

 و شد باز در كه كشیدم بلندم موهاى به دستى

 با و شد خشك موهام تو دستم. داخل اومد اردوان

 به اومد و بست و در كه كردم نگاهش تعجب

 :فتمگ یهویى خیلى كمدم، سمت

 

 !كنى؟ مى چیكار اینجا_

 

 :داد جواب و كرد باز و كمدم در

 

 .گردم مى لباس دنبال_



 

 .نیست اینجا كه تو لباساى ولى_

 

 .دونم مى_

 

 ایستادم كنارش رفتم

 

 !چیكار؟ خواى مى و منو لباساى_

 

 :داد جواب بود گشتن مشغول كه طور همون

 

 حسابى درست لباس یه دنبال ، مهمونیه فردا_

 نیاى پارچه سانت ده با دوباره فردا گردم مى

 .بیرون



 

 كه افتادم مهمونى آخرین یاد هم تو رفت اخمام

 یامب نتونم كه این براى و اتاقم تو كرد پرت و من

 چقدر شب اون كردم، پاره تنم تو و لباس بیرون

 .دادم فحشش و خوردم حرص دستش از

 

 :گفتم اردوان به خطاب و انداختم كمد به نگاهى

 

 امنمی اصال یا كنم، مى پیدا مناسب چیز یه خودم_

 .پایین

 

 :داد جواب كنه نگاهم كه این بدون

 



 خودم لباستم. بیاى باید كه و اومدنش پایین_

 نمك پارش تنت تو نشم مجبور كه كنم مى انتخاب

 .بگردى جدید لباس دنبال آخر ى دقیقه و

 

 :گفتم و تختم سمت به حرص با

 

 نمى كه من كن، انتخاب دارى دوست چى هر_

 .پوشم

 

 پوشى مى_

 

 .پوشم نمى_

 

 به بلندى لباس آورد، در كمد داخل از و لباسى

 داشتم دوست و لباس این خودم بود، سفید رنگ



 باسل به دقیقى نگاه. بودمش نپوشیده حاال تا ولى

 :گفتم دوباره كه انداخت

 

 ...پوشما نمى_

 

 :گفت و انداخت تخت روى و لباس

 

 ..كنم ىم تنت_

 

 خواستم مى دلم دادم، فشار هم رو و دندونام

. چشمش تو بكنم انگشتامو و بكنم ته از و موهاش

 روم به نیشخندى خوردم مى حرص دارم فهمید

 شلوارش جیب تو برد فرو و دستش و زد

 



 هیچ دیگه كنم مى كارى ندیدم تنت و این فردا_

 .نذارى مهمونى هیچ تو و پات وقت

 

 شك بدون كه تهدیدایى اون از تهدید، هم باز

 من این و كنه مى چیكار نگفت. كرد مى عملیش

 بر اردوان از هركارى. ترسوند مى بیشتر و

 ...كارى هر... میومد

 

 زمین رو و پام حرص با اتاق از اردوان رفتن با

 :گفتم و كشیدم

 

 عوضى زورگوى_
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 ، كن بلند و سرت گفت مى كه زنى صداى با

 مى خوابم داشت كم كم كردم، باز و پلكام الى

 برام عمو و بود مهمونى شب امشب. برد

 رزی ساعت چند دونم نمى بود، فرستاده آرایشگر

 .ردك فر و پشتم پر و بلند موهاى تا بودم دستش

 

.  شد اتاق وارد اردوان كه بود آرایشم موقع

 دختر ملیكاست اسمش بودم فهمیده كه آرایشگرم



 اردوان به رو و زد پهنى لبخند بود، جوونى

 :گفت

 

 و صورتش باید فقط نمونده زیاد كارشون_

 .بره نمى وقت زیاد اونم كه كنم آرایش

 

 ملیكا به نگاهى ترین كوچك كه این بدون اردوان

 جدیت با ملیكا به خطاب و من به زد زل بندازه

 :گفت

 

 مى پاكش خودم وگرنه نباشه، غلیظ آرایشش_

 .كنید آرایشش دوباره كنم

 

 ملیكا لباى رو لبخند اردوان كالم سردیه از

 .ماسید



 

 با. شد خارج اتاق از اردوان كه گفت چشمى

 خالقا با ملیكا كه این مثل ، زدم نیشخندى رفتنش

 كمى كرد مى فكر و نداشت آشنایى اردوان گند

 دونست نمى ولى كنه رامش تونه مى بیاد عشوه

 .بینه نمى رو دخترى هیچ اردوان هاى شمچ

 

 حالیش احساس از چیزى! داره؟ دل اردوان اصال

 ! هست؟

 

 :اومدم بیرون فكر از ملیكا صداى با

 

 !طوره؟ همین همیشه عموتون پسر این_

 



 معرفى عموش دختر عنوان به و من فهمیدم

 :گفتم و انداختم بهش گذرایى نگاه كردن،

 

 !چطور؟_

 

 خوردم یه البته. جدى و خشك طور همین_

 .ترسناك

 

 زدم لبخندى

 

 .وحشتناكه! خورده؟ یه فقط_

 

 میز روى و هاش آرایش لوازم جلو اومد ملیكا 

 :گفت و گذاشت

 



 !نداره؟ دختر دوست_

 

 دوست اردوان واقعا یعنى! شد؟ درگیر ذهنم یهو

 ! نداشت؟ دختر

 

 .دونم نمى_

 

 :گفت و زد صورتم به كننده نرم خورده یه ملیكا

 

 نداشته دختر دوست پسرى همچین یه میشه مگه_

 هر كه باشه پسرا این از مثل نمیاد بهشم! باشه؟

 كردم مى فكر اولش راستش بپره، یكى با روز

 بهت حواسش همش آخه دوتاست، شما بین چیزى

 سردین چقدر هم به نسبت دیدم وقتى ولى. هست

 !شده؟ دعواتون شد، عوض نظرم



 

 .خوشه دلت هم تو بابا برو: گفتم دلم تو

 

 .نمیاد خوشمون هم از كال نه_

 

 .شد تعجب ملیكا ى قیافه

 

 تو جاى من واى! نمیاد؟ خوشت آقا این از واقعا_

 .خوبه خیلى زدم، مى و مخش بودم

 

 ولى بزن و مخش خودت خب بگم خواستم

. زد و اردوان مخ شد مى مگه آخه شدم، پشیمون

 رد بازى جلف یا بریزه عشوه جلوش بخواد كسى

 فقط طرف كه پرش تو زنه مى جورى یه بیاره

 .كنه فرار



 

 و تنگ و تاب و ملیكا غلیظ آرایش این با كه االنم

 حسابى بود معلوم و نكرد نگاهش اصال كوتاش

 سعى هى كردنم آرایش آخر تا. ذوقش تو خورده

 ، بگیره و آمارش و بپرسه اردوان از داشت

 و! چیه؟ كارش! سالشه؟ چند! چیه؟ اسمش

 رو رفت كلى كه چرندیات جور این از خالصه

 :گفتم و رفتم در كوره از آخرشم مخم،

 

 ام نپرسید، چیزى راجبش دیگه میشه اگه واى_

 لىو زدیم بهم نرسیدیم تفاهم به ولى بودیم هم با

 این و كنیم فراموش و هم نتونستیم هنوزم

 نمى دیگه كنه مى اذیت و جفتمون داره موضوع

 گذشته، تو و برم و بشنوم راجبش یزىچ خوام

 ...كنید تمومش خواهشا پس

 



 :گفت تعجب با و شد گرد ملیكا هاى چشم

 

 !بودین؟ هم با واقعا_

 

 كارش به و كرد سكوت دیگه كه گفتم اى آره

 و هم اردوان منو گفتم مى زودتر كاش داد، ادامه

 .داریم دوست

 

 قحل من شك بدون فهمید، مى اردوان اگه كه واى

 :گفتم و خندیدم دلم تو كرد، مى آویز

 

 .خورد و مخم بودم مجبور_
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 شد تموم صورتمم آرایش بعد ربع یه حدودا

 كه طور همون. انداختم آیینه تو خودم به نگاهى

 نشین، دل و بود ملیح آرایشم بود گفته اردوان

 كرده باز و تمصور داشتم دوست و آرایشم خودم

 چشم بود، داده زیبایى و جلوه چهرم به و بود

 و رسید مى نظر به همیشه از درشت درشتم هاى

 .درخشید مى

 

 گل شدم مى امروز زدم، خودم روى به لبخندى

 ملیكا از خوشى دل كه این با. مجلس سبد سر



 و وسایلش اونم و كردم تشكر ازش ولى نداشتم

 .شد خارج اتاق از خدافظى یه با و كرد جمع

 

 مورد كه این از دخترى هیچ. بودم شده زده ذوق

 كه این به فكر از و نمیاد بدش باشه بقیه و توجه

 لذت غرق باشه من رو ها نگاه كل امروز قراره

 درست. دلربا حمیرا قول به و بودم زیبا. شدم مى

 مى و تعریفش هنوزم كه مادرى مادرم، مثل

 .شنیدم

 

 به بود كرده انتخاب ردوانا كه لباسى اجبار به

 اگه شاید. پوشیدم رو رنگش هم كفش همراه

 مى انتخاب و همین خودمم گفت نمى چیزى

 . زیبا و بود شیك كردم،

 



. بودم شده خوب خیلى.  آیینه جلوى رفتم و

 مهمونى گفت بهم و شد اتاق وارد خدمتكارى

 .شده شروع

 به میام االن گفتم با و كشیدم موهام به دستى

 .رفتم آیینه تسم

 

 مش خارج اتاق از خواستم و گرفتم عطر با دوشى

 ،كرد گل شیطنتم میزم روى قرمز رژ دیدن با كه

 مى حرص كنم، اذیت و اردوان كمى نمیومد بدم

 زدم مرموزى لبخند. شد مى حال با قیافش خورد

 .مالیدم لبام به بار چند و قرمز رژ و

 

 مى هك حالى در. بود شده چندان دو زیباییم

 :كردم زمزمه لب زیر خندیدم

 



 ...دختر دیگه خودته از كرم_

 

 .انداختم باال اى شونه

 

 كرد انتخاب خودش زور به و لباسم چه من به

 بار چند و لبام. كنم مى انتخاب و آرایشم منم

 .بیرون زدم اتاق از و مالیدم هم روى
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 به نگاهى باال اون از و شدم رد ها هنرد كنار از 

 اومده مهمونا از سرى یه انداختم، پایین

 از و كشیدم عمیقى نفس داشتم، هیجان بودن،كلى

 گرفته ها نرده روى و دستم اومدم، پایین ها پله

 یلیاروخ نگاه سنگینى ولى بود، پایین سرم و بودم

 .كردم مى حسم خودت رو

 

 پله از كه مینه گرفت، فرا و وجودم كل غرور

 كنارم مردونه لبخندى با عمو اومدم پایین ها

 وشر به لبخندى متقابال گرفت و دستم و ایستاد

 :گفتم آروم و زدم

 



 سالم_

 

 خندید، مى هاشم چشم عمو هاى لب بر عالوه

 

 امروز شده، ناز چه كوچولوم دختر به سالم،_

 .باشه بهت حواسم حسابى باید

 

 هاش تعریف چقدر م،كرد نگاه عمو به زده ذوق

  چسبید، مى بهم

 

 امروز منم عمو، شدى خوشتیپ خیلى هم شما_

 .باشه شما به حواسم باید

 

 :گفت لب زیر و خندید مردونه عمو

 



 شیطون_

 

 تعداد رفتیم، مهمونا از سرى یه سمت به هم با

 آشنا برام بقیه و شناختم مى رو مهمونا از كمى

 . نبودن

 

 اونم و بودم عمو دوست با زدن حرف مشغول

 و زدم لبخندى كه كرد مى تعریف ازم داشت

 گوشم پشت فرستادم مى و موهام كه طور همون

 اردوان برزخى نگاه با نگاهم یهو فرستادم مى

 . خورد گره

 

 برزخیش نگاه اون با جیب به دست معمول طبق

 هاى برق تمامیه. كرد مى براندازم داشت

 رو  زمقرم رژ شك بدون و بود روشن عمارت

 .كرد مى توجه جلب زیادى ایم قلوه لباى



 

 كردم، غلطى چه فهمیدم تازه اردوان نگاه دیدن با

! دختر؟ دارى مرض مگه بگه نیست یكى آخه

 با اینطور چرا شناسى مى و اردوان كه تو آخه

 همچین تو اونم! كنى؟ مى بازى غیرتش

 ...موقعیتى

 

 این با حاال پایین، و انداختم و سرم و گزیدم و لبم

 همیشه چرا! كردم؟ مى چیكار اردوان عصبانیت

 !كنم؟ مى عمل فكر بى

 

 تعجب با سمتم، اومد ملیكا كه نگذشت اى لحظه

 شد نزدیكم! بود؟ نرفته هنوز این كردم نگاهش

 :گفت عمو رو و كردم سالم بقیه به لب زیر

 



 .دارم كار فرمیسك با لحظه یه من ببخشى_

 

 كمرم دور ملیكا دست و داد تكون سرى عمو

 برد مى اتاق سمت به و من كه حالى در و نشست

 :گفت گوشم كنار

 

 جر بغل از لباست كردى چیكار دختر واى_

 ...خورده

 

 :گفتم وحشت با و شد گرد هام چشم

 

 !كجاش؟ واى اى_

 

 .نذاشت ملیكا كه برگردم خواستم

 



 باال میریم اآلن نكن توجهم جلب نخور، تكون_

 .كنیم مى درستش

 

 خهآ كردم، تندتر و قدمام و گفتم لب زیر لعنتى

 كه ندارم شانس بیا! بود؟ شدن پاره وقت اآلن

 ...دردسر پشت دردسر

 

 كشه مى منو! بدم؟ چى و اردوان جواب حاال

 ...ذاره نمى زندم دیگه اینبار
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 آیینه سمت به عجله با شدیم اتاق وارد كه همین

 مى كه حالى در و باال بردم و دستام رفتم

 :گفتم چرخیدم

 

 چرا خدااا اى! شده؟ پاره كجاش! كجاس؟ كو_

 جواب من درك به لباس حاال ندارم شانس من

 ....ارد

 

. شدم الل اتاق به اردوان ورود و در شدن باز با

 و گرفتم آیینه از و نگاهم جلو، اومد و بست و در

 پاشیده خون چشاش تو انگار سمتش، برگشتم

 :مگفت لب زیر ترس با لبم، رنگ هم خونى بودن،



 

 ...اردوان_

 

 .خشمگین و بود عصبى

 

 خطاب عصبانیش صداى با و چشمام تو زد زل

 :گفت كرد مى نگاه ما به داشت كه ملیكا به

 

 بیــــرون_

 

 اتاق از سریع دید داغون رو اوضاع كه هم ملیكا

 فرار اون جاى متونست مى من كاش بیرون، زد

 به زدم زل و دادم قورت و دهنم آب. كنم

 سالمِ  لباسم خوردم، ركب فهمیدم مى تازه اردوان،



 و من خواست مى فقط ترفند این با و بود سالم

 . باال بكشونه

 

 ترس با سریع كه شد تر نزدیك بهم قدمى اردوان

 :گفتم

 

 ...خدا به اردوان_

 

 :حرفم وسط پرید بلندى صداى با

 

 توضیح ازت! بزنى؟ حرف گفتم بهت نم_

 !خواستم؟

 

 رو و چشمام اى لحظه شد باعث بلندش صداى

 شعصبانی انقد كردم نمى فكر واقعا بدم، فشار هم



 بدم، حرصش كوچولو یه خواستم مى فقط كنم

 ....همین

 

 هب نگاهى و ایستاد روى به رو كمى ى فاصله با

 انداخت لبام قرمزیه

 

 !چیه؟ این_

 

 :داد ادامه قبل از بلندتر كه گرفتم دندون به و لبم

 

 !چیه؟ این گفتم_

 

 :دادم جواب پرویى با و پایین انداختم و سرم

 



 لب_

 

 انگشت ، شد بیشتر عصبانیتش چرا دونم نمى

 گذاشت، صورتم طرف دو و شصتش و اشاره

 .شد قنچه لبام كه طورى

 

 !روش؟ مالیدى كوفتیه چه این_

 

 خشمگینش چشماى تو زدم زل

 

 رژ_

 

 كه نیومد خوش مزاقش به جوابام بود معلوم

 قفل دندوناى بین از و كرد وارد لپم به فشارى

 :غرید شدش



 

 مالیدى كوفتیا این از خود سر كى ى اجازه با_

 نگفتم مگه! دادم؟ اجازه بهت من مگه! لبت؟ به

 !نگفتم؟! ها؟ كن آرایش آدم مثل

 

 ارهدوب و چشمام كه زد بلند انقدر و آخرش حرف

 عصبانیت همه این كه قرمز رژ یه آخه. بستم

 !داشت؟ نداشت،

 

 یا بگم چى باید موقعیت اون تو دونستم نمى

 ول و لپم یهو بودم چاره راه دنبال. كنم چیكار

 سمت به و من كه حالى در و گرفت و دستم كرد،

 :گفت برد مى حموم

 

 .كنم مى آدمت اآلن_



 

 :گفتم وحشت با دلم، تو نشست ترس

 

 نمى دیگه خدا به زنم، نمي دیگه كنم مى پاكش_

 .زنم

 

 دوش تقالهام به توجه بى و حموم تو برد و من

 خواست مى كه كارى به فكر با. كرد باز و آب

 .تنم تو افتاد رعشه بده انجام

 

 كشیده دستم كه كردم نگاه آب دوش به وحشت با

 یه تو دوش زیر بیوفتم كه این از قبل و شد

. اردوان آغوش تو كردم رتپ و خودم حركت

 امنیت ، بردم مى پناه بهش روزها این كه آغوشى

 .داد مى نجاتم اتفافى هر از و داشت



 

 این بردم پناه آغوشش به اردوان دست از من

 !نیست؟ عجیب

 

 [۱۰:۵۱ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک

 

#part_216 

 

 

 

 

 

 و هام چشم ، كردم حلقه محكم دورش و دستام  

 :گفتم ملتمسى صداى با و فشردم هم رو



 

 دیگه اصال زنم، نمى دیگه خدا به اردوان_

 خیس و من خدا ترو.. دم مى قول كنم نمى آرایش

 ...نكن

 

 از و دستم همچنان و كردم سكوت كرد، سكوت

 وقتى تا بود، خوب جام. نكردم باز كمرش دور

 مى امنیت احساس بودم آغوش این تو اینجا كه

 ...اردوان آغوش و باز دوش با حموم تو كردم،

 

 درست شد، مى منظم داشت كم كم قلبم هاى تپش

 از كه قلبى بود، آروم همیشه قلبش اردوان، مثل

 .نداشت جا توش كسى هیچ مطمئنا و بود سنگ

 



 دست كه گذشت وضع اون تو چطور دونم نمى

 رو دستش حرارت از. نشست كمرم رو اردوان

 رومآ و بستم هاى چشم شد، گرمم گرفتم، گر بدنم

 همچنان كه آبى دوش به زدم زل و كردم باز

 .بود پیچیده حموم تو صداش و رفتم مى آب ازش

 

 اردوان بار این و شد شل اردوان دور از دستام

 . فشرد مى خودش به و من كه بود

 

! من؟ اعصاب تو رى مى انقدر همیشه چرا_

 !؟ كنم مى قاطى عصبانیت موقع دونى نمى مگه

 مى عمل من هاى فحر خالف همیشه چرا

 !كنى؟

 

 جدا خودش از آروم و من. پایین انداختم و سرم

 گرفت، قرار هم روى به رو صورتامون. كرد



 خیرش نگاه تحمل. بود كمرم دور دستاش هنوزم

 .نداشتم رو مردونه هاى چشم اون به زدن زل و

 

 گلوش سیبك و گرفتم هاش چشم از و نگاهم

 .شد مى پایین باال آروم كه دوختم

 

 سرم نشست، چونم رو و اومد باال دستاش از یكى

 بزنم زل دوباره شدم مجبور كه كرد بلند كمى و

 مثل ولى بود مشكى كه هایى چشم هاش، چشم به

 .شدى مى غرق توش دریا

 

 هاضاف تنم گرما شدت به صورتم رو نفساش هرم

 بود دستش تو چونم كه طور همون كرد، مى

 گذاشت، لبم رو و آورد باال و شصتش انگشت

 هیچ قدرت كرد باز هم از كمى انگشتش با و لبام

 .دستش بودم سپرده و خودم و نداشتم كارى



 

 مى كه كارى هر اردوان لحظه اون شك بدون

 واكنشى هیچ و كردم مى سكوت هم باز من كرد

 مجسمه، سه بودم شده. دادم نمى نشون خودم از

 گرم آغوش تو كه حركت بى ى مجسمه یه

 .شد مى ذوب داشت اردوان

 

 دوخت، لبام به و گرفت هام چشم از و نگاهمش

 چیه قصدش كه كنه چیكار خواد مى دونستم نمى

 وارد كمرم به فشارى. دادم قورت و دهنم آب ،

 .كشید لبم رو و انگشتش و كرد

 

 ...بار سه.. بار دو.. بار یه

 

 ...شد ذوب گرفت، آتیش سوخت، لبم



 

 اردوان دستاى فتمگ مى خودم با لحظه هر من و

 !داغه؟ انقدر چقدر

 

 تشدس رفت، باال لب سمت به پایین لب از دستش

 نیاوردم، طاقت ، كشید بار چند باالمم لب روى و

 رو هنوزم اردوانم دست. گذاشتم رو و هام چشم

 از صدایى یهو كه بود شده خاموش ذهنم بود، لبم

 :شد بلند اتاق تو

 

 !اینجایید؟ خانوم خانوم،_

 

 و من ، بست پاش با و در حركت یه با وانارد

 ، ترسیدم دیوار، به چسبوند من و گرفت كمر از



 این تو و اردوان و من یكى اگه كردم، وحشت

 . كرد نمى راجبمون خوبى فكرى دید مى وضع

 

 تو كشید و من كردم، نگاه اردوان به دلهره با

 در و برد فرو گردنم گودى تو و سرش آغوشش،

 با زد مى آتیش و گردنم داشت شنفسا كه حالى

 :گفت آرومى خیلى صداى

 

 ...میام اآلن بگو_
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 از صوتیم تارهاى انگار و بود كرده قفل ذهنم

. شد نمى خارج گلوم از صدایى كه بود افتاده كار

 خودم به كرد وارد كمرم به اردوان كه فشارى با

 لرزشش جلوى داشتم سعى كه دایىص با و اومدم

 :گفتم بگیرم و

 

 .میام االن اَ  اینجام، من_

 

 وت قبل از بیشتر و شد نزدیك حموم به خدمتكار

 شدم، فشرده اردوان آغوش

 



 .گرده مى دنبالتون آقا! خوبه؟ حالتون خانوم_

 

 دادم قورت و دهنم آب

 

 مدست رو برگشت الكم. میام اآلن بگید بهشون_

 .میام اآلن بشورمش

 

. شد خارج اتاق از و گفت اى باشه خدمتكار

 از و دروغ اون موقعیت اون تو نفهمیدم خودمم

 هم باز. شد جدا ازم آروم اردوان. آوردم كجا

 روزه جفتمون انگار خورد، گره هم به نگاهمون

 .بودیم گرفته سكوت ى

 

 و  اشارش و شصت انگشت و آورد باال و دستش

 پاك كه انگشتاش شده، ىرژ فهمیدم مالید، هم به



 و دستش و لبام رو داد سر و نگاهش دوباره ، شد

 :گفت آروم مردونش صداى با و كشید لبام روى

 

 .نزن رژو این جمع تو وقت هیچ دیگه_

 

 مه باز كه! جمع؟ تو فقط بپرسم ازش خواستم مى

 و گرفت لبام از و نگاهش. بزنم حرفى نتونستم

 و شد شل مرمك دور از دستش. چشمام تو دوخت

 .كرد ولم آروم

 

 یادب اى دیگه كسه كه این از قبل تا بیرون بریم_

 .دنبالت

 

 و حموم در  و بست و آب شیر. دادم تكون سرى

 به گذرایى نگاه. شدیم خارج حموم از كرد، باز



 رژ از رنگى كم ى هاله انداختم، آیینه تو خودم

 ...رنگ كم خیلى. بود لبم رو

 

 العمل عكس از كه زنمب روش رژ یه خواستم

 همین بود، خوب جوریشم همین. ترسیدم اردوان

 سمت كردم رو شیم خارج اتاق از خواستیم كه

 :گفتم زده خجالت جورایى یه و اردوان

 

 .... بعد بیرون برم اتاق از من اول نیست بهتر_

 

 گرفت و دستم مچ كه بود نشده تموم حرفم هنوز

 :گفت محكم و

 

 .میریم هم با. نه_

 



 رو اى دیگه حرف زدن فرصت كه این از قبل و

 اتاق از خروج موقعى و كرد باز و در بده من به

 :گفت و انداخت بهم نگاهى نیم

 

 خورى، نمى ٌجم من كنار از امروز فرمیسك_

 وت ببرمت بگیرم بیام یهو جمع جلوى نكن كارى

 آروم اآلن ى اندازه به دیگه موقع اون اتاق،

 .نیستم

 

 راه دنبالش دستم شدن كشیده با د،تهدی هم باز

 با هاش چشم بود، اتاق در دمه ملیكا افتادم،

 مى رد كنارش از كه همین ، شد گرد دیدنمون

 :گفت اردوان به رو شدیم

 

 !نكنم؟ تجدید و آرایشش_



 

 رفت مى ها پله سمت به كه طور همون اردوان

 :داد جواب

 

 .نكرده الزم_
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 هدیگ حاال اوضاع این با گرفتم، دندون به و لبم

 داریم، دوست و هم ما كه شده باورش ملیكا

 مى و زبونم جلوى كاش كردما غلطى عجب

 !چى؟ برسه اردوان گوش به وقت یه اگه گرفتم،

 

 راه حتى رفتیم، پایین ها پله از اردوان با همراه

 وىت هنوزم دستم داشت، خاصى ابهت رفتنشم

 .بود مردونش دستاى

 

 ها پله پایین كه همین. انداختم پایین و سرم

 و سالم اى عده با كرد شروع اردوان رسیدیم

 با و كرد ول و من دست كردن، پرسى احوال

 ى چهره كه آقایون از یكى كه داد دست اونا

 در و كرد اردوان به رو نداشت برام آشنایى

 :گفت داد مى نشون و من كه حالى

 



 !كنى؟ نمى معرفى زیبارو خانوم این دوانار_

 

 كه هایى تمجید و تعریف از كه همیشه خالف بر

 عجیبى ترسى بار این بردم مى لذت شد مى ازم

 و كنه قاطى یهو اردوان نكنه كه دلم، رو نشست

 .بزنه جایى به نا حرف

 

 به عمو بده و جوابش خواست كه همین اردوان

 :گفت و اومد سمتمون

 

 دارم ساعته یه عزیزم! اینجایى؟ كفرمیس اِ _

 خواد مى امیرى آقاى بیا ، گردم مى دنبالت

 . ببینتت

 



 فكرشم وقت هیچ كردم، نگاه اردوان به مردد

 از بخوام عمو مقابل در روزى یه كردم نمى

 .بگیرم اجازه اردوان

 

 نمى بود ضایع نداد، نشون العملى عكس اردوان

 متس رفتم و دادم بیرون صدا بى و نفسم رفتم،

 من كه طور همون و نشست پشتم دستش كه عمو

 :گفت برد مى جمعى سمت به و

 

 تازه دبیرستانه، دوران دوستان از امیرى آقاى_

 .ببینتت بود مشتاق و برگشته آمریكا از

 

 كنار. افتادم راه عمو دنبال و دادم تكون سرى

 به رو و ایستاد بودن دورش نفر پنج كه میزى

 :گفت جمع



 

 .ما خانوم فرمیسك ماین_

 

 ابراز به كردن شروع و شدن بلند جاشون از همه

 هاى تمجید و تعریف و كردن حالى خوش

 اومد مى مسخره نظرم به االن البته مسخره،

 كه اردوانى بود، اردوان پیش فكرم تمام چون

 اردوان یه بود شده كل به حموم تو پیش اى لحظه

 .جدید

 

 نمى اصال كردم مى فكر روزها این كه اردوانى

 .شناسمش

 

 بودیم مشتاق چقدر دونى نمى جان فرمیسك_

 مى تعریف ازت كوروش كه بس از ببینیمت،



 تازه بینمت مى نزدیك از كه اآلن ماشاال كنه،

 .فهمم مى و تعریفاش معنى

 

 عمو كه روم به رو مرد روى به اجبارى لبخندى

 جواب و زدم بود كرده معرفیش امیرى آقاى

 :دادم

 

 .شما دارید لطف منونمم_

 

 كه خانومى فرمیسك این ببینم بودم مشتاق_

 اصوال كوروش كیه، كوروشه زبون ورد همیشه

 .كنه نمى تعریف كسى از

 

 :گفتم و انداختم عمو به نگاهى

 



 خودشون بود، بهترین من براى همیشه عمو_

 عمو. بینن مى خوب هم و من كه خوبن انقدر

 .كارى هر تو اونم بوده، من ى الگو همیشه

 

 :داد جواب لب به لبخند امیرى آقاى

 

 خوبى، یعنى خوبى گه مى كوروش وقتى_

 .بینیم مى داریم خودمون دیگه كه زیباییتم

 

 نگاهم افتخار با هم عمو و كردم تشكرى لب زیر

 كه افتاد جوونى پسر به نگاهم لحظه همون ، كرد

 ىحت و بود نشسته صندلى روى امیرى آقاى كنار

 .شه بلند جاش از نداد اجازه ودشخ به

 



 عین در و داشت اى مردونه و جذاب ى چهره

 و نگاهم. رسید مى نظر به مغرور زیادى حال

 حال در كه امیرى آقاى و عمو به و گرفتم ازش

 .انداختم بودن هم با بحث

 

 كه رفته سر حوصلم شد متوجه عمو كه این مثل

 :گفت

 

 .پیشش ىبر تونى مى اومده هم آالله دخترم_

 

 ازشون و گفتم"  اى اجازه با"  خواسته خدا از

 به دست افتاد، اردوان به نگاهم كه شدم دور

 دخترى بود، كنارش سونیا و بود ایستاده جیب

 ازش همیشه كه همونى شركت، شركاى از یكى

 چهی نفهمیدم،،، رو دلیلش وقت هیچ و بودم بیزار

 ...وقت
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 در دختر اون حضور از اى لحظه فقط اى لحظه 

 خاطر به شاید بهم، ریخت عصابم اردوان كنار

 و میومد بدم شدت به دختر این از كه بود این

 بشه، اطرافیانم نزدیك نداشتم دوست اصال

 حساب به اطرافیانم از جزئى اردوانم باالخره



 وننگاهش داشتم رفته هم تو هایى اخم با میومد،

 ستهنش لبش روى دلربایى لبخند سونیا كردم، مى

 با لحظه یه بود، جدى چنان هم اردوان و بود

 !باشه؟ داشته دوستش اردوان نكنه گفتم خودم

 

 .شد تر عمیق پیشونیم رو اخم فكر این با

 

 !عصبانیه؟ اینقدر چى براى ما خانوم فرمیسك_

 

 ىكج لبخند  ، سمتش برگشتم سیاوش صداى با

 غتی شیش و صورتش همیشه مثل و بود لبش رو

  و كردم و جور و جمع و خودم سریع ، بود كرده

 :گفتم

 

 .خورده عصابم خورده یه فقط نیست چیزى نه_



 

 گرفت و دیدم جلوى و روم به رو اومد سیاوش

 

 !وقت؟ اون چرا_

 

 نكبت اون باز و اومده آالله گفت عمو چون_

 سمت برم ترسم مى. سمتش برم ندارم حق گفته

 .كنه درست شر یه و آالله

 

  خندید مردونه

 

 یهو آالله سمت برى موافقم، نكبت اون با منم_

 .كردم درست شر من دیدى

 

 شد گرد هام چشم



 

 !هم؟ تو_

 

 منم آره_

 

 :داد ادامه كه كشیدم پوفى كالفى

 

 یادداوریشون خوام نمى كه هست چیزا خیلى_

 یه از رو تو باید چیزا همون خاطر به و كنم

 به ممكنه كه كسایى. داریم نگه دور آدما از سرى

 مى سكوت بینى مى وقتایى یه اگه. بزنن لطمه تو

 قاطى منم اگه ، دیروز مثل اردوانه، بخاطر كنم

 خراب سرشون رو اونجارو اردوان با كردم مى

 باید نفر یه  ها موقع جور این باالخره كردیم مى



 از كار این كه كنه حفظ و خودش خونسردیه

 .بعیده اردوان

 

 ...آخه ولى_

 

 .حرفم وسط پرید سریع

 

 بچه، كن گوش حرف نداریم، اگر اما آخه ولى_

 .دیمكر پاره تو از بیشتر لباس تا چهار ما باالخره

 

 :گفتم لب زیر و كردم جمع لبام

 

 .عمتون جون آره_

 



 آرومم همچین فهمیدم سیاوش ى خنده صداى با

 و نگاهم ندادم، ىاهمیت شنیده و صدام و نگفتم

 اومد اردوان لحظه همون كه گرفتم ازش

 بندازه من به نگاهى كه این بدون كنارمون،

 :گفت سیاوش به خطاب

 

 !آوردیشون؟_

 

 داد تكون سرى سیاوش

 

  بابات به دادمشون آره_

 

 بگه اى دیگه چیزه اردوان كه این از قبل و

 كه یهویى انقدر. پیچیده عمارت تو آهنگ صداى



 و دستم كه طور همون و خوردم تكونى ستر از

 :گفتم لب زیر ذاشتم مى سینم و قفسه رو

 

 درد اى_

 

 برم خواستم ، همیشه مثل بود، مالیمى آهنگ

 جایز و نشستن سمتمون، اومد سونیا كه بشینم

 دیدن صورت در و موندم مى باید ندونستم،

 در كاسه از و هاش چشم جایى به نا برخورد

 و من به رو و ایستاد دوانار كنار. میاوردم

 وقتى و داد دست سیاوش با كرد، سالم سیاوش

 خواستم لحظه یه كرد دراز من سمت به و دستش

 تمدس اكراه با. ضایعس دیدم كه بزنم پس و دستش

 .گذاشتم دستش تو و

 



 فیروزه بود، لباسش رنگ به بلندش ناخوناى

 به كه هایى زیبایى تمام از من و بود زیبا... اى

 .بودم بیزار داشت ربط دختر نای

 

 داشت كم كم كرد، بش و خوش كمى سیاوش با

 مجلس این تو آدم همه این مخم، رو رفت مى

 و اردوان به بود داده گیر درست سونیا و بودن

 حساس روشون جورایى یه كه نفرى دو سیاوش،

 .كرد مى اذیتم دادنشون دست از ترس و بودم

 

 مى نگاه مزشقر رژ اون و سونیا به حرص با

 رقص براى دارن اى عده شدم متوجه كه كردم

 و بودم نرقصیده بود وقت خیلى. وسط رن مى

 .خواست مى رقص دلم

 



 اون كه هایى زوج روى به لبخندى اراده بى

 اردوان به خطاب سونیا كه. زدم بودن وسط

 :گفت

 

 !برقصیم؟ بریم اردوان_

 

 یرهخ نگاه متوجه كه سمتشون برگشتم تعجب با

 تو و كشیدم و اخمام. شدم خودم روى اردوان ى

 و بگیرم و موهاش خواست مى دلم چقدر هم،

 .بچرخوندمش عمارت دور

 

 :گفت خواسته خدا از سیاوشم

 

 بیاد، اردوان دونم مى بعید ولى بریم، آره_

 :گفت و انداخت من به نگاهى



 

 !؟ فرمیسك چیه تو نظر_
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 كه این از قبل و انداختم اردوان به نگاهى 

 دش گرفته اردوان توسط دستم كنم اعالم و موافقتم

 :گفت بقیه به خطاب و

 

 مكار فرمیسك با من ، برقصید تونید مى شما_

 .دارم

 

 دوستاش و عمو كه میزى سمت كشید و دستم و

 شده خسته مكش كش همه این از بودن، اونجا

 دبو ریخته پاك و عصابم هم اسونی حضور بودم،

 كه اردوان دست كنترلى ماشین بودم شده. بهم

 به باید چیز همه و شدم مى هدایت اون توسط

 قدم هم اردوان با اجبار به. بود مى اون خواست

 از لقب و صدام تو ریختم و عصبانیتم تمام ، شدم

 كنم، مزه مزه و بزنم خوام مى كه حرفى كه این

 :گفتم



 

 زور به و من برقصم، بخوام من دشای اصال_

 خودم و آرایشم یا لباس نذاشتى ، مهمونى آوردى

 كه موقعى و سونیا پیش رفتى خودت. كنم انتخاب

 اینجا، آوردى و من زور به بازم شد رقص بحث

 حرف باید چقدر دیگه اردوان، كردى خستم

 مبرقص سیاوش با بخوام آدم، منم! باشه؟ تو حرف

 ...من! آخه؟ داره تو به ربطى چه این

 

 و حرفم ى ادامه كرد وارد دستم به كه فشارى با

 با و سمتم برگشت گفتم، آرومى آخ و خوردم

 :گفت عصبانیت

 

 .رقصیم مى باشه! برقصى؟ خواى مى_

 



 شد مى خاموش سالن برقاى كه طور همون و

 صداى با وسط، كشید و من و گرفت و دستم

 :گفتم آرومى

 

 !وحشى؟ كنى مى چیكار_

 

 به چسبوند من و كرد حلقه كمرم دور و دستش

. بود گرفته درد دستاش فشار از كمرم خودش،

 تونستم، نمى و كنم فرار دستش از خواستم مى

 و بود من برابر دو قدش رسید، نمى بهش زورم

 بود، چسبیده و من محكم برابر، چند و زورش

 برد گوشم نزدیك و سرش دید كه و بازیم چموش

 :گفت و

 

 ...دیگه برقص! برقصى؟ خواستى نمى همگ_



 

 سعى كه حالى در و گذاشتم سینش رو و دستم

 :گفتم بدم هولش عقب به داشتم

 

 اذیتم دارى اردوان كن ولم ، خوام نمى دیگه_

 ..كنى مى

 

 كرد وارد كمرم به فشارى

 

 !نبود؟ رقص تو مشكل مگه! چرا؟_

 

 :گفتم حرص با

 

 با برو ن،اردوا كن ولم فقط خوام، نمى دیگه_

 ...برقص سونیا همون



 

 وت و سرش و نشست گردنم پشت دستاش از یكى

 برد فرو گردنم

 

 ...برقصم فرمیسك با خوام مى من ولى_

 

 ...زد خشكم و شد گرد هام چشم كردم، داغ
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 شدنم آروم این، جز داشتم ازش و حرفى هر توقع

  و داد تكون آهنگ ریتم با و اشپاه دید كه و

 به فشارى.  بیاره در حركت به منم داشت سعى

 :گفتم گوشم كنار و كرد وارد گردنم

 

 !شده؟ حسودیت! چیه؟_

 

 نمى خودمم اومدم، خودم به حرفش این با

 آدم كه من ولى! بود؟ شده حسودیم واقعا دونستم،

 كى با اردوان كه چه من به اصال نبودم، حسودى

 . رقصه مى و زنه ىم حرف

 



 كه كرد مى وسوسم داشت اردوان آروم حركات

 و بود سینش رو هنوزم سرم. بردارم قدم پاش هم

 مى بر رو رفته آرامش بهم داشت قلبش ضربان

 .گردوند

 

 انقدر بودمم سیاوش آغوش تو اآلن اگه یعنى

 !شدم؟ مى آروم

 

 تكونى آروم نشست گردنم رو كه اردوان لباى

. شد تند نفسام. فشردم هم رو و امچشم و خوردم

 و وجودم كل گردنم بر عالوه داشت داغش لباى

 چیه، كار این از منظورش نفهمیدم سوزند، مى

 روى از اى بوسه هیچ بدون و لباش نكردم، درك

 . برداشت گردنم

 



 مى چه بوسید مى سوختم طور این و نبوسید

 !شد؟

 

 نكرد باز جرعت همچنان ، كشید موهام به دستى

 و بود گردنم تو هنوزم سرش. نداشتم و چشمام

 انگار. كرد مى خالى گردنم رو و داغش نفساى

 ...كنه خاكستر و بسوزونه و من داشت قصد

 

 با وهار اولین تمام باید انگار. بود ام تجربه اولین

 .كردم مى تجربه اردوان

 

 حالى در و كشید گردنم روى پشت از و دستش

 بر گوشم ى الله با حركت عین در هاش لب كه

 :گفت خورد مى

 



 نمى دیگه گفتى نمى مگه! شدى؟ آروم چرا_ 

 كشى نمى پنجول دیگه چرا! برقصى؟ خواى

 !كوچولو؟ گربه

 

 

 حركت یه تو كه برداشتم سینش روى از و دستم

 كرد، حلقه خودش گردن دور و گرفت و دستم

 تو زدم زل و برداشتم سینش رو از و سرم

 .چشماش

 

 عمارت تاریكى مثل درست رنگش هك چشمایى

 .بود

 

 و صورتش تو كردم خالى و شدم حبس نفس

 :دادم جواب



 

 ...گم مى هنوزم_

 

 اومد تر نزدیك صورتش

 

 !چیو؟_

 

 دادم قورت و دهنم آب

 

 ..برقصم خوام نمى_

 

 كرد وارد كمرم به فشارى

 

 !مطمئنى؟_



 

 دادم تكون سرى فقط جواب در

 

 كرد كنزدی گردنم به دوباره و سرش

 

 دختره اون با دوباره شم مجبور شاید برم اگه_

 .وسط بیام

 

 هب اسمشم حتى دختره، اون گفت سونیا، نگفت

 .نیاورد زبون

 

 .برو_

 

 نشست گوشم كنار لباش



 

 !برقصم؟ اون با برم_

 

 تشنم شد، مى ذوب داشتم زیاد گرماى شدت از

 قیممست تاثیر قلبم رو نزدیكى همه این و بود شده

 راىب فقط. بود گرفته شدت قلبم ضربان داشت،

 :گفتم كنه ولم كه این

 

 .برقص همون با برو آره_

 

 نمى فهمیدم تازه شد شل كمرم دور از كه دستاش

 بمونم آغوشش تو همچنان خواستم مى. برم خوام

 .بخورم تكون آغوشش تو آرومش قدماى با و

 



 خیلى كنه باز دورم از و دستاش كه این از قبل

 :تمگف یهویى

 

 ....سیاوش پیش رم مى منم_

 

 .زدم نمى و حرف این كاش اى كه

 

 [۱۰:۵۱ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک

 

#part_222 

 

 

 

 



 

 گرفت، و كمرم محكم دوباره شدش شل دستاى

 نفساى كه طور همون چسبوند خودش به و من

 بین از كرد مى خالى گردنم تو رو عصبیش

 :غرید شدش قفل دندوناى

 

 اممی چطور ببین برو كنى، مى جا بى خیلى تو_

 .كنم مى خورد و پاهات جفت قلم

 

 كنار و برد فرو موهام تو و دستش گزیدم، و لبم

 :گفت گوشم

 

 .بدم دستت كار نذار_

 



  دراز زبون منه شد، سكوتم باعث عصبانیتش

 هم حاال و شدم مى الل اردوان عصبانیت موقع

 .بودم شده الل

 

  كرد اردو بود دستش تو كه موهام به فشارى

 

 نذار نیار، زبون به رو مردى هیچ اسم دیگه_

 خواى نمى كه تو سابق، اردوان همون بشم

 !خواى؟ مى ، شه تكرار گذشته

 

 اى رعشه گذشته تكرار ترس از و كردم وحشت

 :گفتم بغض با افتاد، تنم به

 

 ...اردوان ببخشى_

 



 گردنم پشت دستش دوباره و كرد ول و موهام

 هم درد از هم شد، جمع امچشم تو اشك. نشست

 نمى رو گذشته اردوان من گذشته، برگشت از

 برگردن گذشتم درداى خواستم نمى من خواستم

 .خواستم نمى

 

 همچنان. شد فرما حكم بینمون سكوت اى لحظه

 بود، سینش رو سرم و خورد مى تكون آروم

 نور رقص و بود رفته فرو تاریكى تو عمارت

 به كه طورى تداش رنگى كم و مالیم خیلى

 دید مى مارو كه كسى هر و شدیم نمى دیده خوبى

 همون از رقصیم، مى عاشقانه داریم كرد مى فكر

 .دادن مى انجام هامون كنارى كه رقصایى

 



 افتاد و اومد پایین چشمم و گوشه از اشكى قطره

 به كمرم رو اردوان دست. اردوان لباس رو

  اومد در حركت

 

 !نخور؟ مجٌ  كنارم از نگفتم مگه_

 

 كنه عصبانیش هم باز سكوتم ترسیدم

 

 .بگم نه عمو به تونستم نمى_

 

 !چى؟ بعدش_

 

 ... بعدش_

 



 :گفت كه كردم سكوت یهو

 

 !نیومدى؟ دختره اون خاطر به_

 

. دادم تكون سرى داشتم سونیا به كه نفرتى تمام با

 در حركت به موهام رو وار نوازش و دستش

 :گفت گوشم كنار خشدارى صداى با و آورد

 

 من پیش اومدن از كس هیچ خاطر به وقت هیچ_

 ....وقت هیچ نشو، پشیمون
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 مهربون زیادى امشب اردوان كردم مى حس

 عجیب زیادى! مهربونى؟ و اردوان آخه شده،

 و تنش عطر و گذاشتم هم رو و هام چشم. بود

 داشتم، دوست و اسشلب تلخ بوى كشیدم، نفس

 هام ریه به و تنش عطر و كشیدم عمیقى نفس

 ناب هاى حس اون از. بود خوبى حس فرستادم،

 .نشدنى تكرار و

 



 هاى دست و بود اردوان گردن دور من دستاى

 آهنگ این انگار. موهام تو و كمرم دور اون

 جدیدى آهنگ شایدم یا نداشت، شدن تموم قصد

 .شتمندا خبر من و بود شده پخش

 

 ى خلصه تو راحت، و بود گرم اردوان آغوش

 زا خواستم مى نه دیگه بودم، رفته فرو شیرینى

 .شه تموم آهنگ نه بیام بیرون آغوشش

 

 جنبه بى انقدر كه من! بود؟ شده چم واقعا من

 اردوان سر دوباره كه گذشت ى لحظه. نبودم

  اومد گوشم نزدیك

 

 ؟!بشینیم بریم_

 



 :داد ادامه بدم جواب من كه این از قبل و

 

 !ببرمت؟ زور به باید اآلنم آوردمت زور به_

 

 مى انگار زد، مى موج شیطنت لحنش تو

 تو بكوبمه و پیشم وقت چند حرف همش خواست

 باید حتما زنه مى خشكم كنم مى هول خب سرم،

 رو از و سرم و هم تو رفت اخمام! بیاره؟ روم به

 :گفت و چشمام تو زد برداشتم،زل سینش

 

 یا زد صدات كیم هر خورى، نمى ٌجم كنارم از_

 تو از تر محترمانه من یا نمیاى گى مى محترمانه

 !كه؟ گم مى چى فهمى مى گم، مى

 

 كشیدم پوفى



 

 به آخرش تو زدن حرف محترمانه فهمم مى آره_

 .شه مى منتهى كتك

 

 رجلوت كمى و سرم بود گردنم پشت كه دستش با

 :گفت و آورد

 

 .بدتر چى یه به شایدم_

 

 هك حرفش معنى یا بود ترسناك لحنش دونم نمى

 .كردم سكوت

 

 دستم دوباره كه كردم باز گردنش دور از و دستم

 جاش سره بگردوند و

 



 !برى؟ تونى مى گفتم مگه_

 

  هم تو كشیدم و اخمام

 

 .بشینیم بریم گفتى اآلن خودت_

 

 .كه بریم نگفتم پرسیدم، فقط من_

 

 ترسوند، مى و من داشت دوباره جدیش لحن

 یه لحظه هر نداشت، روانى روحى تعادل انگار

 .چنده چند خودش با نبود معلوم. گفت مى چیزى

 

 گذاشت و سرم كه صورتش به زدم زل همچنان

 مى نوازش و موهام كه طور همون و سینش رو

 :گفت كرد



 

 !ترسى؟ مى من از_

 

 :دادم جواب صادقانه و كردم مكث كمى

 

 .كمى یه_

 

 !كمى؟ یه فقط_

 

 .اوهوم_

 

 داشت، نگه موهام رو كمى و دستش

 

 ...خوبه_



 

. شد تموم آهنگ كه خوبه كجاش بگم خواستم

 ، برداشتم سینش روى از و سرم لحظه همون

 مچ. ببینه وضع این تو مارو كسى خواستم نمى

 :گفت و گرفت و دستم

 

 دور ازم قدمم یه نكنم، تاكید دیگه فرمیسك_

 .نمیشي

 

 به خودش دنبال به من دوباره كه ادمد تكون سرى

 كه كوچولو دختر یه مثل منم. برد بقیه سمت

 افتادم، راه اردوان دنبال میوفته راه مادرش دنبال

 .مادر الى بود چیزى هر شبیه لعنتى
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 به سونیا و سیاوش كه صندلى و میز سمت به

 نشسته امیرى آقاى نارك كه پسره همون همراه

 بود اردوان دست تو همچنان من دست. رفتیم بود

 خوبى فكراى راجبمون بقیه دونستم مى خوب و

 :گفتم بهش آرومى صداى با كنن، نمى

 

 دارن همه! كنى؟ ول و دستم میشه اردوان_

 .درمیارنا حرف برامون. كنن مى نگامون



 

 كه طور همون و كرد وارد دستم به فشارى

 :داد جواب بود رو به رو به نگاهش

 

 جرعت كردى فكر. نداره ربطى هیچ همه به_

 فكر! خودم؟ ى خونه تو اونم! بزنن؟ حرف دارن

 !شناسن؟ نمى و من كردى

 

 بود، اردوان با حق انداختم، دورم به گذرایى نگاه

 گوش به شد مى زده اینجا كه حرفى هر مطمئنا

. دكر مى پا به آشوب بعدش و رسید مى اردوان

 .ارزید نمى ریسكش به

 

 مدست به اى دیگه فشار اردوان شدیم، میز نزدیك

 كرد مى ول و دستم كه طور همون و كرد وارد



 كنارش اجبار به منم و نشست صندلى روى

 :تگف سیاوش كه كشید كتش به دستى نشستم،

 

 !بود؟ چطور_

 

 انداخت باال ابرویى اردوان

 

 نبود بد_

 

 اون ساعت یه داخت،ان بهش نگاهى نیم اخم با

 بگه حاال كه چلوند خودش آغوش تو و من وسط

 !نبود؟ بد

 

 و برداشت و میز روى مشروب از پیكى سیاوش

 :گفت كرد مى نزدیكش لباش به كه حالى در



 

 و شرط كنم فكر وسط، برى كردم نمى فكر_

 باختم

 

 !كى؟ به: اردوان

 

 :داد جواب و كرد سونیا به اى اشاره سیاوش

 

 اولین واسه كنه مى كارى گفت مى ون،ایش به_

 رى نمى بودم مطمئن منم برقصى شده كه بارم

 .كردم اشتباه این مثل ولى

 

 پرویى كمال با من و داد تكون سرى اردوان

 :گفتم

 



 باخته و شرط تو نكنم فكر حال این با خب_

 وسط ببره و اردوان ایشون بود قرار چون باشى،

 شرط این ى یزهجا كنم فكر حال این با من، نه

 .من به بدین باید رو بندى

 

 ىرو غمگینى لبخند و هم تو رفت سونیا ى چهره

 :گفت آرومى صداى با و نشست سیاوش لباى

 

 .شدى برنده تو تواِ  با حق آره_

 

 پیكاى از یكى بود شده كنف انگار كه هم سونیا

 :گفت و برداشت رو میز روى

 

 رقص یه نداره، حرفارو این دیگه كه رقص یه_

 .دیگه بود معمولى



 

 :گفتم بهش جواب در سونیا چشماى تو زدم زل

 

 شرط معمولى چیزاى خاطر به همیشه شما_

 !كنید؟ مى بندى

 

  زد لبخندى

 

 .شد اتفاقى امروز همیشه، نه_

 

 دندون جواب یه خواستم بود مخم رو لبخندش

 :گفت سیاوش كه بدم بهش شكن

 

 پیش یزاىچ از دعوا همیشه ها، بچه دیگه بسه_

 .میشه شروع افتاده پا



 

 سیاوش به خطاب و انداخت باال ابرویى سونیا

 :گفت

 

 كه جون فرمیسك و من! دعوایى؟ چه سیاوش اِ _

 نداریم دعوا هم با

 

 :داد ادامه و انداخت من به نگاهى

 

 !نه؟ مگه_

 

 نم داشت، سیاست كنه، بازى نقش بود بلد خوب

  خندیدم خودش مثل! باشم؟ نداشته چرا

 



 كه بود معمولى بندى شرط یه شما قول به آره،_

 .نبود مهمى چیزه باختین،

 

 چیزى ولى شد حرسى سونیا لباى روى لبخنده

 براى سونیا. شد خنك من جیگر عوض در نگفت

 :گفت اردوان به رو جو كردن عوض

 

 دمهیا من كه جایى تا! برقصین؟ بودین بلد حاال_

 .رقصیدین نمى وقت هیچ

 

 بهتر و اردوان بفهمونه من به خواست مى انگار

 رو سونیا این چقدر كه واى شناسه، مى من از

 :دادم جواب من اردوان جاى بود، مخى

 



 نمك فكر رقصید، مى روون و خوب خیلى اتفاقا_

 .باشه رفته رقص كالس

 

 سیاوش لبخنده و اردوان اخماى شدن غلیظ با

 خودم با و گزیدم و لبم گفتم، چى فهمیدم تازه

 :گفتم

 

 جمع جلو اردوان! شى؟ الل دیقه دو میمیرى_

 زدى كه بود حرفى چه این آخه حقته، كنه خفت

 !رقص؟ كالس و اردوان! ؟
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 اب سیاوش كه شد مشت پیكش دور اردوان دستاى

 :گفت خنده

 

 خبر ما و رفتى مى رقص كالس اردوان_

 !تنها؟ تنها داداش! نداشتیم؟

 

 یا بده نشون العملى عكس اردوان كه این از قبل

 :گفتم سریع بزنه حرفى

 



 رقصید، مى خوب خیلى بود این منظورم نه_

 ینهمچ توقع بود بارش اولین كه كسى براى یعنى

 .نداشتم و رقصى

 

 رفت قیافم زنم، مى گند بدتر دارم كردم مى حس

 :گفتم حرس با و هم تو

 

 راچ دیگه شما گفتم چیزى یه نم اصال بابا اى_

 نباختی و شرط دیگه بیخیال!  دادین؟ گیر انقدر

 .ندین كشش دیگه

 

 هك گرفتم خودم به جانبى به حق ى قیافه بعدم

 من به خطاب و سمتمون اومد خدمتكارا از یكى

 :گفت

 



 .دارن كارتون آقا ، خانوم ببخشى_

 

 شد نمى نگاهش از انداختم، اردوان به نگاهى

 حرف باید كه اى لحظه اون لعنتى فهمید، چیزى

 یادش تازه تنهاییمون موقع بعدش زنه، نمى بزنه

 .شه عصبانى میوفته

 

 :دوختم خدمتكار به و گرفتم اردوان از و نگاهم

 

 .میام دیگه دقیقه چند بگید عمو به_

 

 خطاب سونیا كه رفت و داد تكون سرى خدمتكار

 :گفت من به

 



 ركا باهاتون ممكنه كنى نمى فكر جان فرمیسك_

 !باشه؟ داشته واجبى

 

 شدم كفرى

 

 شما انگار ولى كنم نمى فكرى همچین كه من_

 !نه؟ كنین مى فكر من جاى دارین

 

 .گفتم طور همین نه_

 

 :داد ادامه اردوان به خطاب بعد

 

 طرحامو نتونستم شركت تو روز اون راستى_

 نگاه یه آوردمشون،میاین خودم با بدم، نشونتون

 !بندازین؟ ونبهش



 

 :گرفتم و اردوان دست میز زیر از

 

 جشن با و كار! مهمونى؟ تو! ؟ اآلن جون سونیا_

 .شركت همون واسه بذارش كه، كنن نمى قاطى

 

 با اردوان بزنه حرفى سونیا كه این از قبل و

 :گفت جدیت همون

 

 ها طرح كردن چك موقع اآلن فرمیسكه، با حق_

 .نیست

 

 آرومى صداى با و كرد نزدیك بهم و سرش بعد

 :گفت بشنوم من  فقط كه

 



 روز یه آخرش نزن، حرف من جاى انقدر_

 انقدر كه بیرون كشم مى حلقومت از و زبونت

 .كنى زبونى بلبل

 

 این گرفت، خندم عكس بر شدن عصبانى جاى

 همه این تو كنه كوتاه منو زبون بود قرار اگه

 .كرد مى سال

 

 گره سونیا عصبى نگاه با نگاهم لحظه همون

 كرده، بد برداشت لبخندم از بود معمول. خورد

 كه بود كرده تهدیدم فقط اردوان دونست نمى

 ...همین گرفت، خندم
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 مشغول سیاوش و اردوان ، گذشت اى لحظه

 خسته داشتم كم كم منم و بودن شده زدن حرف

 و امشب كه كردم مى سعى همش شدم، مى

 نسبت كه منفى حس به توجه با چون كنم سكوت

 ندگ داشتم و بودم شده دراز زبون داشتم سونیا به

 .زدم مى



 

 چى مهمونى این شدن تموم از بعد نیست معلوم

 بعدش و زدم مى و خودم حرف انتظارمه، در

 از اردوان خواهى معذرت یه با خواستم مى

 راهه، تو ادعو ي بودم مطمئن ولى بگذره، گناهم

 خندم دوباره. رفتنش رقص كالس سره دعوایى

 كنزدی بهمون عجله با شخصى یهو كه بود گرفته

 شد باعث كه زد حرفى اردوان گوشه در ، شد

 .شد بلند جاش از وحشت با اردوان

 

 من از كمى دست بقیم حال. جونم تو افتاد ترس

 رد. بود رو به رو به اردوان نگاه. نداشت

 هب رو شخص دیدن با به كه كردم لدنبا و نگاهش

 لحظه نفسم و شدن گرد ترس از هام چشم روم

 . شد قطع اى

 



 بود شده چشماش. كردم نگاه اردوان به وحشت با

 كمى. بودن شده مشت دستاش و خون كاسه دو

 كرده رخنه وجودم تو ترس. شدم تر نزدیك بهش

 .نداشتم رو حرفى زدن جرعت حتى و بود

 

 سمت به و شد دور ازم یتعصبان با اردوان

 در دمه محافظ تا چند با كه عموش و نریمان

 كه برم سمتش به خواستم رفت، بودن ایستاده

 متس كشوند و من. شد گرفته سیاوش توسط دستم

 :گفت گوشم كنار و خودش

 

 بهت حواسم باید خورى، نمى ٌجم من كنار از_

 عمارت دوره تا دور نیست، چیزى نترس باشه،

 .بكنن تونن نمى غلطى یچه محافظه

 



 سمت به و نگاهم و دادم تكون سری ترس با

 به عصبانیت با داشت. چرخوندم اردوان

 . گرفت و جلوش عمو كه رفت مى سمتشون

 

 اینا دونستم نمى ، بود اومده وجود به بدى جو

 دوار تونستن چطور و شده پیداشون كجا از دیگه

 ىخوب چیزى بود كه چیزى هر ولى شن، عمارت

 اتفاقى كردم مى دعا فقط رسید، نمى نظر به

 رو جدید دردسر یه طاقت. نیوفته كسى ى واسه

 ...نداشتم واقعا نداشتم،
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 به و من و نشست شونم دور سیاوش دست

 و وهامم كه طور همون و چسبوند خودش

 :گفت آرومى صداى با كرد مى نوازش

 

 نمیشه نمیشه،هیچى هیچى فرمیسك، باش آروم_

 ...عزیزم

 



 نمى كسى ما جز انگار اردوان، به زدم زل

 وسط اون اى عده كثیفین، آدماى چه اینا دونست

 میزاشون دور ایم عده و رقصیدن مشغول

 .بودن نوشیدن و زدن حرف مشغول همچنان

 

 چه نفهمیدم و رفتن سمتشون به عمو و اردوان

 كه میزى سمت به نفرى چهار كه افتاد اتفاقى

 از برگشتن، بودن دورش مهمونى این مهم افراد

 بود معلوم و كرد مى فوران خشم اردوان ى قیافه

 همونجا كه كنه مى كنترل و خودش داره

 .نریزه رو خونشون

 

 :انداختم سیاوش به نگاهى وحشت با

 

 !نكردن؟ بیرونشون عمارت از چرا_ 



 

 من مثل اونم بود معلوم سیاوش ى قیافه از

 بهشون بود زده زل كه طور همون. كالفس

 :داد جواب

 

 ...خبره چه اینجا دونم نمى خودمم دونمم، نمى_

 

 :گفت و شد بلند جاش از سونیا

 

 !كردین؟ تعجب انقدر نریمان دیدن با چرا_

 

 :داد جواب عصبانیت با سیاوش

 

 كى آخه كنن، مى غلطى چه اینجا تنیس معلوم_

 كردن چك با نبود قرار مگه داخل داده راه اینارو



 اون نگهبانا این پس كنن، باز و در دعوت كارت

 !كنن؟ مى غلطى چه دارن بیرون

 

 نمى مگه داشتن، دعوت كارت هم اونا خب_

 ملك آقاى و خان برزو هاى سهام دونستین

 این ناآل بودن، دعوت اونا امروزم! خریده؟

 وحشت همتون كه داره مشكلى چه موضوع

 !كردین؟

 

 با شد، قرمز سیاوش هاى چشم ثانیه سه تو

 :سونیا سمت چرخید وحشت

 

 رو برزو و سهام كى! گى؟ مى دارى چى_

 .... آقاى گفت مى كه برزو! خریده؟

 



 خودش به تازه انگار كه طورى ، كرد مكث كمى

 مشت دستش ، هم تو رفت صورتش باشه، اومده

. پیشونیش رو كوبید بار چند دست روى با و شد

 اب سیاوش كه خبره چه اینجا ببینم بودم منتظر

 :زد لب آروم حرصش از پر صداى

 

 شركت چهار یك خوردیم، ركب زد، گند برزو_

 ما چرا! ؟ چطور آخه ولى اینا دست افتاد

 !نفهمیدیم؟

 

 حالیم شركت كاراى و سهام از چیزى كه این با

 خرابه، حد چه تا اوضاع فهمیدم ولى شد نمى

 اسونی صندلى، رو نشستم همونجا و شد شل پاهام

 به رو بود افتاده وال و هول به انگار كه هم

 :گفت سیاوش

 



  !افتاده؟ اتفاقى چه مگه! شده؟ چى سیاوش واى_

 

! داشتى؟ خبر ماجرا این از كى از تو: سیاوش

 !فهمیدى؟ كجا از اصال

 

 :كرد مكث كمى سونیا

 

 ولى داشت، خبر چیز همه از اون گفت، بابام_

 مى كه اینایى! كجاست؟ مشكلش این آخه خب

 كار هم با بودن، شریك هم با دور یه قبال بینى

 مشكلى كنم نمى فكر دارن، اعتماد هم به كردن،

 .باشه

 

 مى چه اون گرفتم، سونیا از و نگاهم درد با

 هك انتقامى از اومده، پیش موضوعات از دونست



 از مادرم، ى گذشته از بودم، من مركزش اآلن

 نارویى و داشته مادرم به محمدرضا كه عشقى

 دشمنى از زده، بهش عمو خودش ى گفته به كه

 و نریمان بین تنفر از محمدرضا، و عمو بین

 توسط شدنم فروخته از شدنم، دزدیده از اردوان،

 مى چى اینا از سونیا....  غیرتم،از بى پدر

 !دونست؟ مى چى! ها؟! دونست؟

 

 [۱۰:۵۱ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک

 

#part_228 

 

 

 

 



 

 

 

 حضور حتى دیگه زد، مى چنگ گلوم به بغض

 مى ازش كه منفى انرژى همه اون با هم سونیا

 از خواست مى دلم فقط اآلن نبود، مهم گرفتم

 نه باشه نریمان نه كه جایى یه برم برم، اینجا

 كه جایى ، مباش داشته آرامش كه جایى ، عموش

 هیچ بدون بتپه، راحتى به بتونه مریضم قلب

 .استرسى و دغدقه

 

 و بود كرده كالفش وضع این انگار كه هم سونیا

 هبكش حرفى تونست نمى سیاوشم زبون زیر از

 ات چند لحظه همون ولى رفت بقیه سمت به بیرون

. هبش بقیه نزدیك نذاشتن و گرفتن و جلوش مرد

 گن مى دارن چى كه خبره چه اونجا دونستم نمى



 قدرى اون بود مهم خیلى بود كه چیزى هر ولى

 هایى محافظ ، محافظ از پر بود شده میز دور كه

 و قسمت اون به ورود اجازه هم سونیا به حتى كه

 .كرد مى نگران و من موضوع این و دادن نمى

 

 

 تونست نمى و بود اونجا دلش من مثل سیاوشم

 لحظه چند و بود ایستاده كنارم بذاره، تنها و من

 فاصله همین از زد، مى چنگ موهاش به بار یك

 مى بیشتر و ترسم و شد مى دیده اردوانم خشم

 .كرد

 

 من براى كه ساعتى یه گذشت، ساعتى یه تقریبا

 هم مهمونا از اى عده بود، روز چند ى اندازه ب

 اتفاقات سرى یه داره مهمونى این تو بودن فهمیده

 .نمیومد خوشایند نظر به كه اتىاتفاق میوفته،



 

 اغلب مهمونیا بود، عادى چیزه یه این خب ولى

 جشنى و جدید شركاى با بیشتر آشنایى براى

 ساعت یك گذشت از بعد. همكاریه آغاز براى

 هبقی دنبالش به و شد بلند جاش از سریع اردوان

 اى عده كشید، كتش به دستى شدن، بلند هم

 اردوان ولى شدن ههمدیگ با دادن دست مشغول

 جمع از خشونت با موضوع این به اهمیت بى

 .افت زمین به محكم صندلیش كه طورى شد جدا

 

 من مثل سیاوشم اومد، من سمت به عصبانیت با

 تا بیاد بود منتظر بود، شده اردوان ى خیره

 اوضاع بفهمه و بسپره ازش و ذهنش سواالت

 !چطوره؟

 



 رسید ما به اردوان كه همین شدم، بلند جام از

 به و من و گرفتم و دستم مچ حرفى هیچ بدون

 تند هاى قدم با ، برد سالن وسط هاى پله سمت

 مامت من و رفتیم باال ها پله از ، افتادم راه دنبالش

 قصدش محمدرضا، پیش بود، پایین اون حواسم

 خواست مى یعنى كردم، نمى درك كارارو این از

 !كنه؟ چیكار

 

 با و كرد ول و دستم شدیم، اردوان اتاق وارد

 و درش و رفت اتاق ى پنجره سمت به عجله

 توسط كه و دستم مچ كه طور همون بست،

 دادم مى ماساژ رو بود شده گرفته محكم اردوان

 :گفتم و كردم بهش رو

 

 مى چیكار اینجا اونا! خبره؟ چه اینجا اردوان_

 !داخل؟ اومدن چطور! كنن؟



 

 اتاقش ى پرده بده ومن جواب كه این بدون اردوان

 اكترسن و آشفته صورتش. سمتم اومد و كشید رو

 و بودن زده بیرون گردنش رگاى بود، شده

 روم به رو زد، مى قرمزى به مشكیش چشماى

 :گفت عصبیش صداى با و ایستاد

 

 كنى، مى قفل درم مونى مى همینجا فرمیسك_

 كه چیزیم هر و داد بى و داد و صدا و سر

 مى دارم نمیاى، بیرون افتاد فاقىات هر یا شنیدى

 به نىبز گند بیاى نبینم فرمیسك اتفاقى، هر گم

 ...چى همه

 

 و دادم قورت و بغضم راهه، تو بدى اتفاق فهمیدم

 :نالیدم آروم

 



 برگردى تو تا شده، چى بگو خدا ترو اردوان_

 دنبال اومدن! گفتن؟ چى ترس، از كنم مى دق

 !نه؟ من،

 

 صورت دستاش با ددی كه و ترسم اردوان

 :گرفت قاب و پریشونم

 

 !دارى؟ اعتماد من به_ 

 

 ... اردوان_

 

 من به كلمس، یه من جواب فرمیسك، نرو تفره_

 !نه؟ یا دارى اعتماد

 

 .دادم تكون سرى مردد



 

 داد تكون صورتم رو كمى و دستش

 

 اتفاقى زارم نمى نباش، هیچى نگران پس_

 ارتم،كن من هست، بهت حواسم بیوفته، واست

 و مشكالت سرى یه پایین برم مجبورم اآلن فقط

 رم مى اینجاست، فكرم تمام ولى رم مى كنم، حل

 خودم دم، نمى اومدن باال ى اجازه كسى به ولى

 من تا هست، چى همه به حواسم پایین اون از

 !هوم؟ نترس، چیزى از هستم

 

. لبم رو خورد سر چشمم ى گوشه از اشكى قطره

 لب به زد زل اومد، اشكم بالدن اردوانم نگاه

 خیسیش روى آروم و شصتش انگشت و خیسم

 .كشید

 



 وار نوازش و دستش چشماش، به دوختم چشم

 :گفت آرومى صداى با و كشید لبم روى

 

 مش موندگار اینجا نذار فرمیسك نكن گریه انقدر_

 .سرم رو ریخته كار كلى پایین اون

 

 : زدم لب بغض با

 

 .ترسم مى یلىخ اردوان ترسم مى من_

 

 چى از دیگه هستم، من گم مى دارم فرمیسك_

 ...من دارى، و من تو! ترسى؟ مى

 

 چشماى به كه طور همون و كرد مكث كمى

 :داد ادامه بود زده زد اشكیم



 

 اون !چى؟ نمیوفته اتفاقى هیچ بدم قول بهت اگه_

 بره سرم من دونى مى خودتم! میشى؟ آروم وقت

 مى تیر یه با شده قولش، و اردوانه ره، نمى قولم

 چى بعدش نیست مهمم كنم مى خالصشون زنم

 .برسه بهت آسیبى هیچ ذارم نمى ولى میشه

 

 :گفتم ترس با

 

 ...نه خشونت با اردوان_

 

 پاك و اشكام نشست، خیسم چشماى رو دستش

 :گفت و كرد

 

 ...الزمه خشونت گاهى_



 

 اتاق از عجله با و كرد ول و من لحظه همون و

 اى فایده اما بار، چند اونم زدم صداش شد، خارج

 شم، خارج اتاق از تونستم نمى ترس از نداشت،

 دبلن هقم هق صداى و گذاشتم صورتم رو و دستم

 .شد

 

 ىم كنه كنترل و عصبانیتش تونست نمى اردوان

 بودم امیدوار فقط بده، خودش دست كار ترسیدم

 بیشتر اآلن... نیوفته اردوان ى واسه اتفاقى

 .بودم اون راننگ
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 مى طى و اتاق عرض و طول دلهره و ترس با

 ماشین صداى با كه بودم خبرى منتظره و كردم

 اى عده شدم متوجه باغ داخل ى شده پارك هاى

 و اتاق برق سریع. رن مى دارن مهمونا از

 رو پرده كمى ، پنجره كنار رفتم و كردم خاموش

 .انداختم بیرون به نگاهى و زدم كنار

 



 بود، عجیب این و رفتن مى داشتن كم كم مهمونا

 انقدر عمو هاى مهمونى نداشت سابقه حاال تا آخه

 تموم زود انقدر كارشون یعنى. شه تموم زود

 ! شد؟

 

 حرفایى با كنم فكر مثبت خواستم مى چقدرم هر

 عموش و نریمان حضور و زد بهم اردوان كه

 اومدن از درستى قصد اونا مطمئنا تونستم، مىن

 عنوان هیچ به اردوانم نداشتن، مهمونى این به

 هكن كارى ترسیدم مى فقط باشه، آروم تونه نمى

 نكرده خدایى یا شه تموم خودش ضرر به كه

 ..بیاد سرش بالیى

 

 وى همه كم كم كنم فكر كه گذشت ساعتى نیم

 كه رموزم ماشین یه هنوزم ولى رفتن، مهمونا

 دیده عمارت در دمه بودن كنارش بادیگارد تا دو



 ههمیش از تر تند استرس همه این با قلبم. شد مى

 خودم و گرفت مى نفسم كه قدر اون. زد مى

 .داشتم خودم كردن آروم در سعى

 

 .تونستم نمى و شم خارج اتاق از خواست مى دلم

 اتاق تو شرایطى هر تحت بود گفته بهم اردوان

 اردوان اتاق عرض و طول داشتم همچنان .بمونم

 تو وحشتناكى شكستن صداى كه كردم مى طى و

 .پیچید عمارت

 

 تاداف لرزش به بدنم.  در سمت برگشتم وحشت با

 ندبل دوباره صدا بعد اى لحظه. شدن تند نفسام و

 شیشه با همراه و میز داشت كسى انگار شد،

 . زمین كوبید مى روش هاى مشروب

 



 ندچ صدا گرفتم، صورتم جلوى و ونملرز دستاى

 از و نیاوردم طاقت كه قدرى اون شد تكرار بار

 .بیرون زدم اتاق

 

 تونستم نمى.  خبره چه اونجا فهمیدم مى باید من

 بذارم دست رو دست و بمونم اتاق تو طور همین

 .میشه چى ببینم

 

 نرده الى از و رسوندم ها پله به و خودم عجله با

 عصبانیت با اردوان. كردم هنگا پایین به ها

 و كرد مى واژگون رو سالن وسط میزاى داشت

 زمین با روش هاى شیشه و میز برخورد از

 .شد مى ایجاد خراشى گوش صداى

 

 كنه، آرومش و سمتش بره نداشت جرعت كسیم

 سمتش به خواستم بارى چند بود، آشوب دلم تو



 باعصبانیت اى لحظه از بعد نتونستم، و برم

 بلندى صداى با و عموش و نریمان سمت برگشت

 :زد فریاد

 

 یه با اونم! كنى؟ مى تهدید و من دیگه حاال_

 ! ته؟ و سر بى چرندیات مشت

 

 شد تر نزدیك اردوان به قدمى نریمان

 

 و دار و تو علیه بر كه مداركى! چرندیات؟_

 نااو اسم نكنم فكر گه، نمى و این كه داریم دستت

 . گذاشت چرنیات بشه رو

 

 چرا دارى من علیه بر مدرك كه تو خب: اردوان

 !پلیس؟ ى اداره نرفتى راست یه چرا! اینجایى؟



 دِ ! جدید؟ اخازى و جدید تهدیده یه بازم نكنه چیه

 باج بهت من دونى مى خودتم كه تو عوضى آخه

! كنى؟ مى تلف الكى و خودت وقت چرا دم نمى

 .بكن و شكایتت همون برو

 

 :داد جواب محمدرضا نریمان جاى بار این

 

 در تهدیدى نه كنه، مى فرق داستان دفعه این_

 .شریكیم ما باالخره اخازى، نه كاره

 

 به نگاهى محمدرضا شدن مشت اردوان دستاى

 بود ایستاده روش به رو عصبانیت با كه عمو

 :گفت و انداخت

 



 نیدنتو كه باشه سخت قدر اون خواستم نكنم فكر_

 .بدین انجامش

 

 : غرید عصبانیت اب اردوان

 

 ....مرت ببند و دهنت_

 

 شد ساكت عمو صداى با

 

 ...خواى مى چى بگو_

 

 اى لحظه از بعد و كرد مكث كمى محمدرضا

 :گفت

 



 ....خوام مى و فرمیسك فرمیسك،_
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 به اردوان فریاد با شد مساوى كشیدنم هین

 و جلوش محافظا كه ورط همون و رفت سمتشون

 :زد داد گرفتن مى

 

 كرف شرف بى نگرفتمش،دِ  گل تا و دهنت ببنت_ 

 ستد بسپرم و فرمیسك كه غیرتم بى انقدر كردى

 زرى همچین دادى اجازه خودت ب چطور! تو؟

 هب و فرمیسك اسم دیگه بار یه فقط تو! بزنى؟

 . ریزم مى و خونت چطور ببین بیار زبون

 

 همین از كه پوزخندى د،ز پوزخند محمدرضا

 هك عمویى به و نگاهش بود، دیدن قابل هم فاصله

 عمو انداخت، خورد مى و خونش خون داشت

 كه بزنه حرفى خواست. كالفه و بودن عصبى

 :گفت و كرد دستى پیش محمدرضا

 



 خریدیش پیش سال ده كه دختر یه كنم نمى فكر_

 گند خاطرش به بخواى كه باشه ارزش با انقدر

 بره كنى دود و شركتت كه زندگیت، به بزنى

 از و سهامت تمام و احترامت و كارت كه هوا،

 !گم؟ نمى درست بدى، دست

 

 محمدرضاااا_

 

 رضا محمد شد باعث عمو خشمگین فریاد صداى

 و چرخید عمو دوره دور یه شه، تر نزدیك بهش

 :گفت

 

 ! شى؟ مى عصبانى چرا_

 



 كردم،ن خفت تا و دهنت ببند محمدرضا: كوروش

 كارى نگفتم مگه! دارى؟ دختر اون به چیكار تو

 همه اون از سال هفده! باش؟ نداشته فرمیسك به

 تادمیوف نباید كه اتفاقاتى اون از گذشت، دشمنى

 ذشتهگ مثل نتونستیم وقت هیچ گذشت، افتاد ولى

. كنیم فراموش رو گذشته اتفاقات نتونستیم باشیم،

 به روز یم،ندار رو دیگه هم دیدن چشم هنوزم

 هنوز تو مثل منم باالتر، ره مى داره سنمون روز

 دارم یعنى اومدم، كنار باهاش ولى گذشتم، تو

 كنم فراموش خوام مى. بیام كنار كه كنم مى سعى

 سره كه بالهایى چه كه كردى، چه زنم با كه

 ممن بهم، ریختى و زندگیم كه نیاوردى، زندگیم

 به نمم و فتنیهگر حق نكنه، دستم كردم تالفى اگه

  گرفتم، و حقم خودم ى وسیله

 

 خودش به كه حالى در و شد تر بلند عمو صداى

 :كرد اضافه كرد مى اشاره



 

 اب نبودم، پست تو مثل. خودم ى وسیله به آره_

 اهپن سر شدم من و نبودى تو جلو، نیومدم پستى

 كمك بهش نداشت، و كسى بود تنها پریناز،

 مى نبودى كه مدتى ونا تو غیرت بى تواِ  كردم،

 روزش به چه عوضیش داداشاى همون دونى

 دیده رو تو كه این از دونى مى اصال! آوردن؟

 كتك چقدر! ؟ كردن بارش حرف چقدر بود

 داداشاش دست زیر از موقع به از كه! خورد؟

 مى جون دستشون زیر جا همون دادم نمى نجاتش

 !داد؟

 

 گوش عمو حرفاى به لحظه اون تا كه محمدرضا

 كه حالى در و رفت در كوره از یهو بود سپرده

 داشت لرزش كمى عصبانیت شدت از صداش

 :زد فریاد



 

 پرت و چرت كوروش، شو خفه فقط شو، خفه_

 دونم، مى بهتر خودم و چى همه نده، من تحویل

 كردى بدبخت و پریناز رسید، گوشم به چى همه

 هیچ و كردى بیچاره و پریناز انتقامت، خاطر به

 كه نداشتم، كارى زنت با من كه نفهمیدى قتو

 هر عینا كه سمتم، میومد دفعه هر بود زنت این

 و ترى جدید راه اون و زدم مى پسش هم دفعه

 از تو. كرد مى پیدا من به شدن تر نزدیك براى

 وقت هیچ چرا من، از نه خوردى ركب زنت

 ! بفهمى؟ و این نخواستى

 

 قفل ندوناىد بین از و كرد مشت و دستاش عمو

 :غرید شدش

 



 مشت یه مزخرفه، همش اینا ، دروغه دروغه،_

 .مریضته ذهن ساخت كه چرنیات
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 :زد دارى صدا پوزخند محمدرضا

 

 باور و من حرفاى تونى نمى هم تو! بینى؟ مى_

 باور و مزخرفاتت منم دارى توقع چطور كنى،

 ! كنم؟



 و كنم باز و كورت هاى چشم خواستم بارها من

 كه بودى شده غرق زنت عشق تو انقدر تو

 كه دادى ادامه خریتت به طور همین كه نفهمیدى،

 ....نخوا

 

 به خواستم نمى دیگه كن، تمومش بسه بسه،_

 ..نده ادامه بدم، گوش اراجیفت

 

 اما. بود قلبش رو دستش و لرزید مى عمو صداى

 سمتش به بتونم كه دمبو اونى از تر حس بى من

 ىم تیر سرم و زمین به بودن چسبیده پاهام برم،

 ...قلبمم شایدم یا كشید،

 نهك باور و گوشم هاى شنیده تونست نمى كه قلبى

 كه بدنى بدنم، تو بود اى همهمه آغاز این و

 و قلبم هاى تپش فقط داشت، جون و بود خشكیده

 مى بودنم زنده از خبر كشدارم هاى نفس صداى



 هك بود وقت خیلى بود، مرده فرمیسك وگرنه داد،

 ...بود مرده

 

 :شد تر نزدیك عمو به محمدرضا

 

 و زندگیم كه كردم سكوت مدت همه اون! چرا؟_

 دیگه. گرفتى ازم و پرینازم كه كردى خراب

 مى و واقعیت ى همه گم مى كنم، نمى سكوت

 .بوده آدمى چطور زنت بفهمى باید تو گم،

 

 ها موقع همون چرا گى مى سترا اگه: كوروش

 نزدیك بهت كه روزایى همون چرا! نگفتى؟ بهم

 !چرا؟! ها؟! نذاشتى؟ جریان در منو شد مى

 

 :شد قبل از بلندتر محمدرضا صداى



 

 تونى نمى بازم سال همه این از بعد تو چون_

 مى بعد كنى قبول و زنت بودن كار خیانت

 ىقعاش عشق اوج تو اونم پیش سال هفده خواستى

 هفده كنى نمى باور و حرفم االن! كنى؟ قبولش

 !كردى؟ مى پیش سال

 

 و زد مى چنگ موهاش به ها دیوونه مثل همه

 :كرد مى زمزمه لب زیر

 

 من زن كنم، نمى باور من دروغه، دروغه،_

 .نبود كار خیانت من مریم نبود، كار خیانت

 

 دید مى و حرفاش تاثیر داشت كه هم محمدرضا

 :گفت ىمحكم صداى با



 

 همون فرمیسك، دنبال اومدن من هم حاال_

 و دادم پول پدرش به تو برابر چندین كه دخترى

 زن تنها یادگار پریناز، دختر خریدمش، ازش

 گهن پس نداشتى پریناز به حسى كه تو زندگیم،

 !داره؟ واست سودى چه دخترش داشتن
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 ، كنارش میز رو كوبید و شدش تمش دست عمو

 محمد ى یقه بود، گرفته و چشماش جلوى خون

 :گفت خشم با و گرفت دستش تو رو رضا

 

 عوضى، نیار كثیفت دهن به و فرمیسك اسم_

 بیخیال گفتم بكش، خط و فرمیسك دور گفتم

 مگه برسه، بهش دستت زارم نمى شو، فرمیسك

 زا بخواى كه شى رد من نعشه روى از كه این

 ...دور از حتى ببینیش، بعد این

 

 زد نیشخندى محمدرضا

 

 !چرا؟_



 

 :داد ادامه محمدرضا و كرد سكوت عمو

 

 ! مهمه؟ برات انقدر دختر اون چرا_

 

 و عمو بین دعوا كرد، سكوت هم باز عمو

 و اردوان و نریمان كه بود شده باعث محمدرضا

 این كنن، نگاهشون فقط سكوت در سیاوش

 و محمدرضا بین جنگى بود، هكهن جنگى جنگ،

 ...عمو

 

 از بادى وزش با زیرخاكستر آتیش مثل كه جنگى

 لقب از تر ور شعله داشت و بود شده گرفته سر

 شد، مى مشخص پایانش امشب كه جنگى.شد مى

 هك جنگى بازنده، كى و پیروزه كى شد مى معلوم



 من و. بود واداشته سكوت به هم رو اردوان حتى

 ور كه اى نتیجه. بودم نتیجه رمنتظ صبرانه بى

 یلىخ شد مى باعث و داشت بسزایى تاثیر زندگیم

 ...چیزارو خیلى بفهمم، چیزارو

 

 خشمگین چشماى به عمو و محمدرضا اى لحظه

 و سكوت رضا محمد باالخره كه شدن خیره هم

 زده زل عمو چشماى به كه طور همون و شكست

 خشم با و زد پس یقش روى از و دستاش بود

 :گفت

 

 پنجاه مبلغ به خریدى دخترو یه پیش سال ده_

 باال مادر كه ساله هفت دخترى تومن، میلیون

 نخور درد به الش و آش یه پدرش و نبود سرش

 شبیه سالگى هفت همون از شاید كه دخترى بود،

 عالقه مادرش به كه تو ولى باشه بوده مادرش



! داشتى؟ نگه چى براى و بچش پس ، نداشتى

 كه نده من تحویل دروغ ، دلسوزى و مترح نگو

 یه و دختر این تونستى مى تو شه، نمى باورم

 ولى بگیرى خودت پر و بال زیر دیگه جور

 ىیك شد سوگلیت، شد خودت، و خونه تو آوردیش

 تجهیزات، بهترین مدرسه، بهترین یدونت،

 دیگه زهرمار و كوفت تا هزار و لباس بهترین

 پریناز دختر كه این براى فقط! ؟ چى ،براى

 !بود؟

 

 گنگ، خیلى بود، گنگ برام محمدرضا حرفاى

 چى قراره كه بگه، چى خواد مى دونستم نمى

 وحشت چیه دونستم نمى كه چیزى از و بشه

 هم باز كه بودم حرفش ى ادامه منتظر ، داشتم

 :شد بلند اردوان داد صداى

 



 همه بى ببند و دهنت عوضى، ببند و دهنت_

 تو اصال! فهمى؟ مى چى ناموس از تو آخه چیز،

 یه فطرتى، پست یه تو! دارى؟ غیرت! مردى؟

 .... یه آشغال

 

 بذار كنى، مى زر زر دارى زیادى دیگه_

 تو نكنه! گیرى؟ مى و جلوش چرا بزنه و حرفش

 شنیدن از شایدم یا دارى خبر چیز همه از هم

 !ها؟ ترسى مى واقعیت

 

 همه نفساى بود، اومده در صداش نریمانم بار این

 اردوان سمت به قدمى نریمان بود، شده عصبى

 برداشت

 

! غیرت؟ از! زنى؟ مى ناموس از حرف تو_

 سهام درصد چند و پروژه یه سره كه تویى



 بى خودت كه تویى! كنى؟ مى دزدى ناموس

 .... عالمى غیرت

 

 انقدر برد، یورش نریمان سمت به اردوان

 شجلو نتونستن هم محافظا حتى كه بود عصبانى

 رو محكمش مشت و شد نریمان نزدیك بگیرن، و

 كه رو بعدى ى ضربه اومد، فرود صورتش

 .گرفتنش پشت از بزنه خواست

 

 لندب جام از بود شده آمیخته ترس با كه نگرانى با

 به خواستم كه همین و گرفتم هارو نرده شدم،

 به ى اشاره محمدرضا بردارم قدم پایین سمت

 :گفت كوروش به خطاب و كرد اردوان

 

 دونه مى! خودته؟ دختره فرمیسك دونه مى_

 قبال! نه؟ خوره مى و حرسش انقدر همین واسه



 خودش یا گفتى بهش خودت دونست، نمى كه

 !فهمید؟

 

 :زد فریاد بلندى صداى با عمو

 

 شووو خفـه_

 

 رو اومدن فرود از قبل و برد باال و دستش

 روى من افتادن صداى با محمدرضا صورت

 .من سمت برگشتن همه زمین

 

 ....قلبم و بود شده قطع نفسم

 

 ...زد نمى دیگه كنم فكر
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 قدم ها پله سمت به اردوان ثانیه از كسرى در

 رو به رو ى خیره. عمو دنبالش به و برداشت

 اشتد قلبم. بخورم تكون تونستم نمى و بودم شده



 ره از تر تند و كشید مى تیر یستاد،ا مى كار از

 . تپید مى اى دیگه زمان

 

 و نگاهم نتونست داد مى تكونم كه اردوانم دستاى

 و اسمم و بود هام شونه روى دستش بده، تغییر

 .زد مى فریاد بلند

 

 آغوش تو رفتنم حال از قبل و افتاد هم رو پلكام

 ...نفهمیدم چیزى دیگه و رفتم فرو اردوان

 

                                 **** 

 

 كل داناى

 

 



 ...گذشت ماه یك

 به ویژه هاى مراقبت در فرمیسك كه ماهى یك

 نفس بودن وصل بهش كه هایى دستگاه ى وسیله

 اردوان مدت تمام در كه ماهى یك. كشید مى

 ...خوب خبرى منتظر و بود بیمارستان

 رفته خانه به بار چند رفته هم روى كه ماهى یه

 و استحمام براى پدرش اصرار به هم آن ود،ب

 .هایش لباس كردن عوض

 

 چندین ى اندازه به اردوان براى كه ماهى یك

 راه در زدن قدم بود شده كارش تمام. گذشت سال

 اجازه او به كه باریم چند حتى. بیمارستان روى

 با او و بودن نداده را فرمیسك اتاق به ورود ى

 ..دبو شده وارد داد بي و داد

 



 شدن خوب از باید دید، مى را فرمیسك باید

 كشیدنش نفس دید مى باید شد، مى مطمئن حالش

 نشان را قلبش هاى تپش كه مانیتورى حتى ، را

 .دید مى خودش باید هم را داد مى

 آمد، مى بهوش فرمیسك زودتر چه هر باید

 از زد، مى فرمیسك به باید كه بود حرفایى

 ...هآیند از حال، از گذشته،

 كرد مى سیر گذشته در بود ها مدت كه اردوانى

 كه چیزهایى. بود كرده پیدا را مهمى چیزهاى و

 .بداند كه بود حقش دانست، مى باید هم فرمیسك

 

 روى حتى. شد پیرتر سال چند اندازه به كوروش

 شدست گذشته مثل نداشت، را كوچكش دختر دیدن

 ههم باید چطور دانست نمى و رفت نمى كار به

 .دهد توضیح دختركش براى را چیز

 !بگوید؟ چه اردوان به



 

 طبق چیز هیچ و ریخت مى بهم داشت چیز همه

 را برنامه داشت قصد رفت، نمى پیش برنامه

 رسید، مى هدفش به بهتر اینطور كند، عوض

 برایش و بود انتظارش در سال هفده كه هدفى

 .ریخت مى برنامه

 

 آمدن بهوش زا بعد كرد مى فكر این به كوروش

 بیشتر البته! بدهد؟ اون به جوابى چه دخترش

 مى بهوش فرمیسكش اصال كه بود این نگران

 !آید؟

 

 ىناراحت همان داشت، قلبى ناراحتى كه فرمیسكى

 درست هم آن گرفت، را مادرش جان كه قلبى

 در هم دخترش نكند فرمیسك، آمدن دنیا به زمان

 !بمیرد؟ راه این



 

 كفرمیس آمد، مى فرمیسك سره بالیى نباید نه نه

 ....دنیایش تمام بود، دنیایش تمام
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 پچ پچ صداى بودم، بیدارى و خواب عالم تو

 و كنم خفه صداهارو خواست مى دلم میومد،

 كه كشیدم مى نفس سخت انقدر بخوابم، دوباره

 باز و چشمام كردم سعى و زدم كنار و خواب

 .كنم

 

 جلوى ولى شد مى واضح داشت كم كم صداها

 سعى دوباره و بستم و چشمام بود، تار چشمام

 پوش سفید مردى و زن. كنم بازش كامل كردم

 زدن، مى حرف داشتن و بودن سرم باالى

 هك گفتن چیزى افتاد بازم چشم به كه نگاهشون

 .شدمن متوجه

 

 كردم، مى درك رو موقعیتم داشتم كم كم

 .بود شده وصل اكسیژن بهم و بودم بیمارستان



 زا تر حال بى ولى بدم تكون و دستم داشتم سعى

 .بودم حرفا این

 

 و افتاد هم رو پلكام دوباره كه حال بى قدرى اون

 .رفتم خواب به

 

 

   شدم، بیدار دوباره كه گذشت چقدر دونم نمى

 زا كه اتاقكى تو و نگاهم كرد، مى سنگینى سرم

 خصوصیه بود معلوم بودنم تنها و سكوتش

 بود، نشسته صندلى روى كنارم مردى گرفتم،

 .بود تختم روى اون سر و دستش توى دستم

 

 همیشگى، عطر همون كشیدم، نفس و عطرش

 ازش اردوان سال چندین از بعد كه عطرى



 بودم ندیده حال به تا اون جز و كرد مى استفاده

 .بده رو این كه رو كسى

 

 مى نظر به پریشون موهاش و بود خواب خوابه

 و نگاهم اینجا، نه بود شركت االنباید اون رسید،

 مریت با دوختم، سرم باال سرم به و گرفتم ازش

 اوضاع شد، مى رگم وارد و میومد پایین خاصى

 نقدرا داشتم، بهش و بودن حس ولى بود بهتر قلبم

 زنم مى چنگ سینم به خواست مى دلم كه اضافه

 مى آروم كمى آوردنش در با شاید بیارم، درش و

 .گرفتم

 

 مبرا شب اون اتفاقات كه بودم شده سرمم ى خیره

 پناه ها نرده كنار اومدم، بیرون اتاق از. شد زنده

 پیچیده اتاق تو دعوا و جنگ صداى گرفتم،



 و عمو  نریمان، صورت تو زد بود،اردوان

 ...بود گفته رضا محمد و شد حثشونب محمدرضا

 

 وت بره اخمام شد باعث و كشید تیر دوباره قلبم

 بود، شده همیشه از بدتر اوضاعش انگار هم،

 حرفاى كردم سعى دادم، بیرون و نفسم

 ...مو به مو اونم بیارم، یاد رو محمدرضا

 

 لحظات تمام و شد اكو سرم تو عصبیش صداى

 .شد رد مچشم جلو از فیلمى مثل شب اون

 

 واسه دونه مى! خودته؟ دختر فرمیسك دونه مى"

 نمى كه قبال! خوره؟ مى و حرسش همین

 ...."دونست

 



 ادامه تا منكرد سعى و كشید تیر قبل از بیشتر قلبم

 مى هم جمله یه همین تو بیارم، یاد به و حرفش و

 .فهمید و منظورش كل شد

 

 دختر فرمیسك دونه مى" گفت مى كه جملش این

 نمى چرا شد، اكو سرم تو بار چندین!" دته؟خو

 درانق یعنى! كنم؟ درك رو جمله این معنى تونستم

 !بود؟ سخت

 

 ، خوردم تكونى یهو كه بودم درگیر خودم با

 تختم روى از و سرش اردوان لحظه همون

 اون. بهم زد زل قرمزش چشماى با و برداشت

 موهاش ترسیدم، اى لحظه كه قرمز قدرى

 ود،ب شده بلند كمى سیبیلش و شری و پریشون

  .دیدم مى قیافه این با رو اردوان بود بار اولین

 



 بود، گرفته خودش به نگرانى رنگ چشماش

 قابل هم باز قرمزى همه اون بین كه نگرانى

 بم صداى با و چشمام تو زد زل. بود دیدن

 :كرد زمزمه لب زیر خستش

 

 ...فرمیسك_
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 كردم، حس و اردوان صداى غم بار اولین براى

 و اردوان بود تونسته طور این كه بزرگ غمى

 و كرد وارد دستم به آرومى كنه،فشارى داغون

 چنان هم نشست، صورتم روى و دیگش دست

 و صورتم اون و بود هاش چشم قرمزیه به نگاهم

 :كرد مى وازشن

 

 !خوبى؟_

 

. ندادم نشون خودم از العملى عكس جواب در

 كه ناراحتى با كه شد سپرى سكوت در اى لحظه

 :داد ادامه بود هویدا صداش تو

 



 خوب خواى نمى! خوابى؟ وقته قبل دونى مى_

 ! شى؟

 

 :زدم لب آرومى صداى با كردم باز هم از و لبام

 

 ! كجاست؟ عمو_

 

 داشتم توقع چرا دونم ىهم،نم تو رفت چهرش

 من كه بوده، خواب حرفا و اتفاقات اون تمام بگه

 .سابقه مثل چى همه و شدم بیدار اآلن

 

 :داد ادامه و كرد مكث اى لحظه

 

 .شركت_

 



 واسه هنوزم دادم، قورت اضطراب با و دهنم آب

 آخرشم بودم، مردد بپرسم خواستم مى كه سوالى

 تهه از انگار كه صدایي با و دریا به زدم و دلم

 :گفتم میومد چاه

 

 ...شب اون_

 

 .كردم خیس زبون با و لبم

 

 ...عمو یعنى..من.. شب اون_

 

 مى بهش باید چطور آخه بودم، شده گیج خودمم

 ! گفتم؟

 



 حرص با و چشماش اى لحظه ، شد منقبض فكش

 :گفت و گذاشت هم روى

 

 ه،تر مهم سالمتیت نكن، فكر چیزا این به فعال_

 .زنیم مى حرف راجبش بعدا دىش كه خوب

 

 :گفتم تمام مظلومیت با

 

 خوبم من_

 

  كرد قلبم به اى اشاره كالفگى با اردوان

 

 !معلومه_

 



 خوام مى اآلن، همین بگو، چیو همه اردوان_

 هوی تدریجیه، مرگ برام دونستنش كم كم. بدونم

 خوبه قلبم. كنم هضم هم با رو همه بذار بگو

 تپشش به بازم باش مطمئن و تپه، مى هنوزم

 تو حرفاست، این از تر جون سگ ده، مى ادامه

 .بگو فقط

 

 موهاش به رفت،چنگى در كوره از اردوان یهو

 مى بلند جاش از باعصبانیت كه حالى در و زد

 :گفت شد

 

 ره نگفتم مگه نیا، بیرون اتاق از نگفتم مگه_

 !بیرون؟ اومدى چرا بمون، تو همون افتاد اتفاقى

 لبتق كه! نشه؟ بد حالت كه بلرزه تنم دبای كى تا

 چطور دیگه نیوفته، واست اتفاقى كه!نگیره؟



 چىو همه خودم نذاشتى چرا! باشه؟ بهت حواسم

 ...كه بگم خودم كنم،تا تعریف واست

 

 كنار رفت و زد موهاش به اى دیگه چنگ

 .پنجره

 

 ى همه زیره بزنم اآلن خوام نمى فرمیسك_

 هم تو و دروغه بگم كه عوضى، اون حرفاى

 بگم اآلنم بدونى، چیو همه باید چون كنى، باور

 بگم اآلن! بگم؟ چى و بعد سال چند دروغه

 هك ببینم، و حالت این باید دیگم بار یه كه دروغه

 .بیوفتى روز این به باید دیگم بار یه

 

 چكیدن، مى پایین چشمم از دونه دونه اشكام

 تشصور به دستى. كالفه و بود عصبى اردوان

 .من سمت برگشت و كشید



 

 دبای هست چیزا خیلى شو، خوب فقط فرمیسك_

 ىچیزای بزنم، بهت باید كه هست حرفایى بدونى،

 خوام مى من و نگفت بهت كس هیچ وقت هیچ كه

 .فهمیدم تازه خودمم كه چیزایي. بگم بهت

 

 هاضاف و كشید سرم به دستى. شد تر نزدیك بهم

 :كرد

 

 . شو خوب فقط تو_

 

 [۱۰:۵۱ ۲۸.۰۲.۱۹, ]سکفرمی

 

#part_236 

 



 

 

 

 

 

 

 

 تو كه دردى با كه كنم اصرار دوباره خواستم

 ترف اخمام و خوردم و حرفم پیچید سینم ى قفسه

 دستم و نشست صندلى رو دوباره اردوان. هم تو

 :گفت نگرانى با و گرفتم و

 

 حرف راجبش بعدا گفتم فرمیسك، باش آروم_

 نیستى خوبى یتموقع تو ، تو اآلن زنیم، مى

 .نگیر سخت خودت به انقدر



 

 با حق كردم، سكوت و گذاشتم هم رو و هام چشم

 ببینم تا كردم مى صبر باید فعال بود، اردوان

 مى كى تا كه میشه، چى خسته قلب این تكلیف

 !تپه؟ مى اصال. بتپه خواد

 

 چشمام درد با نشست دستم روى كه اردوان دست

 :زد لب آروم و شد چشمام ى خیره كردم، باز و

 

 بهتر حالت بخوابى، كن سعى ببند و چشمات_

 .میشى مرخص روزا همین شه

 

 خواست مى دلم فقط اآلن كردم، گوش حرفش به

 برگردم و شم مرخص اینجا از زودتر چى هر

 اخیر اتفاقات به سیر دل یه و برگردم. عمارت



 یداپ سواالم براى جوابى تونستم شاید.  كنم فكر

 .  كنه قانع منو بتونه كه ىجواب كنم،

 

 

 شده بهتر كمى قلبم اوضاع گذشت، روزى چند

 از اتفاقى طور به داشتم، درد همچنان ولى بود

 لبق پیوند باید زودتر چه هر كه بودم شنیده دكترا

 بود، سرم باال مدت تمام در اردوان. بدم انجام

 مبود فهمیده زدناش حرف تلفنى موقع بارى چند

 چیزى قلب منن، كاراى درگیر وشمسیا و عمو كه

 و كرد پیداش بشه راحتى همین به كه نبود

 . خریدش

 

 رنف یه كه شه، نوبتمون تا كردیم مى صبر باید

 اهداى ى اجازه خانوادش و بشه مغزى مرگ



 براى باید خودم سالمتى براى یعنى بدن، عضو

 !كردم؟ مى دعا بقیه شدن مغزى مرگ

 

 شدم، مرخص باالخره روز از چند از بعد

 و سیاوش شدن، نمى جدا ازم اى لحظه قرصام

 زدن مى سر بهم همش حمیرا همراه هم سروناز

 ...عمو ولى

 

 ولى میاد هم عمو كه بودم شنیده اردوان زبون از

 با شدن رو به رو روى شاید خوابم، كه وقتایى

 كه شه بدتر من حال مبادا تا نیومد نداشته، و من

 .بده جواب نتونه ونا و بپرسم ازش سواالتى

 

 این بودم، آروم هم باز اردوان كنار حال این با

 كه چیزى تنها. بود شده من بخش آرام روزها



 اردوان با رابطم نبود درك قابل برام جوره هیچ

 .بود

 

 من هك كنم باور خواستم نمى شایدم یا تونستم نمى

 دختر خواستم نمى. عموییم هاى بچه اردوان و

 ... اردوان خواستم نمى باشم، عمو

 

 ...مكن فكر بهش خواستم نمى حتى ، گزیدم و لبم
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 گرفته سردم دستاى بین رو داغ چایى فنجون

 كردم، مى نگاه باغ وسط زرد برگاى به و بودم

 از بارید، مى نم نم بارون و بود شده سرد هوا

 براى ولى نفرس دو گن مى همه كه هوایى اون

 .كننده خسته و بود دلگیر فقط من

 

 !خوردى؟ و قرصات جان فرمیسك_

 

 و گرفتم پنجره از و نگاهم حمیرا صداى با

 . سمتش برگشتم

 



 .خوردم آره_

 

 كرد دستم تو چایى به اى اشاره

 

 .میشه سرد بخور چاییتم_

 

 رو غذام سینى كه دادم تكون سرى فقط جواب در

" نك استراحت" گفتن با و برداشت تخت روى از

 .بیرون رفت اتاق از

 

 شده متنفر كن استراحت و جمله این از دیگه

 و میاره مریضى تا هزار خودش با تنهایى. بودم

 باید من مثل آدمى كه این. نفهمید و این كس هیچ

 نفس رو تازه هواى كه بزنه قدم باید بیرون بره

 ینا با باغ تو برم حتى خواستم وقت هر اما بكشه



 باید تو فرمیسك! كجا؟ اِ " شدم مواجعه جمله

 من و" خورى مى سرما سرده هوا كنى استراحت

 .اتاقم تو گشتم برمى دوباره شكسته دلى با

 

 هب روز روحیم اوضاع ولى نبود بد قلبم اوضاع

 چند لعنتى اتفاق اون از بعد شد، مى بدتر روز

 چشماى دفعه هر ولى دیدم رو عمو بارى

 و روحم بى هاى چشم به زد مى زل غمگینش

 مى جدا ازم مسخره هاى سفارش كمى از بعد

 باهاش شب اون درباره بودم نتونسته هنوزم شد،

 بر كردم نزدیك لبام به رو بزنم،چایى حرف

 سرد اآلن سوزوند و لبم كه پیش دقایقى عكس

 هك بودم كردن فكر مشغول چقدر یعنى بود، سرد

 نشده چاییم كردن یخ و زمان گذر ى متوجه حتى

 .بودم

 



 از را زمان گذر گاهى ات فكرى هاى مشغله

 برد مى یادت

 مى تازه تو ات كرده یخ چایى نوشیدن از بعد و

 در چنان هم تو و گذشته ها ساعت كه فهمى

 .كنى مى سیر گذشته
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 غسرا رفتم و گذاشتم میز روى رو چایى لیوان

 غیر و كالسام بود تونسته اردوان كتابام،

 موقع فقط و بخونم خونه خودم كه كنه حضورى

 اوضاع این با طرفیم از. مدرسه برم امتحانات

 .آموزشگاه برم نتونستم

 

 در به اى تقه كه برداشتم فارسیمو ادبیات كتاب

 با كه كردم بلند و سرم.  شد باز در و خورد

  و بست و در. شدم رو به رو اردوان بلند قامت

 پلیوى همراه به مشكى جین شلوار داخل، اومد

 اون از ، داشت ریش ته كمى  بود، تنش طوسى

 كرده تر جذاب و قیافش كه مردونه ریشاى ته

 داده حالت باال به همیشه مثل كه موهاشم بود،

 .بود



 

 طور همون و نشست روم به رو صندلى روى

 :گفت صندلى پشتیه به زد مى تكیه كه

 

 !كنم؟ سالم من منتظرى_

 

 لب آروم و نداشتم بحث ى حوصله گذشته مثل

 :زدم

 

 سالم_

 

 كرد نگام جدى

 

 !بهترى؟_



 

 نشستم تخت روى و دادم تكون سرى جواب در

 

 بده و جوابم زبون با زنم مى حرف باهات وقتى_

 !دارى؟ كه زبون سر، نه

 

 :دادم جواب و تخت روى گذاشتم و كتابم

 

 چى همه بگم كه! بدم؟ جوابى هچ دارى توقع_

 به رو حالم كه! ندارم؟ درد كه! عالیه؟ و خوب

 همونو تا بگو بشنوى چى خواى مى تو! راهه؟

 .بگم

 

 نداشت، و جواب این توقع خوده مثل اردوانم

 به شاید رفتم، تند انقدر چرا دونم نمى خودمم



 نمى و من سواالى جواب كسى كه بود این خاطر

 .خبره چه اینجا دونستم نمى نوزه خودمم كه داد،

 

 كنارم اومد و شد بلند صندلى روى از اردوان

 سمت چرخوند و سرم و گرفت و چونم نشست

 خودش

 

 !دارى؟ درد_ 

 

 !كنه؟ مى فرقیم مگه_

 

 و سوالم جواب فقط من، با نكن بحث فرمیسك_

 !دارى؟ درد بده،

 

 دادم تكون سرى



 

 !نگفتى؟ زودتر چرا_

 

 :داد ادامه شد طوالنى كه سكوتم

 

 ما از هیچكدوم! نگفتى؟ چرا گم مى هم تو با_

 میزان یا دردت تونیم نمى نداریم، غیب علم

 قلبیم، دنبال درم به در بدیم، تشخیص و دردت

 تو بریم كه نیست نبات و نقل كه قلب ولى

 ما سكفرمی   لطفا، قلب یدونه آقا بگیم و فروشگاه

 نمى سعى اچر تو ولى كنیم مى درك رو تو همه

 نباشه تو از بدتر ما حال! كنى؟ درك مارو كنى

 .نیست كه خدا به نیست، بهترم

 



 بازم. پنجره كنار رفت و شد بلند جاش از یهو و

 ثلم منم. بود شده گریبانگیرم لعنتى بغض این

 آروم و بهش زدم زل. شدم بلند جام از اردوان

 :زدم لب

 

 قتىو ات نیست، قلب من درد نباشید، قلب دنبال_

 .گیرم نمى آروم من خبره چه اینجا نگیم بهم كه

 

 :من سمت برگشت عصبانیت با اردوان

 

 این تو! بدونى؟ خواى مى اآلن! اآلن؟_

 !وضعیت؟

 

 تكون سرى ولى نبودم مطمئن خودمم كه این با

 .دادم



 

 در من و زد موهاش به چنگى كالفه اردوان

 هآماد و بود زده حلقه چشمام تو اشك كه حالى

 :زدم لب آروم شدن سرازیر براى بودن

 

 ....دادا تو....  تو... تو اردوان_
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 از و گرفت ازم و نگاهش ، هم تو رفت اخماش

 :دوخت بیرون به پنجره

 

 !باشم؟ خواى مى_

 

 :گفتم اضطراب با و دادم قورت و دهنم آب

 

 !هستى؟_

 

 !كنى؟ ىم فكر چى خودت_

 



 خودم واقعا رفتم، فرو فكر به و كردم مكث كمى

 !كردم؟ مى فكر اصال! كردم؟ مى فكر چى

 

 گرفت پنجره از و نگاهش شد طوالنى كه سكوتم

 متعجب اشكیم چشماى دیدن با. سمتم برگشت و

 :گفت

 

 گى مى بعد كنى، مى گریه نشده هیچى هنوز_

! بگم؟ بهت و چیو همه كه دارى و آمادگیش

 تقلب اوضاع كنى نمى فكر منطقى چرا یسكفرم

 .نیست خوب

 

 دوست كه رسیدم مى نتیجه این به داشتم تازه

 خواستم مى كه باشم، خون هم اردوان با ندارم

 منم و بمونه باقى نامدار آقاى پسر همون اردوان

 .بمونم كار و كس بى دختر همون



 

 زدم زل چكیدن، پایین چشمم ى گوشه از اشكام

 :گفتم بغض با و اردوان چشماى تو

 

 ... عم دختره واقعا من_

 

 كردم مكث كمى

 

 !نامدارم؟ آقاى_

 

 داد بیرون حرص با و نفسش اردوان

 

  آره_

 



 گرفت شدت اشكام

 

 !فهمیدى؟ كى تو_

 

 كرد مشت و دستاش

 

 .شمال بریم كه این از قبل_

 

 !فهمیدى؟ چطور_

 

 :داد جواب عصبانیت با و شد بلند كمى صداش

 

 بقیه میشه، بد حالت دیگه، بسه سكفرمی_

 .دیگه روز یه واسه و بذار و سواالتت



 

 رت نزدیك بهش و زدم پس دست پشت با و اشكام

 .شد

 

 .بده و من جواب اردوان_

 

 ...فرمیسك_

 

 :نالیدم بغض با

 

 .كنم مى خواهش_

 

 دو و دستش زد، چنگ موهاش به حرص با

 :گفت حرص با و گذاشت شقیقش طرف



 

 مى و بزرگ نامدار باالخره بودم، كرده شك_

 وت ناگهانیت حضور و تو با رفتارش از شناختم،

 ولى هست، خبرایي یه زدم مى حدس عمارت

 اقىاتف خیلى روز یه كه این تا نشدم، پیگیر زیاد

 تو بیاره رو تو اسم جورى یه خواد مى كه شنیدم

 كامل و حرفش روز اون خودش، شناسنامه

 پیگیر ولى نشدم، منظورش متوجه و نشنیدم

 اسم ممكنه چطور كه فهمیدم مى باید شدم، ماجرا

 وارد خودت دختر عنوان به رو دیگه دختر یه

 امكان چیزى همچین مگه اصال كنى، شناسمت

 عكساى گذشته، هاى پرونده تمام! هست؟ پذیر

 گذشته به كه چیزى هر و گذشته آدماى ، گذشته

 دختر تو آره فهمیدم كه زدم شخم رو بود مربوط

 جوره هیچ كه گیج انقدر شدم گیج نامدارى،

 .كنم باورش نتونستم

 



 منى به و داد بیرون حرص با و نفسش اردوان

 .كرد نگاه دادم مى گوش حرفاش به دقت با كه

  

 هی دنبال و شده اشتباهى یه كردم مى فكر اولش_

 كه كنه نقض و داستان این كه بودم چیزى

 اونم. كرد تعریف برام چیو همه خودش باالخره

 گفت مى و سرت باال اومد دكتر كه روزى همون

 باهات خواست ازم داره، پیوند به نیاز قلبت

 ....كه بیام راه باهات كه باشم مهربون

 

 من براى حرفا این شنیدن چقدر هر كرد، سكوت

. دبو تر سخت اردوان زبون از گفتنش بود سخت

 امباه رفتن شمال موقع چرا فهمیدم مى تازه

 .  برم باهاشون گذاشت و نكرد مخالفت

 

 ..بقیش خب_



 

 .چشمام ب زد زل اردوان

 

 .دونى مى خودت كه بقیشم_

 

 مونبین ى فاصله قدم یه با زدم، دردى پر نیشخند

 مشتم تو و پلیورش كه طور همون و كردم پر و

 :گفتم گرفتم مى

 

! شد؟ عوض باهام رفتارت همین واسه پس_

 !آره؟

 

 سینش به درد دنیا یه با كرد، سكوت اردوان

 آمیخته گریه با كه بلندى صداى با و زدم مشت

 : زدم فریاد بود شده



 

 هوام كه! بودى؟ مراقبم كه بود همین واسه_

 دختر چون! كنى؟ كمكم داشتى سعى و داشتى

 !!!!آره؟ بود همین واسه! بودم؟ پدرت

 

 اردوان و میومد فرود سینش رو جونم بى مشتاى

 هقم هق صداى داشتم، بدى حس زد، نمى حرفى

 شده حس بى دیگه دستام. بود پیچیده اتاق تو

 .بودن

 

 به و داشتى خبر و چیز همه از مدت همه این_

 اردوان گفتم مى خودم با همش نگفتى، هیچى من

 باهام گذشته مثل دیگه چرا شد، عوض یهو چرا

 جوابى كه چرا كلى چرا چرا! كنه؟ نمى رفتار

 آدم كردم مى فكر احمق من ،نداشتم براشون

 عوض خواى مى كه اومده رحم به دلت كه شدى،



 شدنتم آدمى،عوض همون هنوزم تو ولى شى

 كارات همه داشت، دلیل رفتارت. داشت دلیل

 ! چرا؟! چرا؟ نفهمیدم چرا احمق منه داشت، دلیل

 

 و پلیورش بودم، افتاده سكسكه به گریه شدن از

 ناردوا به حسى چه دونستم نمى فشردم، مشتم تو

 بهش كه دارم، نیاز بهش دونستم مى فقط دارم

 یه عنوان به نه ولى باشه خوام مى و كردم عادت

 این من و بود شده ارزش با برام اردوان برادر،

 پایین و سرم دیر، خیلى بودم فهمیده دیر و

 زمزمه لب زیر دردى پر صداى با و انداختم

 :كردم

 

 داداشم خوام نمى ،باشم عمو دخترِ  خوام نمى_

 ...خوام نمى لعنتى خوام نمى ، باشى

 



 فرو اردوان آغوش تو خشونت با لحظه همون

 به و من و برد فرو موهام تو و سرش رفتم،

 حل آغوشش تو داشتم كه طورى چسبوند، خودش

 با و گذاشت گردنم پشت و دستش ، شدم مى

 :گفت خشدارى صداى

 

 ىكس اون من نیستم، فرمیسك، باش آروم ششش_

 عوض چیزى خاطر به من.نیستم كنى مى فكر كه

 ...من ، نشدم
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 هب و چسبوندم سینش به و سرم اردوان سكوت با

 فشار. كنه خیس و پیرهنش دادم اجازه اشكام

 كردم مى حس. شد ربیشت گردنم رو اردوان دست

 تو و سرم  تونه، نمى و بزنه حرفى خواد مى

 و تنش عطر كه طور همون و كردم پنهون سینش

 :نالیدم بغض با كشیدم مى نفس

 

 ... تو یعنى ، اردوان_



 

 :كرد زمزمه لب زیر و حرفم وسط پرید

 

 زما بیشتر این از فرمیسك، نگو هیچى شششش_

 ، هم تو مثل منم نپرس، چیزى نخواه، توضیح

 مىن نكنم پیدا و جوابشون تا سرمه تو سوال كلى

 .كن صبر فعال بزنم، حرفى تونم

 

 زندگیم ترسم، مى خیلى ترسم، مى من ولى_

 گیج من ، میشه تر پیچیده داره روز به روز

 نمى دیگه سخته، برام اتفاقات این هضم شدم،

 .تونم نمى اردوان تونم نمى كنم، تحمل تونم

 

 حركت به كمرم رو وار ازشنو اردوان دست

 :دراومد



 

 همگ! نترس؟ چیزى از هستم من تا نگفتم مگه_

 ! مراقبتم؟ خودم نگفتم

 

 از و من اردوان یهویى خیلى كه كردم سكوت

 زد زل كرد، جدا خودش از كمى و گرفت كمر

 :گفت و اشكیم چشماى تو

 

 !هستى؟ حرفت سره هنوزم_

 

 :داد ادامه كه كردم نگاهش سوالى

 

 !دارى؟ اعتماد همب_ 

 



 به واقعا من دادم، تكون سرى فكرى هیچ بدون

 . بودم مطمئن ازش و داشتم اعتماد اردوان

 

 صورتم جلوى از و موهام و آورد باال و دستش

 .گوشم پشت فرستاد و زد كنار

 

 !شى؟ نمى پشیمون اعتمادت این از مطمئنى_

 

 و تابش بى چشماى ، دادم تكون سرى هم باز

 بهم دوخت

 

 !دارى؟ اعتماد من به بزن، حرف نه اینجورى_

 

 دادم قورت و بغضم

 



 دارم_

 

 !دارى؟ چى_

 

 .دارم اعتماد بهت اعتماد،_

 

 !شى؟ نمى پشیمون_

 

 دادم تكون راست و چپ به سرى

 

 .شم نمى_

 

  نشست صورتم طرف دو اردوان دستاى

 



 هر كه خوام، مى كامل و اعتمادت من فرمیسك_

 با اگه حتى زد حرفى هر كسى هر افتاد كه اتفاقى

 من زبون از كه زمانى تا دیدى خودتم چشماى

 ونىت مى. نكنى باور نكردم تاییدش من و نشنیدى

 نای بین از تونى مى! باشى؟ داشته باورم انقدر

 مهم برات نفر یه حرف فقط دورتن كه آدم همه

 هب من جز تونى مى! باشم؟ من نفر یه اون و باشه

 !؟ فرمیسك تونى مى! ؟ نكنى تكیه كس هیچ

 

 :دادم جواب كنم فكر كه این بدون هم باز

 

 ...تونم مى آره_

 

 كشید خیسم چشماى به دستى اردوان

 



 ،شى پشیمون بعدش خوام نمى بگو، اطمینان با_

 مى بسنج، و شرایط اول كنى، شك بهم خوام نمى

 و حرفام و بیاى كنار من با تونى مى ببینم خوام

 عدب كه نیستم آدمى من فرمیسك. نه یا كنى قبول

 بشم، بیخیالت بتونم كه بزنم جا حرفا این از

 زود عصبیم پرخاشگرم دونى، مى كه منم اخالق

 مبحث خودتم با وقتایى یه شاید میرم، در كوره از

 بازم اوضاع این بكشه،با دعوا به كارمون و بشه

 !كنى؟ اعتماد بهم تونى مى

 

 كه چشمایى مشكیش، چشماى تو زدم زل

. زد مى حرف باهام گذشته روزهاى برخالف

 بهم و بود شده ساده و صاف امروز كه چشمایى

 تونم مى دنیا آخر تا كه داد مى رو اعتماد این

 .كنم اعتماد بهش

 



 :زدم لب اطمینان با و گذاشتم هم رو و چشمام

 

 .هركسى از بیشتر ، دارم اعتماد بهت_
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 صراحت خواست مى انگار شد، چشمام ى خیره

 وار نوازش و دستش بخونه، چشمام از و حرفام

 سینش روى و سرم دوباره و كشید گونم رو

 دبع گرفت، فرا و وجودم كل امنیت حس. گذاشت

 كه كسى آغوش تو اونم  شدم، آروم ها مدت از

 بشه روزى یه كردم نمى و فكرش وقت هیچ

 .آرامشم

 

 چشمام من و كشید بلندم موهاى به دستى وانارد

 :گذاشتم هم رو و

 

 الكیم خیال و فكر. نباش چیزى نگران دیگه_

 رمگ سرت اینجورى درست، به بچسب فقط نكن،

 ىسر یه از وقتى منم فكر، تو رى مى كمتر میشه

 مى تعریف واست و چى همه شدم مطمئن چیزا



 فتىگ بدى، زمان بهم باید فقط چیزو، همه كنم،

 من جز كس هیچ حرف به پس دارى اعتماد بهم

 مى بهت و چیو همه موقعش به خودم نده، اهمیت

 .گم

 

 :نالیدم بغض با

 

 مى همش هست، دلم تو ترسى یه هنوزم ولى_

 كه خوابى یه بود، خواب یه اینا ى همه كاش گم

 هیچ. سابقه مثل چى همه ببینم و شم بیدار ازش

 .نیومده من به خوشى وقت

 

 و من به بسپرى و چیز همه شد قرار ششش_

 یعنى میشه، درست چى همه نكنى، الكیم فكراى

 .نكن فكر بهش دیگه كنیم، مى درستش



 

 :كرد اضافه كه دادم تكون سرى

 

 هخون بریم خواى مى یا! راحتى؟ اینجا فرمیسك_

 ممكنه افتاده كه اتفاقاتى خاطر به دونم مى! من؟

 كنار باهاش ایدب كه چیزیه این ولى بشى، معذب

 مبری بیاى تونى مى بخواى اگه بازم ولى. بیاى

 .من ى خونه

 

 خونه برم كه این.  اومدم بیرون آغوشش از آروم

 زنه یادداورى با ولى بود خوبى فكر اردوان و

 :گفتم بودم نزده سر بهش بود ها مدت كه باغ تهه

 



 خودت قول به دم، مى ترجیح فرار به و موندن_

 كه عمر آخر تا بیام، كنار باهاش دبای كه چیزیه

 .بمونم تو ى خونه تونم نمى

 

 وارد بود دستش تو كه گردنم به فشارى اردوان

 :زد لب آروم و كرد

 

 من ى خونه تونى مى عمرتم آخر تا تو_

 ...بمونى

 

 

 و كشید موهام به دستى. بهش زدم زل بهت با

 :داد ادامه

 

 



 ...خونه اون_

 

 بودم، حرفش ى دامها منتظره كرد، سكوت یهو

 :گفت و داد بیرون و نفسش كه

 

 !خوردى؟ غذا_

 

 بجوا ولى پیچوند رو قضیه بود معلوم كه این با

 :دادم

 

 .آره_

 

  كشید موهاش به دستى

 



 مى زنگ فردا برسم، كارام به برم منم خوبه،_

 .خونه بفرستن و استادات كه آموزشگاه به زدم

 

 چشمام وىر دوباره و دستاش كه گفتم اى باشه

 :گفت و كشید

 

 مى كردى، داغون و چشمات نكن، گریه انقدرم_

 !كنى؟ كور خودت خواى

 

  دادم تكون نه ى نشونه به سرى

 

 طفق نره، یادت حرفامونم. نكن گریه دیگه پس_

 .كنم مى درست و چى همه كن، اعتماد من به

 



 اتاق از و شد جدا ازم اردوان  كه گفتم اى باشه

 مىن كشیدم، عمیقى نفس فتنشر با. بیرون رفت

 اردوان به نسبت كششم روزا این چرا دونستم

 مردونه طور همین داشتم دوست. بود شده زیاد

 تکیه اردوان کنم، تکیه بهش من و باشه پشتم

 فرو وقت هیچ که گاهی تکیه بود، قوی گاهی

 ...ریخت نمی
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 گذشت مى اردوان رفتن از كه ىدقایق از بعد

 به كه كنم، صبر كه رسیدم نتیجه این به باالخره

 كارارو اون بذارم و باشم داشته اعتماد اردوان

 .ببره پیش

 

 بر من دست از كارى چون بود، راه تنها این

 شدم، خارج اتاق از و زدم شونه و موهام. نمیومد

 و بودن نشسته مبل روى سیاوش با همراه حمیرا

 اون از بهتر رابطشون انگار زدن، مى رفح

 .كردم مى و فكرش كه بود چیزى

 



 بود برهم درهم جورایى به جفتشون ى قیافه

 سیاوش. جلو رفتم و شدم نگران كمى كه طورى

 وقتى و انداخت پایین و سرش اى لحظه دیدنم با

 :گفت غمگینى صداى با ایستادم كنارشون

 

 !بهترى؟_

 

 ت،هس خبرى یه فهمیدم نجفتشو ى قیافه دیدن با

 بهشون نگرانى با و خوردم معمول طبق و سالمم

  كردم نگاه

 

 !شده؟ چیزى_

 

 شد بلند جاش از سیاوش

 



 نیست چیزى نه_

 

 ! اینجوریه؟ هاتون قیافه چرا پس_

 

 انداخت باال ابرویى سیاوش

 

 ؟!چجورى_

 

 .كالفه و غمگین_

 

 هك لبخندایى اون از زد، دردى پر لبخند سیاوش

 مردونگیشون تا زنن مى بغض موقع مردا ایدش

 .نره سوال زیر

 



 

 :داد جواب اون جاى حمیرا بار این

 

 یه كار خاطر به سیاوش عزیزم، نیست چیزى_

 تو زد، مى حرف من با داشت كالفس خورده

 .نباش نگران بیخود

 

 ساله سه ى بچه با انگار كشیدم، پوفى كالفه

 ، دردسر ودب شده من واسه قلبم این بودن، طرف

 وقت یه كه موندم مى خبر بى جا همه از باید

 .نشه بد حالم نشه، وارد بهم استرس

 

 نیست قرار همیشه مثل دونستم مى كه اونجایى از

 به رو و دادم تكون سرى ، شدن چى بگن بهم

 :گفتم حمیرا



 

 !هست؟ چایى_

 

 جواب شد مى بلند جاش از كه طور همون حمیرا

 :داد

 

 .ریزم مى برات ناآل عزیزم آره_

 

 افتادم راه آشپزخونه سمت به اون از جلوتر

 

 ى ادامه به شما ریزم، مى خودم خواد نمى_

 .برسید حرفتون

 

 براى شاید بودم، شده دلخور كمى چرا، دروغ

 ىم حرف تلخ و بود شده تلخ زبونم كه بود همین



 لیوان یه خودم براى و شدم آشپزخونه وارد زدم،

 و سیاوش پیش ذهنم و فكر امتم ولى ریختم چایى

 نای كه افتاده اتفاقى چه شده، چى كه بود، حمیرا

 .بودن ریخته بهم طور

 

 از بدم، نشون اهمیت بى و خودم كردم سعى

 به بهشون توجه بى و اومدم بیرون آشپزخونه

 كه اتاقم به برگردم افتادمتا راه ها پله سمت

 جام سره. سمتش برنگشتم زد، صدام سیاوش

 :گفت سیاوش كه دمایستا

 

 .ببینما رو تو اومدم من! كجا؟_

 

 .سمتش چرخیدم و زدم دردى پر نیشخند

 



 !دیدى؟_

 

 شد متعجب قیافش

 

 باید من باالخره اتاقم، به برگردم دیدى اگه_

 .كنم استراحت

 

 سمتم به قدمى شد، آمیزم تمسخر لحن متوجه

 :گفت و برداشت

 

 یستن چیزى كن باور! دختر؟ كنى مى لج چرا_

 احمیر با تو راجب داشتم بودم حالت نگران فقط

 ...كه زدم مى حرف

 

 .بشى حالش جویاى دیگه نكرده الزم_



 

 پله از داشت سمتش، برگشتم اردوان صداى با

 حس. سیاوش رو بود شده زوم و میومد پایین

 این سیاوش با وقت هیچ اردوان عصبانیه، كردم

 ینا كه شده خبرى حتما پس زد نمى حرف طور

 .رفته در كوره از طور

 

 با زد، نمى حرفى سیاوش و شد نزدیك بهمون

 سیاوش به رو كه بودم شده اردوان ى خیره بهت

 :گفت

 

 .بریم_

 

 افتاد، راه خروجى در سمت به جلوتر خودش و

 راه دنبالش  انداخت بهم غمگینى نگاه سیاوشم



. بود كرده سرایت منم به غمش كه نگاهى افتاد،

 .افتاد سوزش به گلوم و شد مچاله قلبم

 

 اوضاع انقدر ولى خبره، چه اینجا دونستم نمى

 زا سر كردم نمى سعیم دیگه كه بود شده پیچیده

 آشفته صورت به گذرایى نگاه. بیارم در چیزى

 راه اتاقم سمت به بهش پشت و انداختم حمیرا ى

 . افتادم

 

 ...بودم متنفر آمیزشون ترحم نگاه این از
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 یه.  ادبی جا كمى حالم تا كشیدم پیاپى نفس چندین

 و دستم كه طور همون و خوردم چاییم از قلپ

 زمزمه لب زیر ذاشتم مى سینم ى قفسه روى

 :كردم

 

 به اردوان مطمئنم، من میشه، درست چیز همه_

 .داد قول من

 



 قولش رو من اردوان، قول بود شده امیدم تمام

 از بعد و خوردم و چاییم. بودم كرده باز حساب

 كلبه داخل زن اون یاد خودم با زدن غر كلى

 نچو و بزنم سر بهش برم داشتم تصمیم افتادم،

 رفتن بیرون و اجازه من به حمیرا دونستم مى

 كه این بدون و كردم كاله و شال سریع ده نمى

 .شدم باغ وارد پشتى در از بفهمه حمیرا

 

 مى تر سخت و كارم این و بودن نگهبانا هنوزم

 تپش شدن قایم و بازى آرتیست كلى از بعد كرد،

 بر طورى و قدمام. باغ تهه رسیدم باالخره دختا

 و نخوره زمین روى زرد برگاى به كه داشتم مى

 . نیاد در صداش

 



 حا همه همیشه مثل شدم، كلبه وارد احتیاط با

 رومىآ صداى با. تاریك و بود كور و سوت

 :زدم صداش

 

 ...خانوم_

 

 مرفت و كردم روشن و برگ نشنیدم جوابى وقتى

  جلوتر،

 

 !هستین؟ خانوم_

 

 حس بیرون، اومد اتاقك از كه نگذشت اى لحظه

 :گفتم ناراحتى با همین براى بوده خواب كردم

 



 قطف كردم بیدارتون اگه ببخشى! بودین؟ خواب_

 .بزنم سر بهتون اومدم

 

 :مگفت و زدم روش به لبخندى ،شد تر نزدیك بهم

 

 ! بهترین؟_

 

 باید كه آروم انقدر داد، تكون سرى آرومى به

 متوجه تا بهش دادى مى و حواست دنگ شیش

 .بشى خوردناش تكون

 

 ستمنش و برداشتم رو كلبه ى گوشه چوبى صندلى

 مى نگاه بهم و بود روم به رو طور همون اونم ،

 :گفتم و دادم بیرون صدا با و نفسم كرد،

 



 نهمی واسه بودم بیمارستان یعنى نبودم، مدتى_

 و شفتمآ انقدر برگشتم كه وقتیم از بیام، نتونستم

 .بیام كه نشد كه درگیره ذهنم

 

 چشماش از شد، تر نزدیك بهم چرخدارش صندلى

 و بشه حالم جویاى خواد مى كه خوند شد مى

 ىسر یه من شایدم یا بودم، بیمارستان چرا بفهمه

 هر كردم، مى معنى طور این و كاتشحر از

 :دادن توضیح به كردم شروع بود كه چیزى

 

 اینطور مادرمم دارم، قلبى ناراحتى من راستش_

 دنیا به موقع و نیاورد دووم اون ارثیه، ، بود

 بیارم دووم منم قراره دونم نمى كرد، فوت آوردم

 اسمم ، بدم انجام قلب پیوند باید گفتن دكترا نه، یا

 .نشده نوبتم هنوز و یستهل تو

 



 همه اون بین كه ناراحتى شد، ناراحت صورتش

 چشم داشت سعى دیدش، شد مى بازم سوختگى

 . تونست نمى و كنه باز كامل و بازش نیمه

 

 زدم دردى پر لبخند

 

 دردا این به من نباشید نگران نیست، چیزى_

 قلبم هك افتاد اتفاقا خیلى خوبم، فعلنم كردم، عادت

 خوره یه فقط بیاره دووم بازم مسلما وردآ دووم

 .همین داره درد

 

 و شدن روون گونم رو اشكام تركید، بغضم

 :دادم ادامه زدم مى پس و اشكام كه طور همون

 



 هك گرفته دلم انقدر نیست، خودم دست ببخشى،_

 عمو یه دنیا دار از كنم، كنترل و خودم تونم نمى

 ....فهمیدم كه داشتم و

 

 .مبیار زبون به تونستم نمى حتى ، كردم سكوت

 

 كنم مى حس نیست، سابق مثل دیگه هم حمیرا_

 كنن، مى نگاه بهم رفتنى بیمار یه چشم به همه

 حرف باهاش كه هستى كسى تنها خانوم دونى مى

 مى چیكار اینجا كه هستین كى دونم نمى زنم، مى

 مى اولش اینجا، آوردتتون كى اصال یا كنید

 شد،ن افتاد اتفاقات سرى یه مبگ عمو به خواستم

 دارم، اعتماد بیشتر اردوان به روزها این راستش

 .كنه كمكتون بتونه اون شاید بگم بهش خوام مى

 



 راست و چپ به سرى و شده آشفته صورتش

 دستش میشه، بد داره حالش كردم حس داد، تكون

 :گفتم نگرانى با و گرفتم دستم تو و

 

 !ترسین؟ مى اردوان از_

 

 .داد تكون راست و چپ به سرى بازم

 

 !كردین؟ وحشت اسمش آوردن با چرا پس_

 

 داخل از اشكى قطره و گذاشت هم رو و چشماش

 چى هر فهمیدم دیگه. چكید گونش روى چشمش

 .خبره با ازش اردوان هست كه

 



 دونستم مى ، كردم وارد دستش به آرومى فشار

 نه و آره صورت به فقط و بزنه حرف تونه نمى

 سرش، دادن تكون با اونم ، بده جواب تونه مى

 :گفتم همین براى

 

 !بداخالقه؟ اردوان_

 

 و لبم داد، تكون آره ى نشونه به و سرش بار این

 كار زن این حضور شد نمى باورم ، گزیدم

 نمى درك و كارش این اصال باشه، اردوان

 !داشت؟ چیكار زن این با اردوان كردم،
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 لبخند. دید وضوع به شد مى نگاهش تو و ترس

 :گفتم و زدم زورى

 

 .گم نمى اردوان به چیزى نباش، نگران_

 



. گذاشت هم روى خاطر آسودگى با و چشماش

  پاش رو گذاشتم و حسش بى دست

 

 حرف كه بدونم، راجبتون دارم دوست خیلى_

 مى حاال و آوردم پناه شما به تنهایى از بزنید،

 گذشته هم شما معلومه. منید از تر تنها شما بینم

 و درد واسه همینه واسه شاید. نداشتین خوبى ى

 مى درك دونم مى چون پیشتون میام كردن دل

 ...بقیه ولى كنم،

 

 جمع كمى زن اون لباى دادم، قورت و بغضم

 گونش روى چشمش ى گوشه از اشكى قطره شد،

 :گفتم و كردم پاك و خودم اشكاى سریع كه چكید

 

 گریه نداشتم و كردنتون ناراحت قصد خدا به_

. دلگیرم خدا دست از خورده یه فقط منم نكنید،



 اردوان میشه، درست چیز همه كم كم... همین

 .داده قول بهم

 

 از صدایى یهو كه زدم مى حرف طور همین

 حتى شدم، بلند جام از هراسون اومد، كلبه بیرون

 شد مى تر نزدیك صداها ود،ب ترسیده هم زن اون

 تم،گرف پناه داخلش و رفتم اتاقك سمت به یهو كه

 و شد بلند اتاقك در جیر جیر صداى لحظه همون

 :گفت مى یكیشون كه نگهبانا صداى بعدش

 

 !خبریه؟ بیرون، اومدى شما عجب چه_

 

 :داد ادامه خندید مى كه حالى در در بعد

 

 !نیست؟ گشنت_



 

 ادامه نگهبان كه داد وابىج چه زن اون دونم نمى

 :داد

 

 !ندارى؟ شویى دست_

 

 نره صدام وقت یه تا دهنم جلو گذاشتم و دستم

 :شد بلند در جیر جیر صداى دوباره كه بیرون

 

 دیگه ساعت یه میرم، دیگه من پس ، خب خیلى_

  زنم مى سر بهت

 

 زا گرفت دلم. بیرون رفتن كلبه از لحظه همون و

 مى ازش فقط شبه رسیدگى براى كه زنى

! ندارى؟ شویى دست كه! نیست؟ گشنت پرسیدن



 تا دو همین ب فقط زندگى براى زن این! همین؟

 !داشت؟ نیاز چیز

 

 .بودم شكر نا زیادى من شاید پس

 

 نگهبانا كه اى لحظه از بعد و زدم پس و اشكام

 زن این انگار. اومدم بیرون اتاقك از شدن دور

. میومد بیرون كاتاق اون از من دیدن براى فقط

 و اشكام ریزش جلوى تا كشیدم چشمام به دستى

 لكنتر و خودم تونستم نمى كه حالى در و بگیرم

 :گفتم كنم

 

 حضورم متوجه ترسم مى رم، مى دیگه من_

 بهتون دوباره كه میام، دوباره ولى رم مى بشن،

 !باشه؟ كنید دعا برام فقط زنم مى سر



 

 از و ردمك خدافظى باهاش كه داد تكون سرى

 قلبم و بود شده گیر نفس اونجا فضاى. رفتم اونجا

 داشت گناهى چه به زن این. بود آورده در به و

 !گناهى؟ چه به كشید، مى زجر اینطور
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.  شدم اتاقم وارد و برگشتم اومده راه همون از

 رىبیشت شدت با اشكام و كرد باز سر بغضم

 از تركیدم مى داشتم شدن، روون گونم روى

 بودم ایستاده پلى وسط انگا  درد، همه این هضم

 هم جلو از  و بود شده خراب سرم پشت از كه

 وسط همون درست من و كرد، مى ریزش داشت

 دو از پل شدن خراب گر نظاره و بود ایستاده

 تر نزدیك بهم خرابى بودم منتظر بودم، طرف

 خودش با منم و كنه خالى و پام زیر یهو و شه

 نه باشه دردى نه دیگه كه جایى مها، ته اون ببره

 .اى غصه

 

 هك طورى نرفتم، بیرون و موندم اتاق تو شب تا

 اردوان گفت و اتاق تو اومد بارى چند حمیرا



 تختم رو بازم توجه بى اما داره كارم و برگشته

 خوده كه این تا ندادم، اهمیتى و كشیدم دراز

 انگار شد، اتاق وارد جدى اى قیافه با دوانار

 من و بود زده صدام كه بود خورده بر بهش

 .پیشش بودم نرفته

 

 غر خورده به خواست مى فوقعش ندادم، اهمیتى

 كنار اومد نبود، كه بیشتر این از بره، و بزنه

 زد مى كنار و كتش كه طور همون و تختم

 .بهم زد زل و تخت رو نشست

 

 !زنم؟ نمى صدات من مگه_

 

 :دادم جواب كنم نگاهش كه این بدون

 



 .بگو و كارت اینجایى كه اآلن_

 

 .بیاى سریع باید زنم مى صدات وقتى_

 

 .نشنیدم كه من_

 

 .فرستادم رو حمیرا_

 

 .بیاى خودت تونستى مى_

 

 .كرد سكوت اى لحظه

 

 !فرمیسك؟_

 



 :دادم جواب لجبازى با

 

 !هوم؟_

 

 فمزخر چیزاى به راینقد نگفتم مگه! باز؟ چته_

 .نكن فكر

 

 زدم پوزخندى

 

 مى من ذهن تو كه چیزاى دونست مى چه اون

 نمى كه واقعیته مشت یه نیست، مزخرف گذره

 .بیام كنار باهاش تونم

 

 نشست موهام رو اردوان دست

 



 !بیرون؟ بریم خواى مى_

 

 روى و دستش. دادم تكون نه ى نشونه به سرى

 روى از و من كه طور همون و گذاشت شونم

 :گفت كرد مى بلند تخت

 

 باز! اى؟ آشفته انقدر چرا! فرمیسك؟ شده چى_

 .كه كردى بغض

 

 اردوان دادم، قورت و بغضم و زدم تلخى لبخندى

 تو بغض ى متوجه كجا از ولى بود، تیز زیادى

 فقط و كرد مى خفم داشت كه بغضى! شد؟ گلوم

 .كردم مى حسش من

 

 :فتگر قاب و صورتم اردوان دستاى



 

 !بزنى؟ حرف باهام خواى نمى_

 

 .دادم تكون راست و چپ به سرى

 

 وت نریز انقدر بزن حرف! شده؟ چى بگو حداقل_

 ،دیگه بسه كنیا مى عصبانیم دارى كم كم خودت،

 !خواى؟ مى چیزى بگو

 

 چشماى ، بود شده قبل تر بلند و عصبى صداش

 این كه این از قبل و بهش دوختم و اشكم از پر

 :تمگف آلودى بغض صداى با پایین بیاد اماشك كه

 

 !كنى؟ مى بغلم_
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 اولین با ، كرد نگاهم بهت با اردوان اى لحظه

 روى اردوان دست چكید چشمم از كه اشكى

 تو كشید خشونت با و من و نشست بازوم



 .بود آمیخته خشونت با كردناشم توجه. آغوشش

 :گفت خشدارى صداى با و فشرد خودش به و من

 

  كنى، مى دیوونم دارى دیگه، بسه فرمیسك_

 دارى نكن، سكوت انقدر چته، بگو بزن حرف

 من خاطر به فرمیسك بزن حرف میشى، خفه

 .بزن حرف

 

 ى سینه تو و هقم هق صداى تركید، بغضم

 با و كشید موهام به دستى. مكرد خفه اردوان

 :گفت بود شده تر آروم كمى حاال كه صدایى

 

! نكنى؟ فكر چیزى به دیگه نبود قرار مگه_

 نیست، خوب اصال شرایطتت دونم مى فرمیسك

 این خوام نمى ولى دارم خبر مشكالت همه از

 فرمیسك همون من. بیاره درت پا از مشكالت



 شدت به كه همون خوام، مى رو گذشته سرتق

 كارى یه گفتم مى وقتى ولى برد مى حساب ازم

 كه همونى داد، مى انجام زیرزیركى نده انجام و

 كرد، مى شیطنت بازم من هاى تلخى تمام با

 دیقه چند كردم مى دعواش كه فرمیسكى همون

 سوسك رفت مى پاوچین پاورچین دیدم مى بعد

 چشم بعد كفشم تو ذاشت مى كرد مى پیدا مرده

 م،بپوش و كفشم بیرون برم من تا موند ىم انتظار

 خوشش خدمتكار یه از وقت هر كه همونى

 مى مو غذام تو میومد چیدن سفره موقع نمیومد

 پرت و خدمتكار اون و شم عصبانى من تا نداخت

 ناراحتیش تمام با كه دخترى همون بیرون، كنم

 هك شیطنتایى كرد، مى شیطنت ، خندید مى بازم

 ىم باعث و بودن شیرین رامب عصبانیت اوج تو

 .نیارم روت به شد

 



 سینش روى از و سرم متعجب گریه اوج تو

 از پس دوختم، چشماش به و نگاهم و برداشتم

 دید كه رو متعجبم نگاه. داشت خبر كارام و همه

 :گفت و كشید خیسم چشماى به دستى

 

 تونى مى من اطالع بدون كردى مى فكر! چیه؟_

 خونم من! فهمم؟ نمى من كه! بدى؟ انجام كارى

 كه این به برسه دارم،چه خبر كارات از نباشم

 كنى كارى خراب خواى مى وقتى.  باشم نزدیكت

 كلى ترسیدى مى ازم چون زنه، مى داد قیافت

 نگاهت تو ترس بفهمم من نكنه كه داشتى وحشت

 بازم ولى بود مشخص كامال رفتارتم تو حتى

 كارارو اون شده كه ترسم با بودى پررو انقدر

 باشى خوش ذاشتم مى همیشه منم دادى، مى انجام

 .نمیاوردم روت به

 



 هم تو رفت صورتم

 

 !باشم؟ خوش من ذاشتى مى تو_

 

 انداخت باال ابرویى

 

 ازم همه این كه این با تو ورپریده! ذاشتم؟ نمى_

 مى كارى خراب همه این بردي مى حساب

 و سر از كه خودت حال به ذاشتمت مى كردى،

 .رفتى مى باال كولم

 

 !داشتى؟ خبر كارام همه از_

 

 كشید موهاش به دستى

 



 بودم گذاشته جا خونه و گوشیم كه این! كدوما؟_

 ى گوشه یه تیكشم هر شده، تیكه هزار دیدم اومدم

 تو مهمم هاى پرونده گرفتن آتیش یا خونس

 ...شایدم یا! شومینه؟

 

 حرفش وسط پریدم

 

 سره كه تو! منه؟ كاره گوشى فهمیدى كجا از_

 بعدشم توپیدى خدمتكارا از یكى به گوشى اون

 خونه اصال تو روز اون تازه. بیرون انداختیش

 .نبودى

 

 كه طور همون و نشست موهام رو اردوان دست

 :داد جواب كرد مى نوازش موهام

 



 اون چون ولى باشه، تو كاره كردم شك اولش_

 من دندی با و بود شده بحثم خدمتكار اون با روز

 باشه، اون كار دادم احتمال كرد مى هول هى

 اتاقت تو اومدم بودى مدرسه كه موقعى آخرشم

 كردم، پیدا میزت كنار و موبایلم از تیكه یه

 خالى بیچاره اون سره و دلیت و دق فهمیدم

 تو آوردیش و تركوندیش زدى اتاقت تو كردى،

 .كردى پخشش هال

 

 ،بست نقش املب رو روز اون یادداورى با لبخندى

 حسابى و دلیم و دق اردوان قول به بخیر یادش

 پایي دو دیوار تو كوبیدمش بار چند كردم، خالى

 به زیاد حرص از حتى دادم فحشش روش رفتم

 دنبو اردوان موبایل اون درسته گرفتمش، دندونم

 لحظه اون كه كارایى بود، كه اردوان ماله ولى

 ،كردم بایلشمو با و بكنم اردوان با داشتم دوست



 تونستم مى لحظه اون كاش ولى. تركید بیچاره

 .بتركونم و اردوان خود

 

 دهنم جلوى و دستم اردوان چشماى شدن گرد با

 ىم فكر بلند دارم كه نبود حواسم اصال گرفتم،

 .كنم
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 درهم صورتش و هم تو رفت اردوان ابروهاى

 ندامت با و شدم پشیمون زدم كه فىحر از شد،

 :گفتم

 

 ...كن باور اردوان ببخشى_

 

  نشست لبم روى انگشتش

 

 .نگو هیچى ششش_

 

 :گفت كه شدم چشماش ى خیره مظلوم

 



 .اببخو پس باشه شده بهتر حالت دیگه كنم فكر_

 

 تا گفت كاریام شیرین از همه این فهمیدم تازه

 شتهگذ مثل هنوزم كنه، عوض و هوام و حال

 و شد مى بهتر داشت اخالقش ولى بود جدى

 ...آرامش من براى وجودش

 

 داد، مى تغییر منم داشت و كرد تغییر اردوان

 نزدیك بهم ساخت، مى جدید آدم یه منم از داشت

. كرد مى نزدیك خودش به منم داشت و بود شده

 به تا كه چیزى داشتم، جدیدى حال و حس كنارش

 معنى چه دونستم نمى و بودم نكرده تجربش حال

 . داره

 

 ناراحتى با تخت روى از اردوان شدن بلند با

 نای تو تنهایى از بره، خواستم نمى كردم، نگاهش



 اون كه بمونه بگم خواستم بودم، زار بى اتاق

 :گفت و كرد دستى پیش

 

 تسخ باید میان، استادات فردا از بخواب، بگیر_

 تمگف داتاستا از تا دو به فقط فردا بخونى، درس

 تا نكن كم و تایمش گفتم و اولت كالساى بیان، كه

 .باشى حال سر باید فردا بخواب اآلن كنى، عادت

 

 زیر خزیدم و دادم تكون سرى نارضایتى با

 و هام چشم كه بود اتاق تو هنوز اردوان بیرون،

 :گفتم حرص با و گذاشتم هم رو

 

 .كن خاموش برقم بیرون رفتى بخیر، شب_

 



 اون كه كردم، لج چى واسه دونم ىنم خودمم

 نیازه دونستم مى فقط بودم، دلخور چى از لحظه

 و موند اتاق تو اى لحظه اردوان كنم، لج كه

 و هام چشم بیرون، رفت حرفى هیچ بدون بعدش

 یه مرد مى شدم، بسته در ى خیره و كردم باز

 !بگه؟ بخیر شب

 

 هاروز این بستم، و چشمام دوباره و كشیدم پوفى

 .بودم شده حساس یادىز

 

 

                               **** 

 

 سرم خواست مى دلم بود، نروم رو حمیرا صداى

 وارش بلوز یه با و تنم لباس دیوار، تو بكوبم و



 و شد اتاق وارد دوباره حمیرا كه كردم عوض

 :گفت من به رو

 

 یه  امیرى آقاى دیگه، بجنب فرمیسك واى_

 .عالیه جناب تظرهمن پایین اون ساعته

 

 همون و برداشتم میز روى از و برس كالفه

 :دادم جواب كشیدم مى موهام به كه طور

 

! اینجا؟ بیاد پاشه صبح ٦ ساعت گفتم من مگه_

 .اومده زود زیادى لندهور اون

 

 :گفت و اومد برام ابرویى چشم حمیرا

 



 مثل شنوه، مى و صدات دختر نگو اینجورى_

 به و هستن نامدار آقاى تاندوس از ایشون كه این

 انقدر زشته اینجا، اومدن نامدار آقاى اصرار

 موقع به ایشون ضمن در. كنى مى معطلشون

 .بیان ساعت این گفتن اردوان آقا اومدن

 

 :گفتم لب زیر و جاش سره برگردوندم و برس

 

 دو زاره نمى كه كنه لعنت و اردوان آقا خدا_

 .بكپم بیشتر ساعت

 

 :دادم ادامه بلندترى صداى با حمیرا به رو و

 

 .بیاد بگو آمادم من_

 



 خارج اتاق از عجله با و گفت اى باشه هم حمیرا

 صبح شدن بیدار سال همه این بعد هنوزم. شد

 و فرستادم گوشم پشت و موهام. بود سخت برام

 همراه به و زیستم كتاب كتابام، سراغ رفتم

 زمی روى و برداشتم دفترام از یكى و جامدادى

 .گذاشتم تحریرم

 

 دنبال به و خورد در به اى تقه لحظه همون

 .داخل اومدن استاد با هم حمیرا

 

 :گفتم سریع خیلى و انداختم استاد به نگاهى

 

 .سالم_

 



 كه این هم، تو رفت اخمام ، چهرش دیدن با

 مهمونى شب كه بود راضى خود از مرد همون

 تكون جاش ازش و بود نشسته امیرى آقاى كنار

 .نخورد

 

 !باشه؟ پسرش نكنه.. نكنه
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 كیفى كه این بدون امیرى آقاى شد، گرد چشمام

 جواب آرومى به و شد نزدیك بهم باشه همراش

 موقع من دونست مى كه هم حمیرا داد، و سالمم

 مى شم مى اخالق بد چقدر خواب از شدن بیدار

 هب رو و زد لبخندى.  بزنم گند نم و بره ترسید

 :گفت من

 

 استاد امیرین، آقاى ایشون جان فرمیسك_

 .زیستت

 

 :گفتم جواب در و دادم تكون سرى

 



 از .داشتم رو باهاشون آشنایى افتخار قبال بله_

 !هستین؟ امیرى آقاى اقوام

 

 من از كه این مثل ولى بده و جوابم داشتم توقع

 میز روى از و زیستم كتاب. بود تر پررو

 :گفت و برداشت

 

 كنم فكر كنیم، شروع تر سریع چه هر بهتره_

 .باشه پریده خوابتونم

 

 از كنه شروع رو درس خواد مى دید هم حمیرا

 و جدى مردى  و موندم من ، شد خارج اتاق

 .بود نچسب هم نهایت بى كه  اخمو

 



 خودشم انداخت، صندلى روى و آورد در و كتش

 بجذا ى قیافه ، نشست ىصندل روى شیك خیلى

 بچه از یكى قول به. داشت اى مردونه تیپ و

 كتاب بود، كشا دختر اون از ها مدرسه هاى

 رو صفحاتش كه طور همون و برداشت و زیستم

 :گفت زد مى ورق

 

 !خوندى؟ قبال_

 

 نشستم كناریش صندلیه رو

 

 نه_

 

 !اصال؟_

 



 اصال_

 

 .انداخت باال ابرویى

 

 چهارم سال از بیار، و دومت سال زیست پس_

 درس پنج. میشه تر سخت كنیم شروع بخوایم

 امتحان براى هفته دو تو نداره، چیزى اولشم

 مثل كه شرطى به البته كنم، مى آمادت نهایى

 .نمونى خواب امروز

 

 تزیس كنم، سكوت بود شده باعث كار تو جدیتش

  خواست كه همین و آورد رو سومم و دوم

 :گفتم كنه شروع

 

 !بیام؟ و بخورم چى یه برم همیش_



 

 .شدم پشیمون كه كرد نگام عصبانیت با طورى

 كردم مظلوم و خودم

 

 .بخورم قرص باید آخه_

 

 !قرصى؟ چه_

 

 .دونم نمى و اسمش جدیده_

 

 .ببینم بیار برو_

 

 لمث بود زورگو یه اینم شدم، بلند جام از اكراه با

 قرصى و برداشتم و داروهام ى جعبه اردوان،

 .روش به رو گرفتم و كشیدم بیرون ازش



 

 گره ابروهاى همون با و انداخت بهش نگاهى

 :گفت خوردش

 

 !كرده؟ تجویز برات رو دارو این كى_

 

 . ساختمون سره مهندسه_

 

 :دادم ادامه كه شد تر عمیق پیشونیش رو اخم

 

 دكتر! كنه؟ مى تجویز دارو كى اصوال خب_

 .دیگه

 



 به داره بود وممعل داد، بیرون حرس با و نفسش

 به نا حرف كه كنه مى كنترل و خودش زور

 .نزنه جایى

 

 !باالس؟ دوزش چقدر دونى مى_

 

 .دادم تكون آره ى نشونه به سرى

 

 !خورى؟ مى چرا پس_

 

 .نیازه چون_

 

 :پرسید مردد و كرد نگاه چشمام تو كمى

 



 !دارى؟ قلبى ناراحتى_

 

 گرفتم جاى كنارش صندلى رو دوباره

 

 قلب قرص تنوع براى دارم كلیوى تناراح نه_

 .كنم مى استفاده

 

 یه كه میز رو كوبید محكم و شدش مشت دست

 : غرید خشم با ترسیدم، لحظه

 

 .نده باال سر جواب_

 

 جواب و بردم باال و صدام تن كمى خودش مثل

 :دادم

 



 مریضى از سر یا بدین درس اینجا اومدین شما_

 !بیارین؟ در من

 

 اوضاع بدونم باید بدم درس بهت قراره سال یك_

 شد بد حالت تدریس وسط كه چطوره جسمیت

 .كنم چیكار باید بدونم

 

 طور همون بدین انجام كارى شما نكرده الزم_

 .میام بازم براومدم خودم پس از سال همه این كه

 

 معلوم كرد، وارد شدش مشت دستاى به فشارى

 گرفت ازم و نگاهش. منه از تر اعصاب بى بود

 :گفت زد مى قرمزى به صورتش كه حالى در و

 

 .بخور چیزى یه برو_



 

 با نداشتم رو اومده وجود به جو طاقت كه منم

 برام هم مریضى این. بیرون زدم اتاق از عجله

 ىناكس و كس هر به بابتش باید دردسر، بود شده

 .دادم مى پس جواب
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 آشپزخونه به و خودم بلند و محكم هایى قدم با

 همون و برداشتم یخچال از آب لیوان یه رسوندم،

 حمیرا كشیدم مى سر حرص با و لیوان كه طور

 نگام نگرانى با شد، آشپزخونه وارد سراسیمه

 :گفت و كرد

 

 ! شده؟ چیزى! ؟ فرمیسك خوبى_

 

 كه طور همون و میز رو كوبیدم رو خالى لیوان

 :گفتم كنم آروم نفسامو داشتم سعى

 

 .تمگرف نفس تنگى حس لحظه یه نیست، چیزى_

 



 دادن ماساژ مشغول و كنارم اومد عجله با حمیرا

 شد كمرم

 

 نگفتم مگه فرمیسك! خوردى؟ و قرصات_

 این نكن، جداش خودت از و باشه كنارت قرصت

 ى پنجره و بذار زبونى زیر یه ها موقع حور

 . كن باز و اتاق

 

 مى قبل از تر ناراحت صداش كه حالى در بعد

 :داد ادامه شد

 

 این حال نگران و بلرزه تنم باید همش خدا اى_

! بخورم؟ جوش و حرس چقدر دیگه باشم، دختر

 !نمیشه؟ تموم لعنتى درداى این چرا

 



 طور همون و گذاشتم حمیرا دست روى و دستم

 :گفتم زدم مى پسش كه

 

 !میاد؟ كى اردوان نیست، چیزى خوبم من_

 

 .نگفت چیزى دونم مىن_

 

 !دیده؟ استادو این_

 

 !امروزه؟ منظورت_

 

 دادم تكون سرى

 

 امروز آره_



 

 شیش ساعت استادت رفتن پنج ساعت آقا نه_

 مى داشتن، خبر آقا كه این مثل ولى اومد،

 ومدا پیش مشكلى كه این مثل ولى بمونن خواستم

 كرد سفارش كلى برن، زودتر شدن مجبور

 .باشم مراقبت

 

 !شناسه؟ مى استادو این ردوانا_

 

  هم تو رفت حمیرا ى قیافه

 

 آقاى دوست پسر ایشون آخه. بشناسه كنم فكر_

 .شناستشون مى اردوانم آقا حتما پس نامدارن،

 

 :داد ادامه حمیرا كه دادم تكون سرى



 

 اومدى خودت باال اون گذاشتى و استادت_

 !پایین؟

 

 متس به كه طور همون و گرفتم ازش و نگاهم

 :گفتم رفتم مى در

 

 .باال گردم مى بر اآلن_

 

 جاهاییم یه كن، دارى آبرو خدا ترو فرمیسك_

 .بگیر و زبونت جلوى

 

 اه پله از بدم جوابى كه این بدون و زدم نیشخندى

 مى و زبونش جلوى باید كه اونى فعال. رفتم باال

 .من نه بود پیزورى استاد این گرفت



 

 بزنم در كه نای بدون و كردم صاف و صدام

 بدون داشتم دوست بود خودم اتاق شدم، اتاق وارد

 آرنجش استاد اصطالح به مردكه.  شم وارد در

 دستاش بین و سرش بود گذاشته میز روى و

 جاش از شد كه حضورم ى متوجه ، بود گرفته

 .شد بلند

 

 به نگاهى. زد مى قرمزى به كمى چشماش

 وىر از و كتش كه همانطور و انداخت ساعتش

 :گفت داشت مى بر صندلى

 

 ندارم اضافه وقت منم شد، تموم امروزت تایم_

 ى جلسه. بذارم تو مثل لوسى ى بچه دختر براى

 مى كنسل كل به و كالس نباشى آماده بیام بعدى

 اآلن كه نامداره آقاى اصرار و احترام به. كنم



 وقتتون براى ایشون مثل كردم مى فكر اینجام،

 مى فكر اشتباه كه این ثلم ولى قائلین ارزش

 پیش رو دوم سال درس ۲ بعدى جلسه. كردم

 بندم مى و كتاب باشى صفر صفره كن، خوانى

 .سالمت به مارو و خیر به رو تو

 

 از بود اومده كه جدیتى همون با خدافظى بدون و

 .گذاشت حرفاش بهت تو و من و. شد خارج اتاق
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 اومدنش نه. كردم نگاه خالیش جاى به رفته وا

 كه رفت تلبكارانه جورى یه رفتنش، نه بود معلوم

 این اصال خوب اینجا، آوردنش زور به انگار

 .كه نیست استاد قعطى دیگه، یكى نشد

 

 برگردوندمشون و برداشتم میز روى از و كتابام

 طور همون و كشیدم عمیقى نفس كتابخونه، داخل

 حمیرا و باز اتاق در رفتم مى تختم سمت ب كه

 :گفت و كنارم اومد بود، هم تو قیافش داخل، اومد

 



 ىگفت استاده این به چه! كردى؟ چیكار فرمیسك_

 ! رفت؟ نیومده كه

 

 انداختم باال اى شونه

 

 .نگفتم بهش چیزى من_

 

 خودت برا خدا ترو فرمیسك، بگو و راستش_

 جور یه كردى چیكار بگو نكن، درست شر

 ه،ش بپا شر یه بگه آقا به نره كنم، مالیش ماست

  !دختر؟ بگیرى و زبونت جلوى تونى نمى چرا

 

 دكر مى ویلیز جیلیز داشت كه حمیرا به متعجب

 :گفتم و كردم نگاه

 



! بگم؟ بهش خواستم مى چى آخه حمیرا وا_

 بگم كجا و كى ایدب چیو هست حواسم من بعدشم

 .نباش من نگران شما

 

 بود جدى اول همون از رفت، عصبانیت با آخه_

 ىآتیش یه تو بود معلوم قشنگ رفتن موقع ولى

 .كرده قاطى گفتى بهش چیزى ،یه سوزوندى

 

 

 همون و كشیدم دراز تخت رو حمیرا ب توجه بى

 جواب كشیدم مى خودم روى رو پتو كه طور

 :دادم

 

 از شدم، آماده دیر گفت مى ونچ بود عصبانى_

 ورمبخ چى یه گفتم كردم مى ضعف داشتم طرفیم



 مشكل خوردن با كال كنم فك شد، سگ یهو

 شد تموم اولم كالس خداروشكر كه اآلنم. داشت

 به البته كن، بیدارم دومى سره خوابم مى من

 چالق حد در ماشین یه ایشاال عزیز شباى همین

 یه بتونم من نیاد تا هدومی استاد این به بزنه شدن

 . بكپم بیشتر ذره

 

 كرد زمزمه لب زیر حمیرا

 

 ونن برات كه خوابیدنا این تو، خیالى بى چقدر_

 .نمیشه آب و

 

 و زد غر لب زیر كمى كه این تا ندادم و جوابش

 نیاز خواب به فقط اآلن بیرون، رفت اتاق از

 این از و من اى لحظه بتونه كه خوابى داشتم،

 .بده آرامش بهم و كنه دور فاقاتات و دنیا



 

 هانداز به زندگى این دیدم، نمى كابوس كاش فقط

 ...تلخ كابوسى بود، كابوس برام كافى و

 

 

 

                                 **** 

 

 

 تلفنى كسى با داشت كه اردوان داد صداى با

 و كش ، كندم دل تختم از باالخره زد مى حرف

 بهداشتى سرویس سمت به و دادم بدنم به قوسى

 مى و صورتم و دست كه طور همون رفتم،

 قراره امروزم كه كردم مى فكر این به شستم

 ود قراره بود گفته اردوان آخه نه، یا بیاد استادى



 هنوز كه هم دومى پروندم كه رو اولى ، بیان نفر

 دعام بار اولین براى انگار نشده، ازش خبرى

 شده چالق حاال و كرده تصادف طرف داد جواب

 

 از زدم مى لبخند فكرم این به كه طور همون

 هب نگاهم یهو كه اومدن بیرون بهداشتى سرویس

 و كشیدم هینى ترس از لحظه یه افتاد، اردوان

 مى سینم ى قفسه روى و دستم كه طور همون

 :گفتم ذاشتم

 

 !نداشت؟ در اتاق_

 

 :داد جواب خورده گره ابروهاى با اردوان

 

 .ندیدمش من داشت_



 

 :دادم جواب و برداشتم تختم روى از رو حوله

 

 بزن عینك_

 

 شد تر نزدیك بهم اردوان

 

 .بذار سمك! نشنیدى؟ و در صداى_

 

 تمخواس كه همین ، بود شده زبون بلبل اینم انگار

 :گفت جدیت با بدم و جوابش

 

 بگم بهتره یا! گفتى؟ استادت به چى امروز_

 !نمیاد؟ دیگه گفت مى كه كردى چیكارش



 

 انداختم باال ابرویى

 

 !نمیاد؟_

 

 محكم و زد تكیه كنارش میز به و دستش اردوان

 :گفت

 

 .نمیاد آره_

 

 بردم باال قنوت حالت به و دستام

 

 با و صبحم باشه قرار اگه شكر، الهى خب_

 كه كنم شروع نچسبى و اعصاب بى آدم همچین



 خونه حاال تا كه چى هر درس یادگیرى جاى

 .ره مى یادم هم رو بودم

 

 ..فرمیسك_

 

 انداختم باال ابرویى

 

 آماده دیر دیقه دو بود، اخالق بد خب! چیه؟ ها_

 .كرد پا به قشقرقى چه دونى نمى شدم

 

 !آره؟ دیقه دو_

 

 رفتم كمدم سمت به و گرفتم ازش و نگاهم

 



 ور این دیقه دو دیقه، پنج بگیریم حاال خب_

 .كنه نمى فرقى كه اونور

 

 باال رفت اردوان ىصدا ولوم

 

 اینجا رو بیچاره اون تمام ساعت یك فرمیسك_

 براى دونى مى! دیقه؟ دو گى مى بعد كاشتى،

 تا دچن قید اینجا بیاد بود قرار كه ساعتى یه همون

 كى طرف دونم نمى اصال من! زده؟ و كاراش از

 كه هست بلد كار قدر اون دونم مى فقط هست،

 سرش بشه، تاستاد این داشته اصرار بابات

 هك كرده قبول پدرت به احترام براى ولى شلوغه

 هروز همون عینا تو بعد بده درس دخترش به بیاد

 !اینجورى؟ اونم! بپیچونیش؟ اولى

 



 بود شده باعث اردوان عصبانیت و بلند صداى

 چشماى. برم فرو مظلومیتم جلد تو و كنم سكوت

 :گفتم و كردم ریز كمى و درشتم

 

 !؟جورى چه پس خب_
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 :زد صدام بلند صداى با دیگه بار

 

 !!!فرمیسسسك_

 

 كردم مظلوم بیشتر و قیافم

 

 خواب صبح نكردم، كارى من خدا به اردوان_

 زدم صورتم و دست به آبى یه شدم پا تا ، موندم

 بهش طرفیم از كشید، طول كردم عوض لباسامو

 خوب كرد، قاطى بخورم یزىچ یه میشه گفتم

 حرفاش از هیچیم كردم مى ضعف خالى شكم

 !شد؟ مى. شد نمى حالیم

 



 این از قبل بعد به این از فرمیسك شد، مى آره_

 هاگ حالت به واى كنم، مى بیدارت شركت برم كه

 و زندگى بخوابى، من رفتن از بعد یا نشى بیدار

 این مریضى كه مریضى كنم، مى جهنم برات

 ببینى تا بذارى دست رو دست كه شه نمى دلیل

 از قبل برى پیش طور این! نه؟ یا شى مى خوب

 مى دیوونه بیاره درت پا از مریضى این كه این

 زندگیت با خواى مى شى، مى افسرده شى،

 مى!  دارى؟ زندگى ى انگیزه اصال! كنى؟ چیكار

 یه منتظر و كنار بذارى و دانشگاه و درس خواى

 پاشى باید خودت خودتى، عجزهم! باشى؟ معجزه

 و مریضیت كه كنى، خودت حال به فكرى یه

 ى بچه یه دیگه برسى، زندگیت به و كنار بزنى

 بهت چیزارو این بخوام من كه نیستى ساله ده

 .شدى بزرگ سالته، هفده بگم،

 



 قرار اردوان مواخذه مورد طور این كه این از

 لد شكستن اآلن خب ولى شكست، دلم بودم گرفته

 !داشت؟ معنایى چه من

 

 نمى من و بود محض حقیقتى اردوان حرفاى

 دل از...  خواستم نمى.  كنم قبول و این خواستم

 مى ولى نمیومد خوشم عنوان هیچ به سوزى

 رهزی یه از و كنم استفاده مریضى این از خواستم

 .خوندن درس مثل برم در كارا از سرى یه

 

 به و ارشاش انگشت دید و سكوتم كه اردوان

 :گفت كنان تهدید و گرفتم سمتم

 

 سدر پایه میشینى آدم ى بچه مثل بعد به این از_

 مى رى مى پیش طور این ببینم مشقت، و

 دو از كه آموزشگاه هم مدرسه هم فرستمت



 درس كنن مجبورت و باشى فشار تحت طرف

 ولى شى مى بزرگ دارى كردم مى فكر بخونى،

 كه اى بچه دختر لوسى، ى بچه دختر یه هنوزم

 به و وقتش ، كنه مى زندگى و امروزش فقط

 نیست، فرداش فكر به و گذرونه مى بطالت

 جور یه نذار شو، بزرگ ، فرمیسك شو بزرگ

 باهات دوباره برخوردم نذار كنم، تا باهات دیگه

 ...بیا خودت شه،به عوض

 

 از حرفى هیچ بدون بعد و بهم زد زل اى لحظه

 تنها داغون ذهنى با و من و رفت شد، خارج اتاق

 هك چقدرم هر گذاشتم، قلبم روى و دستم گذاشت،

 بود، نیاز برام تلنگر این باشه بد بوده حالم

 و آیندم ولى شكست و دلم امروز شاید كه تلنگرى

 ...ساخت

 



 هم خودم خاطر به هم میومدم، خودم به باید من

 از و كنم عصبانیش دیگه خواستم نمى اردوان،

 همون بشه دوباره خواستم نمى تر مهم اون

 .گذشته اردوان

 

 در كه مردى خواستم، مى و اردوان همین من

 دونست نمى ولى بود مهربون جدیتش كنار

 نبوده كسى داشت حقم كنه، مهربونى باید چطور

 ،گرفت مى یاد ولى. بده یاد بهش اینارو بخواد كه

 ...گرفت مى یاد كم كم
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 و برداشتم كار از دست اتاق در شدن باز با

 بود ایستاده در چهارچوب تو كه حمیرا به نگاهى

 جام از انداختم، كرد مى برانداز و من تعجب با و

 :گفتم حمیرا به رو و شدم بلند

 

 .گشنمه گذاشتى چى شام حمیرا_

 

 چشمام به و گرفت كمد از و نگاهش حمیرا

 .دوخت



 

 !كردى؟ رو و زیر چرا رو تاباك این_

 

 كنم، مى مرتبشون دارم ، كه نكردم رو و زیر_

 گفتم خوندن درس به كنم شروع خوام مى فردا از

 االخرهب. بچینم كتابخونه تو بیارم كمدم تو كتاباى

 كتاباى همه باید بخونم خوام مى كنكور براى

 .باشن دست جلوى درسیم

 

 سرى عجبت با هنگه تو بود معلوم كه حمیرا

   داد، تكون

 

 :گفتم و كشیدم پریشونم موهاى به دستى

 



 گفت اردوان كه استادى یكى اون امروز حمیرا_

 !نمیاد؟

 

 نه_

 

 !چرا؟! نه؟_

 

 كرد كنسلش بود عصبانى دستت از آقا_

 

 :داد ادامه شد مى تر نزدیك بهم كه حالى در بعد

 

 آقاى به اردوان آقا امروز دونى مى فرمیسك_

 خوند درس اگه گفت مى! گفتن؟ مى چى نامدار

 نه بره مدرسه نه نداره حق دیگه نخوند خوند كه

 نامدار آقاى با كلیم موضوع این سره. دانشگاه



. میشه سرخود داره دوباره گفت مى كردن، بحث

 .بودن عصبانى خیلى

 

 كشید پر ذهنم و هم تو رفت اخمام اختیار بى

 وعم دیگه دونستم مى كه عمویى. عمو سمت

 .كنم قبول تونستم نمى هنوزم ولى نیست

 

 ! چطوره؟ عمو حال حمیرا_

 

 ى همه از ، شد غمگین قیافش آن یه تو كه حمیرا

 اون. نمیاورد روم به و داشت خبر اخیر اتفاقات

 ، شنید حرفارو ى همه من مثل بود، خونه شب

 طور همون و پایین انداخت و سرش چیزو، همه

 :داد جواب كرد مى بازى دستش انگشتاى با كه

 



 نیست، خوب زیاد حالش بعد به شب اون از_

 راجب طرف یه از. باال میره همش فشارشون

 . تو غم طرفیم از فهمیده چیزا سرى یه گذشته

 شركته اكثرا. میان در پا از دارن كنم مى حس

 اتاقت تو میاد خونه میاد وقت دیر هم شبا بعضى

 وت گرده ىم بر ناراحتى با و زنه مى بهت سر یه

 پیر سال چند اندازه به ماه یه این تو خودش، اتاق

 .شده

 

 دادم قورت و بغضم

 

 !دونى؟ نمى گذشته از چیزى واقعا تو حمیرا_

 

 بعد و چشمام به دوخت و غمگینش نگاه حمیرا

 :گفت مكث كمى



 

 ..دونم نمى نه_

 

 مى چشماش روى و دستاش كه طور همون و

 :گفت كنه ىجلوگیر اشكاش ریزش از تا كشید

 

 من كردم، درست ماكارانى گشنته، گفتى راستى_

 .بیا سریع هم تو چینم مى و میز رم مى

 

 حس چرا دونم نمى شد، خارج اتاق از عجله با و

 نمى رو و دونه مى چیزایى یه حمیرا كردم مى

 ...كنم مى اشتباه من شایدم... دونم نمى كنه،
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 بعدشم شد سرو حمیرا كنار سكوت در شام

 و خوندم دور یه بود گفته امیرى آقاى كه درسایى

 با  نتیجه بى درگیرى و فكر كمى همیشه مثل

 .شد ختم خواب به آخرشم كه خودم

 

 



 خودم كنه بیدارم كسى كه این بدون قبل روزه

 و گرفتم سرى سر دوش یه شدم، بیدار وقت اول

 آقاى منتظره مناسب لباس هی پوشیدن از بعد

 شایدم یا نیومد، سرم باالى اردوانم ، شدم امیرى

 خال هر به بوده، حموم من كه اومده موقعى

 شونن بهش باید نداشتم، اون كردن بیدار به نیازى

 .میام بر خودم پس از كه دادم مى

 

 

 داخل، اومد حمیرا كه بود شیش ساعت طرفاى

 لقب از انگار د،نكر تعجب بودنم بیدار از اصال

 :گفت و انداخت بهم نگاهى داشت، اطالع

 

 آقاى بگم اى آماده بخیر، صبحت عزیزم، سالم_

 !داخل؟ بیان امیرى

 



 بگو آره بخیر، هم شما صبح جون حمیرا سالم_

 .داخل بیان

 

 به اى تقه بعد اى لحظه و گفت اى باشه حمیرا

 لب زیر. داخل اومد امیرى آقاى و خورد در

 كیف داد، و جوابم جدیت با اونم و مكرد سالم

 بود دستش كه گوشیش با همراه و چرمش پول

 :گفت و گذاشت میز روى

 

 !كردى؟ دوره و بودم گفته كه درسایى_

 

 .آره_

 

 !فهمیدى؟ ازش چیزىم_

 



 آره_

 

. كرد باز و كتاب و گفت اى خوبه لب زیر

 روون و خوب انقدر دادن، درس به كرد شروع

 از داره كم كم كردم مى حس كه داد مى درس

 تمام حوصله با و دقت با میاد، خوشم تدریسش

 ، بیرون كشید برام و درس دو اون هاى نكته

 تا چند و كشید خط مهم جمالت از سرى یه دور

 داخل و نكتش و داد مى ربط هم به رو جمله

 .نوشت مى دفترم

 

 شیرینى میوه خورده یه و چایى بار یه هم حمیرا

 داده و حواسم تمام شد، خارج اقات از و آورد

 همچین تو دیگه مرداى خالف بر درس، به بودم

 طول تمام در نكرد، چرونى چشم موقعیتى



 راىب اونم كرد، نگام فقط بار سه دو شاید تدریس

 .نه یا فهمم مى دارم شه متوجه قیافم از كه این

 

 خوب انقدر رو زیست كردم نمى فكر وقت هیچ

 ذوق خودمم كه ورىط. بگیرم یاد روون و

 قدر اون گذشت، سرعت به ساعت دو. داشتم

 رو زمان مرور حتى كه بودم شده درس غرق

 .نشدم متوجه

 

! " فهمیدى؟"  گفت مى كه امیرى آقاى صداى با

 گیراش هاى چشم از و نگاهم اومدم، خودم به

 :گفتم و گرفتم

 

 !شد؟ تموم_

 



 زد نیشخندى

 

 .بهتا گذشته خوش_

 

 :گفتم و دادم بدنم به قوسى و كش

 

 مندم عالقه درس به انقدر خب ولى خیلى، نه_

 .نشدم زمان گذر ى متوجه اصال كه

 

 معلومه: گفت لب زیر و شد بلند جاش از

 

 بهم رو بعد روز تكالیف نیاوردم، خودم روى به

 فراموش هام تست كه كرد اضافه آخر در و گفت

 متوجه تازه مردونش، ى چهره به زدم زل نشه،

 خوش پوش، خوش مرد یه. شدم مى جذابیتش ى



 اخالق، سگ البته صد و كرده تحصیل و چهره

 دونم نمى خودمون، اردوان هاى مایه تو چیزو یه

 مى قرار من راه سره گیره پاچه چى هر چرا

 میز روى از رو گوشیش و كیف كه همین گیره،

 :گفتم و كردم دراز سمتش به و دستم برداشت

 

 خواید نمى شما میسكم،فر من استاد آقاى_

 !كنید؟ معرفى و خودتون

 

 :داد جواب و انداخت دستم به آمیزى تمسخر نگاه

 

 هك قدرى اون باشه، معرفى به نیازى نكنم فكر_

 .شناسى مى من باید

 



 شد، خارج اتاق از اى دیگه حرف هیچ بدون و

 و آوردم پایین و دستم بودم شده خیت كه حالى در

 :زدم لب حرس با

 

 .راضى خود از عوضیه كهمرد_

 

 بهم این شیمیم بزنم و مخش خواستم مى تازه

 به زیستم همین سره كه این مثل ولى بده درس

 زا و گفتم دركى به لب زیر كنه، مى تحملم زور

 لیوان یه دلم و بود خسته ذهنم. بیرون زدم اتاق

 ...داغ داغه و معطر چایى یه خواست، مى چایى
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 پایین برم ها پله از خواستم خندان و حال خوش

 رو. شونم خونه تو اردوان حضور ى متوجه كه

 هم با داشتن و بود ایستاده امیرى روى به

 هم مثل و بودن قدم هم تقریبا كردن، مى صحبت

 من اردوان خموىا و جدى صورت اندام، درشت



 قایم ها نرده پشت شد باعث و واداشت ترس به و

 :بدم گوش حرفاشون به و شم

 

 .فرمیسكین استاد شما پس_

 

 :داد جواب خودش خاص ابهت با امیرى آقاى

 

 بهتون من راجب نامدار آقاى كردم مى فكر بله،_

 . باشه گفته

 

 پسر ننگفت هستن، دوستان از یكى گفتن فقط نه_

 .رىامی آقاى

 

 انداخت باال ابرویى امیرى آقاى

 



 .باشید فهمیده دیگه اآلن كنم فكر پس_

 

 مى ، برگشتم زود شما با آشنایى براى اتفاقا بله_

 .ببینم و فرمیسك استاد خواستم

 

 و كتش بست، نقش لباش روى كجى لبخند امیرى

 جیب تو برد فرو و راستش دست و كنار زد

 .شلوارش

 

 هداشت من رو نسبى شناخت كنم فكر نامدار آقاى_

 هم شد باعث اومدنتون زود طرفیم از باشید،

 من ولى كنیم، زیارت كوتاه چند هر رو دیگه

 بمونه هامون صحبت ى بقیه دارم عجله خیلى

 . بعد براى

 



 چقدر كه آخ كرد، دراز اردوان سمت به و دستش

 خیتش و نده دست باهاش اردوان داشتم دوست

 سمت به و دستش اردوان برعكس ولى كنه

 خدافظیه از بعد و دادن دست هم با و برد امیرى

 به اردوان و شد خارج عمارت از امیرى كوتاهى

 رفتارش طرز و قیافش از اومد ها پله سمت

 ، نیومده خوشش امیریه این از همچین بود معلوم

 .اتاقم به برگشتم و شدم بلند جام از عجله با

 

 قدم صداى كه زدم مى نفس نفس كه طور همون

 دونستم نمى. شد تر نزدیك اتاقم به اردوان هاى

 نمزد نفس نفس براى دید مى وضع این با من اگه

 فكر اولش ، دادم مى بهش توضیحى چه باید

 ولى خودش، اتاق سمت به ره مى داره كردم

 و دستش و ایستاد من اتاق دره كنار كه همین

 ثانیه چند عرض در نشست در دستگیره روى



 شدم خم و كردم باز درجه هشتاد و صد و پاهام

 .زمین رو

 

 كه اردوان كردم، بلند و سرم اتاق در شدن باز با

 :گفت تعجب با دید حالت اون تو و من

 

 !بود؟ ورزش معلم_

 

 :گفتم و شدم بلند جام از سختى به

 

 داد درس زیست اومد بابا نه! یاروِا؟ اون! كى؟_

 .كنم نرمش خورده یه گفتم بعدش

 

 !ینجا؟ا_

 



 !كجا؟ پس_

 

 !لباسا؟ این با_

 

 !لباسا؟ كدوم با پس_

 

 .نشست ابروهاش بین غلیظى اخم

 

 این نگفتى چرا نگو، مزخرف انقدر فرمیسك_

 !استادته؟ یارو

 

 !یارو؟ كدوم_

 

 :گفتم سریع كه كرد نگاهم خشم با



 

 مى كردم مى فكر خب یارو، اون آهان_

 هماهنگ استادام با تو بود قرار آخه دونستى،

 .كنى

 

 به نگاهى و كرد مشت و دستاش حرس با اردوان

 انداخت تاپام سر

 

 !بودى؟ اینجورى جلوش_

 

 !بودم؟ جورى چه پس_

 

 شم الل كل به شد باعث دادش صداى

 



 نده من تحویل پرت و چرت انقدر فرمیسك_

 مى میارم سرت بالیى به زنم مى ندارم عصاب

 !بودى؟ جلوش وضع و سر این با گم

 

 و بلوز به نگاهى كردم، شك خودم به لحظه ي

 :گفتم آرومى صداى با و انداختم شلوارم

 

 !چشه؟ مگه_

 

 :گفت و گرفت مشتش تو و بلورم

 

 چیه این! غریبه؟ پسره یه جلوى وضع این با_

 آبادت كجا نا تا شى مى كه خم! پوشیدى؟

 بهت داشت وضع این با نگاه، و یقت معلومه،

 !داد؟ مى درس



 

 بود كرده راجبم كه فكرایى و برخوردش این با

 اب خودش مثل و زدم پس و دستش. گرفت بغضم

 :گفتم بلندى صداى

 

 ىحت كه بود باشعور انقدر چیزى، نه شدم خم نه_

 دادنش درس به حواسش ى همه و نكنه نگاه

 بود دیده وضع سر اون با و من مهمونى تو باشه،

 عضای كردم، مى سر چادر جلوش باید اآلن بعد

 ! نبود؟

 

 دادم قورت و بغضم

 

 اون از اگه مناسبه، خیلیم من لباس ضمن در_

 الكى هاى بهونه با نباید كه نمیاد خوشت استاد



 گوب بهش اصال. كنى خالى من سره و عصبانیتت

 .نگیر ایراد من از الكى ولى نیاد دیگه

 

 سعى اردوان و زدم پس دست پشت با و اشكم

 كم موهاش به نزد چنگ با و عصبانیتش داشت

 من به رو و كشید گردنش پشت دستى كنه،

 داشت كه بغضى همون با كه بزنه حرفى خواست

 :گفتم كرد مى خفم

 

 خوام نمى اردوان، نده توضیح نگو، هیچى_

 خراب ساختم ذهنم تو ازت تازگى كه تصویرى

 .كنم مى خواهش شه،

 

 و بهم زد زل گیراش اما جدى نگاه با اى لحظه

 به رفتنش با. بیرون زد اتاق از فهكال آخر در

 چقدرم هر اردوان دادم، باریدن ى اجازه اشكام



 و تندخوییش اخالق این تونه نمى بازم باشه خوب

 ...تونه نمى كنه، بذاره
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 حمیرا ناهارمم ،  نشدم خارج اتاق از شب تا

 من به خوش روز یه انگار اتاق، داخل آورد

 پوچ چیزاى سره اردوان با باید همش نیومده،

 . عصابم به بزنه گند و بشه بحثم

 

 هی پایین برم خواستم مى كه بود ده ساعت طرفاى

 اردوان و عمو صداى متوجه كه بخورم چیزى

 كه طورى بودن كردن بحث مشغول شدم،

 خونه و بود كرده بلند و صداش هم باز اردوان

 .سرش ور بود گذاشته رو

 

 هك ایستادم ها نرده پشت كرد، گل فضولیم دوباره

 :زد فریاد اردوان

 

 فرمیسك به بیاد باید لندهور ى پسره اون چرا_

 نه نیار، براش جوون استاد نگفتم مگه! بده؟ دست



 بخواد كردى فكر شما، نه خونم چهارى بیست من

 از تونه مى فرمیسك بیاره، فرمیسك سره بالیى

 چرا تونه، نمى كه خدا به! ؟كنه دفاع خودش

 نمى رو زوایا همه گیرید مى تصمیمى یه وقتى

 !اون؟ چرا آخه سنجید

 

 و داشت تن به رسمى لباس كه حالى در عمو

 مبل روى برگشته شركت از تازه بود معلوم

 بود اردوان از تر آروم كه صدایى با و نشست

 :داد جواب

 

 رسپ سامیارم دونستم، مى صالح طور این حتما_

 .دارم كافى شناخت روش خوبیه

 

 شهبا اتاق یه تو تنها دختر یه با! خوبیه؟ پسر_

 !مونه؟ مى خوب قدر همین وقتم اون! چى؟



 

 انداخت اردوان به خشمگینى نگاه عمو

 

 باش مطمئن منه، دختر فرمیسك... اردواااااان_

 از وقتى كه باشه، ضررش به كه كنم نمى كارى

 و جاش همه فكر دهب درس بهش خواستم سامیار

 معلم سامیار كنى مى فكر تو اصال. كردم

 كه منه اصرار خاطر به نیست، نه! خصوصیه؟

 كه عمارتم دوره تا دور ماشاال اینجاست، اآلن

 تكون جرعت كسى اوضاع با مگه نگهبان كردى

 !داره؟ خوردن

 

 خواستم نمى بود، نیاز وضع این با نگهبان_

 .دبیا فرمیسك سره بالیى دوباره

 



 !من؟ یا فرمیسكى نگرانى بیشتر تو_

 

 متجب و دادم قورت و دهنم آب عمو سوال این با

 :گفت كه موندم اردوان جواب منتظر

 

 نگرانه، بیشتر كى كه نیست این مشكل اآلن_

 به دادن درس درد به سامیار كه اینجاست مشكل

 .خوره نمى فرمیسك

 

 !كنى؟ مى تعیین تو و اینش_

 

 اردوان كه زد محكم و رفح این انقدر عمو

 بود معلوم كه حالى در و كرد سكوت اى لحظه

 :گفت خوره مى و خودش خون داره

 



 .مسئولم فرمیسك قبال در منم آره_

 

 كتش به دستى و شد بلند صندلى روى از عمو

 كشید

 

 .نیستى دیگه_

 

 و افتاد راه اتاقش سمت به اردوان به توجه بى و

 چه عمو آخه گذاشت، حرفاش بهت تو من

! بده؟ درس من به سامیار كه داشت اصرارى

 طور این اردوان با خاطرش به حتى كه طورى

 نیومده هنوز كه بود كى سامیار. كرد صحبت

 !شده؟ عزیز عمو براى انقدر

 اردوان ى كالفه ى قیافه ى خیره كه حالى در بعد

 :كردم زمزمه لب زیر بودم شده



 .ها داره ىاسم عجب امیریم استاد این سامیار،_
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 داشت سعى خیلى اردوان گذشت، ماهى چند

 موفق ولى بیرون بندازه خونه از رو سامیار

 كه بود كرده عهد خودش با سامیارم انگار نشد،

 یه. برنداره قدم از قدم اردوان لج آوردن در براى

 ساعت ود تا یك تقریبا و میومد میون در روز

 و جدى و خشك خیلى رفت، مى و داد مى درس

 .محكم حال عین در

 

 مردونش بم صداى حتى داشتم دوست و تدریسش

 دش باعث جدیتش كرد، مى صحبت دقت با كه رو

 نمك شوخى نه بزنم حرفى نه تدریس موقع كه بود

 ...چیزى نه

 

 با كه روزایى داشت كه كارى تمام با اردوانم

 اوضاع داشت سعى و میومد داشتم كالس سامیار

 .كنه كنترل رو



 

 با چون بود، كرده خسته منم شكاكیش همه این از

 بودم مطمئن داشت سامیار كه برخوردى به توجه

 یه عمارت میومد كه وقتم هر نیست، بدى آدم

 شتن بار دو رو لباس یه حاال تا بود، تنش لباس

 كرده كفرى و اردوان موضوع این و بودم ندیده

 .مد سالن اومده آقا انگار گفت مى همش و بود

 

 دادم، نمى اهمیتى هیچ اردوان هاى طعنه به ولى

 آخر در و تست درس تست درس بود شده كارم

 بود، كلبه اون تو هنوزم كه زنى اون به زدن سر

 مى ذوق با دوست، تا دو مثل بودیم شده هم با

 كنارش زدم، مى حرف باهاش و پیشش رفتم

 سیاوشم به عالقم از كه داشتم راحتى حس انقدر

 گاه تكیه و اردوان هاى كمك از گفتم، بهش

 ...چیز همه از ، درسام از بودنش



 

 برق گاهى و شد مى خیره بهم سكوت در اونم

 دیدم، مى سوختگى همه اون بین و چشماش

 داشت چیز همه ، بود شده قبل از بهتر زندگیم

 .رفت مى پیش خوب نسبتا

 

 كارى و كنم رام مغرورم امیارس تونستم باالخره

 رىبیشت اشتیاق با بده، درس بهم هم شیمى كه كنم

 در انجامش فعال كه كارى تنها و خوندم مى درس

 مى خودشم بود، عمو با رویارویى نبود توانم

 و دور زیاد همین براى ندارم و آمادگیش دونست

 خوب خیلى من براى این و. شد نمى آفتابى ورم

 .داشتم بهترى حس طورى این. بود

 

 



  درگیر چنان هم من و عید به بود مونده ماه یك

 امیرى آقاى با همیشه مثل امروزم بودم، درس

 كالس آخراى داشتم، كالس خان سامیار همون

 :گفت من به رو و بست و زیست كتاب كه بود

 

 و دیشب معلومه چشمات از بسه، امروز براى_

 !گم؟ نمى درست نخوابیدى

 

 كه دادم تكون حرفش تایید و نهنشو به سرى

 :گفت

 

 نوبت امتحانات هست، وقت كنكور تا ماه چند_

 تموم كه هم كتابارو ٪٦۰ بود، عالى كه اولتم

 كنكور زمان تا كه ٪٤۰ مونه مى كردى

 خاطرش به نیست الزم كنیم مى تمومش



 مى هم دوره به تو مطمئنم من كنى، خودكشى

 .رسى

 

 :گفتم و زدم دادنش انرژى همه این به لبخندى

 

 تموم باید تستارو سرى یه ولى استاد، مرسى_

 .كردم مى

 

 اندازه به باید خوابتم جاش، سره چیزى هر_

 . پایین میاره و یادگیریت میزان وگرنه باشه

 

 و كتش. شد بلند جاش از كه دادم تكون سرى

 :گفت مردونش صداى اون با و پوشید

 



 بعدش خوابب خورده یه اول ، رم مى دیگه من_

 سوال جایى كن، دوره رو امروز درس دور یه

 یا بزن زنگ یا خوردى بر مشكل به یا داشتى

 .دم مى جواب حتما ولى دیر شاید بده اس

 

 .شد خارج اتاق از خدافظى با كه گفتم اى باشه
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 اونم  داشت، و هوام روزها این سامیارم

 ....اردوان مثل جورایى یه  ركى،زیرزی

 

 ... كجا آن و كجا این بازم ولى

 این دلیل پرخاشگر، و بودن عصبى جفتشون

 نه، سامیارو ولى دونستم مى و اردوان اخالق

 با مرد همچین چرا كه نبود درك قابل برام اصال

 .باشه جدى و عصبى انقدر باید كماالتى

 

 كلى تىوق زدم، باغ تهه زن به سر یه روز اون

 خصوص به روز اتفاقات از و خوردم و مخش

 ،عمارت به برگشتم باالخره گفتم واسش سامیار

 بین و سرش و زد مى قدم خونه تو كالفه حمیرا



 ىنگران با و شدم و نزدیكش. بود گرفته دستاش

 :گفتم

 

 !خوبى؟! ؟ حمیرا_

 

 بلند و سرش كرده هول بود معلوم كه حالى در

 :گفت و كرد

 

 !ى؟اومد اِ _

 

 كردم نگاهش متعجب

 

 !بودم؟ رفته جایى مگه! اومدم؟_

 



 .كشید موهاش به دستى حمیرا

 

 دیگه، جا یه رفت حواسم لحظه یه چیزه، نه_

 !خوردى؟ ناهار

 

 چه یازدس ساعت هنوز! خوبى؟ حمیرا_

 !ناهارى؟

 

 داد تكون سرى حمیرا

 

 .گى مى راست آره_

 

 به متعلق كه اتاقى سمت ب كه حالى در بعد

 :گفت داشت مى بر قدم بود خودش

 



 اتاق تو رم مى احوالم، خوش نا خورده یه من_

 فكر كن استراحت برو هم تو بكشم، دراز كمى

 .شدى خسته كنم

 

 ودب برانگیز تعجب زیادى برام رفتارش كه این با

 تمبرگش حمیرا رفتن از بعد و داد تكون سرى ولى

 مشه بود، مشكوك زیادى حمیرا رفتار اتاقم، به

 لحا در اتفاقى یا افتاده اتفاقى یا كردم مى حس

 و مكن فكر بهش خواستم نمى كه اتفاقى افتادنه،

 ى اجازه بهم آلودگیم خواب بهم، بریزم ذهنم

 فتنگ با و تختم او رفتم نداد، كردن فكر بیشتر

 .خوابیدم" بگذرونه خیر به خدا"

 

 

 

                               *** 



 

 بودم، فیزیك هاى فرمول كردم حفظ مشغول 

 ىسر یه رو فیزیكم استاد چشم از دور به سامیار

 راحتى به كه بود گذاشته رمز ها فرمول

 .ذهنم ى ملكه بود شده و بودم كرده حفظشون

 

 نای و كردم مى ذوق رفتم مى پیش بیشتر چى هر

 از هم ریاضى و فیزیك هاى سوال حتى ها روز

 مى جواب خوب ىخیل اونم پرسیدم مى سامیار

 استاداى از چرا نگفت بهم بارم یه حتى داد،

 از داشت كم كم پرسى، نمى درس اون به مربوط

 خاطر به بارها میومد، خوشم محكمش شخصیت

 هر تو سواالم ى همه به و موند مى بیشتر من

 .داد مى جواب اى زمینه

 



 ه،ن ها، باشه شده عاشقم هندیا فیلم این مثل كه نه

 نگاه یه نبود، احساسى گونه یچه نگاهش تو

 ارب سه دو از بیشتر جلسه هر تو كه خنثى،نگاهى

 .شد نمى نصیبم

 

 بعدش اردوان شد مى تموم دیرتر كالس وقتم هر

 وسط باریم چند حتى كرد، مى داد بى و داد كلى

 :گفت مى جدیت با و داخل بود اومده كالس

 

 آقاى ها، باشه شده تموم كالس وقت كنم فكر_

 .رسیدب كاراتونم بقیه به باید كنید نمى فكر رىامی

 

 اردوان به توجه بى سامیار هم ها موقع اینجور و

 :گفت مى من به خطاب

 



 !ندارى؟ سوال دیگه_

 

 خشمگینش نگاه اون با اردوان ترس از منم و

 سوال كلى كه حالى در. نه بگم شدم مى مجبور

 مى پیام بهم شب آخر سامیار عوض در و داشتم،

 "بفرست سواالتتو"ددا

 

 به دادم، مى و جوابش اردوان چشم از دور منم

 بهم داشت سعى باشى، بدى آدم نمیومد سامیار

 وقت هیچ ولى بودم، ممنونش منم و كنه كمك

 هیچ بدون كه این و خودم با برخوردش این دلیل

 درس بهم میود عمو خاطر به فقط داشتى چشم

 .نفهمیدم رو بده

 

 كه آدمى بود، مرموز آدم یه مزندگی تو سامیارم

 من و زد مى پرسه ذهنم تو سوال كلى راجبش



 فضولى مگه ولى بزنم پس رو همه داشتم سعى

 !ذاشت؟ مى
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 به عمارت تكونى ى خونه بود، ماه دى اواخر

 عمو شد، مى انجام داشت كم كم بزرگى اون

 كنه، عوض رو خونه دكوراسیون داشت قصد

 هته زن اون پیش از تازه. تغییرات عاشق كه منم

 یوانل یه آشپزخونه تو رفتم ، بودم برگشته باغ

 از كه همین و ریختم خودم براى پرتغال آب

. حمیرا به خوردم محكم بیرون اومدم آشپزخونه

 وت انگار و بود پرت حواسش حسابى مدت این تو

 .كرد مى سیر دیگه دنیاى یه

 

 

 :گفتم تعجب با

 

 یه تو انگار روزا این! كجاست؟ حواست حمیرا_

 .اى دیگه دنیاى

 



 نشست حمیرا لباى روى زوركى لبخند

 

 .نیست چیزى نه_

 

 !شده؟ چیزى گفتم من مگه_

 

 دكشی لباسش به دستى بود كرده هول كه حالى در

 :گفت و

 

 .بزنم حرف باهات خوام مى فرمیسك،_

 

. دلم تو نشست ستر اى لحظه چرا دونم نمى

 خوشایند بزنه خواد مى كه حرفى بود معلوم

 . نیست

 



 !شده؟ چیزى_

 

 .بدم بهت رو خبرى یه باید فقط نه_

 

 !خبرى؟ چه_

 

 :گفت و كرد ها پله به اى اشاره

 

 .اتاق تو بریم_

 

 سمت به دنبالش و دادم تكون سرى استرس با

 با شدم اتاق وارد كه همین. افتادم راه اتاق

 :گفتم بود كرده تنگ و نفسم كه اضطرابى

 



 !كردى مرگ دق و من! شده؟ چى حمیرا_

 

 تخت روى و گفت جونتى از دور لب زیر حمیرا

 :گفت و كرد كنارش به اى اشاره نشست،

 

 .بشین_

 

 .بگو راحتم من حمیرا_

 

 به لحظه هر كه حالى در و كرد مكث كمى

 :گفت پته تته با شد مى بیشتر من اضطراب

 

 برخوردت دونم نمى بگم، طورچ راستش،_

 باالخره نگم چه بگم چه ولى.... ولى چطوره

 بشه كه نیست موضوعى فهمى، مى خودت



 خرآ ى لحظه تا بهتره بگم اآلن پس كرد، پنهونش

 ...كه بیاى كنار باهاش تا گم مى اآلن بفهمى

 

 قرار باشه كه چیم هر باش مطمئن حمیراااا_

 ویه شده، آلنا كه بشه خورد عصابم انقدر نیست

 ...خودتو هم كن راحت و من هم شده چى بگو

 

 هكالف و نفسش ، كرد تر زبون با و لباش حمیرا

 :گفت و داد بیرون

 

 ....سیاوش_

 

 واسه اتفاقى كه این فكر از و شد گرد چشمام

 .لرزید تنم باشه افتاده سیاوش

 



 !چى؟ سیاوش_

 

 ...سیاوش راستش_

 

 مخم، رو دبو رفته شدت به حمیرا سكوت این

 این و نداشتم سیاوش از خبرى بود وقت خیلى

 و خودم كنترل لحظه یه كرد مى بیشتر و ترسم

 گذاشتم حمیرا ى شونه روى و دستم دادم دست از

 :گفتم بلندى نسبتا صداى با و

 

! خوبه؟ حالش! چى؟ سیاوش گم مى حمیراااااا_

 .بزن حرف خدا ترو حمیرا! شده؟ چیزى

 

  سمتم رگشتب نگرانى با حمیرا

 



 .خوبه حالش فرمیسك خوبه_

 

 !زنى؟ نمى حرف چرا! شده؟ چى پس_

 

 با كه حالى در و گرفت ازم و نگاهش حمیرا

 ناراحتى صداى با كرد مى بازى دستش انگشتاى

 :داد جواب

 

 .كنه مى ازدواج داره سیاوش_
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 ..اول شوك بووووم

 دش پرت دستم از پرتغال آب لیوان شد، شل دستم

 و كرد مى نگام نگرانى با حمیرا ، پاركت كف

 بارها و بارها حمیرا صداى. بود زده خشكم من

 معنى تونست نمى خستم ذهن شد، اكو گوشم تو

 سیاوش. كنه درك رو آسونى این به جمله یه

 !چى؟ یعنى این كرد، مى ازدواج داشت

 



 خودم به نشست تمصور طرف دو كه دستایى با

 بود، زده حلقه حمیرا چشماى تو اشك اومدم،

 ازدواج مگه! كنه؟ گریه باید چرا حمیرا اصال

 ....ازدواج ازدواج ازدواج! داره؟ گریه سیاوش

 

 ى قیافه شد، اكو سرم تو بار چندین كلمه این

 روى گهگدارى كه جذابش لبخند اون با مردونش

 و غضمب چشمام، جلوى اومد نشست مى لباش

 ...دادم قورت

 

 بزن، حرف جان فرمیسك! عزیزدلم؟ خوبى_

 !باشه؟ بده بروز و ناراحتیت ناراحتى اگه اصال

 

 از حسم بى پاهاى با و زدم پس رو حمیرا دستاى

 آوار بارگى یك به آرزوهایم تمام شدم، بلند جام

 آرزو، این حجم بود زیاد چه و سرم، رو بود شده



 عشق كه قلبى د،كشی مى تیر قلبم كه طورى

 با اآلن و بود داده جاى خودش درون و سیاوش

 . میومد در ریشه از داشت خبرى همچین

 

 ى پنجره. شدم بلند جام از و دادم قورت و بغضم

 این هواى كردم، باز سرد هواى اون تو و اتاق

 با م،بكش نفس تونستم نمى نداشت، اكسیژن اتاق

 لرز تمصور به سرد باد هجوم و پنجره شدن باز

 بیشتر قلبم سوزش از كه سوزش این ولى كردم،

 !بود؟ نبود،

 

 

 با كه برفى شدم، زمین روى برف ى خیره

 عشق سیاوش میوفتادم، عروس لباس یاد دیدنش

 دیگه دختر یعنى كرد، مى ازدواج داشت بچگیم

 !بپوشه؟ عروس لباس سیاوش براى بود قرار اى



 رو پنجره خواست كنارم اومد سراسیمه حمیرا

 :گفت ناراحتى نذاشتم،با كه ببنده

 

 .خورى مى سرما سرده عزیزدلم جان فرمیسك_

 

 كشیدم عمیقى نفس

 

 .شه عوض هوا خورده یه خوام مى خوبه، نه_

 

 و گذاشت هم روى رو پنجره كمى زور به حمیرا

 :گفت بود شده عصبى كمى حاال كه صدایى با

 

 كنه مى ازدواج داره اصال زنى، مى یخ دارى_

 مى داشتى دوستش تو چه، ما به كنه، مى كه

 بود بچگى روى از كه داشتنى دوست ولى دونم،



 روى از ، منظورش بى هاى توجه روى از

 تو فرمیسك كرد، مى حقت در كه هایى مهربونى

 كسى هر جذب ممكنه آدما سن این تو سالته، هفده

 خاطر به و بیاد خوششون یكى از ممكنه بشن،

 كنن فكر مقابل شخص تسم از توجه اندكى

 داشتنش دوست زمان مرور به شدن، عاشقش

 چه هر كن سعى دم، مى قول بهت ره، مى یادت

 مگفت بهت اآلن. بیاى كنار قضیه این با زودتر

 بشنوى من زبون از فهمیدى، مى باالخره چون

 .ىش آماده باید عقدشه عید باالخره بقیه، تا بهتره

 

 ...دوم شك بوووووم

 گرد چشمام حمیرا، سمت چرخید مسر سرعت به

 داده سوتى بود معلوم كه هم حمیرا و بود شده

 سپ پایین، انداخت و سرش و گرفت گاز و لبش

 !داشت؟ عجله انقدر یعنى عقدشه، عید
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 مى اذیت داشتم خت،سو مى گلوم بغض شدت از

 دادم، بیرون صدا با و نفسم. داشتم درد و شدم

 سعى كه طور همون و كشیدم صورتم به دستى

 :گفتم داشتم خودم دادن جلوه عادى در

 

 !زود؟ انقدر چرا ولى مباركه_

 

 كه هم حمیرا لرزید، مى بغض شدت از صدام

  آغوشش تو كشید و من شد خرابم حال ى متوجه

 

 برم، دریاییت چشماى اون ونقرب من الهى_

 دورت زیادى آدماى دونم مى من، عزیزدله

 هشد باعث همین و ندارى زیادى دوستاى نیستن،

 جاى بتونه كه چیزت، همه بشه سیاوش كه بود

 هات، نداشته ى همه كنه، پر و همشون خالى

 آقاست، جذابه باالییه و قد خوش جوون سیاوش



 تا كافیه هم با اینا ى همه مهربونه، داره، اخالق

 رفتارش كه سیاوشى مخصوصا بده، دل دختر یه

 یه اوایل منم كه طورى داشت، فرق خیلى باتو

 ...ولى كردم راجبتون اشتباهى فكراى

 

 زدن حرف ى اجازه بهش حمیرا اشكاى ریزش

 بغض با و كرد پاك و اشكاش سریع خیلى ندادن،

 :نالید

 

 تهگف بهم سیاوش یعنى دونم، مى من وقته خیلى_

 برن داشتن قصد كه زمانى درست اونم بود،

 ازدواجشون گفت میشه جورایى یه خواستگارى،

 خوان مى و فشاره تحت خانواده طرف از سنتیه،

 باالخره بدن، سامونش و سر زودتر چه هر

 بگیره زن و داره و ازدواج شرایط تمام سیاوش



 كرده، انتخاب پدرش كه این مثل زنشم بهتره،

 .همكاراست از شنیدم كه طور اون

 

 كه هایى لبخند اون از زدم، مصنوعى لبخند

 پنهون دلیل تازه زنه مى داد بودنشون زوركى

 كنندش ناراحت هاى پچ پچ و حمیرا هاى كاراى

 هك بود این داستان پس فهمیدم مى رو سیاوش با

 : بفهمم من خواستن نمى

 

 !دیدمش؟ من! دختره؟ این هست كى حاال_

 

 كمى حمیرا ، پرسیدم درد دنیا یه با و سوال این

 گفتنش براى بود معلوم كه حالى در و كرد مكث

 :گفت مردده

 



 وده،ب مهمونیا تو بارى چند باشیش دیده كنم فكر_

 .مهگل آره نكنم، اشتباه اگه مهگله اسمشم
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 سوم شك بووووم

 

 داىص با شد، نمى گرد بیشتر این از دیگه چشمام

 :گفتم لرزونى

 

 !مهگل؟ مه_

 

 :داد جواب نگرانى با دید كه و تعجبم كه حمیرا

 

 ؟!شناسیش مى_

 

 ره،آ بگم نتونستم گذاشتم، هم رو درد با و چشمام

 یشپ خیلى از سیاوش بزنم، حرفى نتونستم اصال

 گفت مى سروناز داشت، دوست رو مهگل

 فهك كرده، شتباها كه این مثل ولى كرده فراموشش



 به خطاب بغض با و كشیدم چشمام رو و دستم

 :گفتم حمیرا

 

 !بذارى؟ تنهام میشه_

 

 ...ولى_

 

 .كنم مى خواهش_

 

 و اشكاش دید و چشمام توى التماس كه حمیرا

 :گفت و كرد پاك

 

 و فكر من مرگ ولى رم مى عزیزدلم، باشه_

 سعى ولى سخته برات دونم مى نكن، الكى خیال

 یستن قرار بیاى، باید یعنى بیاى، كنار شباها كن



 جایى یه از كه، بگذره درد و غم با زندگیت تمام

 قح بیاى، كنار چیز همه با كنى سعى باید بعد به

 درد گى، مى چى فهمم مى باشى ناراحت دارى

 بده قول ولى میاره، در پا از رو كسى هر عشق

 تممریض قلب فكر به كه كنى، قبول و اتفاق این

 !باشه؟ ، ىباش

 

 و موهام روى حمیرا دادم، تكون سرى اجبار به

 اب بیرون، رفت اتاق از شكسته دلى با و بوسید

 رو چشمم ى گوشه از سمجى اشك قطره رفتنش

 و كردم باز رو پنجره دوباره خورد، سر لبم

 اشك اولین همون كشیدم، نفس رو سرد هواى

 و خودشون راه هم ها اشك ى بقیه تا بود كافى

 .بشه خیس خیسه صورتم و كنن یداپ

 



 ى قفسه روى و دستم كشید، مى تیر دوباره قلبم

 :كردم زمزمه لب زیر و گذاشتم سینم

 

 توجه همه لعنتى، داشتى دوسش اول همون از_

 برادرانه من به حست شاید بود، الكى من به هات

 ....دیر خیلى.فهمیدم و این دیر چه من و بود

 

 

                               *** 

 

 هم حمیرا نرفتم، بیرون اتاق از كال روز اون

 خوب از وقتى و زد سر بهم بار یه ساعت چند

 رفت مى اتاق از شد مى مطمئن حالم بودن

 .بیرون

 



 تنى با و كردم قفل و اتاق در كه بود شده شب

 زیر زدم و كردم آماده و وان حموم، رفتم دردمند

 ولى كرد نمى درست رو چیزى كه گریه گریه،

 شه باعث كه كنه، آرومم كمى تونست مى شاید

 بود داده بهم و خبر این حمیرا وقتى از. شم خالى

 هیچ دیگه كه قرصایى بودم، خورده قرص كلى

 .نداشت داغونم قلب براى اثرى

 

 و زدم مى هق بود، پیچیده حموم تو گریم صداى

 درناكى فضاى. كنم خالى و خودم داشتم سعى

 .بود

 

 داخ انگار بودم، نیاورده شانس هیچ از زندگیم تو

 زندگیم. نداشتم وجود اصال انگار دید، نمى منو

 ....درد و ، درد ، درد تو بود شده خالصه

 



 تمام شدم، حال بى حسابى كه كردم گریه قدر اون

 وىجل از فیلمى مثل داشتم سیاوش با كه خاطراتى

 مى برابر چند و عذابم و رفت مى كنار چشمام

 ینمبب بار آخرین براى خواستم مى كه فیلمى كرد،

 .كنم پاكش ذهنم مموریه از و

 

 ایدب دارم، دوستش بفهمه سیاوش ذاشتم مى نباید

 و بود عقدش عید كنم، مى فراموش و چیز همه

 باید كنم، آماده عید براى و خودم اآلن از باید من

 ....باید میومدم، كنار باهاش
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 سرویس از سریع خورد در به كه اى تقه با

 رفتم، اتاق در سمت به و اومدم بیرون بهداشتى

 فراموش بعدش بود كرده قفل و در كه دیشب

 ى قیافه با شد باز در كه همین كنم، بازش كردم

 محكمى لگد پا با. شدم رو به رو اردوان برزخى

 :گفت و زد در به



 

! كنى؟ مى غلطى چه دارى هست معلوم هیچ_

 !كردى؟ قفل چرا درو

 

 شدم، حمیرا ى متوجه كه بدم جوابى خواستم

 اردوان ترس از و بود ایستاده اردوان سر پشت

 .نداشت اومدن جلو جرعت وضعیت این با اونم

 

 !كردى؟ قفل چى برا و صاحاب بى این توام با_

 

 جواب و انداختم خشمگینش هاى خشم به نگاهى

 :دادم

 

 !بدم؟ پس جواب اتاقمم در كردن قفل براى باید_

 



 شد كوبیده اردوان ى شده مشت دست بار این

 در روى

 

 چه داشتى بدونم خوام مى بدى، جواب باید آره_

 قفل درو بوده نیاز كه كردى مى غلطى

 .بازه همیشه اتاقت در كه تویى اونم!كنى؟

 

 تحریرم میز سمت به و گرفتم اردوان از و نگاهم

  شد، اسیر دستش تو بازوم كه رفتم

 

 جواب زنم مى حرف باهات دارم وقتى فرمیسك_

 !مرگته؟ چه باز بگو آدم مثل نده، باال سر

 

 چشماش تو زدم زل و سمتش برگشتم

 



 !بدم؟ پس جواب كارام تمام براى باید چرا_

 

 ولى بده ادامه دادش بى و داد به بازم داشتم توقع

 .چشمام تو زد زل سكوت در

 

 !كردى؟ گریه_

 

 كردم، هول كه پرسید و سوال این یهویى انقدر

 :مداد جواب سریع خیلى و كشیدم چشمام به دستى

 

 !گفته؟ نه_

 

 همه چشمات بگه، چیزى كسى نیست نیازى_

 مى وقتى دونستى مى اصال. دن مى لو چیزو



 ىش مى تابلو انقدر نىك انكار رو چیزى یه خواى

 !كنى؟ مى مطمئن و آدم قشنگ كه

 

 .پایین انداختم و سرم

 

 !كردى؟ گریه چرا_

 

 و دستش ندارم دادن جواب قصد شد متوجه وقتى

 :كرد بلند و سرم و چونم رو گذاشت

 

! كردى؟ گریه چرا گم مى! فرمیسك؟ شده چى_

 جواب تا بهم ریزم مى و عمارت ندى منو جواب

 !شده؟ چى ، بگو خودت پس كنم، اپید و سوالم

 



 خوبه، اردوان جلد تو رفت دوباره كردم حس

 ردم،ك خفه گلوم تو كردن باز سر از قبل و بغضم

 من ناراحتى ى متوجه كسى نباید تركید، مى نباید

 پس از كه قوى دختر یه قویه، فرمیسك شد، مى

 ریزش از جلوگیرى حتى میاد، بر كارى هر از

 !هست؟ كارم این از رت سخت مگه اشكاش،

 

 

 .بده و من جواب توام، با فرمیسك_

 

 :بهش زدم زل و كردم بلند و سرم خودم اینبار

 

 .سهدر فشار كنم فكر گرفته، دلم نیست، چیزى_

 



 در چشمام دو بین اردوان چشماى مردومك

 و سوالش جواب خواست مى انگار بود، گردش

 .كنه پیدا چشمام تو از

 

 .نگو دروغ من به وقت یچه هزارم، بار براى_

 

 دمگزی و لبم شده، چیزى یه بود مطمئن دیگه حاال

 :گفت حرس با و كرد ولم اردوان كه

 

 شده چى فهمم مى خودم نزن حرف باشه_

 

 بیرون، رفت اتاق از عجله با و كرد ول و من و

 و هام گریه تمام دیشب زدم، جونى بى لبخند

 هیچ دیگه كه دادم قول خودم به و بودم كرده

 وسط این فقط نریزم، سیاوش خاطر به اشكى



 ، نفهمه و ناراحتیم دلیل اردوان بودم امیدوار

 مى بازم داشتم ازش كه شناختى به توجه با چون

 راه داد بى و داد كلى و بره در كوره از خواست

 .بندازه
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 حد در هم احمیر ، نشد اردوان از خبرى شب تا

 انقدر. رفت مى و اتاق تو میومد من به زدن سر

 پیش رفتم و نیاوردم دووم آخرشم كه بود پر دلم

 وهجل و بود پوشونده و باغ كل برف باغ، تهه زنه

 كرد مى كار چشم تا بود، بخشیده قشنگى ى

 مى الماس مثل كه میومد چشم به برف سفیدى

 .درخشید

 

. لرزید مى سرما از من تن و كشید مى زوزه باد

 طور همون و بردم فرو پالتوم جیب تو و دستم

 باعث سرما و سوز تا پایین نداختم مى و سرم كه

 .افتادم راه كلبه سمت به نشه صورتم زدن یخ

 

 امپ رسیدم كلبه به كه همین بود، كرده یخ تنم كل

 كردن پاك از بعد و كوبیدم زمین رو بار چند و

 .شدم هكلب وارد كفشم روى از برف



 

 و برق كلید بود، روشن كلبه ى گوشه ى شومینه

 :گفتم آرومى صداى با و زدم

 

 .اومدم من خانوم_

 

 بیرون، اومد باغ تهه اتاقك از دوباره همیشه مثل

 هانداخت پاهاش روى پتوییم و بود تنش بافت یه

 بل به لبخند و تكوندم و كالهم روى برفاى بودن،

 :گفتم

 

 سردتون شما سرده، رونبی چقدر كه واى سالم_

 !نیست؟

 



 انگار رفت، شومینه سمت به ویلچرش با آروم

 و سمت اون بكشونه اینجوى من خواست مى

 برداشتم رو همیشگى صندلى. شم گرم شه باعث

 .نشستم شومینه روى به رو و

 

 :گفتم اى لحظه از بعد و كردم گرم و خودم

 

 وقته چند روشنه، كلبه ى شومینه خوبه باز_

 بوران و برف این تو كه اینجاست فكرم همش

 راستى بخورین، سرما یا بشه، سردتون نكنه

 .دارم براتون خبر كلى امروز

 

 همون و پایین انداختم و سرم كردم، بغض دوباره

 :دادم ادامه كردم مى بازى دستام با كه طور

 



 تعریف براتون كه همون! یادتونه؟ و سیاوش_

 پسر  فتم،گ هاش توجه و خوبیاش از كردم،

 .كنه مى ازدواج داره اردوان، عموى

 

 روى چشمم ى گوشه از اشكى قطره اراده بى

 .كردم پاكش سریع دست با كه چكید گونم

 

 به شانسم بد آدم یه كنم مى حس خانوم دونى مى_

 مى كه چیزى هر كه آدمى یه شده، نفرین آدم

 عجین غم و درد با زندگیش كه نمیشه، خواد

 در من داره بزرگى ى وادهخان سیاوش شده،

 نمى دلم ولى دونم، مى و این خودم نیستم، حدش

 كه دونه

 

 بهش دوختم و اشكیم چشماى و كردم بلند و سرم



 

 !نه؟ نفهمه زبون_

 

 كه افتاد دستش به نگاهم اومد، جلوتر زن اون

 جاش به تونست، نمى و كنه بلندش داشت سعى

 :دادم ادامه بغض با و گرفتم و دستش من

 

 هم حمیرا ندارم، دوستى هیچ من دونى مى_

 كنه، مى فرار ازم جورایى یه بینه مى منو وقتى

 بگم، دردام از بزنم، حرف تونم نمى كسى با

 ات فرستاد برام شمارو درد همه این بین خدا انگار

 لىو انصافیه بى شاید بزنم، حرف باهاش بتونم

 اینجا همچنان خوام مى برى، اینجا از خوام نمى

 فحر و پیشتون بیام پره دلم كه روزایى و اشىب

 .بزنم

 



 زدم پس و اشكام دست پشت با

 

 آدما بفهمه، چیزى دردام از كسى خوام نمى آخه_

 گن مى بهت و ندارن خبر دلت درداى حجم از

 راحت خیلى كه نارنجى، نازك گن مى ضعیف،

 این با. كنن قضاوتت دن مى اجازه خودشون به

 برقصم بخندم، ، باشم محكم دارن توقع درد همه

 ! میشه؟ مگه ولى.نیارم خودم روى به و

 

. ریخت مى اشك حالم به كه بود زن اون بار این

 كیو اون جز مگه ولى كنم ناراحتش خواستم نمى

 !بزنم؟ حرف باهاش كه داشتم

 

 سابقش، عشق با اونم عقدشه، عید سیاوش_

 به كنه فراموشش نتونست كه عشقى همون

 مراسمش تو باید عید! تونم؟ مى من نظرتون



 حال خوش و خودم و برقصم مراسمش تو باشم،

 به باید چرا! میشه؟ اصال! تونم؟ مى بدم نشون

 یكى عاشق خودش كه بدم دل آدمى همچین

 داشت عجله انقدر ازدواجش براى كه. دیگست

 من! كنه؟ عقدش خواد مى زودى این به كه

 !چطور؟ ها! باشم؟ عادى چطور

 

 دندون به و لبم. نداد زدن حرف اجازه همب گریه

 . كردم خفه گلو تو و هقم هق صداى و گرفتم

 ...كس هیچ كرد، نمى درك و من حال كس هیچ
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 لعنت خودم به دیدم كه رو خانوم اون خیس چشم

 من حاال نبود كم زن این درداى حجم فرستادم،

 و اشكام دست پشت با كردم، مى بیشترش داشتم

 :گفتم بهش خطاب و كردم پاك

 

 گفت مى حمیرا میام، كنار قضیه این با من_

 یه نبوده دورم آدم گونست، بچه داشتنم دوست

 دخترى هر توجه ممكنه كه سیاوش مثل شخصى



 توجه بهم خورده یه كنه جلب خودش به رو

 سرم از كه دادنى دل دادم، دل بهش داده نشون

 با بتونم عقدش روز تا امیدوارم فقط میوفته،

 قبال كه طور همون. بیام كنار احساسم و خودم

 ن،ایرا از فرار شده رویام تنها بودم گفته بهتون

 شانسى، بد و بود درد فقط من براى كه كشورى

 و كردن رو بهم خوشیا رفتنم اینجا از با شاید

 سرنوشتم كه خورد، رقم واسم جدیدى اتفاقات

 .شد عوض

 

 :دادم ادامه زدم مى غمگینى لبخند كه حالى در و

 

 مرد یه با همونجا شاید دیدى چه رو خدا_

 .شدم موندگار و كردم ازدواج خارجى

 



 سر آروم و بود شده خیره بهم سكوت در زن

 از خیلى بود معلوم نگاهش از داد، مى تكون

 یاخیل مثل نه بود این خوبیش شده، حتنارا حرفام

 فقط كرد مى سرزنشم نه داد مى الكى داریه دل

 حرف ذاشت مى و شد مى خیره بهم سكوت در

 زا بیشتر روزا این كه چیزى ، شم خالى و بزنم

 تنها ماه چند این ،تو داشتم نیاز بهش چیزى هر

 بهش نزدیكى حس كه طورى بود، خوارم غم

 .حمیرا از بیشتر حتى داشتم

 

 بود ممكن لحظه هر كه اردوان یادداورى با

 .شدم بلند جام از سریع خونه برگرده

 

 لحظه هر اردوان رم، مى دیگه من خانوم_

 اولین به بشه غیبتم ى متوجه برگرده، ممكنه



 یه كه هم شما اینجاست، كنه مى شك كه جایى

 .نگم چیزى بهش بودین فهمونده بهم جورایى

 

 

 .شد جمع زن اون ى قیافه

 

 و كردم گریه بود فهمیده زد، غر كلى امروزم_

 شد مىن یعنى نگفتم، چیزى منم بود، دلیلش دنبال

 بعد ترسم مى فهمه، مى خودش گفت مى بگم كه

 مردى هر به كنه، درست شر یه بازم فهمیدن از

 تمام با ده، مى نشون واكنش میشه نزدیك بهم كه

 اونم ور داشت سیاوش با كه اعتمادى و رفاقت

 خوشم ازش بفهمه كه این حال به واى بود حساس

 هر هواست، رو زندگیم كنید، دعا برام. اومده

 چیز همه با كنید دعا منتظره، غیر خبره یه روز



 مى و صداتون خدا دارید پاكى دل شما بیام، كنار

 شنوه

 

 گرفتم فاصله ازش كمى

 

 اتاقك جاى به باشید، خودتون مواظب ضمن در_

 و نشه سرتون بمونید شومینه كنار كنید سعى

 دوست تنها دیدن، مى گوش حرفام به كه مرسى

 .شمایین دوستم بهترین البته صد و

 

 دوباره شدم، خارج كلبه از كوتاهى خدافظى با و

 هشد تاریك هوا نشست، تنم تو وحشتناكى سوز

 نور جلوى ها برف. روشن باغ چراغاى ولى بود

 وسوسه و آدم   و زدن مى چشمك باغ هاى چرغ

 این ،از كردن مى زمین روى از برداشتنشون به

 زمستون امسال بود معلوم وحشتناك سوز و سرما



 زمستان خالف بر كه زمستانى داریم، سختى

 از. بود شده عجین سیاهى با پوش سفید هاى

 بردم فرو گردنم دور شال تو و سرم سرما شدت

 باغ ى نخورده دست برفاى روى پا احتیاط با

 .افتادم راه عمارت سمت به و ، گذاشتم

 

 مى و خودم اردوان برگشتن از قبل تا باید

 قاطى دید مى وضع این با و من اتاقم، به رسوندم

 .كرد مى
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 مى سرما از لبام كه حالى در اتاق به ورودم با

 سمت به خوردن مى هم به دندونام و لرزید

 كه این بدون دستام. بهش چسبیدم و رفتم شوفاژ

 سرده سرد برف مثل باشم زده دست برف به

 .بود

 

 پرت و دراوردم و كالهم و پالتو حالت همون تو

 مگذاشت شوفاژ رو دوباره و دستام تختم رو كردم



 حمیراست كه این فكر با شد، باز اتاق در كه

 :گفتم برگردم كه این بدون

 

 بگیرم، و خودم جلوى تونستمن دیدم كه و برف_

 هم هدقیق پنج باغ، تو رفتم و پوشیدم گرم لباس

 رماس قراره نه دقیقه پنج این با برگشتم، كه نشد

 هی دلم االن فقط شه، مى چیزیش قلبم نه بخورم

 ...پس خوبه حالمم خواد، مى داغ چیز

 

 اتاقت تو اومدم پیش دقیقه پنج! دقیقه؟ پنج_

 .كه نبودى

 

 عقب به شده گرد هاى چشم با ردوانا صداى با

 هم داد مى لو و ترسم هم داشت چشمام. برگشتم

 .بود شده غیبم ى متوجه پس و، تعجبم



 

 

 .شد تر نزدیك بهم اردوان

 

 !بودى؟ كجا خب_

 

 .كنم رفتار معمولى و باشم ریلكس كردم سعى

 

 .بزنم قدم باغ تو رفتم_

 

 !شب؟ وقت این_

 

 وسط باغم هاى ننگهبا بحث اآلن بودم مطمئن

 تنهایى نباید كه كنه مى تاكید هم باز و كشه مى



 خودم سریع همین براى شدم، مى باغ وارد

 :گفتم و كردم مظلوم

 

 كسى نه رم مى رو جایى نه خونم، تو همش_

 درس یاد بینى مى منو وقتم هر پیشم، میاد

 دارم دل منم خوب! درس؟ چقدر دیگه میوفتى،

 بیرون خواد مى بازى برف خواد مى تفریح دلم

 ! زیادیه؟ چیز این خواد مى رفتن

 

 :كردم اى اشاره قلبم به

 

 ، رمس تو كوبید مى كوفتیمو مریضیه این همشم_

 كارى هیچ باید دارم قلبى ناراحتى چون حاال

 كه مرده برف بارش موقع مریضى كدوم! نكنم؟

 !باشم؟ دومیش بخوام من



 

 شد تر عمیق اردوان ابروهاى بین اخم

 

 !نرفتنه؟ بیرون اآلن مشكلت_

 

 تكون سرى كن گوش حرف ى بچه یه مثل

 روم به رو كمى ى فاصله با و اومد سمتم به.دادم

 دبو افتاده صورتم تو كه موهام از اى تره ایستاد

 تپش و بزنم كنارش تونستم نمى سرما شدت از و

 كه لحنى با و چشمام تو زد زل فرستاد، گوشم

 :گفت بود شده بلق از آرومتر كمى حاال

 

 !میشه؟ حل مشكالتت تمام بیرون برى یعنى_

 

 :دادم جواب پرویى با



 

 هیچى از باز ولى دونش، یه فقط نه كه همش_

 .بهتره

 

 و من كه هایى نگاه اون از كرد، نگاهم تر دقیق

 مى و زبونم كم كم و میاورد در خودش تسخیر به

 خودمم و خورد تكون قلبم تو چیزى یه بست،

 .چیه دقیقا  چیز اون دونستم نمى

 

 .بیرون ریم مى جمعه باش آماده_

 

 .كردم نگاهش شده گرد هاى چشم با

 

 !كجا؟_

 



 :داد جواب و انداخت باال ابرویى

 

 .دیزین_

 

 :گفتم ذوق با و زدم، لبخندى اراده بى

 

 .عالیه كه این واى_

 

 دلبخن باال، آورد و گرفت دستش تو و دستم یهو

 دست. كردم نگاهش تعجب اب ماسید، لبام رو

 :گفت و كشید دستم روى و گرمش و مردونه

 

 و گرم لباس نزنى، یخ اینجورى كه شرطى به_

 دو. كنار بذار اآلن از و خواى مى كه چیزایى

 .میوفتیم راه زود صبح. جمعس دیگه روز



 

 داشت كه بود دستم به حواستم تمام كه حالى در

 دونم ىنم. دادم تكون سرى شد مى گرم كم كم

 و گرم هم موند، مى بخارى مثل اردوان چرا

. سوزاند مى و كرد مى گرم هم بود سوزان

 ...اآلن همین مثل درست
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 :گفت و كرد ول و دستم اردوان

 

 .نخوردى سرما تا كن عوض و لباسات االنم_

 

 دیگه حرفه هیچ بدون اردوان كه دادم تكون سرى

 تند كه قلبم روى و دستم شد، خارج اتاق از اى

 !بود؟ شده چم من گذاشتم، زد مى تند

 

 رفتم، كمد سمت به و كشیدم موهام به دستى

 عوضش سریع باید بود شده خیس كمى شلوارم

 ..كردم مى

 



 

                           *** 

 

 سامیار بود قرار امروز بود، صبح ٥:۳۰ ساعت

 انجام خوب و سریم این هاى تكلیف ،عمارت بیاد

 زدم اتاق از  و كردم آماده و كتابام بودم، نداده

 چیده صبحانه میز بخورم، چیزى یه تا بیرون

 ریختم پرتغال آب لیوان یه خودم براى بود، شده

 .نداشتم خوردن اشتهاى. كشیدم سر نفس یه و

 

 سرم پشت از حمیرا صداى كه برگردم خواستم

 .شدم بلند

 

 .بخیر صبح عزیزم سالم_

 



 سمتش گشتم بر

 

 بخیر هم شما صبح جون حمیرا سالم_

 

 شد نزدیكم لب به لبخند

 

 !خوابیدى؟ خوب_

 

 :داد ادامه كه دادم تكون آره ى نشونه به سرى

 

 !نخوردى؟ و صبحونت چرا_

 

 .ندارم اشتها_

 



 :دادم ادامه و برداشتم میز روى از نونى تیكه

 

 آقاى اومدن از قبل تا باید رم، مى دیگه من_

 .بدم انجام و كارام از سرى یه امیرى

 

 حمیرا كه برم اتاقم سمت به تا كردم گرد عقب

 :گفت

 

 !فرمیسك؟_

 

 مى چیزى یه بود معلوم چهرش از كردم، نگاهش

 . مردده و بگه خواد

 

 !بله؟_

 



 :گفت باالخره و كرد دست دست كمى

 

 !دیزین؟ برى خواى مى آقا با جمعه تو_

 

 :دادم تكون ىسر

 

 !چطور؟ آره_

 

 ؟!برى باهاش خواى مى مطمئنى_

 

 بود برانگیز تعجب سوالش

 

 !چطور؟ خب آره_

 



 :گفت مردد و داد قورت و دهنش آب

 

 !هستن؟ كیا دونى مى_

 

 ....قر دیگه اردوانیم و من_

 

 :گفتم تعجب با و ماسید دهنم تو حرف یهو

 

 !مگه؟ بیاد باهامون كسیم قراره_

 

 یه ذهنم تو داد، تكون سرى ناراحتى با حمیرا

 این كه كردم مى خدا خدا و زدم مى حدسایى

 .نباشه

 



 !كى؟_

 

 كشید موهام به دستى حمیرا

 

 ...ىبگ تون مى برى نیستى مجبور تو فرمیسك_

 

 !كى؟ گم مى نرو تفره حمیرا_

 

 :دادم ادامه كه گزید و لبش حمیرا

 

 !هستن؟ مهگلم و سیاوش_

 



 دنیا كردم حس. داد تكون سرى غمگین حمیرا

 دیدنشون طاقت من میشه، خراب سرم رو داره

 .نداشتم فعال یعنى نداشتم، دیگه هم كنار
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 شونم روى و دستش حمیرا كشیدم، عمیقى نفس

 گذاشت

 

 طورى اون. نرو میشى اذیت اگه جان فرمیسك_

 اىدوست با فهمیدم لفنت پشت آقا حرفاى از من كه

 باهاشون كه همونایى دیزین، برن قراره شركت

 .شمال رفتى

 

  زدم اجبارى لبخند

 

 و خودم پسه از من نباش، نگران شما حمیرا نه_

 تابلوتره، نرم اگه چون رم مى. میام بر احساسم

 ،نداره دیگه یعنى نداره، اهمیتى من براى سیاوش



 نمك فكر مردى به كه نشدم بیشعور قدر اون هنوز

 . كنه ازدواج قراره كه

 

 سمت به بریزه گونم رو اشكام كه این از قبل و

 هام اشك ریزش و همانا در بستن. افتادم راه اتاق

 لب زیر و گذاشتم روى و چشمام. همانا چشمم از

 :كردم زمزمه

 

 !چطور؟! بیارم؟ دووم چطور_

 

 میز روى از و سرم خورد در به كه اى تقه با

 كنار صورتم روى از و اشكام سریع و برداشتم

 روى نگاهش تعجب با كه حالى در سامیار. زدم

 .شد وارد بود خیسم صورت

 



 :گفت كنه سالم كه این بدون

 

 !شده؟ چیزى_

 

 :گفتم و كشیدم چشمام روى دستى

 

 وت رفته چیزى یه كنم فكر خوبم، من هیچى، نه_

 .چشمم

 

 شد تر نزدیك بهم سامیار

 

 یا بزنى گول و من خواى مى! طرفى؟ بچه با_

 !شده؟ چى گم مى! خودتو؟

 



 گونم رو اشكام دوباره كه شد باعث جدیش لحن

 بود شده مطمئن حاال كه سامیار شن، روون

 و دستش نشست، صندلى رو كنارم افتاده اتفاقى

 خودش سمت به و سرم و گذاشت چونم روى

 با چشمم تو بود زده زل كه حالى در و چرخوند،

 :گفت نداشتم توقع ازش كه ومىآر لحن

 

 ! شده؟ چى بگى من به خواى نمى_

 

 دادم تكون راست و چپ به سرى بغض با

 

 .كن نگاه من به فرمیسك_

 

 اسم با و من سامیار كه بود بارى اولین این

 بزنم زل شد باعث همین و زد مى صدا كوچیكم



 چشمم زیر مردونش دست. مشكیش چشماى تو

 كرد مى پاك و شكاما كه طور همون و نشست

 :گفت

 

 فرمیسك! شده؟ چشما این شدن خیس باعث چى_

 مى خودمون بین كنى، اعتماد من به تونى مى

 پات جلو راهى یا كنم كمكت بتونم من شاید مونه،

 !هوم؟ بذارم،

 

 اى كالفه لحن با بار این سامیار ، كردم سكوت

 :گفت

 

 هی بیرون بریم خواى مى اصال دیگه، نكن گریه_

 !بزنیم؟ رىدو

 



 مى تازه هواى دلم واقعا كردم، نگاهش متعجب

 كه خوند چشمام تو از و حرفم انگار خواست،

 :گفت

 

 .شو آماده_

 

 ...عمو_

 

 .حرفم وسط پرید

 

 .شو آماده تو من با اجازت_

 

 ى شماره و برداشت و گوشیش لحظه همون و

 .گرفت رو عمو
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 دست به آبى و شدم بهداشتى سرویس وارد من تا

 و كرد صحبت عمو با هم سامیار زدم صورتم و



 نمى خودمم گرفت، و رفتنم بیرون ى اجازه

 داده، اجازه راحتى همین به چطور عمو دونستم

 این با ولى ترسیدم، مى اردوانم بعده برخورد از

 بیرون این به واقعا برم، كه كردم ریسك حال

 .داشتم نیاز رفتن

 

 اتاق از"منتظرتم بیرون من" گفتن با سامیار

 برق یه فقط و پوشیدم لباس سریع. شد خارج

 ترك خشكى شدت از لبم كه این براى اونم زدم،

 .نشه زخم و برنداره

 

 دهآما كل بیرون، زدم اتاق از و برداشتم و و كیفم

 ارسامی بود، نشده هم دقیقه پنج رفته هم رو شدنم

 لندب جاش از دیدنم با بود نشسته پذیرایى تو كه

 :گفت و شد

 



 .زود چه! شدى؟ آماده_

 

 بهش ، بدم نشون هول و خودم خواستم نمى

 :دادم جواب و شدم تر نزدیك

 

 .بدم لفتش برم تونم مى ناراحتین اگه_ 

 

 .بریم خواد، نمى نه_

 

 بى شد، خارج رتعما از من از جلوتر و

 سمت به گفتم، نمى حمیرا به اگه بود انصافى

 دریافت جوابى وقتى زدم، در به اى تقه و اتاقش

 هرفت كجا یعنى نبود، كردم، باز و اتاق در نكردم

 !صبح؟ وقت این بود

 



 خواستم نمى طرفى از بگردم دنبالش نبود وقت

 عمارت از سریع همین براى كنم معطل سامیارو

 مغز تا بیرون سرماى و سوز شدم، خارج

 پشت سامیار به ،نگاهى كرد نفوذ استخوانام

 .انداختم بود نشسته رنگش سفید سوناتاى

 

 یخ كه این از قبل ولى كشیدم، خجالت ازش كمى

 تمسم چرخید نشستم، و كردم باز رو جلو در بزنم

 :گفت و

 

 !پوشیدى؟ گرم لباس_

 

 !شیم؟ پیاده ماشین از قراره مگه_

 

 .شدیم شاید_



 

 به زدم زل. نداشتم و تیرش و خیره نگاه طاقت

 :گفتم رو به رو

 

 پوشیدم آره_

 

. كرد روشن رو ماشین و گفت لب زیر اى خوب

 رو پنجره داد نمى رو اجازه این بهم سرد هواى

 یابوناخ سفیدیه ى خیره پنجره از بكشم،فقط پایین

 تو كه آدمایى به شد حسودیم لحظه یه بودم، شده

 پرتاپ برف هم طرف به یا زدن مى قدم واه این

 .كردن مى

 

 هنوزم و خواست مى معمولى زندگى یه دلم

 بولق و زندگیم اتفاقات از سرى یه بودم نتونسته



 گذاشته و اتفاقات بیام،اون كنار باهاشون و كنم

 آزارت كه اى گوشه ذهنم،همون ى گوشه بودم

 بگیریش ندید كنى مى سعى بازم و ده مى

 

 شتمبرگ متعجب كافه یه كنار ماشین داشتن نگه با

 :گفت و كرد خاموش و ماشین كه سامیار، سمت

 

 مى سرما این تو!موافقى؟ داغ ى قهوه یه با_

 !چسبه؟

 

 !كافه؟ تو_

 

 داد تكون سرى

 

 دارم دوست و هاش قهوه خوبیه ى كافه آره_



 

 خورد، سرما تو باید رو قهوه من نظر به ولى_

 باال آسمون جز سقفى وقت نداره فرق كجاش

 .باشى آزاد هواى تو و نباشه سرت

 

 انداخت باال ابرویى سامیار

 

 خوبیه فكر_

 

 ادامه كرد مى روشن و ماشینش كه حالى در و

 :داد

 

 قهوه آزادش هواى تو بشه كه جایى یه ریم مى_

 .خورد

 



 بیرون به و گرفتم سامیار از و نگاهم دوباره

 انگشت با ودب گرفته بخار هارو شیشه دوختم،

 و دمكشی ماشین ى شیشه روى شكسته قلبى اشارم

 زدم روش به دردى پر لبخند

 

 .شدم عاشق كردم حس كه بودم تو سن هم_

 

 نگاه. سمتش چرخیدم سامیار سرد صداى با

 كه بودم حرفش بهت بود،تو رو به رو به جدیش

 :داد ادامه

 

 سوالى ازش تا كه زیر به سر و آروم دختره یه_

 و بود داد،خانوم نمى جواب سیدىپر نمى

 كه بودم هول انقدر زمان اون تو. خوشگل

 از و كنم مخفى خانوادم از رو قضیه نتونستم

 شاول گفتم، بهشون داییم دختر به نسبت عالقم



 ختمه رو قضیه خنده و شوخى با كردن سعى

 مش نمى خیال بي فهمیدن وقتى ولى كنن بخیر

 احساست گفتم و سرم تو كوبیدن و بچگیم

 شى مى بزرگ كه كنى مى اشتباه اشتباست،

 ى آستانه تو كه نرفت،اآلنم ولى ره، مى یادت

 نرفته یادم بازم سالگیم سى

 

 باید چرا اصال شد مى بیشتر تعجبم لحظه هر

 نفسش! گفت؟ مى من به چیزارو این یهو سامیار

 و دش پایین باال گلوش داد،سیبك بیرون كالفه و

 براش گذشته یادداورى بود معلوم كه حالى در

 :گفت خشدارى صداى با سخته

 

 هب نسبت اونم فهمیدم كم كم تا گذشت سالى چند_

 خانوادم به رو قضیه هم نیست،باز میل بى من

 ازشون رو گذشته هاى جواب همون و گفتم



 هب كه بودم ساله یك و بیست پسر یه من شنیدن،

 تا گذشت دیگم سال چند. میومدم بچه چشمشون

 حسم كه ترحرفام این از تر سمج فهمیدن نوادمخا

 برن برام كردن قبول باالخره.واقعیه

 منو چقد داییم خانواده بماند حاال خواستگارى،

 ردنك باالخره ولى كنن قبولم تا كردن پایین باال

 

 و كردم استفاده فرصت از كرد سكوت كه سامیار

 :پرسیدم

 

 !دارى؟ زن شما_

 

 كشید سوزنازى آه

 

 مداشت_



 

 دش چندبرابر ناراحتیم كه داشت غم انقدر لحنش

 مردد باشه داشته زن اومد نمی بهش اصال

 :پرسیدم

 

 !شد؟ چى_

 

 بهم نگاهى پارك یه كنار ماشین داشتن نگه با

 :گفت و انداخت

 

 هوهق برم من تا بشین ماشین ،تو باز فضاى اینم_

 پارك تو میریم هم با بگیرم،اومدم

 

 تو شد پیاده ماشین از یارسام و دادم تكون سرى

 جین شلوار. كردم برانداز و سرتاپاش نگاه یه



 شچهر مثل تریپشم. اى سورمه پلیورى با مشكى

 داد بى چشماش تو غمى كه مردى بود، مردونه

 جدیتش همه این دلیل غم همین شاید و كرد مى

 فكر به و من سامیار پیش ى لحظه حرفاى بود

 رهس بالیى چه!ته؟داش زن سامیار یعنى برد، فرو

 !اومده؟ زنش
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 كه داستانى و سامیار راجب كردن فكر غرق

 اب دیدم كه شدم بود كرده تعریف زندگیش راجب

 نزدیك ماشین به داره دستش تو قهوه لیوان دو

 داغ داغ كه و قهوم لیوان شدم، پیاده سریع. میشه

 :گفت و مدست داد رو بود

 

 !بزنیم؟ قدم_

 

 پاك وارد شدم، قدم هم باهاش و دادم تكون سرى

 ملب به رو قهوه داغ لیوان بود، خلوت خلوت شدیم

 داغ نوشیدم، ازش اى جرعه و كردم نزدیك

 مثل كه اى قهوه داد، مى بهم خوبى حس بودنش



 ىسپر سكوت در اى لحظه. تلخ تلخه بود زندگیم

 :گفتم امیارس به رو كنجكاوى با كه شد

 

 گفتى مى داشتى خب_

 

 و جدیش نگاه ایستاد، جاش سره سامیار یهو

 :گفت مردد و بهم دوخت

 

 بهت من خواسته ازم پدرت چى براى دونى مى_

 !بدم؟ درس

 

 هاى راز از یكى از سامیار پس كردم، تعجب

 بهش كى! كجا؟ از آخه ولى بود خبر با زندگیم

 !بود؟ گفته

 



 دادم تكون نه ى نشونه هب سرى سوالش جواب در

 :كرد اضافه كه

 

 آقاى! دونى؟ مى چى زندگیم و من راجب كال_

 !نگفته؟ بهت چیزى نامدار

 

 :زدم لب آروم و دادم، تكون سرى بهت با بازم

 

 هیچى_

 

 باهاش افتاد، راه و كشید قهوش لیوان به دستى

 :گفتم تعجب با و شدم قدم هم

 

 هب و تنیس تدریس اصلیت شغل دونم مى فقط_

 درس من به اومدى نامدار آقاى همون خاطر



 استاداى با چرا! تو؟ چرا نفهمیدم وقتم هیچ بدى،

 نكرد، موافقت دیگه

 

 شد كج كمى سامیار لب

 

 خواى نمى چرا! عمو؟ گى مى بهش هنوزم_

 !باباته؟ كنى قبول

 

 مى ازش جانب به حق كه بودم من بار این

 :پرسیدم

 

 !؟ دونی مى چى زندگیم و من از تو_

 

 .كرد نزدیك لباش به و قهوش لیوان 

 



 .دونم مى رو باشه الزم كه چیزى هر_

 

 !مثال؟_

 

 انداخت بهم نگاهى نیم

 

 بهت تا كردم رانى سخن همه این كه این مثال_

 ده من چشماى كه برقى اون چشمات بفهمونم

 بچگى روى از نداره، رو داشت پیش سال دوازه

 تو و كنه ازدواج دخوا مى كه دادى دل مردى به

 تبس بن ولى رسیدى، بست بن به كنى مى فكر

 نیك سعى باید تو نیست، اینجا تو براى زندگى

 عشق نه كنى پیدا رو زندگیت واقعى عشق

 ماه ىبخوا  كه نیستى موقعیتى تو االن تو. بچگى

 كنى، سوگوارى رفتت دست از عشق براى ها



 ىم اینو نمیاد خوششون ضعیف دختراى از مردا

 !دونستى؟

 

 .هم تو رفت ام چهره و شد برابر چند تعجبم

 

 !گفته؟ چیزى حمیرا! دونى؟ مى كجا از تو_

 

 .نشست  اش برجسته لباى روى كجى لبخند

 

 مى دل و درد من با میاد خانوم اون نظرت به_

 !دارى؟ دوست و سیاوش تو كه گه می كنه

 

  كردم نگاهش شده گرد چشماى با

 



 !گفته؟ كى پس_

 

 جواب و نوشید و اش قهوه از اى دیگه ى عهجر

 :داد

 

 صداش عمو كه نامدارى آقاى همون یا پدرت،_

 .كنى مى
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 شد نمى باورم بهش، دوختم و شدم گرد هاى چشم

 مثل ذهنمم باشه، خبر با موضوع این از هم عمو

 یمن شد جبمتع ى متوجه كه سامیار. كرد قفل لبام

 :گفت و انداخت بهم نگاهى

 

 كنارت خیلى چون پدرت كردى فكر! چیه؟_

 نمى كه! نداره؟ خبر اوضاعت و حال از نیست

 این شاید كه پدرى! گذره؟ مى چى دلت تو دونه

 در ولى كرده مخفى ازت و بودن پدر سال همه

  داده، انجام و پدرى حقت

 



 .زدم نیشخندى

 

 مى درد سر كنم فكر بهش خوام نمى! پدر؟_

 .گیرم

 

 درد سر كنى مى فكر اون به! چى؟ سیاوش به_

 !گیرى؟ نمى

 

 :گفتم محكمى لحن با.  ایستادم جام سر

 

 نمى زندگیم از چیزى گى مى كه هم قدرا اون_

 و كس بى حس سالها شد باعث كه پدرى دونى،

 مىن كه پدرى نیست پدر كه باشم داشته بودن كار

 آورد سرم بالهایى چه اناردو سال همه این دونه

 از خارج هاى مسافرت حال در همش خودش و



 الهاس این اتفاقات از تو نیست، پدر كه بود كشور

 كه كردم زندگى مردى با سال هفت ندارى، خبر

 .نفهمیدم و دلیلش وقت هیچ من و بود متنفر ازم

 كه شدم عمارتى وارد رفتم خونش از وقتى

 پسر بار این كرد، پر و مرد اون جاى اردوان

 ....  كه داشت نفرت ازم كه بود خانواده اون

 

 این تنم، تو نشست لرزى روزا اون یادداورى با

 خواستم نمى كه بود كهنه زخمى از ناشى ها درد

 متوجه چشمام و صورتم زدن یخ با كنه، باز سر

 بغض با و زدم پس و اشكام شدم، اشكام ریزش

 :دادم ادامه

 

 خوام مى باشه، خوامم مىن نیست، پدر اون نه_

 از و من كه عمویى بمونه، ذهنم تو عمو یه ابد تا



 خونش تو سال هفت كه عزرائیلى اون دست

 .داد نجات كردم زندگى

 

 خیسم چشماى به دستى ، شد نزدیك بهم سامیار

 . شونم رو گذاشت و دستش و كشید

 

 واست ساال این تو كه اتفاقاتى از من فرمیسك_

 واقعا پدرت اگه ولى خبرم، با ىحدود تا افتاده

 دلیل اصال نبودم، اینجا اآلن من كه نبود پدر

 مى! دونى؟ مى استاد عنوان به و من انتخاب

 !اینجام؟  من چرا دونى

 

 نگاهش سوالى و بهش دوختم و خیسم چشماى

 .كردم

 



 ....من فرمیسك_

 

 و گذاشت هم رو و چشماش كالفه كرد، سكوت 

 :گفت بود درگیر ودشخ با هنوزم كه حالى در

 

 سرده االنم فهمى، مى و چى همه موقعش به_

 .ماشین تو برگردیم زودتر چه هر باید

 

 موقعش به گفتم مى همه همیشه زدم، نیشخندى

 رفتم مى وقتى! رسید؟ مى موقعش كى فهمى، مى

 !خاك؟ خروارا زیره
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 اومده افتادم، راه ماشین سمت به سامیار پاى هم

 معماهاى بود، زده گند بدتر و كنه باز و ذهنم بود

 مردى شد، اضافه بهش سامیارم بود كم ذهنم

 خاصى ابهت هایش چشم غم كنار در كه مرموز

 این چرا دونم نمى اردوان، مثل درست داشت

 با. دم مى ربط دوانار به و چیز همه ها روز

 نای فهمیدن از بعد عصبانیش ى قیافه یادداورى



 ایدب حاال. گزیدم و لبم بودم بیرون سامیار با كه

 !دادم؟ مى غرور كوه این به جوابى چه

 

. نشد بدل و رد بینمون حرفى هیچ مسیر تو

 مى رانندگى آروم برفى هواى اون تو سامیار

 این البته بود، رو به رو به حواسش تمام و كرد

 پرسه جا هزاران ذهنش شاید داد مى نشون طور

 جاده به نگاهش مسیر دیدن براى فقط و زد مى

 ....همین بود،

 

 كرد پارك عمارت كنار رسیدیم، اى لحظه از بعد

 . سمتم برگشت و

 

 ازىنی كه باشى بچه قدر اون نكنم فكر فرمیسك_

 ه،باش زندگیت به حواست ولى باشه، نصیحت به

 از كه اینه مهم گذشته چطور االن تا یستن مهم



 تىنداش خوبى ى گذشته. بگذره چطور بعد به این

 .بساز خودت ى واسه خوب ى آینده یه حداقل

 

 به كه كرد مى ادا خاصش لحن با طورى حرفاش

 مگذاشت در ى دستگیره روى و دستم نشست، دلم

 :گفتم در شدن باز از بعد و

 

 همیشه مونه مى قلب نبض مثل زندگى گن مى_

 نم زندگیه نبض ولى داره، پایین باال جریانه، در

 قلبم هاى تپش كه طور همون مریضمه، قلب مثل

 ىول باشه، نباشه زندگیمم نیست عادى آدماى مثل

 لبق این حتى و شدنا پایین باال این زندگى این

 كردم، عادت بهش شده وجودم از جزئى مریضمم

 كنمب تونم نمى و چسبیدن بهم بدنم از عضوى مثل

 دشای كنم، تحملشون باید فقط دور بندازمشون و

 . پذیره امكان ولى سخت



 

 :دادم ادامه و گذاشتم قلبم روى و دستم

 

 ذهنم هاى معادله كردن حل و آینده به امید اگه_

 احتر خیالتون پس. تپید نمى االن قلب این نبود

 تو هك این مگه نباشن نگران بگید نامدارم آقاى به

 ضعیف دخترى و من كنن، شك خودشون ربیتت

 درم پا از بخواد داشتن دوست یه كه نیاورده بار

 میره، یادم بعدش روز دو سختیش تمام بیاره،

 تاررف آلزایمرى یه مثل باید كه داد یاد بهم زندگى

 همون تو وگرنه بیام بر فردام پس از تا كنم

 .مونم مى دیروز

 

 با كه میارىسا به رو و شدم پیاده ماشین از

 :گفتم كرد مى نگاهم جدیت همون

 



 .چسبید هوا این تو ، قهوه بابت ممنونم_

 

 سمت به خدافظى بدون و بستم و ماشین در و

 همونجا هنوز نبود مهم برام. افتادم راه عمارت

 شد باعث سرما. كنه مى براندازم داره و ایستاده

 ىچای دلم و ببرم فرو پالتوم جیب تو و دستم و

 .بخواد رو حمیرا معطر هاى

 

 و شد باز در بزنم عمارت زنگ خواستم كه همین

 ایستادن، در طرف دو پیكر غول نگهبان تا دو

 دونستم نمى. شدم وارد و انداختم باال اى شونه

 كه و سرم. شه تموم قراره كى بازیا كاراگاه این

 اولین و آوردم باال و بودم برده فرو شالم تو

 دبلیوى وه ام بى دخور چشمم به كه چیزى

 .بود اردوان

 



 دندون به و لبم و ایستادم جام سره اى لحظه

 امیارس با بودنم و غیبتم متوجه حاال تا پس گرفتم،

 .بود شده
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 صدا رو حمیرا بارى چند شدم، عمارت وارد

 سر اتاقشم و آشپزخونه به حتى نبود ولى مزد

 هب كردنش پیدا از امید نا. نكردم پیداش ولى زدم

 خداروشكر داشتم دلم تو رفتم، خودم اتاق سمت

 لحظه همون و ندیدم و اردوان كه كردم مى

 هب پشت اتاق تو. افتاد ورزیدش هیكل به نگاهم

 مى نگاه و بیرون و بود ایستاده پنجره كنار من

 در و كردم نگاه بهش ترس با اى لحظه كرد،

 .بستم و اتاق

 

 جدى لحنى با كه بود نداشته بر قدم از قدم هنوز

 :گفت

 

 !گذشت؟ خوش_

 



 پى فاجعه عمق به تا بود كافى جمله یه همین

 :گفتم لكنت با. ببرم

 

 ...من اردوان_

 

 قورت و دهنم آب. بست و دهنم سمتم برگشتنش

 قدرى اون شدم، جدیش ى چهره ى خیره و دادم

 جاى برام این و نبود عصبانى كردم مى فكر كه

 به كه قدمى هر ، شد نزدیك بهم. داشت تعجب

 ونهم این ترسیدم، مى بیشتر داشت مى بر سمتم

 !نبود؟ دیگه، بود طوفان از قبل آرامش

 

 از خالى كه سردى لحن با و ایستاد روم به رو

 :گفت بود حسى هیچ

 



 ، اجازه گرفتن براى زد زنگ بابات به وقتى_

 مطمئن اینش از ولى بده، اجازه كردم نمى فكر

 .رى نمى تو كه بودم

 

 :گفتم كالفه كه دیدم چى لحنش تو دونم نمى

 

 ....خدا به اردوان_

 

 !خواستم؟ توضیح ازت_

 

 عجیب قلبم، تو سوزنى شد حسش از خالى لحن

 مثل خواست مى دلم كه انقدر سوزوند، مى

 ولى كنه دعوام بندازه، راه ادد بى و داد همیشه

 .نزنه حرف خونسرد طور این باهام

 



 دونم نمى شده، زرنگ زیادى روزا این نامدار_

 این آوردن از هدفش گذره مى سرش تو چى

 نظر به هست چى هر ولى دونم، نمى هم پسره

 .نمیاد خوبى چیز

 

 هوا. گرفت اردوان زدن حرف طور این از دلم

 نمى دلم بود، كم كشیدن نفس برا خونه ى

 شاید. كنه رفتار طور این باهام اردوان خواست

 غیرتى همون دلم ولى رسید مى نظر به مسخره

 . خواست مى و زدناش غر و شدنا

 

 چشماش ى خیره منم و كرد سكوت اى لحظه

 نفوذ هاى چشم این به شد نمى همیشه مثل شدم،

 .فهمید چیزى ازش و كرد نفوذ ناپذیر

 



 مى ولى گذره مى نامدار ذهن وت چى دونم نمى_

 ه،بگیر مشتش تو رو تو تونه مى راحتى به دونم

 بازى ى مهره بشى كه. نفهمى خودتم كه طورى

 .خبرى بى ازش كه

 

 و دستش. فهمیدم نمى اردوان حرفاى از چیزى

 اب و بینمون ى فاصله آورد، در شلوارش جیب از

 :گفتم و كردم پر قدم یه

 

 !ى؟زن مى حرف دارى چى از_

 

 .شد نزدیك بهم ابروهاش

 

 و شده خونه این وارد غریبه پسر یه كه این از_

 رتمپد حتى كه بیرون، رفتى باهاش راحتى به تو



 قبالماست پیشنهادش از بلكه نكرد مخالفتى تنها نه

 انقدر فرمیسك گفتم موندم خیال بى كه كرد،

 .... كه رسه مى شعورش

 

 رهدا كم كم چشماش كردم حس. كرد سكوت

 زود خیلى ولى. گیره مى خودش به خشم رنگ

 دستى ، گرفت ازم و نگاهش كرد، جمع و خودش

 اب و سمتم برگشت دوباره  و كشید صورتش به

 اومده در بیخیالى حالت اون از كمى كه صدایى

 :گفت بود

 

 مى! بود؟ تر اعتماد مورد برات غریبه پسر یه_

 الاص! نگفتى؟ خودم به چرا بیرون برى خواستى

 دو هوات و آب شدن عوض براى نشد قرار مگه

 روز دو نتونستى!بیرون؟ ببرمت دیگ روز

 !كنى؟ تحمل



 

 ...اردوان_

 

 مى خوب پدرت... هیچى فرمیسك، نگو هیچى_

 روت امانت اسم که خوبیم دار امانت دونست

 رو تو همین براى دارم و هوات جوره همه باشه

 بودى امانتیم همون تو االنم تا. دستم سپرد

 كه حاال گفت مى گرفت، ازم امانتیش وامروز

 مراقبشم، خودم دیگه فهمیده چیو همه فرمیسك

 یداپ جدید جایگزین كنم فكر دونم، مى بعید ولى

 بمونی باقی امانت نخواستی خودت كرده،

 ...خودت فرمیسک

 

 :گرفت فاصله ازم كمى و كرد مشت و دستاش

 



 چیزا خیلى رفتى نمى باهاش امروز اگه شاید_

 ذره یه همون رفتنت با ولى كرد مى فرق

 از خودت باید بعد این از. دادى دست از حمایتمم

 اردوانى دیگه تنهایى، اونم بیاى بر خودت پس

 .نیست

 

 و رفت در سمت به بلند هاى قدم با و گفت و این

 كار این با و رفت. كوبید بهم و در خروجش با

 زما بده، نشون بهم و غرورش بازم خواست

 بهم كه كنم اعتماد خودش به فقط بود خواسته

 بازى و غیرتش... من ولى مراقبمه كنه مى كمك

 حرف.  ضعفش نقطه رو گذاشتم دست و گرفتم

 تنم به رعشه و كرد سست و پاهام آخرش

 ،خت.ل انگار كه طورى شد، سردم. انداخت

 بغضى لرزیدم،. برفم همه اون بین باغ وسط

 طاقت چرا. بود گرفته بازى به و گلوم دردمند

! نداشتم؟ اردوان از حرفارو این و برخورد این



 دیگه اون! چى؟ نفسم! كشید؟ مى تیر قلبم چرا

 كى اردوان! بود؟ شده چم من اصال! گرفت؟ چرا

 !بودم؟ نفهمیده خودم و بود شده بزرگ انقدر برام

 

 داشتم تازه نشستم، زمین روى پاهام شدن شل با

 وابستم، اردوان حضور به چقدر كه فهمیدم مى

 هدیگ وقت هر از بیشتر اونم داشتم نیاز بهش كه

 . اى

 

 ى قفسه روى دستم شدم، مچاله خودم تو سرما از

 بغض با شده بسته در به خیره و نشست سینم

 :نالیدم

 

 ...زنم مى یخ نباش، سرد دیگه تو سرده، هوا_
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 كه شدم در ى خیره حالت اون تو چقدر دونم نمى

 دم،ش بلند جام از اجبار به شد، بیشتر تنم سرماى

 تخت روى و كردم عوض و تنم هاى لباس

 ىب نگاه بود، حرفاش و اردوان پیش ذهنم نشستم،

. رفت نمى كنار چشمام جلوى از اى لحظه حسش

 .كرد مى اذیتم هنوزم كه نگاهى

 



 از و حمایتش دیگه كه بود گفته آخر ى لحظه

 از اشكى قطره اراده بى زدم، گند كه. دادم دست

 كه داشتم حسى چكید، گونم روى چشمم ى گوشه

 رو دنیا انگار بودم، نكرده تجربش حال به تا

  بود، شده آوار سرم

 

 من چرا نداشتم، براش توصیفى هیچ كه حسى

 !بودم؟ شده اینجورى

 

 

                             *** 

 

 

 فرمیسك"گفت مى حرص با كه  حمیرا صداى با

 و كیفم" منتظره ساعته سه آقا! ؟ پس شد چى



  رژ بودم كرده هول كه حالى در و برداشتم

 عسری  و مالیدم لبم رو بار چند و رنگم كالباسى

 رژ و كردم یكى تا رو ها پله. بیرون زدم اتاق از

 .كیفم تو انداختم و

 

 روش زسرونا اسم و شد روشن گوشیم صفحه

 تو رو گوشى بدم جواب كه این بدون شد، نمایان

 .فشردم مشتم

 

 مبرانداز داشت و بود ایستاده ها پله پایین حمیرا

 با گرفتم قرار روش به رو كه همین كرد، مى

 :گفت ساختگى اخمى

 

 گفت! دیگه؟ كنى عصبانیش خواى مى فقط_

 !چنده؟ ساعت االن باش آماده ۷ ساعت



 

 سیدمبو و گونش و شدم خم

 

 .میرم االن داشتم كار_

 

 كرد نگاهم نگرانى با

 

 دیر هنوزك! برى؟ خواى مى مطمئنى فرمیسك_

 گم مى زنم مى حرف اردوان با خودم اصال نشده

 ...ح

 

 نم باشى، نگران نیست نیاز كه گفتم حمیراا_

 كسایى چه قراره كه نیست مهم هم اصال خوبم،

 تا مر مى گفتى كه طور همون ببینم، اونجا رو

 .همین بگذرونم خوش



 

 زمزمه چیزى لب زیر حمیرا كه طور همون و

 عمارت از و كردم خدافظى باهاش كرد مى

 نمى حمیرا ولى بودم كرده دیر. شدم خارج

 هم كه ، كردم آرایش وسواسى چه با دونست

 و صورتم بودن مالیم كنار در هم و نباشه غلیظ

 .نده گیر و باشه راضى اردوان كه.  كنه زیباتر

 

 شاید باشم، همیشه از زیباتر خواستم مى امروز

  زیبایى همه این به مثبتى حس بار اولین براى

 سیاوش به توجهى هیچ خواستم مى امروز. داشتم

 یدهكش سمتشون به دلم شاید. باشم نداشته مهگل و

 .زدم مى پسشون عقل با صد در صد ولى شد مى

 

 داشته گیمزند تو نتونستم نبود، من ى نیمه سیاوش

 مى دلمم از هم و ذهن از هم پس باشمش



 كه دنبو بینمون آتشینى عشقى. بیرون نداختمش

 دبو ساده داشتن دوست یه باشه، سخت فراموشى

 ....همین وابستگى، شایدم یا

 

 و انداخت بهم نگاهى نیم اردوان شدم، سوار

 بین اخم داد، سرش دادن تكون با و سالمم جواب

 قابل چشمشم روى ینكع وجود با ابروهاش

 منی كرد روشن و ماشین كه اردوان. بود تشخیص

 سر باهام. انداختم جدیش ى چهره به نگاهى

 داشت قصد حتى بود شده قبل از تر سنگین

 اصرار به كنه كنسل هم رو امروز ى برنامه

  رفتن به تصمیم كه بود سیاوش و سروناز

 . گرفتیم

 

 اب كه رفتم كلنجار خودم با خیلى روز دو این تو

 اما بدم توضیح براش كه بزنم حرف اردوان



 به نسبت و اعتمادش كردم مى حس نتونستم،

 من به اردوان مگه اصال. بردم بین از خودم

 !داشت؟ اعتماد

 

 اسكى یقه ژاكت اون با كردم نگاهش چشمى زیر

 لحظه كه قدرى اون بود، شده جذاب چقدر مشكى

 حرف باهاش خواست مى دلم. شدم خیرش اى

 عذاب برام موقعیت این تو اردوان سكوت ، بزنم

 كنار سیاوش دیدن از بیشتر حتى بود، آور

 .مهگل
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 رهس كه بزنم حرفى تا سمتش گشتم مى بر همش

 كه بخوام معذرت ازش حتى یا كنم باز و صحبت

 ىب ههم این شدم، مى پشیمون یهو جدیتش دیدن با

 هكالف داشتم كم كم بود، مخم رو حسابى توجهیش

 صداى و كرد روشن و ضبط اردوان كه شدم مى

 بى ى متوجه انگار. ماشین تو پیچید آهنگ

 خواست مى طورى این  و بود شده من قرارى

 .كنه ساكت و من

 



 ابدی شبی به ام رسیده تو با

 بلدی مرا کوچه کوچه تو!  آه

 

 نگاهت آبی جز به من

 شناسم نمی انیآسم

 روزگاری سرگرم تو تا

 هراسم می تو بی ، نفس از

 

 جدیش رخ نیم ى خیره و اردوان سمت برگشتم

 اونم. كرد مى گوش آهنگ اردوانم پس شدم،

 گرفتم ازش و نگاهم زدم محوى لبخندى چارتار،

 .دوختم برفى هواى به و

 

 

 هایم لحظه قاب از شو رد



 تنهاست عاشقانه! شو دیده

 اما سویت به رهسپارم

 سرماست سوزِ  لبریز جاده

 

 نه یا کنی باور مرا

 ویرانی پایان تویی

 آزادی غمگینانه چه

 دانى می که عهدی آن از

 

 دادم اردوان به كه قولى یاد و من آخر بیت این

 كارى و بستم عهدى انداخت، كنم اعتماد بهش كه

 ىحال در نبودم، پایبند عهدم به كنه فكر كه كردم

 اردوان داشتم اعتماد كه كسى تنها به هنوزم كه

 و گذاشتم هم رو و چشمام.... اردوان فقط بود،



 آهنگ كدوم این كه كردم مى فكر این به داشتم

 ! بود؟ چارتار

 

 ابدی شبی به ام رسیده تو با

 بلدی مرا پود و تار تو!  آه

 

 یادم ز رود نمی

 شد سر عاشقانه که خاطراتی تمام

 

 نگاهت آبی جز به من

 شناسم نمی آسمانی

 روزگاری سرگرم تو تا

 هراسم می تو بی ، نفس از

 



 ، كردم باز و هام چشم آهنگ اسم یادداورى با

 مى ماشین روى دونه دونه ریز هاى برف

 كار حال در سره یه كن پاك برف و نشستن

 همون و گذاشتم پنجره روى و دستم. بود كردن

 هوا سردیه مثل كه اردوان سردیه به كه طور

 زمزمه آهنگ با لب زیر كردم مى فكر بود شده

 :كردم

 

 هایم لحظه قاب از شو رد

 تنهاست عاشقانه! شو دیده

 اما سویت به رهسپارم

 سرماست سوزِ  لبریز جاده
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 پیاده و كرد پارك و ماشین اردوان رسیدنمون با

 اردوان ورحض ولى بود سرد سرد هوا. شدیم

 كه بود وقت خیلى. كرد مى گرم و دلم كنارم

. گرمیم دل بود شده بخوام خودم كه این بدون

 و ایستاد كنارم اردوان كه برداشتم و كولم

 :كرد نزدیك گوشش به و گوشیش



 

 !كجایین؟_

 

..._ 

 

 .خدافظ اومدیم باشه_

 

 :گفت من به خطاب و كرد قطع و گوشى

 

 .بریم_

 

 یمبود برنداشته قدم چند هنوز ،افتادم راه دنبالش

 شونم رو طرفه یه كه و كولم حرفى هیچ بدون كه

 نگاهش متعجب كشید، دستم از و بودم انداخته

 .بود رو به رو به نگاهش كردم،



 

 .زنى مى یخ بپوش و دستكشت_

 

 روى به ولى شدم زده ذوق دلم تو توجهش این از

 وفر شالم تو و سرم كه حالى در و نیاوردم خودم

 :دادم جواب بردم مى

 

 .كنم مى دستم باالتر بریم خوبه، فعال_

 

 مدل و زد مى یخ داشت دستام. نگفت چیزى دیگه

 فكر كه كنم دست و دستكشام حاال خواست نمى

 .بوده اون حرف خاطر به كنه

 

 اولین افتاد، ها بچه به نگاهم كه رفتم جلو كمى

 دست لب به لبخند كه بود مهگل دیدم كه رو كسى



 مى حرف باهاش داشت و بود گرفته و سیاوش

 مثل همیشه، مثل بود جدى سیاوش اما زد،

 ....اردوان

 

 بایدن كشیدم، عمیقى نفس و پایین انداختم و سرم

 ینا دادم، مى سوتى نباید میاوردم، در بازى تابلو

 .بودم داده قول خودم به بلكه حمیرا به تنها نه و

 

 و كردم ندبل و سرم بهشون رسیدم كه همین

 یعسر سروناز نشوندم، لبام رو مصنوعى لبخندى

 :گفت ذوق با و بغلم تو انداخت و خودش

 

 !كردین؟ دیر انقدر چرا من زیباى دختركه سالم_

 

 :دادم جواب ریلكس



 

 .بود ترافیك ، من مینگیلیه جینگیلى سالم_

 

 و خط و آغوشم از سروناز اومدن بیرون با

 ازش كمى دن،اوم دیر براى كشیدناش نشون

 ازهت. رفتم بقیه سمت به قدمى و گرفتم فاصله

 به لب به لبخند كه شدم مى سونیا ى متوجه

 اومده هم نچسب این پس رفت، مى اردوان طرف

 كه كامران و مریم با اول. ندادم اهمیتى. بود

 و سالم بودن اومده كوچولوشون دختر بدون

 و احسان و محمد با بعدش و كردم احوالپرسى

 قرار سیاوش و مهگل روى به رو وقتى. نیاسو

 ندىلبخ شد، حبس سینم تو نفس اى لحظه گرفتم

 سالم جفتشون به كه طور همون و زدم اجبار به

 و كردم دراز مهگل سمت به و دستم كردم مى

 :گفتم



 

 !شما؟ حال ، جون مهگل سالم_

 

 دستم تو و دستش و زد روم به لبخندى مهگلم

 .گذاشت

 

 !خوبى؟ تو شم، فدات عزیزم، سالم_

 

 .خوبم منم ، شكر ممنونم،_

 

 جدى ى چهره به نگاهى كه داد تكون سرى

 :گفتم جفتشون به خطاب و انداختم سیاوش

 

 شدم، حال خوش خیلى شنیدم گم، مى تبریك_

 .میاین بهم كنم، مى بختى خوش آرزوى براتون



 

 كرد تشكرى آشكار حالى خوش همون با مهگل

 ساكت زیادى امروز ت،نگف چیزى سیاوش ولى

 :شد بلند سرم پشت از محمد صداى. بود شده

 

 .سرده دیگه بریم زنیم، مى یخ وایسیم ها بچه_

 

 محمد به بعد و ساعتش به نگاهى اول سیاوش

 :داد جواب و انداخت

 

 .بیاد كنید صبر هستیم كسى منتظره_

 

 :اومد حرف به اردوان بار این

 

 !كى؟_



 

 جیبش تو برد فرو و دستش سیاوش

 

 شركت تو پیش وقت چند امیرى، آقاى پسر_

 راجب زدیم مى حرف داشتیم ها بچه با دیدمش

 گفت گفتیم، اونم به بود كنارمون چون ، امروز

 فتگ پرسیدم ازش كه دیشبم ، میشه چى ببینه باید

 .میاد

 

 كه صدایى با و هم تو رفت اردوان اخماى

 :گفت كرد مى داد بى داخلش كالفگى

 

 قرار مگه! گفتین؟ چرا دیگه اون به! ؟سامیار_

 !باشیم؟ خودمون فقط نشد

 



 .نیست بدى ى بچه. كردم گیر رودبایسى تو_

 دیدى خدارو ، داشتى برخورد باهاش كه خودت

 .شد خوبى دوست شاید

 

 :زد لب حرص اردوان

 

 تحملش خونه تو ، سرش تو بخوره دوستیش_

 .ببینمش باید هم اینجا نیست بس كنم مى

 

 پاك و سیاوش و مهگل حضور اردوان انیتعصب

 ما روابط به بودم نگران همش. برد یادم از

 ارسامی با كه كنه شك من به یا شه حساس بیشتر

 .دارم اى رابطه

 



 بود استاد یه فقط  من براى سامیار ولى

 امروز برنامه راجب داشتن همه ها بچه...همین

 كه خورد مى حرص اردوان و كردن مى بحث

 :گفت طنازى با و ایستاد كنارش سونیا

 

 نگیر سخت! دارى؟ سامیار به چیكار اردوان_

 .بگیر نادیده و حضورش نمیاد خوشت ازش

 

 گوشم كنار و گرفت دستش تو و بازوم سروناز

 متما االن شنیدم، نمى كه گفت مى چیزایى داشت

 .بود اردوان و سونیا ى مكالمه به حواسم

 

 عصبیم نشزد حرف لحن اون و سونیا حضور

 چرا! بیاد؟ گفتن هم سونیا به چرا بود، كرده

 كى از اردوان اصال! بود؟ مخم رو قبل از بیشتر

 با كه انقدرى! بود؟ شده مهم من براى انقدر



 ناال نباید مگه بهم، بریزم دختر یه كنار دیدنش

! ؟ باشم ناراحت سیاوش كنار مهگل حضور از

 اردوان براى كه هایى عشوه و سونیا با دیگه پس

 !داشتم؟ چیكار ریخت مى

 

 [۱۰:۵۵ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک

[Forwarded from �Fermisk|ِفرمیسك� (

ⓢⓐʝⓐⅾ]) 

#part_276 

 

 

 

 

 

 



 

 ها بچه اومد، سامیارم كه بود نگذشته اى لحظه

 حسابى اردوان برعكس و گرفتن تحویلش كلى

 سرما خاطر به.  كرد برخورد سنگین سر باهاش

.  نكابی تله سمت افتادیم راه و نكردیم معطل دیگه

 .بود كابین تله اول برنامه

 

 طرف سامیار و بود ایستاده طرفم یه سروناز

 و داشت مى بر قدم سونیا پاى هم اردوانم. دیگم

 مى خوب. رو به رو به بود زده زل اخم با

 نمى سونیا حرفاى از چیزى من مثل اونم دونستم

 با و بود گرفته و دستم سروناز كه منى فهمه،

 مى تعریف اطراف پوش سفید ى منظره از ذوق

 .بود اخمو اردوان به حواسم تمام ولى كرد

 



 شد نزدیك بهم كمى سامیار كه نگذشت اى لحظه

 گوشم كنار بشونم من فقط كه آرومى صداى با و

 :گفت

 

 كه اونى شده، متوجه اشتباه پدرت كنم مى حس_

 !گم؟ نمى درست دیگست، یكى دارى دوستش

 

 ردخونس خیلى كه سامیارى سمت برگشتم متعجب

 ى متوجه. كرد مى نگاه رو به رو به داشت

 :گفتم بهت با نشدم، منظورش

 

 !چیه؟ منظورت_

 

 :داد جواب كنه نگاهم كه این بدون

 



 جمع این با قبل از اگه واضحه، خیلى منظورم_

 با سونیارو و اردوان لحظه یه نداشتم آشنایى

 .گرفتم مى اشتباه مهگل و سیاوش

 

 از تازه كه شخصى مثل كه بزنم حرفى خواستم

 به نگاهى. اومدم خودم به شده بیدار خواب

 و زد مى حرف كامران با داشت انداختم، اردوان

 كارى هیچ از كنارش كه سونیایى به توجهى هیچ

 چرا اصال. نداشت گذشت نمى توجه جلب براى

 درانق بودم سامیار كنار كه من به نسبت اردوان

 هنكن! نبود؟ حساس سامیار رو مگه! بود؟ بیخیال

 !نداره؟ كارى باهام دیگه و شده بیخیالم واقعا

 

 غیض با و سامیار سمت چرخیدم شدم، عصبى

 :گفتم

 



 از فقط ندارم، دوست و كس هیچ اینجا من_

 .مخه رو زیادى نمیاد، خوشم سونیا

 

 !چرا؟_

 

 !چرا؟ چى_

 

 !نمیاد؟ خوشت سونیا از چرا_

 

 خوشم ازش چرا واقعا كردم، سكوت اى ظهلح

 شد بلند كه ها بچه هاى خنده صداى! نمیومد؟

 سوزوندن، آتیش باز محمد و احسان فهمیدم

 عشوه همون با سونیا و خندید مى ریز سروناز

 و بود خوشگل چرا دروغ خودش، مخصوص ى



 كه پسرى هر توجه كه دخترایى اون از دلبربا،

 .سست و ارادشون و كنن مى جلب خودشون به

 

 !ندادى؟ منو جواب_

 

 دوباره و گرفتم جمع از و نگاهم سامیار صداى با

 :سمتش چرخیدم

 

. ننشست دلم به وقت هیچ دونم، نمى خودمم_

 . نفهمیدم وقت هیچ چراشم

 

 !میشه؟ حسودیت بهش_

 

 موقع كه سونیا ى شده ردیف دندوناى به نگاهى

 دور و دستش یهو كه انداختم درخشید مى خندیدن



 و هم تو رفت اخمام. كرد حلقه اردوان بازوى

 بهشون كنم چیكار خوام مى بفهمم این از قبل

 دستش كولم كه اردوانى به خطاب و شدم نزدیك

 :گفت بود

 

 و كشم دست خوام مى بدى و كولم میشه_

 .بردارم

 

 زد پس سونیارو دست نامحسوس طور به اردوان

 :گرفت سمتم به و كولم و

 

 .بده دوباره و كولت بردار و دستكشت_

 

 : دادم جواب لجبازى با ها بچه مثل

 



 .میارمش خودم خواد نمى نه_

 

 نمك پیدا و كشم دست تا كردم باز رو كوله زیپ و

 پیدا متوجه كه اردوان. نبود گشتم چى هر كه

 :گفت شد دستكشام نكردن

 

 !نیست؟_

 

 دادم تكون سرى ناراحتى با

 

 .شآوردم كه مطمئنم ولى نه_

 

 ماالن تا میشه، پیدا باشیش آورده بگرد درست_

 .بشه گم بخواد كه نكردى باز و كولت دره كه

 



 یدىام نا با و. بستم رو كوله زیپ و كشیدم پوفى

 :گفتم

 

 .گذاشتم جاش كه این مثل نیست_

 

 :گفت و خندید مزگى بى كمال در سونیا

 

 . گرمه پالتوتم جیباى نداره اشكال_

 

 در كنارشون از خواستم و فتمگ شایدى لب زیر

 كنار كشید و من و گرفت و دستم اردوان كه شم

 هاى پنجه چفت مردونش هاى پنجه خودش،

 و .گرفت ازم و كولم دیگش دست با و شد ظریفم

 :گفت گوشم كنار گیرایى صداى با

 



 .خورى نمى تكون من پیش از دیگه_

 

 تو برد خودش دست همراه و دستم لحظه همون و

 . مخصوصش پشنكا جیب

 

 نزدیك بهمون احسان كه كردم، نگاهش بهت با

 : گفت و شد

 

 نیاوردن اسكى هاى لباس اینا كامران اردوان_

 مبیای نبود قرار مگه گیم مى سینما، اومدن انگار

 ه،ك اسكى نگفتین دیزین گفتین گه مى دیزین

 .بازى برف اومده كنم فكر هیكلش این با گالبى

 

 در ها بچه با كه كامران تسم به نگاهى اردوان

 :گفت و انداخت بود زدم حرف حال



 

 !كنین؟ چیكار خواین مى! چیه؟ برنامه پس خب_

 ..بازى برف برین خواین مى جدى كه نگو

 

 یه گرفتنه، خونه كار بهترین گه مى سیاوش_

 بعدشم كردن ور اون ور این و كابین تله دور

 ىاینجور بگیریم، خونه یه اطراف همین هم دور

 ...بهتره

 

  داد تكون سرى اردوان

 

 هنظر ببین كنه، نمى فرقى مم براى خب خیلى_

 .چیه ها بچه

 



 همون سیاوش، پیش رفت و گفت اى باشه احسان

 یه خورد، گره هم به سیاوش و من نگاه لحظه

 هم اصال انگار كه طورى خشك و سرد نگاه

 نگاهش غم دونم نمى فقط. شناسیم نمى رو دیگه

 لونه رنگیش چشماى تو كه غمى. ودب چى ماله

 ....مظلوم خیلى ، مظلوم و صورتش و بود كرده
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 از و نگاهم شد وارد دستم به كه فشارى با

 نیاسو صداى.دوختم رو به رو به و گرفتم سیاوش

 :گفت مى اردوان به خطاب كه شد بلند

 

 مثل نداره، حرف ارتك اسكى تو بودم شنیده_

 .بذارم مسابقه یه باهات نشد قسمت كه این

 

 كه این از شدم كفرى من و نداد و جوابش اردوان

 و پام كه باره اولین براى من و بلده اسكى سونیا

 .زارم مى اسكى پیست تو

 



 و تچر یه سونیا رسیدیم كابین تله قسمت به تا

 مى ها بچه كرد، سكوت اردوان و گفت پرت

 سرونازم ، كردن مى شیطنت خندیدن مى گفتن

 حرف داشتن و بود ایستاده مریم و مهگل كنار

 كه دلخوره ازم جورایى یه بود معلوم زدن، مى

 .اردوان و سونیا كنار اومدم

 

 مى باید بگیرم رو سونیا حال كه این براى ولى

 حدى به اردوان جیب تو دستم طرفیم از. موندم

 دور ازش قدم یه خواست نمى دلم كه بود گرم

 .بود كافى سونیا دادم حرص براى همین و شم،

 

 روزمون اون برنامه رسیدیم كه كابین تله به

 اردوان كه بگیریم خونه شد قرار شد، مشخص

 طرفا این واقعا این كه این مثل داره، آشنا گفت

 .میومده زیاد



 

 تله شدم، خیرش زده ذوق كابین تله دیدن با

 ىم سوار نفر دو نفر دو دبای كه باز سر كابینى

 . شدیم

 

 از كه سونیا به نگاهى ، شدن آماده همه ها بچه

 اردوان داره توقع بود معلوم زدنش حرف لحن

 رفت قیافم زود خیلى و انداختم شه سوار باهاش

 :گفتم اردوان به خطاب و ، هم تو

 

 شم نمى سوار من_

 

 سمتم برگشت اردوان

 

 !چرا؟_



 

 .شم نمى من شید سوار شما نمیاد، خوشم_

 

 دستش داخل از و دستم خواستم موقع همون و

 وارد دستم به فشارى نذاشت، كه بیرون بكشم

 :شد نزدیك بهم و كرد

 

 شبا نداشته توقع نیست، بازى بچه جاى اینجا_

 .باال اون برم خودم و اینجا بذارمت

 

 دید نگاهم تو چى دونم نمى چشماش، تو زدم زل

 :كرد زمزمه آروم و ردب گوشم كنار و سرش كه

 

 هم با نریم باشه قرار اگرم. میاى خودم با تو_

 كسه با ذارم مى نه ذارم مى تنهات نه. ریم نمى



 ذهن اون تو چى هر پس بمونى، تنها اى دیگه

 .بیرون بریز رو گذره مى كوچولوت

 

 ىم زور به كه لبخندى جلوى تا كردم سعى خیلى

 نمى ردوانا. بگیرم رو بشینه لبام روى خواست

 وجود. كه گذره مى چى ذهنم تو چى دونست

 براى اردوان نعمت، بود شده جورایى یه سامیارم

 نمى جدا خودش از و من نرم اون سمت كه این

 هكن مثل كه رو سونیا این شد مى كاش فقط كرد،

 .كرد جدا رو چسبیده

 

 مزه با لحن با و انداخت جمع به نگاهى احسان

 :گفت اى

 



 منه دختر دوست فقط كه این مثل جفتین، همه_

 خونه تو باشه كنارم االن كه این جاى به كه

 !بشینم؟ كى كنار االن من خب كپیده، گرفته

 

 با و گذاشت احسان ى شونه روى و دستش محمد

 :داد جواب خودش لحن

 

 مى كه همینه واسه داداش، كردم كات كه منم_

 جمه، خاطر تا سه كمه خیلى تا دو كمه یكى گن

 تك ممجبوری حاال ، بیا نباشیما پر تك گفتم مى ىه

 .كنیم خش خش برفا تو تك

 

 خندید شیطنت با احسان

 



 این هم غمه و نیست كم خیلى تاش دو اون دادا_

 ونزمست تو نه كنن مى خش برگا رو پاییز تو كه

 .هوا رو و كابین تله بر سوار اونم برف تو

 

 :داد ادامه بقیه رو و گفت همونى لب زیر محمد

 

 ار خود ایمنى هاى كمربند لطفا محترم مسافرین_

 .پایین نكشه و شلوارتون سرما بندید محكم

 

 كابین تله ورودى قسمت به و خندیدن ها بچه

 یكش خیلى سونیا كه بود جالب برام شدن، نزدیك

 انگار بقیه، سمت رفت و گرفت فاصله ازمون

 و خودش كه نداد رو اجازه این بهش غرورش

 .كنه كوچیك این از بیشتر

 



 بین زتی چشم از كه نشوندم لبام رو بدجنسى لبخند

 و شد كج كمى لبش ى گوشه نموند، دور اردوان

 :گفت بشنوم من فقط كه آرومى خیلى صداى با

 

 !شد؟ راحت خیالت_
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 جواب شیطنت با و دهنم تو بردم و پایینم لب

 :دادم

 

 .نچسبه زیادى خیلى،_

 

 نگفت، چیزى دیگه و زد ریزى نیشخند اردوان

 شدت از شدیم، سوار هم با اردوان ى گفته به

 چى هر كابین تله میوفتادم، پس داشتم هیجان

 فضاى شدم، مى تر زده ذوق رفت مى باالتر

 در كه رنگى رنگى آدماى دیدن و اطراف سفید

 .بود هكرد شاد كلى و روحیم بودم اسكى حال

 



 به و من و زدن مى برق الماس مثل ها برف

 اطراف و نگاهم بدیدا ندید مثل میاوردن، وجد

 مى نگاه برم و دور زیبایى به و چرخوندم مى

 .كردم

 

 از نشه كه سرد قدر اون نه ولى بود، سرد هوا

 و مكشید عمیقى نفس برد، لذت زیبا ى منظره این

 .زدم لبخندى

 

 !اومد؟ خوشت_

 

 انداختم اردوان خونسرد ى قیافه به هىنگا نیم

 

 در رو اومده خوششون كه آدمایى اداى دارم نه_

 .میارم



 

 :انداخت باال ابرویى اردوان

 

 !میارى در و اداشون ،خوب خوبه_

 

 :داد ادامه و كرد مكث كمى

 

 !نیست؟ سردت_

 

 .خوبه ،هوا خیلى نه_

 

 :اومدم حرف به من بار این كه داد تكون سرى

 



 وقت هیچ ولى بودم، برف عاشق همیشه_

 فىبر آدم یا بازى برف برم خیلیا مثل نتونستم

 برم مدت یه شدم كه تر بزرگ شاید. كنم درست

 نهشبا كه جایى كنم، زندگى سردسیر ى منطقه یه

 بازى برف همش بتونم من و بباره برف روز

 .كنم

 

 ؟!تنهایى_

 

 و سمتش برگردم شد باعث اردوان جدیه لحن

 .بندازم شبه نگاهى

 

 كه داره روز اون به بستگى دونم، نمى_

 اب شایدم تنهایى شاید نه، یا باشم داشته همراهى

 .بود كنارم موقع اون كه كسى



 

 جلوى بردم و زدم یخ دستاى كرد، سكوت اردوان

 دست كردم مى ها كه طور همون و صورتم

  نشست، دستم رو اردوان

 

 چهی هنمیش گرم اینجورى جیبت بذار و دستات_

 زنه مى یخ بدتر

 

 وىر و راستم دست و گذاشتم توجیبم و چپم دست

 ، خاص جور یه بودم شده جورى یه امروز پام،

 كه فهمید حركتم این از و منظورم اردوانم انگار

 لقف و هامون پنجه و گذاشتم دستم روى و دستش

 .كرد هم

 



 دستم بر عالوه فقط نزدم، حرفى نكردم نگاهش

 ى چله وسط بزرگ گرمى دل هی شد، گرم دلمم

 .زمستون
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 به فقط اطراف، به بدم و حواسم تونستم نمى دیگه

 هگرفت محكم اردوان توسط كه كردم مى فكر دستم

 وىجل از فیلمى مثل اخیر اتفاقات تمام.  بود شده

 .شد رد چشمام

 

 سیاوش، به مثبتم حسه اردوان، هاى تحقیر

 اردوان، تغییر محمدرضا، توسط شدنم دزدیده

 ازدواج عمو، راز فاش هاش، كمك و حمایت

 .... و سامیار حضور خودم، تغییر سیاوش،

 

 بچه.  انداختم اردوان جذاب رخ نیم به نگاهى نیم

 از و من همیشه اون و دارم دوستش بودم كه

 بشم نزدیكش نذاشت وقت هیچ روند، مى خودش

 نمى هنوز نزدیكمه، لحظه هر دشخو حاال و

 .دارم بهش نسبت حسى چه دونستم

 



 چهی یعنى نیستم، متنفر ازش دونستم مى فقط

 ...نبودم وقت

 

 .صورتت رو بكش و شالت_

 

 .سمتش برگشتم اردوان صداى با

 

 !نیست؟ سردت صورتت، مخصوصا زدى، یخ_

 

 وجود با میشه مگه بگم كه ذهنم تو اومد لحظه یه

 و اومدم خودم به زود خیلى ولى! ه؟بش سردم تو

 :گفتم جاش به

 

 .تحمله قابل سرماش نه_

 



 !خوبى؟_

 

 كرد خالى و دلم تهه نگرانش لحن

 

 .خوبم آره_

 

 .بگو شد سردت_

 

 نمى كارى بشم سردمم بوران برف این وسط_

 .كنم تحمل باید كرد شه

 

 .شد بیشتر دستم رو دستش فشار

 



 مى كاریش هی هست، راهى یه من براى همیشه_

 .كنم

 

 همیشه واقعا. گرفت شكل لبام رو محوى لبخند

 ....همیشه بود، راهى یه اردوان براى

 

 ىكنجكاو روى از كه بود كابین تله برگشت موقع

 اومده وجود به سكوت از حوصلگى بى شاید یا

 :گفتم اردوان به رو

 

 !میومدى؟ اسكى قبال تو اردى_

 

 همیدمف تازه متعجبش چشماى دیدن و برگشتنش با

 :دادم ادامه و گزیدم و لبم سریع گفتم، چى

 



 . بود اردوان منظورم_

 

 سریع خیلى ولى گرفت، خندش كردم حس

 كه طور همون و كشید لبش ى گوشه و انگشتش

 :داد جواب كرد مى جمع و خندش

 

 .میومدم قبال آره_

 

 !سخته؟_

 

 داد تكون نه ى نشونه به سرى

 

 داشته عالقه بهش باید ولى نیست، سخت نه_

 . باشى

 



 !بگیرم؟ یاد تونم مى چطور_

 

 كرد نگاهم متعجب

 

 !بگیرى؟ یاد خواى مى_

 

 .اوهوم_

 

 .انداخت باال ابرویى

 

 یاد باید خصوصى به هاى زمان فقط رو اسكى_

 تو كه خواد مى هم مخصوص لباس گرفت،

 .ندارى

 



 .بگیرم یاد خوام مى كال كه، امروز نگفتم منم_

 

 !متى؟سال به كى_

 

 به هاى زمان همون از یكى دونم، نمى_

 !گى مى كه خصوصى

 

 داد تكون سرى

 

 .خوبه_

 

 صحبتامون به گفتن خوبه یه همین با ترسیدم

 :دادم ادامه سریع خیلى كه بده پایان

 



 !هست؟ كى خصوص به هاى زمان این حاال_

 

 :داد جواب رو به رو به دوخت و نگاهش_

 

 هم خوب استاد هم باشه برف هم كه زمانى_

 . بیارتت اینجا تا راه همه این بتونه كه كسى

 

 :گفتم آمیزى تمسخر لحن با

 

 !ه؟نمیش چمن رو اسكى! باشه؟ باید برفم! برف؟_

 

 سمتم چرخید

 



 یه اسكى چوب رو وایمیسى میشه، چمنم رو_

 یادت خواى مى بلدم ده، مى هولت پشت از نفرم

 !بدم؟

 

 :گفتم پرروى با

 

 انجامش اول خودت خواى ىم! جورى؟ چه_

 .....تا بشینى بدى

 

 حرفم وسط پرید

 

 سخت دم، مى هولت من میشینى تو دیگه نه_

 نیست قرار چون نداره آموزشم به نیاز نیست

 من هول همون توسط كنى، هدایت خودتو خودت

 دىرسی سالم اگه. مقصد به برسى تا میشى هدایت



 ىیعن شكست پات و دست اگه گرفتى یاد یعنى

 . دارى بیشترى تمرین به نیاز

 

 گاز و لبم توان تمام با گرفت، خندم لحنش از

 دید كه و خندم. نتونستم ولى نخندم كه گرفتم

 :داد ادامه و انداخت باال ابرویى

 

 !بگیرى؟ یاد خواى مى! چیه؟_

 

 و مبد دست از و كنترلم تا بود كافى حرفش همین

 یرز بزنم بلند صداى با چمن رو اسكى تصور با

 ما عقب و جلو كه كسایى حتى كه طورى خنده،

  شدن، هام خنده ى متوجه هم بودن

 



 كسى ممكنه كه این به اى توجه هیچ و خندیدم مى

 دلى تهه از هاى خنده. نداشتم كنه نگام تعجب با

 بودم، كرده تجربش دوباره ها مدت بعد كه

 مى دلم بود، خوب عجیبى طور یه حالم امروز

 مهم بهانه، بى یا بهانه با دم،بخن فقط خواست

 بر بدم بروز و حالیم خوش كه اینه مهم نیست،

 نتونستم كس هیچ به وقت هیچ كه غمى عكس

 .بدم نشونش
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 رو خنده آثار هنوزم شدیم پیاده كه كابین تله از

 قمح.  بود شده بقیه تعجب باعث همین و بود لبام

 .محاالته از! اردوان؟ با اونم خنده آخه اشتند

 

 در پیشونیش رو اخم اون با بلده فقط اردوان

 زیاد صورت در و شه خیره رو به رو به سكوت

 .كنه خفش خشمگینش نگاه با طرف زدن حرف

 

 رو لبخند بود ما رو كه سونیا جدى نگاه دیدن با

 با و كنارم اومد سروناز. شد تر عمیق لبام

 :گفت گوشم اركن شیطنت



 

 !گذشت؟ خوش_

 

 :گفتم ذوق با و دادم تكون سرى

 

 .بود عالى_

 

 خطاب كه شد بلند احسانم صداى لحظه همون كه

 :گفت مى من به

 

 !نبود؟ سرد خیلى باال اون خانوم فرمیسك_

 

 جواب بقیه حضور در اونم سوالش از متعجب

 :دادم



 

 !چطور؟ خیلى، نه_

 

 :خندید شیطنت با

 

 هم ماش حتما گفتم شدین سوار یخ تیكه یه با آخه_

 .زدین یخ

 

 مزه بى شوخیه این به كر و هر بقیه و خودش و

 احسان جواب در و زد لبخندى سونیا. خندیدن

 :گفت

 

 یخ از دن مى نشون كه هم قدرا اون نكنم فكر_

 .میشه آب باالخره یخم. باشن

 



 به ولى عروس مادر از كلمه یه بگم خواستم

 :گفتم جاش

 

 و شه مى یخ سرما تو یخ كه طور همون ، هآر_

 شما قول به طوره، همین اردوانم آب، گرما تو

 .جایى هر نه ولى میشه آب یخم

 

 با و كرد جمع و خودش سونیا كردن، سكوت همه

 :گفت لباش رو مصنوعى لبخند همون

 

 . طوره همین حتما_

 

 زده زل دوختم، اردوان به و گرفتم ازش و نگاهم

 سروناز. نفهمیدم نگاهش از چیزى من، به بود



 بر رو رفته راه كه طور همون و كشید و دستم

 :گفت گشتیم مى

 

 !آقااَس؟ این و تو بین چیزى كلك ِاى_

 

 :گفتم متعجب

 

 !آقاِا؟ كدوم_

 

 كرد اى اشاره سامیار به

 

 .دیگه این_

 



 ى متوجه تازه ، كردم نگاه سامیار به تر دقیق

 حرفاى به دادن گوش حال در شدم، حضورش

 .  بود كامران

  

 نه_

 

 وارد بود دستش تو كه بازوم به فشارى سروناز

 كرد

 

 در. نیومده بدش تو از همچین اون كنم فكر ولى_

 رنظ به خوبى پسره. بود تو رو نگاهش مدت تمام

 .جذابه خیلى لعنتى بزن، و مخش رسه مى

 

 .زدم نیشخندى

 



 نمى كرد، مى فكر بلندپروازانه چه سروناز

 دست از یعنى سامیار به شدنم نزدیك ونستد

. خواستم نمى وقت هیچ كه چیزى. اردوان دادن

 .شدم مطمئن امروز و این
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 هام سرفه كرد، مى اثر روم داشت كم كم سرما

 دتن تند. كرد مى خس خس سینم و بود شده شروع

 ى متوجه امیارس كه كشیدم مى عمیق هاى نفس

 فاصله بقیه از محسوسى نا طور به شد، من

 :گفت آرومى صداى با ، كنارم اومد گرفت

 

 !خوبى؟_

 

. كردم سرفه آروم دوباره و دادم تكون سرى

 ماساژ و پشتم آروم نشست، پشتم سامیار دست

 گرفت صورتم جلوى و قرصى و داد

 

 .دهنتو كن باز_

 



 باز و مدهن قرصیه، چه فهمیدم قرص دیدن با

 چند گذاشت، زبونم روى و قرص سامیار و كردم

 بى كنارم، اومد اردوانم كه كشیدم عمیق نفس

 :گفت سامیار به توجه

 

 !كنه؟ مى درد جاییت! خوبى؟_

 

 :زدم لب آروم ولى نبودم خوب كه این با

 

 خوبم_

 

 كنار و انداخت كمرم دور و دستش ایستاد، كنارم

 :گفت وار زمزمه گوشم

 



 صبر. همینه واسه نخور جم من كنار زا گفتم_

 .رسیم مى االن كن

 

 رو انداختش و آورد در و كاپشنش لحظه همون و

 تو گذاشت و گرفت محكم دستمم هام، شونه

 سرم اراده بى كه بودم شده حال بى انقدر. جیبش

 تر گرم وجودش گرماى گذاشتم، شونش روى و

 .تر گرم خیلى بود، تنش كاپشن از

 

 خودم به دونم مى فقط گذشت، درچق دونم نمى

 با بزرگ ویالیى ویالییم، یه تو دیدم و اومدم

 تا و بود رفته كنار هاش پرده كه هایى پنجره

 .برف و بود برف كرد مى كار چشم

 

 بار چند ، شدن ولو مبل رو خستگى از ها بچه

 به و من اردوان كه كردم سرفه هم سر پشت



 اتاق و ودب روشن اتاق شوفاژ. برد اتاقى سمت

 .گرم

 

 دراز تخت رو كرد كمكم و آورد در و كاپشنم

 تخت رو كنارم. بودم حال بى حاله بى. بكشم

 ، چشمام به بود زده زل كه طور همون و نشست

 در یهو كه زد كنار صورتم جلوى از و موهام

 .شد باز اتاق

 

 اهمیت بى سامیار و هم تو رفت اردوان اخماى

 رو قرصى قوطى د،ش نزدیك تخت به اردوان به

 :گفت اردوان به خطاب و گذاشت میز روى

 

 مراقب بده، بهش قرص این از شد بد حالش_

 د،بر خوابش اگه مخصوصا باش كشیدناشم نفس



 تماح باید شد بیشتر دردش یا گرفت نفس تنگى

 . بیمارستان برسونیمش

 

 :داد جواب حرص با اردوان

 

 وبه،خ حالش باشه، بیمارستان به نیاز نكنم فكر_

 خودم.داره استراحت خورده یه به نیاز فقط

 .نداره جدید پرستار به نیازى هست بهش حواسم

 

 زد نیشخندى سامیار

 

 شوخى به زیادى و فرمیسك اوضاع كه این مثل_

 راىب اورژانسیه لیسته تو اسمش كه كسى گرفتى،

 ه،خور نمى دردش به مراقبتا جور این قلب پیوند

 میوفته، اتفاق غفلت لحظه یه تو قلبى ایست



 اشه،ب فرمیسك مناسب نكنم فكر تفریحاتیم همچین

 تو روى پیاده كلى با سردى هواى همچین تو

 .عمده قتل نیست مراقبت اسمش اینا. برف

 

 بلند جاش از نشسته خون به چشماى با اردوان

 :گرفت قرار سامیار روى به رو و شد

 

 !؟كنم چیكار پرسیدم! خواستم؟ نظر اظهار ازت_

 دونم نمى كردى فكر! بد؟ چى خوبه چى گفتم

 بهت! اینجایى؟ نامدار آقاى خواست به االنم همین

 ایهد فرمیسك واسه یا بگیرى نظر زیر و من گفت

 !كدومش؟ ها! بشى؟ مادر از تر عزیز

 

 كرد نگاه اردوان به خونسردى كمال در سامیار

 



 مهم اینجام، االن كه خودمه خواست به من_

 نخوام خودم تا خواد مى چى ازم ىك كه نیست

 زیر و كسى نه االنم. دم نمى انجام كارو اون

 فقط شدم، مهربان ى دایه كسى واسه نه دارم نظر

 حالش كه هست نفر یه خونه این تو دونم مى

 .مسئولم قبالش در منم و نیست خوب

 

 از و كرد پر قدم یه با و بینشون و فاصله اردوان

 :تگف حرص با دندوناش بین

 

 ،منه با فقط مسئولیتش هستم من كه زمانى تا_

. هست بهش حواسم خودم بشى نگران نیست نیاز

 فریحت این و نشدم عصبانى این از بیشتر تا االنم

 مى فرمیسك بیرون برو نكردم زهر همه به و

 .بخوابه خواد

 



 خونسرد نگاهى انداخت، من بهم نگاهى سامیار

 . جدى و بود

 

 :گفت اردوان به ابخط و داد تكون سرى

 

 باشه نیاز تو، حرف خاطر به نه ولى رم مى_

 .گردم مى بر دوباره

 

 اتاق از و برگشت اى دیگه حرف هیچ بدون و

 به و گرفتم بسته در از و نگاهم. شد خارج

 اولین سامیار دوختم، اردوان ى شده مشت دستاى

. بود وایستاده روش تو طور این ك بود كسى

 ...من از بعد البته
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 نظر به خونسرد كرد سعى برگشت كه اردوان

 اب و نشست كنارم. نبود موفق خیلى ولى برسه

 :گفت آشكار عصبانیتى

 

 چىهی هنوز نبینمتا، مرتیكه این بر و دور دیگه_

 با رسم مى كامرانم حساب ، شده خاله پسر نشده

 .كردنش دعوت مهمون این

 



 جام تو كمى كه زد موهاش به چنگى حرص اب

 تكیه تخت تاجیه به كه حالى در و شدم جا به جا

 :گفتم زدم مى

 

 !میاد؟ بدت ازش انقدر چرا_

 

 :داد جواب حرص با و سمتم چرخید

 

 .نكبته فضوله، مخه، رو چون_

 

 :گفتم لب زیر و شد گرد چشمام

 

 سونیا مثل_

 



 همون با و كرد نگام اردوان شدم، بلند جام از

 :گفت عصبانیتش

 

 !كجا؟_

 

 روش سامیار كه قرصى و رفتم میز سمت به

 .برداشتم و بود گذاشته

 

 مشابهش كه این مثل ولى نیاوردم، و قرصم_

 .شم مى بهتر بخورم و این بوده، سامیار همراه

 

 شد، پشیمون یهو كه بزنه حرفى خواست اردوان

 دبیا داره دوست چقدر كه بود معلوم حالتش از

 زا یا كنه له پاش زیر و بگیره دستم از و قوطى

 كنمم غیر بود كارى ولى. بیرون بندازتش پنجره



 كه. باشه داشته و جونم قصد كه این مگه بود،

 .نمیومد بهش اینم

 

 كولم تو از اومد، جا حالم كه نگذشت اى لحظه

 موهام به و برداشتم اى شونه بود تخت كنار كه

 كه رژ یه زدن با و دمكر مرتب و لباسم كشیدم،

 اردوان با همراه و بیاره در روحى بى از و قیافم

 .شدم خارج اتاق از

 

 بازى مافیا و بودن بوده شده جمع هم دور همه

 پیچیده خونه تو هاشون خنده صداى كردن، مى

 تمام و بودن، مافیا به بود مشكوك احسان بود،

 كسى هر بود، شده دراز سمتش به ها انگشت

 از یهو كه میاورد دلیل یه بودنش فیاما براى

 :گفت خنده  و شد بلند جاش

 



 مافیا كه كى هر سره بر خاك اصال! مافیام؟ من_

 !خوبه؟ باشه

 

 مى كه طور همون و گرفت دسش كامران

 :گفت پایین كشوندش

 

 سره بتمرگ حاال كنن مافیات سره بر خاك_

 .جات

 

 ىا نفره سه مبل روى شد، تر بلند ها خنده صداى

 همون گرفت، جاى كنارم اردوانم كه نشستم

 شد متوجهمون مریم لحظه

 

 !شما؟ كنین نمى بازى! اومدین؟ ها بچه اِ _

 



 انداخت پا رو پا اردوان

 

 .بدین ادامه شما نه_

 

 اردوان نه ولى كردن اصرار كلى ها بچه

 بیخیال آخرشم. من نه داشت بازى ى حوصله

 خنده صداى دادن، ادامه بازیشون به و شدن

 و احسان بود، برداشته رو خونه كل هاشون

 بود، كرده گل بازیشون دلقك همیشه مثل محمد

 مى شوخى دادن، مى قر میاوردن در شكلك

 .خندوندن مى رو بقیه و كردن

 

 ساكت، و بود جدى انداختم، سیاوش به نگاهى

 شحواس و بود اینجا نگاهش خندید، نمى بقیه مثل

 نكرده توجه كه كسى تنها به امروز دیگه، جاى

 سخته دیدنش كردم مى فكر بود، سیاوش بودم



 ازدواجش ى قضیه با راحت انگار نبود، ولى

 براى سیاوش ، سامیار قول به بودم، اومده كنار

 و واقعیم عشق باید بود، بچگى عشق یه فقط من

 باشه، نشدنى فراموش كه عشقى كردم، مى پیدا

 ...كنه ازدواج طرف اگه حتى
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 ، رفت مى تاریكى به رو داشت كم كم هوا

 ها بچه شد، مى تاریك زود هوا و بود زمستون

 قصد كه گذشت مى خوش بهشون داشت انقدر

 هك بودن بازى درگیر همچنان همه نداشتن، رفتن

 بعد و اتاق تو رفت خورد، زنگ اردوان گوشى

 به رو و بیرون اومد جدى خیلى اى لحظه از

 :گفت جمع

 

 .موندگاریم اینجا امشب كه این مثل ها بچه_

 

 :گفت تعجب با كامران

 

 !چطور؟_



 

 نشست جاش سره اردوان

 

. برف،بستن سنگین بارش خاطر به رو جاده_

 .بمونیم باید و امشب

 

 كامران به رو و شد بلند جاش از هراسون مریم

 :گفت

 

 خونه نریم بامش بچم! چى؟ آرامیس كامران_

 مامانم پیشه زور به جوریشم همین خوابه، نمى

 .دونم مى من گیره مى بهونه داره موند،االنم

 

 بودن، راضى موندن از بقیه كامران و مریم جز

 كه سونیا بودن، سیاوش با كه مهگل و سروناز



 داشت، مجردى خونه كه محمد نبود، مهم براش

 و زد زنگ مادربزرگش به كه بود احسان فقط

 از بعدها و گفت خودش نمیاد، شب كه داد اطالع

 داده دست از و مادرش و پدر كه شنیدم سروناز

 ى قیافه كنه، مى زندگى پیرش بزرگ مادر با و

 از چیزى شد نمى یعنى بود، خنثى كه سامیارم

 .فهمید نگاهش

 

 و كردم مى گیر غافل و نگاهش بار یه لحظه چند

 ولى نگرانیش، پایه ذاشتم مى رو توجهاتش این

 یعنى! بشه؟ نگران من براى باید چرا اصال خب

 !بود؟ عمو طرف از اردوان ى گفته به واقعا

 

 كرد مى تعارف چایى بهم كه سروناز صداى با

 خیلى سامیار كه بردارم خواستم ، كردم نگاهش

 :گفت جدى



 

 .رنگه پر تو براى چایى این_

 

 ى جهتو كه میز رو كوبید و چاییش لیوان اردوان

 بود معلوم چهرش از شد، جلب سمتمون به بقیه

 و خودش جلوى تا كنه مى سعى داره خیلى كه

 .نگه چیزى سامیار به بقیه جلوى و بگیره

 

 :گفتم سروناز به خطاب و كردم مشت و دستم

 

 .خورم نمى من مرسى_

 

 انداخت باال ابرویى سروناز

 

 .كه چسبه مى هوا این تو! ؟ چرا_



 

 .دیگه وقت یه واسه باشه ،ندارم میل نه_

 

 طور هر گفتن با و انداخت باال اى شونه سروناز

 اردوان به نگاهى نیم گرفت، فاصله ازم مایلى

 و بود گذاشته مبل دسته روى و آرنجش انداختم،

 چهرش در كالفگى صورتش، روى و دستش

 .بود پیدا كامال

 

 بزنم و خودم كردم سعى و انداختم پایین و سرم

 . نبودم خیال بى كه حالى در لى،بیخیا به

 

 هوله هله كلى شام جاى ها بچه با شب اون

 جمعشون به اومد جا حالم كمى كه منم خوردیم

 خنده صداى بعد اى لحظه كه طورى شدم، ملحق



 مى سیاوش نبود مهم برام دیگه شد، بلند منم هاى

 زنه مى غر همش سامیار كه كنه، ازدواج خواد

 بودم مهم خودم فقط االن میشه عصبى اردوان و

 ...خودم فقط ،
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 و بود زهرمار برج مثل اردوان شب آخره تا

 دهش چیزى یه دونست مى سیاوشم خنثى، سامیارم

 مهگل اما بود گردش در نفر سه ما بین نگاهش و

 یه و ذاشت مى شونش روى و دستش زود خیلى

 قصد ها بچه كرد، مى پرت و حواسش جورى

 بدن ادامه همى دوره این به صبح خود تا داشتن

 دافر طرفیم از بودن، حرفا این از تر خسته ولى

 خودشون زودتر چه هر باید جاده بررسى از بعد

 .رسوندن مى شركت به و

 

 و این به بود دستش همش گوشیش كه اردوانم

 رسید دیر اگه فردا گفت مى و زد مى زنگ اون

 ساعت طرفاى خالصه نكنن، چیكار كنن كارچی

 تو رفت كسى هر اردوان خواست به كه بود ۱۲

 با و اولى اتاق همون تو برگشتم منم, اتاقى یه

 .تخت رو پریدم خستگى



 

 مى هم باز ولى نبود راحت خودم اتاق مثل تختش

 قبل همیشه مثل و كشیدم دراز. كرد تحملش شد

 بودم روز ناو اتفافات بررسى مشغول خواب از

 .شد باز در كه

 

 مى و در كه اردوانى به و شدم بلند جام از سریع

 كرد مى باز و پیراهنش باالیى هاى دكمه و بست

 . كردم نگاه

 

 كه این بدون كرد حس كه و نگاهم سنگینى

 :گفت سمتم برگرده

 



 اولین انگار كنى مى تعجب دیدنم از جورى یه_

 و اتاق یه تو مباها حاال تا و بینى مى و من باره

 .نخوابیدى تخت یه رو

 

 نای از تر پررو ولى بگیرم گر شد باعث لحنش

 . كنم سكوت موقعیتى همچین تو كه بودم حرفا

 

 اینجا، بیاى كردم نمى فكر ولى نكردم، تعجب_

 مى هست، خوابیدن براى اتاق كلى بیرون اون

 .پسرا از یكى اتاق تو برى تونستى

 

 سمتم برگشت

 

 .بخوابم اینجا خوام مى من ولى_

 



 سمتم به كه طور همون اون و شد گرد چشمام

 :داد ادامه میومد

 

 توقع هستن خونه این تو مجرد مرد تا چند_

 . بذارم تنهات كه ندارى

 

 !مسئولیته؟ حس همون واسه_

 

 انداخت باال اى شونه

 

 شاید_

 

 حس دادن نشون واسه فقط كارش این نداشتم شك

 تنش از و پیراهنش ه،بود سامیار به برتریش

 هك بود پوشیده مشكى ركابى یه زیرش ، دراورد



 اى دیگه وقت هر از بیشتر ورزشكاریش هیكل

 .داد مى نشون و خودش

 

 چشماش به و گرفتم ورزیدش هیكل از و نگاهم

 .دوختم بهم بود زده زل كه

 

 هی اتاق تو تنها اونم وضعیت این تو دیدنش با

 و نگاهم سریع لى،خی خورد تكون دلم ته چیزى

 .كشیدم دراز تخت رو و گرفتم ازش

 

 و جونم تو بود افتاده بازوهاش لمس ى وسوسه

 ازب نرم، سمتش به كه كردم مى سعى داشتم خیلى

 و پاهام و گرفتم گاز و لبم بودم، شده جنبه بى

 اتاق برق لحظه همون شكمم، تو كردم جمع

 نور با تاریكى اون تو حتى ولى شد، خاموش

 .بود پیدا اردوان قامت نهشومی



 

 یشترب قلبم تپش قدمش هر با و شد نزدیك تخت به

 و چشمام ، نشست تخت روى كنارم.  شد مى

 پایین باال با اى لحظه از بعد و فشردم هم روى

 .كشیده دراز كنارم اردوان فهمیدم تخت شدن

 

 زا بود شده پر ریم كردم، حبس سینم تو و نفسم

 ولى داشتم دوست و عطر این من تنش، عطر

 !بودم؟ نكرده دقت قضیه این به حال به تا چرا
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 قرار اگه  بود، برده سرم از هوش عطرش بوى

 صبح تا شك بدون باشه من پیش و امشب بود

 نمى هنوزم. بذارم هم رو چشم تونستم نمى

 م،كن درك و كاراش از سرى یه دلیل تونستم

 من كنار راحت انقدر داشت لزومى چه اصال

 !بخوابه؟ بخواد و بكشه دراز

 

 اردوان دل تو دونستم نمى و بود آشوب دلم تو

 روم ولى شدم، جا به جا جام تو كمى خبره، چه



 بالشت زیر و دستم سمتش، بچرخم شد نمى

 اردوان صداى كه خوردم وول كمى و گذاشتم

 :شد بلند

 

 ور این طور همون خواى مى صبح خود تا_

 باید زود صبح بخواب، فرمیسك! كنى؟ ور اون

 .داریم كار كلى شیم، بیدار

 

 اون تو و سمتش برگردم شد باعث حرفش این

 اهشنگ و بود خوابیده پشت به. كنم نگاش تاریكى

 :گفتم مظلومیت با و بهش زدم زل بود، سقف به

 

 .نمیاد خوابم_

 

 پیشونیش رو گذاشت و دستش



 

 مى خمیازه رِ  به رِ  كه پیش دقیقه چند نهمی تا_

 نمى باز خوابى بى شدت از كه چشماتم كشیدى،

 !نمیاد؟ خوابت االن بعد ، شد

 

 شد مى رو براش داشت دلم دست كه این از

 توجه بى و گرفتم دندون به و لبم گرفتم، استرس

 داشتم سعى كه حالى در قلبم تند هاى تپش به

 :گفتم باشه هنداشت لرزشى ترین كوچك صدام

 

 !بره نمى خوابم اینجایى تو_

 

 وبخ خیلى قیافش تاریكى اون تو سمتم، چرخید

 هاله اون به بودیم زده زل بازم ولى نبود معلوم

 .تاریكى ى



 

 .بگیرى دیده نا و حضورم تونى مى_

 

 :دادم جواب سریع

 

 .تونم نمى_

 

 !چرا؟_

 

 این حجم شاید تا بردم فرو دستم كف و ناخونامو

 .نشد ولى شه كم رساست

 

 .دونم نمى_

 



 .برداشت پیشونیش روى از و دستش

 

 !دونى؟ نمى چرا_

 

 مخم، رو بود رفته كردناش جواب سوال این

 تپش با مستقیمى ى رابطه مردونش بم صداى

 خودش با امروز انگار بود، كرده پیدا قلبم هاى

 .بندازه كار از و بیمار قلب این كه بود كرده عهد

 

 مى تختت تو دیگه یكى وجود با! چى؟ خودت_

 !بخوابى؟ تونى

 

 .بخوابم اینجا نمیومدم كه تونستم نمى اگه آره_

 

 شدم كفرى



 

 !؟ بخوابى كاناپه رو رى نمى چرا اصال_

 

 .نداره كاناپه اتاق_

 

 !چى؟ بیرون_

 

 .رم نمى_ 

 

 جواب یه سوالى هر براى كردم، نگاش حرص با

 هك بود یىشبا اون از امشبم داشت، آستینش تو

 عمیقى نفس نداشتم، كل كل و بحث ى حوصله

 روى رو پتو بهش پشت كه طور همون و كشیدم

 :گفتم كشیدم مى خودم

 



 .بخواب هم تو بخوابم، كنم مى سعى_

 

 حتى ولى گذاشتم، هم رو و چشمام ، نداد جوابى

 بازم بگیرم دیده نا و حضورش خواستم مى اگرم

 .ذاشت نمى لعنتیش عطر بوى این

 

 راه از و بگیرم و بینیم جلوى خواست مى دلم

 خوابم بودم، درگیر خودم با بكشم، نفس دهان

 چرخیدم دوباره كالفه برد، نمى خوابم و میومد

 و خوابیده من سمت پهلو به اونم دیدم كه سمتش

 افتاد هم به كه نگاهمون.  كنه مى نگاهم داره

 :گفت جدى خیلى

 

 !؟بگیرى نادیده و حضورم نتونستى_
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 ادامه اون و كردم سكوت من كرد، قفل زبونم

 :داد

 

 اومدى، كنار قضیه این با زود كه پیش سرى_

 حاال برد خوابت نرسیده بالشت به سرت هنوز

 !خوابى؟ نمى چرا! شده؟ چى



 

 :تمگف آرومى صداى با و گرفتم مشتم تو رو پتو

 

 ...گرمه_

 

 ترین چرت فهمیدم اردوان پوزخند داىص با

 دیزین، اونم زمستون وسط زدم، رو ممكن حرف

 ولى نبود سرد اتاق شاید! بود؟ كجا گرماش آخه

 .متعادل دماى یه نبود، گرمم

 

!  ها؟ نمیارى در و لباسات چرا گرمته، پس خب_

 !كنم؟ كمكت خواى مى

 



 پتو ، كنم اخم شد باعث شیطنتش از پر صداى

 یه كه پتویى كشیدم، خودم روى بیشتر رو

 .داشت رو دفاعى دیوار حكم برام جورایى

 

 .داره نم اتاق هواى كه اینه منظورم نه_

 

 !نم؟ یا دم_

 

 چى دارم دونستم نمى كه بودم كرده هول انقدر

 هوی و بردم فرو دهنم تو كال و پایینم لب گم، مى

 :گفتم حرص با

 

 من هب چیكار بخواب، بگیر تو چى، هر اصال_

 !دارى؟

 



 دستش بچرخم مخالفش سمت به كه این از قبل و

 آغوشش، تو كشید و من و كرد دراز سمتم به و

 به و سرم كه بودم كارش شوك تو شد گرد چشمام

 و نشست موهام رو دستش و چسبوند سینش

 گوشم ى الله روى و نفساش كه طور همون

 :گفت گوشم كنار بمش صداى با كرد، مى خالى

 

 ات وگرنه بخوابونم، رو تو اول باید مكن فكر_

 .بخوابم من زارى مى نه خوابى مى نه صبح

 

 تكون تونستم نمى كه بودم شده شوكه انقدر

 آغوش تو نداشتم، حركتى هیچ قدرت بخورم،

 پسش تونستم نمى حتى و شدم فشرده اردوان

 و من و گرفت بازى به و موهام دستاش بزنم،

 كرد، مى زده شگفت قبل از بیشتر لحظه هر



 گذشته مغرور اردوان همون این شد نمى باورم

 .باشه

 

 آغوش به و من آرامش كمال در االن كه اردوانى

 و هام چشم كرد، مى بازى موهام با و بود كشیده

 تو شد پخش اردوان داغ نفساى كه گذاشتم هم رو

 :گفت وار زمزمه آرومى صداى با و گردنم

 

 !كوچولو؟ گربه بخوابونمت طور این باید حتما_

 

 آرامشى مهم گفت مى چى نبود مهم ندادم، اهمیتى

 شد، مى تزریق وجودم به وجودش با كه بود

 نشست مى دلم به عجیب روزها این كه آرامشى

 ساخت، مى آروم دختر یه دراز زبون منه از و

 .االن همین مثل درست



 

 آغوشش تو و خودم و گذاشتم هم رو و چشمام

 و تنش عطر گرم، و امن آغوشى كردم، پنهون

 به اردوان دست هاى نوازش میان و كشیدم نفس

 .رفتم خواب

 

 

 ...است گرم زمستان ماه ترین سرد در تو با
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 كه همین پریدم، خواب از دیدم كه بدى خواب با

 ممكن حد تا چشمام كسیم آغوشه تو شدم متوجه

 اتفاقات بكشم جیغ كه این از قبل و شدن گرد

 .شد ظاهر چشمم جلو فیلمى مثل دیشب

 

 هب جا اردوان بغل تو كمى و كشیدم راحتى نفس

 خسته دیشب بود، شده میش و گرگ هوا شدم، جا

 نمى خوابم دیگه حاال ولى خوابیدم زود و بودم

 .برد

 

 و سخت برام اردوانم آغوش تو االن كه این باور

 مى خواب یه مثل چیز همه بود، درك قابل غیر



 خواست نمى دلم كه رویایى. رویا به مثل موند

 .بیام بیرون ازش فعال

 

 حس فرستادم، هام ریه به و تنش عطر دیگه بار

 بست نقش لبهام روى لبخندى داد، مى بهم خوبى

 . گذاشتم سینش روى و سرم دوباره و

 

 دستاى بخش، آرامش حسى داشتم خوبى حس

 كردم مى فكر بود، شده حلقه دورم اردوان گرم

 مثل ولى بگیره فاصله ازم من خوابوندن از بعد

 همین اونم و آغوششم تو موقع همون از كه این

 .برده خوابش طور

 

 



 گذاشتم، سینش رو آروم و آوردم باال و دستم

 خواست مى دلم كه گرم انقدر بودم، شده گرمم

 .  بخوابم برفا وسط برم

 

 زنمب پسش نتونستم رفتم كلنجار خودم با چیم هر

 مقلب ولى داشتم هیجان بیرون، بیام آغوشش از و

 .آروم آرومه بود، آروم

 

 از و دستم بود، داغ ى كوره یه مثل اردوان تن

 به فشارى لحظه همون كه برداشتم سینش روى

 .كرد وارد كمرم

 

 و گذاشتم گردنم روى بود سرم زیر كه و دستش

 كنار چسبوند ىم سینش به و سرم كه طور همون

 خاطر به بود معلوم كه خشدارى صداى با گوشم

 :گفت خوابه از شدن بیدار



 

 دیگه بخواب كنى مى وروجه ورجه انقدر چرا_

 .زوده شدن بیدار واسه فعال

 

 قدرتمندش دستاى كه كردم بلند و سرم خواستم

 شدن مانع

 

 .بكشم نفس تونم نمى اینجوریم گرمه،_

 

 !جورى؟ چه_

 

 .گذاشتم دستش رو و دستم

 

 .اینجورى_



 

 تو زد زل و كرد جدا خودش از كمى و من

 آن یه و لرزید دلم و دست بازم دیدنش با. چشمام

 !كنم؟ مى چیكار این بغل تو من گفتم خودم با

 

 قیافه كه اى اندازه به بود، شده روشن كمى اتاق

 باال دستش شد، مى دیده كمى فقط كمى، هامون

 ریخته صورتم تو كه و مموها از اى تره و اومد

 .زد كنار و بود شده

 

 موهام رو دیگش دست و سرم زیر دستش یه

. بودم شده گم بغلش تو گندش هیكل اون با بود،

 .فنجون و فیل بودیم شده

 



 كه چشمایى چشماش، به بودم زده زل سكوت در

 نمى و كدومش هیچ من و بود توش حرف دنیایى

 .فهمیدم

 

 !دى؟ش بیدار زود انقدر چرا_

 

 روزها این یعنى بود، جذاب آلودشم خواب صداى

 جذاب شد مى مربوط اردوان به كه چیزایى تمام

 . بود

 

 .پرید خوابم_

 

 !چرا؟_

 

 .دیدم بد خواب_



 

 !خوابى؟ چه_

 

 :گفتم مردد و كردم مكث كمى

 

 مى كه همین و كنارمه مار یه دیدم خواب_

 .داد نجاتم نفر یه شه نزدیك بهم خواست

 

 !كى؟_

 

 دادم تكون راست و چپ به سرى

 

 .دونم نمى_

 



 .بخواب دیگه شد، تموم كه بود خواب یه_

 

 .نمیاد_

 

  انداخت باال ابرویى

 

 گذرى نمى خوابت از بگذرى چى هر از كه تو_

 !خوابى؟ نمى چرا حاال

 

 !بره نمى خوابم اینجورى چون_

 

 !جورى؟ چه_

 



 كردناش جواب سوال بازم كشیدم، پوفى كالفه

 . بود شده عشرو

 

 !اینجورى_

 

 . شد كج كمى لبش ى گوشه

 

 !جورى؟ چه دقیقا_

 

 با منم بده، حرص و من داره دوست بود معلوم

 :دادم جواب حرص

 

 دماغ تو اومدى نزدیك، انقدر دیگه، اینجورى_

 .شدم خفه تر، ور اون برو خورده یه خو من،

 



 شبیه چیز یه رفت، باال بیشتر لبش گوشه

 با و سینش به چسبوند دوباره و سرم پوزخند،

 :گفت آرومى صداى

 

 ...كنى مى عادت_

 

 آروم نا آرومم قلب شدم، جورى یه. شد ریش دلم

 هم رو و چشمام. رفت باال قلبم ضربان و شد

 .باشم مسلط خودم به كردم سعى و گذاشتم

 

 !كردى خفم اردى_

 

 جواب زد مى موج توش شیطنت كه صدایى با

 :داد

 



 .رى نمى جایى بازم بمیرى گرما از فرى_

 

 هنش بلند صدام كه این براى و خنده زیر زدم یهو

 زری به كردم شروع و چسبوندم سینش به و سرم

 گل بازیش مسخره صبحى سره خندیدن، ریز

 . كرد مى مشاعره داشت و بود كرده

 

 كه گرفت مى شدت داشت رفته رفته خندم

 سینش به و سرم صدام كردن خفه براى اردوان

 :گفت گوشم كنار و داد شارف

 

 .شن مى بیدار بقیه اآلن تر، آروم_

 

 هام خنده میون و كردم بلند و سرم ندادم، اهمیتى

 :گفتم



 

 .مردى خیلى اردى_

 

 كنه مى سعى و گرفته خندش خودشم كردم حس

 هب و موهام. میمیره بخنده انگار كنه، حفظ جذبشو

 :گفت آرومى صداى با و ریخت بهم

 

 .دما مى دستت كار نشو شیطون دیگه، بسه_

 

 .ماسید لبم رو لبخند

 

 :داد ادامه و چشمام تو زدم زل

 

 !بخوابونمت؟ یا خوابى مى_



 

 داشت كم كم انگار ترسیدم، لحنش از لحظه یه

 :زدم لب آروم و دادم تكون سرى شد، مى جدى

 

 .خوابم مى_

 

 رو و سرم بار این كرد، حلقه دورم و دستاش

 :تگف و گذاشت بازوش

 

 بخوابم، منم تا بخواب كوچولو، گربه آفرین_

 .دارم كار كلى فردا

 

 كنه، قاطى یهو نخواستم نگفتم، هیچى دیگه

 خواستم نمى نیست آروم انقدر همیشه اردوان

 راحت بغلش تو حاال طرفیم از كنم، عصبانیش



 كردم جا به جا كمى بازوش رو و سرم بودم، تر

 .بستم و چشمام  و
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 من به بده و لیوان اون فرمیسك_

 



 .سمتش گرفتم و برداشتم میز روى از و لیوان

 

 مكشید چشمام به دستى شد، ریختن چایى مشغول

 :گفتم و

 

 !كجاست؟ اردوان ، سروناز_

 

 .انداخت باال اى شونه سروناز

 

 پرت و خرت سرى یه رفت صبح دونم، نمى_

 موقع تا. داره كار جایى ره ىم گفت و آورد

 .گرده مى بر برگشتمون

 

 خودم براى پنیرى نون ى لقمه و دادم تكون سرى

 سرى من، جز بودن خورده صبحونه همه گرفتم،



 شدت از بودم شده بیهوش اردوان بغل تو دوم

 طرع هنوزم ولى نبود، شدم بیدار وقتیم خستگى،

 فكر چون بقیم كردم، مى حس لباسم رو و تنش

 . بودن نكرده بیدارم نیست خوب حالم كردن مى

 

 بلند و سرم شد گذاشته روم جلو كه لیوانى با

 نگام سوالى داشت كه سروناز به زدم زل و كردم

 .كرد

 

 . فكرى تو همش صبح از! دختر؟ تو كجایى_

 

 لبام سمت به كه همون و برداشتم و چایى لیوان

 :دادم جواب بردمش مى

 

 .نیست چیزى نه_



 

 !مئنى؟مط_

 

 دادم تكون سرى

 

 .اوهوم_

 

 اى باشه نشده قانع بود معلوم قیافش از كه این با

 چایى خودشم براى رفت، كترى سمت به و گفت

 .نشست روم به رو اومد و ریخت

 

 !فرمیسك؟_

 

 !هوم؟_



 

 آرومى صداى با و انداخت ها بچه به نگاهى

 :گفت

 

 !خوابید؟ تو اتاق تو اردوان دیشب_

 

 سرفه به كردم شروع و گلوم تو دپری قند یهو

 و شد بلند جاش از نگرانى با سرونازم. كردم

 نگرانى با زد مى ضربه پشتم به كه طور همون

 :گفت

 

 تو قند بخور چاى! فرمیسك؟ خوبى واى اى_

 .نكنه گیر گلوت

 



 از خورده به و كردم سرفه هم سره پشت بار چند

 اب و كشیدم لبام به دستى. خوردم و داغم چایى

 :گفتم وحشت

 

 !فهمیدن؟ همه_

 

 .كرد نگام مشكوك سروناز

 

 !تاس؟ دو شما بین چیزى_

 

 جام از سریع و دادم تكون نه ى نشونه به سرى

 شدم بلند

 



 ولى اتاق، تو اومد بود حالم نگران دیشب_

 خوب ما بین ى رابطه دونى مى خوب خودت

 .باشه بینمون تونه نمى چیزیم پس نیست،

 

 آورده برام كه اى صبحونه طرخا به لب زیر و

 .بیرون رفتم آشپزخونه از و كردم تشكرى بود

 

 زدن، مى حرف و بودن نشسته پذیرایى تو همه

 نگران و داره استرس بود معلوم قیافش از مریم

 و سیاوش ى خیره نگاه به توجه بى آرامیسه،

 اىج تنها یعنى نشستم، مبل رو مریم كنار سامیار

 قیافه اون با و سمتم چرخید بود، اون كنار خالى

 :گفت مهربونش ى

 

 !خوابیدى؟ خوب_



 

 شحرف كه این با نشونم، لبم رو اجبار به لبخندى

 به داره كردم مى حس ولى بود منظور بى

 .كنه مى اشاره من كنار اردوان حضور

 

 خواب بد میشه عوض جام معموال من نبود، بد_

 .كردم عادت خودم تخت به میشم،

 

 ددا تكون سرى

 

 نباشه، آرامیسم اگه مخصوصا اینطوریم، منم_

 ما!نبود؟ سرد اتاقت تو بره، نمى خوابم كال دیگه

 ای بود آرامیس پیش یا فكرم زدیم، یخ دیشب كه

 .شه بد حالت موقعیت این تو ترسیدم مى تو،

 



 هب شمال مسافرت از زدم، مهربونیش به لبخندى

 .بود شده من ى جنبه بى بدن ى متوجه بعد

 

 . بود گرم اتفاقا نه_

 

 .شد متعجب چهرش

 

 گرمه اتاق كردن جرزنى كنم فكر! بود؟ گرم_

 .تو به دادن رو

 

 دوباره دیشب اتفاقات. خندید صدا بى خودش و

 خونه سرماى وجود با گرفت، جون چشمام جلوى

 حضور خاطر به تنم گرماى دیشب دونستم نمى

 چى هر ولى شوفاژ، بودن روشن یا بود اردوان

 ....زیاد خیلى بود، گرم خیلى بود كه
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 اردوان سمتش، چرخید ها نگاه همه در صداى با

 و دش خونه وارد جینش شلوار و بلند نسبتا كت با

 :گفت جمع به رو

 

 باید شین آماده سه بشمر شده، باز جاده_

 تو ترسم مى نیست، خوب خیلى هوا برگردیم،

 .بمونیم جاده

 

 مى حس شد، بلند جاش از بقیه از زودتر سیاوش

 مهگل چسبیدن به و كالفگیش و كالفس كردم

 همیشه داشتم یاد به كه جایى تا دادم، ربط بهش

 . بود بیزار بچسبه بهش یكى كه این از

 

 هب سیاوش. شدم بلند جام از منم مریم شدن بلند با

 نازكش صداى با مهگل كه رفت اردوان سمت

 :گفت



 

 همه شیم آماده بذار سرده، نریا بیرون سیاوش_

 .بریم هم با

 

 دور سیاوش چشم از كه زدم پوزخندى اراده بى

 كنه نگاه مهگل به اخم با شد باعث همین و نموند

 اهمیت بى ببنده، و دهنش نگاهش با كنه سعى و

  بود، آماده وسایالم شدم اتاقم وارد

 

 و شد باز در كردم سر و شالم و پوشیدم و كاپشنم

 انداختم جدیدش تیپ به نگاهى. داخل اومد اردوان

 .دش نزدیك بهم كه میاد بهش چقدر گفتم دلم تو و

 

  برداشت تخت كنار از و كولم

 



 !ندارى؟ الزمش_

 

 .خوامش مى چرا_

 

 زیپ گرفتم، ازش رو كوله و كنارش رفتم

 و كالباسیم و صورتى رژ و كردم باز و كوچیكش

. بود شده روح بى قیافم آینه، جلو رفتم و تمبرداش

 از اردوان توسط كه بزنم و صورتى رژ خواستم

 .شد كشیده دستم

 

 اشاره ابرو و چشم با ، سمتش چرخیدم متعجب

 :گفت و كرد دستم تو كالباسى رژ به اى

 

 .میاد بهت بیشتر بزن، اونو_

 



 راجب اردوان بود بار اولین شد، بیشتر تعجبم

 كه این از كرد، مى نظر اظهار ورط این چیزى

 قلبم به خوبى حس یه میاد بهم چى هست حواسش

 .شد سرازیر

 

 تو ولى آیینه سمت چرخیدم و دادم تكون سرى

 خودم روى و اردوان نگاه سنگینى حالتم اون

 . كردم مى حس

 

 ،مالیدم بهم و لبام و كشیدم لبام رو بار چند و رژ

 اون از و بود كرده تغییر رژ یه همون با چهرم

 .بود اومده در حالى بى

 

 به لبخندى. میومد بهش رنگشم اردوان قول به

 هك بریم بگم تا سمتش برگشتم و زدم خودم روى

 .ماسید لبام رو لبخند لبام رو نگاهش دیدن با



 

 هب سریع خیلى اردوان كه گرفتم دندون به و لبم

 به و نشوند ابروهاش بین اخمى اومد، خودش

 كه طور همون و داشت برش ، فتر كولم سمت

 :گفت رفت مى در سمت به

 

 .بیوفتیم راه باید بیرون بیا شو آماده سریع_

 

 :گفتم لب زیر و انداختم تاپام سر به نگاهى

 

 آمادم كه من_

 

 .شدم خارج اتاق از دنبالش به و

 



 بودن، در دم دمه آماده و حاضر همه ها بچه

 بود ردنك صحبت گرم كامران با همچنان سامیار

 به سامیار و زد مى حرف كامران فقط البته

 .داد مى گوش حرفاش

 

 هبقی از تر جلو و گفت بریمى جمع به رو اردوان

 دنبال كه اردك جوجه یه مثل شد، خارج ویال از

 همین. افتادم راه اردوان دنبال میوفته راه مادرش

 اومد سریع سروناز ایستادم ها ماشین كنار كه

 :گفت ذوق با و پیشم

 

 یوبسن گلى و سیا بریم، ما با بیا فرمیسك_

 خورده یه ور این بیا گذره، نمى خوش باهاشون

 .بیاریم در بازى جینگولك

 



 اردوان توسط دستم بزنم حرفى كه این از قبل

 :داد جواب من جاى و شد گرفته

 

 پیشه ببرم، و جایى و فرمیسك اینجا از باید_

 .بهتره باشه خودم

 

 نمى اونم انگار. هم تو رفت زسرونا و قیافه

 و گفت اى باشه كه كنه مخالفت اردوان با تونست

 دلخور بود معلوم شد، دور ازمون سرعت به

 .شده

 

 هب و من و كشید و دستم كه اردوان سمت برگشتم

 و كرد باز رو جلو در برد، خودش ماشین سمت

 مى جلو صندلى روى و من كه طور همون

 :گفت لب زیر نشوند



 

 .گردى مى بر خودم با اومدى خودم با_

 

 چیزى یه ، رفت ها بچه سمت به سریع خیلى و

 و ماشین سمت برگشت دوباره و گفت بهشون

 خیلى كرد روشن و ماشین كه همین. شد سوار

 :گفتم جدى

 

 !برم؟ سروناز با نذاشتى چرا_

 

 دونستم صالح اینطور حتما_

 

 گفتى بهش دروغ به چرا اصال! صالحى؟ چه_

 !بریم؟ جایى هقرار

 



 :داد جواب و گذاشت چشمش روى و عینكش

 

 و اینجا بندازه و خودش نداشتم حوصله چون_

 .اینجا بیاد خودش نرفتى تو كه این عوض در

 

 !كنه؟ مى تنگ رو تو جاى مگه_

 

 شاید_

 

 زمزمه لب زیر و گرفتم ازش و نگاهم كفرى

 :كردم

 

 زورگو_

 



 كه گفتم طورى اصال.  شنید بودم مطمئن و

 .بشنوه
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 جلوتر اردوان و بود سرمون پشت ها بچه ماشین

 و دادم تكون صندلى به و سرم. روند مى بقیه از

 شدم بیرون منظره ى خیره پنجره از

 

 .بخواب بخوابون رو صندلى_

 

 فرمون رو دستاش جفت. انداختم بهش نگاهى نیم

 به رو بودن زده بیرون كه تشدس رگاى و بود

 .دید شد مى راحتى

 

 .نمیاد خوابم_

 

 :داد جواب كنه نگاهم كه این بدون

 



 .شدى بیهوش و گفتى و همین دیشبم_

 

 .گرفتن جون چشمام جلو دیشب هاى صحنه

 

 !بودم خسته دیشب_

 

 .میاى خسته نظر به االنم_

 

 دادم جواب حرص با

 

 . نیستم خسته هیچم االن_

 

 باال ابرویى بود جلو به نگاهش كه رطو همون

 انداخت



 

 !بخوابونمت؟ خواى مى یا نمیاد خوابت! جدا؟_

 

 و سرم دوباره و گرفتم ازش و نگاهم حرص با

  كه گذشت اى لحظه.  گذاشتم صندلى روى

 :اومد حرف به دوباره

 

 !بده؟ درس بهت قراره كى تا پسره این_

 

 انداختم باال اى شونه

 

 دونم نمى_

 

 درست از چقدر جواب، نشد كه دونم نمى_

 موره دوره باشم گفته االن از فرمیسك! مونده؟



 دهر بره بده و درسش زودتر بگو شو، بیخیال رو

 .كارش

 

 كردم نگاهش مشكوكى حالت با

 

 !وقت؟ اون چرا_

 

 داد جواب جدى خیلى

 

 .گم مى من چون_

 

 !باشه؟ تو نظره به چى همه قراره مگه_

 

 .بوده وراینط كه حاال تا_



 

 .نباشه تونه مى بعدش به این از_

 

 . سمتم برگشت عمیقى اخم با

 

 سال نذارم خودم ى خونه ببرمت نذار فرمیسك_

 .ببینى بیرونو رنگ سال به

 

 شیر بودم كرده پیدا و ضعفش نقطه كه این از

 :گفتم پررویى با و شدم

 

 كردن نهى و امر به نیاز دارم تر بزرگ خودم_

 امبی تو ى خونه دیگه نیست ارمقر نیست، هم تو

 ، بسپاره تو دست و من عمو نكنم فكر دفعه این

 ؟!نه دیگه، شد تموم پذیریت مسئولیت دوره



 

 كمى و ماشین سرعت و كرد اى قروچه دندون

 .باال برد

 

 وقت اون هست كى! آره؟ دارى تر بزرگ كه_

 یا! زنى؟ مى صداش عمو هنوز كه پدرى!؟

 فكر سال همه این كه گىالدن مرتیكه اون شایدم

 و استفادش كه این از بعد و پدرته كردى مى

! هوم؟ رفت، و كرد گم و گورش كرد ازت

 !كدوم؟

 

 این تو اونم باالش سرعت و عصبیش صداى

 دونستم نمى. شد ترسم باعث خطرناك ى جاده

 صداى همون با كه كنم آرومش تا بدم جوابى چه

 :داد ادامه عصبیش

 



 میام، حساب به من ترت رگبز تنها كه فعال_

 چى، همه به بزنه گند خود سر باباتم زارم نمى

 فرسمتش مى شه تموم كارش ولى آورد و سامیار

 .بره

 

 :داد ادامه وار تهدید و انداخت بهم نگاهى نیم

 

 وقته اون برى، كج خواد مى دلم فقط فرمیسك_

 باعث كه اونى هم ریزم مى رو تو خون هم كه

 رزی كه باش رفتارت مراقب پس. شد رفتنت كج

 .منى بین ذره

 

 [۱۰:۵۵ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک

 

#part_291 



 

 

 

 

 

 

 

 .كردم نازك براش چشمى پشت

 

 نیازى هست، كارام به حواسم رم، نمى كج من_

 هاگ كنى، تاكید موضوع این رو دقیقه هر نیست

 .بودم كرده بار هزار حاال تا كنم كارى بود قرار

 

 .كردى بیجا خیلى تو_



 

 .كردم نگاهش حرص با

 

 چى واسه! چه؟ تو به اصال! كردم؟ جا بى من_

 !من؟ سره باال آقا شدى

 

 .هستم چون_

 

 .باال بردم و صدام

 

 همون یا عمو من سره باال آقا تنها نیستى، نه_

 تصمیم من براى تونه مى كه اونه فقط باباس،

 !نكنم چیكار یا كنم چیكار بگه و بگیره

 



 اردوان یهو كه زدم مى فحر عصبانیت با من

 .بود متعجب نگاهش سمتم، برگشت

 

 :گفت كه چرخوندم مخالفش سمت به و سرم

 

 ىحال خوش از بود اینجا االن اگه كنم فكر! بابا؟_

 !كردى قبول باالخره پس. میاورد در بال

 

 دونستم نمى هنوزم شد، اشك از پر هام چشم

 همب و بود پشتم همیشه كه مردى نه، یا كردم قبول

 هفده از بعد اینو من و بود، پدرم كرد مى كمك

 !بود؟ آسون كردنش باور آیا فهمیدم، سال

 

 دونه اشك هاى قطره و گذاشتم هم رو هام چشم

 داشتم. چكیدن گونم رو چشمم ى گوشه از دونه



 طاقت گذشته مثل دیگه شدم، مى نارنجى نازك

 .بزنه حرف بد باهام اردوان كه نداشتم و این

 

 هیچى ولى باشه سخت كردنش باور شاید_

 كوروش ، نامدارایى از تو ده، نمى تغییر واقعیت

 و واقعیت سال همه این شاید كه پدرى پدرته،

 االنم بود، پدر برات بازم ولى كرد مخفى ازت

 ىم خودته، خاطر به نمیاد سمتت گذشته مثل اگه

 . شى معذب كه شه، بد حالت ترسه

 

 .سمتش برگشتم خشونت با

 

 !مریضم؟ چون فقط نگفت چیزى سال همه این_

 خاطر به سال هفده! بوده؟ حالم نگران بازم البد

 ردم به با گذاشت كرد سكوت نشه بد حالم كه این

 وت كنم، زندگى بود متنفر ازم همیشه كه غریبه



 اون اسم وقتى نزد، سر بهم بار یه سال هفت اون

! بود؟ كجا شناسنامم تو اومد پدر عنوان به مرد

 مرد اون دستاى تو داشتم من و مرد مادرم وقتى

 و من هویت! بود؟ كجا شدم مى بزرگ رحم بى

 از و چى همه یهو تا كرد مخفى ازم سال همه این

 !آره؟! بشنوم؟ غریبه یه دهن

 

 من مثل بود، كالفه اونم كرد، مكث كمى اردوان

 بود دستاش تو كه ماشین فرمون به فشارى ،

 :داد جواب عصبى صداى با و كرد وارد

 

 دیگه تو كرد سكوت اون اگه بپرس، خودش از_

 .بگیر و جوابت و بپرس! كردى؟ سكوت چرا

 

 :تمگف بغض با و كردم پاك و اشكام دست پشت با



 

 بود قرار اگه بپرسم، چیزى خوام نمى دیگه_

 و كاراش همه دلیل گفت، مى خودش بگه

 وقتى چرا گفت مى داد، مى توضیح و رفتارش

 یه دست سپرد و من داد نجاتم مرد اون ستد از

 . اون از بدتر

 

 .انداخت بهم نگاهى نیم دوباره اردوان

 

 !نه؟ دیگه منم بدتر اون_

 

 كرده پنهونش دلم تو سال همه این كه دردى با

 :گفتم بودم

 

 !نبودى؟_



 

 و گلوش سیبك حركت از ولى كرد سكوت

 اندازه چه تا فهمید شد مى چشماش قرمزیه

 .هعصبانی

 

 و صحبت سره خودش كه حاال زدم، نیشخندى

 و چى همه باید زدم، مى حرف باید بود كرده باز

 زد، دلم به كه هایى زخم از دردام، از. گفتم مى

 .چیز همه از ، كاراش از

 

 واقعیمه پدر كردم مى فكر كه شخصى از وقتى_

 این با نشد، صاف باهاش دلم وقت هیچ كرد جدام

 تمحب بهم بود اختیارم در زاچی بهترین همیشه كه

 مى خودم با همیشه ولى بود بهم حواسش كرد مى

 پسرش چون! چرا؟ دونى مى دزدیده، منو گفتم

 داد، مى عذاب و من كرد، مى اذیت و من همیشه



 مى اون چشم از اینارو همه من و كرد مى تحقیر

 پدرم از و من كردم مى فكر كه كسى از دیدم،

 این تو آورد و من كه دبو سالم هفت كرده، جدا

 كه كوچیك ى خونه یه تو قبلش تا عمارت،

 مى زندگى داد مى كثافت و مواد گند بوى همیشه

 چشمم به عمارت تجمالت وقت هیچ ولى كردم

 آقاى چون بودى عمارت اون پسر تو چون نیومد

 .....چون بودى دردم باعث چون بودى عمارت

 

 ترمز و جاده كنار اردوان یهویى پیچیدن با

 انقدر چى همه گرفتم، خون خفه وحشتناكش

 و كارى هیچ انجام قدرت كه افتاد اتفاق یهویى

 مدید كه اردوان سمت برگشتم وحشت با. نداشتم

 .منقبض فكش و شده عصبى نفساش

 



 و كرد وارد بود مشتش تو كه فرمون به فشارى

 كه زد فرمون به محكم اى ضربه مشت با یهو

 .فتگر درد جاش به من دست

 

 از عجله با و كرد باز و ماشین در لحظه همون و

 ازش اى لحظه چرا دروغ. شد پیاده ماشین

 نهات خیابون وسط باهاش و بود عصبانى ترسیدم،

 .بودم

 

 منتظر زد، چنگ موهاش به و ایستاد جاده كنار

 ش،سیاو ماشین تو برم سریع و برسن بقیه بودم

 ریسك موقعیت این تو اونم اردوان كنار موندن

 .بود

 

 فهمیدم آورد در جیبش از كه و سیگارش پاكت

 مى و فكرش كه چیزیه اون از بدتر اوضاع



 ارسیگ زیادش عصبانیت موقع فقط اردوان. كردم

 .كشید مى

 

. ریش به فرستاد و دودش و زد سیگارش به پكى

 برم خواست مى دلم سوخت، جاش به من ریه

 ماا كنم، له پام زیر و بگیرم ازش و سیگار

 از كه كارى تنها لحظه اون نداشتم، و جرعتش

 ...گریه فقط بود، گریه میومد بر دستم
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 و كشید سیگارشم دومین اردوان گذشت دقیقه چند

 با عطرش بوى.  شد ماشین سوار داغون حالى با

 به و جالبى تركیب و بود شده قاطى سیگار بوى

 .بود آورده وجود

 

 ولى كرد مى اذیتم بو این كشیدم، عمیقى نفس

 و دستم  نكردم نگاه اردوان به داشتم، دوستش

 نشه، اشكام ى متوجه تا گرفتم صورتم جلوى

 صداى با اردوان یهو كه گذشت اى لحظه

 :گفت خشدارى



 

 !كنى؟ مى گریه دارى_

 

 و دستش. ندادم جوابى و گذاشتم هم و چشمام

 سمت چرخوند و سرم و شتگذا چونم روى

 . خودش

 

 .ببینمت_

 

 به زدم زل و كردم باز و پلكام الى آروم

.  بود كرده فروكش كمى عصبانیتش چشماش،

  كشید چونم روى وار نوازش و شصتش

 

 !هوم؟! كنى؟ مى گریه چرا_

 



 وارد چونم به فشارى كه گرفتم ازش و نگاهم

 :كرد

 

 .زنم مى حرف تو با دارم كن، نگاه منو_

 

 

 :دادم جواب بغض با و چشماش تو زدم زل

 

 و بد بچگى همون از قلبم اوضاع چرا دونى مى_

 !شد؟ بدتر

 

 سوالى نداشت، ازم و سوال این توقع بود معلوم

 كرد نگاهم

 



 همون از و بود زادى مادر قلبیم مشكل چون_

 تو همیشه مرده اون كه ، بودم اینطور بچگى

 بوش كشید، مى سیگار مواد، بر عالوه خونه

 ترسیدم مى آخه گفتم نمى چیزى و كرد مى اذیتم

 و تاقا تو رفتم مى بچگى عالم تو كنم، عصبانیش

 نمى برام جونى دیگه كه انقدر كردم، مى سرفه

 .یادمه خوب چیزارو این ولى بودم بچه. موند

 

 به دلم خودم كه زدم حرفارو این مظلوم انقدر

 چونم روى از اردوان دست. سوخت خودم حال

 كشید، آغوش به محكم منو و نشست شونم روى

 بازم ولى داد مى سیگار بوى كمى هنوزم تنش

 دوست و تنش گرماى داشتم، دوست و تنش عطر

 دوست و مرد این چیز همه من چرا دروغ داشتم،

 .داشتم

 



 گلوم تو و هقم هق صداى و گرفت شدت گریم

 نداشتم هام گریه براى آغوشى حاال تا كردم، خفه

 شده احساسى بازم اردوان حركت این با حاال و

 .بودم

 

 وار نوازش و دستش و فشرد خودش به و من

 روى و هام چشم. آورد در حركت به كمرم روى

 بلند گوشم كنار مردونش صداى كه گذاشتم هم

 :شد

 

 .كشم نمى دیگه نكن، گریه دیگه بسه_

 

 !من؟ جلوى فقط_

 

 كرد مكث كمى



 

 رو كنه اذیت رو تو كه چیزى كشم، نمى كال_

 .دم مى قول بهت كنار، زارم مى

 

 قول حتى. نشست لبم ى گوشه دردى پر لبخند

 از بار این كه بغضى با. بود شیرین دادنشم

 :گفتم بود اردوان حال خاطر به نگرانى

 

 تو هاى ریه و كنه مى اذیت و من قلب سیگار_

 . داغون رو

 

 .نشست موهام روى اردوان دست

 

 مى اذیت كه وقته خیلى كنه، مى ذیتا منم قلب_

 .كنه



 

 براى تالشیم هیچ ولى نفهمیدم و منظورش

 و بود مهم تنش گرماى فقط اآلن نكردم، فهمیدن

 .آرامشش پر آغوش
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 بیرون كشید آغوشش از و من گذشت، اى لحظه

 اماشك كشید، چشمم رو آروم و شستش انگشت و

 :گفت و كرد پاك و

 

 فعال. كنه مى درست چیزارو خیلى زمان گذر_

 شد، تموم دیگه كه بود چى هر گذشته. كن صبر

 ىچیز و گذشته برگردیم تونیم نمى آیندس، مهم

 . بسازیم رو آینده تونیم مى ولى كنیم، درست رو

 

 گاهن پاش روى فندك به سكوت در و نگفتم چیزى

 روى از و فندك یهو و گرفت و نگاهم رد كردم،

 لحن با و ماشین پشت انداخت و برداشت پاش

 :گفت تاكیدى



 

 .كشم نمى یعنى كشم نمى گفتم_

 

 :داد ادامه كه دادم تكون سرى

 

 !بریم؟_

 

 ماشین. دادم و جوابش سرم دادن تكون با هم باز

 . كرد روشن و

 

 !خورده؟ گربه و متریت شیش زبون_

 

 .زدم محوى لبخندى

 



 اوهوم_

 

 هب ماشین و گفت"  اى كرده غلط گربه" لب زیر

 .كرد هدایت جاده سمت

 

 كمى حاال ولى بودم عصبى كلى اولش كه این با

 دمز زل و كشیدم عمیقى نفس بود، شده بهتر حالم

 چارتار صداى لحظه همون پوش، سفید زمین به

 پس ام،لب رو نشست تلخى لبخند ماشین، تو پیچید

 خواننده شك بدون كرد، مى گوش چارتار اردوان

 ...من مثل بود، عالقش مورد ى

 

 

 



 دمكر باز و كمربندم عمارت تو ماشین پیچیدن با

 و ماشین اردوان. دادم بدنم به قوسى و كش و

 كه این از قبل و كرد پارك همیشگیش جاى سره

 . خورد زنگ گوشیش شم پیاده

 

 روى از و كولم و شدم پیاده نكردم، توجهى

 عمارت سمت به خواستم. برداشتم پشت صندلى

 :گفت كه شنیدم و اردوان صداى كه برم

 

 .هباش همرات مدارك فقط اینجا، بیاین پس باشه_

 

 هاى قدم با. كنم گوش حرفاش به تا ایستادم نه

 مدل فقط االن برداشتم، قدم عمارت سمت به بلند

 مى گرم آب دوش یه و نرمم و گرم اتاق

 .خواست



 

 رو حمیرا بارى چند شدم، عمارت وارد كه همین

 به شدم امید نا دادنش جواب از وقتى و زدم صدا

 و تخت رو كردم پرت و كولم. رفتم اتاقم سمت

 ى خونه جا هیچ"گفتم مى لب زیر كه طور همون

 .حموم تو پریدم" نمیشه آدم خود
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 پوشیدم و لباسام و گرفتم سرسرى دوش یه

 بگیرم دوباره خواست مى دلم خستگى شدت از

 اونم بود، حمیرا.  شد باز اتاق در كه بخوابم

 . زد نمى در اغلب

 

 .شد زدنم لبخند باعث لبش رو لبخند

 

 صداتون چى هر اومدن موقع جون حمیرا سالم_

 !بودین؟ رفته جایى نبودین، زدم

 

 شد نزدیك بهم

 



 خوش! عزیزم؟ خوبى ماهت، روى به سالم_

 ! گذشت؟

 

 دادم تكون سرى

 

 . بود عاولى خالى شما جاى_

 

 ادامه رفتم مى شوفاژ سمت به كه حالى در بعد

 :دادم

 

 .تنمه تو سرما هنوزم شدیم، منجمد ولى_

 

 شد نگران حمیرا ى چهره

 



 واست خواى مى! خوردى؟ و داروهات_

 !كنم؟ دم جوشونده

 

 .خوبم نیست، جوشونده به نیازیم خوردم، آره_

 

 سرماخوردگى قرص به وایسا. نخورى رماس_

 .بیارم واست

 

 خیلى بره اتاق در سمت به خواست كه همین و

 :گفتم سریع

 

 كافى ى اندازه به امروز خواد، نمى نه نه نه_

 حالمم میشه، سوراخ داره معدم خوردم، قرص

 .خورم نمى سرما نباشید نگران شما خوبه، خوبه

 



 !مطمئنى؟_

 

 دادم تكون سرى

 

 .ئنممطم_

 

  كشید صورتش به دستى

 

 نیاریا، در بازى غد باز شد بد حالت پس، خوبه_

 هدیگ بشى مریض هوا این تو بدم، دارو بهت بیا

 .نمیشى خوب آسونیا این به

 

 :گفت سریع خیلى كه گفتم اى باشه لب زیر

 



 گفت آقا بگم، بهت و این اومدم راستى واى اى_

 آقاى ى خونه كه این مثل داریم، مهمون شب

 آماده بگم بهت گفتن اینجا، میان اینا سیاوش

 .باشى

 

 !مناسبت؟ چه به! اینا؟ سیاوش_

 

 هم بزرگ آقا ولى نفهمیدم، منم و مناسبتش_

 مهمونى این ترتیب ایشون كه این مثل ،  هست

 .دادن رو

 

 مى واقعیت از نه شد، خالى دلم تهه لحظه یه

 لسا همه این كه پدرى از نه كنم فرار تونستم

 .زدم مى صداش عمو

 



 لحن با و گذاشت شونم روى و دستش حمیرا

 :گفت بخشى آرامش

 

 كسى با شدن رو در رو مثل میاى، بر پسش از_

 پدرتم. داشتى دوستش پنهونى سال همه این كه

 دوست بود مجبور و داشت دوست سال همه این

 این باش مطمئن نده، بروز خیلى و داشتنش

 همه این چون. تره سخت پدرت براى رویارویى

 حاال و كرده مخفى ازت و بینتون و رابطه سال

 باید دونه نمى ساله چند راز این شدن فاش با

 .كنه نگاه روت تو چطور

 

 !نه؟ داشتى خبر چیز همه از تو_

 

 .خورد جا سواالم این از حمیرا



 

 !گفته؟ كى_

 

 !باشه؟ گفته كسى قراره مگه_

 

! دونم؟ ىم من كنى فكر شد باعث چى آخه خب_

 .فهمیدم خودت با منم

 

 :داد ادامه كه دادم تكون سرى

 

 و سیمین امروز برسم، كارام به برم دیگه من_

 مكنی گردگیرى رو خونه هم باید. كمكم میان مینا

 و كن استراحت خورده یه هم تو. بپذیم شام هم

 به خورده یه پریده روت و رنگت. شو آماده

 .نكنن راجبت اشتباهى فكراى  برس خودت



 

 از كسى خواست نمى فهمیدم، خوب و منظورش

 ىسر. بشه خبر با داشتم سیاوش به كه اى عالقه

  دادم تكون

 

 همه كه رسم مى خودم به جورى یه باشه،_

 . بمونن دهن به انگشت

 

 شیدك و لپم حمیرا. كردم باز گوش بنا تا و نیشم و

 :گفت صداش تو آشكار حالى خوش با و

 

 هدیگ ساعت دو یكى بخواب ربگی وروجك باشه_

 .كن خشك موهاتم كنم، مى بیدارت

 

 !دیگه؟ امر كنم مى خشك موهامم باشه_



 

 .رفت در سمت به و خندید

 

 .نره یادت موهات كردن خشك فقط هیچى دیگه_

 

 فتنر با. شنیدم بالیى بى چشمت و گفتم چشمى

 و دادم بدنم به قوسى و كش ، اتاق از حمیرا

 چیزى حاال تا. اردوان متس رفت ذهنم دوباره

 .كنه درگیر و ذهنم انقدر بود نتونسته
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 لمد برد، نمى خوبم اما كوفته، بدنم و بودم خسته

 با خواست، مى و دیشب خواب مثل خواب یه

 مى دلم و شدم مى عادت بد داشتم شب یه همون

 جدیش لحن اون اب و كنارم بیاد اردوان خواست

 !"بخوابونمت؟ یا خوابى مى" بگه

 

 

 ،بست نقش لبام رو شب اون یادداورى با لبخندى

 چقدر بداخالق هاى آدم شدن نرم فهمیدم مى تازه



 كه اینه تر بخش لذت اون از و. بخشه لذت

 و نبود حالیش هیچى عصبانیت موقع كه اردوانى

 سكوت بار این گفت مى میومد دهنش به چى هر

 اون تو و كنه كنترل و خودش داشت سعى د،كر

 رامب خیلى كارش این. شد پیاده ماشین از موقعیت

 ....خیلى داشت، ارزش

 

 

 من ۸ ساعت راس  شد، سپرى سرعت به زمان

 منتظر كرده آرایش صورتى و مناسب لباسى با

 كه نداشت اهمیتى هیچ برام بودم، مهمونا اومدن

 یا عمو با ایدب كه بیاد، مهگل با قراره سیاوش

 این كه بود حسى مهم. شم رو به رو بابا همون

 .بود زده جوونه دلم تو اردوان به نسبت روزها

 



 نداشتم، براش جوابى هیچ خودمم فعال كه حسى

 ، شهبا فقط تلخ اتفاق همه این بین خواست مى دلم

 .داشتم كنارش كه تلخى ى گذشته وجود با حتى

 

 هب بازم ولى بودم كنارش صبح همین تا كه این با

 دونم نمى ببینمش، خواست مى دلم عجیبى طور

 هر ولى اى، دیگه چیز یا بود دلتنگى حسم این

 رسید، مى نظر به قشنگى حس بود كه چیزى

 .قشنگ خیلى

 

 آرایشم میز پشت از خورد در به كه اى تقه با

 :گفتم و شدم بلند

 

 .بفرمایید_

 



 .شد وارد زیر به سر سیمین و شد باز در

 

 .كنم صداتون گفتن آقا اومدن، مهمونا خانوم_

 

 م چرخید شد، خارج اتاق از كه گفتم اى باشه

 زیبا انداختم، خودم به و آخر نگاه و آیینه سمت

 .فریب دل كمى شاید و بودم شده

 

 فرن یه چشم به فقط امشب خواستم مى كه زیبایى

 نفس كردم، هدایت گوشم سمت به و موهام بیاد،

 بودن خوب از اطمینان از بعد و دمكشی عمیقى

 به امروز. رفتم در سمت به لباسام و چهره

 باید پس شدم مى ظاهر نامدار آقاى دختر عنوان

 خبر هنوز بقیه شاید.  رسیدم مى نظر به خوب

 .دونم مى كه خودم ولى باشن نداشته



 

 شدن باز با شد مساوى ها پله از من اومدن پایین

 به شلوار كت همیشه مثل بابا مهمونا، ورود و در

 شبه خیلى كه رسمى و شیك و تیپ یه داشت، تن

 و سیاوش مادر و پدر شامل كه مهمونا میومد،

 هدایت خونه داخل به و بود مهگل و سروناز

 .كرد

 

 كه مهربونى مرد شاهرخ عمو رفتم سمتشون به

 عموى و زدم مى صداش عمو سال همه این

 هب رو زود خیلى زد، لبخندى دیدنم با بود واقعیم

 . كردم سالم جمع

 

 روى محبت با و نشست سرم روى عمو دست

 .بوسید و موهام

 



 !بهترى؟ قشنگم دختر سالم_

 

 اوضاع! خوبین؟ شما جون، عمو ممنونم_

 !بهتره؟ كمرتون

 

 داد تكون سرى

 

 .دخترم بهترم شكر،_

 

 اب بود، زده زل بهم عشق از پر لبخندى با بابا

 رسیدم كه كردم بش و شخو كمى سیاوشم مادر

 همه نكرده عقد هنوز بود جالب برام مهگل، به

 .سیاوشه دنبال جا

 

  كردم دراز سمتش به و دستم



 

 .جان مهگل اومدى خوش خیلى_

 

 با سنگین سر خیلى ، كرد تشكرى لب زیر

 به بقیه سر پشت و كردم علیك سالم سیاوشم

 .افتادن راه پذیرایى سمت

 

 لمبغ تو كرد پرت و شخود سروناز رفتنشون با

 :گفت ذوق با و

 

 ات صبح از كثافت، تو شدى خوشگل چه امشب_

 !خودت؟ با كردى چیكار حاال

 

 :دادم جواب گوشش كنار و زدم كجى لبخند

 



 ...جادو_

 

 :گفت لب زیر و گرفت بازوم از نیشگونى

 

 .رسم مى و حسابت بعدا_

 

 بقیه به دنبالش به و كردم اى خانومانه ى خنده

 .شدم یكنزد
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 گرفته سر از ها بش و خوش نشستنمون با

 و كوتاه و سواالشون تمام كردم مى سعى شد،منم

 بابا كنار گذشته خالف بر بدم، جواب معدبانه

 اباب كه این مثل ، بود حقم كه جایگاهى نشستم،

 نگام لبخند با كه اومد خوشش كارم این از هم

 .كرد

 



 یه مهمونى این كه شدم متوجه حرفاشون از

 كه این مثل شده، گرفته مهگل خاطر به جورایى

 نامش به و شركتش هاى سهام نصف مهگل پدر

 شركت طرف كه مهگل االن و زنه مى

 . شده عزیز جدیدشونه

 

 چیزهایى راجب. بود باهوشیم دختر كه الحق

 ىنم ازشون هیچى من كه كرد مى نظر اظهار

 . شد مى شدنم كفرى باعث همین و فهمیدم

 

 یرگ غافل و سیاوش نگاه باریم چند بین این تو

 بیاره خودش روى به كه این بدون كه كردم،

. دوخت مى بابا به و گرفت مى ازم و نگاهش

 شد، متوجه مادرشم حتى كه بود طورى نگاهش

 سیاوش كه اومد ابرو و چشم براش بارى چند

 .دنكر نگاهم دیگه و كشید اشموه به دستى كالفه



 

 كدوم هیچ من و داشت گفتم براى حرفا چشماش

 خسته واسم داشت كم كم جمع. فهمیدم نمى و

 هاى زبونى بلبل با مخصوصا شد مى كننده

 .مختلف موضوعات و كار راجب مهگل

 

 راه دنبال من و بودن پذیرایى مشغول خدمتكارا

 از سریع عمارت زنگ صداى با آخرشم فرار،

 ورودى در رفتم، در سمت به و شدم بلند جام

 دید قسمت اون به پذیرایى از كه بود قسمتى

 نگاهم لحظه همون كه و كردم باز و در. نداشت

 .بود اردوان بلند قامت به

 

 . بهش زل و كردم تعجب دیدنش از لحظه یه

 



 !داخل؟ بیام زارى مى_

 

 كردم سالم لب زیر و اومدم كنار در جلوى از

 

 خدمتكارا مگه! كردى؟ باز و در چرا تو_

 !نبودن؟

 

 آوردم در زبون بازم

 

 كلید مگه! نكردى؟ باز و در كلید با چرا_

 !ندارى؟

 

 انداخت باال ابرویى

 



 .گذاشتم جاش_

 

. سمتم گرفت و آورد در و كتش لحظه همون و

 و جلو آورد و سرش كه كردم نگاهش متعجب

 :گفت

 

  باید آقا یه پیشواز در جلوى میره كه خانومى_

 .بگیره كتشم

 

 و كتش و كردم قبول و حرفش خنگوال مثل

 ترف بقیه سمت به من از تر جلو اردوان. گرفتم

 .افتادم راه اتاقش سمت به منم و

 

 و شدم اتاقش وارد اجازه بدون بار اولین براى

 این دونم نمى. كمدش تو كردم آویزون و كتش



 حساسیت به توجه با كه آوردم كجا از و شجاعت

 مبست و كمد در داخل، رفتم اجازه ،بدون اتاقش به

 ست انداختم اتاقش به نگاهى فضوال این مثل و

 .داشتم دوست و اتاقش سفید اى سرمه

 

 عكس به نگاهم كه شد خارج اتاق از خواستم

 ،رفتم عكس سمت به افتاد، میزش روى كوچیكى

 .بازی زن یه بغل تو بود كوچولویى پسر یه عكس

 

 شد باز اتاق در كه برداشتم عكس سمت به قدمى

 لحظه همون كه در سمت برگشتم وحشت با ،

 بست در بود، خنثى نگاهش داخل، اومد اردوان

 :گفت و

 

 !كنى؟ مى چیكار اینجا_



 

 نباختم و خودم

 

 .كمد تو بذارم و كتت اومدم_

 

 ایستاد روى به رو كمى ى فاصله با

 

 اجازه بدون كسى كه این از دونى نمى مگه_

 !میاد؟ بدم شه اتاقم وارد

 

 :دادم جواب خودش لحن با

 

 باید گیره مى آقا از كت یه خانوم یه وقتى_

 نهآشپزخو تو كه نداشتى توقع. جاش سره بذارتش

 .كنم آویزونش



 

 من شد باعث كه شد تر نزدیك بهم اى دیگه قدم

 .عقب برم قدم یه

 

 خانوم یه دست ده مى و كتش كه آقایى اون اگه_

 خودم تا كنه صبر باید خانوم اون باشم، من

 . بگیرم ازش و كتم دوباره

 

 !وقت؟ اون كنه صبر باید كى تا_

 

 شد تر نزدیك بهم اى دیگه قدم

 

 .شه تموم كارم كه وقتى تا_

 

 !میشه؟ تموم كى كارت_



 

 !؟ كشید طول چقدر االن_

 

 .ندادم جواب

 

 به زد زل اردوان. دیوار به خوردم بعدى قدم با

 :گفت و چشمام

 

 !شم؟ عصبانى باید االن_

 

 دادم تكون نه ى نشونه به سرى

 

 .تونى نمى_

 



 .كرد نگاهم تر دقیق

 

 !وقت؟ اون چرا_

 

 :گفتم محكم و چشماش تو زدم زل

 

 ...نیستى سابق اردوان اون دیگه چون_
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 یكنزد صورتش و گذاشت سرم كنار و دستش 

 شد تر

 

 !مطمئنى؟ انقدر كجا از_

 

 .رفتارت از_

 

 .باشم شده بدتر شاید خب_

 

 .نشدى_

 



 دست. نشد متعجب من اطمینان همه این از

 شستش انگشت و نشست صورتم روى دیگش

 .اومد در حركت به گونم رو وار نوازش

 

 .نیستم كنى مى فكر كه اونى شاید_

 

 .گه نمى دروغ بهم وقت هیچ من دل_

 

 !چى؟ گفت دفعه این اگه_

 

 .گه نمى_

 

 چشمام تو بین چشماش مردمك كرد، مكث كمى

 صراحت خواست مى انگار. بود گردش در

 .بخونه چشمام از و حرفام



 

 .شدى شجاع_

 

 جواب آروم و مردونش دستاى به سپردم خودم

 .دادم

 

 .ترسم نمى ازت دیگه_

 

 .انداخت باال ابرویى

 

 !ترسیدى؟ مى قبال_

 

 .دادم تكون حرفاش تایید ى نهنشو به سرى

 



 طور همون و چسبید بهم كامل كوتاه قدمى یه با

 مى تكون صورتم رو وار نوازش و دستش كه

 :گفت داد

 

 !نیستم؟ ترسناك دیگه االن_

 

 و شد حبس سینم تو نزدیكى همه این از نفسم

 ازش هنوزم كه این با باال، رفت قلبم ضربان

 :گفتم ولى بردم مى حساب

 

 نه_

 

 !خطرناكیم آدم من_

 



 آرومش چشماى ى خیره و كردم مكث اى لحظه

 .شدم

 

 .نیستى من براى_

 

 !نبودم؟ حاال تا_

 

 .نزدى آسیب بهم. نبودى حاال تا_

 

 گذاشت سینم روى و دستش

 

 !نزدم؟ آسیب اینم به! چى؟ قلبت_

 



 از مسین ى قفسه و رسید خودش اوج به قلبم تپش

 چرا دونم نمى مخودم. شد مى پایین باال هیجان

 :دادم جواب

 

 .زنى مى دارى كنم فكر ولى نزدى،_

 

 .شد پایین باال گلوش سیبك

 

 .نكن خرابش حیفه، قلبت_

 

 .شد بیشتر شجاعتم حرفش این با

 

 .كنم نمى خرابش_

 



 كمرم رو و شد برداشته دیوار رو از دستش

 نزدیك قدر اون. اومد تر نزدیك صورتش. نشست

 .شد مى خالى مصورت رو نفساش هرم كه

 

 وت گونه نجوا صدایى و رفت گوشم نزدیك لباش

 :پیچید گوشم

 

 بیوفته من دست شه، نزدیك من به نذار پس_

 .دما نمى پسش دیگه

 

 ى لحظه هر از تر تاب بى قلبم شد، خالى دلم تهه

 براى و كوبید مى سینم به و خودش اى دیگه

 .بود تالش در سینم از اومدن بیرون

 



 روى  ل،باش. گذاشتم هم رو استرس با و چشمام

 هم روى لذت با و چشمام من و شد كشیده گردنم

 . فشردم

 

 .بود شده گرمم اردوان آغوش تو هم باز

 

 صداى با كه گذاشت گردنم روى و دستش

 :گفتم لرزونى

 

 !كنى؟ خراب و قلبم خواى مى_

 

 گذاشت قلبم روى و دیگش دستش

 

 !كردم؟ خرابش حاال تا_

 



 :مزد لب آروم

 

 نه_

 

 كشید گردنم روى و دستش

 

 خراب قیمت به اگه حتى كنم، نمى خرابش پس_

 .باشه خودم قلب كردن

 

 زدیم زل دوباره و گرفت قرار روم به رو سرش

 دركش بفهممش، تونستم نمى هم، هاى چشم تو

 گیج و گنگ چیزش همه حرفاش ، كاراش كنم،

 .بود كننده

 



 و ششست انگشت و گذاشت چونم روى و دستش

 :گفتم آرومى به. كشید لبم روى

 

 .رنگ پر نه بود قرمز نه_

 

 .برداشت لبم روى از و دستش

 

 .دونم مى_

 

 !كردى؟ پاكش چرا پس_

 

 داد جواب و گرفت فاصله ازم كمى

 



 اینطور و لبات كسى خوام نمى میومد، بهت_

 .ببینه

 

 :دادم جواب پررویى با

 

 .دیدى خودت_

 

 به كه طور مونه و شد جدا ازم یهوهى خیلى

 :گفت رفت مى كمدش سمت

 

 .دارم فرق من_

 

 !فرقى؟ چه_

 



 تو رفت اخماش دوباوه و. انداخت بهم نگاهى نیم

 .هم

 

 مى بیرون برو پرسیدى، سوال خیلى امروز_

 .كنم عوض و لباسام خوام

 

 كه سردش لحن یا بود غرورم خاطر به دونم نمى

 در پشت. بیرون زدم اتاق از و نگفتم چیزى دیگه

 ، دز مى تند گذاشتم، قلبم روى و دستم و ایستادم

. بود شده متوجه اردوانم شك بدون كه تند انقدر

 لگ هام گونه شك بدون و بود رفته باال بدنم دماى

 .بود انداخته

 

 سمت به و دادم بیرون صدا بى و شدم حبس نفس

 .افتادم راه ها پله
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 نگاه ى متوجه شدم نزدیك بقیه به كه همین

 مى خودشون با شاید شدم، خودم رو متعجبشون



 !كرده؟ مى چیكار اردوان با تنها باال اون گفتن

 اردوان همون با تمام سال ده انگار نه انگار

 .كردم زندگى

 

.  نیارم خودم روى به كردم سعى و ندادم اهمیتى

 كردن قطع بدون هم اونا و نشستم عمو كنار

 . شدم زدن حرف مشغول همچنان صحبتاشون

 

 پیش ى لحظه رفتار به و كشیدم موهام به دستى

 صداش، تن نزدیكى، همه اون كردم، فكر اردوان

 نمى دیده توش خشم كه چشمایى آرومش، لحن

 .گرمش آغوش آخر در و شد

 

 .شمان با بابا جان فرمیسك_

 



 هب و منگاه و كردم بلند و سرم سروناز صداى با

 .دوختم شاهرخ عمو

 

 بود، اى دیگه جایه حواسم جان عمو ببخشى_

 .جانم

 

 زد روم به لبخندى

 

 مى كنكور برا شنیدم دخترم، نداره عیبى_

 خوب! چطوره؟ درسات اوضاع پرسیدم خونى،

 !ره؟ مى پیش

 

 باشه توانم در كه جایى تا خوبه، خدا شكر_

 .یرمگ مى نتیجه ایشاال برم مى كار به و تالشم

 



 .داد تكون سرى عمو

 

 مى موفق دونم مى هستى زرنگى دختر ایشاال،_

 .شى

 

 در اردوان لحظه همون كه كردم تشكرى لب زیر

 البا زد مى باال و پیراهنش آستین داشت كه حالى

 .پایین اومد ها پله از

 

 جدى صورتش و داشت مى بر محكم و قدماش

 ى توجه كه بود جذاب قدرى به حركاتش  بود،

 مى تازه. كرد مى جلب خودش به و كسى هر

 همه و داره طرفدار انقدر اردوان چرا فهمیدم

 . كنه مى جلب خودش به رو ها نگاه

 



 عمو  بقیه، همون از یكى شدم مى داشتم خودمم

 بلند جاش از و زد برق چشماش اردوان دیدن با

 بلند جاش از اردوان مقابل در هم عمو حتى. شد

 .شد مى

 

 .پیدایى كم كوچك، رنامدا به_

 

 .گفت جاى عمو كنار اردوان

 

 .جدیدم ى پروژه درگیره ماست از سعادتى كم_

 

 .گذاشت اردوان پشت و دستش عمو

 

 شههمی مثل كه قبلى ى پروژه تو جریانم، در بله_

 خوشش كارت از خیلى رئیسى تركوندى،آقاى



 به رو دیگه ى پروژه تا چند قراره. بود اومده

 .كردى ثابت و بلدیت كار نه،ك واگذار خودت

 

 .زد اى مردونه و محو لبخند اردوان

 

 سیاوش بدون كه بود زیاد انقدر كارا حجم_

 .نبود ممكن انجامش

 

 و زد اردوان روى به لبخندى جواب در سیاوشم

 :گفت

 

 كاره كه من بود، خودت گردن كارا ى همه_

 كاراى درگیر ندادم، انجام پروژه این تو زیادى

 تنها خودت به افتخار این لوح بودم، اى دیگه

 .گیره مى تعلق



 

 زد سیاوش به اى شونه مهگل

 

 مى ارزش بى و خودت كار چرا سیاوش اِ _

 .كشیدى زحمت پروژه این سره ام تو! كنى؟

 

 .اومد حرف به بابا بار این

 

 خودتون ى اندازه به كدومتون هر پسرم آره_

 ایدب ناال. سهیمین پیروزى این تو و كردین تالش

 نمك فكر. پروژه این براى بكنیم و تالشمون تمام

 حسابمون طرف سرى این دونید مى دیگه همتون

 مى خوب كارم این از هدفش.  محمدرضاس

 دریغ زدنمون زمین براى كارى هیچ از دونیم،



 دنگ شیش باید آتوِا، یه منتظره. كنه نمى

 .كنید جمع و حواستون

 

 ادامه منتظره .شدن گرد ترس و تعجب از چشمام

 و داد تكون سرى عمو كه بودم بابا حرف ى

 :گفت

 

 كنیم، رفتار خودش مثل باید هست، حواسمون_

 اون ندین، دستش ضعف نقطه خونسرد، و عادى

 كرد انتخاب بازى این ى ادامه براى و جنگیدن

 .جنگیم مى هم ما خب

 

 :گرفت خودش به متفكرى ى قیافه سیاوش

 



 از جرزنى، كلى با عادالنه نا جنگ یه_

 . بره پیش چطور قراره معلومه شروعش

 

 بررسى مشغول و كردن تایید و حرفش همه

 شد، مى اكو سرم تو اسم یه فقط من اما شدن،

 و بود مادرم عاشق كه مردى همون.. محمدرضا

 نزدیك من به خواست مى شباهت همین خاطر به

 مخصوصا ترسیدم، مى اسمش و خودش از شه،

 دیگه وقت هر از تر نزدیك بودم دهفهمی كه حاال

 .شده اى

 

 گاران من، دق ى آیینه بشه تا شده نزدیك كنم فكر

 ترسمب ازش كه باشه نفر یه باید همیشه زندگیم تو

 باشه عذابم باعث وجودش و

 



 با من، رو بود زوم انداختم، اردوان به نگاهى

 و سرم. كرد مى دعوت آرامش به و من نگاهش

 بازم اردوان یعنى. گزیدم لبم و انداختم پایین

 !بود؟ من به حواسش
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 كرد مى دعوت شام به مارو كه حمیرا صداى با

 اباب. دوختم زمین به و گرفتم اردوان از و نگاهم

 :گفت جمع رو و شد بلند جاش از بقیه از زودتر

 

 .دبع ىبرا بمونه حرفا ى بقیه شام، بفرمایید_

 

 ناهار میز سمت به و شد بلند جاشون از همه

 و موندم من فقط. رفتن سالن ى گوشه خوریه

 با شم رد كنارش از خواستم كه همین. اردوان

 :گفت آرومى صداى

 

 و چى همه. نباش هیچى نگران هستم من تا_

 .كنم مى درست

 



 سمت به من از جلوتر كه انداختم بهش نگاهى نیم

 ى جمله یه همین. كشیدم میقىع نفس. رفت بقیه

 و ردهبرگ رفتم نفس به اعتماد تا بود كافى اردوان

 .همیشه مثل مراقبمه، اردوان شم مطمئن

 

 بابا. نشستم اردوان كنار و رفتم میز سمت به

 سوپ ظرف سیاوش. بود كردن تعارف مشغول

 مهگل و خودش براى و برداشت میز وسط از و

 .ریخت

 

 :گفت و انداخت من به نگاهى

 

 .بریزم هم تو واسه بیا_

 



 مالقه تا چند بپرسه و من نظر كه این از قبل و

 حرفى خواستم. شد جمع قیافم. ریخت واسم پر

 و من خوریه سوپ ى كاسه اردوان كه بزنم

 سیاوش رو و خودش جلوى گذاشت و برداشت

 :گفت و كرد

 

 .خوره نمى سوپ فرمیسك_

 

 به رو سروناز و كرد نازك چشمى پشت مهگل

 :گفت خنده با سیاوش

 

 هنوز تو دونن مى و این آدم و عالم دیگه_

 !نشدى؟ موضوع این ى متوجه

 



 مشغول و گفت" نبودى یادم" لب زیر سیاوش

 .شد خوردن

 

 هتوج بى كه انداختم اردوان به آمیزى تشكر نگاه

 كنار ریخت فسنجونم كمى و ریخت برنج برام

 .بشقابم

 

 :گفتم آرومى صداى با

 

 .نبودا بد پرسیدى مى منم نظر_

 

 :داد جواب آروم خودم مثل

 

 .نزن حرف بخور_

 



 یه شدم مشغول و كردم نازك براش چشمى پشت

 تعجب با. بشقابم ى گوشه گذاشت مرغم تیكه

. نیاورد خودش روى به حتى اون و كردم نگاهش

 . داشتم ذوق كلى دلم تو ولى ندادم اهمیتى منم

 

 چند عمو نشده، هزد زیادى حرف غذا پایان تا

 انقدر اردوان و پرسید سوال اردوان از بارى

 مى من فقط. شد بیخیال كه داد جواب كوتاه

 غذا موقع زدن حرف از چقدر اردوان دونستم

 .زاره بى خوردن

 

 رهس باید روز یه: گفتم دلم تو و زدم محوى لبخند

 .بگیرم و حالش میز

 

 ابروهاى بین عمیقى اخم خوردن غذا طول در

 مثل نفهمیدم، و دلیلش كه بود نشسته ردوانا



 ىم بازى غذاش با بیشتر و نخورد غذا هم گذشته

 سكوت ولى شدن متوجه بقیم كه طورى كرد،

 نمى دریافت جوابى بودن مطمئن چون كردن،

 . كنن

 

  به و شدن بلند جاشون از همه شام اتمام از بعد

 كه بودم خورده انقدر منم رفتن، پذیرایى سمت

 اردوان كه این ذوق از. بخورم تكون تونستم نمى

 اولین این. خوردم ته تا رو همه كشیده غذا برام

 .خوردیم مى غذا هم كنار صلح در كه بود بارى

 

 منم و كنن جمع و میز اومدن خدمتكارا از تا چند

 جاشون از مهگل و سیاوش كه رفتم بقیه سمت به

 و هبزن قدم باغ تو خواد مى گفت مهگل. شدن بلند

 .برد و خودش دنبال و سیاوش

 



 خسته حرفاى و حوصلگى بى سره از منم

 لمث. برم راه خورده یه تا بیرون رفتم كنندشون

 خواستم نمى. بیرون زدم پشتى در از همیشه

 .كنم خودم ى متوجه رو مهگل و سیاوش

 

 تهه سمت به خواستم و دادم بدنم به قوسى و كش

 بى خواستم اول اومد، مهگل صداى كه برم باغ

 جام سره خودم اسم شنیدن با كه شم رد توجه

  ایستام

 

 داریم دیگه وقته چند!مرگته؟ چه سیاوش_

 زل همش من جلوى وقت اون و كنیم مى ازدواج

 متوجه حتى مامانتم! دیگه؟ دختره یه به زنى مى

 درست نگات با خوردى و فرمیسك امشب شد،

 .دیزین مثل

 



 پشت و خودم كىتاری اون تو و شد گرد چشمام

 . بهشون زدم زل و كردم قایم درختا از یكى

 

 مى! گى؟ مى دارى چى هست معلوم هیچ_

 به نگاهم تا بزنم بند چشم بعد به این از خواى

 قطف كه صورتم جلو بیاى همش یا! نیوفته؟ كسى

 ! چطوره؟ ها ببینم رو تو

 

 ادامه زد مى چنگ موهاش به كه حالى در بعد

 :داد

 

 !مهگل؟ شكاكى انقدر چرا_

 

 رفت باال كمى مهگل صداى

 



 مى خوب و خودم جنس و دخترم یه چون_

 زا فرمیسك شناسم،نگاه مى و نگاهشون شناسم،

 انگار كه االنم بود، جورى یه تو به شمال همون

 كرده، فرق بهش تو هاى نگاه اومده كوتاه اون

 از!گذره؟ مى دلت تو چى دونم نمى كردى فكر

 !نه؟ اومده تخوش بچه دختر اون

 

 شد كفرى سیاوش

 

 كوه كاه از چرا! گى؟ مى دارى چى فهمى مى_

 !سازى؟ مى

 

 طرف كه خر با! سازم؟ مى كوه كاه از من_

 حرف موقع دیزین، تو نگاهت سیاوش، نیستى

 دلم بگه دروغ چشمام اصال شام، سره ، زدن

 .گه نمى دروغ دیگه كه اون! چى؟



 

 .شد مى قبل از تر گرد لحظه هر چشمام

 

 بازوهاى یهو و زد موهاش به چنگى سیاوش

 :گفت حرص با و گرفت دستاش بین و مهگل

 

 گفتى خودت ، مخم رو نرو نكن گریه مهگل_

 مى حسى چه بچه دختر یه به من آخه بچه، دختر

 هب نبودى، حسود انقدر كه تو! باشم؟ داشته تونم

 فرمیسكم كنیم، مى ازدواج داریم ما خودت قول

  .نباش بدبین بد انقدر بچس، یه قطف من براى

 

 جلوى و من كه این از نه كردم، بغض ناخداگاه

 یه چشم به و من كه این از كرد، كوچیك مهگل

 !بودم؟ نبودم، بچه كه من ولى دید، مى بچه



 

 ى ادامه تا نموندم دیگه و دادم قورت و بغضم

 عمارت سمت به عجله با. كنم گوش و حرفاشون

 و بود شكسته سیاوش رفاىح از دلم. برگشتم

 :گفتم مى خودم با همش

 

 .نیستم خدا به نیستم، بچه من_
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 با ردم،ب پناه اتاقم به و برنگشتم جمعشون تو دیگه

 ولى بودم كرده پیدا و واقعیم پدر االن كه این

 این كه این از. داشتم و كس بى آدماى حس بازم

 به من به كه داشتم دوست رو مردى مدت ههم

 .اومد بدم خودم از كرده مى نگاه بچه یه چشم

 

. بزرگ اشتباه یه بودم، كرده اشتباه انتخابم تو

 روى و چشمام و زدم پس و گونم روى اشكاى

 .گذاشتم هم

 



 رد دمه اومد سیمین كه گذاشت ساعتى یه تقریبا

 ستهخوا آقا و رن مى دارن مهمونا گفت و اتاق

 .پایین برم خدافظى واسه

 

 كه بیارم خودم روى به اصال خواستم نمى

 ژر. شم خورد بیشتر این از و شنیدم و حرفاشون

 .دمكشی موهام به دستى و كشیدم لبام رو رنگى كم

 

 تو كه نبود طورى ولى بود شه قرمز كمى چشمام

 .خوابى بى به بدم ربطش تونستم مى بزنه، ذوق

 

 و بود ایستاده پا سر همه شدم، خارج اتاق از

 ملحق جمعشون به كه كردن مى خدافظى داشتن

 .شدم

 



 بود آرومى خیلى زن كه همسرش و عمو از

 رسیدم كه سیاوش و مهگل به كردم، خدافظى

 نا رفتار كه بگیرم و خودم جلو داشتم سعى خیلى

 .ندم نشون خودم از مربوطى

 

 هانگ با نگاهم كه دادم دست جفتشون با اكراه با

 به و زدم نیشخندى. خورد گره سیاوش نگران

 .رفتم سروناز سمت

 

 :گفت گوشم كنار كه كردم بغلش

 

 .نبودى اصال امروز باشه یادت_

 

 .انداختم باال ابرویى

 



 میومدى كندى مى دل داداشت زن از خوب_

 .من پیش

 

 :گفت و گرفت خودش به ناراحتى اى قیافه

 

 جز سیاوش، به چسبیده چى مثل كه مهگل_

 برج كال كه امروزم بینه، نمى و كسى سیاوشم

 كردم حس چون پیشت نیومدم بود، زهرمار

 .نشم مزاحمت گفتم اى خسته

 

 كشیدم و لپش و زدم روش به لبخندى

 

 .جوجه نیستى مزاحم وقت هیچ تو_

 



 در دلش از زود همیشه. خندید اونم حرفم این با

 .بودم مهربونیش این عاشق من و میومد

 

 رفتن، خروجى در سمت به خدافظى با كه بقیه

 :گفت گوشم كنار و بوسید گونم سروناز

 

 یه خواستم مى ، دارم زدن براى حرف كلى_

 حاال نشد، كه كنم تعریف واست چیزارو سرى

 .بعد براى بمونه

 

 از خانوادش با همراه خدافظى با و گفتم اى باشه

 كنار دیدنشون با لحظه یه. شدن خارج عمارت

 ى خانواده یه خواست، خانواده دلم گرفت، دلم هم

 .جمعیت پر و بزرگ

 



 اتاق به برگشتم دوباره و كشیدم عمیقى نفس

 و شد مى تكرارى داشت روزام. كنندم خسته

 وجود به داشت دلم تو حسیم یه بین این تو دلگیر،

 . نداشتم براش توضیحى هیچ كه میومد

 

 و قلبم داشت كه حسى. بود قشنگى حس ولى

 مى دگرگون و حالم و حس و گرفت مى ىباز

 .كرد
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 مرطوب دستمال با صورتم كردن پاك مشغول

 اردوان كه این فكر با. شد باز اتاق در كه بودم

 وت بابا ى چهارچونه هیكل كه بهش بپرم خواستم

 .شد ظاهر چوب چهار

 

 كم خیلى. شدم خیرش متعجب و شدم بلند جام از

 رینآخ نمیومد یادم حتى اتاقم، تو بیاد میومد پیش

 .دیدمش اتاقم تو كى بار

 



 و كردم هول كمى.  شد نزدیك بهم و بست و در

 و زد روم به اى مردونه لبخند شدم، دستپاچه

 :گفت

 

 !كردى؟ هول چرا_

 

 دادم تكون راست و چپ به سرى سریع

 

 .نكردم هول نه_

 

 .گرفت دستش توى و دستم و شد تر نزدیك بهم

 

 همیشه زده، یخ دستات و شده گرد هات چشم_

 .شى مى طور این كنى مى كه هول

 



 فرار راه مرد این مقابل در انگار كردم، سكوت

 اولین قیافش، رو شدم زوم اولین براى نداشتم،

 و چشم. كردم مى نگاهش دقیق انقدر بود بار

 مهنی لبایى با استخونى بینى ، مشكى ابرویى

 .مردونه و بود جذاب سنم این تو صورتش كلفت،

 

 :گفت و كشید موهاش به دستى

 

 !میاى؟ كنار دارى كم كم گفت مى اردوان_

 

 !چى؟ با_

 

 .واقعیت با_

 



 ادامه كه گزیدم و لبم. فهمیدم خوب و منظورش

 :داد

 

 ربهت موقعیت یه تو تا كردم صبر سال همه این_

 همه ویه ولى بدم توضیح برات و چى همه

 بارت حسرت نگاه امروزم. شد چیزخراب

 این بمونم، ساكت نتونستم دیگه سوزوند و جیگرم

 تونمب تا بیاى كنار خودت با بودم منتظر وقت چند

 دلخورى ناراحتى، دونم مى. بزنم حرف باهات

 .دى مى حق بهم بفهمى و واقعیت كه روزى ولى

 

 :زدم لب آروم و دادم قورت و بغضم

 

 !من؟ از خودتون كردن پنهون قح! حقى؟ چه_

 



  گرفت مردونش دستاى تو و دستم

 

 .بودم مجبور ولى نداشتم، حق_

 

 !چرا؟_

 

 .گذاشت صورتم روى و دستش

 

 .خودت خاطر به_

 

 كرد نوازش آروم و موهام. زدم دردى پر نیشخند

 :گفت و

 



 مثل رفتارتم و اخالق بلكه چهرت تنها نه_

 .وقار با و پاك قلب، خوش مهربون، مامانته،

 

 .چكیدن مى چشمم از دونه دونه اشكام

 

 !آره؟ بود اردوان مامان هووى من مامان_

 

 روى از و اشكام و نشست صورتم رو بابا دستاى

 كرد پاك گونم

 

 رو تو مامان حتى من بود، اردوان مامان تا_

 آشنا مامانت با اون فوت از بعد شناختم، نمى

 . شدم

 

 گرفت شدت گریم



 

 !داشتین؟ دوست و مامانم اصال! كجا؟ از_

 

 داد تكون سرى آرومى به بابا

 

 :گفتم بود گرفته شدت گریم كه حالى در

 

 دوباره گذاشتین چرا! كردین؟ ولش چرا پس_

 اب سال هفت دخترتون گذاشتین چرا! كنه؟ ازدواج

 دنبالم زودتر چرا! كنه؟ زندگى صفت دیو یه

 !چرا؟ نیومدین

 

 تو كشید و سرم شد، همیشه از تر غمگین چهرش

 :گفت دردى پر صداى با و آغوشش

 



 ...دیر خیلى حاملس، كه فهمیدم دیر_
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 ودب بار اولین این شد، تبدیل هق هق به هام گریه

 كه پدرى. كرد مى بغلم پدر یه عنوان به كه

 مى و داشتنش حسرت من و بود نزدیكم همیشه

 .دمخور

 

 گریم نشست موهام رو كه مهرش پر دستاى

 زا اونم نداشتم، دیدن محبت ى جنبه. گرفت شدت

 كنارم اون و بودم دنبالش سال همه این كه پدرى

 در اون و زدم مى صداش عمو كه پدرى. بود

 .كرد مى پدرى حقم

 

 و كرد مى بغل دخترش مثل و من كه روزایى

 بغل و دخترش اون نداشتم، خبر حسش از من

 .خواست مى و پدرم آغوش دلم من و كرد مى

 

 . بود انصافى بى نهایت این



 

 كم كه كردم گریه بابا آغوش تو چقدر دونم نمى

 و بود ظاهرى فقط كه شدنى آروم شدم، آروم كم

 و زد موهام روى اى بوسه بابا. آشوب دلم تو

 .كرد جدا سینش روى از و سرم

 

 كه طور همون و گرفت قاب دستاش با و صورتم

 بغض خاطر به كه صدایى با زد مى پس و اشكام

 :گفت بود شده دار خش

 

 اونم. كنى گریه دارى اجازه و امشب یه همین_

 یه باید كه ، دارى نیازى بهش كه این خاطر به

 بعد به این از ولى كنى، خالى و خودت جورى

 گریون و خوشگلت چشماى این خوام نمى دیگه

 .  ببینم

 



 :داد ادامه و كشید چشمام روى و شستش انگشت

 

 هب نتونستم. كرد مى گریه همش تو مثل مامانتم_

 اشبر خوب زندگى یه نتونستم بدم پایان اشكاش

 دادم، دستش از دیدم اومدم خودم به تا. بسازم

 دچار مامانت سرنوشت به هم تو زارم نمى ولى

 دمب انجام اون براى نتونستم كه كارایى تمام شى،

 .دم مى انجام دخترمون یعنى ،دخترش براى

 

 !بود؟ من شبیه خیلى مامانم_

 

 .داد تكون سرى قرمز چشمایى با بابا

 

 قیافه كنم مى نگات دفعه هر كه طورى خیلى،_

 كه زنى. چشمم جلو میاد پریناز معصوم ى



 دهش عجین درد و رنج با عجیبى طور به زندگیش

 و رفت ، شد تموم درداش باالخره ولى بود،

 .شد راحت

 

 چشماى توى درد دنیا یه و لرزید مى بابا صداى

 هبوس. اومد نزدیك صورتش. بود نهفته مشكیش

 درش بغض كه صدایى با و زد پیشونیم روى اى

 :گفت بود پیدا

 

 پیاز تا سیر و گذشته تو برمت مى روزى یه_

 چیزهایى تمام.  كنم مى تعریف برات رو قضیه

 كه روزى ولى. گم مى بهت رو بدونى حقته كه

 درپ تلخ ى گذشته با بتونى كه روزى باشى، آروم

  .بگیرى تصمیم منصفانه و بیاى كنار مادرت و

 دوباره چشمات كه باشى شده قوى كه روزى

 .نشه خیس



 

 بود مرد. داد قورت و بغضش و كرد مكث كمى

  .گرفت مى و اشكاش ریزش جلوى مردانه باید و

 از تر قوى و خودش دخترش مقابل در باید

 خیال با بتونه دخترش تا داد مى نشون همیشه

 . كنه تكیه بهش راحت

 

 نوازش و دستش. چشماش تو زدم زل سكوت در

 مى نگام خیره اونم و كشید مى گونم رو وار

 رو دیگه و هم اوله بار انگار كه طورى كرد،

 .بینیم مى

 

 نقش لباش روى تلخى لبخند. گذشت اى لحظه

 مى صورتش به دستى كه طور هموم و بست

 :گفت كشید

 



 یه باهات اومدم فقط امشب رم، مى دیگه من_

 فرارم پاى و سكوتم كه بزنم حرف خورده

 خوام نمى. گردم مى بر دوباره ولى میرم. نذارى

 ندچ كه قولیم. بیارى فشار خودت به موقع اون تا

 سره هنوزم دادم رفتنت خارج واسه پیش ماه

 بخواى اگه. كاراتم دنبال االن از. هست جاش

 ودب كنكور تو قبولیت كه اولم شرط از حتى برى

 هنوز دومم شرط ولى كنم مى نظر صرف هم

 تصمیمت كه روز همون كه شرطى جاشه، سره

 .گم مى بهت گرفتى و

 

 دستى. شدم خیرش بهت با من و شد بلند جاش از

 .داد بیرون صدا بى و نفسش و كشید كتش به

 

 یا گذشته از ىبخوا كه روزى. بكن و فكرات_

 ناو دره اتاقم، تو بیا بپرسى من از چیزى آینده



. بود خواهد و بوده باز تو روى به همیشه اتاق

 كنزدی من به نخواستى وقت هیچ كه بودى تو این

 .بودم نزدیكت همیشه من وگرنه شى

 

 ادامه رفت مى اتاق در سمت به كه حالى در و

 :داد

 

 مونامشب حرفاى راجب خوام نمى ضمن در_

 بهتره، باشه خودمون بین بگى، اردوان به چیزى

 من، حرفاى با مخصوصا شدى، خسته امروزم

 .بخیر شب بخواب، دیگه

 

. شد خارج اتاق از و انداخت بهم عمیقى نگاه و

 و حرفاش. خورد تكون دلم تو چیزى یه و رفت

 گرفت، درد سرم كه انقدر. كردم مرور خودم با



 و پاهام كه طور مونه و زدم تكیه تخت تاجیه به

 :زدم لب آروم كردم مى جمع شكمم تو

 

 !كنم؟ چیكار من حاال_
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 بیدار خواب از زود دیگه روزهاى برخالف

 مى دیشب هاى گریه از هنوزم چشمام شدم،

 دست به آبى اتاق بهداشتى سرویس تو.  سوخت

 .شدم خارج اتاق از و زدم روم و

 

 ،خواست مى داغ نوشیدنیه یه دلم و بود شده تشنم

 سنگینى سكوت در خونه اومدم، پایین ها پله از

 خیلى كه كشیدم موهام به دستى. بود رفته فرو

 .خورد گره سیاوش ى خیره نگاه با نگاهم یهویى

 

 ى حوصله اومد، سمتم به و شد بلند جاش از

 ىآروم صداى با. نداشتم و باهاش زدن حرف

 كه آشپزخونه سمت برم خواستم و كردم سالم

 .ایستاد جلوم

 



 قدم یه با. هم تو اخماش و بود جدى صورتش

 صداى با و كرد كم و بینمون ى فاصله كوتاه

 :گفت اى كالفه

 

 !كردى؟ گریه_

 

 دمكشی صورتم به دستى و پایین انداختم و سرم

 

 .نیست چیزى نه_

 

 .كرد بلند و سرم و گذاشت چونم روى و دستش

 

 .گن مى اى دیگه چیزه یه چشما این ولى_

 



 گریه من ولى گن مى چى چشمام نیست مهم_

 .نكردم

 

 !كنى؟ نمى نگاه و من چرا پس_

 

 و گرفتم عمارت ى گوشه هاى مبل از و نگاهم

 فرارى ازش كه هایى چشم دوختم، سیاوش به

 .بهش زدم مى زل  اجبار به باید حاال و بودم

 

 كه صدایى با و برداشت نمچو روى از و دستش

 :گفت بود شده غمگین كمى حاال

 

 !نه؟ منه دیشب حرفاى خاطر به اشكا این_

 

 .چپ على ى كوچه به زدم و خودم



 

 !حرفا؟ كدوم_

 

 متوجهت كردى فكر باغ، تو حرفاى همون_

 !نشدم؟

 

 دونم نمى كه بگیرم و تعجبم جلوى كردم سعى

 .بودم موفق چقدر

 

 تاریكى تو یا رختاد اون پشت كردى فكر_

 ! نمیشم؟ متوجهت

 

 . دادم قورت استرس با و دهنم آب

 



 یا! كنم؟ نمى حس و عطرت بوى كردى فكر_

 !شم؟ نمى حرفا اون زدن بعد اشكات ى متوجه

 

 نای از ذاشتم مى نباید دیگه كردم، مشت و دستام

 شمری به مهگل كنار بعدش و كنه كوچیكم بیشتر

 :گفتم جدى خیلى و هم تو كشیدم و اخمام بخنده،

 

 شنیدم! زرنگى؟ خیلى كردى فكر! چى؟ كه خب_

 .نبود مهم برام اصال حرفاتم شنیدم، كه

 

 مچ كه شم رد كنارش از خواستم عصبانیت با و

 ازش و نگاهم. سمتم چرخید و گرفت و دستم

 :پرسید ازم مقدمه بى خیلى كه گرفتم

 

 !دارى؟ دوست منو تو_



 

 رو شد نمى جدا مگلو از اى لحظه كه بغضى

 حرفى خواستم و دادم قورت دهنم آب با همراه

 دهنم از كه اى كلمه اولین. نتونستم كه بزنم

 .اشكام ریزش با بود مساوى شد مى خارج

 

 باهاش و آیندم ، ذهنم تو كه بود مردى سیاوس

 خبر رسیدن با كه اى آینده بودم، ساخته

 . بود شده خراب ذهنم همون تو ازدواجش

 

 بلند و سرم و نشست چونم رو دیگه بار دستش

 كردم

 

 !گن؟ مى راست بقیه. فرمیسك بده منو جواب_

 



 :دادم جواب میومد چاه تهه از انگار كه صدایى با

 

 كه بچم یه من گن، مى چى بقیه نیست مهم_

 ستدو و كسى تونم نمى نیستم، بلد داشتن دوست

 .باشم داشته

 

 و رفتم عقب قدم یه كه شه نزدیك بهم خواست

 باال آوردم و دستم

 

 حتى بزنى، دست بهم نكن سعى. نشو نزدیك_

 .كنى توجیه و دیشبت حرفاى خوام نمى

 

 مبود داشته نگه چشمام تو زور به كه اشكى قطره

 ادامه و زدم پسش دست با. گونم رو خورد سر

 :دادم



 

 هنوز كه اى بچه بچم، من گفتى، مى راست_

 خودش از یا بگیره و اشكاش جلوى تونه نمى

 و سكوت همیشه كه اى بچه همون كنه، دفاع

 ...كه ده، مى ترجیه و فرار

 

 و كردم سكوت. كرد مى خفم داشت گلوم بغض

 :گفت ناراحتى با سیاوش

 

 رو دلته تو كه چیزایى فرمیسك، بزن حرف_

 مى خفه دارى بشكن، و بغضت بیرون، بریز

 .شى

 

 .زدم نیشخندى

 



 !بگم؟ چى! بزنم؟ حرف_

 

 زدنش كه حرفى هر دارى، دوست چى هر_

 انقدر ولى بكش جیغ بزن داد كنه، مى آرومت

 دارى دوست كارى هر اصال خودت، تو نریز

 سال همه این كه احمق منه سره و ناراحتیت بكن،

 كور كه احمقى منى كن، خالى نفهمیدم و حست

 دیر حتى فهمیدم، دیر چیزارو خیلى و بودم

 ...كه فهمیدم

 

  زدم پس و اشكام دست پشت با

 

 سال همه این چرا كه كنم سرزنشت! بزنم؟ داد_

 ازدواج چرا بگم! دیدى؟ بچه یه چشم به و من

 !؟ كردى



 

 دادم قورت و بغضم

 

 ناراحت تو دست از من سیاوش دونى مى_

 مناراحتی اگه شاید ناراحتم، خودم دست از نیستم،

 ماخذت ، بزنم داد تونستم مى بود تو خاطر به

 غجی انقدر تونستم مى بخوام، توضیح زت،ا كنم

 ولى شم، آروم ولى بگیره درد حنجرم تا بكشم

 از خودمه، خاطر به ناراحتیم اینجاست مشكل

 از و بزنم داد خودم سره تونم نمى خودم، سادگى

 وسیله به و خودم تونم نمى. بخوام توضیح خودم

 تونم، نمى سیاوش تونم نمى كنم، خالى خودم ى

 این به باشه ناراحت خودش دست از كه آدمى

 ات خودش حال تو بذاریش نمیشه،باید آروم راحتیا

 جاركلن كلى از بعد تا بیاد، كنار خودش با باالخره

 دنیا كار ترین سخت. كنه قانع و خودش بتونه



 به چیزا سرى یه فهموندن. خودته كردن قانع

 و كردم اشتباه كه فهمیدم وقته خیلى من خودت،

 نیستم، ناراحت تو دست از. شدم مطمئن دیشب

 جز و برس زندگیت به وجدان عذاب بدون برو

 زود حسودن خانوما. نكن فكر چیزى به مهگل

 .نكن ناراحتش شن، مى ناراحت

 

 و اسمم ، بهم زد زل غمگین اى چهره با سیاوش

 كه شه نزدیك بهم خواست و زد صدا لب زیر

 :شد بلند سرم پشت از اى مردونه بم صداى

 

 

 .كن ولش_
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 جدى ى قیافه به نگاهم كه صدا سمت برگشتم

 خورده گره ابروهاى و ابهت اون با افتاد، اردوان

 بهمون اى دیگه قدم سیاوش، به بود زده زل

 به رو محكمش صداى اون با و شد نزدیك

 :گفت سیاوش

 

 .نخوره بهش دستت دیگه_



 

 بود، همیشگیش عادت این كرد، سكوت سیاوش

 كرد، نمى اصرار داد، نمى توضیح وقت هیچ

 سكوتى كرد، مى سكوت فقط آورد، نمى دلیل

 .معنادار

 

 اومد محكم هاى قدم با جیب به دست اردوان

 به رو و گرفت محكم و من دست. كنارمون

 :گفت سیاوش

 

 میاد نذار. نشو فرمیسك نزدیك وقت هیچ دیگه_

 . عمومى پسر بره

 

 دنبال و من و انداخت سیاوش به خشمگینى نگاه

 .اتاق سمت كشید خودش



 

 و كرد ول و من دست شدیم اتاقش وارد كه همین

 نمى كالفه، و بود عصبى پنجره، سمت رفت

 بر عالوه نگاهش كردم مى حس چرا دونم

 داشت سعى كه غمى داره، غم بودن عصبانى

 .تونست نمى و بگیره و جلوش

 

 بودم ندیده وقت هیچ آورد، در یبشج از سیگارى

 با و سیگارش بكشه، سیگار خونه تو اردوان

 گذاشت و كرد روشن رنگ طالیى فندك همون

 رفتگ دستش تو سیگار از عمیقى كام. لباش بین

 .كرد حبس سینه تو و نفسش و

 

 اى لحظه از بعد و ریش تو و فرستاد و دود تمام

 گلوش از دود از ردى فقط داد بیرون و نفسش كه

 .شد خارج



 

 موقع و خودش تو بریزه و درداش داشت عادت

 حالش انقدر. بیاره روى سیگار به عصبانیت

 فراموش هم رو من به قولش حتى كه بود داغون

 .بود كرده

 

 حس رو بود سینش تو كه دردى اى لحظه براى

 آهسته هاى قدم با. نشست سینم تو دردى كردم،

 مى سیگارش به كه پكى هر. رفتم سمتش به اى

 .شكستم قلب بر بود نیشترى زد

 

 فهنص تا انگشتاش بین سیگار. ایستادم كنارش

 لباش سمت به و سیگار من، دل مثل. بود سوخته

 و دستم لبش رو بذارتش كه این از قبل و برد

 .گذاشتم دستش روى

 



 طور یه بود، طورى یه نگاهش سمتم، برگشت

 ،اشتمند براش توصیفى هیچ كه طورى یه خاص،

 .عصبى و غمگین هاى مایه تو چیز یه

 

 آرومى صداى با و چشماش سیاهى تو زدم زل

 :گفتم

 

 ..نكش_

 

 :زد لب آروم و پایین آورد و دستش

 

 !چرا؟_

 



 بشنوه جوابى چه تا گفت رو چرا این دونم نمى

 تو كه بود چیزى خالف بر كه دادم جوابى اما

 .گذشت مى ذهنم

 

 .كنه مى اذیتم دودش_

 

 .دش جا به جا گلوش سیبك و گرفت ازم و هشنگا

 

 رسیگا اتاق تو نباید نبود یادم! گى مى راست_

 .بكشم

 

  كه شه خارج اتاق از تا شد رد كنارم از

 صداى با و گرفتم  و دستش  یهویى خیلى

 :گفتم مظلومى

 



 .شن مى داغون هات ریه_

 

 برگشت زدم، و حرف این چرا نفهمیدم خودمم

 ذوب داشتم مردونش و گیرا اهنگ اون زیر سمتم،

 .باال برد و قلبم ضربان دستش گرماى. شدم مى

 

 ول آروم و اردوان دست! بود؟ شده مرگم چه باز

 :پرسید یهو چینى مقدمه هیچ بدون كه كرد

 

 !دارى؟ دوست و سیاوش تو_

 

 ملب ، نداشتم ازش رو سوال این توقع شدم، شوكه

 .پایین انداختم و سرم و گزیدم و

 

 !سخته؟ برات سوال این به دادن جواب قدران_



 

 به و داد بیرون صدا بى و نفسش دید كه و سكوتم

 كه بودم درگیر خودم با كه منم رفت، در سمت

 كه آخر ى لحظه درست بدم بهش جوابى چه

 :گفتم نشست در ى دستگیره روى دستش

 

 !ندارم نـه_

 

 وت اى لحظه شد، خشك در ى دستگیره رو دستش

 هیچ بدون سمتم، برگشت یهو و موند حالت همون

 و بدم توضیح خواست مى دلم بهم، زد زل حرفى

 .كردم كارم همین و بیارم زبون به و دلم حرفاى

 

 یعنى ندارم، ولى دارم دوستش كردم مى فكر_

 یه مثل برام همیشه سیاوش نداشتم، وقت هیچ



 چیز پاى و محبتاش من و بود تر بزرگ برادر

 بهش ، بود خوب باهام ذاشتم، مى اى دیگه

 و بینمون ى رابطه اسم و ذاشتم مى احترام

 عاشق كدوممون هیچ ولى عشق، بودم گذاشته

 خواهر اول همون از بینمون حس نبودیم،

 .فهمیدم دیر و این من و بود برادرى

 

  

 :دادم ادامه و كشیدم دارم نم هاى چشم به دستى

 

 متتونس مى عمو بعده كه بود مردى تنها سیاوش_

 منم بود، مهربون باهام بزنم، حرف باهاش راحت

 كى هر بدونم كه بودم ندیده مهربونى كسى از

 فكر نیست، عاشقت الزاما باشه مهربون باهات

 دارن دوسشون كه اونى با فقط آدما كردم مى

 . مهربونن



 

 اومدن فرود ى آماده چشمم تو شده جمع اشكاى

 ردوانا ى زده بهت هاى چشم مقابل در كه بودن

 همون و بستم و در. بیرون زدم اتاق از عجله با

 قلبم سینم، ى قفسه رو گذاشتم و دستم ایستادم، جا

 نفس. كوبید مى سینه به و خودش محكم داشت

 :گفتم خودم با و دادم بیرون شدم حبس

 

 اون مگه! بود؟ توضیح به نیازى چه اصال_

 ! خواست؟ توضیح

 

 سیگار ى هجعب به نگاهى و كشیدم عمیقى نفس

 آورم خودم با و این خوبه باز. انداختم دستم تو

 و كنه دود نخ به نخ شب خود تا بود قرار وگرنه

 قلبش اوضاع خواستم نمى هاش، ریه به بزنه گند



 ولى نبود یادش و قولش اون شه، داغون من مثل

 .بود یادم كه من
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 مكرد باز و كمد در. خودم اتاق به برگشتم سریع

 هك كنم قایم جا یه و دستم تو سیگار ى جعله تا

 كه سریع انقدر شد، باز اتاق در لحظه همون

 ردگ چشماى با. كنم قایم جایى سیگارارو نتونستم

 بهم و بست مى اتاق در كه اردوانى به شده

 .كردم نگاه شد مى نزدیك

 

 این براى و زهبندا راه داد بى و داد داشتم توقع

 جلوم و دستش آروم خیلى اما كنه سرزنشم كارم

 .كرد سیگار ى جعبه به ى اشاره و كرد دراز

 

 :گفتم و پشتم گرفتم ى جعبه یهویى خیلى

 

 .دم نمى_

 



 انداخت باال ابرویى

 

 .من به بده رو جعبه اون فرمیسك_

 

 .رفتم عقب عقب

 

 .دم نمى_

 

 شد نزدیك بهم

 

 .بدش مكش نمى خونه تو دیگه_

 

  دادم تكون راست و چپ به سرى

 



 .دمش نمى_

 

 و كرد حلقه كمرم دور و دستش حركت یه با

 .كشید بیرون مشتم تو از و سیگار

 

 با شه جدا ازم این از قبل و چشماش تو زدم زل

 :گفتم بغض

 

 .بودى داده قول تو_

 

 .دادم ادامه من و. شد جمع صورتش

 

 گفتى ىنم مگه. نكشى دیگه بودى داده قول_

 ! رفت؟ یادت زودى این به قولش، و اردوان

 



 یادش قولش تازه انگار شد، تر كالفه چهرش

 حرص با و گرفت مشتش تو رو جعبه بود، اومده

 :گفت

 

 منم كه موندى قولت سره تو مگه اصال_ 

 ...تو مگه! بمونم؟

 

 :داد ادامه و كرد ولم كه كردم نگاهش بهت با

 

 فقط و واستىخ مى و سیاوش مدت همه این_

 سمت میومدى داشت سود واست كه هایى موقع

 هم اردوان، از بهتر كى گفتى مى خودت با! من؟

 بعد! آره؟ داره، و هوام هم ره مى خرش جا همه

 پرید قفس از مرغ و كرد ازدواج االن كه تازه

  !بوده؟ برادرانه خواهر بینتون حس فهمیدى تازه



 

 یرغ داشتم رو حرفى هر توقع شد، بیشتر تعجبم

 فشرد، مشتش بین و سیگار ى جعبه. این از

 :داد ادامه و زد موهاش به چنگى كالفه

 

 و جلوت كارا سرى یه انجام براى بتونم شاید_

 مىن. بگیرم تونم نمى و دلت جلوى ولى بگیرم،

 كسى سمت كه باشه دلت به حواسم همش تونم

 .كرد كاریش نمیشه دیگه رفت اگه ولى. نره

 

 .ردك مكث كمى

 

 كن فكر دیگه خالیه، پشتت دیگه امروزم از_ 

 هست سیاوش عوض در ولى نیست، اردوان

 خواهر همتون بین حس اگه هست، سامیار



 براى سیاوش صبح وقت این االن بود برادرانه

 درس براى سامیار اینجا، اومد نمى دادن توضیح

 صبح به صبح زد نمى اصلیش كار از بهت دادن

 تو به همه حس انگار بده، درس بهت بیاد

 مى بهم همه كه منى جز من، جز خواهرانس

  یه چشم به وقت هیچ من و خواهرمى گفتن

 ...وقت هیچ. نكردم نگاه بهت خواهر

 

 رفت، در سمت به و كشید عمیقى نفس اردوان

 تمرف سمتش به اراده بى و گرفت نفسم اى لحظه

 كنم چیكار خوام مى كنم درك كه این از قبل و

 ، كردم حلقه كمرش دور پشت از و دستام

 طور همون و گذاشتم هم روى و اشكیم چشماى

 با كردم مى خفه گلوم تو و هقم هق صداى كه

 :گفتم لرزونى صداى

 



 ...نبودى وقت هیچ نیستى، من برادر تو_

 

 [۱۰:۵۸ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک

 

#part_306 

 

 

 

 

 

 .ایستاد جاش سره حركت بى

 

 ! دونى؟ مى كجا از تو_

 



 .كردم بیشتر كمرش دور و دستم فشار

 

 داشتى كه موقعى و حرفات كه اونجایى از_

 نم باباى پسر  تو شنیدم، زدى مى حرف تلفنى

 .دونى مى خوب خیلى و این خودتم و نیستى

 

 .كرد سكوت اى لحظه

 

 !فهمیدى؟ كى و این_

 

 .پیش وقت چند_

 

 نمى چیزى و كردى نمى كنجكاوى همین برا_

 !پرسیدى؟

 



 .دادم تكون ىسر

 

 .اوهوم_

 

 شد شل كمرش دور از دستام سمتم، برگشت یهو

 .گرفت مى محكم و كمرم كه بود اون بار این و

 

 مى هول و من كه حالى در و چشمام تو زد زل

 :گفت دیوار سمت داد

 

 اردوان همون نیستم داداشت فهمیدى كه حاال_

 !ترسى؟ نمى ازم بازم سابقم

 



 محكم پشت از كه ادمد تكون نه نشونه به سرى

 مى وحشى داشت باز اردوان. دیوار به خوردم

 .شد

 

 یه كه زنیه مادرم فقط نیستم، نامدارا از من_

 غریبم، تو براى من بود، عاشقش تو پدر زمانى

 بازم میاد، بر دستش از كارى هر كه غریبه یه

 !ترسى؟ نمى

 

 فشار دادم، تكون نه ى نشونه به سرى بازم

 .شد بیشتر كمرم دور دستاش

 

 خطرناكم، گذشته ى اندازه به من فرمیسك_

 فتهگ پدرت دیگه كه حاال مخصوصا بیشتر، شایدم

 داپی و واقعیت پدر كه ، باشم نداشته باهات كارى



 هر تونم مى نیستم، داداشت من فهمیدى و كردى

 !دونستى؟ مى بیارم، سرت بالیى

 

 :دادم جواب بغض با

 

 .نمیارى_

 

 .باال رفت صداش

 

 !كنم؟ نمى اذیتت دیگه كنى مى فكر چرا! چرا؟_

 اون دیگه و شدم عوض كنى مى فكر چرا

 !چرا؟ لعنتى چرا! نیستم؟ سابق اردوان

 

 با و خشمگینش چشماى تو زدم زل اى لحظه

 :گفتم آرومى صداى



 

 كسى، هر از بیشتر دارم، اعتماد بهت چون_

 وت نبود بابا كه روزایى. بابا از بیشتر حتى

 جز ولى كردى مى اذیتم خودت شاید بودى،

 . بودى مراقبم كنه، اذیتم كسى ذاشتى نمى خودت

 

 عوض در اون و زدم پس صورتم رو از و اشكام

 .چسبوند خودش به بیشتر و من

 

 تموم گرون برات حرفا این دونى مى فرمیسك_

 !میشه؟

 

 حرفایى. نترسیدم تهدیدش از ولى كردم سكوت

 .بودم مطمئن زشا و گفت مى دلم كه زدم مى

 



 و اومد باال كمرم از خشونت با دستاش از یكى

 صورتم روى از و اشكام نشست، صورتم رو

 :گفت و زد پس

 

 !چیه؟ واسه ها گریه این پس ترسى نمى اگه_

 

 :دادم جواب بغض با

 

 ،نباشى دیگه كه. شه خالى پشتم ترسم مى چون_

 فرمیسكیم كه كنى فراموش و برى بزارى كه

 میشه، تنها خیلى اردوان بعد یسكفرم هست،

 ...خیلى

 

 ى سینه به سرم كه بود نشده تموم حرفم هنوز

 صداى. شدم حل آغوشش تو و خورد اردوان پهن



 به و خودم و كردم خفه سینش رو و هقم هق

 . سپردم دستش

 

 مى حس كه فشرد مى خودش به منو محكم انقدر

 اما شه، خورد استخونام ممكنه آن هر كردم

 دوست اردوانم آغوش تو استخونام شدن خورد

 حتى مردانگیش و ابهت تمام من داشتم،

 دوست ابروهاشم بین اخم اون و عصبانیت

 مى مربوط مرد این به كه چیزاهایى تمام.داشتم

 ...تمامش. بود داشتنى دوست شد
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 گوشم تو اردوان بم صداى كه گذشت اى لحظه

 :پیچید

 

 برات سرانجامى چه حرفا این دونستى مى_

 !داره؟

 

 :زدم لب آرومى صداى با



 

 .كنم مى قبول باشه چى هر. نیست مهم_

 

 !چى؟ هر_

 

 .دادم تكون سرى

 

 آروم و موهام و گذاشت موهام روى و دستش

 رو و چشمام لذت با كه آروم انقدر. كرد نوازش

 .گذاشتم هم

 

 بمش صداى با و كرد نزدیك گوشم به و سرش

 :گفت

 

 !شى؟ نمى پشیمون مطمئنى_



 

 .دادم تكون سرى هم باز

 

 .مطمئنم_

 

 .شد تر آروم صداش

 

 !دارى؟ اعتماد بهم انقدر یعنى_

 

 تو بردم فرو و ناخونام و كردم مشت و دستام

 خیلى و بودم، كرده و انتخابم من.  دستم كف

 مشچ.   داشتم اعتماد انتخاب این به كه بود وقت

 :زدم لب آروم و فشردم هم رو و

 

 آره_



 

 الله روى لباش و نشست گردنم پشت دستش

 .گوشم

 

! ندارى؟ فرار یا پشیمونى راه بعدا فرمیسك_

 !انتظارته؟ در چى من كنار دونى مى اصال

 

 بیرون آرومى به و نفسم و كردم باز و هام چشم

 .دادم

 

 .شم نمى پشیمون من_

 

 هب فشارى و. گردنم گودى تو كرد خالى و نفسش

 .كرد وارد بود دستش بین كه كمرم

 



 اسیره عمرت آخر تا طورى این دونى مى_

 ! اردوانى؟ آغوشه

 

 تشد قلبم ضربان و خورد تكون دلم ته چیزى یه

 و دستش و گوشم الله به چسبوند و لباش. گرفت

 آورد در حركت به كمرم  روى

 

 پس دیگه بشه اردوان مال كه چیزى دونى مى_

 !نمیشه؟ ادهد

 

 داغ آتیش، ى كوره شدم و انداخت گل هام گونه

 حركات. كردم پنهون آغوشش تو سرم و كردم

 .كرد مى دیوونم داشت كمرم رو دستش

 



 عمر آخر تا بشه من مال كه چیزى دونى مى_

 !مونه؟ مى من مال

 

. نداشتم و سرم دادن تكون یا زدن حرف توان

 قفل اهاشپ بین و پاهام اردوان و كردم سكوت

 با گوشم كنار و فشرد سینش به و سرم كرد

 :گفت مردونش صداى

 

 هر تحت اردوانه مال كه چیزى دونى مى_

 مى اردوان مال شرایطى
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 اشكام و شد شل كمرش رو از شدم مشت دستاى

 كرد شروع كه هام شونه. كرد خیس و پیراهنش

 كمى و من نشست، شونم رو تاشدس لرزیدن به

 و كشید چشماش رو دستاش و كرد جدا خودش از

 :گفت بودم ندیده ازش حال به تا كه لحنى با

 

 !كنى؟ مى گریه چرا دیگه_

 

 :دادم جواب آروم و دزدیدم ازش و نگاهم

 



 .دارم دوس_

 

 !چیو؟_

 

 كردم نگاش خجالت با

 

 .كنمو گریه كه این_

 

 !دارى؟ دوست چى دیگه_

 

 دكر ونوازش صورتم دست پشت با. كردم وتسك

. 

 

 ! هوم؟_



 

 .بدم جوابى نتونستم هم باز

 

 .بود گردش در لبام و چشمام بین نگاهش

 

 :گفت و كشید صورتم روى و دستش

 

 زبونت منم هاى عصبانیت موقع حتى همیشه_

 !شدى؟ ساكت آرومم من كه حاال ، بود متر دو

 

 ى گوشه كه. دادم تكون آره ى نشونه به سرى

 . شد كج كمى لبش

 

 !شم؟ عصبانى_



 

 راست و چپ به سرم دادن تكون با هم باز

 صورتم طرف دو دستاش كه دادم و جوابش

 .چشمام به زد زل و نشست

 

 و صدات باید بعدش پرسم مى سوال ازت وقتى_

 .بشنوم

 

 مقابل در هم باز كردم، خالى صورتش تو و نفسم

 نمى دهنم تو زبونم و بودم شده سست اردوان

 .چرخید

 

 ضربان ، شدیم هم ى خیره سكوت در اى لحظه

 مماس بدنامون گرفت، مى شدت لحظه هر قلبم



 .بخورم تكون جام از نداشتم دوست و بود همدیگه

 .خودش مثل داشتم، دوست تنشم گرماى

 

 هك لحنى با و كشید چشمام زیر و شستش انگشت

 :گفت بود شده جدى دوباره

 

 .نكنا شتدر من واسه چشاتو_

 

 معج و خندم سریع خیلى گرفت، خندم اختیار بى

 :گفت آرومى صداى با كه كردم

 

 رد و چشمات كنیا، نگاه اینجورى و كسى نبینم_

 .میارم

 

 :دادم جواب مظلومى لحن با



 

 !چجورى؟_

 

 .جلوتر اومد صورتش

 

 .كنى مى نگاه من به كه طورى همین_

 

 !كنم؟ مى نگاه تو به جورى چه_

 

 هم رو و چشمام كه طورى اومد نزدیك صورتش

 .نشست چشمام رو آروم لباش و گذاشتم

 

 .خاص جور یه_

 



 هب و پیشونیش. شد حبس سینم تو هم باز نفس

 :گفت خشدارى صداى با و چسبوند پیشونیم

 

 هواست، رو من زندگیه بكن، و فكرات فرمیسك_

 مىن كه. كنم فكر فردام به تونم نمى كه قدرى اون

 كنم، خراب خودم مثل رو دیگه یكى ىزندگ تونم

 !باشم؟ كنارت هم باز خواى مى حال این با

 

 و چشمام شد باعث صورتم رو نفساش هرم

 .دارم نگه بسته طور همون

 

 !دارم؟ ایم دیگه راهه مگه_

 

 و موند لبام سانتیه چند تو لباش كرد، مكث كمى

 :داد جواب آروم



 

 اناردو مال اولشم همون از تو ندارى، نه_

 .مونى مى اردوانم مال. بودى

 

 بود شیرین برام خودخواهیشم ، ریخت هرى دلم

 .صداش مثل درست دلنشین، و

 

 كرده باز مرد این روى به و قلبم در كى از

 خوشیه دل تمام شد و دادم دل بهش كى! بودم؟

 !زندگیم؟

 

 حسیه از اومد، در حركت به صورتم رو دستش

. بودم مطمئن بود هگرفت شكل قلبم تو تازگى به كه

 . سپردم اردوان دست هاى نوازش به و خودم

 



 ، تنم وت نشست لرزى پیشونیم رو لباش نشستن با

 با و دهنم آب ، داشت نگه پیشونیم رو و لباش

 .گرفتم دندون به و لبم و دادم قورت اضطراب

 

 و زد پیشونیم به احساسى پر ولى آروم ى بوسه

 مى سینش به دوباره و سرم كه طور همون

 :گفت وار زمزمه گوشم كنار چسبوند

 

 .ندارى اى دیگه راه اردوانى، مال آخر اول تو_
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 دىگو تو اردوان سر.  بست نقش لبام رو لبخندى

 تو و نفسش كه طور همون و  نشست گردنم

 :گفت كرد مى خالى گردنم گودى

 

 یسكفرم كه وقتى تا البته ،پشتته همیشه اردوان_

 اینم میره، اردوانم بره كج كه روزى. نره كج

 هیچ نیست، بخشش آدم اردوان كه باشه یادت

 .نبوده وقت

 



 وامبخ حاال كه رفتم كج حاال تا مگه: گفتم دلم تو

 !برم؟

 

 و چشماش تو كردن نگاه روى. شد جدا ازم

 كنار آشغال سطل تو و سیگار ى جعبه نداشتم،

 :گفت و كرد پرت تختم

 

  .بمونى قولت سره كه زمانى تا هستم قولم سره_

 

 خارج اتاق از زدم بهت هاى چشم مقابل در و

 حرفاش. شدم خیره خالیش جاى به زده شوك شد،

 یه مثل برام همه و همه رفتارش، ، كاراش

 .زدم توهم كردم مى حس. موند مى خواب

 



 داخلش سیگار ى جعبه و زباله سطل رو نگاهم

 رهپنج سمت به و كشیدم عمیقى نفس. موند ثابت

 به محكم هاى قدم به. بود باغ تو اردوان. رفتم

 االب به نگاهى كه این بدون و رفت ماشینش سمت

 . شد سوارش بندازه

 

 قلبم روى و دستم بیرون رفت باغ از كه همین

 از و نگاهم. بود تاب بى من مثل اونم گذاشتم،

 .رفتم میزم سمت به و گرفتم خالیش جاى

 

 گذاشتمش سریع و برداشتم و زبونیم زیر قرص

 ،نبود خوب قلبم براى هیجان همه این زبونم، زیر

 .ایسته به كار از ترسیدم مى

 



 جمع شكمم تو و پاهام و بودم نشسته تخت رو

 به سینى حمیرا. شد باز اتاق در كه بودم كرده

 :گفت و شد اتاق وارد دست

 

 خوابیده كردم مى فكر! بیدارى؟ جان فرمیسك اِ _

 .باشى

 

 برداشتم كمد داخل از و كاپشنم. شدم بلند جام از

 :گفتم حمیرا به خطاب و

 

 !بزنم قدم خورده یه باغ تو رم مى من_

 

 .شد متعجب حمیرا

 

 .بخور چیزى یه اول بیا سرده، بیرون! كجا؟_



 

 برمى زود" گفتن با و ندادم حرفش به اهمیتى

 .مشد خارج اتاق از" گردم

 

 مى زدن قدم خواست، مى آزاد هواى دلم

 رو تهه زنه اون با صحبت هم كمى و خواست،

 .خواست مى

 

 از خورده یه اردوان راجب زدن حرف با شاید

 شده تند درونم آتیش. شد مى تر كم وجودم هیجان

 دووم طورى این. كردم مى كمترش باید بود،

 .آوردم نمى
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 ىهای قدم با و بردم فرو پالتوم جیب تو و دستام

 اردو كه همین. رفتم باغ تهه ى كلبه سمت به بلند

 كردم روشن و برق همیشگى عادت به شدم كلبه

 شدت از كه صدایى با و رفتم شومینه سمت به و

 :گفتم لرزید مى سرما

 



 .اومدم من خانوم، سالام_

 

 اون رو نحیفش هیكل تا كشید طول اى لحظه

 اتاقك قسمت تاریكى اون تو دار چرخ صندلیه

 .شه مشخص

 

 :گفتم و زدم روش به لبخندى اومد، سمتم به آروم

 

 !بهترین؟_

 

 رو به رو. داد تكون سرى آرومى به جواب در

 وبیهچ صندلیه رو نشستم همیشه مثل منم و ایستاد

 رو و دستام كه طور همون و شومینه كنار

 :گفتم كردم مى گرم شومینه

 



 كه افتاد اتفاقا سرى یه  امروز خانوم واى_

 كه شوكم تو انقدر. شه نمى باورم هنوز خودمم

 هك یكى كنم، تعریفش یكى واسه خواست مى دلم

 بهم انگ یك و هزار كه نكنه قضاوتم الكى

 .نچسبونه

 

 :دادم ادامه مردد و كشیدم صورتم به دستى

 

 سرم باال مادر وقت هیچ من خانوم دونى مى_ 

 مواس چیزارو خیلى بخواد كه نداشتم مادرى نبود،

 راحمی یا گرفتم یاد خودم یا همیشه بده، توضیح

 واسم همیشه حمیرا كه این با. كرده كمك بهم

 .كردم حس و مادرم نبوده هم باز ولى بود خوب

 

 و بغضم جلوى كردم سعى و كشیدم عمیقى نفس

 .بگیرم



 

 مادرى خواست، و مادرم دلم واقعا امروز ولى_

 نشون بهم و درست راه و كنه كمكم مادرانه كه

 كارى چه موقعیت این تو بگه بهم كه مادرى. بده

 . غلط كارى چه درسته

 

 .دادم ادامه درد با و پایین انداختم و سرم

 

 مى بودن تنها حس شدم عمارت وارد وقتى از_

 نمى رو كسى نداشتم، رو كسى چون كردم،

 زیاد اینجا بود آورده و من كه مردى اون شناختم،

 كار درگیر كدوم هر هم خدمتكارا و نبود خونه

 این پسر از بچگى عالم تو بودن، خودشون

 كه بداخالق و جدى پسرى اومد، خوشم عمارت

 مى گاهى من و گرفت مى نادیده و من همیشه

 مك كه این تا زد مى پسم فقط سمتش،اوایل رفتم



 مى دعوام زد، ىم داد آورد، رو خشونت به كم

 و میز شام و ناهار موقع باریم چند و كرد

 از. شكوند رو میز رو ظروف تموم و برگردوند

 فاصله پسر این از باید فهمیدم روزا همون

 بدش من از دونستم مى بچگیم تموم با. بگیرم

 ور هیچى دلیل یعنى. دونستم نمى و دلیلش و میاد

 هبزن آسیب بهم داشت سعى همیشه.  دونستم نمى

 كه طورى بود، بهم حواسشم كنارش در ولى

 هشت هفت مثل بشم، گیج شد مى باعث گاهى

 از یكى بود مهمونى عمارت تو كه پیش سال

 و كرد مى اذیت و من داشت مهمونى اون پسراى

 لىك و گرفت رو پسره ى یقه فهمید اردوان وقتى

 رو دعوا دلیل هیچكى شب اون. زد كتكش

 كه لحظه همون كه ونستمد مى من فقط نفهمید،

 و رسید اردوان كشید و گرفت و من دست پسره

 .زدش خورد مى تا

 



 و نفسم كه طور همون و كشیدم چشمام به دستى

 :دادم ادامه دادم مى بیرون

 

 قهرمان هم شد اردوان موقع همون اون از_

 ترسیدم، مى ازش شدت به مردى هم و زندگیم

 زد، نمى رفح باهام داد، نمى و جوابم وقت هیچ

 وقت ولى دارم، وجود من كه انگار نه انگار كال

 كلى شد مى عصبانى كه كردم مى كارى كه هایى

 مى دلم. زد مى زبون زخم و كرد مى دعوام

 جاش به بگم چیزى نداشتم جرعت ولى شكست

 .كنم تالفى و كارش كردم مى سعى

 

 . نشست لبم رو هام گریه میون تلخى لبخند

 

 كاریام خراب تمام متوجه گفت خودش بعدا كه_

 .نمیاورده روم به و شده مى هام تالفى و



 

 یىگو شدم، انگشتام با بازى مشغول و كشیدم آهى

 این چشماى تو كردن نگاه جرعت حرفام پایان تا

 .نداشتم و روم به رو زن

 

 كنایه و نیش و مكرر دعواهاى با ها روز اون_

 با نموندم، ساكت منم ولى گذشت، اردوان هاى

 تو پررویى با گاهى داشت ازش كه ترسى تموم

 پلید هاى نقشه براش گاهیم و میستادم واى روش

 هك اردوان عموى پسر به بین این تو.  كشیدم مى

 خوبى پسره شدم، مند عالقه بود عمارت تو همش

 نمى پرخاشگرى ولى بود جدى اردوان مثل بود،

 ... و شدم دوست خواهرش با. كرد

 



 داشت لحظه هر گریم گذشته روزاى یادداورى با

 و خودم بود كه سختى هر با كه شد مى بیشتر

 . كردم كنترل

 

 االنى االنه، مهم گذشته، تو برم خیلى خوام نمى_

 م،بست دل زندگیم ترسناك مرد به كنم مى حس كه

 زندگى این ى ادامه براى كنم مى حس كه االنى

 همب یكى تا! نه؟ جنبم بى خیلى دارم، نیاز بهش

 ولى سمتش، رم مى ده مى نشون خوش روى

 به دارم اردوان به كه حسى خورم مى قسم

 كنارش نداشتم، اى دیگه مرده هیچ یا سیاوش

 لبمق گیرم، مى قلب تپش میشه نزدیك بهم آرومم،

 هیچ ذاشتم نمى كه منى میشه، تاب بى خودم مثل

 اردوان شدناى نزدیك با شه نزدیكم پسرى

 ىم دلم گیرم، نمى فاصله ازش كنم، نمى مخالفت

 این اسم اگه. بمونه كنارم طور همین همیشه خواد

 !چیه؟ پس نیست داشتن دوست حس



 

 خیس چشم به دوختم و نگاهم و كردم بلند و سرم

 آورده در و زن این اشك هم باز ، اشكش از

 چى زن این واسه ناراحتى جز اصال بودم،

 !داشتم؟
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 و زدم پس گونم روى از و خودم اشكاى سریع

 :گفتم



 

 نداده یاد و داشتن دوست و عشق من به كسى_

 حس تمام با ولى ، كنم دركش بتونم االن كه

 كه نگرانم نگرانم، بازم دارم اردوان به كه خوبى

 .. نكنه

 

 حرف این گفتن كه حال در و كردم مكث كمى

 :گفتم بود سخت خیلى برام

 

 مى كه باشه، من با انتقام واسه خواد مى نكنه_

 یه آخه بره، و كنه وابسته خودش به و من خواد

 دختر یه با میشه كه كارى بدترین خوندم جایى

 محبت كسى از كه منم  احساساتشه، با بازى كرد

. مش مى نابود بشم گرفته نادیده و بدم دل ندیدم،

 پیدا و نامدار آقاى یعنى واقعیم پدر كه االنم

 برسونه، آسیب بهم تونه نمى دیگه اردوان كردم،



 تونه مى كنه، بازى تونه مى كه احساسم با ولى

 بره و بذاره و كنه تر وابسته طور همین و من

! كنم؟ چیكار من وقت اون چیز، همه زیر بزنه

 به مادرم ى گذشته آخه ترسم، مى و دارم باورش

 ممادر عاشق دروغیش پدر چه من به چه، من

 و كنه مى خودكشى مادرش كه چه من به میشه،

 مى آتیش تو نیومدش دنیا به خواهر با همراه

 این ى همه مقصر من مگه چه، من به. سوزونن

 ...كه! بشه؟ اینجورى خواستم من مگه! اتفاقاتم؟

 

 زن اون لرزون دستاى و متعجب نگاه دیدن با

 تونست نمى خوب كه رو دستش كردم، سكوت

 مچش. لرزید مى و ویبره رو بود تهرف بده تكون

 بهش زده وحشت. ترسیدم.  شد قرمز بازش نیمه

 اى دكمه روى و دستش كردم حس كه كردم نگاه

 . داد فشار بود ویلچرش ى دسته رو كه



 

 ولى زدم صداش آروم. افتاد لرزه به خودمم بدن

 مى بدتر داشت لحظه هر حالش. شنید نمى انگار

 ىیك به باید بیرون، دمز كلبه از ترس با كه شد

 كه دویدن به كردم شروع باغ تو. دادم مى خبر

 .میومدن سمتم به كه شدم نفرى دو متوجه

 

. بودمشون دیده كلبه تو كه بودن نگهبانایى همون

. رفتن كلبه سمت به و گذشتن كنارم از عجله با

 بدش حال خبر بهشون طورى یه زنه اون فهمیدم

 .داده رو

 

 به زدم زل و افتادم فسن نفس به ترس از

 وت هنوز كه افتاد اتفاق سریع انقدر چى كلبه،همه

 به یعنى!  شد؟ چش یهو زن اون.  بودم شوك

 !افتاد؟ روز این به من حرفاى خاطر



 

 نمى كنار چشمام جلوى از اى لحظه صورتش

 وارد و رسوندم عمارت به و خودم دو با. رفت

 زیر و برداشتم دیگه قرص یه سریع. شدم اتاق

 . گذاشتم زبونم

 

 من اصال نداشت، زن اون از كمى دست منم حال

 براى سرى هر كه بودم كرده فكر خودم با چى

 !زن؟ اون پیش رفتم مى كردن دل و درد

 

 !قیمتى؟ چه به ولى خواستم مى شنوا گوش دو
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 موندم، تختم تو و نشدم خارج اتاق از عصر تا

 میومد همش بود شده حالم ى متوجه كه هم حمیرا

 وقتى و! شده؟ چى پرسید مى ازم و اتاق تو

 مى خارج اتاق از كالفه كرد نمى دریافت جوابى

 و دونستم مى زن اون حال مقصر و خودم. شد

 برم خواستم مى همش داشتم، وجدان عذاب حاال

 با وجودش از من بفهمن ترسیدم مى و سراغش



 تربیش خواستم نمى. بشه بد زن اون براى و خبرم

 .كنم درست دردسر براش این از

 

 كردن جمع با و بودم زده تكیه تخت تاجیه به

 در كه بودم زده زل اى گوشه به شكمم تو پاهام

 روى اخم اون و اردوان دیدن با. شد باز اتاق

 .برداشتم پام روى از و سرم پیشونیش

 

 تعریف اردوان براى و چى همه خواست مى دلم

 نمى ولى كنه كمك زن اون به بخوام ازش و كنم

 تو زدم زل كنارم اردوان نشستن با. تونستم

 .چشماش

 

 با عوض در شنیدم، سالمى نه كردم سالم نه

 :گفت اى كالفه صداى



 

 !.نه؟ نخوردى هیچى صبح از_

 

 :دادم جواب آرومى صداى با

 

 !نه_

 

 .شد تر عمیق پیشونیش روى اخم

 

 !وقت؟ اون چرا_

 

 .كنم مخفى و چشمام توى ترس داشتم سعى

 

 .نبود گشنم_



 

 !نشه؟ گشنت شد باعث چى_

 

 .گزیدم و لبم

 

 .دونم نمى_

 

 .نشست چونم رو دستش

 

 نمى حرف كه دیوار با. كن نگاه منو فرمیسك_

 .كنى مى نگاه و ور اون ور این كه زنم

 

 :گفتم مظلومیت با و چشماش تو زدم زل

 



 .ترسیدم_

 

 !چى؟ از_

 

 .كردم اى اشاره بیرون به پنجره از

 

 دارن نفر دو دیدم كه دوییدم مى باغ تو امروز_

 و من اومدم كردم فكر اولش میان، سمتم به

 بچگى از من ترسیدم، خیلى ترسیدم، بدزدن،

 . دارم و شدن دزدیده ى سابقه

 

 رو تو پدرت كنى مى فكر هنوزم! بچگى؟ از_

 !دزدیده؟

 



 ترس و فكر این با بچگى ونهم از ولى نه_

 .نمك غلبه ترسم به تونم نمى شبه یه شدم، بزرگ

 

 باز كمى اخماش گذاشت، صورتم روى و دستش

 .فهمیدم مى خوب و دلیلش من و بود شده

 

 !بود؟ نگهبان تا دو اون دیدن خاطر به اینا همه_

 

 دادم تكون سرى

 

 !بمونن؟ اینجا باید كى تا اوهوم،_

 

 به صورتم رو وار وازشن و دستش اردوان

 .آورد در حركت

 



 نمبتو من یا بیوفته، آسیاب از آبا كه زمانى تا_

 .باشه راحت خیالم تا بمونم خونه تو همش

 

 !  راحته؟ خیالت نگهبانا این وجود با االن_

 

 داد تكون راست و چپ به سرى

 

 از بهتر بودنشون فعال ولى نیست، راحت نه_

 خارج عمارت از بودم گفته هم تو به نبودنشونه،

 !!گردیا باغ برى نبینم دیگه ، نشو

 

 كردم مظلوم قیافم

 

 .خونه تو ره مى سر حوصلم خب_

 



 . شد بلند جاش از

 

 .بیرون برمت مى باش آماده شب_

 

 هب بپرسم ازش چیزى بخوام من كه این از قبل و

 و چشمام و. كردم مشت و دستام. رفت در سمت

 .فشردم هم روى اى لحظه

 

 اردوان به باغ تهه زن اون حضور بودم مئنمط

 دادن اطالع اومدنش خونه دلیل و نیست ربط بى

 اون حال شدن بد موقع گفتن بهش نفره، دو اون

 .دیدن باغ تو و من زن

 

 !داره؟ اردوان به ربطى چه زن اون آخه ولى
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 همش دلم ذاشت،گ اردوان رفتن از ساعتى چند

 و عمارت از رفتن بیرون ولى بود زن اون پیش

 . بود بزرگى ریسك حالش از شدن جویا



 

 و جویدم مى و ناخونام و رفتم مى راه اتاق تو یا

 كردم مى سعى و كشیدم مى دراز تخت رو یا

 مخود با چقدر دونم نمى. برد نمى خوابم و بخوابم

 .شد باز اتاق در  كه بودم درگیر

 

 یافهق با كه در سمت برگشتم و كشیدم بلندى هین

 گرد چشماى با شدم، رو به رو اردوان متعجب و

 :گفت و كرد نگاهم شده

 

 .كه ندیدى جن_

 

 جواب در و گذاشتم سینم ى قفسه روى و دستم

 :گفتم

 



 .بدترى جنم از تو_

 

 .شد تر نزدیك بهم و گرفت ندید و حرفم

 

 !نشدى آماده هنوز كه تو_

 

 :گفتم پرتى حواس با و انداختم البا ابرویى

 

 !كجا؟ سالمتى به! شدم؟ مى باید_

 

 یهو كه كردم نگاهش سوالى من و كرد سكوت

 ببره و من بود قرار. اومد یادم عصرش حرف

 . بیرون

  



 :تمگف سریع خیلى رفت اتاق در سمت به كه همین

 

 .شم مى آماده االن_

 

  ایستاد جاش سره

 

 .باش پایین دیگه ربع یه_

 

 .شد خارج اتاق از اى دیگه حرف هیچ بدون و

 

 روى دیگم دست و گذاشتم كمرم روى و دستم یه

 آزاد هواى و رفتن بیرون دلم واقعا كشیدم، موهام

 مى حاضر ربعه یه چطور آخه ولى خواست، مى

 !شدم؟

 



 وارشل ، رفتم كمد سمت به و كشیدم پوفى كالفه

 ىتركیب هك خزم تمام پالتوى با همراه و آبیم جین

 و پوشیدن رو بود طوسى  و مشكى و سفید از

 و.  برداشتم و كالهم و شال كردم مالیمى آرایش

 .انداختم آیینه  تو خودم به نگاهى آخر در

 

 دل ریمل و نازك چشم خط اون با درشتم چشماى

 اب برجستم لباى و بود، شده همیشه از تر فریب

 . زیباتر صورتى رژ اون

 

 زا كیفم برداشتن با و زدم دمخو روى به لبخندى

 و بود داده لم مبل روى اردوان. شدم خارج اتاق

 ایستادم سرش باال. كرد مى كار پدش آى با داشت

 :گفتم و

 

 .آمادم من_



 

 تا سر. انداخت من به نگاهى و باال آورد و سرش

 مبل روى پد آى گذاشتن با و كرد برانداز و پام

 .شد بلند جاش از

 

 !سرده بیرون! دى؟پوشی گرم لباس_

 

 لب زیر كه دادم تكون آره ى نشونه به سرى

 .شد رد كنارم از و گفت" بریمى"

 

 اهمنگ كه افتادم راه دنبالش و انداختم باال ابرویى

 بخندل با و بود ایستاده كانتر كنار. افتاد حمیرا به

 . كرد مى برانداز رو ما

 

 :گفتم آروم و پیشش رفتم



 

 بیرون، رم مى بداخالق آقاى این با من حمیرا_

 .خونه این تو پوسیدم گردم، مى بر زود

 

 :داد جواب مهربونى با و كشید صورتم به دستى

 

 .باش خودت مراقب برو، دخترم باشه_

 

 خارج عمارت از خدافظى با و گفتم اى باشه

 با. من منتظر و بود ماشین سوار اردوان. شدم

 وارس و رسوندم ماشین به و خودم بلند هاى قدم

 . داشتم ذوق جورایى یه شدم،

 

 مى اردوان خواست به كه بود بارى اولین این

 و من قراره دونستم نمى حتى و. بیرون رفتیم



 به گذرایى نگاه باغ از خروج موقع. ببره كجا

.  انداختم نبود معلوم درختا بین كه كلبه سمت

 حتما فردا. باشه خوب زنم اون حال بودم امیدوار

 .مزن مى سر بهش

 

 كترافی و اندزگو خیابون تو ماشین پیچیدن با

 :گفتم و انداختم اردوان به نگاهى نیم مسخرش

 

 !كنم؟ روشن و ضبط میشه_

 

 : گفت و گرفت سمتم به و aux كابل

 

 .بذار آهنگ خودت_

 



 گوشیم به و گرفتم ازش و كابل خواسته خدا از

 داشتم و خودم های آهنگ تو رفتم كردم، وصل

 که بذارم و آهنگ کدوم که کردم می فکر این به

 و ها آهنگ از یکی رو خورد دستم اشتباهی

 تو پیچید خراطها مجید صدای بعد ای لحظه

 .ماشین

 

  سردی و خشک دیدم وقتی

 پودم و تار تموم شد کینه پر

 

 اینه اول اعتراف

 بودم کرده قضاوت زود زیادی من

 

 ...واسم همیشه

 



 کردم، نگاه اناردو به متعجب شد قطع که آهنگ

 صدای با و بیرون کشید ضبط از رو aux کابل

 :گفت جدی

 

 !دی؟ می گوش چیه چرندیات این_

 

 !چشه؟ مگه وا_

 

 انداخت بهم نگاهی نیم

 

 !نبود؟ بهتر این از آهنگ! چشه؟ گی می تازه_

 

 !بذارم آهنگ گفتی خودت خو_

 



 .پرت و چرت نه آهنگ گفتم_

 

 دمچرخون و گاهمن و گفتم ای خوبه خیلیم لب زیر

 صدای هم باز بعد ای لحظه که پنجره، سمت

 :گفتم حرص با. ماشین تو پیچید چارتار

 

 !آهنگه؟ این االن_

 

 :داد جواب محکم خیلی

 

 ...همین یعنی آهنگ دقیقا،_

 

 مقصد به رسیدن تا دادم ترجیه و زدم نیشخندی

. نداشتم دعوا و بحث حوصله. نزنم حرفی هیچ

 ....همین خواستم، می آرامش کمی فقط



 

 تساع یه بعد باالخره تهران سنگین ترافیک با

 می توچال سمت به داره و ولنجکیم شدم متوجه

 جون هوا این شدم، حال خوش چرا دروغ ره،

 یه که این یا تهران، بام تو زدن قدم برای داد می

 زل باال اون از و بشینی بقیه از دور ای گوشه

 .پات زیر شهر به بزنی

 

 یا لحظه از بعد تا کردم نگاه بیرون به شهشی از

 کرد پارک ای گوشه و ماشینش اردوان رسیدیم،

 بر ماشین پشت از و بلندش کت که طور همون و

 :گفت داشت می

 

 .شی پیاده تونی می داشتی دوست_

 



 هوای هجوم پایین، رفتم و کردم باز و ماشین در

 شد باعث و لرزوند و وجودم عمق تا سرد

 دوست هم رو سرما این حتی من نم،بز لبخندی

 موندن خونه تو گرمای از باشه چی هر داشت،

 .بهتره که

 

 داد می بهم خوبی حس بود پام زیر شهر که این

 سرم پشت از اردوان صدای که جلو رفتم قدمی

 .شد بلند

 

 .طرف این از_
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 افتادم، اهر دنبالش اکره با و سمتش برگشتم

 بی سرباالیی های قسمت روی پیاده از همیشه

 دیگه طور یه اینجا هوای و حال ولی بودم زار

 شد می باعث و داد می قدرت پاهام به بود،

 .بشه بیشتر رفتن جلوتر برای انگیزم

 

 می فقط اینجا، اومدم کی آخر بار اومد نمی یادم

 که موقعی اونم اومدم، مدرسه طرف از دونم

 مخالفت تا نبود اردوانی و داد اجازه همب عمو

 . کنه

 

 اسیر دستم که بودم شده خیره اطراف به ذوق با

 ور به نگاهش سمتش، برگشتم شد، اردوان دست



 محکم و من دست انگار نه انگار و بود رو به

 .گرفته

 

 نزدیک بهش. سرد من دست و بود گرم دستش

 تیمرف کمی کردیم، تنظیم باهاش و قدمام و شدم تر

 و داشت نگه رستوران یه کنار اردوان که جلوتر

 .شم وارد کرد اشاره

 

 ترن مقدم ها خانوم که جمله این به اردوان انگار 

 هوای اون تو و شدم وارد ازش جلوتر. بود پایبند

 باز سر رستوران اون قسمت ترین گوشه سرد

 .نشستم و کردم انتخاب رو

 

 :گفت و نشست روم به رو هم اردوان

 



 !نیست؟ سردت_

 

 دادم تکون راست و چپ به سری

 

 .نیست سرد قدرا اون هوا نه_

 

 عاشق همیشه شدم، خیره پایین به ذوق با و 

 سمتمون به گارسونی. بودم آزاد هوای و بلندی

 روی  رو منویی گویی آمد خوش از بعد و اومد

 .رفت و گذاشت میز

 

 دستم داد رو منو اردوان

 

 هیچی که حمصب از خوری می چی ببین_

 .کنی می ضعف نخوردی،



 

 گرفتم ازش رو منو

 

 !کرده؟ چغلی حمیرا باز_

 

 هم تو رفت ابروهاش

 

 ازت سال چند دونی می! ادب؟ بی چیه چغلی_

 !تره؟ بزرگ

 

 غذا لیست به که طور همون و کردم باز رو منو

 :دادم جواب کردم می نگاه ها

 

. کنم صداش طور این داره دوست خودش_

 .دوستمه هاتن حمیرا



 

 زن اون همرای به: کردم اضافه دلم تو و

 باغ تهه مرموزه

 

 بازم باشه صمیمی باهات که چقدرم هر هرچی،_

 .واجب احترامش و تره بزرگ ازت

 

 !ذاری؟ می احترام بهش تو_

 

 !دیدی؟ احترامی بی ازم حاال تا تو_

 

 :دادم جواب و انداختم بهش نگاهی نیم

 

 ی بقیه به ولی نه حمیرا به احترامی بی_

 .دیدم خدمتکارا



 

 .بودن احترامی بی الیق حتما اونا_

 

 !وقت؟ اون چرا_

 

 احترام ولی. کنم می تعیین من دیگه و چراش_

 اگه حتی داشتم نگه همیشه و خودم از تر بزرگ

 رفتاری یا کردن کاری یا بقیم. باشه خدمتکار

 .بوده الزم براشون جدی برخورد که دیدم ازشون

 

 و شد دعوات خانوم اقدس با پارسال اچر پس_

 خیلی دیگه که اون بیرون انداختیش خونه از

 .بود تر بزرگ ازت

 



 اب و گذاشت میز روی گوشیش همراه به و دستش

 :داد جواب همیشگیه جدیت

 

 خودمه کار تو سرم اصوال من بوده، نیاز حتما_

 فرن یه نکرده خدایی اگه ولی ندارم کار کسی با و

 .میشه تموم گرون براش بزنه دور و من بخواد

 

 !زد؟ دور رو تو زن اون بگی خوای می یعنی_

 

 کسی طرف از بزنه، خواست می ولی نزد_

 رو بقیه و من آماره تا بود شده عمارت وارد

 .بگیره

 

 شد گرد تعجب از چشمام

 



 !فهمیدی؟ چطور تو وقت اون! کسی؟ طرف از_

 

 شداماستخ از قبل من نبود، سختی کار فهمیدش_

 بودم خوب موقعیت یه منتظر ولی شدم متوجه

 .کردنش رسوا واسه

 

 گارسون ی دوباره اومدن با شد، چندان دو تعجبم

 به ای اشاره اردوان. بپرسم ای دیگه سوال نشد

 کرد دستم تو منوی

 

 !خوری؟ می چی_

 

 :دادم جواب و بستم رو منو

 

 .بادمجون کشک و بختیاری_



 

 شد متعجب نگاهش

 

 !دارن؟ هم به ربطی چه تا دو این توق اون_

 

 انداختم باال ابرویی

 

 یگفت خودت! باشن؟ داشته ربط باید حتما مگه_

 نخورده ناهار تالفی به خوام می نخوردم ناهارم

 .بختیاری شامم واسه بخورم بادمجون کشک

 

 هارو سفارش گارسون به رو و داد تکون سری

 سمت برگشت دوباره گارسون رفتن با و گفت

 :من

 



 !بخوری؟ و همش تونی می واقعا_

 

 انداختم باال ای شونه

 

 می که خورده یه کدوم هر از و نه که و همش_

 .تونم
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 به و گرفتم ازش و نگاهم كه داد تكون سرى

 :گفت بمش صداى با. دوختم پایین

 

 !دارى؟ دوست اینجارو_

 

 .دادم تكون سرى بامل روى لبخند با

 

 .خیلى_

 



 !اومدى؟ قبال_

 

 :دادم جواب و سمتش برگشتم

 

 .بار دو یكى آره_

 

 .هم تو كشید و اخماش

 

 !كى؟ سالمتى به_

 

 مىن بدم گرفت، خندم جدیش لحن و قیافه دیدن با

 .كنم اذیتش خورده یه اومد

 

 .دوستام با_



 

 !اومدین؟ چطورى_

 

 . قاطر با_

 

 هب جانبى به حق ى قیافه شد تر عمیق كه اخمش

 :دادم ادامه و گرفتم خودم

 

 .اومدیم ماشین با دیگه نداره چى با خب_

 

 !داد؟ اجازه بهت كى وقت اون_

 

 تو از داشتى توقع بده، اجازه باید كه همونى_

 !؟ بگیرم اجازه



 

 !دوستات؟ كدوم با_

 

 !دوستات؟ كدوم با چى_

 

 خم جلو به كمى و گذاشت میز روى و دستاش

 .دش

 

 !اینجا؟ اومدى دوستات كدوم با_

 

 .شناسى نمى_

 

 ى دختره اون جز تو شناسم، مى خوبم اتفاقا_

 اون و اون با نكنه. نبودى دوست كسى با دلقك

 اب نكنه. اومدى كردم پیدان خونشون تو كه دختره



 رو شما افریته اون داداش و اومدى اونا

 !ها؟.رسوند

 

 انداختم و مسر زده خجالت شب اون یادداورى با

 ى خونه رفتیم آالله با كه شبى همون پایین، و

 دنبو معلوم رسید نمى موقع به اردوان اگه و نیلو

 .میومد سرم بالیى چه

 

 .بده منو جواب توام با_

 

 سرم كنم، زهر خودم به خواستم نمى و امشب یه

 :گفتم مظلومانه و كردم بلند و

 

 .هساعت چند اردوى یه اومدم، مدرسه طرف از_

 



 به كه طور همون و زد زل چشمام تو اى لحظه

 ارهدوب. كشید پوفى كالفه زد مى تكیه صندلیش

 داخ شكر. دوختم پایین به و گرفتم ازش و نگاهم

 نبود، ما دور كسى و نبود شلوغ خیلى رستوران

 .شدن مى كردنمون بحث ى متوجه وگرنه

 

 :اومد حرف به اردوان كه گذشت اى لحظه

 

 مجواب دقیق نپیچون، پرسم مى السو ازت وقتى_

 خودم پیش خیال و فكر تا هزار من كه بده و

 .نكنم

 

 :دادم جواب كنم نگاهش كه این بدون

 

 .همینى همیشه_



 

 .الزمه چون_

 

 .زدم نیشخندى

 

 !گرفتى؟ اسیر مگه_

 

 آستین. شد سردم منم اردوان لحن شدن سرد با

  مالیدم، هم به و دستام و كشیدم جلو و پالتوم

 دندونام كه طورى لرزیدن به كرد شروع فكمم

 .خوردن مى هم به آروم

 

 زیر. شد بلند جاش از اردوان لحظه همون

 اومد و آورد در و كتش. بود بهش حواسم چشمى



 عطرش بوى كه شونم رو انداخت و كتش. سمتم

 .بینیم تو پیچید

 

 و گذاشت شونم رو و دستاش. شدم جمع خودم تو

 آرومى صداى با و كرد كنزدی گوشم به و سرش

 :كرد زمزمه گوشم كنار

 

 .منى اسیر وقته خیلى تو_

 

 گرفت فاصله ازم. شد گرد حرفش این از چشمام

 همون شدم هم باز نشست، روم به رو و

 یدهبر و امونش قلبش تند هاى تپش كه فرمیسكى

 .بود

 



 یا بود، گرم چقدر  گرفتم، اردوان كت ى لبه

 .داغ نشست شونم رو كه دستاش شایدم

 

 ،اومد گارسون كه دهنم تو بردم فرو و پایینم لب

 برقى چشمام چید میز رو و سفارشام كه همین

 .شدید بود شده گشنم زد،

 

  شد كج اردوان لب ى گوشه

 

 زد یخ كه سرما این تو_

 

 :گفت و انداخت اردوان به نگاهى گارسون

 



 اومدین سرما این تو چرا كه كردم تعجب منم_

 اون رن مى غذا خوردن واسه معموال قسمت این

 .باال

 

 .كرد اشاره رستوران ى پوشیده سر قسمت به و

 خودم روى به ولى شدم سوتیمون متوجه تازه

 و بودم كرده انتخاب رو اینجا خودم.نیاوردم

 پس بخورم، شام هم جا همین داشتم دوست

 .ندادم اهمیتى

 

 رفتن با و گفت اى نداره موردى هم اردوان

. بود نشده سرد خیلى غذا. شدیم مشغول گارسون

 حض با و بادمجون كشك سراغ رفتم همه از اول

 . خوردن به كردم شروع

 



 رو لقمه و گرفتم اردوان واسه لقمه یه آخر در

 تانداخ نگاهى لقمه من به متعجب ، سمتش گرفتم

 اى اشاره دستم تو ى لقمه به ابرو و چشم با كه

 :گفتم و كردم

 

 .بخور_

 

 .دوخت خودش غذاى به و نگاهش ماخ با

 

 .بخور خودت_

 

 رو لقمه ،این خو خورم مى دارم خودمم وا_

 چشماى نخواد دلت وقت یه كه گرفتم تو واسه

 .شه چپ بچت

 



 .بخور خودت خوام نمى من_

 

 .كردم لوس كمى و صدام

 

 .لقمه یه همین اردى_

 

 .میز رو كوبید و نوشابش لیوان

 

 .كرد یخ غذات وربخ خودت خورم، نمى گم مى_

 

 .گرفتم خودم به مظلومى ى قیافه

 

 به اصال كه، میرى نمى نكنى رد و من دست_

 .خورم مى خودم نخور درك



 

 دستم از بردم دهنم سمت به رو لقمه كه همین و

 .دهنش تو فرستاد هم با رو همه و گرفتش

 

 نوشابش لیوان و جوید مى رو لقمه اون حرص با

 .دادن زهر بهش ارانگ كه طورى كشید، سر و

 

 .بخوریشا نبودى مجبور_

 

 :گفت حرص با و كشید لباش رو دستمالى

 

 .خوردم كه حاال_

 

 .انداختم باال ابرویى



 

 و میان دست به راحتى به كه چیزایى معلومه_

 مى كه هستى چیزایى دنبال همیشه خواى، نمى

 سخته آوردنش دست به یا نیست تو ماله دونى

 مى خودت ماله و یزچ اون زوركى وقت اون

 . لقمه همین مثل. كنى

 

 :گفت جدى خیلى و چشمام تو زدم زل

 

 چى چیز اون نیست مهم طوره، همین دقیقا_

 .میارم دستش به بخوامش وقت هر باشه،

 

 .مخم رو رفت خودخواهیش

 

 !زوركى؟ حتى_



 

 گذاشت و كرد مشت و دستش تو كاغذى دستمال

 .میز روى

 

 .زوركى حتى_
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 دست به زوركى چیزا سرى یه: گفتم دلم تو

 .بكنى رو تالشت تمام اگه حتى نمیاد،

 

 اونجایى از منم كرد، سكوت اردوان غذا پایان تا

 به كردم شروع باشم ساكت تونستم نمى كه

 بودیم، اومده ها بچه با كه اردویى كردن تعریف

 غذا موقع زدن حرف از اردوان كه این با

 . نگفت من به چیزى ولى بود بیزار خوردن

 

 :گفت و كرد من به رو شد تموم كه غذا

 

 !بریم؟_

 



 ماسید لبام رو لبخند

 

 !كجا؟_

 

 .عمارت_

 

 !زودى؟ این به_

 

 :گفت و انداخت دستش رو ساعت به نگاهى

 

 !بیرونیم؟ كى از دونى مى. شبه یازده ساعت_

 

 .هم تو رفت قیافم

 



 آوردى و من یعنى بودیم، ترافیك تو همش خب_

 !شام؟ یه خاطر به اینجا

 

 ؟!كمه_

 

 دادم تكون سرى

 

 .اوهوم_

 

 :گفت و كشید موهاش به دستى

 

 .دیگه ساعت نیم فقط_

 



 كه طور همون و زدم خوشحالى روى از لبخندى

 :گفتم شدم مى پایین ى خیره

 

 هم به و حسم ساعت نیم این باش ساكت پس_

 .نزن

 

 جمع و میز و اومد گارسون هم ظهلح همون

 چایى برامون خواست ازش اردوان و كرد،

 .رفت و گفت چشمى اونم بیاره،

 

 به فرستادم و خوب هواى و كشیدم عمیقى نفس

 كت گرم، خودم پالتوى. نبود سرد دیگه هوا. ریم

 آتیش مثل اردوانم خوده طرف از و گرم اردوان

 .سوزوند مى هم كرد مى گرم هم موند، مى

 



 ظحف باهاش و فاصلم باید آتیش مثل كه اردوانى

 مى گرم بود خوب فاصله همین از ، كردم مى

 و مبسوز شد مى باعث بیشترش نزدیكى ولى كرد

 .شم خاكستر

 

 لیوان دو با گارسون كه نكشید طول اى لحظه

. رفت و گذاشت جلومون رو چایى. برگشت چایى

 مدىمح گل یه كنارش انداختم، لیوان به نگاهى

 دونه یه همراه به دارچین چوب یه و شده خشك

 .بود نبات

 

 محمدى گل و لیوان تو انداختم و نبات و دارچین

 بلند و سرم لحظه همون ، داخلش كردم خورد رو

 گره اردوان ى خیره نگاه با نگاهم كه كردم

 . خورد

 



 :گفت و كرد لیوانش به اى اشاره

 

 !كنى؟ مى درستش منم براى_

 

 مى خواست در چیزى ازم بود بار ناولی براى

 جملش نبودن دستورى خاطر به شاید ، كرد

 .كردم قبول و حرفش

 

 و اون لیوان و جلوش گذاشتم و خودم لیوان

 محمدى گل كه طور همون و خودم جلوى گذاشتم

 :گفتم كردم مى خورد توش رو

 

 چاییم لیوان كنار محمدى گل كه اولى روزه_

 رامب خنده با حمیرا یوان،ل تو انداختم سالمى دیدم



 همه همیشه. بهتره كنى خوردش كه داد توضیح

 .داد مى توضیح برام حوصله با و چیو

 

 :دادم ادامه و كردم حلقه لیوان دور و دستام

 

 دوست بود، خواهر بود، پدر بود، مادر برام_

 كرد، پر رو نداشتم كه چیزایى تمام بود،جاى

 نذاشت و گرفت و دستم ، كرد كمكم همیشه

 .بیوفتم

 

 .پایین انداختم و سرم و زدم تلخى لبخند

 

 بینم مى شم، مى تر بزرگ دارم كه حاال ولى_

 مگه كنه، پر و چیزم همه جاى تونه نمى حمیرا

 كسى هر نقش! باشه؟ نفر چند تونه مى آدم یه



 نمى نفر یه مادر، مادر پدره، پدر كنه، مى فرق

 !تونه؟ مى باشه جفتشون تونه

 

 .انداخت باال ابرویى اردوان

 

 .تونه نمى نه_

 

 :گفتم مردد و گزیدم و لبم

 

 ازت پدرت راجب اگه شى نمى ناراحت_

 !بپرسم؟

 

 . پرسیدى_

 



 و چاییش كه كردم نگاهش ترس كمى با و مظلوم

 :گفت و كرد نزدیك لباش به

 

 من كاراى تو گم مى بازم گفتم بهت همیشه_

 .نكش سرك

 

 .هم تو رفت اخمام

 

 !بكشى؟ سرم كارام تو باید تو قتو اون_

 

 .الزمه_

 

 :گفتم حرص با

 



 .دیوار تو رم مى سر با الزمه بگى دیگه بار یه_

 

 .داد جواب و خورد چاییش از دیگه خورده یه

 

 .نشى مغزى ضربه فقط برو آروم_

 

 نمى در خونم زدى مى كارد لحظه اون یعى

 و زد نیشخندى كه كردم مشت و دستام. اومد

 :گفت

 

. دونم مى رو باشه مربوط تو به كه چیزى ره_

 مزندگی درگیر خودت تو ولى بدونم، باید یعنى

 ...نكن فعال یعنى نكن
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 مه دوختم، پایین به و گرفتم ازش و نگاهم اخم با

: گفتم حرص با دلم تو.  پررو هم بود خودخواه

 .نزن فعال نىیع نزن حرف انقدر هم تو

 

 :گفت اردوان كه گذشت اى دقیقه چند



 

 !بریم؟_

 

 اصرار بیشتر موندن براى خواستم نمى دیگه

 از و كتش و شدم بلند جام از قهر حالت با كنم،

 .برداشتم شونم روى

 

 .بریم_

 

 شونم روى دوباره و كت ، شد بلند جاش از

 جلوتر آورد، در و چرمش پول كیف و انداخت

 رستوران از هم با كردن حساب از بعد و رفت

 .شدیم خارج

 



 وانارد توسط دستم دوباره كه كشیدم عمیقى نفس

 خشب لذت انقدر گرمش دستاى گرفتن. شد گرفته

 .رقه حالت تو حتى بزنم پسش نیومد دلم كه بود

 

 وىت ، شدم نیمكتى ى متوجه كه رفتیم جلو قدمى

 هم و بود خلوت هم ، بود دنج خیلى قسمت یه

 .داشت پایین اون به اى العاده فوق دید و ساكت

 

 :گفتم ذوق با

 

 .اونجارو اردوان_

 

 خودم دنبال بگه چیزى اردوان كه این از قبل و

 مخافتى هیچ بدون اونم سمت، اون كشوندمش



 و نشستم نیمكت روى حالى خوش با اومد، باهام

 :گفتم دادم مى تكون و پاهام كه طور همون

 

 باید اولشم همون از اصال عالیه، اینجا واى_

 .اینجا میومدیم

 

 :داد جواب و انداخت اطراف به نگاهى اردوان

 

 جلو برى زیاد خطرناك، و خلوته اینه بدیش_

 .پایین شدى پرت دیدى یهو

 

 .سمتش برگشتم

 

 . نیستم چلفتى پا و دست انقدرام دیگه_

 



 شدم مى خیره رو به رو ى منظره كه حالى در و

 :دادم ادامه

 

 اینجا بیاى ، انرژى و تخلیه براى ده مى جون_

 .بزنى داد و

 

 !مریضى؟ مگه_

 

 خوبه زدن داد وقتایى یه ضمن در. خودتى_

 كنه، مى خالى و آدم میشه، انرژى ى تخلیه باعث

 از رو درد از حجمى یه گفت شه مى جورایى یه

 .داره مى بر پشتت

 

 كردم كنارم به ى اشاره

 



 !بشینى؟ خواى نمى_

 

 .نشست رمكنا مردد

 

 !نیست؟ سردت_

 

 .انداختم تنش مشكى پلیور به نگاهى

 

 .باشه سردت تو كنم فكر ولى نه_

 

 بدن این براى سال همه این نیست، سردم نه_

 سردش هوایى همچین با حاال كه نكشیدم زحمت

 .بشه

 



 بازوهاى و ورزشكاریش هیكل به نگام خداگاه نا

 و ظاهریش جذابیت كه هیكلى. افتاد برجستش

 .كرد مى برابر چند

 

 !سنجى؟ مى و بدنم مقاومت میزان دارى! چیه؟_

 

 سینش تو كوبیدم آرنج با

 

 و بدنت بودن كوله و كج میزان دارم نخیرم،_

 !نه؟ زدى مى اشتباه باشگاه تو همیشه سنجم، مى

 

 كه حدى در نه ولى شد كج كمى لبش و گوشه

 براش چشمى پشت. گذاشت لبخند و اسمش بشه

 :دادم ادامه و دمكر نازك

 



 باشگاه تو همیشه كه بودى اونا از تو كنم فكر_

 وت بعد زنى، مى اچتباه دارى داداچ گفتن مى بهت

 كارت به همچنان و كردى نمى توجهى هیچ هم

 و درب هیكل این شد نتیجشم دادى مى ادامه

 دو بك، ترى تو دارن، پك سیكس همه داغونت،

 .تا ود این بین ام چیز یه یكیم اون تنته باال تاش

 

 !دارم؟ پك من دونى مى كجا از تو وقت اون_

 

  گزیدم، و لبم

 

 .زدم حدس_

 

 !لباس؟ رو از_

 



 :گفت سریع خیلى كه نه بگم خواستم

 

 !زدى؟ دید و من_

 

 لب زیر و شكمش تو زدم آرنج با دیگه بار یه

 درد بیشتر خودم دست كه كردم نثارش پررویى

 خیلى بارى ندچ. بود سنگ مثل بدنش گرفت،

 طبقات اون و هاش عضله به نگاهم یهویى

 .بود افتاده شكمش

 

 دیگه بار اردوان ى ب،ر،هنه بدن یادداورى با

 رو به رو به و نگاهم زده خجالت و گزیدم و لبم

 . دوختم

 



 خوشش اینجا از اردوانم انگار و كردم سكوت

. كرد نمى رفتن به اصرارى دیگه بودكه اومده

 :گفتم اردوان به خطاب و دمكشی عمیقى نفس

 

 رو بیام همش خواد مى دلم اینجا، خوبه چه_

 یدامپ اینجا شدم گم بعد این از. بشینم نیمكت همین

 .كنین

 

 !غلطا چه_

 

 بهم خوبى حسى دارم، دوست اینجارو آرامش_

 .ده مى

 

 !وقت؟ اون بیاى خواى مى كى با_ 

 



 .انداختم بهش مظلومى نگاه

 

 !میارى؟ و من_

 

 پشت از دستش یهو و چشمام تو زد زل اى هلحظ

 و گذاشت، شونش رو و سرم و نشست شونم رو

 :گفت خشدارى صداى با

 

 صبحم چهار شده بگو، خودم به فقط خواستى_

 .میارمت باشه

 

 خودش به بیشتر و من كه دادم تكون سرى آروم

  فشرد

 



 ىیعن! نیاى اینجا كسى با من جز بده قول فقط_

 .نرى جا هیچ

 

 :كردم زمزمه لب زیر و زدم محوى خندىلب

 

 .دم مى قول_

 

 تو زدیم زل چرخوند، خودش سمت به منو

 سردم دستای اومد نزدیک سرش که هم چشمای

 چشمم روی لبش و گرفت داغش دستای بین و

 .نشست

 

 نفس و اردوان تن عطر و گذاشتم هم رو و پلكام

 این یعنى بود، خوب حالم كنارش چقدر كشیدم،

 !شد؟ مى تموم باالخره یا! بود؟ وندگارم خوشى



 

 آتیشه تو دستای تو ، انگار ولی سرده تنم"

 میشه تموم قصه این و میبندی پلکامو خودت

" ..… 
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 االن پاشو ، كه خوابیدى باز فرمیسك وااااى_

 .میاد استادت

 

 حمیرا. شد نمى باز چشمام خوابى بى شدت از

 .زد كنار روم از رو پتو

 

 كه، بود شده تنظیم خوابت فرمیسك، پاشو_

 !خوابالویى؟ انقدر كه خونه برگشتین كى دیشب

 

 ارك ترین سخت كردم، باز و پلكام الى سختى با

. بود تختم از كندن دل برام لحظه اون تو دنیا

 و شدم بلند جام از اكراه با و كشیدم اى خمیازه



 مى بهداشتى سرویس سمت به كه طور همون

 :گفتم حمیرا به خطاب رفتم

 

 .نزن داد انقدر جدت سره فقط شدم بیدار باشه_

 

 وارد زد مى غر لب زیر حمیرا كه طور همون و

 صورتم و دست به آبى ، شدم بهداشتى سرویس

 گیج هنوزم ولى شد تر كم آلودگیم خواب كه زدم

 .بودم منگ و

 

 جلوى از مىفیل مثل دیشب هاى صحنه تمام

 بام اردوان با شب از پاسى تا. شد رد چشمام

 كم كم كه انقدرى. زدیم حرف و موندیم تهران

 .برد مى خوابم همونجا داشت

 



 تر حال سر كمى بست، نقش لبام روى لبخندى

 بهداشتى سرویس از و زدم مسواكى بودم، شده

 و لباسام كه میومد خوابم انقدر دیشب. شدم خارج

 ازشون اثرى حاال ولى صندلى، رو كردم پرت

 .بود كرده جمعشون حمیرا كه این مثل نبود،

 

 و موهام كه طور همون و نشستم صندلى روى

 انقدر دیشب، اتفاقات تو شدم غرق زدم مى شونه

 شونه نشدم، حمیرا حضور ى متوجه كه غرق

 صداى كه شم بلند خواستم و گذاشتم میز رو

 .شد بلند  سرم پشت از حمیرا

 

 !خندى؟ مى چى به_

 

 :گفتم حمیرا به رو و كشیدم هینى ترس از



 

 .ترسوندیم حمیرا واى_

 

 كرد نگاهم تعجب با

 

 !دیدى؟ جن مگه ترسیدى چى از وا_

 

 .بینم مى زیاد جن روزا این آره: گفتم دلم تو

 

 وت سینى حمیرا كه كردم جمع كیلیپس با و موهام

 :گفت و گذاشت میز روى و دستش

 

 رسن، مى امیرى آقاى دیگه ى هدقیق پنج تا_

 سره همیشه تایمن، آن چقدر كه دونى مى خودت

 .نكنى ضعف بخور چیز یه سریع میان، موقع



 

 شیر لیوان یه. نشستم پشتش و رفتم میز سمت به

 و عسل ، گوجه خیار، پنیر، و تست نون تا دو با

 . شد مى دیده سینى رو صبحانه شكالت

 

 و پنیر كه ورط همون و برداشتم و تست نون

 :گفتم ذاشتم مى نون روى

 

 !خونس؟ اردوان_

 

 .شد نزدیك بهم حمیرا

 

 !چطور؟ بیرون، رفتن پیش ساعت نیم نه_

 

 .انداختم باال اى شونه



 

 .طورى همین_

 

 :گفت جدى لحن با و ایستاد كنارم حمیرا

 

 !آقاست؟ و تو بین چیزى_

 

 :داد ادامه كه كردم نگاهش متعجب

 

 ردهب رو تو سال این بعد شده، عجیب رفتاراتون_

 عمارت، برگشتین كى دونه مى خدا و بیرون

 !ها؟ رفتین كجا اصال

 

 ما بین چیزى نمیشه دلیل رفتن بیرون بام، رفتیم_

 .همین كنیم صلح خوایم مى فقط. كه باشه



 

 كشید آهى آروم حمیرا

 

 من ولى باشه، گى مى كه طور این كنه خدا_

 لكىا نه شناسم مى ساله خیلى آقارو نگرانم، خیلى

 ه،كن مى صلح دلیل بى نه و میشه دشمن كسى با

 ازش عجیبى رفتار هر باش، خودت مراقب خیلى

 زندگیت تو شده كه بارم یه براى بگو، بهم دیدى

 كه اینى از رو اوضاع بگیر، تصمیم درست

 !باشه؟ نكن، تر سخت هست

 

 خارج اتاق از حمیرا كه دادم تكون سرى آروم

. هكرد پا به دلم تو آشوبى چه نفهمید و ترف شد،

 به چنگى و سینى تو برگردوندم دوباره و نون

 .زدم موهام

 



 خاصى هدف من با نزدیكى از اردوان یعنى

 !داشت؟
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 با و خورد در به اى تقه شیش ساعت راس دقیقا

 ههمیش مثل داخل، اومد سامیار من گفتن بفرمایید

 المس لب زیر دیدنش با ، كشیده اتو و پوش شیك



 شنیدم، آروم صداى با خودم مثل و جوابم و كردم

 رو گوشیش و چرم پول كیف همیشگى عادت به

 به كه رو رنگش طوسى كت و گذاشت میز روى

 و آورد در رو بود بلند اردوان كت ى اندازه

 .كرد آویزون صندلى پشت

 

 مى فكر خودم با شتمدا و نشست صندلى روى

 وقته خیلى شایدم یا! شده؟ مد بلند كت كه كردم

 چهار همین تو میشه خالصه زندگیم كه منى مده،

 خبر آقایون براى مخصوصا مد از كه دیوارى

 و خوب خیلى هست كه چیزى هر ولى ندارم،

 .میاد جفتشونم به شیكه،

 

 و بودم كرده آماده قبل از و شیمیم كتاب سامیار

 و زد ورق و صفحاتش. برداشت و بود یزم روى

 :گفت



 

 !بودیم؟ كجا_

 

 .سه و  شصت ى صفحه

 

 !بلدى؟ طور همین درستم_

 

 .آره_

 

 !زدى؟ و تستات_

 

 .آره_

 

 !نداشتى؟ سوالى_



 

 نه_

 

 هاى جواب از اونم انگار انداخت، بهم نگاهى نیم

 چیزیم یه بود فهمیده دادم مى بهش كه كوتاهى

 هك تستایى از ذوق با شتهگذ هاى روز مثل. شده

 سختش سواالت خاطر به حتى گفتم، نمى زدم

 حل راه سوال تا چند این نپرسیدم و نزدم غرم

 !.نداره؟ ترى كوتاه

 

 لب زیر اى خوبه سرش دادن تكون با هم سامیار

 . كرد باز رو سه و شصت ى صفحه و گفت

 

  انداخت صفحه روى رنگ پر تیتر به نگاهى

 



 گرماى محاسبه و تشكلیل ارداستاند آنتالپى_

 .واكنش

 

 باال خدایى نام به برداشت، رو دفتر و خودكار

 درس دادن، درس به كرد شروع و نوشت صفحه

 اردوان پیش حواسم تمام من اما ، داد درس و داد

 كت میومد، اردوان به چقدر بلند كت راستى بود،

 طوسى كت از زیباتر خیلى من چشم به مشكیش

 .بود سامیار

 

 و اردوان وگرنه شده، مد بلند كت شك بدون

 نپوش شیك همیشه پوشن، نمى بد چیز كه سامیار

 !اینه؟ از غیر مگه رن، مى پیش مد با و

 

 چنگى زد مى پرسه ذهنم تو كه فكرایى از كالفه

 قبال بود، گرفته درد باز سرم زدم، موهام به



 حاال و كردم مى مقایسه اردوان با و سیاوش

 .ردوانا با سامیارو

 

 مقایسه اردوان با باید من اطراف هاى مرد تمام

 شایدم یا بود، تر سر اردوان همیشه و شدن، مى

 اردوان بود كه چى هر ولى دیدم، مى تر سر من

 اخالق این با مخصوصا بود، خوب خیلى

 !جدیدش
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 این مثل. داد درس بكوب سامیار رو ساعتى یك 

 ادامه بیشتر كه شد حوصلگیم بى ى متوجه كه

 مى انجام باید بعد ى جلسه براى كه كارایى نداد،

 :گفت و نوشت یادداشتم دفترچه داخل برام و دادم

 

 نصفش تقریبا چهارم سال و آخراشه سوم سال_

 و چى همه عید از قبل تا كنم مى سعى مونده،

. بزنى تست فقط عید بعد از كه كنم تموم

 دونى مى خودت كه شیمى و زیست مخصوصا

 .زنن مى و اول حرف و دارن باالیى ضریب

 



 .سمتم چرخید و گذاشت میز روى و خودكار

 

 كن استراحت رسى، مى نظر به خسته امروزم_

 فهمیدى و امروزم حرفاى از كه چیزایى حتما و

 هر بنویس، خودت واسه كاغذ تو و كن مرور

 .باشى میدهفه چیزى دونم مى بعید چند

 

 بود شده امروزم پرتیه حواس ى متوجه این از

 نای با ، بدم نشون زده خجالت و قیافم كردم سعى

 ى متوجه بازم ولى نكرد نگاهم اصال امروز كه

 مچش هم بغل از انگار بود، شده حالیم بى و حالتام

 .داشت

 

 ژست با و برداشت و كتش شد، بلند جاش از

 و كت اون اى لحظه كرد، تنش و كتش خاصى



 روشن هاى رنگ كردم، تجسم اردوان تن داخل

 .بود تیره لباساش اغلب ولى اومد مى بهش

 

 :گفتم خودم با و دادم بیرون صدا بى و نفسم

 

 و میاد بهش بیشتر مشكى همون اردوان نه_

 .كنه مى بیشتر و جذبش

 

 كه اخمى و جدیش صورت اون یادداورى با

 .نشست لبام وىر لبخندى ابروهاشه بین همیشه

 

 تعقل شاید بگیر دوش یه پاشو زدن لبخند جاى_

 .جاش سره برگشت

 



 مجلو كه سامیارى به و كردم جمع سریع و لبخندم

 !بره؟ خواست نمى این كردم، نگاه بود ایستاده

 

  باز من و برداشت و پولش كیف و گوشى

 دیروز چرمه، اردوانم پول كیف: گفتم خودم با

 .دیدم خودم

 

 نگاهش سوالى من و بهم زد زل اى لحظه سامیار

 :گفت سردى خیلى لحن با كه كردم

 

 بینن مى میان خودشون به آدما وقتایى یه_

 مگ دل پرت میشه، پرت حواسشون نیست، دلشون

 دلشون دنبال ها ساعت خیاالتشون تو شدنشون،

 روز چند همه گن مى خودشون با و گردن مى

 نكن مى كرف شینن مى بعد ، بود جاش سره پیش



 جاش كجا كردن چیكار رفتن كجا مدت این تو كه

 نى،ك مى پیداش كردن فكر با وقتایى یه! گذاشتن

 پسر كوچه تو بار آخرین افتاده مى یادت مثال

 همون دلت تو و زده صدات كه دیدى رو همسایه

 كردن فكر با روز همون از و لرزیده، لحظه

 ىم پیدا و دلت موقع اون گرفتى، قلب تپش بهش

 یه ولى كیه، پیش و كجاست دونى مى كنى،

 نمیاد یادت چیزى كنى مى فكر چى هر وقتاییم

 !چرا؟ دونى مى

 

 منتظر زده بهت چشمایى با من و كرد مكث كمى

 :بودم حرفش ى ادامه

 

 میشه نزدیك بهت نفر یه دزدیدن، و دلت چون_

 و كنه مى و دلت اعتمادت كردن جلب از بعد و

 مى حس و دل اون خالیه جاى تو روز اون میره،



 شایدم چیه، خالیه جاى این دونى نمى ولى كنى

 دست از رو گرانبهایى چیز چون و دونى مى

 .كنى باورش خواى نمى و شوكى تو هنوز دادى

 

 میومد در چاه تهه از انگار كه آرومى صداى با

 :گفتم

 

 !دزدیدن؟ و دلم دونى مى كجا از تو_

 

 حواست.  شده گم تدل یعنى پرتیت حواس این_ 

 .  دزدیده و دلت كه كسیه پرت

 

 كشید كتش به دستى

 



 نك پیداش بشكنه، كه این از قبل كن پیدا و دلت_

 تو زوده، فعال دادنت دل واسه گردون، برش و

 این با كه دارى زندگیت تو ترى مهم هاى هدف

 و حواست برسى، بهش تونى نمى پرتیت حواس

 درست چى همه كه این از بعد بذار برگردون،

 . خودت اى خواسته با بده، دل خودت شد

 

 ازش هیچى گنگ انقدر بود گنگ برام حرفاش

 هك شد شدنم گیج ى متوجه كه این مثل نفهمیدم،

 :داد ادامه

 

 كاراشون و بازیاى قهرمان با وقتایى یه آدما_

 هك كنن مى كارایى بشى، جذبشون شن مى باعث

 تو دى، مى دست از و دلت و میشه پرت حواست

 عشق خودش، نه شدى شخص اون كارا جذب

 واسه دلیل تا هزار اگه. دادن دل دلیل بى یعنى



 طرف از فقط بدون اومد ذهنت تو دادن دل

 . اومده خوشت

 

 ى قیافه به نیشخندى و برداشت عقب به قدمى

 .زد متعجبم

 

 فهمیدن همه شد، تر سخت تو كاره كه این مثل_

 . فهمیدىن خودت و شده دزدیده دلت

 

 در سمت به محكم هاى قدم با خداحافظى بدون و

 خالیش جاى ى خیره من و رفت سامیار رفت،

 پرت حواسش چون آدم كه نفهمیدم آخرم شدم،

 ده مى دل چون یا ده مى دست از و دلش میشه

 !میشه؟ پرت حواسش
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 هلحظ یه شدم، بلند جام از و انداختم باال اى شونه

. هم تو رفت درد شدت از اخمام و كشید تیر قلبم

 وىر و دیگم دست و گذاشتم قلبم روى و دستم یه

 . صندلى

 



 رو و چشمام شد، حبس سینم تو اى لحظه نفسم

 ایستادم، جام سره حالت همون تو و فشردم هم

 جلوى اردوان تصویر اومد جا كمى كه حالم

 .بست نقش چشمام

 

 :گفتم خودم با و مالیدم قلبم روى آروم و مدست

 

 ! دادم؟ دل من یعنى_

 

 منفس نداشتم، سوالم این براى قطعى جواب هنوز 

 باز و میزم كشوى در و دادم بیرون صدا بى و

 بیرون و یكیش قرص همه اون بین از كردم،

 روزها این قلبم. زبونم زیر گذاشتم و كشیدم

 مرگش چه باز دونم نمى میاورد در بازى زیادى

 .شده



  

 

  كردم استراحت و موندم اتاق تو ناهار موقع تا

 از كردم، ضعف احساس شد بهتر كمى كه حالم

 وارد خواستم كه همین و شدم خارج اتاق

 :شنیدم رو بابا صداى بشم آشپزخونه

 

 خواب خوش خانوم بخیر ظهرت_

 

 این اروباب بود بار اولین سمتش، برگشتم تعجب با

 . شد نزدیك بهم دیدم، مى خونه وت روز وقت

 

 خونه و من كردى نمى فكر! كردى؟ تعجب چیه_

 !ببینى؟

 



 .كردم جور و جمع و خودم سریع

 

 تو روز وقت این اونم دیدنتون از آره سالم،_

 .باشید خونه كردم نمى فكر. كردم تعجب خونه

 

 طنین عمارت تو هاش قدم صداى اومد، سمتم به

 روم به رو كمى ى لهفاص با. بود شده انداز

 .ایستاد

 

 !خوبى؟_

 

 آره ى نشونه به سرى ولى نبودم خوب كه این با

 .دادم تكون

 



 و نداشتم و خیرش نگاه طاقت چشمام، تو زدم زل

 :گفتم سریع خیلى همین براى

 

 !خونه؟ اومدین زود انقدر كه اومده پیش مشكلى_

 

 داد تكون سرى

 

 . داشتم كار سرى یه آره_

 

 :داد دامها مردد بعد

 

 كارا سرى یه باید سیاوش عقد و عید واسه_

 . بود الزامى منم حضور كه دادیم مى انجام

 



 بود شده گم دلم شد، اكو سرم تو سامیار حرفاى

 مطمئن و این نبود، سیاوش پیش دل این ولى

 .بودم

 

 رو گذاشت و دستاش و شد تر نزدیك بهم بابا

 .شونم

 

 !خرید؟ رفتى مراسم و عید براى_

 

 دادم تكون نه ى نشونه به سرى

 

 و لباساش فرستم، مى كانال یه برات تلگرام_

 مزون بگیرى، ببرمت بگو اومد خوشت كن نگاه

 مدالش و لباساش همكاراست، از یكى خانومه

 .كن انتخاب بهتریناش زنه، مى و اول حرف



 

 .كشید شونم روى و دستش

 

 .باشه بهترین باید من دختر_

 

 شلب و شد نزدیك اختم،صورتشاند پایین و سرم

 به اى پدرانه ى بوسه. نشست پیشونیم روى

 .شد جدا ازم و زد پیشونیم

 

 .نكنى ضعف بخور چیزى یه برو دخترم برو_

 

 :گفتم برداشت مخالفم سمت به قدمى كه همین و

 

 !شركت؟ گردین مى بر_



 

 .سمتم برگشت لب به لبخند

 

 .كنم رسیدگى كارا به باید آره_

 

 یدمپر سریع" خدافظ" گفتن با و دادم نتكو سرى

 حتى شدم، جورى یه چرا دونم نمى.آشپزخونه تو

 .كردم فرار ازش چرا دونم نمى

 

 كه جدیدى حس بود، جدیدى حس برام داشتن پدر

 كه غریبى حس.  كردم مى تجربش داشتم تازه

 عادت بهش هنوز ولى داشتم دوست و داشتنش

 .بودم نكرده

 

 



 و برداشتم و گوشیم ، اتاقم تو رفتم ناهار از بعد

 كسع یه داشتم، بابا از پیام یه تلگرام، تو رفتم

 .بود كرده فوروارد برام

 

 شروع و شدم كانال وارد عكس اون طریق از

 .عكساش كردن باز به كردم

 

 و شیك لباساى میومد، خوشم دیدم مى چى هر

 .كردم انتخاب تا چند ذوق با داشت، گلى خوش

 

 مهم كردن خرید االن سیاوشه، سیهعرو نبود مهم

 یاد،م باهام خودش بود گفته بابا. ممكنه چیز ترین

 فوروارد خودم براى و خواستم مى كه چیزایى

 .  كنار گذاشتم رو گوشى و كردم

 



 یزىچ دیگه بریم، تا گفتم مى بابا به حتما شب با

 .نمونده عید به
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 و مباركت باسن كه رو پارچه اون رجانم_

 .من به بده و روش گذاشتى

 این چرا! شادیه؟ برف این مطمئنى ساراااا_

 ورك رو همه بزنیم نباشه فلفل اسپرى! شكلیه؟

 .كنیم

 .آبیه! ندیده؟ و من كیف كسى ها بچه_

 گورى كدوم موقعیت این تو سروناز وااااااى_

 ! رفت؟

 !رسن؟ مى كى مهمونا پس_

 

 

 بیرون سمت به سالن داخل ى همهمه از ستهخ

 كه شه عوض هوام و حال كمى تا برداشتم قدم

 :گفت بلندى صداى با سروناز ى خاله دختر مهسا

 



! بگیرى؟ اینارو لحظه یه میاى جان فرمیسك_

 كدوم نیست معلوم شده گور به گور سرونازه

 .قبرستونیه

 

 :گفتم اكراه با و انداختم بهش نگاهى

 

  .البته_

 

 كردن درست مشغول. برداشتم قدم سمتش به و

 بودم پكر خورده یه. بود سیاوش عقد ى سفره

 هاى خوابى بى سیاوش مراسم خاطر به نه ولى

 .بود كرده خستم اخیر

 

 ناو از و قیافم تونست خوب آرایشگر الحق ولى

 قسمتى ایستادم، مهسا كنار. بیاره در روحى بى



 شده استفاده قدع ى سفره براى كه اى پارچه از

 :گفت و دستم داد رو بود

 

 حالت و اینجاش خورده یه بزار بگیر و این_

 .بدم

 

 .شد قسمتش یه دوختن مشغول سوزن و نخ با و

 :گفتم و انداختم مچیم ساعت به نگاهى

 

 !كردین؟ اقدام عقد ى سفره براى دیر انقدر چرا_

 .رسن مى مهمونا دیگه ساعت نیم تا

 

 یه ولى آمادست، صبح از دیمنكر اقدام دیر نه_

 كردن پهن پارچه تیكه انگار روحه، بى جوریه



 مى روش، گذاشتن چیزم تا چهار وسط این

 .كنم درستش میومدم زودتر دونستم

 

 خوبه چى همه: گفتم دلم تو و دادم تكون سرى

 !گیرى؟ مى ایراد الكى چرا

 

 اون ور این و من كلى مهسا.  گذشت اى لحظه

 اب عقد ى سفره به زدن گند از دبع و چرخوند ور

 :گفت ذوق

 

 ى سفره گذاشت و اسمش میشه تازه شد، عالى_

 .عقد

 

 :گفتم و كردم نثارش زارتى دلم تو

 



 !ندارین؟ كارى من با دیگه جون مهسا_

 

 خیلى موهاتم برس، كارات به برو عزیزم نه_

 میشه تر قشنگ كنى جمعش خورده یه سادست،

 .ها

 

 :گفتم دمخو با و كردم تشكرى

 

 گند كه عقدى سفره مثل موهامم خواى مى البد_

 !بزنم؟ گند بهش زدى

 

 دختر شدم، جدا ازش و زدم مصنوعى لبخند

 تمنداش شك نداشت، سلیقه اصال ولى بود زیبایى

 مى عصبانى كلى عقدش ى سفره دیدن با مهگل

 .زنه مى غر و شه



 

 رتاال از. گرفت خندم مهگل عصبانیت تصور از

 كه بزرگ باغ یه وسط تاالرى. ونبیر زدم

 .باباست دوسته به مطلق فهمیدم

 

 گل ى گوشه به گوشه انداختم، اطراف به نگاهى

 دورو براى رو قسمتى و. بود شده زیبایى آرایى

 و بودن كرده درست بادكنك با داماد و عروس

 تاالر ورودیه در تا كه بود قرمزى فرش جلوش

 . داشت ادامه

 

 هام ریه به و بهار هواى و كشیدم عمیقى نفس

 از زودتر گذشت، مى زود ها روز. فرستادم

 . همیشه

 



 خواستم نمى دیگه من و بود سیاوش عقد امروز

 پیدا و شدم گم دل. باشم كنارش عروس عنوان به

 .نتونستم و گردونم برش خواستم مى. بودم كرده

 كالم یه ولى زد حرف كلى روز اون سامیار

 باید چطور رو دیم مى ستد از كه رو دلى نگفت

 .بگردونیم

 

 درس با و حواسم كردم سعى مدت این تمام

 اى دیگه جاى حواسم ولى كردم پرت خوندن

 .بود پرت

 

 خودم به وقتى و كردم مى باز روم جلو و كتاب

 پر روم جلو ى صفحه اون دیدم مى اومدم مى

 .اردوان اسم یا قلب از شده

 



 براى اى نندهك قانع دلیل كردم مى فكر چیم هر

 اناردو با خوبى ى گذشته. شد نمى پیدا حسم این

 ولى باشه شده بهتر كمى شاید هم حاال و نداشتم

 .جدیه و خشك هم باز

 

 !بود؟ اومده خوشم مرد این چیه از واقعا من
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 قدم دارى تو وقت اون اومدن مهمونا فرمیسك_

 .بیا دوب! زنى؟ مى

 

 :گفتم و انداختم سروناز به نگاهى

 

 .میام االن_

 

  پاشنه كفشاى اون با و گفت بلندى باش زود

 هك ماشینایى به نگاهى. تاالر تو برگشت بلندش

 داخلش افراد و كردن مى پارك پاركینك قسمت

 .انداختم شدن مى تاالر وارد آراسته و شیك خیلى

 

 شد مى شتندا تن به كه هایى لباس و ماشین از

 به نگاهى. هستن جامعه مرفع قشر از كه فهمید



 هب ساده و كوتاه پیراهنى. انداختم خودم تن لباس

 و داشت بلندى هاى آستین كه سرخابى رنگ

 آرایش و من لباسم رنگ به توجه با آرایشگر

 .بود كرده

 

 كشیده سشوار فقط و موهام خودم خواست در به

 رژ. بود هكرد رها شونم رو آزادانه و بود

 توجه جلب انقدر برجستم هاى لب روى سرخابى

 رنگش كم آرایشگاه از خروج از بعد كه كرد مى

 جیغ رنگ هاى رژ نداشت دوست اردوان. كردم

 به رو مهمونى رژ همین خواستم نمى منم و بزنم

 .كنه زهر جفتمون

 

 هایى قدم با بودم، زیبا هم باز هم كمرنگ رژ با

 مادریه هاى فامیل تم،رف تاالر سمت به آرام



 مهگل اقوام شناختم، نمى خوبى به رو سیاوش

 .شناختم نمى كال كه هم رو

 

 بودم نامدار دختر كردم، نگاه اطراف به تلخى با

 جشنى همچین تو غریبه یه عنوان به باید حاال و

 .عموم پسر عقد جشن كردم، مى شركت

 

 شد، تكرار ذهنم تو بارى چند عمو پسر ى كلمه

 رابطه هر به نسبت كال غریبى، ى اقعهو عجب

 از غیر مگه كردم، مى غریبى  احساس فامیلى ى

 كار و كس بى دختر بى عنوان به سال ده كه این

 !كردم؟ زندگى

 

 !اینجا بیا فرمیسك_

 



 دست با كه سروناز دیدن با و صدا سمت چرخیدم

 .مبرداشت قدم سمتش به پیشش برم كرد مى اشاره

 

 

. افتادم راه دنبالش من و شد پروو اتاق وارد

 مسمت برگشت سروناز بستم رو اتاق در كه همین

 :گفت رفته وا صورتى با و

 

 !پكرى؟ انقدر چرا! شده؟ چیزى فرمیسك_

 

 !بشه؟ چیزى قراره مگه نه_

 

 ...ولى نه_

 



 با كه طور همون و ایستادم آیینه روى به رو

 :گفتم رفتم مى ور موهام

 

 صبح تا دیشب میاد، خوابم خستم، خورده یه_

 كه برد خوابم بود صبح دماى دم بخوابم نتونستم

 و سرم با اومد داد بى و داد با همیشه مثل حمیرا

 درد سرم خوابى، مى چقدر دختر پاشو گفت

 ....مى گرفت

 

 به و سرم و نشست چونم روى سروناز دست

 :چرخوند خودش طرف

 

 بى به میشه مربوط بدت حال این همه مطمئنى_

 !دیشب؟ بىخوا

 



 .دادم تكون سرى

 

 !داره؟ اى دیگه دلیل كنى مى فكر تو_

 

 . كرد نگام غمگین

 

 ....كه دونم مى فقط ، دونم نمى_

 

 ى ادامه زدن براى انگار ، كرد مكث كمى

 قدمى ، كردم نگاهش سوالى بود، دل دو حرفش

 :گفت و گرفت فاصله ازم

 

 مهگل جاى االن تو داشتم دوست دونم مى فقط_

 همدیگه قبلم از سیاوش و مهگل دونم مى دى،بو



 كردم نمى فكر درصدم یه ولى خواستن مى رو

 ....كردم مى فكر كنه، مى ازدواج باهاش سیاوش

 

 :فتگ سریع خیلى ، نذاشت كه بزنم حرفو خواستم

 

 چون نگو، هیچى كنم مى خواهش نگو، هیچى_

 مى كه دونم مى. بگى خواى مى چى دونم مى

 اومد نمى خوشم مهگل از وقت هیچ دونى

 ولى كرد، سیاوش با كه كارى با مخصوصا

 تنها انتخاب چون باشم، حال خوش مجبورم

 و سیاوش تو كردم مى حس همیشه من داداشمه،

 حاال ولى طور همین سیاوشم دارى، دوست

 هم تو.... تو و كنه مى ازدواج داره سیاوش

 اگه امیدوارم فقط چیه، حست دونم نمى هنوز

 دلت از سیاوش مهر زودتر چى هر درسته فكرم

 گیج و من سیاوشم رفتاراى چند هر شه، پاك



 یه ، نیست یكى رفتاراش با كاراش كرده،

 ....انگار جوریه،

 

 .كشید فرش موهاى به دستى كالفه

 

 و عقلم پاك امروز! گم؟ مى دارم چى من واى_

 . داداشمه عقد سرم خیر دادم، دست از

 

 :داد ادامه رفت مى در سمت به كه حالى در و

 

 .بیا زود هم تو مهمونا پیش رم مى من_

 

 هشد گیج شد، خارج پروو اتاق از سریع خیلى و

 :گفتم خودم با بودم

 



 من رفتار یعنى! بود؟ حرفا این وقت االن آخه_

 و سیاوش من دونستن مى همه كه بود تابلو انقدر

 !دارم؟ دوست

 

 !باشه؟ فهمیده اردوانم نكنه شد، گرد چشمام

 

 تمام با باید امروز گزیدم، و لبم فكر این با

 مى نشون حال سر و حال خوش خودم خستگیم

 نمى و این من و كرد مى شك اردوان وگرنه دادم

 .خواستم

 

 ىول دادن، دل دلیل بى یعنى عشق سامیار قول به

 داشتن دوست براى داشتم دلیل تا هزار من

 زدواجشا نه خودش نه دیگه هم حاال و سیاوش،

 بد تمام با و اردوان ولى نداره، اهمیتى هیچ برام



 بى اونم دارم دوست بودنش خشك و اخالقى

 !نه؟ دیگه همینه عشق دلیل،
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 اتاق وارد دختر تا چند پررو اتاق از خروجم با

 تاالر ندادم، اهمیتى پس شناختمشون، نمى شدن،

 وصل مشغول جى دى و مهمون از بود شده پر

 .بود دستگاهش و دم كردن

 

.  رفتم جلوتر و كشیدم لختم موهاى به دستى

 صبح از منم اردوان، نه بود اومده عمو نه هنوز

 اهآرایشگ رفتم فامیالشون از تا چند و سروناز با

 .تاالر اومدم خودشونم با و

 

 كنارش، رفتم سروناز ى خاله دختر سارا دیدن با

 كنارش بود، اى ساده و صاف و خوب دختر

 :گفتم و ایستادم

 

 !میاد؟ كى دوماد عروس_



 

 انداخت باال اى شونه

 

 باشه نزدیك دیگه كنم فكر ولى دونم، نمى_

 . اومدنشون

 

 كه دادم تكون حرفش تایید ى نشونه به سرى

 و كشیدن جیغ اى عده شد، بلند آهنگ صداى

 یك درجه اماقو از بود معلوم وسط، رفتن سریع

 .هستن طرف دو

 

 ى حوصله نه.  نشستم سارا كنار صندلى روى

 االرت تو كه بانى بهنام بلند صداى نه داشتم رقص

 .شد مى پخش

 



 مشغول هم اى عده و رقصیدن مى اى عده

 مادر و پدر بودن، خودشون از كردن پذیرایى

 بودن رسیده راه از تازه كه مهمونایى به سیاوشم

 .تنگف مى آمدن خوش

 

 در ى خیره بود، شده كننده كسل چیز همه

 و بابا اومدن از داشتم كم كم و بودم ورودى

 جفتشون درشت هیكل كه شدم مى امید نا اردوان

 .شد ظاهر در چوب چهار تو

 

 سیاوش باباى با زدن حرف و دادن دست مشغول

 و كت.  بودم شده اردوان ى خیره من و بودن

 تنهای بى كه بود پوشیده كه رنگى مشكى شلوار

 مشكى كراواتشم و پیراهن حتى اومد، مى بهش

 .بود

 



 به بابا همراه به كه همین كرد ضعف براش دلم

 شدم موهاش مدل ى متوجه تازه اومدن ما سمت

 .بود شده داده حالت باال به شیك خیلى كه

 

 جدى نگاه اون و بود كرده ترش جذاب ریشش ته

 مى شونن بیشتر و ابهتش محكمش هاى قدم و

 مى اردوان رو و جوون دختراى اكثر نگاه. داد

 .خوردم مى و خودم و خون و دیدم

 

 دادن، مى قورتش نگاه با داشتن سفیدا چشم

 دمش بلند جام از جونم، به افتاد خوره مثل حسادت

 .شدن مى من ى متوجه تازه رفتم، سمتشون به و

 به كه طور همون و زدم روم به لبخندى بابا

 :گفت بوسید مى و پیشونیم گىهمیش عادت

 

 .دخترم شدى خوشگل چه_



 

 جواب حالى خوش با بابا تعریف از سرمست

 :دادم

 

 .بودم خوشگل من_

 

 .لعنت منكرش بر_

 

 شروع و اومد سمتمون به مردى لحظه همون

 چشمى زیر بابا، با كردن بش و خوش به كرد

 از انداختم، بهم بود زده زل كه اردوان به نگاهى

 و لباسم و آرایش از فهمید شد نمى نگاهش

 ودب كرده تاكید قبلش ولى. نه یا بود اومده خوشش

 عوضش خونه گردونم مى برت باشه بد لباست

 .كنى



 

 تمخواس مى بهونه این به یعنى ایستادم، بابا كنار

 كه كسایى دیدم مى هنوزم. باشم اردوان نزدیك

 گوشش تو و كنن مى نگاه اردوان به چشمى زیر

 بگیرم اردوان دستاى خواست مى دلم.  پچ چپ هم

 .بیاد در همه چشم تا و بنشونمش خودم و كنار و

 

 و سوال این نبود یادم حسود، و بودم شده حساس

 شامل هم ها چیز این آیا كه بپرسم سامیار از

 !شدم؟ دیوونه من یا میشه داشتن دوست

 

 معاشرت آدما با و بودم مونده خونه تو انقدر

 م،كرد مى رفتار نخستین هاى انسان لمث نداشتم

 یزىم سمت به بابا با قدم هم و كشیدم عمیقى نفس

 . رفتم

 



 بود شده من ى متوجه تازه انگار كه بابا دوسته

 عمارت قبلنم فهمیدم حرفاش از و پرسید و حالم

 همون من كه نمیشد باورش حاال و اومده

 فتگ مى شدنم زیباتر و شدنم بزرگ از! فرمیسكم

 .شدم مى لذت غرق نم و

 

 ...شایدم بود سنم اقتضاى همه اینا شاید

 بهم خوبى حس بود كه چى هر ولى دونم، نمى

 و بودن توجه مورد از كه كیه آخه داد، مى

 !نیاد؟ خوشش تمجید و تعریف
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 متس برگشتم جیغ صداى با كه نگذشت اى لحظه

 .شدم مهگل و سیاوش ورود ى همتوج و در

 

 آرایش اون با مهگل.  زدم لبخندى اختیار بى

 مى هاگ بود دروغ رنگش نباتى بلند لباس و غلیظ

 اى قهوه شلوار كت سیاوشم. نشده زیبا گفتم

 .اومد مى بهش كه داشت تن به رنگى

 

 و سیاوش. زدن دست به كردم شروع بقیه مثل

 و االرت داشتن دیگه هم دست در دست مهگل



 بابا گفتم، مى آمدن خوش همه به و زدن مى دور

 سعى شدم، بلند منم شدن بلند جاشون از كه اینا

 ى بقیه مثل درست كنم، برخورد خانومانه داشتم

 !بود؟ تر كم بقیه از چیم من مگه جمع، خانوماى

 

 یهویى خیلى شدن تر نزدیك كه مهگل و سیاوش

 اناردو ستد افتادن از قبل و صندلى به گیر پام

 تو و نفس نخوردم، تكون شد، حلقه كمرم دور

 .رو به رو به زدم زل و كردم حبس سینه

 

 بودن شده خیره مهگل و سیاوش به طورى همه

 كه نگذشت اى لحظه. نشدن تا دو ما ى متوجه كه

 و سیاوش و شد باز كمرم دور از اردوان دست

 صمیمانه همه ایستادن، رومون به رو مهگل

 سیاوش براى ،اردوان شدن گفتن یكتبر مشغول

 .گفت تبریك بهش برادرانه و بود برادر مثل



 

 جلوى غمى باز افتاد من به كه سیاوش نگاه

 جمع و خودش سریع خیلى ولى گرفت و چشماش

 تشكر اومدنم بابت و جلو آورد و دستش كرد،

 هك صدایى با و گذاشتم دستش توى و دستم كرد

 بهش برسه نظر به حال خوش خیلى داشتم سعى

 .دمكر خوشبختى آرزوى براشون و گفتم تبریك

 

 كرد مى نگاه بهتر من به قبال به نسبت مهگل

 باالخره ، نبود حسادت از اثرى چشماش تو دیگه

 بابت این از و بود آورده دست به و سیاوش

 .بود راحت خیالش

 

 

 زد صدا رو اردوان كسى شدن دور ما از كه اونا

 شل نیشم رفت، شخص ناو سمت به اردوان و



 كلى و سراغم اومد سروناز و رفت اردوان شد،

 !بودم؟ كجا االن تا كه زد غر

 

 برد رقص براى و من و گرفت و دستم بعدشم

 انداختم، بقیه شاد ى چهره به نگاهى وسط، اون

 رقص به و من اومده وجود به جو و شاد آهنگ

 نبود، زدن غمبرك وقت دیگه االن واداشت،

 رقصیدن مشغول و زدم سروناز روى هب لبخندى

 .شدم

 

. دادم مى تكون و خودم و رقصیدم مى مهارت با

 عشوه با روم به رو كه سروناز به فقط حواسم

 ى خیره نگاه با نگاهم اى لحظه. بود رقصید مى

 هك همین كرد، مى نگاهم لبخند با خورد، گره بابا

 و سامیار ى متوجه بگیرم ازش و نگاهم خواستم

 .شدم امیرى آقاى



 

 رچیكا اینجا دیگه اینا كردم، نگاهشون تعجب با

 !كردن؟ مى
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 ولى كردم نمایى هنر وسط اون چقدر دونم نمى

 تمتونس نمى دیگه كه بود گرفته درد حدى به پاهام

 زسرنا گوشه كنار. بمونم پا سره بیشتر این از

 بى و. شینم مى رم مى كنه مى ردد و پاهام گفتم

 نزدیك روى و رفتم سروناز زدناى غر به توجه

 .نشستم صندلى ترین

 

 

 كه زدم مى باد و خودم دستم با بود، شده گرمم

 لیوان افتاد، اردوان به نگاهم یهویى خیلى

 با بلند قد دخترى كنار و بود دستش مشروبى

 .بود ایستاده بلوند موهایى

 

 دقت با گرد، چشمام و شد شكخ موهام تو دستم

 به دختره چرخیدن با كه كردم نگاه بیشترى



 وجودم كل خشم سونیاست، فهمیدم تازه سمتمون

 اردوان كنار رو سونیا دیدن تحمل گرفت، فرا و

 هب كه اى دلبرانه لبخند اون با مخصوصا نداشتم

 .داشت لب

 

 :گفتم خودم با و كردم مشت و دستام

 

 كه تو نیست، یزىچ فرمیسك، باش آروم_

 این ده، نمى رو كسى به شناسى مى و اردوان

 .بهش چسبیده دوباره آویزون ى دختره

 

 .كردم برانداز رو سونیا و گزیدم و لبم

 

 اسلب كه دخترایى خالف بر و بود زیبایى دختر_

 و شیك لباسش داشتن تن به زننده و باز هاى



 هك طالیى رنگ به بلند پیراهن یه بود، پوشیده

 .بود زیبا اقعاو

 

 :گفتم خودم با و انداختم پایین و سرم

 

 !زیباتره؟ من از یعنى_

 

 زیباتره كه معلومه خوب. زدم دردى پر نیشخند

 . تر موفق البته صد و

 

 اب رفتم، بابا سمت به و نكردم نگاهشون دیگه

 میز دور دیگه آقاى دو و سامیار و امیرى آقاى

 خوردن مى نوشیدنى كه حالى در و بودن نشسته

 مى نگاه بقیه رقص به و كردن مى صحبت هم با

 .كردن



 

 پرسیه احوال و سالم از بعد و ایستادم كنارشون

 دخترانم خیاالت تو نشستم، بابا كنار كوتاهى

 در بهم سامیار كه كردم مى فكر این به داشتم

 كه این براى اردوان و ده مى رقص خواست

 مجبورم و گیره مى و دستم میاد نرقصم باهاش

 كه اینه از غیر مگه برقصم، خودش با كنه مى

 !حساسه؟ سامیار روى شدت به اردوان

 

 سامیار گذشت مى ذهنم تو كه چیزایى برخالف

 نوشیدنى بودم ندیده حاال تا نكرد، نگاهم حتى

 نوشید مى داشت بقیه كنار در امشب اما بخوره،

 رقصیدن مى وسط اون كه افرادى به اخم با و

 .كرد مى نگاه

 



 بدون برداشتم، میز روى از رو لیوانى شد گرمم

 چیه داخلش محتویات كه كنم فكر این به كه این

 .كشیدم سر نفس یه و لیوان

 

 ،كردن سرفه به كردم شروع گلوم تو سوزشى با

. كنه خفم ممكنه آن هر گفتم مى كه هاى سرفه

 ىم نوازش و پشتم  و نشست كمرم پشت دستایى

 .كرد

 

 دهنم تو قرصى و گرفت قرار روم وجل لیوانى

 رتقد كه افتاد اتفاق سریع انقدر چى همه نشست،

 .نداشتم رو العملى عكس هیچ بروز

 

 دیدم و اومدم خودم به كه گذشت چقدر دونم نمى

 كشدار نفسام كنارم، سامیارم و بابا و باغم تو و



 اب و كشیدم عمیق نفس چند سختى به بود، شده

 .كردم سرفه دوباره ردك مى خس خس كه گلویى

 

 رسید، مى نظر به پریده رنگ بابا ى چهره

 :گفت و گذاشت شونم طرف دو و دستاش

 

 !بكشى؟ نفس تونى مى! فرمیسك؟ خوبى_

 

 .دادم تكون سرى سختى به

 

 لز نگرانى با و نشست صورتم روى بابا دستاى

 :چشمام تو زد

 



 مى من از نباید! خوردى؟ كه بود چى اون آخه_

 ضرر برات چقدر مشروب دونى مى! ؟پرسیدى

 !داره؟

 

 :گذاشتم هم رو درد پر و چشمام

 

 حتما باید گیره نمى آروم دلم اینطورى سامیار_

 .شهب چیش یه یهو ترسم مى بیمارستان ببریمش

 

 كه نامدار،مشروبى آقاى نباشید نگران: سامیار

 بد.دبو نوشابه بیشترش نصف نبوده، قوى خورده

 هب تا كه تلخیه خاطر به قلبش از جدا حالش شدن

 .گلوش تو شده پرت و نچشیده حاال

 



 بگه چیزى خواست شد، آروم كمى بابا ى چهره

 سمتمون به و شد خارج تاالر از دو با اردوان كه

 تو واضح رو نگرانى بار اولین براى اومد،

 .دیدم چشماش

 

 روم به رو و كنارمون اومد سرعت با دیدنمون با

 من به زد مى نفس نفس كه ىحال در و ایستاد

 :گفت و كرد نگاه

 

 !چشه؟ فرمیسك شده چى_

 

 .نشوند ابروهاش بین اخمى بابا

 

 مشروب خورده یه اشتباهى نیست، چیزى_

 .بهتره االن شده، بد حالش خورده



 

 :من سمت چرخید بابا كشیدم عمیقى نفس

 

 ! خونه؟ برگردیم خواى مى جان فرمیسك_

 

  دادم تكون راست و چپ به سرى

 

 وقت اون زادتونه برادر عروسیه خوبم، من_

 رفته حالم!برگردین؟ زودى این به خواین موى

 منم داخل برگردین شما میشه، بهتر داره رفته

 .میام دیگه دقیقه چند

 

 هم با مونم مى رم نمى جایى من جان بابا نه_

 .برگردیم

 



 ىاجبار لبخندى و برداشتم سینم روى از و دستم

 :زدم

 

 باشه، من و شما پشت حرفى بعدا خوام نمى_

 یعنى برگردین شما توجه، مركز شدیم االن

 عیب خواین نمى كه شما نبوده، مهمى موضوع

 !خواین؟ مى دخترتون رو بذارن

 

 :دادم ادامه كه كرد نگاهم مردد بابا

 

 ، مگرد برمى دیگه دقیقه پنج خوبم، كنید باور_

 .دم مى قول

 

 نشست بابا بازوى روى سامیار دست

 



 برگردیم ما بهتره نامدار، آقاى فرمیسكه با حق_

 .كنه جلوه عادى چى همه تا

 

 كلى از بعد و داد تكون سرى اجبار به بابا

 .تاالر تو برگشتن سامیار با همراه سفارش

 

 اردوان، و موندم من و رفتن سامیار و بابا

 نمى حرفى هیچ و بهم بود زده زل كه اردوانى

 .زد
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 مش رد كنارش از خواستم شد طوالنى كه سكوتش

 هم ى شونه به شونه حاال گرفت، و دستم مچ كه

 .مخالف های جهت در بودیم ایستاده

 

 ، گذاشت شونم روى و دستاش و سمتم برگشت

 گرفته خودش به عصبانیت رنگ حاال چشماش

 دندوناى نبی از و كرد وارد شونم به فشارى. بود

 :گفت شدش قفل

 

 خواستى یا چیه لعنتى لیوان اون تو نفهمیدى_

 !كنى؟ لجبارى

 



 به حق ى قیافه ولى بود، باهوش همیشه مثل

 :گفتم و گرفتم خودم به جانبى

 

 !ندیدم! چرا؟ لجبازى_

 

 اتمقاشق بشقابت بر عالوه تو فرمیسك! ندیدى؟_

 اون ى متوجه حاال كنى مى چك دونه به دونه

 !نشدى؟ ده مى گند بوى كه مارىزهر

 

 و داد تكون و شونم بست، و دهنم بلندش صداى

 شد تر بلند صداش

 

 !قیمتى؟ چه به لجبازى بده، منو جواب توام، با_

 چقدر الكى مشروبات دونى مى! جونت؟ قیمت به

 !داره؟ ضرر برات



 

 !نداره؟ تو براى_

 

 !!فرمیییییسك_

 

 :زدم پس شونم روى از و دستش

 

 كنى منع منو نباید خورى مى خودت ىوقت_

 

 !كنه مى فرق تو شرایط_

 

 .زدم پوزخندى

 

 !گوره؟ لبه پام كه این! فرقى؟ چه_



 

 هاى سلول تك تك شد، گرد چشمام و سوخت لبام

 اهر بكشم، نفس تونسم نمى بودن، شده شوكه بدنم

 حس و دز مى تند تند قلبم. بود شده بسته تنفسیم

 كه قلبى. بیرون زنه مى سینه از داره كردم مى

 . كردم حبس سینه تو و نفسم. داشت هیجان

 

  تازه افتاد،انگار هم روى و شد شل كم كم هام پلك

 . افتاده اتفاقى چه كردم مى درك داشتم

 

 نشسته سردم هاى لب روى اردوان داغ هاى لب

 شدم داغ گذاشت، تاثیر منم رو داغیش.  بود

 .گرفتم گر و سوختم

 



 روى دیگش دست و گردنم پشت شدستا از یكى

 .بود نشسته كمرم

 

 و كرد ول و لبم آروم اردوان گذشت اى لحظه

 نفس ستمتون تازه چسبوند، پیشونیم به و پیشونیش

 .بكشم

 

 فشرد خودش به و من شد، جا به جا گلوش سیبك

 صورتم روى رو داغش نفساى كه طور همون و

 :گفت خشدارى صداى با كرد مى خالى

 

 تو نكن، تكرار و حرفت این وقت چهی دیگه_

 اردوان كنار باید كردن، زندگى به مجبورى

 .دستوره یه این همیشه، اونم بمونى

 



 آروم و فشردم هم رو و چشمام ، كشید تیر قلبم

 .كشیدم نفس

 

 ترین امن فهمیدم خورد سختى جسم به كه سرم

 تو اسارت بودم، اسارت عاشق من. دنیام جاى

 مى خوب ولى نبود بلد محبت كه مردى عاشق

 .بده نشون وار محبت و خشونتاش تونست

 

 در و بود عصبانیت روى از كه بوسیدنى مثل

 . داشت و خودش شیرینیه خشونت، کنار

 

 [۱۰:۵۸ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک

 

#part_328 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 سینه روى و دستم نشست موهام روى كه لباش

 تو زد زل شدم، جدا ازش و گذاشتم عضالنیش ى

 خودم میل به زهرمارى اون خوردن چشمام،

 اردوانم نبودم، مست پس ذره، یه حد در فقط بود،

 .نبود

 

 :گفتم خجالت با و گرفتم ازش و نگاهم



 

 !برگردیم_

 

 .نداد نشون العملى عكس هیچ

 

 راه جدید كاریه شیرین یه دوباره تا بریم_

 !بندازى؟

 

 بآ لیوان یه دلم بار این و بود شده ملتهب بدنم

 .شدم جدا اردوان از قدمى.خواست مى سرد

 

 .نكن جایى به نا فكراى راجبمون بقیه خوام نمى_

 

 ؟!فكرى چه مثال! جا؟ به نا فكر_



 

 اكتس تونستم مى نه و بگم چیزى تونستم مى نه

 .بمونم

 

 :گفت و كرد انداز بر نگاه یه با و پام تا سر

 

 !اومدى؟ لباس این با نترسیدى_

 

 :كردم شنگاه پررویى با

 

 !بترسم؟ چرا_

 

 جلو اومد قدم یه

 



 .چشمه تو زیادى.جوریه یه_ 

 

 !كنم؟ عوضش گردونى برم خواى مى_

 

 .انداخت باال ابرویى

 

 حتما دیدمت مي زودتر اگه شاید نه، دیگه االن_

 . كردم مى كارو این

 

 .میومدم بار دو منم: گفتم آرومى صداى با

 

 مرد یه به كه بود بار اولین. نگفت چیزى و شنید

 باید ها موقع جور این شدم، مى نزدیك انقدر

 بروز و احساسات! كشید؟ خجالت! كرد؟ چیكار

 !كرد؟ فرار یا! داد؟



 

 !داخل؟ بریم_

 

 .كردم تایید و حرفش سر با

 

 باز شدیم، تاالر وارد هم همراه و گرفت و دستم

 .نفوذناپذیر مرد همون شد هم

 

 و بود شده افض تاریكیه باعث تاالر نور رقص

 از یكى روى اردوان نبود، ما ى متوجه كسى

 .نشوند خودش كنار و من و نشست ها صندلى

 

 مثل حسى داشتم، مختلف حس تا هزار لحظه اون

 و ردمك قفل هم تو و انگشتام نتونستن، و خواستن



 نزدیك بهم اردوان سر كه شدم خیره رو به رو به

 :گفت گوشم كنار و شد

 

 !قصى؟بر برى خواى مى_

 

 متعجب خودشه، با منظورش كردم فكر اولش

 :داد ادامه كه سمتش چرخیدم

 

 .گرده مى دنبالت داره سروناز_

 

 باید جام، از شدن بلند براى بود خوبى ى بهونه

 مى آب لیوان یه خدمتكارا از یكى از رفتم مى

 .بود شده گرمم زیادى گرفتم،

 



 ایسون ى متوجه شم بلند جام از خواستم كه همین

 رو ، شد خشك پاهام میومد، سمتمون به كه شدم

 :گفت و ایستاد اردوان روى به

 

 !زد؟ غیبت كجا یهو_

 

 جواب خشك خیلى و كرد من به اى اشاره اردوان

 داد؛

 

 .داشتم كار فرمیسك با_

 

 !كارى؟ چه_

 

. پرسیده چرتى سوال فهمید اردوان سكوت با

 :گفت و نشست كنارمون



 

 دعوا انگار عقدشونه، سممرا انگار نه انگار_

 .كردن

 

 و سیاوش سمت چرخیدم سونیا حرف این با

 . هم تو بود رفته اخماشون. كه مهگل

 

 یه بود قرار كرده، دیر عاقد نشده، دعواشون_

 .ترافیك تو مونده باشه اینجا پیش ساعت

 

 اردوان، سمت برگشتم شده گرد هاى چشم با

 من و بود نیومده هنوز عاقد گفت مى راست

 .بودم نشده قضیه این ى متوجه اصال

 



 گیشكالف این یعنى سیاوش، سمت برگشتم دوباره

 !عاقده؟ نیومدنه خاطر به

 

 اون كرد، مى خستم داشت سونیا هاى حرفى پر

 بگم خواستم و شدم بلند جام از كالفه كه قدرى

 گرفته اردوان توسط دستم كه عمو پیش رم مى

 :گفت و انداخت بهم نگاهى. شد

 

 !جا؟ك_

 

 :دادم جواب سردى با

 

 .عمو پیش_

 

 .بریم هم با وایسا_



 

 اشج از پیچوندنش از بعد و سونیا سمت برگشت

 سعى ولى هم تو رفت سونیا ى قیافه. شد بلند

 .نیاره خودش روى به داشت

 

 حس بار اولین براى كردم، نگاهش خباثت با

 وزپیر مهم نبرد یه تو انگاو داشتم، بهش برترى

 .بودم شده

 

 آهنگ بریم عمو سمت به خواستیم كه همین

 .نفره دو رقص براى مالیم آهنگ یه شد، عوض

 

 ناو به نگاهم افتادم، اردوان با نفرم دو رقص یاد

 :پیچید گوشم تو اردوان صداى كه بود وسط

 



 !برقصى؟ خواى مى_

 

 !سروناز؟ با_

 

 .شد تر نزدیك گوشم به لباش

 

 .من با شایدم_
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 من بود، شده عوض چیزا خیلى شب اون

 لحن رقصیدم، اردوان با نبودم، همیشه فرمیسك

 حتى بود، شده عوض من با زدنش حرف

 من جز اون و بود روش ها نگاه همه رفتارش،

 دش پر گوشم و رقصیدیم كرد، نمى نگاه كسى به

 .مردونش صداى از

 

.  شدم مى تر ستس من و زد مى حرف اردوان

 از و من همه و همه ، نفساش دستاش، صداش،

 آخرم كه طورى. كرد مى خود بى خود از بیشتر

 .گردنش رو گذاشتم و لبام و شد  طاق طاقت



 

 نه كردم درك و كارم خودم نه كه یهویى انقدر

 این و شدیم مى عوض داشتیم اردوان و من. اون

 هك فصلى.بود زندگیمون از تازه فصلى شروع

 پایانشم دونستم نمى و بود شیرین شروعش

 .نه یا بود خواهد شیرین

 

 تك تك با خوام، مى و اردوان كه دونستم مى فقط

 داشتم امنیت هم كنارش كه مردى. بدنم سلوالى

 تلخى ى گذشته از دور به كه مردى آرامش، هم

 ونا و كنم تكیه بهش تونستم مى داشتم باهاش كه

 .شد مى گاهم تكیه مردونه

 

 بهتر كه االن و بود سالها این تمام در كه مردى

 مثل داشت، خوبیم برام بینم مى كنم مى فكر

 دعواش خدمتكارا با من سره كه روزایى همون



 كردن اذیت براى خدمتكارا بارى چند یا. شد مى

 و میز اردوان و بود كرده درست سوپ من

 اذیتم بود، كنارم همیشه اردوان.  بود برگردونده

 .داشت هوامم كنارش در و كرد مى

 

 هسر و دلیش و دق عصبانیتاش موقع كه اردوانى

 جاى لحظه اون چون شاید كرد، مى خالى من

 .دیده مى و ناز پرى ، فرمیسك

 

 مى حس. شد اكو سرم تو پریناز اسم بارى چند

 باید داشتم، و واقعیت شنیدن آمادگیه االن كردم

. پرسیدم مى بابا از و چى همه سریعتر چه هر

 ....چیو همه

 



 مى و فكرش كه چیزى اون از زودتر مهمونى

 آوردم زبون به و حرف این وقتى شد تموم كردم

 .گذشته خوش بهت: گفت و زد نیشخندى اردوان

 

 دو كه ساعت دیدن با ولى كردم مسخرش اولش

 بهم واقعا شد، گرد چشمام داد مى نشون و بامداد

 !بود؟ گذشته خوش

 

 چند نكرد، رها و دستام اى لحظه اردوان دستاى

 دستامون رو بابا ى خیره نگاه ى متوجه بارى

 بكشم اردوان دست از و دستم داشتم سعى و شدم

 :گفتم حرص با نذاشت كه بیرون

 

 !كنه مى نگامون داره بابا اردوان_

 



 كرد مى وارد دستم به فشارى ها موقع اینجور و

 :گفت مى و

 

 !!کنه می عادت_
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 سوار برگشت موقع شد، تموم مراسم باالخره

. اومد خودش ماشین با اردوانم و شدم بابا ماشین

 خوابم و بودم كسل كلى ظهر تا صبح كه این با

 پریده خوابم حسابى اردوان اومدن با ولى میومد

 . بود

 

 و دپرسی ازم سوال یه فقط بابا خونه به رسیدن تا

 در من و! گذشت؟ خوش بهت كه بود این اونم

 محض به ولى بود، عالى گفتم ذوق كلى با جواب

 . دادم سوتى عجب فهمیدم تازه حرفم شدم تموم

 

 ،داشت خبر سیاوش به گانم بچه ى عالقه از بابا

 محال نگران كلى  حتما. بود گفته سامیار و این

 گذاشته پرتیمم حواس و مشروب خوردن و بوده



 جز من  امشب كه این از قافل سیاوش، عقد پایه

 .نگاه نه و كردم فكر چیزى به نه اردوان

 

 جاى و ماشین بابا عمارت به رسیدنمون با

 از. كنارش هم اردوان و كرد پارك همیشگى

 . عمارت داخل رفتیم و شدیم پیاده ماشین

 

 چشماش به دستى رسید، مى نظر به خسته بابا

 :گفت به رو و كشید

 

 امشب، نه ولى بزنم حرف باهات خوام مى_

 هستیم، خسته كافى ى اندازه به جفتمون امشب

 ایدب اتاق، تو میام كالست از بعد صبح فردا ولى

 .بزنم حرف باهات چیزا سرى یه راجب

 



 انداخت اردوان و من به نگاهى كه گفتم اى باشه

 اب. رفت اتاقش سمت به بخیر شب گفتن با و

 . اتاقم به برگشتم منم بابا رفتن

 

 اب شد، باز در كه رفت لباسم زیپ سمت به دستم

 روم به رو  كردم، نگاهش متعجب اردوان دیدن

 :گفت و ایستاد

 

 .بزنم حرف باهات خوام مى_

 

 !حرفى؟ چه_

 

 .كرد پر و بینمون ى فاصله كوتاه قدم یه با

 

 .خودمون راجب_



  

 یهویى خیلى و گذاشت گردنم روى و دستش

 :گفت

 

 !كنى؟ مى چیكار كارم خالف من فهمىب اگه_

 

 نفهمیدم حرف این از و منظورش

 

 !چى؟ یعنى_

 

 همین كن فكر نبود، اى پیچیده یا سخت سوال_

 اون كارم خالف یه من رسیده خبر بهت االن

 ! كنى؟ مى چیكار وقت

 



 جواب بود، گردش در چشماش دو بین نگاهم

 به نتونستم ولى دادم بار هزار دلم تو و سوالش

 :گفت شد طوالنى كه سكوتم. بیارم زبون

 

 هك كنى مى فكر كه نیستم اونى من بفهمى اگه_

 از كارام همه كه داشتم دلیل بهت نزدیكى واسه

! كنى؟ مى چیكار میره پیش داره نقشه یه روى

 مى ازم بازم! چیه؟ العملت عكس لحظه اون

 !ترسى؟

 

 كردم سعى ولى ترسوند و من جدى جدى حرفاش

 .باشم مسلط خودم به

 

 !چیه؟ حرفا این! زنى؟ مى حرف چى از_

 



 .بده و من سوال جواب فقط_

 

 :دادم جواب مكث كمى با

 

 نمبتو  تا باشم موقعیت اون تو باید ، دونم نمى_

 .بگیرم تصمیم

 

 .موقعیتى اون تو كن فكر االن_

 

 :گرفتم دندون به و لبم

 

 .تونم نمى_

 

 .كرد ردوا بود دستاش تو كه گردنم به فشارى



 

 .كن فكر_

 

 .گذاشتم هم روى و چشمام اى لحظه

 

 ىم بازى فیلم داشتى مدت این تمام بفهمم یعنى_

 !كردى؟

 

 .تقریبا_

 

 :گفتم لرزونى صداى با

 

 .گیرم مى فاصله ازت_

 



 .هم تو رفت اردوان صورت

 

 !دارى؟ اعتماد بهم نگفتى مگه_

 

 فكر كه بود زمانى مال حرف این ولى گفتم،_

 به كنى مى من براى كه كارایى تمام مكرد مى

 روى از نه خوب، نیتى با و خودته خواست

 .نقشه

 

 گردنم روى از اردوان دستاى رفتم، عقب قدمى

 ادامه و ایستادم روش به رو فاصله با. شد شل

 :دادم

 

 .بترسم ازت بازم نذار اردوان، نشو ترسناك_

 



 :گفت اى كالفه صداى با و شد مشت دستاش

 

 ترسناك و من كه تویى این نیستم ناكترس من_

 !بینى مى
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 بودم، خواب گیج من و بود شده تموم تازه كالس

 بخوابم، خوب بود نذاشته اردوان دیشب حرفاى

 سمت به  خواستم و دادم بدنم به قوسى و كش

 فتمگ" تویى بیا" خورد در به اى تقه كه برم تختم

 .داخل اومد بابا و شد باز در كه

 

 بود قرار افتاد، یادم دیشبش حرفاى تازه دیدنش با

 و كردم سالم آروم پیشم، بیاد زدن حرف براى

 و جوابم شد مى نزدیك بهم كه طور همون بابا

 :داد

 

 خوب دیشب بخیر، صبحت دخترم، سالم_

 !خوابیدی؟

 



 .منگم و گیج هنوزم ولى آره_

 

 .زد لبخندى بابا

 

 .معلومه چشمات از_

 

 ادامه كرد مى اشاره تختم به كه طور همون و

 :داد

 

 .بشین_

 

 تمانداخ بهش نگاهى نیم. كنارم اومد بابا و نشستم

 :گفتم و

 



 !بزنید؟ حرف باهام خواستین مى_

 

 داد تكون سرى

 

 !آره_

 

 !راجبه؟_

 

 .آیندت زندگیت، خودت،_

 

 :داد ادامه و كرد مكث كمى

 

 چیكار خواى مى! چیه؟ یندتآ براى برنامت_

 !كردى؟ فكر بهش اصال! كنى؟



 

 دادم تكون راست و چپ به سرى

 

 از تحصیل و ادامه براى خواى مى هنوزم_

 !برى؟ ایران

 

 ...حاال ولى خواستم مى قبال_

 

 !چى؟ حاال ولى_

 

 :دادم جواب مكث كمى با

 

 زا تنهایى تونم، نمى یعنى خوام، نمى حاال ولى_

 .نمیام بر پسش



 

 در! نمیاى؟ بر پسش از كنى مى فكر چرا_

 مى باهات رو كسى برى، تنها نیست قرار ضمن

 .فرستم

 

 .كردم نگاهش متعجب

 

 !كیو؟_

 

 .شناسیش مى خوب كه اعتماد مورد شخص یه_

 

 و من كسى با قراره كه بودین نگفته شما ولى_

 !بفرستین

 



 بود،فكر دومم شرط جزء این چون بودم نگفته_ 

 بالق! بفرسمت؟ تنها تونم مى اوضاع ینا با كردى

 و بودى فرارى همه از كه بودى موقعیتى تو

 همه از تا برى تنها داشتى دوست شك بدون

 دوست اینجارو زندگى چون بشى جدا اطرافیانت

 االن از  كنه، مى فرق اوضاع حاال ولى نداشتى،

 كاراى این دنبال وقته خیلى یعنى كاراتم دنبال

 .میاد ویزات دیگه ماه سه دو تا م،رفتنت و  اقامت

 

 شد گرد چشمام

 

 !نگفتین؟ زودتر چرا پس! ؟!چیبییى؟_

 

 بودم زده باره این در و حرفامون قبل از ما_

 سخت هم تو بودیم، گذاشته و قرارامون و قول



 از غیر مگه برى كه شدى خوندن درس مشغول

 !اینه؟

 

 ...آخه ولى نه_

 

 كردى فكر اواقع تو فرمیسك! چى؟ آخه ولى_

 مثال! میشه؟ درست روزه یه اقامتت كاراى

 تونى مى فرداش تو میاد كنكور جواب امروز

 كه روزى همون از! برى؟ اینجا از سرى

 لدنبا افتادم دیدم و انگیزت و زدیم حرف راجبش

 وضعیت این با اونم ایران تو موندت كارات،

 االن از تا گفتم اینارو برى، باید تو. نداره فایده

 بتونى كى دیگه نیست معلوم برى.شى آماده

 .برگردى

 



 براى رفتنم هیجان كردم، بغض رفتنم فكر با

 بودم، نكرده پیدا و پدرم هنوز كه بود زمانى

 تونستم مى چطور االن بودم، نشده عاشق هنوز

 !برم؟ بذارم و بكنم دل چى همه از

 

 شد بلند جاش از بابا

 

 تا ودب بهتر ىفهمید مى االن گفتم، رو ها گفتنى_

 كه نبندى دل چیزى به كن سعى آخر، ى لحظه

 .كنه تر سخت و رفتنت

 

 دونست مى چه بابا شدن، روون گونم رو اشكام

 .  پشیمونم رفتن از االن همین از و دادم دل من

 



 با برداره قدم در سمت به خواست بابا كه همین

 :گفتم بغضى پر صداى

 

 !نه؟ دیگه میاین هم شما_

 

 .داد تكون نه ى نشونه به سرى

 

 .دارم تموم نا كار سرى یه اینجا تونم نمى من_

 

 !؟ تره مهم دخترتون از كاراتون_

 

 .شد جا به جا گلوش سیبك

 



 مهم دخترم ى اندازه به هیچى دنیا این تو_

 .تونم نمى فعال واقعا ولى نیست،

 

 .گرفتم قرار روش به رو و شدم بلند جام از

 

 بگم اگه! چى؟ برم مخوا نمى منم بگم اگه_

 الخی بى بمونم شما پیش خوام مى و شدم پشیمون

 !میشید؟ رفتنم

 

 :گفت قاطعیت با و چشمام تو زل بابا

 

 داشته خودم كنار خوام مى چون اتفاقا! نه_

 من ای بمونى منتظر و برى باید. برى باید باشمت

 .گردونم برت بهتر موقعیت یه تو یا بیام

 



 زا نه و موندن به كنم صرارا تونستم نه شدم، الل

 این بریزم، اشك تونستم فقط. بگم اردوان به حسم

 وت كردم نمى فكر وقت هیچ و بود خودم پیشنهاد

 .شم پشیمون رفتن از كه بیوفته اتفاقاتى ماه چند

 

 .زدم پس و اشكام دست پشت با

 

 برام و چى همه خوام مى قبلش ولى باشه،_

 دلیل از هم و گذشته از هم كنید، تعریف

 .رفتنم براى پافشاریتون

 

 .داد تكون سرى باباى

 

 االن گم، مى رفتنت از قبل و چى همه گم مى_

 مى گردم مى بر زودتر شب دارم، مهم كار یه



 برات و چى ههمه اونج. جایى یه ببرمت خوام

 ...چیو همه.كنم مى تعریف
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 سرم تو كه سواالتى و موندم و نم و رفت بابا

. كرد مى منفجر و مغزم داشت و رفت مى رژه

 شقیقم روى و دستام و گذاشتم هم روى و چشمام

 ىیعن! افتاد؟ مى اتفاقى چه داشت واقعا گذاشتم،

 ربیشت كه موقعى درست اونم! برم؟ اینجا از باید

 !وابستم؟ خونه این به اى دیگه وقت هر از

 

 زمزمه لب زیر و فشردم هم رو و هام چشم

 :كردم

 

 ...دونم نمى..دونم نمى_

 

 چشمام بیرون، رفتم اتاق از كه بود ظهر طرفای

 شده متورم و قرمز بودم كرده كه هایى گریه از



 رفتم، اردوان اتاق سمت به لرزون پاهاى با. بود

 فهمیدم میومد اتاق داخل از كه صدایى و سر با

 .خونه برگشته

 

 :گفت محكم كه زدم اقشات در به اى تقه

 

 بفرمایید_

 

 پشت اردوان داخل، رفتم و كردم باز و اتاق در

 .بود دستش برگه تا چند و بود نشسته میزش

 بلند و سرش گذاشتم هم روى و اتاق در كه همین

 .شد دقیق صورتم رو نگاهش كرد،

 

 جمع صورتش كه شد خیره صورتم رو اى لحظه

 خیلى و میز رو كرد پرت و هارو برگه. شد



 و ایستاد روم به رو. شد بلند جاش از سریع

 صداى با و گذاشت هام شونه روى و دستاش

 :گفت عصبى

 

 !كردى؟ گریه چرا! شده؟ چی_

 

 و سرم. گرفت گریم هم باز صداش شنیدن با

 زدن حرف ى اجازه بهم بغض انداختم، پایین

 رفته كه صدایی با و داد تكونم هام شونه از. نداد

 :گفت شد مى تر بلند داشت رفته

 

 كسى! شده؟ چى پرسم، مى سوال تو از دارم_

 !گفته؟ چیزى

 



 دستاى فشار دادم، تكون راست و چپ به سرى

 .شد بیشتر شونم رو مردونش

 

 قاطى نزار بزن حرف فرمیسك! شده؟ چى پس_

 خدمتكارا از و حالت این دلیل پایین برم كنم

 تضمین بشم عصبانى دونى مى خودت بپرسم،

 .نیارم سرشون بالیى كنم مىن

 

 :داد ادامه و كرد پاك و اشكام

 

 .شده چى بگو بزن حرف آدم مثل خودت پس_

 

 سوزش به چشمام كردم، بلند آرومى به و سرم

 اب و عصبانیتش چشماى تو زدم زل. بود افتاده

 :گفتم آرومى صداى



 

 .گرفته دلم! بام؟ برى مى و من_

 

 و من آغوشش، تو شدم كشیده ثانیه از كسرى در

 و موهام تو برد فرو و دستش و فشرد خودش به

 :گفت گوشم كنار خشدارى صداى با

 

 ریهگ انقدر ساده گرفتگیه دل یه خاطر به یعنى_

 !نگفتى؟ خودم به زودتر چرا! كردى؟

 

 همون و گذاشتم مردونش ى سینه روى و سرم

 :زدم لب آروم بستم مى و چشمام كه طور

 

 !برى؟ مى و من گفتم، كه االن_

 



 برد فرو موهام تو و سرش

 

 .شو حاضر برو_

 

 

 

 صندلى روى تهران بام دو هر بعد ساعت یك

 وبخ نسبتا بهار هواى. بودیم نشسته پیش سرى

 كشیدم مى عمیق  هاى نفس همش كه طورى بود

 .ریم به بفرستم و خوب هواى داشتم سعى و

 

 هب سكوت در من مثل و بود نشسته كنارم اردوانم

 هواى با. بود شده خیره پایین زیباى ى رهمنظ

 بود، شده باز ذهنم جایى همچین تو بودن و تازه

 .كنم فكر عمو حرفاى به تونستم مى بهتر حاال



 

 هآ مثل چیزى بازدم موقع كه كشیدم عمیقى نفس

 . شد خارج گلوم از

 

 !شده؟ چى بگى بزنى حرف خواى نمى هنوزم_

 

 مى خوب. ودب باهوش انداختم، بهش نگاهى نیم

 .نمیاورد خودش روى به و شده چیزى یه دوست

 

 دوختم رو به رو به و نگاهم

 

 یه خواد، مى جدید زندگى یه دلم شدم، خسته_

 .جدید هواى و آب یه جدید جاى

 

 .كردم حس خودم رو و نگاهش سنگینى



 

 !مسافرته؟ منظورت_

 

 .دادم تكون راست و چپ به سرى

 

 .مكان نقل یه نه، مسافرت_

 

 .كرد مكث كمى

 

 . دیگه زمان یه براى بذار و مكان نقل این_

 

 .خوام مى االن من ولى_

 



 سمت چرخوند و سرم و نشست چونم رو دستش

 چقدر فهمیدم افتاد چشماش به كه نگاهم خودش،

 كه حرفایى همون. سخته حرفا سرى یه زدن

 االن و بودم كرده تمرین خلوتم تو ها ساعت

 .تمنداش خاطر به ازش چیزى

 

 فكر به حاال چرا! چیه؟ حرفا این از منظورت_

 !افتادى؟ مكان نقل

 

 :گرفتم ازش و نگاهم

 

 .خواست دلم یهو دونم نمى_

 

 شد جدى صداش

 



 اون بخواد، دیگه چیزاى فعال بگو دلت به_

 .نیست پذیر امكان فعال خواى مى تو كه چیزى

 

 !باهام؟ نمیاى یعنى_

 

 روى و سرم هك طور همون و زد تكیه نیمكت به

 :گفت ذاشت مى شونش

 

 نمى جا هیچ من بدون هم تو نه، فعال یعنى نه،_

 .كن بیرون ذهنت از و چرندیات این پس رى

 

 وعم آخر حرفاى و نشست لبام روى تلخى لبخند

 :شد اكو سرم تو

 



 چیزى اردوان فعال خوام نمى باره این در"

 حرف باره این در مفصل شب نگو، بهش بفهمه،

 .مزنی مى

 

 تن عطر بار این و گذاشتم هم روى و چشمام

 كشیدم نفس و اردوان

 

 یادم داشتم، دوست رو بو این و عطر این چقدر

 به روزى یه شاید بپرسم ازش و اسمش باشه

 .خورد دردم
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 بود فهمیده اردوان. موندیم بام ساعتى دو یكى

 جویا و دلیلش داشت سعى و نیست خوش حالم

 در. نیست چیزى گفتم مى همش من اما بشه

 میشه پیگیر بودم مطمئن اما شد خیال بى ظاهر

 تا دیگه بود اردوان قراره، چه از قضیه بفهمه

 .نبود كن ول آورد نمى در چیز همه از سر

 

 



 تو انداختم، پام زیر هاى آپارتمان به نگاهى

 كه كردن مى زندگى خانواده چندین هركدومشون

. داشتن و خودشون مشكالت كدوم هر شك بدون

 مشكل آدما ى همه پارسالم زبان معلم قول به

 درداى نیست، كامل خوشبخت كس هیچ دارن،

 یه مثل. داره بستگى تحملشون میزان به آدما

 درداش به كم كم و داره سرطان كه شخصى

 كوچولو درد سر یه با كه كسى و كنه مى عادت

 كم دردا. رسیده آخر به براش دنیا هكن مى فكر

 .میشه زیاد مرور به كه مائه تحمل این شن نمى

 

. سمتش چرخیدم اردوان گوشى زنگ صداى با

 مردد و بود گوشیش ى صفحه رو اردوان نگاه

 و نیاوردم خودم روى به. دادن جواب براى

 بلند جاش از كه دوختم رو به رو به رو نگاهم

 :گفت و شد



 

 .میام االن_

 

 و داد جواب رو گوشى ازم كمى ى فاصله با

 شدم، كنجكاو كردن، صحبت به كرد شروع

 مى فكر خودم با داشتم شنیدم، نمى و صداش

 و عصبیش صداى كه باشه تونه مى كى كه كردم

 :شنیدم

 

! كنین؟ مى غلطى چه دارین هست معلوم هیچ_

 برگه اون امروز شده قیمتى هر به نگفتم مگه

 !خوام؟ مى هارو

 

 ازب این: گفتم دلم تو و كردم نگاهش چشمى زیر

 .كنه خیر به خدا شد عصبانى



 

 و زد حرف تلفن پشت شخص با و اى لحظه چند

 :فتمگ و شدم بلند جام از اومد سمتم به كالفه وقتى

 

 !بریم_

 

 وت. رفتیم ماشین سمت به هم با و داد تكون سرى

 نمى جواب و خورد مى زنگ گوشیش همش راه

 حرف من جلوى خواست نمى بود چى هر داد،

 جواب آخر كه خورد زنگ گوشیش انقدر. بزنه

 :گفت تند لحنى با و داد

 

 .اونجام دیگه ساعت نیم تا میام، دارم_

 



 خودم تونم مى من دارى عجله اگه بگم خواستم

. شدم پشیمون اما برس كارت به برو تو برگردم

 من سره و دلیش و دق بازم و كنه قاطى ترسیدم

 .كنه خالى

 

 از بعد و كرد پیاده و من رسیدنمون محض به

 الستیكاى جیغ صداى عمارت داخل به من رفتن

 . شد بلند اردوان

 

 مبرگشت و ندادم اهمیتى كه بود درگیر ذهنم انقدر

 شب، براى كردم مى آماده و خودم باید اتاقم، به

 ....بود سازى سرنوشت شب امشب
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 خواستم استرس شدت از كه بود هشت ساعت

 اى تقه لحظه همون كه بگیرم دوش یه حموم برم

 صداى با و دادم قورت و دهنم آب. خورد در به

 :گفتم آرومى

 

 .بفرمایید_

 



 در كه همین ولى نباشه، بابا كه كردم مى خدا خدا

 براى دیگه فهمیدم داخل اومد بابا و شد باز

 .دیره پیچوندن

 

 :گفت من به رو و بست و در بابا

 

 سالم_

 

  كردم سالم لب زیر

 

 گفت؛ جدى لحنى با و سمتم اومد

 

 پایین جایى، ببرمت بود قرار ، شو آماده_

 .منتظرم

 



 شد، خارج اتاق از اى دیگه حرف هیچ بدون و

 اباب  شدم، آماده سریع خیلى و رفتم كمدم سمت به

 اب رسید، مى رنظ به كالفه بود، منتظر پایین

 :گفتم و ایستادم روش به رو فاصله

 

 .آمادم من_

 

 فكر تو ، شد من ى متوجه تازه صدام شنیدن با

. كرد مى سیر گذشته تو زیاد احتمال به و بود

 عمارت از من از جلوتر و گفت بریمى لب زیر

 .افتادم راه دنبالش منم و شد خارج

 

 دوب زمانایى محدود از این و نشست فرمون پشت

 دقص و بره جایى خواست مى راننده بدون بابا كه

 سكوت مسیر كل تو. كنه رانندگى خودش داشت

 تویه ساعت نیم حدودا بعد و كردم سكوت كرد،



 باغ خونه به نگاهى داشت، نگه بزرگ كوچه

 و كرد باز و ماشین در بابا كه انداختم كوچه هاى

 :گفت

 

 .شو پیاده_

 

 یه روى به رو. شدم پیاده ماشین از خودش مثل

. ردك باز دستش تو كلید با و درش و ایستاد خونه

 كنجكاو و چیه خونه این داستان دونستم نمى

 جلوتر مردد من و داخل برم كرد اشاره بابا. بودم

 ، داشت بزرگى حیاط. خونه تو رفتم ازش

 از بود پر و بودن شده خشك درختاش كه حیاطى

 نمى ونهخ این به كسى بود معلوم خاك، و گرد

 .رسه

 

 :گفت بابا كه ایستادم خونه ورودیه در جلوى



 

 .داخل برو_

 

 تو خونه. شدم وارد و انداختم بابا به نگاهى نیم

 نروش و برق بابا بود، رفته فرو مطلق تاریكى

 اتقریب ى خونه یه رفتم، جلو وقفه بى من و كرد

 وسیله تمام روى بزرگ، هالى با مترى دویست

 و بود شده كشیده رنگى یدسف روكش خونه هاى

 مى بود نشسته ها روكش روى كه هایی خاك از

 .نشده زده سر خونه این به وقته خیلى فهمید شد

 

 بلند با و برداشت هارو مبل از یكى روكش بابا

 كه كردن سرفه به كردم شروع روش خاك شدن

 :گفت و كرد نگام نگرانى با بابا

 



 !خوبى؟_

 

  دادم بیرون صدا با و نفسم

 

 آره_

 

 كنارش. سمتش برم كرد اشاره  و داد تكون سرى

 كلى نگاه. ایش قهوه چشماى تو زدم زل و نشستم

 :گفتم و انداختم عجیب ى خونه به

 

 .كردن گوش ى آماده. آمادم من_

 

 !مطمئنى؟_

 



 دادم تكون سرى

 

 مطمئنم آره_

 

 عمیقى نفس من مثل و گفت آرومى ى خوبه

 .كشید

 

 و چیزى هر ولى شم اتجزئی وارد خوام نمى_

 كه چیزهایى تمام گم، مى رو بدونى باشه نیاز

 این راجب. بدونى مادرت راجب خواى مى

 .زندگیمون یعنى زندگیش،  خونه،

 

 به دستى بابا، به دادم و حواسم دنگ شیش

 :داد ادامه و كشید موهاش

 



 تردخ ى متوجه كه بود شده تموم تازه دبیرستانم_

 هك دختر یه. شیطون و بود ازیب شدم، بابام همكار

 قصد گفت مى باباش و داشت خاطرخواه كلى

 ى ادامه براى خواد مى و نداره و دادنش شوهر

 مى بیشتر چى هر.  خارج بفرستش تحصیل

 ام سری هر و شدم مى جذبش بیشتر گذشت

. شدم عاشق  كه كرد مى مسخرم كلى محمدرضا

 همكار باباهامون بود، بچگیم دوست محمدرضا

 هم ما شدنمون بزرگ با شد باعث همین و دنبو

 . بشیم همكار

 

  كشید دردى پر آه

 

 شده قیمتى هر به دختر اون گذشت، مدت یه_

 به سر كه نالید مى همش باباش و موند ایران

 ى ادامه براى كنم مى كارى هر و هواست



 نمیره، عمش پیش فرانسه بفرستمش تحصیل

 روز اون نم،ك چیكار باهاش دونم نمى واقعا دیگه

 فقط و نرفتنش واسه بودم حال خوش من

 من به بود زده زل دونست، مى و این محمدرضا

 معلوم زدم، حرف بابام با راجبش. خندید مى و

 خوش پسرش ازدواج از كه كیه آخه راضیه، بود

 این. همكارش دختر با! كى؟ با اونم! نشه؟ حال

. بود خوب طرف دو براى هم كارى نظر از

 نا داشتم كم كم بود مخالف شدت به ترهدخ اولش

 یهویى خیلى روز یه كه این تا شدم مى امید

 .داد مثبت جواب و زد زنگ باباش
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 مى دلم. كردم بغض كه داشت غم انقدر بابا لحن

 ولى كنم گریه هاى هاى و كنم بغلش خواست

 .بدم گوش حرفش ى ادامه به فعال دادم ترجیه

 

 زندگیم روزاى بهترین از یكى روز اون_

 مثبت جواب عالقم مورد دختر از كه بود،روزى

 ردمك حس اول خواستگارى رفتیم وقتى.  گرفتم

 و همش در ى قیافه خب ولى نیست راضى



 چهی دونستم مى كه این با. خجالتش پاى گذاشتم

 با من. گذشت ها این خالصه. نبود خجالتى وقت

 عاشقش. كردم ازدواج مریم یعنى اردوان ادرم

 اون....اون ولى پرستیدمش مى عاشقانه و بودم

 من با زور به انگار نداشت، من به میلى همچین

 دش بحثمون موضوعى یه سره مدتم یه بعده. بود

 زور به گفت عصبانیت با و رفت در كوره از

 رفح تلفنى پسر یه با فهمیده باباش كه شده زنم

 مدت یه تا. ازدواج به كرده وادارش و زنه مى

 بعد تا. بود اعصاب جنگ و دعوا و بحث همش

 كه مریمى شد، عوض رفتارش ماه یه تقریبا

 باهام پخت، مى غذا زد نمى سفید سیاه به دست

 شدم خر خواستمش مى چون منم و بود مهربون

 و شادى غرق منم و اومد دنیا به اردوان اینكه تا

 ى كره روى مرد ترین بخت خوش و خودم لذت،

 چى همه و بودم زندگیم درگیر. دونستم مى زمین

 سال چند از بعد كه این تا رفت مى پیش خوب و



 فهمیدم و رسید گوشم به محمدرضا عاشقى خبر

 كه دختر یه اومده خوشش معمولى دختر یه از

 شغل نه شركت نه داشت كارخونه نه باباش

 ولى كردن مخالفت اول خانوادش حسابى، درست

 پشیمون رو محمدرضا تونن نمى فهمیدن وقتى

 برات برگرد و سربازى برو گفتن بهش كنن

 به و كردم ازدواج زود من. خاستگارى میریم

 نرفتم، سربازیم و شدم معاف پدرم خاطر

 به اصال و بود كارش تو سرش هم محمدرضا

 دنبال رو سالى دو تقریبا. كرد نمى فكر ازدواج

 رفت پریناز خاطره به باالخره تا بود پریناز

 حواسم كه من دست سپرد و پریناز و سربازى

 اون شه، نزدیكش مردى نذارم كه باشه بهش

 براى كه بپاهایى طریق از روز یه و رفت

 كىی همون فهمیدم بودم گذاشته پریناز از مراقبت

 یكى زده حرف محمدرضا با كه بارى دو

 داشاشمدا داداشاش، دست كف گذاشته و دیدتشون



 بیمارستان راهى رو بیچاره و زدنش تونستن تا

 و بود رفیقم عشق شد، خورد اعصابم كردن،

 ناموس رفیقمم ناموس میومد، حساب به ناموسش

 ربهض شدت از فهمیدم و بیمارستان رفتم. بود من

. بیهوشه چهارساعته بیست زدن بهش كه هایى

 بسترى ماهى یك.  شد خراب سرم رو دنیا انگار

 بودم فهمیده. بودم مراقبش چشمى چهار من و بود

  نگرانش. نیست خوب حالش و داره قلبى ناراحتى

 روز یه. رفیقم امانت دستم، بود امانت اون بودم

 یهویى خیلى بودم بیمارستان ى محوطه تو كه

 رو كشیده رو چادرى كه شدم خانومى ى متوجه

 به. شه مى خارج بیمارستان از داره و سرش

 كه  بود روش نگاهم همینجورى یومدم من سمت

 سمتش رفتم عجله با من و زمین خورد من نزدیك

 نگاهم كرد بلند و سرش كه همین كردم كمكش و

 تداش و  بود پریناز. افتاد آبى چشم جفت یه به

 گفتم و كردم معرفى و خودم. كرد مى فرار



 هاى هاى و گریه زیر زد محمدرضام دوسته

 تهدیدش داداشش یدمفهم حرفاش از. كرد گریه

 جالب زدنش، كشت قصد به و مرگ به كردن

. هتشن خونش به و بودن ناتنى داداشاش بود اینجا

 اصرار با خرابه حد چه تا اوضاع فهمیدم وقتى

 خبر محمدرضا به گفتم و خودم ى خونه آوردمش

 باید و بود دور راه محمدرضا چند هر دم، مى

  . بزنه زنگ خودش تا موندم مى منتظر

 

 :گفتم لرزونى صداى با من و كرد سكوت بابا

 

 !عمارت؟ بردینش_

 

 .داد تكون سرى غمگینش صورت اون با بابا

 



 .خونه این تو اینجا، آوردمش نه_
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 :گفتم تعجب با

 



 ...بعدش خب_

 

 .گذاشت هم رو درد با و چشماش

 

 من به داداشاش ترس از و اینجا اومد پریناز_

 محمدرضا بودم منتظر همش منم بود، آورده پناه

 هبش ازش خبرى یه یا بزنه زنگى یه یا برگرده

 خبرى اما. بگم بهش و پریناز موضوع بتونم كه

 ره تقریبا گذشت، ماه دو. بود رفته تازه آخه نشد

 یه شاهده خدا ولى زدم مى سر پریناز به روز

 تو سرم فقط. كردمن نگاه بهش بد چشم به بار

 محمدرضا برگشت منتظر و بود خودم زندگى

 فوت خبر كه بدم تحویل بهش و پریناز كه بودم

 تو گفتن و بود مرز لبه خدمتش اومد، محمدرضا

 و میشه منفجر كه كرده مى كار مهمات انبار یه

 ازپرین گوش به كه خبر. تیكه تیكه هم محمدرضا



 كه دش بد انقدرى حالش گرفت، قلبش رسید

 خودمم كردن، بستریش بیمارستان ماه یه دوباره

 رفته رفیقم تنها ، نداشتم حسابى درست حال

 قول خودم به لحظه همون ولى شدم بود،داغون

 پریناز كنم، مراقبت رفیقم تنها عشق از كه دادم

 اگه مدت همه این از بعد و نداشت و كسى دیگه

 .ریختن مى و خونش شك بدون خونه گشت برمى

 پریناز كاراى درگیر انقدر مدت اون طرفیم از

 مریم حال از و خونه رفتم مى كمتر كه بودم

 زنگ بهم خونه از روز یه كه این تا شدم، غافل

 عجله با نیست، خوش حالش مریم گفتن و زدن

 . بودم رسیده دیر ولى خونه رسوندم و خودم

 

 . گرفت شدت منم گریه و لرزید بابا صداى

 



 ماشین یه و آمبوالنس یه كه عىموق ولى رسیدم_

 و ماشینى یه داشتن و بود كوچه سره نشانى آتش

 مى خاموش رو بود خورده برق تیر به محكم كه

 .كردن

 

 به كه طورى به بود شده دار بغض بابا صداى

 .زد مى حرف سختى

 

 جیغ خدمتكارا از تا دو یكى ، زد مى شور دلم_

 رومه پیشه كه چیزى خواستم نمى من و زدن مى

 ودب مریم ماشین شده سوخته ماشین. كنم باور رو

 مثل بوده، سوارش ها راننده از یكى شاید خب اما

 سمت به عجله با خواستم بودم شده ها دیوونه

 صورتى با اردوان دیدن با كه برم عمارت

 رمس رو دنیا بود زده زل ماشین به كه برافروخته

 لمث و خون كاسه دو بود شده چشماش شد، آوار



 به شد خشك بدنم. بود ایستاده جاش سره مجسمه

 ى متوجه تازه پلیسا انگار ، رفتم اردوان سمت

 و صداشون من اما اومدن سمتم به. بودن شده من

 اردوانى بود، اردوان به حواسم تمام شنیدم، نمى

 ....كه

 

 

 گرد من چشماى و گرفت بابا نفس اى لحظه

 شمارش به نفسام بابا، مثل لرزید مى چونم. شدن

 در چاه تهه از انگار كه صدایى بودن،با افتاده

 :گفتم میومد

 

! كرد؟ مى چیكار اونجا دیگه اردوان! اردوان؟_

 !دره؟ تو بود نیوفتاده مادرش ماشین مگه

 



 .داد تكون راست و چپ به سرى بابا

 

 منفجر و برق تیره به خوره مى كوچه تو ، نه_

 مى ینماش تو اردوان چشم جلو مریم ، میشه

 .پسرش چشماى جلو سوزه،
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 لرزش به تنم بود، سخت برام بابا حرفاى باور

 مى حس بود، بسته یخ تنم تمام. گرفت قلبم و افتاد

 كردن خالى یخ آب تانکر یه سرما اوج تو كردم



 تمپر یهویى انگار بود، كم تانکر یه نه سرم، رو

 ،یخ خیلى. بود یخ آبش كه قیانوسا یه تو كردن

 :داد ادامه بابا و بستم یخ

 

 یه افتاد، اتفاق این عمارت ى كوچه همون تو_

 باك و بود كرده دستكارى و ماشین ترمز نفر

 اون نبوده، خوب حالش مریم خراب، و بنزین

 مى چیزى یه كسى هر ولى نبودم من روز

 اه دیوونه مثل یهو گفت مى اكثرشون گفت،ولى

 بى و داد به كرده شروع و بیرون اومده اتاقش زا

 كوروش زده مى داد كه گفت مى یكیشون داد،

 هزد مى داد گفت مى یكیشونم و كرده خیانت بهم

 همین تو چیزى یه نكردم، خیانت كوروش به من

 شد، شروع ها شایعه بعد به روز اون از. ها مایه

 زده عمارت از مریم گفت مى ها همسایه از یكى

 مي ماشین یه شه خارج كوچه از خواسته رونبی

 نمى و بوده باال سرعتش چون و جلوش پیچه



 به خوره مى محكم كنه كنترل و ماشین تونسته

. میشه منفجر ماشین بعد ى لحظه و برق تیر

 مى دادش به دیر خلوت كوچه و بوده شب چون

 .بیرون بكشدش ماشین از نبوده كسى رسن

 

 همون و كرد مكث كم یه شد، قرمز بابا چشماى

 :گفت كشید مى چشماش به دستى كه طور

 

 مونده عمارت تو خدمتكارا از عده یه شب اون_

 تولد اردوان براى هفته آخر بود قرار چون بودن،

 اون دادن، مى انجام كارارو داشتن بگیریم

 دن،بو خواب خدمتكارا افتاد اتفاق این كه ساعتیم

 اب انگار نگفت مى شنون، مى و مریم صداى فقط

 اونا وقتى و كرد مى دعوا و زد مى حرف كسى

 عمارت از عجله  با مریم بیرون میان اتاق از

 پله از اردوان موقع همون گفتن مى. زده بیرون



 یعنى افتاده، راه مادرش دنبال و پایین اومده ها

 و مادرش سوختن و انفجار و تصادف صحنه

 .دیده چشم به كامل

 

 باور ، فشردم هم رو و چشمام حرف این با

 یرت سرم. بود سخت برام بودم شنیده كه چیزایى

 اردوان گرفت، مى آتیش داشت قلبم و كشید مى

 .بود كرده تحمل رو دردى چه

 

 براى شد، خارج بابا گلوى از آه مثل صدایى

 دستى دیدم، چشماش توى رو اشك نم بار اولین

 :داد ادامه و كشید چشماش به

 

 هم اردوان داشت، دوست و اردوان خیلى مریم_

. بود وابسته بهش شدیدا و بود مادرش عاشق

 چون برد، خودش با اردوانم انگار و رفت مریم



 سابق اردوان دیگه اردوان بعد به روز اون از

 كسى با نه كه عصبى و خشك پسر یه شد نشد،

 مى بیرون خونه از نه خندید مى نه زد مى حرف

 .داغون شد، داغون اردوان. رفت

 

 هقم هق صداى تا گرفتم صورتم جلوى و دستم

 :شدم شوكه بابا بعدیه حرف با كه شه خفه

 

 گفته اردوان به ولى كجا از یا چطور دونم نمى_

 مى مریم و داشتم رابطه دیگه زن یه با من بودن

 خونه از اونطور شب اون همین براى فهمه

 .میشه خارج

 

 مىن باورم شد، نمى گردتر این از دیگه چشمام

 دختر چشم به من به اردوان سال همه این شد

 پدرش كه كسى دختر كرده، مى نگاه مادرش قاتل



 ناگوار اتفاق اون باعث و داشته رابطه باهاش

 قلبم فشردم، هم رو و چشمام شده، مادرش واسه

 نمى دووم دیگه سرى این افتاد، مى كار از داشت

 .بودم مطمئن آورد
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 مداشت سعى گذاشتم سینم ى قفسه روى و دستم

 كه طور همون بابا و بكشم، عمیق هاى نفس



 بغض صداى همون با بود شده زمین ى خیره

 :داد ادامه دارش

 

 رفتنش شوك تو ها مدت تا من و رفت مریم_

 طرفى از شدم، ها دیوونه مثل منم و رفت. بودم

 از و بود نداغو محمدرضا  سره پریناز حال

 حال وسط این اردوانم. مریم سره من حال طرفیم

.  كرد مى داغونم داشت بدش ،حال نداشت خوبى

 در پا از داشتم خودم و شد داغون پسرم رفت زنم

 شارسر و بود زیبا. بردم پناه پریناز به كه میومدم

 تونست مى و بود خوب حالم كنارش. آرامش از

 امید نا چى همه از كه وقتایى. كنه كم و دردام

 اولش پریناز، پیش خونه، این تو میومدم شدم مى

 مى گوشه یه مدت تمام در و كشید مى خجالت

 دونم نمى. پایین نداخت مى و سرش و نشست

 یه منم كردم، عادت بهش فهمیدم كه گذشت چقدر

 رو یكى داشتم نیاز كه داغدیده مرد یه بودم مرد



 كرد، برام و كار این پریناز و بزاره مرهم زخمام

 بهش كردم حس كم كم ولى شدم عاشقش گم نمى

 كم كم كه بود وقار با و خانوم انقدر ، دارم نیاز

 هك بود مریم سال از بعد تقریبا اومد، خوشم ازش

 دونم مى بود نامردى كردم، صیغش اصرار با

 نه داشت شناسنامه نه كرد، عقدش شد نمى ولى

 راحت مباها تا كردم صیغش خانواده، رضایت

 قبالش در و خودم نباشه، معذب كنارم كه باشه،

 غمصی كسیش بى سر از اونم. دونستم مى مسئول

 بد قصد كردنش صیغه از شاهده خدا ولى. شد

 هداشت راحتى احساس كنارم خواستم فقط نداشتم

 ودب كننده خیره زیباییش موندیم، جا همین. باشه

 ازش چشم تونستم نمى وقتایى یه قدرى اون

 بود، زندگى اهل بود، خانوم بود خوشگل. ردارمب

 چند عمارت بیارمش و بگیرمش خواستم مى

 چنان اردوان سریم هر و عمارت بردمش بارى

 گردونم برش شدم مجبور كه كرد پا به قشقرقى



 اردوان سره باال مادر یه خواستم مى همینجا،

 خواست نمى یعنى كرد، نمى قبول اردوان و باشه

 كه اونجایى از منم. كنه مادرش نجایگزی و كسى

 نازپری دیگه كنم حساسش سن این تو خواستم نمى

 از ولى موند جا همین پریناز عمارت، نبردم و

 مى بهم كرد، مى مادرى اردوان براى دور راه

 و عالقش مورد غذاهاى براش كنم چیكار گفت

 مى خودش براش، ببرم داد مى و كرد مى درست

 ممكنه كرد مى حس هك هاى بازى اسباب رفت

 هر و گرفت مى براش رو باشه داشته دوست

 اردوان با باید چطور كه كرد مى یادداورى روز

 بود مادر اردوان براى دور راه از. كنم برخورد

 و بود شده اردوان عاشق دونست، نمى اردوان و

 ى صحنه باشه بد حالش فعال   داره حق گفت مى

 كرد مى تب اردوان سرى هر بود، دیده رو بدى

 میومد پریناز گفت مى هزیون خواب تو و

 اردوان. بود بیدار سرش باال صبح تا و عمارت



 مى محبت بهش و كشید مى آغوش به مادرانه و

 مى بر شه بیدار اردوان كه این از قبل و كرد

 وت واسه نداد قد عمرش شاید پریناز. خونه گشت

 این اردوان براى زمان اون تو ولى كنه مادرى

 شده وابسته اردوان به. دورادور ولى كرد، و كار

 بود شده بد حالش اردوان بازم كه روز یه. بود

 نبودم، خونه من روز اون پیشش رفت پریناز

 هب حتى نبود، برگشتم من وقتى و رفت پریناز

 مى و فكرش كه جایى هر نگشت، بر هم خونه

 بآ انگار نبود، كه نبود ولى گشتم دنبالش كردم

 ازش نشونى هیچ زمین، تو بود رفته دبو شده

 !رفته چرا دونستم نمى حتى نداشتم،

 

 :مگفت لرزونى صداى با من و كشید آه هم باز بابا

 

 !رفت؟ چرا_



 

 دیدن با و میشه بیدار اردوان اردوان، خاطر به_

 اردوان ندازه، مى راه داد بى و داد كلى پریناز

 هك بود شنیده خدمتكارا حرفاى از و بود بچه

 زن یه خواسته باباش كه این خاطر به مادرش

 خودش مادرش كه كرده، خودكشى بگیره دیگه

 دیدن با اردوانم برق، تیر به كوبیده و ماشین

 و كشتى و من مامان تو گه مى بهش پریناز

 میره، و نمیاره طاقت پریناز كه زنه مى حرفایى

 سالها از بعد و این من حاملست نگفت و رفت

 پیدا و شوهرش كه اى موقعه نهمو فهمیدم،

 .كردم
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 :گفتم بابا به رو درد دنیا یه با

 

 

 !كرد؟ ازدواج چرا_

 

 شده نگران چهرش انداخت، بهم نگاهى نیم بابا

 . بود

 



 بذاریم و بقیش خواى مى جان بابا فرمیسك_

 .نیست خوب حالت انگار! دیگه؟ روز یه واسه

 

  دادم، تكون راست و چپ به سرى

 

 بار یه بگین، امشب همین و چى همه بگین، نه_

 بگین و چى همه مردنه، روز هر از بهتر مردن

 .كنید تمومش

 

 دستاش بین و سرش و داد بیرون و نفسش بابا

 تكرار و سوالم دوباره كه كرد مكث كمى گرفت،

 :كردم

 

 واجازد دیگه یكى با تا رفت! كرد؟ ازدواج چرا_

 !داشت؟ دوست شمارو اصال! كنه؟



 

 اتفاقى خیلى ره مى اینجا از وقتى بود، مجبور_

 قصد اول كه این مثل كنن، مى پیداش برادراش

 هبزرگ برادر كه اونجایى از ولى داشتن و كشتش

 غیرتى بى كمال در باخته و بوده قمار كار تو

 مردى همون مرد، اون به فروشه مى و پریناز

 خوشش پریناز از انقدر و پریناز شوهر میشه كه

 خیلى پریناز كنه، مى قبول بچشم حتى كه میاد

 اى خونه تو و داشت قلبى ناراحتى نكرد، عمر

 میومد، دم و دود بوى همیشه كه كرد مى زندگى

 باعث اجبارى ازدواج این و بود حامله طرفیم از

 مهران باشه، روش عصبى فشار كلى بود شده

 بوده لباش رو اردوان اسم همیشه كرد مى تعریف

 شرایط پسر اون گفته مى نگران، براش و

 نباشه سرش باال زن یه اگه نیست خوب روحیش

 میشه بزرگ عقده دنیا به با نكنه درستش و

 واقعا و میشه پرخاشگر ره مى یادش مهربونى



 یچه نتونستم دیگه رفت كه پرینازم شد، همین هم

 هفت ساس،اح بى مرد یه شدم كنم، قبول و زنى

 ، كردم پیدا و داداشاش از یكى تا گذشت سال

 زیر از تونستم تون پول با و بود دوست پول

 اولش كجاست، پریناز كه بكشم حرف زبونش

 داد و آدرس دید و پول وقتى ولى دونه نمى گفت

 .زهرا بهشت تو خاك وجب یه آدرسى، چه اما

 

 ریزش از قبل و شد اشك از پر بابا چشماى

 . گرفت و وشونجل اشكاش

 

 خیلى، بود، خوبى زن خیلى مامانت فرمیسك_

 این خانوم بود شده االن رفت نمى اگه شاید

 و تو براى خوبى مادر كه ندارم شك ، عمارت

 نمى بزرگ اینطور اردوانم و شد، مى اردوان

 .شد



 

 و لرزون صداى با و گذاشتم هم رو و چشمام

 :گفتم عصبى

 

 !شماست؟ پسر اردوان_

 

 :گفت و كشید صورتش به دستى كرد، كثم كمى

 

 و مریم پسر واقعیم، پسر نه ولى پسرمه، آره_

 و بود باهاش كه پسرى همون بود، معشوقش

 زور به میشه باعث همین و فهمه مى باباش

 خودمه پسر كردم مى فكر اولش. من به بدنش

 ، فهمیدم و چى همه اتفاقى خیلى  ولى... ولى

 اردوان از من نشد باعث واقعیت چیو،ولى همه

 لىو نشدم، خورد گم نمى نشكستم گم نمى بگذرم،



 مى! داد؟ مى داد نمى تغییر و واقعیت چیز هیچ

! ؟كنم درست و چیزى و عقب به برگردم تونستم

 به اردوان به بازم ولى بودم داغون ها مدت تا

 پسر اردوان كردم، مى نگاه واقعیم پسر چشم

 ذاشتم نمى ، شد بزرگ خودم بغل تو بود خودم

 .بگیرتش ازم كسى
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 صدام و بزنم هق بلند صداى با خواست مى دلم

 و كشید ریشش ته به دستى بابا اومد، نمى در

 :داد بیرون حرص با و نفسش

 

 درى به در كلى با كه بود سالت هفت تقریبا_

 ىم فكر كه بودى معتاد مرد یه پیش كردم، پیدات

 شدم، متفر خودم از لحظه اون باباته، كردى

 غریبه مرد یه با مادر بدون سال هفت من دختر

 بالیى ترسیدم اولش بود، كرده زندگى معتاد ى

 تونستم مى تا خواست مى دلم ، باشه آورده سرت

 و پام و دست زیر انداختم می رو مرتیكه اون

 ناو دور دور شد، نمى خب ولى كردم، مى لهش

 دید و پام زیر ماشین و تنم لباساى وقتى فعال، بود

 نمى قبول اولش شد، آویزون لوچش و لب از آب



 خواست، مى پول مرتیكه من، به بده رو تو كرد

 زا دست كه دادم بهش پیشنهادیت مبلغ برابر چند

 لحظه اون نیاد، سمتت دیگه كه برداره سرت

 اجاون از و برداشتم و خودت فقط بودم، عصبانى

 مى دلم شنیدم مى كه و گریت صداى رفتم،

 منى دختر كه بگم بگم، بهت و چیز همه خواست

 از دركى چه سالته هفت ى بچه یه آخه ولى

 پدرى واقعى پدر دونست مى چه! داشت؟ حرفام

 فقط! چى؟ یعنى داره جریان رگاش تو خونش كه

 مهم كرده، بزرگش كه اونیه پدر دونست مى

 دهز كتكش نیست مهم تىح وضعى، چه با نیست

 كوچیكش ذهن تو و باباشه بازم كرده دعواش یا

 شى بزرگ بذارم گفتم مونه، مى باباش همیشه

 اعتماد شدى بزرگ بگم، بعد كنى اعتماد بهم

 نشد، باز گفتن براى من دهن بار این و كردى

 و دیدم مى دخترم چشم به رو تو بودم، پدرت

 ....تو



 

 طور همون و كرد بلند و سرش شد، ساكت بابا

 ادامه دوخت مى بهم و دارش نم قرمز چشماى كه

 :داد

 

 زدى مى صدام عمو دفعه هر دونى مى اصال_

 نبودم عموت من شد، مى پا به دلم تو آشوبى چه

 این ولى دونستى نمى تو درسته بودم، بابات

 !داد؟ مى داد، نمى تغییر و واقعیت موضوع

 

 به و فشردم هم رو و چشمام كردم، سكوت

 :گفتم آرومى

 

 خبر نگفتین مگه! برگشت؟ كى محمدرضا_

 !اومده؟ مرگش
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 تقریبا نداشت، صحت كه خبرى ولى اومد خبر_

 كه بود گذشته محمدرضا فوت خبر از روز چهل

 و اردوان و مریم درگیر انقدر بعدشم رفت، مریم

 بعدا رفت، ذهنم از محمدرضا كه بودم پریناز

 دیگه، قسمت یه به شده منتقل محمدرضا فهمیدم

 حالش. نبود شدن فوت كه اونایى جزء محمدرضا

 البته برگشت، خدمتش سال دو بعد و بود خوب

 كه گفتم شدن، خبر با حالش از زودتر خانوادش



 ندچ. بود نرسیده بهم خبرا بودم درگیر زیادى من

 موقعم اون م،نبود من بدن خبر بهم خواستن بارى

 به بشه پیام یه یا زنگ یه با كه نبود موبایل

 بودم سپرده و شركت كاراى داد، خبر راحتى

 پیش یا اكثرا خودم و همكارا از یكى دست

 شدم متوجه دیر پریناز، یا بودم اردوان

 فهمیدم كه موقعى درست زندست، محمدرضا

 مثل رفت، گذاشت هم پریناز و خوام مى پرینازو

 وقتیم. رن مى تهران از ازدواجش از بعد كه این

 تا گرفت ازم و پریناز و سراغ و اومد محمدرضا

 و بودنش زنده شوك تو بودم، شوك تو ساعت یه

 مبگ. بدم بهش باید جوابى چه دونستم نمى واقعا

 و اومده خوشم ازش كه! كردم؟ صیغه و امانتیت

 به چیزى روز اون! بگیرمش؟ خوام مى

 دارم كردم مى فكر وزمهن نگفتم محمدرضا

 دونم نمى فهمید، خودش كه این تا بینم مى خواب

 از بعد و فهمید ولی گفت بهش كى یا كجا از



 راهى جفتمون و داد رخ بینمون كه دعوایى

 سره ها ماه تا شد ها دیوونه مثل شدیم كالنترى

 . رفت ایران از بعدشم و بود پریناز خاك

 

 تهران از جشازدوا از بعد مامان نگفتین مگه_

 !شده؟ خاك اینجا چطور پس رفته

 

 داد تكون سرى بابا

 

 میان پریناز باردارى هاى ماه ولى رفتن، آره_

 پرینازم و بوده كرده پیدا كار اینجا مهران اینجا،

 موقع تونسته مى كه داشته خواهر یه كه این مثل

 .نباشه تنها دست كنه كمكش بچه اومدن دنیا به

 دنیا از و نمیاره دووم زارینس موقع مامانت ولى

 ..... و میره



 

 و دستش ، بده ادامه نتونست بغض شدت از بابا

 و عكس آورد، در و عكسى و جیبش تو كرد

 :گفت و گرفت جلوم

 

 و پیشمه  سالهاست كه عكسى مامانت، عكس_

 االنم بدم، نشونت موقعش به بودم منتظر

 ندیدیش وقت هیچ كه زنى..  مامانت موقعشه،

 بینتون شباهت ى متوجه عكسش دیدن با ولى

 .دنباته محمدرضا چرا فهمى مى تازه میشى،

 

 

 داخل زن به زدم زل و گرفتم ازش و عكس

 درشت چشمایى و طالیى موهاى با زنى عكس،

 مامان به خیلى من بود بابا با حق آبى، رنگ به

 ونهش افتاد، تنم به رعشه زیاد، خیلى بودم، شبیه



 با داشتم من و لرزیدن به دكر شروع بابا هاى

 :گفتم مى خودم

 

 دنیا به موقع من، فقط منم، مامان مرگ مقصر_

 .رفت من آوردن

 

 انقدر كشید، بدى تیر قلبم كه گفتم مامانى لب زیر

 بی عالم تو و رفت سیاهى چشمام جلوى که بد

 .رفتم فرو خبری
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 شخص سوم

 

 

 

 رساند، بیمارستان به را خود سراسیمه ردوانا

 آمده، اینجا تا چطور كه بود نفهمیده هم خودش

 و بود زده زنگ او به كوروش دانست مى فقط

 به را او و نیست خوب فرمیسك حال كه بود گفته

 .  رسانده بیمارستان

 



 شهای الستیك صداى داشت، نگه بیمارستان كنار

 هپیاد ماشین از لهعج با اردوان و پیچید فضا در

 درب كنار. رفت بیمارستان سمت به و شد

 زد مى نفس نفس كه حالى در و ایستاد ورودى

 نگهبان بود معلوم هایش لباس از كه مردى به رو

 :گفت است

 

 !كجاست؟ اورژانس_ 

 

 دوست بود حوصله بى زیادى امروز كه نگهبان

 را ها تابلو! كورى؟ مگه بگوید حرص با داشت

 ىگندگ این به اینجا بینى نمى مگه! ؟بینى نمى

 خیلى اما! زده؟ فلش سمتش به و اورژانس نوشته

 هم او انگار كرد، حفظ را خود خونسردى سریع

 .بود ترسیده اردوان حال این از

 



 .معلومه جلوتر برین خورده یه چپ، سمت_

 

 افتاد راه چپ سمت به تشكرى هیچ بدون اردوان

 بود نوشته زرگب باالیش  كه درى دیدن با و

 بین نگاهش. شد وارد عجله با اورژانس

 نه اما بود گردش در اورژانسى مریضاى

 .را كوروش نه دید مى را فرمیسك

 

 

 ى شماره و برداشت را گوشیش عصبانیت با

 عصبانیتش نداد، جواب اما گرفت، را كوروش

 .افتاد جانش به خوره مثل نگرانى و شد چندان دو

 

 باالخره كه این تا گرفت را كوروش شماره آنقدر

 :پیچید گوشش در كوروش ى گرفته غم صداى



 

 اردوان الو_

 

 كه حرصى تمام با كند تمام را حرفش نداد مهلت

 ببرى چون خشمگینى و بلند صداى با داشت

 :غرید درنده

 

 جاك! نیستین؟ اورژانس چرا! كجاست؟ فرمیسك_

 !بردیش؟

 

 بخو حالش كردن، بستریش یو سى سى سریعا_

 .باال بیا سریع اردوان نیست

 

 با نكرد گوش كوروش حرفاى به دیگر اردوان

 آدم كه طور همون و شد خارج اورژانس از دو



 یكى تا دو را ها پله زد مى كنار را اطرافش هاى

 خیلى. افتاد راه دوم ى طبقه سمت به و كرد

 وشتهن رویش كه افتاد تابلویى به نگاهش اتفاقى

 .داد مى نشان را سالن هت فلش با و CCU بود

 

 دلش در رساند، سالن ته به را خودش عجله با

 غمگین نگاهى با كه كوروش دیدن با بود، آشوب

 به بود شده خیره یو سى سى ى بسته در به

 :گفت بلندى صداى با و رفت سمتش

 

 

 !چطوره؟ حالش! كجاست؟ فرمیسك! شده؟ چى_

 

 با اردوان انداخت پایین را سرش كه كوروش

 حالى در و گذاشت اش شانه روى دستانش شمخ



 مى هم روى را هایش دندان خشم روى از كه

 :گفت غضب با فشرد

 

 خوبه حالش! یهو؟ شد چش فرمیسك! شمام؟ با_

 !نه؟ دیگه

 

 تكون راست و چپ به سرى شرمنده كوروش

 .داد

 

 اوضاعش. شه عمل زودتر چه هر باید گن مى_

 .نیست خوب اصال

 

 كوروش حال به تا پرید، اناردو روى از رنگ

 معنى اصال این و بود ندیده داغون انقدر را

 !شد؟ برابر چند خشمش نداشت، خوبى



 

 سره بالیى چه! نیست؟ خوب اوضاعش_

 بود خوب حالش امروز كه اون! اومده؟ فرمیسك

 !گفتین؟ بهش چى بیرون، بره شما با بود قرار

 

 با آمد مى یادش چیزى انگار كه حالى در و

 :داد ادامه شده گرد مانىچش

 

 ات سیر از! گفتین بهش رو چى همه نكنه... نكنه_

 ! آره؟ كردین تعریف واسش رو ماجرا پیاز

 

 به قلبش نشست، صندلى روى جا همان كوروش

 سى سى در خراب حال با دخترش بود، آمده درد

 رچكا برایش باید دانست نمى و بود بسترى یو



 صداى با و تگرف دستانش میان را سرش. كند

 :گفت داغونى

 

 !كردم؟ مى سكوت باید كى تا دونست، مى باید_

 مى چه شدم، مى الل موقع همون كاش ولى گفتم

 قلبش دونستم مى چه! میشه؟ اینجورى دونستم

 !نمیاره؟ طاقت
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 :شد بلند اردوان صداى

 

 مگه !شتین؟ندا خبر فرمیسك وضع از شما یعنى_

! ؟گم مى بهش و چیز همه خودم كنید صبر نگفتم

 نفهمه چیزى عمرش آخر تا ذاشتین مى اصال

 تهبیوف فهمیدنش با كه اینه از بهتره ندونستنش

! خواستین؟ مى و همین بیمارستان، گوشه

 كارو این نشد قرار مگه! شد؟ راحت خیالتون

 ودمخ كه كنم جبران بذارید گفتم من، به بسپرین

 ....كه بزنم حرف اهاشب

 

 هاى قدم با و زد موهاش به چنگى و كرد سكوت

  كفرمیس باید افتاد، راه یو سى سى سمت به محكم

. شد مى جویا حالش از خودش باید دید، مى را

 صدایش نشد، باز در اما كند باز را در خواست

  شد بلند



 

 بى این كنه باز یكى! بستست؟ چرا در این_

 . تمشنشكس تا  و صاحاب

 

 فرود در روى محكمش مشت كه این از قبل و

 كه حالى در و شد خارج در از پرستارى بیاید

 عصبانیت با بود اش پیشانى روى عمیقى اخم

 :گفت

 

! هستید؟ كجا دونید مى هیچ! آقا؟ خبرتونه چه_

 نگران! چى؟ یعنى دونید مى قلبى بیمارى

 !بدینش؟ كشتن به اومدین یا هستین مریضتون

 

 .شدن مشت اردوان ىدستا

 



 ...ببینمش باید_

 

 اردوان سر پشت كه كوروش به نگاهى پرستار

 بیمار كدام همراه فهمید و انداخت بود ایستاده

 سى سى در پیش ساعتى كه بیمارى همان. است

 قعمو دكتر كه زیبایى دختر همان شد، بسترى یو

 :گفت ناراحتى با اش معاینه

 

 نشه عمل سریعتر چى هر وخیمه اوضاعش_ 

 .بیاره دووم نكنم فكر

 

 از كرد مى درك را رویش به رو مرد این خشم

 خون كه عصبانى مرد این زد مى حدس رفتارش

 عاشق یك گرفته را اش مشكى چشمان جلوى

 دارد خبر خود معشوق حال از كه عاشقى باشد،



 و عصبانیت جز آید نمى بر دستش از كارى و

 .داد بى و داد

 

 نآ كه! برسد؟ پایان به بود رقرا عشق این یعنى

 و نیاورده دوام پزشك ى گفته همانند زیبا دختر

 دورى غم از رویش به رو ى برافروخته مرد این

 نای از و بود قسمت این پرستار. شود نابود  یار

 دیدن بار هر با اما بود، ندیده كم اتفاقات جور

 .گرفت مى آتش قلبش دوباره

 

 صداى با و ختاندا اردوان به غمگینى نگاه

 :گفت آرامى

 

 صبر نمیشه، داده ورود ى اجازه كسى به فعال_

 كنم مى راهنماییتون كرد تایید دكتر اگه كنید

 .ببینید و بیمار



 

 لحن با بزند حرفى اردوان كه این از قبل و

 :داد ادامه تاكیدى

 

 از و شرایط درمانه، تحت بیمارتون، خاطر به_

 .موقعش به اریدبذ. نكنید تر سخت هست كه اینى
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 همچنان فرمیسك و گذشت مى هم پى از ها روز

 بود آمده بهوش برد، مى سر به بیمارستان در

 انبیمارست در بیشتر هاى مراقبت براى باید ولى

 كه سرى هر و ترسید مى عمل از ماند، مى

 بهترم، گفت مى جواب در پرسیدند مى را حالش

 دوام جراحى تیغ زیر و كند عمل ترسید مى

 شاید بود، بیمارستان اكثرا هم اردوان نیاورد،



 براى حضورش ولى برنمیامد دستش از كارى

 .بود بخش آرامش فرمیسك

 

 كه فهمید مى بیشتر اردوان دیدن بار هر با و

 دارد، دوست را زندگى و بودن زنده چقدر

 خانه به گرفتن شدو براى همیشه مثل اردوان

 تنش هاى لباس كردن عوض از بعد و رفت اش

 هك این با رساند، بیمارستان به را خودش سریعا

 باالسر مدت این تمام در حمیرا و كوروش

 .رفتن به داشت اصرار هم باز اما بودن فرمیسك

 

 مى جویا فرمیسك حال از خودش و رفت مى باید

 كه شكورو دیدن با و شد بیمارستان وارد. شد

 تكیه دیوار به را سرش و نشسته صندلى روى

 مى نظر به تر كالفه امروز رفت، سمتش به زده

 باالی را شخصى حضور كه كوروش رسید



 و گشود را چشمانش بود كرده حس سرش

 :گفت كوروش به رو عصبى لحنى با اردوان

 

 ینببین تا بذارین دست رو دست خواین مى واقعا_

 مگه! ؟ این جزهمع منتظر! میاد؟ پیش چى

 یدبا نگفت دكتر مگه! بینین؟ نمى رو اوضاعش

 جفتشونم كه االن كیانى، دكتر هم باشه قلب هم

 یكارچ خواین مى! دكتر؟ یا قلبین منتظر نیستن،

 !دقیقا؟ كنید

 

 این دلیل و داشت خبر اردوان دل از كوروش

 دانست، مى خوب را نگرانیش و پرخاشگرى

 یك سال هشت و یستب این تمام در كه اردوانى

 نای بود نكرده صحبت او با بلند صداى  با بار

 و نداشت قرار و آرام هم لحظه یك حتى روزها

 .كرد مى تر بلند و بلند را صدایش



 

 ودب پدر كه اویى! بود؟ نگران او از بیشتر آیا اما

 پیدا را دخترش تازه سالها از بعد كرد مى حس و

 تك زبان از ار بابا ى كلمه داشت كم كم كرده،

 برایش دخترش مریضى و شنید مى دخترش

 .بود آور عذاب

 

 از سختى به و گذاشت صندلى روى را دستش

 و بود عصبانى هم هنوز اردوان شد، بلند  جایش

 .كرد مى داد بى چشمش از آتش هاى شراره

 

 هاگ منم باشى، نگران من ى اندازه به نكنم فكر_

 براش پرواز. رمندا اى دیگه راه چون اینجام االن

 هراس شدت به پرواز از فرمیسك نیست خوب

 این بگیم كه نیست كشمش نخود  هم قلب داره،

 گیریم، مى ور اون از ریم مى كرده تموم جا



 هم دكتر باشه قلب كاراشه، دنبال ور اون كسى

 زارم نمى هم لحظه یه بشه مهیا هم شرایط باشه

 .بمونه اینجا

 

 .شد تر حرص پر و تر عصبانى اردوان صداى

 

 مگه! باشه؟ مهیا شرایط گین مى دارین تازه_

 دست رو دست با بینین، نمى رو اوضاعش

 كه خدایى همون نمیشه، درست هیچى گذاشتن

 من از حركت شما از گه مى بردین پناه بهش

 حركتى هیچ بدون اینجا نشستى شما بركت،

 !شه؟ خوب فرمیسك قلب یهو منتظرى

 

 كرد مى داد بى شمانشچ در خستگى كه كوروش

 : گفت و زد زل اردوان خشمگین چشمان به



 

 تا چهار با كه نیست جزئى بریدگى یه بحث_

 حركت یه قلبیه، مشكل بحث بشه خوب بخیه

 زیر و دخترم من میشه، نابودیش باعث اشتباه

 نفس زندس االن. سپارم نمى دكترى هر دست

 نفس به تضمینى هیچ عمل بعد ولى كشه مى

 سهل یه خاطر به خوام نمى نیست، كشیدنش

 .بدم دست از و دخترم انگارى

 

 مى نفس طور همین عمل بدون كردین فكر پس_

 بالیى گیرین، مى و نفساش دارین شما! كشه؟

 امتم بینم، مى شما چشم از من بیاد فرمیسك سره

 مى كه كسایى تك تك سره رو بیمارستان این

 ىم خراب نكردن و كنن كارى واسش تونستن

 . كنم

 



 ثبح ى حوصله دیگر زد، تلخى نیشخند كوروش

 به و گذشت كنارش از نداشت، را اردوان با

 مىك دلش افتاد، راه بیمارستان پشتیه حیاط سمت

 را فرمیسك روزها همین خواست، مى تازه هواى

 فقط كرد، مى منتقل آمریكا در بیمارستانى به

 شود، درست كارهایش از سرى یك بود منتظر

 در كند، صبر كه بود مجبور نداشت، دیگرى راه

 دوام فرمیسك زمان آن تا كرد مى خدا خدا دلش

 .بیاورد
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 اتاق سمت به شده مشت دستانى با اردوان

 باشد، مسلط خودش به كرد سعى رفت، فرمیسك

 یتنعصبا این با و حال این با را او فرمیسك نباید

 نشسته فرمیسك كنار همیشه مثل حمیرا. دید مى

 و شد بلند جایش از اردوان حضور با و بود



 زیر انداخت مى پایین را سرش كه طور همون

 :گفت لب

 

 .آقا سالم_

 

 و داد را جوابش تر آرام صدایى با هم اردوان

 كه فرمیسكى فرمیسك، روى شد زوم نگاهش

 هم هنوز اما تر، پژمرده البته و بود شده تر الغر

 دریایى چشمان در كرد مى گم را آدم و بود زیبا

 .اش

 

 براى است اضافى حضورش كرد حس حمیرا

 :گفت و كرد فرمیسك به رو همین

 

 .كن صدام داشتى الزم چیزى بیرونم من_



 

 فرمیسك جانب از جوابى منتظر كه این بدون و

 فرمیسك دیدن با اردوان. شد خارج اتاق از بماند

 سمت به خوردن، گره ابروهایش التح آن در

 بود كنارش كه صندلى روى و  رفت فرمیسك

 ىب صورتش و بود خسته فرمیسك نگاه نشست،

 .حال

 

 !نیستى؟ بلد سالم_

 

 را ظریفش دست اردوان و كرد سكوت فرمیسك

 :داد ادامه و گرفت دست در

 

 ! رفته؟ كجا متریت شیش زبون_

 



 

 خندید سختى به و تلخى به فرمیسك

 

 .دارمش هنوز_

 

 .داد تكون سرى اردوان

 

 وت از این كنى، نمى استفاده ازش و داریش پس_

 .بعیده

 

 لطیف و نرم دست روى را دستش كه حالى در و

 :داد ادامه خاصى غم با كشید مى فرمیسك

 

 ! خونه؟ برگردى خواى نمى_



 

 بمونى گه مى عمو ولى برگردم خوام مى_

 .بهتره

 

 !اینجا؟ از شدى خسته_

 

 داد تكان سرى آرامى به فرمیسك

 

  !چیكار؟ اینجا بمونم خوبم، دیگه كه من خیلى،_

 ندارم، دوست اینجارو خوام مى رو خونه من

 میشن مریض سالمم آدماى كه طوریه محیطش

 .مریضا ما به برسه چه

 

 .انداخت باال ابرویى اردوان

 



 !شن؟ مى مریض سالما آدم گفته كى وقت اون_

 

 اباب بینم، مى دارم خودم بگه، سىك نیست نیاز_

 .شده مریض حمیرا شده مریض

 

 :داد ادامه ترى آرام صداى با و كرد مكث كمى

 

 پریده روت و رنگ شدى، مریض هم تو حتى_

 .عصبانى شایدم یا خستس چشمات و

 

 آبى چشمان به نگاهى شد، جمع اردوان صورت

 :گفت درد دنیا یك با و انداخت فرمیسك

 

 مریضیه مریضن، بقیه از بیشتر سالما آدم_

 از كارى چون و بینن مى و اطرافیانشون



 وقت هر تو شن، مى تر مریض برنمیاد دستشون

 دكتر یه هست مسكن یه براش باشى داشته درد

 نه هست مسكنى نه ما درد براى ولى هست

 .دكترى

 

 با و نشست فرمیسك هاى لب روى زیبایى لبخند

 بلده ها حرف نای از هم اردوان پس گفت خودش

 موهاى روى اردوان دیگر دست! كنه نمى رو و

 :گفت گیرایى صداى با و نشست فرمیسك

 

 بیمارستان تو بودنت فرمیسك، شو خوب زود_

 .ندارم دوست رو

 

 شیطنت هم باز اش مریضى تمام با كه فرمیسك

 :گفت گیرا لحنى با داشت، را خودش هاى



 

 !باشى؟ داشته دوست تو قراره مگه_

 

 از قبل و شد نزدیك دستش به اردوان هاى لب

 :داد جواب بنشیند دستش روى كه این

 

 و چیزى هر. باشم داشته دوست من باید آره،_

 .باشم داشته دوست من باید اول
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 فرمیسك 

 

 

 

 امروز انداختم، دیوار روى ساعت به نگاهى

  و شم مرخص لعنتى ارستانبیم این از بود قرار

 ولى نبود خوب خیلى حالم خونه، برگردم

 كرد، نمى حالم به كمكى بیمارستانم تو حضورم

 عمل زودتر چه هر باید كه بودم شنیده دكترا از



 اوضاعم كه انگار نه انگار بازم حال این با و شم

 حرفا این از تر جون سگ داغونه، اندازه این تا

 .بودم

 

 

 ومدا بابا و شد باز اتاق در كه یدمكش عمیقى نفس

 شده پیر سالها ى اندازه به مدت این تو داخل،

 من شدن مرخص به شد باعث چى دونم نمى بود،

 تو از بود كه چى هر ولى بده، رضایت

 ى مزه بى غذاهاى خوردن و موندن بیمارستان

 .بود بهتر بیمارستان

 

 سال همه این بود، شده من از جزئى مریضى این

 مى اذیتم تونستم، مى بازم كردم زندگى هاشبا

 كنار باهاش شد مى بازم ولى داشتم درد كرد

 !نیومدم؟ سال همه این مگه اومد،



 

 :گفت و گرفت سمتم به و ساكى بابا

 

 هدیگ ساعت نیم تا كن عوضشون لباساته، این_

 .بریم دم مى انجام ترخیصتم كاراى

 

 گذاشت تخت روى رو ساك كه دادم تكون سرى

 چشمام، تو زد زل و

 

 !كمكت؟ بیاد حمیرا بگم یا تونى مى خودت_

 

 .تونم مى_

 

 نگاهم شد، خارج اتاق از آروم و داد تكون سرى

 م،دوخت كنارم ساك به و گرفتم شده بسته در از و



 هب كه این از بعد و آوردم بیرون و داخلش لباساى

 دلم نشستم، تخت روى كردم عوضشون سختى

 .واستخ مى و خودم تخت

 

 شد باز در كه گذاشتم هم روى اى لحظه و چشمام

 .بینیم تو پیچید اردوان عطر بوى و

 

 روم به رو كردم، باز و پلكام الى آرومى به

 دستش مرتب، و پوش خوش همیشه مثل ایستاد،

 :گفت و آورد در شلوارش جیب داخل از و

 

 !اى؟ آماده_

 

 !اینجایى؟ همش ندارى كار تو_

 



 .شد تر نزدیك همب اى دیگه قدم

 

 .بیام نیست قرار دیگه_

 

 !اى خونه همش بعد به این از پس_

 

 !نیام؟_

 

 .دوختم زمین به و گرفتم چشماش از و نگاهم

 

 .هستى هم تو هستم من كه جا هر_

 

 !نباشم؟ خواى مى_

 



 :دادم جواب مكث كمى با

 

 !باشى؟ خواى مى_

 

 شد خم و گذاشت تخت روى طرفم دو و دستش

 .مصورت روى

 

 مثل نخواى چه بخواى چه هستم، جا همه من_

 .دنبالتم سایه

 

 كه جدیش صورت به زدم زل و كردم بلند و سرم

 .بود صورتم روى به رو كمى ى فاصله با

 

 !الزمه؟ چون_

 



 .شد كج كمى لبش ى گوشه

 

 !خوام مى خودم هم الزمه هم_

 

 صورتم روى روى از و موهام كردم، مكث كمى

 :گفت و فرستاد گوشم پشت

 

 رجخا ایران از زود خیلى رفتنتیم، كاراى دنبال_

 كیانى دكتر با هم خان كوروش گویا میشیم،

 همون تو آمریكاست، دیگه ماه كردن، صحبت

 .بگیره صورت عمل قراره كه بیمارستانى

 

 :داد تكون سرى كه كردم نگاهش متعجب

 



 درست چیز همه كنى تحمل مونده، ماه یه فقط_

 .میشه

 

 !شد؟ پیدا اونم! ى؟چ قلب_

 

 هاى لبخند اون از زد، اى مردونه و مالیم لبخند

 هاى لب روى ندرت به كه نایاب و رنگ كم

 با و كشید سرم روى دستى. نشست مى اردوان

 :گفت خشدارى صداى

 

 .نباش نگران تو قلب، زیاده كه چیزى_
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 كه بودیم شده هم ى رهخی سكوت در اى لحظه

 همون و برداشت تخت روى از و دستش اردوان

 بابا و شد باز در كرد مى راست قامت كه طور

 .داخل اومد

 

 نظر به خونسرد خیلى اردوان و كردم هول من

 روى اخمى كه طور همون بابا رسید، مى

 :گفت و شد نزدیك بهم شد مى دیده پیشونیش



 

 زودتر منتظرته، هخون هم حمیرا جان، بابا بریم_

 از گفت مى كنه درست ناهار واست رفت

 .شدى خسته اینجا غذاهاى

 

 :گفت و انداخت بابا به نگاهى اردوان

 

 و فرمیسك من برسین، كاراتون به برید شما_

 .خونه رسونم مى

 

 :داد جواب كنه نگاه اردوان به كه این بدون بابا

 

 .برمش مى خودم خواد نمى_

 



 كنم مى فكر شركتن، رزادشبراد و ملك امروز_

 .باشه الزامى شما حضور

 

  اردوان سمت برگشت خشم با بابا

 

 مهم كه دخترم از باشه، خواد مى كه خرى هر_

 .نیستن تر

 

 یادتون هدف كه این مثل ولى صد، در صد_

 ،باشید اونجا االن باید مهمه دخترتون چون رفته،

 شركت به كمتر و اینجایین همش هست وقتم چند

 یك ندین، دستشون ضعف نقطه زنید، مى سر

 .كنه مى خراب و چى همه غفلت لحظه

 



 اردوان حرفاى از چیزى شد، مشت بابا دستاى

 :گفتم بابا به رو و شدم بلند جام از نفهمیدم،

 

 ىم اردوان با منم برسید، كارتون به برید شما_ 

 .خوبه حالم نباشید نگران خونه، رم

 

 شیدك عمیقى نفس شد، جا به جا بابا گلوى سیبك

 اما من به رو مردده بود معلوم كه حالى در و

 :گفت اردوان به خطاب

 

 حضور برگرد، زود و عمارت بذار و فرمیسك_

 .الزامیه موقعیت این تو هم تو

 

 نشست صورتم طرف دو دستاش لحظه همون و

 .نشست پیشونیم روى بوسش و



 

 شب كنم مى سعى دخترم، باش خودت مراقب_

 .برگردم زودتر

 

 خدافظى و سفارش كلى با بابا و دادم تكون سرى

 .اردوان و موندم من هم باز. شد خارج اتاق از

 

 دیگه روزهاى خالف بر چشماش كه اردوانى

 دست تو و دستم و اومد سمتم به بود، آروم

 :گفت گیرایى صداى با و گرفت مردونش

 

 !بریم؟_

 

 مدست به آرومى فشار. دادم تكون سرى جواب در

 :زد لب آروم و كرد وارد



 

 حال از حالم نیایم، اینجا وقت هیچ دیگه ایشاال_

 .خوره مى بهم بیمارستان هواى و

 

 :گفتم جواب در و دادم تكون سرى

 

 .من از بیشتر نه_
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 به و شدیم خارج بیمارستان از اردوان همراه

 حرفى هیچ راه  تو م،افتادی راه خونه سمت

 ور ماشین صندلى اردوان نشد، بدل و رد بینمون

 از بهش پشت منم و خوابوند برام خورده یه

 هی براى دلم چقدر. كردم مى نگاه بیرون به شیشه

 .بود شده تنگ ساده رویه پیاده

 

 سكوت عمارت تا و گذاشتم هم روى و چشمام

 هنگام عمارت رسوند منو اردوان كردم،

 وصف ذوقى با حمیرا عمارت به نورودمو



 كلى از بعد و كرد بغلم پیشوازمون اومد نشدنى

 مبر داد ترجیح شد، جدا ازم رفتنم صدقه قربون

 خواستم مى گفت مى. كنم استراحت و اتاقم تو

 عدشب و كنه اذیتت بوش ترسیدم و كنم دود اسپند

 اتاق تو رفتى تو نداره اشكال داد ادامه ذوق با

 .كنم مى دود

 

 رفت آشپزخونه سمت به حمیرا كه همین و

 نرفت راه كه این با برم، اتاقم تا كرد كمكم اردوان

 مدممیو بر پسش از و نبود سختى خیلى كاره برام

 حلقه كمرم دور اردوان دست اومد نمى بدمم ولى

 راه براى و بذارم بازوش روى و سرم و شه

 !نه؟ بودم طلب فرصت كنم، تكیه بهش رفتن

 

 



 سمت به و من اردوان شدیم اتاق وارد كه همین

 كه طور همون و ایستاد روم به رو برد، تخت

 :گفت كرد مى خارج تنم از و مانتوم

 

 زودتر گم مى حمیرا به كن، استراحت خوب_

 غذا خوب مدت این تو باال بیاره و غذات

 .میشیا الغر دارى نخوردى

 

  زدم جونى بى لبخند

 

 .باشه الغر باید دختر_

 

 باید دختر. ندارم دوست الغر خیلى من ولى_

 .باشه نرمال

 



 كردم نگاهش متعجب

 

 !باشى؟ داشته دوست تو قراره مگه_

 

 :داد جواب و انداخت باال ابرویى

 

 !باشه؟ داشته دوست باید اى دیگه كسه نكنه_

 

 راست و رك چرا: گفتم خودم با و كردم سكوت

 دلش تو گه نمى چرا! زنه؟ نمى و دلش حرف

 .گذره مى چى ارهد

 

 :گفت كه چشماش تو زدم زل

 



 . بخواب خورده یه تخت رو بكش دراز_

 

 :گفتم و دادم تكون راست و چپ به سرى

 

 !نمیاد خوابم! نخوابم؟ میشه_

 

 !كنى؟ چیكار خواى مى پس_

 

 .ببینم فیلم_

 

 تعجب با و بهم دوخت رو شدش گرد چشماى

 :گفت

 

 ! ببینى؟ فیلم_



 

 !چیه؟ مگه خب آره_

 

 .ببین هیچى_

 

 !دى؟ مى قرص بهم و تاپت لب_

 

 !چرا؟ دیگه من تاپ لب_

 

 ونهم با بود، مظلوم كافى حد به حالم بى ى قیافه

 :گفتم لحن

 

 وت تاپ لب تو كنم فكر ولى ندارم فیلم من آخه_

 .باشه



 

 :گفت یهو و كرد، مكث اى لحظه اردوان

 

 لمفی فقط كه شرطى به میارم، و تاپم لب باشه_

 .ممنوع فضولى نى،ببی

 

 .شد خارج اتاق از اردوان و گفتم اى باشه

 

 تاپ لب شد، اتاق وارد تاپش لب با بعد اى لحظه

 :گفت و گذاشت تخت روى و

 

 سنتم مناسب كه هایى فیلم ، دى درایو فقط_

 شتهدا انیمیشنم تا چند كنم فكر نكن نگاه نیست

 .خوره مى دردت به بیشتر اونا باشم،

 



 :كردم ذوق ها بچه مثل

 

 ؟!؟!واقعا؟_

 

 خاصش لبخنداى اون از شد، كج لبش ى گوشه

 كشید موهام تو دستى. كرد مى دلبرى باهاش كه

 :گفت و

 

 اینجور كردم دانلودش خودت واسه اتفاقا آره،_

 .خوره مى سالت و سن به بیشتر چیزا

 

 سراغ رفتم و كردم نثارش خودتى بچه لب زیر

 رمز ازم دیدم كردم روشنش كه همین. تاپش لب

 اردوان به زدم زل و كردم بلند و سرم خواد، مى

 :گفتم و



 

_my tear رمزش my teare 
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 :مگفت و كردم نگاه اردوان به شده گرد چشمایى با

 

 ! رمزیه؟ چه دیگه این_

 

 و خودش سمت برگردوند و تاپ لپ اردوان

 :گفت زد مى و زرم كه طور همون

 

 .باش نداشته كارى اینش به دیگه تو_

 

 سمتم برگردوند رو تاپ لپ رمز، زدن از بعد و

 :داد ادامه و

 

 رفت یادم میزه، رو شارژرش شد تموم باتریش_

 .بیارمش برات



 

 :پرسیدم مردد

 

 !اتاقت؟ تو برم نداره اشكال_

 

 !رفتى؟ نمى قبال مگه_

 

 !فهمیدى؟ مى_

 

 داد تكون سرى

 

 .فهمم مى من خورى مى تكون تو_

 

 .شد بلند جاش از



 

 .بزنه زنگ بابات كه االناس رم، مى دیگه من_

 

 اى بوسه و شد خم یهویى خیلى. دادم تكون سرى

 :گفت بمش صداى با و نشوند، موهام روى

 

 گم مى وگرنه نكن، شیطنتم باش خودت مراقب_

 سوپ زور به و كنه درست سوپ واست حمیرا

 .خوردت دم مى

 

 اتاق از كوتاهى خداحافظى با اردوان و خندیدم

 داشتم كم كم كشیدم، سرم روى و دستم شد، خارج

 مى عادت اردوان زیركى زیر هاى محبت این به

 .كردم

 



 بهش من كه حسیه مثل اونم حس كه این به فكر با

 به زدم زل شد، تر عمیق لبم روى لبخند دارم

 به كه قولى برخالف  و تاپ لپ ى صفحه

 فضولى، درایواش تمام تو رفتم بودم داده اردوان

 خسته كه آخرشم دى، درایو جز دیدم رو همه

 رو دى درایو اتفاقى خیلى كه بخوابم خواستم شدم

 .انداختم هاش پوشه به نگاهى و كردم باز

 

 پوشه ولى داشت، غریبى عجیب اسماى كدوم هر

 جلب خودش به و توجهم my tear اسم با اى

 پوشه تا چند با بود پوشه یه كردم، بازش كرد،

 خیلى كه كردم مى بازشون دونه به دونه داخلش،

 نوشته روش كه اى پوشه به افتاد نگاهم یهویى

 .سالگى هفت بود،

 



 خودم عكس تعجب كمال در و كردم كلیك روش

 ودمب نشسته سنگى تخته روى عمارت تو دیدم، و

 .بودم كرده آویزون  و پاهام و

 

 من هم باز كردم رد رو عكس شد، گرد چشمام

 كارتون حال در و تلویزیون جلوى بار این بودم،

 . دیدن

 

 چى هر شد، بیشتر ها عكس كردن رد سرعت

 ینا اردوان شد، مى بیشتر تعجبم رفتم مى جلوتر

 !داشت؟ من بچگیه از عكس همه

 

 زا خیلى لرزون، دستام و بود شده كشدار نفسام

 كجا، و بود كى مال اومد نمى یادم اصال عكسا

 آخرین به رسیدم كه انقدر كردم رد و كردم رد

 به كلى نگاه و شدم خارج پوشه از سریع عكس،



 تولد سالگى، هشت انداختم، دیگه هاى پوشه

 ده تكلیف، جشن سالگى، نه سالگى، هشت

 ....سالگى

 

 شد خشك نگاهم و شد خشك تاپ لپ روى دستم

 ها، پوشه از یكى روى

 

 "پریناز"

 

 كردم، باز رو پوشه و دادم قورت و دهنم بآ

 از عكس عالمه یه جز داشتم رو چیزى هر توقع

 ندیده مادرم از عكس همه این حاال تا پریناز،

 هر و بود گردش در ها عكس رو نگاهم بودم،

 .شد مى بیشتر تعجبم لحظه

 



 !بود؟ آورده كجا از عكسارو این اردوان
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 بود، خودم شبیه نهایت بی که زنی به زدم زل

 و کرد می خودنمایی لباش رو زیبایی لبخند

 اجزای تمام زد، می برق آبیش چشمای

 به دستی اراده بی بود، شبیه هم به صورتمون

 ،زدم دردی پر لبخند و کشیدم تاپ لب ی صفحه

 همیشه که کسی بود، مادرم رو به رو زن این

 .داشتم و داشتنش آرزوی



 

 ی بچه وقت هیچ کردنش، بغل دیدنش، آرزوی

 با که کسایی به همیشه ولی نبودم حسودی

.  شد می حسودیم مدرسه میومدن ماماناشون

 دیگه های بچه چرا که خوردم می حسرت همیشه

. راننده من و دنبالشون مدرسه میومدن ماماناشون

 گاهی. گرفت می بغضم شد می که اولیا ی جلسه

 عموم عنوان به اومدنی، چه اما مدرسه ومدمی بابا

 می هم زود خیلی و میومد سرپرستم همون یا

 .رفت

 

 و بود زیبا بودم شنیده و تعریفش كه طور همون

 با افتاده جا زنى. داشت دلنشینى ى چهره

 داشتن حق محمدرضا و بابا زیبا، صورتى

 مادرى عاشق. بودم عاشقش كه من. بشن عاشقش

 موقع شك بدون و بودم مششك تو ماه نه كه



 دل و درد. زده حرف باهام كلى هاش تنهایى

 .كرده

 

 نگاه دقت با و عكساش و دادم قورت و بغضم

 دو یكى توی خودم، عكساى مامان عكساى كردم،

 .بودم مادرم كنار فتوشاپ با هم عكسا از تا

 

 اردوانى. بود اردوان كار شك بدون زدم، لبخندى

 با حاال و داره نفرت رمماد از كردم مى فكر كه

 آخه. بود شده عوض نظرم مامان عكساى دیدن

 نگه رو بیزاره ازش كه آدمى عكس آدمى كدوم

 !!همه این اونم! داره؟ مى

 

 بشه و جلوش بذاره و مامان عكساى خواست مى

 ! دقش؟ آیینه



 

 تونمب كه نبودم موقعیتى تو كشیدم، عمیقى نفس

. شمب كردن لتحلی تجزیه مشغول بعدش و كنم فكر

 مینه افتاد، مى كار از قلبم زیاد فكر با شك بدون

 .ناتوان و بود ضعیف طوریشم

 

 

 ى بقیه دیدن مشغول و كشیدم دراز تخت رو

 مامان دلم دلم، تو نشست عالم غم شدم، عكسا

 رو و چشمام اى لحظه. خواست خانواده خواست،

 .شد باز شدت با اتاق در كه گذاشتم هم

 

 و شدم بلند جام از زده وحشت كه یهویى انقدر

 ایستاده در چوب چهار تو كه اردوانى به زدم زل

 بین اخمى با زد مى نفس نفس كه حالى در و بود

 .من به بود زده زل ابروهاش



 

 سینم ى قفسه روى و دستم و شد گرد چشمام

 جلوم، اومد و بست و در اردوان كه گذاشتم

 ینا زا قبل ترسیدم، بود، شده ترسناك صورتش

 جلوم تاپ لب به نگاهى شده چى بپرسم بخوام

 :گفت اى زده بهت صداى با و انداخت

 

 !دادم؟ تو به و تاپ لب كدوم من_
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 کنارم اومد سریع که شدم اردوان ی خیره شوکه

 خودم عکس که تاپ لب ی صفحه به زد زل و

 صورتش به دستی هم تو رفت صورتش بود،

 هتاز رفت، پنجره سمت به من به پشت و کشید

 پایه ساعت چند من شدم هوا تاریکی ی متوجه

 مک کم اردوان سکوت! بودم؟ لعنتی تاپ لب این

 ی خیره پنجره از ترسوند، می و من داشت

 شاید. زد می چنگ موهاش به و بود شده بیرون

 سیگار کشیدن با بود ای دیگه وقت هر اگه

 .کرد می آروم و خودش

 



 ترسناکش ی قیافه اون با اردوان گذشت ای لحظه

 :گفت و سمتم برگشت

 

 !دیدی؟ چیو همه_

 

 :فتمگ بود مشخص خوبی به صدام تو که ترسی با

 

 !چیو؟_

 

 :گفت و کرد جلوم تاپ لب به ای اشاره

 

 .بود کوفتی این تو که چیزایی اون ی همه_

 



 جواب میارو صدای با و انداختم پایین و سرم

 :دادم

 

 .دیدم و همش آره عکساس منظورت اگه_

 

 ازم و نگاهش دوباره و گفت لب زیر لعنتی

 می عبور ذهنم از جورواجوری فکرای. گرفت

 تسکو تونستم نمی بیشتر این از دیگه کردن،

 نرفته عکسا اون سراغ اجازه بدون که من کنم،

 جام از. بود آورده واسم و تاپش لب خودش بودم،

 .سمتش رفتم و شدم بلند

 

 لرزی اتاق کف های پارکت با پام کف تماس از

 و دستم و ایستادم اردوان پشت. تنم تو نشست

 گذاشتم شونش روی آروم



 

 چرا! کنه؟ می چیکار تاپت لب تو عکسا این_

 !داشتی؟ نگهشون

 

 روی از دستم طوری سمتم برگشت خشونت با

 با و چشمام تو زد زل. شد برداشته شونش

 :گفت عصبی ییصدا

 

 هر ساله ده داشتم، نگه عکسارو این ساله ده_

 تو رم می و رم می و کنم می نگاهشون شب

 عکسارو این دونه نمی کسی که ساله ده گذشته،

 .کس هیچ. دارم

 

 !چرا؟_

 



 چرا که نره یادم چون! چرا؟ بدونی خوای می_

 می چی زندگی این از که کنم، می زندگی دارم

 . خوام

 

 :گفتم لرزونی صدای با

 

 !خوای؟ می چی_

 

 زدم زل و نشست شونم روی خشونت با دستاش

 .چشمام تو

 

 یناز،پر دختر از انتقام. خواستم می انتقام. انتقام_

 خبر بود مامانش شکم تو وقتی که دختری همون

 مثل و رسه می من مامان به زن اون حاملگی

 خان کوروش تا بیرون میره خونه از ها دیوونه



 که موقعی میاد، سرش بال اون و کنه پیدا و

 بچه هم قدرا اون سوخت آتیش تو روم جلو مامانم

 ردک می گریه صبح تا شب هر بود مریض. نبودم

 من مامانه. دکتر ببرتش تا نبود کوروشی و

 سال یك اون تو كه كرد مى دق غصه از داشت

 هر كوروش و شد پیر سالها ى اندازه به آخر

 حرف تلفنى وقتى خودم ،بود زن اون پیش لحظه

 وقتى بودم شنیده و صداش بودمش، دیده زد مى

 نمى تنهایى! ندارى؟ الزم چیزى: گفت مى

 زیادی کوروش! بیام؟ شب خواى مى! ترسى؟

 نفهمید حتی که طوری بود، شده زن اون درگیر

 مامان فوت بعده ماه دو تا که حاملس، خودش زن

 شکورو به و خبر این نداشت جرعت کسی هم

 و حاملگیش خبر مامان که نفهمید کس هیچ بده،

 از شب هر که بود، داده من به همه از زودتر

 هیچوقت که خواهری گفت، می کوچولوم خواهر

. دلم رو موند اینا  سالها این تمام.نیومد دنیا به



 ولی بوده مامانم عاشق گفت می همیشه کوروش

 دنمیوم نیومده مامانم سالگرد هنوز بود اگه نبود

 من. بیارم جدید مامان برات خوام می بگه من به

 مامان من. نامادریم بشه مامانم قاتل خواستم نمی

 برام و اون تونست می خواستم می و خودم

 !بیاره؟

 

 صدای با. لرزید منم دل اردوان صدای لرزیدن با

 :گفتم آلودی بغض

 

 !بگیری؟ من از و مامانم انتقام خواستی می_

 

 اون از بکنم، کارو همین خواستم می آره،_

 بهم و پریناز عکس خدمتکارا از یکی که روزی

 ازپرین از باباته ی معشوقه این گفت و داد نشون

 مامانت شبیه بچگی همون از هم تو. شدم بیزار



 شباهت این شدی می بزرگتر چی هر و بودی

 عذاب بدم عذابت خواستم می. شد می بیشتر

 می ابعذ بیشتر خودم سری هر ولی بکشی

 پسش زا باید ولی باشم بد تونستم نمی من.  کشیدم

 شاید نبودی تو اگه گفتم می همش ، میومدم بر

 آروم و خودم اینطور و بود زنده من مامان االن

 .... ولی کردم می

 

 حال در قلبم حالی در و حرفش وسط پریدم

 :گفتم بود ایستادن

 

 !بگیری؟ انتقام خوای می هنوزم_

 

 یه. گرفت اغوش به محکم من و کشید شونم از

 گردنم پشت دیگش دست و کمرم دور دستش

 شد حلقه



 

 نگاه عکسا این به دیگه که روزی همون از_

 هی پریناز دختر جای به. رفت یادم انتقام نکردم

 داشت سعی لحظه هر که دیدم می شیطون دختر

 زبون و بود چموش. بزنه ضرر من به جوری یه

 و من کردن اذیت یبرا و فرصتی هیچ.  دراز

 کم کم داد، نمی دست از بهم رسوندن ضرر

 کاریاش شیرین گاهی. سرگرمی شد برام کاراش

 که این برای گاهیم و  اوردم نمی روش به و

 و مچش هست چی همه به حواسم بدم نشون بهش

 لبلب بازم ترسش وجود با و بود پررو. گرفتم می

 هب عصبانیتم که موقعی درست و کرد می زبونی

 عذر به کرد می شروع رسید می خودش اوج

 از. نیارم سرش بالیی وقت یه تا کردن خواهی

 ازم که این جای به و ترسید می ازم بچگی همون

 تو و داشت نظر زیر و من همش بگیره فاصله

 .کاری خراب برای کشید می ها نقشه سرش
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 فرود گونم روی من شکایا و کرد مکث کمی

 صدای با و فشرد خودش به بیشتر و من. اومدن

 :داد ادامه تری آروم



 

 خان کوروش شدی خونه این وارد که روزی_

 که تو اما خواهرت، مثل دختر این گفت بهم

 می تر تند و من اتیش همین و نبودی خواهرم

 شتگ پرستار دنبال خیلی تو برای کوروش. کرد

 که بود حمیرا این اخر در و فتنر و اومدن خیلیا

 تو از من فهمید موقع همون از. شد موندگار

 می نگه دور من از رو تو همیشه و نمیاد خوشم

 پرسید ازم و کنار کشید و من روزم یه و داشت

 نگ می چون گفتم منم! میاد؟ بدم تو از انقدر چرا

 گفت من کردن آروم برای اونم و خواهرمی

 ی معشوقه دختر یعنی نیست، خواهرت فرمیسک

 اب کنی می فکر تو که زنی اون نیست، بابات

 دختره این شده فوت و کرده ازدواج بوده بابات

 خان کوروش نداشته رو کسی چون. اونه

 بودم شده مطمئن دیگه. کنه بزرگش تا اوردتش

.  ردنک کم نفرتم از چیزی این ولی نیستی خواهرم



 خیلی د،ش تر پیچیده چی همه و گذشت سال چند

 دمز می صداش بابا سالها كه مردی فهمیدم اتفاقی

 خالی تو سر و دلیم و دق هم باز نیست، بابام

 دنش نزدیک ولی بود انصافی بی دونم می. کردم

. کرد می ارومم کردن اذیت نیت به حتی تو به

 ای وسیله شدنم اروم برای وسیله یه بودی شده

 برای کنه اروم رو کسی من جز خواستم نمی که

 شد می نزدیک بهت که کسی هر به نسبت همین

. رفتم می در کوره از و دادم می نشون واکنش

 داشته بهت نسبت که حسی این کوروش شاید

 رو تو که مراقبتم کرد می فکر و بود دیده و بودم

 .بودم مراقبت واقعا شایدم. من دست سپرد

 

 :وگفتم کردم پاک لباسش با و اشکام

 

 !؟بودی متنفر ازم_



 

  برد فرو موهام تو و سرش

 

 بیهش بهش خیلی  ولی نبود تنفر دونم،حسم نمی_

 لحظه هر و شدم می بیزار تو از باید من بود،

 حس همین ولی.کردم می تلقین خودم به و این

 جز. بودی خودم مال تو مالکیت، حس شد اخر

 .شه نزدیک بهت نداشت حق کسی هیچ خودم

 

 همیشه مثل اغوش ، فشردم مشتم تو و پیراهنش

 حرفاش از خیلی از که این با بود، ارامشم منبع

 خودش زبون از شنیدنش ولی داشتم خبر قبل از

 هنوزم اردوان یعنی کرد، می دگرگون و حالم

 !داشت؟ نفرت ازم

 



 همون از!بود؟ شده عوض اخالقت اواخر این_

 با منم کردی قبول و شمال بری بود قرار که شبی

 !بود؟ چی شدنت عوض دلیل! چرا؟!ببری خودت

 

 بود گفته دکتر و  بود، شده بد حالت قبلش_

 دختر فهمیدم که بود روز همون. خرابه اوضاعت

 گفت حتی. گفت بهم خودش. کوروشی واقعیه

. نیاری دووم ممکنه که وخیمه انقدر اوضاعت

 و آرامشم منبع دارم فهمیدم که بود موقع اون تازه

 و همین خانم شکورو کنم فکر دم، می دست از

 به دلم و بیام خودم به خواست می خواست، می

 کفرمیس میگفتن خیلیا بینم این تو. بیاد رحم

 خواهر تو نیست، دونستم می ولی خودته خواهر

 ارامش منبع  همون من برای تو نبودی، من

 می بودم کرده عادت بهش سخت که بودی

 .زور به شده حتی دارم نگهش خواستم



 

 آوردم و سرم و شدم جا به جا آغوشش تو کمی

 :باال

 

 !ببینم؟ عکسارو اون خواستی نمی چرا_

 

 این به کدورت دنیا یه با زمانی یه من چون_

 خوبی ی خاطره ازشون و کردم می نگاه عکسا

 عکسا این تو و من بد حس خواستم نمی نداشم،

 .ببینی

 

 !نداری؟ نفرت ازم دیگه یعنی_

 

 به خودمم دل هک زدم و حرف این مظلوم انقدر

 حسش از خواستم می انگار سوخت، خودم حال



 و شد نزدیك بهم صورتش شم، مطمئن خودم به

 بود گونم روى كه اشكى قطره روى لباش

 :نشست

 

! باشه؟ متنفر آرامشش از تونه می آدم مگه_

 .پریناز نه میاد بدم تو از نه دیگه. نیستم
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 و حرفاش صحت تا چشماش سیاهی تو زدم زل

 روی گردنم پشت از دستاش که بخونم نگاهش از

 گوشم پشت و بلندم موهای نشست، صورتم

 :گفت آرومی صدای با  و فرستاد

 

 ولی هستی، حرفی چه شنیدن منتظر دونم می_

 اوضاع که وقتی برای بمونه حرفا سری یه زدن

 رو نشده مانجا کارای تمام من و بود رو به رو

 .دادم انجام

 

 !کاری؟ چه_

 

 :داد جواب مکث کمی با

 



 اهر به رو چی همه وقتی نکن، فکر اینش به تو_

 !فهمی می خودت شد

 

 ولی بفهمم حاال همین خوام می بگم خواستم می

 که زمانی تا اردوان که دونستم می خوب و این

 با شک بدون و زنه نمی و حرفی نخواد خودش

 یه و کرد می سکوت هم باز نم برسیدن دوباره

 قاب دستاش با و صورتم. بیچوند می جوری

 :گفت جدیش لحن همون با و گرفت

 

 قولت سره کردم، باز حساب قوالت رو من_

 امانتی یه االن تو شه، درست چی همه تا بمون

 امبی بتونم که زمانی تا. من امانتیه خودت، دست

 . باش خودت مواظب ببرم و امانتیم

 

 :گفتم بهت با و ترسوند من فشحر این



 

 !بری؟ جای خوای می_

 

 و هام لب روی اومد نگاهش ای لحظه برای

 داد تغییر و نگاهش جهت زود خیلی

 

 .اطرافم همین رم نمی دوری جای_

 

 اب. خورد زنگ گوشیش که بزنم حرفی خواستم

 :داد جواب و برداشت و گوشیش مکث کمی

 

 بله_

 



 زا بعد ولی مشنید نمی و خط پشت شخص صدای

 و گرفت فاصله ازم قدمی اردوان کوتاه ای لحظه

 :گفت

 

 .ببینم رو رئوفی آقای اومدم_

 

..._ 

 

 .ببینمشون بیام بمونن بگید میام، دیگه االن_

 

 !امشب؟_

 

 :داد ادامه و انداخت بهم نگاهی نیم

 



 !گردین؟ برنمی یعنی_

 

...._ 

 

 !برین؟ شخصا خودتون موقعیت این تو واجبه_

 .رنب جاتون به که بگین دیگه یکی به تونید می

 

..._ 

 

 !برگردین؟ کی ولی عمارت، رم می باشه،_

 

 

 بابا زدم حدس شد طوالنی که اردوان سکوت

 شده شروع کاریش های مسافرت بازم که باشه،

 و عمارت برگرده که خواسته اردوان از و



 و زد موهاش به چنگی اردوان. باشه من مراقب

 :گفت ایستاد می روم به رو که طور همون

 

 راحت خیالتون عمارت، گردم برمی باشه_

 .هست بهش حواسم

 

 خواست و کرد قطع رو گوشی خدافظی با و

 :گفتم و کردم دستی بیش که بزنه حرفی

 

 بابا فهمیدم خودم نیست، توضیح به نیازی_

 عوض در و  برگرده، تونه نمی داره کار امشب

 .بکشی و جورش باید تو

 

 :دادم ادامه و گرفتم فاصله ردوانا از و

 



 .بگیرم دوش یه رم می_

 

 اردوان جانب از حرفی منتظر که این بدون و

 سرد آب دوش به نیاز شدم، حموم وارد بمونم

 مگرم. کنم کم و بدنم حرارت از بتونم تا داشتم

 به و بشینم وان تو خواست می دلم بود، شده

 یکوکمش اوضاع این به. کنم فکر اردوان حرفای

 خواست می اردوان یعنی زد، می حرف ازش که

 !کنه؟ چیکار

 

 سرد، آب دوش زیر رفتم و آوردم در و لباسام

 و اردوان حرفای و کشیدم خیسم موهای به دستی

 که بودم شده مطمئن حاال کردم، مرور خودم با

 کنار در نیست، میل بی من به نسبت هم اردوان

 ثبتم حس  شد می هم باز داشت که جدیتی

 می خودش مال و من اردوان گرفت، و حرفاش



 داشتنش دوست دلیل تونست می این و دونست

 !اینه؟ از غیر باشه،

 

 ی حوله که طور همون و شستم و خودم سریع

 خوبیه. اومدم بیرون حموم از پوشیدم می و بلندم

 با و بود اومده جا حالم کمی که بود این حموم این

 دو بازم ولی.   ودمب اومده کنار اردوان حرفای

 دونستم نمی که کاری به و من اردوان بودم، دل

 اون هست امکانش یعنی بود، داده ترجیه چیه

 من قلب عمل زد می حرف ازش که کاری

. نه یا مونم می زنده ببینه منتظره شاید! باشه؟

 فکر و موهام نم گرفتن مشغول که طور همون

 پنجره رکنا.  افتاد اردوان به نگاهم بودم کردن

 لوارش بلوز یه با و تنش  های لباس و بود ایستاده

 بی که لباسی. بود کرده عوض طوسی ورزشی

 بهتر و ورزیدش هیکل و میومد بهش نهایت



 یا سمتم برگرده که این بدون داد، می نشون

 :گفت آروم بگیره پنجره از و نگاهش

 

 .آفیت_

 

 سمت به که طور همون و گفتم آرومی مرسی

 اردوان سال همه این گفتم خودم با رفتم می کمدم

 دهش که نفرتم روی از تونست می بود تنها من با

 در اومد نمی یادم نیاورد، ولی  بیاره سرم بالیی

 اساملب.  باشه انداخته بهم بدی نگاه سالها این تمام

 هنوزم. انداختم اردوان به نگاهی نیم و برداشتم و

 دمز کارش نای به محوی لبخند بود، من به پشتش

 .پوشیدم و لباسام سریع خیلی و

 

 می و بود من پیش اردوان  صبح تا امشب

 ینا تو ببینمش، هم بزنم حرف باهاش هم تونستم



 اونجا همش که این با بودم بیمارستان که مدت

 بحص تا خواستم می بودم، دلتنگش بازم ولی بود

 هر. بشم گم مردونش اغوش تو یا بهش زدم زل

 دش می تر قوی بهش حسم گذشت می بیشتر چی

 بدیاش تمام با رو خورده زخم مرد این من. 

 دلیل کاراش تمام واسه چون ، داشتم دوست

 هباش بد داشت سعی. کننده قانع دلیل یه داشت،

 خراب ذاتش مرد این کرد حفظ خوبیشم ولی

 بشه من برای و بشهه درست تونست می نبود،

 .هترینهب هم حاال هرچند دنیا، مرد بهترین

 

 [۱۱:۰۲ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک

 

#part_354 

 

 



 

 

 

 

 

 حوله با و موهام آب و كردم عوض و لباسام

 آزادانه و دارم نم موهاى كه طور همون و گرفتم

 :گفتم كردم مى رها شونم روى

 

 !اینجایى؟ امشب_

 

 دست سمتم، برگشت خودش خاص ژست با

 دز تكیه و شلوارش جیب تو برد فرو و راستش

 :گفت و پنجره ى بهل به

 



 !دارم؟ ایم دیگه راه مگه_

 

 هم تو رفت اخمام

 

 خودم كاراى پس از من نمونى، تونى مى_

 خودش عمارت رفتم بگو هم بابا به برمیام،

 .بمونم نخواست

 

 روى از و تكیش و لباش رو نشست محوى لبخند

 .برداشت دیوار

 

 .نیستم نگو كوچولویى گم مى_

 

 :گفتم حرص با

 



 نیستم_

 

  ایستاد روم به رو

 

 .مشخصه كامال_

 

 رمب تختم سمت به خواستم و گرفتم ازش و نگاهم

 كشید و من و شد گرفته اردوان توسط دستم كه

 صداى با اون و نكردم نگاهش. خودش سمت

 :گفت گیرایى

 

 االن تو سناى هم شو، بزرگ بسه بودن كوچولو_

 قتاتا تو نشستى تو وقت اون دارین، بچه مشغول

 در كوره از تا گم مى چى من ببینى ظرىمنت

 .بسازى كوه كاه از و برى



 

 و زن به رسیدگى مشغول االن هم تو سناى هم_

 و منى اتاق تو همش تو وقت اون بچشونن

 .من دادن حرص مشغول

 

 به بیشتر و من و شد حلقه كمرم دور دستش

 زد زل كم ى فاصله اون از كرد، نزدیك خودش

 :گفت و چشمام تو

 

 باشم، بچم و زن سرگرم اصال تونم مى ممن_

 بچه تونه نمى و كوچولواِ  هنوز زنم كه حیف

 .كنه دارى

 

 در چشماش دو بین نگاهم. شدم الل حرفش این با

 مى تحلیل تجزیه و حرفاش داشتم و بود گردش



 كى منظورش! گفت؟ چى االن اردوان. كردم

 !من؟! بود؟

 

 از و دیگش دست كه كردم مى نگاهش شوكه

 نگاهش. گذاشت گردنم پشت و آورد در یبشج

 هر من و چرخید صورتم اجزاى تك تك روى

 اوج به قلبم هاى تپش شدم، مى زده هیجان لحظه

 و شد نزدیک اردوان صورت.بود رسیده خودش

 حتی بستم، و چشمام نشست، بینیم روی لباش

 !بینی؟ آخه بود، غریب عجیب بوسیدناشم

 

 لحظه همون اشتبرد بینیم روی از که و لباش

. شد باز اتاق در دنبالش به و خورد در به ای تقه

 این بدون اردوان ولی کردم هول من همیشه مثل

 در، سمت برگشت کنه جدا اغوشش از و من که

 در چهارچوب توی شده گرد چشمای با سیمین



. کرد می نگاه اردوان و من به و بود ایستاده

 و شجا و رفت پیش لحظه چند مهربون اردوان

 تو رفت اخماش داد، همیشگی خشن اردوان به

 :گفت سیمین به خطاب عصبی صدای با و هم

 

 وقتی دونی نمی! داد؟ ورود ی اجازه بهت کسی_

 !بمونی؟ جواب منتظر باید زنی می در

 

 بود شده قرمز صورتش که حالی در سیمین

 :گفت لرزونی صدای با و انداخت پایین و سرش

 

 کردم رفک فک اینجایین، تمدونس نمی آقا ببخشید_

 فتنگ خانوم حمیرا. اتاقن تو خانوم فرمیسک فقط

 .بیارم چایی  براشون

 



 :گفت جوابش در و شد تر عصبی اردوان صدای

 

 !خوره؟ می چایی تا دو فرمیسک حاال تا کی از_

 نمی وقت اون چاییه لیوان تا دو سینیت تو

 !اینجام؟ من دونستی

 

 حالی در اردوان و تاداف کردن ِمن ِمن به سیمین

 اب بگیره و عصبانیتش جلوی داشت سعی که

 ترکید زهرم سیمین جای من که بلندی صدای

 :گفت

 

 .سریع. بیرون برو و میز رو بذار رو سینی_

 

 بغض که طور همون و گفت آرومی چشم سیمین

 سمت چرخیدم. شد خارج اتاق از سریع بود کرده



 انقدر زیچی همچین سره کردم نمی فکر اردوان،

 وارد اجازه بی رو چند هر بشه، عصبانی بخواد

 بود حساس شدت به اتاق به شدن

 

 حواسش خدا بنده خو!کردی؟ اینجوری چرا_

 .البد نبوده

 

 عصبانیتش هنوز بود معلوم که حالی در اردوان

 :گفت نخوابیده

 

 دو ی بچه دیگه نباشه، حواسش کرده جا بی_

 دبای میشه کسی اتاق وارد وقتی دونه می هم ساله

 هنکن باز درو تو بیا نگفته طرف تا و بزنه در

 .تو بره اسب مثل

 



 دونست می کجا از بیچاره اون خو گفتم دلم تو

 سال همه این. بشه مواجه ای صحنه چه با قراره

 شاید خو نشدیم، دیده هم با تو و من وقت هیچ

 وت بذاره باید رو کسی هر چایی لیوان کرده فکر

 بود معلوم اردوان عصبانیت از ولی .خودش اتاق

 دیگه جای از و نداره سیمین از خوشی دل کال

 عمارت از تا آتواِ  یه منتظره شایدم پره، ای

 اباب زاره، نمی بابا حیف ولی بیرون بندازتش

 ....همیشه بوده سیمین طرف همیشه
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 میز سمت به و دماوم بیرون اردوان آغوش  از

 هک چایی لیوان. بود کالفه هنوزم اردوان.  رفتم

 تامدس بین و برداشتم رو بود رنگ کم نهایت بی

 :گفتم اردوان به رو و  گرفتم

 

 !خوری؟ نمی_

 

 که طور همون و کشید موهاش توی دستی

. کنارم اومد داد می حالت باال به رو و موهاش

 کنار صندلیه روی و برداشت و چاییش لیوان

 روش به رو. شد بیرون ی خیره و نشست پنجره

 زل و کردم نزدیک لبام به و چاییم لیوان نشستم



 ازب پنجره باز، دل و بود سرسبز که باغی به زدم

 هک نسیمایی اون از وزید، می مالیمی نسیم و بود

 دل و آدم صورت تو کرد می پخش و بهار هوای

 .شد مى باز آدم

 

 بهم نگاهی نیم ردوانا که کشیدم عمیقی نفس

 :گفت و انداخت

 

 !خوبی؟_

 

 .دادم تکون تایید ی نشونه به سری

 

 !باغ؟ تو بریم خوای می_

 



 اصراری هیچ دیگه اونم و گفتم آرومی ی نه

 که شدیم چایی خوردن مشغول سکوت در. نکرد

 کنارش میز روی و چاییش خالی لیوان اردوان

 :سمتم برگشت و گذاشت

 

 !ینیم؟بب فیلم خوای می_

 

 سمتش برگشتم متعجب

 

 !فیلم؟_

 

 بینیب فیلم خواستی می امروز کنم فکر. فیلم آره_

 کنم فکر ندارم خاصی کار امشب منم نشد، که

 اختصاص دیدن فیلم به و ساعت دو یکی بتونم

 .بدم



 

 .نباشه منگی جنگی فقط خوبه_

 

 .نشست اردوان لبای روی محوی لبخند

 

 !باشه؟ ماشقانه عاشقانه_

 

 :داد ادامه اردوان و خندیدم صدا یب

 

 !چطوره؟ ترسناک_

 

  شد بلند جاش از دید که و متعجبم نگاه

 

 .کنم نمی باور که ترسی می نگو_



 

 ها مدت تا نمیبره خوابم شب ولی نه که ترس_

 .ببینم بد خواب خوام می

 

 .نباش نگران پس پیشتم من که شب_

 

 لوابت داشتم سعی و خورد تکون دلم تهه چیزی یه

 .هگا تكیه داشتن بود خوبى حس. نیارم در بازی

 

 .نیستی همیشه که تو_

 

 گوشم به و سرش و صورتم رو شد خم پشت از

 .کرد نزدیک

 



 بغل یه و جیغه تا دو فوقش. باشم تونم می_

 .میشی آروم بعدش

 

 ی الله به لباش که طور همون و کرد مکث کمی

 اون روی و داغش نفسای و خورد می گوشم

 :داد ادامه کرد می خالی متقس

 

 ..اآلن مثل_

 

 بدم دست از و خودم اختیار من که این از قبل و

 تا رفت. شد خارج اتاق از و کرد راست قامت

 خودم زدن باد مشغول و شد گرمم. بیاره فیلم

 هک شدم بلند جام از و کشیدم عمیق نفس چند. شدم

 اومد اردوان و شد باز اتاق در لحظه همون

 همون شبیه کامال که بود دستش تاپی بل. داخل

 .داد من به صبح که بود تاپی لب



 

 طور همون و رفت اتاق داخل تلویزیون سمت به

 :گفت کرد می روشن و تاپ لب که

 

 !میبینی؟ خارجی فیلم_

 

 یت روی به رو تختم روی و انداختم باال ابرویی

 نشستم وی

 

 باشه چی خارجی فیلم اون تا_

 

 رو فیلمی هر اصوال من. خوب خارجی فیلم یه_

 .کنم نمی نگاه

 

 گفت و کرد وصل تلویزیون به و تاپ لب



 

 !دیدی؟ رو استوری الو_

 

 !نه_

 

 الو داشتم ذهنم تو من و کرد روشن و تلویزیون

 به عشق، داستان. کردم می معنی رو استوری

 .مشاس به توجه با البته. میومد قشنگی فیلم نظر

 

 اردوان و شد پخش فیلم  که نگذشت ای لحظه

 و انداختم بهش نگاهی نیم نشست کنارم اومد

 :گفتم

 

 !دیدی؟ و فیلم این قبال_

 



 خواستم می که بود وقت خیلی البته ندیدم، نه_

 .نمیومد پیش موقعیتش ببینم

 

 که همین وی، تی به زدم زل و دادم تکون سری

 و شدم بودنش قدیمی ی متوجه شد شروع فیلم

 همچین خورد نمی اردوان به هم، تو رفت اخمام

 و مگذاشت احترام انتخابش به ولی ببینه، فیلمی

 و بود حضورش مهم. نکردم اعتراضی هیچ

 .شد می حل خود به خود چیزا بقیه تنش عطر
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 دمش جذبش کم کم ولی بود کننده خسته فیلم اول

 و داشتم نمی بر وی تی از چشم که طوری

 زیر رسید می فیلم های صحنه به که وقتاییم

 جورایی یه و کردم می نگاه اردوان به چشمی

 صحنه به اهمیت بی اردوان ولی کردم می هول

 خیلی و وی تی به زده زل فیلم کوتاه های

 به بودم شده معذب کرد، می برخورد خونسرد

 ور پنجره شدم، بلند جام از پنجره بستن ی بهونه

 یهتاج به و کشیدم دراز تخت، روی رفتم و بستم

 برگشت اردوان بعد ای لحظه زدم، تکیه تخت

 دیدن مشغول دوباره و انداخت بهم نگاهی سمتم،

 .شد فیلم

 



 یم دلم دیدم، می فیلم اردوان با که بود بار اولین

 تخت تاجیه به هم با جفتمون باال بیاد خواست

 مک کم شونش، رو بذارم و سرم من و بزنیم تکیه

 نمونده فیلم از چیزی و گرفت می خوابم داشت

 وی تی به بود زده زل مدت تمام در اردوانم بود،

 لمفی گذشت، ای لحظه نکرد، نگاهمم حتی دیگه و

 و شد بلند جاش از حرص با اردوان و شد تموم

 مسمت برگشت که همین کرد، خاموش و تلویزیون

 ناردوا عصبانیت شد، خیسم چشمای متوجه تازه

 ختت روی کنارم اومد بلند قدم چند با شد، بیشتر

 ینا از قبل و گرفت دستاش بین و سرم. نشست

 :گفتم داری بغض صدای با بگه چیزی که

 

 ...دش می اینطور نباید سوخت، جنیفر برای دلم_

 



 سرم و نشست گردنم روى پشت از اردوان دست

 که بود معلوم حالتاش از کشید، آغوش به و

 پایانی نداشته، خبر فیلم بد ایانپ از خودشم

 نداخت، می خودم وضعیت یاد و من که دردناک

 من و شد بیشتر گردنم روی اردوان دست فشار

 گودی توی و سرش فشرد، خودش به بیشتر

 :گفت و برد فرو گردنم

 

 ...متاسفم شه، تموم طور این کردم نمی فکر_

 

 از یکی که طور همان و زدم دردی پر لبخند

 کردم می مرور ذهنم توی رو فیلم های دیالوگ

 :کردم زمزمه لب زیر

 

 ....متاسفم نگی هرگز یعی عشق_



 

 گردنم روی اردوان داغ های لب مکث کمی با

 و چشمام شد باعث دارش تب ی بوسه نشست،

 .بسپرم تواناش دستای به خودم و بذارم هم روی

 زیر که طور همون و کشید صورتم به دستی

 :گفت خشداری صدای با بوسید می و گوشم

 

 رجنیف با تو اوضاع نکن، فکر امروز فیلم به_

 من ییعن نمیوفته، تو برای اتفاقی کنه، می فرق

 .باش مطمئن. بیوفته که ذارم نمی

 

 دش خم بیشتر اردوان که گفتم مطمئنمی لب زیر

 :گفت و صورتم رو

 

 !داری؟ اعتماد بهم هنوزم_



 

 این که ماییچش تو زدم زل و کردم باز و چشمام

 این به جوره همه من بود، شده دنیام و دین روزا

 ترین سخت در که مردی. داشتم اعتماد مرد

 دستام بود، کرده ثابت من به و خودش شرایط

 و مردونه ی سینه روی و اومد باال آروم

  نشست، محکمش

 

 و من که بود گردش در چشماش دو بین چشمام

 .جلوم شیدک و خودش و تخت روی خوابوند کامل

 مشت سینش رو دستام. بود روم به رو کامال حاال

 نتظرم هنوزم گرفتم، مشتم بین و تنش لباس و شد

 صدای با و گذاشتم هم روی و چشمام بود، جوابم

 گفتم آرومی

 

 .دارم اعتماد بهت هنوزم_



 

 ،برد پی شدنش نزدیک به شد می نفساش هرم از

 .گرفت فرا و وجودم کل هیجان و استرس

 

 کمی ی فاصله با صورتم روی به رو ورتشص

 :گوشم تو پیچید بمش صدای و موند

 

 !انتخابت؟ از مطمئنی_

 

 :دادم جواب مکث کمی با

 

 مطمئنم_

 

 یه شد باعث که گرفت لباش بین و گوشم ی الله

 .بچرخونم مخالفش سمت به و سرم و بشم جوری



 

 آدم یه من داره، دردسر بودن من با  فرمیسک-

 نم زندگی نیستم، معمولی زندگی یه با معمولی

 !نیست؟ سخت برات نشیبه و فراز از پر

 

 :دادم جواب و کنار و گذاشتم و خجالت_

 

 !باشه؟ سخت برام زندگی ذاری می تو_

 

 من و نشست لختم بازوهای روی اردوان دستای

 :خودش سمت چرخوند و

 

 طوری اون چیز همه گاهی ولی. زارم نمی من_

 . نمیره پیش خوایم می ما که

 



 !جوری؟ چه_

 

 معمولی من زندگیه گم می دارم فرمیسک_

 .بدم انجام باید که هست کارا خیلی نیست،

 

 !من؟ بدون_

 

 :داد جواب مکث کمی با

 

 .کنم چیزی قاطی رو تو خوام نمی.. تو بدون_

 

 !بشی؟ من بیخیال خوای می پس_

 



 رو شد خم و گذاشت صورتم طرف دو و دستش

 دز زل. من مثل بود شده کشدار نفساش صورتم،

 :گفت گیرایی صدای با و چشمام تو

 

. منه ماله یعنی منه ماله که چیزی بودم گفته_

 زندگیم تو شم، مطمئن حست از خواستم می فقط

 رم تو. آوردم دست به خواستم که رو چیزی هر

 زاچی ی بقیه با تو ولی بیارم، دست به تونم می

 می دلی ام،خو نمی زوری رو تو داری، فرق

 !میشه؟ آورد دست به نمیشه زور به و دل. خوام

 

 صورتش که دادم تکون نه ی نشونه به سری_

 رو و داغش نفسای جلوتر، خیلی اومد، جلوتر

 :گفت و کرد خالی صورتم

 



 خواد مي چى هر اردوان، ماله. منی ماله دیگه_

 نمى دست از و آرامشم نیست، مهم بشه، بشه،

 كرف شد، تموم کردن فکر دیگه بعد به این از دم،

 یزاچ بقیه مطمئنى، انتخابت از من مثل هم تو كنم

 .مواظبتم بیشتر فوقش نداره اهمیتى هم

 

 خودم پیش و حرفاش بتونم كه این از قبل و

 نشست لبام روى داغى و خیس جسم كنم حالجى

 .ریخت هرى دلم و
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#۳۵۷ 

 

 



 

 

 

 به قوی برق جریان ای حظهل برای کردم حس

 که کسی طرف از بوسه اولین. شد وصل بدنم

 چشمای. کردم تجربه باهاش هارو اولین تمام

 دز لبم روی کوتاهی ی بوسه بود بسته جفتمون

 به خوب های حس تمام نکرد، جدا و لبش ولی

 ضمری قلب این شد، سرازیر قلبم در بارگی یک

 !   یه؟چ درد دونست می مگه اردوان حضور با

 

 تب صدای با و شد جدا ازم کمی اردوان های لب

 :گفت من به رو داری

 

 .کنم سخت جفتمون برای رو اوضاع خوام نمی_



 

 کرد می سخت رو اوضاع اردوان نزدیکی اگه

 راحتیه اصال باشه، سخت اوضاع خواستم می

 یه! خورد؟ می دردم چه به اردوان بدون اوضاع

 نیاز شور، و شر پر و بودم سال و سن کم دختر

 از مخصوصا. ها نزدیکی این تمام به داشتم

 مطمئن خودم به نسبت حسش از که کسی طرف

 گرمای که بشه جدا ازم خواست اردوان. بودم

 مانع شد باعث تنش عطر و هاش نفس هرم تنش،

 . شم

 

 بیشتر لباسش روی و شدم مشت دستای فشار

 به نگاهی اردوان. شه جدا ازم نذاشتم و کردم

 :گفت و انداخت بود خواستن از پر که چشمام

 

 ...فرمیسک_



 

 بهم داشت قصد زدنش صدا لحن این با شاید

 ثلم نکردم، اما کنم ول و لباسش باید که بفهمونه

 :زدم لب آروم و شدم چشماش ی خیره خودش

 

 ...اردوان_

 

 در بود معلوم فشرد هم روی و چشماش ای لحظه

 داشت و اریدب می خواستن چشماش از عذابه،

 همین مردونگی مگه گرفت، می و خودش جلوی

 !نیست؟

 

 مشت دستای. کرد گل شیطنتم وضعیت اون تو

 ضعف نقطه به توجه با و کردم شل و شدم

 :گفتم آرومی صدای با اردوان



 

 همه رو چشم خاطرت به که داری چی تو_

 و من که میگه همکاراش از گاهی بابا! بستم؟

 لحظه اون و کردن خاستگاری پسرشون برای

 دشای که تویی به. کنم می فکر تو به فقط من

 حال ولی باشم نداشته باهات خوبی ی گذشته

 چرا! نشدی؟ عوض زودتر چرا. دارم خوبی

! هستی؟ حاال  که اردوانی همین نشدی زودتر

 ....م چرا

 

 نشست اردوان پیشونیه روی عمیقی اخم

 

 جرعت کردن، غلط خیلی خواستگارا اون_

 نشونشون تا شه پیداشون عمارت این سمت دنکر

 .بدم

 



 زدم حرف من همه این. زدم روش به لبخندی

 شنیده خواستگارو ی جمله یه همون فقط اردوان

 اصال دیگه، خواستم می و همین منم. بودم

 !بود؟ کجا خواستگار

 

 بر و صورتم اجزای کم فاصله همون با اردوان

 و کشید صورتم روی و دستش پشت و کرد انداز

 با کرد می نوازش و صورتم که طور همون

 :گفت قاطع لحنی

 

 نخا کوروش با تر سریع چه هر باید کنم فکر_

 رم،متنف خواستگارم ی کلمه از حتی کنم، صحبت

 حال به وای دیگه شم می عصبی میاد اسمش

 .خودش

 



 چونم روی اردوان دست که گرفتم گاز و لبم

 جداش ونمدند زیر از و لبم به زد زل نشست

 سانتی یک لبامون. شد تر نزدیک کمی. کرد

 :داد ادامه اردوان که داشت قرار هم متری

 

 یا آوردم طرف سره بالیی یه زدم دیدی یهو_

 موقع که میشناسی و من. زدم قتل به دست شایدم

 کسی هیچ هیچی، نیست حالیم هیچی عصبانیت

 .باشه داشته نظر من فرمیسک رو نداره حق

 

 ردک باز هم از و لبام و کشید لبم زیر و انگشتش

 .گرفت دندون به و خیسم لبای معطلی بدون و

 

 شنیدن خاطر به و شد بسته خود به خود چشمام

 آب قند کیلو کیلو دلم در من فرمیسک ی جمله

 یه ،بودیم رفته فرو شیرینی ی خلسه  تو. شد می



 روی دیگش دست و گردن پشت اردوان دست

 بدون و بودم مونده تحرک بی. نشست صورتم

 می لذت ازش بدم جواب هاش بوسه به که این

 . بردم

 

 یار ی بوسه از ترین نشین دل چیزی مگر

 ...اول بار برای هم آن! هست؟
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 در دستم از زمان گذر گذشت، چقدر دونم نمی

 و خودم جز هیچی به لحظه اون بود، رفته

 هنوزم شاید که اردوانی کردم، نمی فکر ناردوا

 شدن نزدیک که امانتی یه بودم، امانت یه براش

 گفت می خودش با و دونست می خیانت و بهش

 چشمای تو چطور فرمیسک به نزدیکی از بعد

 الس همه این که کسی به چطور! کنم؟ نگاه باباش

 دیشب بگم کرد بزرگ و من و بود کنارم پدرانه

 لحظه. گذروندم تختش روی و رتدخت اتاق تو و

 از کمی فقط کمی چرا دروغ شد، جدا ازم بعد ای

 جورایی یه داشتم، هراس چشماش تو کردن نگاه

 .کشیدم می خجالت

 



 تو زد زل که شد خجالتم ی متوجه هم اردوان

 صدای با و شد کج کمی لبش ی گوشه چشمام،

 :گفت پرشیطنتی

 

 !کشیدی؟ خجالت االن_

 

 چونم روی و دستش که رفتمگ ازش و نگاهم

 هنوزم چرخوند خودش سمت به و سرم و گذاشت

 .بود نمایان خوبی به چهرش تو شیطنت آثار

 

 .بکشی خجالت نباید دیگه که من از_

 

 :گفتم آرومی صدای با و گزیدم و لبم

 

 .کشم نمی_



 

 بخندل مثل چیزی یه و شد کج قبل از بیشتر لبش

 .شد نمایان لبش رو

 

 زیر از و دستش کشید، دراز ختت روی کنارم

 ارب این. چسبوند سینش به و سرم و کرد رد سرم

 آرامش، پر لبخند یه. زدم می لبخند که بودم من

 بازی و موهام و نشست موهام تو اردوان دست

 رفت فرو موهام تو سرش بعد ای لحظه و گرفت

 .کشید عمیقی نفس و

 

 !کنی؟ می استفاده شامپویی چه از فرمیسک_

 

 ود،ب رفته یادم شامپومم اسم حتی موقعیت اون تو

 :گفتم و کردم مکث کمی



 

 .باشه که چی هر دونم نمی_

 

 .شد بلند نیشخندش صدای

 

 !زدی؟ چی االن_

 

 کوچیکا، سبز شامپو اون از. دونم نمی مممم_

 .بود فولیکا اسمش کنم فکر

 

 شدنبال به و اردوان کشیدن نفس صدای دیگه بار

 :دش بلند خودش صدای

 

 یم فکر که  کوچیکه سبز شامپو این از همیشه_

 .مدار دوست و بوش بزن، فولیکاست اسمش کنی



 

 نشست موهام رو بوسش که گفتم آرومی ی باشه

 :داد ادامه تری آروم صدای با و

 

 دشبع کنم نمی ضمانت بودیم تنها اگه ولی بزن_

 . نکنم کاری و باشم آروم

 

 :گفتم شیطنت کمی با و خندیدم ریز

 

 .زنم نمی پس_

 

 زا بیشتر من و شد بیشتر سرم رو دستش فشار

 .فشرد خودش به قبل

 



 خودمون خونه رفتیم وقت هر بذار نزن، آره_

 سبز شامپو این از کلی خودم وقت اون بزن،

 .واست گیرم می کوچیکا

 

 شامپو این رو بود کرده کلیک خندیدم، صدا با

 ینم که گفت می بامزه انقدر و کوچیکا سبز

 .بگیرم و هام خنده جلوی تونستم

 

 که طور همون و شد جا به جا تخت روی کمی

 :گفت ذاشت می سینش روی و سرم

 

 از باشن خواب نه باید کوچولوها بخواب، دیگه_

 .بچه گذشته خوابت ساعت

 

 :دادم جواب و نشوندم ابروهام بین الکی اخم



 

 .عمته کوچولو_

 

 .موهام تو کشید دوباره و دستش

 

 .عمم جای تو_

 

 :کرد اضافه بزنم حرفی که این از قبل و

 

 دیگه جوره یه نذار من کوچولوی بخواب_

 .شیا می اذیت اونجوری بخوابونمت

 

 باال سمت به و چشمام مردومک خنگا این مثل

 که این مثل. نشدم موفق و ببینمش تا کردم هدایت

 :گفت که شد تالشم ی متوجه که این



 

 !بخوابی؟ خوای نمی_

 

 :گفتم وار ناله بود تنگ جام  که طور مونه

 

 !اینجا؟_

 

 :داد جواب و کرد حلقه دورم محکمتر و دستاش

 

 !داری؟ سراغ بهتری جایه_

 

 تو و سرش که کردم سکوت و نه: گفتم دلم تو

 :گفت مردونش صدای با و برد فرو گردنم گودی

 



 دست كار تا بخواب. همینجاست دیگه تو جایه_

 تهگف کنم، نمی ولت که نخور لموو ندادم، جفتمون

 نگفته آغوشی همین اسیر عمر آخر تا بودم

 !بودم؟
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 اطرافم به نگاهی و پریدم خواب از یهویی خیلی

 مثل دیشب اتفاقات تمام نبود، اردوان. انداختم

 چیز همه انگار گذشت، چشمام جلوی از فیلمی

 نمک باور تونستم نمی هنوزم. رویا هی بود، خواب

 دیوانه که بودم مردی آغوش تو صبح تا دیشب

 به دستاش های نوازش با که. داشتم دوستش وار

 همچین کی بار آخرین اومد نمی یادم. رفتم خواب

 آغوش تو ابد تا میشه یعنی داشتم، راحتی خواب

 !برم؟ خواب به اردوان

 

 ریعس خیلی و نشست لبام روی انرژی پر لبخندی

 و زدم صورتم و دست به آبی شدم، بلند جام از

 از بیرون، زدم اتاق از تختم کردن مرتب از بعد

 عادت به بود، شده بهتر قلبم اوضاع دیشب

 سمت به و خوردم سر ها نرده روی از همیشگی

 و بود نشسته کاناپه روی حمیرا. رفتم پایین

 رو دستش جلوی لوبیاهای داشت که طور همون



 با مزش با عینک اون باالی از کرد می اکپ

 .کرد می نگاه من به تعجب

 

 

 

 با لبام روی لبخند همون با  و شدم نزدیک بهش

 :گفتم بلندی نسبتا صدای

 

 بخیر صبح جونم حم حم سالم_

 

 که دیوار روی ساعت به گذرا نگاهی حمیرا

 من به رو و انداخت داد می نشون رو هشت

 :داد جواب

 



 که کبکتم! شدی؟ بیدار زود انقدر چرا. سالم_

 !خبریه؟ خونه می خروس

 

 نشستم کاناپه روی کنارش

 

 !سرحالم؟ بده مگه! خبری؟ چه نه_

 

 دادم می بدنم به قوسی و کش که طور همون و

 :دادم ادامه

 

 از تازه کردم، عادت شدن بیدار زود به که من_

 به بیمارستان تو و  شدم مرخص بیمارستان

 .خوابیدم کافی ی اندازه

 



 رو بود گرفته درد خوابیدن بد اثر در که و گردنم

 :حمیرا سمت چرخیدم و دادم ماساژ کمی

 

 !نمیاد؟ دیگه سامیار راستی_

 

 طور همون و زد کنار و پاش روی سینی حمیرا

 داشت می بر چشماش روی از رو عینکش که

 :داد جواب

 

 دیگه بیمارستان افتادی وقتی از دونم، نمی_ 

 مرخص خبر هنوز شاید. نیست ریخب ازش

 .ندادن بهش و شدنت

 



 درهم ی قیافه ی متوجه تازه که گفتم شایدی

 بهت با و ماسید لبام رو لبخند شدم، حمیرا

 :پرسیدم

 

 !شده؟ چیزی حمیرا_

 

 و برداشت رو سینی. شد بلند جاش از حمیرا

 :گفت

 

 .نشده چیزی نه_

 

 لشدنبا افتاد راه آشپزخونه سمت به که همین و

 ریس یه داشت و بود آشپزخونه تو سیمین. رفتم

 با کرد، می جا به جا رو آشپزخونه وسایل از

 و نگاهش سریع خیلی و کرد آرومی سالم دیدنم



 و دادم و جوابش آروم خودش مثل. گرفت ازم

 :گفتم حمیرا به رو

 

 که من! شده؟ چی بگی من به خوای نمی حمیرا_

 .ریپک که افتاده اتفاقی یه دونم می

 

 نسیمی بزنه حرفی بخواد حمیرا که این از قبل و

 :گفت حمیرا به خطاب و شد بلند جاش از

 

 .انباری تو بزارم اینارو رم می من_

 

 تا ندچ با سیمین و گفت برویی حوصله بی حمیرا

 .شد خارج آشپزخونه از ها قابلمه از

 

 :فتگ کالفگی با و سمتم چرخید حمیرا رفتنش با



 

 !بود؟ تو اتاق تو آقا دیشب_

 

 انگار که طوری پرید، روم و رنگ سرعت به

 :مگفت من من با. باشن گرفته بزنگاه سره و مچم

 

 !چطور؟_

 

 :شد بلندتر کمی حمیرا صدای

 

 !بود؟ تو اتاق تو آقا دیشب بده، منو جواب_

 

 :گرفت سکوتم از و جوابم حمیرا و کردم سکوت

 



 یلتحو دروغ نکن سعی! کرد؟ می چیکار اونجا_

 بی و وقت و اردوان جدید رفتار از چون بدی من

. هست خبرایی یه معلومه بودنش عمارت وقت

 چهار بیست و عمارت میاد پیچونه می و شرکت

 مشه بودی بیمارستان وقتی توا، اتاق تو ساعته

 خونه، فرستاد می زور به و من و بود باالسرت

 اتاقت تو و شب و کرده پیشرفت دیگه که االنم

 اتفاقی چه! فرمیسک؟ خبره چه اینجا نه،مو می

 و وت مچ حالتی چه تو سیمین دیشب! میوفته؟ داره

 اللمونی پرسیدم ازش چی هر که گرفته اردوان

 ! زد؟ نمی حرف و بود گرفته

 

 .هم تو رفت که بود من اخمای بار این

 



 مارو آماره تا بودی فرستاده و سیمین تو پس_

 جاسوس من اسهو دیگه حاال! آره؟ بگیره واست

 !فرستی؟ می

 

 ربلندت صداش و نشست شونم روی حمیرا دستای

 :شد

 

. نگرانتم چون فرستم می جاسوس واست آره_

 چی درسته چی بفهمی که نیستی سنی تو چون

 مهه بگیری، تصمیم احساسی بلدی فقط که. غلط

 نمی تو درد به اردوان نیست، احساس چیز

 مانع تو اون، نه هستی عادی آدم یه تو نه خوره،

 اتبازی بچه و کارات این با که هدفشی به رسیدن

 می اینارو. خودت هم زنی می صدمه اون به هم

 !فهمی؟

 



 با و رفتم عقب قدمی زد، چنگ گلوم به بغض

 :دادم جواب لرزونی صدای

 

 مراقبمه، اون زنیم، نمی صدمه هم به ما_

 .داد قول بهم خودش هست، چیز همه به حواسش

 

 ....فرمی_

 

 با و حرفش وسط پریدم. بگه چیزی نذاشتم

 :دادام ادامه بلندتری صدای

 

 اوضام دادم گوش بقیه حرف به سال همه این_

 درد همه این با! بشه؟ بدتر این از قراره. این شد

 این باشم نداشته زندگی برای خوشی دل وقتی

 کردم، و فکرام من! چیکار؟ خوام می رو زندگی



 یم تصمیم خودم آیندم هواس. گرفتم رو تصمیمم

 منصرف تصمیمم از و من تونه نمی کسیم گیرم

 .دیر خیلی دیره، حرفا این زدن واسه. کنه

 

 راه اتاقم سمت به حمیرا حرفای به توجه بی و

. نمک قبول رو حمیرا حرفای تونستم نمی. افتادم

 ور اردوان سنگی دل تونستم صبر کلی از بعد

 مین کس هیچ. نمک نزدیکش خودم به که. کنم نرم

 به اردوان و من کنه، جدا اردوان از و من تونه

 .زنیم نمی هم قولمون زیر. دادیم قول هم
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 كنار. كشیدم دراز تخت روى و شدم اتاق وارد

 دوباره اینا بعدش و شد مى خوب حالم اردوان

 كردن مى تظاهر و كردن مى خراب و خوبم حال

 ...نگرانمن كه

 

 

 .دادن مى دق و من داشتن اینا نبود، نگرانى این

 روى رو پتو و شدم جمع خودم تو جنینى مثل

 بىحسا گفتنش لحن و حمیرا حرفاى. كشیدم خودم



 كرد مى چیكار اردوان مگه.  مخم رو بود رفته

 !زد؟ مى حرف راجبش طور این حمیرا كه

 

 باید. دمكشی عمیق هاى نفس و بستم و چشمم

 شدت بد جلوى و كردم مى كنترل و احساساتم

 .گرفتم مى و حالم

 

 ى حوصله میگه، چى حمیرا كه چه من به اصال

 ىعمیق نفس. نداشتم و خودم با جدید درگیرى یه

 خواستم نمى اولش. خورد زنگ گوشیم كه كشیدم

 جام از اردوانه كه این به فكر با ولى بدم جواب

 .شدم بلند

 

 و داشتم برش ، بود كنارم اتختىپ رو گوشیم

 . انداختم صفحش به نگاهى



 

 مى خودنماییم گوشیم ى صفحه رو عمو اسم

 ودب رفته یادم كردم نمى كار گوشیم با انقدر. كرد

 .كنم عوض و بابا اسم كه

 

 دادم، جواب و دادم بیرون صدا بى و نفسم

 

 !بله_

 

 گوشى تو شلوغیه جاى بود معلوم كه بابا صداى

 .پیچید

 

 ! خوبى؟ دخترم سالم علو_

 

 خوبى؟؟ شما مرسى ، سالم_



 

 ! اى؟ خونه عزیزم، آره_

 

 :دادم جواب و كشیدم دراز تخت روى دوباره

 

 چطور؟؟ آره_

 

 جواب كسى خونه زنم مى زنگ چى هر آخه_

 . ده نمى

 

 .نشدن متوجه شاید دونم نمى_

 

 !خونس؟ كى_

 



 .حمیرا و سیمین_

 

 از بعد و شد خصىش با زدن حرف مشغول بابا

 :گفت كوتاهى ى لحظه

 

  خواستم مى بودم حالت نگران جان، بابا باشه_

 و بكشه طول كارم شاید امروزم بپرسم، و حالت

 مي نیومدم اگه. بمونم جا همین شب شم مجبور

 .عمارت برگرده زود امشبم اردوان گم

 

 مامشب داشتم دوست ولى بود انصرافى بى شاید

 بشه و عمارت بیاد هم باز اردوان تا برنگرده

 .مادر از عزیزتر ى دایه

 

 !دارى؟ و من صداى جان بابا_



 

 :داد ادامه كه گفتم ى آره

 

 ای شد بد حالت افتاد باش،اتفاقى خودت مواظب_

 . بزن زنگ بهم داشتى نیاز چیزى

 

 .باشه_

 

 زنم، مى زنگ بهت بازم برم، دیگه من_

 ...خدافظ

 

 روى گوشى شدن قطع با و كردم آرومى خدافظى

 . فشردم دستم تو رو گوشى و شدم به جا تخت

 



 و عصابم و بود گوشم تو هنوزم حمیرا حرفاى

 سال همه این از بعد. ریخت مى بهم همچنان

 حرف طور این حمیرا با كه بود بار اولین براى

 . زدم مى

 

 رو بود شده پریشون صورتم روى كه و موهام

 :گفتم خودم با و. زدم كنار

 

 به كه ده مى تغییر و آدم انقدر عشق ىیعن_

 !میشم؟ همه بیخیال دارم خاطرش
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 كه بودم شده پهلو اون به پهلو این از انقدر

 روى. شدم بلند جام از و ریخت بهم عصابم

 و گذاشتم میز روى و آرنجم ، نشستم صندلى

 .گرفتم دستام بین و سرم

 

 مبود موقعیتى توى كشید، مى سوت داشت ممغز 

 عین در ولى غلط چى درسته چى دونستم نمى كه

 بگیرم، و تصمیم ترین درست خواستم مى حال

 .باشه ازش جزئى اردوانم كه تصمیمى



 

 اتاق در كه رفتم كلنجار خودم با چقدر دونم نمى

 .در سمت چرخیدم و كردم بلند و سرم. شد باز

 

 كم كه این مثل بست، در و دش اتاق وارد اردوان

 جاش سره. كنار ذاشت مى و زدن در داشت كم

 كت. كردم براندازش حالى بى با من و ایستاد

 .اومد مى بهش نهایت بى كه بود تنش اسپرتى

 

 !كنم؟ سالم من منتظرى_

 

 :زدم لب آروم و گرفتم ازش و نگاهم

 

 !سالم_

 



 تشیطن با و نداشتم بحث ى حوصله گذشته مثل

 سالم باید اول میشه اتاق وارد كى هر گفتم نمى

 جواب بخوام كه نشنیدم سالمى كه این یا كنه،

 .بدم

 

. دستام روى و سرم و گذاشتم میز روى و دستم

 اى لحظه نشست، كنارم و شد نزدیك بهم اردوان

 بود صورتم روى نگاهش. شد سپرى سكوت در

 .اتاق وسط ى قالیچه روى من نگاه و

 

 خواب، كمى شایدم یا خواست، مى آزاد هواى دلم

 از و چى همه اى لحظه براى بتونه كه خوابى

 .كنه آروم و خستم ذهن و ببره یادم

 



 رو اردوان دست نشستن با و بستم و چشمام

 انگار و بود كرده سكوت. كردم بازشون موهام

 .نداشت زدن حرف قصد

 

 آرامش همیشه ،مثل شدم چشماش ى خیره

 داغونم حال كه رامشىآ بود، چشماش تو خاصى

 . كرد مى آروم و

 

 

 كرد، دگرگون و حالم موهام رو دستاش حركت

 ىم جادو دستاش انگار. شد تر كم و كم آشفتگیم

 اردوان دست. برداشتم میز روى از و سرم. كرد

 و كشیدم  عمیقى نفس بود، موهام روى همچنان

 .اردوان سمت چرخیدم

 



 !خوبى؟_

 

 زا و تكیش.  دادم نتكو تایید ى نشونه به سرى

 و موهام شد، نزدیك صورتش و برداشت صندلى

 .كرد سكوت هم باز و گوشم پشت فرستاد

 

 رس بهونه تا هزار تا شده چى بپرسه بودم منتظر

 طفق نپرسید هیچى اما.بپیچونم جور یه و كنم هم

 !خوبى؟ پرسید

 

 چیزى حمیرا حرفاى و امروز راجب خواستم مى

 ریخته پاك روانم و روح. شد نمى ولى نگم بهش

 با تونست مى كه بود اردوان فقط و بهم بود

 كدوم از حمیرا آخه. كنه آروم و ذهنم حرفاش

 .زد مى حرف صدمه  و هدف



 

 

 .... امروز...  من اردوان_

 

 چطور و كنم شروع كجا از باید دونستم نمى

 تمگش مى مناسبى ى جمله دنبال. بپرسم و سواالم

 و چشمام تو زد زل جدى خیلى اردوان یهو كه

 :گفت

 

 دونم مى_

 

 دادم قورت و دهنم آب

 

 !چیو؟_

 



 رو امروز به موموز اتفاقات تمام_

 

 :داد ادامه مكث كمى با

 

 شنیدى، چى تو و گفت چى كى امروز دونم مى_

 چقدر كوچولوت ذهن تو االن دونم مى حتى

 .هست واجور جور سواالت

 

 و دیشج چشماى بود، حسى هر از خالى نگاهش

 سیبك كه طور همون و خستم چشماى به دوخت

 :كرد اضافه شد مى جا به جا گلوش

 

 كه دارم تموم نیمه كاراى سرى یه گفتم بهت_

 بشى خواستم نمى. كنم مى تمومش زودتر چه هر

 فهمیدم دیر و این خودمم. شدى ولى ضعفم نقطه



 دكر انكارش شه مى نه دیگه.بقیه از دیرتر حتى

 هك باشى خودم پیش باید تو تگرف نادیدش نه

 ىم كه منم فقط موقعیت این تو باشه، بهت حواسم

 خانم كوروش كه همینه براى باشم مواقبت تونم

 پایه تا دونه مى چون. من دست سپرده رو تو

 بهت آسیبى ذارم نمى و هست بهت حواسم جونم

 .برسه

 

 !مهمه؟ برات انقدر دادنش انجام كه كاریه چه_

 

 پاش و زندگیم سالها كه سته مهم انقدر_

 . گذاشتم

 

 آخر ى لحظه كه من از تر مهم بگم خواستم

 مى كه بود جزم عذمش طورى. شدم پشیمون



 خواستم مى من. شم نابود من و آره بگه ترسیدم

 ...اولویتش فقط باشم اردوان اولویت

 

 طرف دو دستاش دید كه رو چهرم نگرانى

 :گفت و نشست صورتش

 

 مگفت منم دارى اعتماد بهم گفتى تو فرمیسك_

 از! ترسى؟ مى چى از! چیه؟ مشكل دیگه مراقبتم

 !حمیرا؟ حرفاى

 

 .دادم تكون سرى آروم و دادم قورت و بغضم

 

 و هاش چشم و چسبوند پیشونیم به و پیشونیش

 .گذاشت هم روى

 



 مثل من نترسى، چیزى از هستم من تا شد قرار_

 .نباش چیزى نگران هستم من تا كنارتم، سایه

 .فرمیسك دیره زدن جا براى االن

 

 :گفتم اى گرفته صداى با

 

 !چى؟ زدم مى جا قبال اگه_

 

 وارد بود دستاش تو كه صورتم به آرومى فشار

 :صورتم تو كرد خالى و نفساش و كرد

 

 براى فرصت اون. ندارى زدن جا حق تو_

 .من كردم ترك نه بود شدنت مطمئن

 



 رو گذاشت سرم و نشست گردنم پشت و دستش

 .سینش

 

 ازش شدن جدا فكر به همینجاست تو جاى_

 .نباش
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 كه نبود مردى. كرد قانعم بازم حرفاش با اردوان

 اون از بود، حرف حرفش بگه، دروغ بخواد

 بهت و كرد باز حساب روش شد مى كه حرفایى

 .داد مى قلب قوت

 

 قلبش هاى تپش به و گذاشتم هم روى و چشمام

 تمام و خواستم مى و مرد این من سپردم، گوش

 درست روشن روز تو اگه. بود سند برام حرفاش

 و حرفش تاریكه هوا گفت مى سوزان آفتاب وسط

 . شد مى تاریك برام دنیا و كردم مى قبول

 

 و من دل مردونگیاش با كه بود مردى اردوان

 و این موندم، مى پاش مردونه منم و بود برده



 كه خوردم قسم و دادم قول خودم به لحظه همون

 .بمونم قول این پای جونم پای تا

 

                               *** 

 

 

 خواستم مى هى بود، نروم رو گوشى صداى

 لیوان. شد مى قطع صداش مگه ولى ندم جواب

 كتاب از و نگاهم و گذاشتم میز روى و چاییم

 تخت روى از و گوشى گرفتم، میز روى

 . برداشتم

 

 دیدم گوشیم ى صفحه روى كه رو اردوان اسم

 .دادم جواب سریع و نشست لبام روى لبخندى

 



 !!!سالم_

 

 و گوشیت چرا! كجایى؟ هست معلوم هیچ_

 !دى؟ نمى جواب

 

 ملبا روى لبخند شد باعث نگرانش و جدى صداى

 جواب و گرفتم دندون به و لبم بشه، تر عمیق

 :دادم

 

 جام از نداشتم حوصله خوندم، مى كتاب داشتم_

 .شم بلند

 

 !رمان؟ بازم_

 



 چهار خونم، مى دیگه كتاب یه دارم دفعه این نه_

 دمبو شنیده خیلى و تعریفش فلورانس، از اثر

 رسید امروز دادم، سفارش سایت یه از و كتابش

 .دستم

 

 !كنار؟ بذارى و كتابت تونستى نمى دقیقه یه_

 

 كه اونى دونستم نمى خوب ولى تونستم مى_

 .تویى زنه مى زنگ داره

 

 :گفت آرومى لحن با و كرد سكوت اى لحظه

 

 !خوبى؟_

 

 .دادم بیرون صدا بى و نفسم



 

 شدم خوندن كتاب مشغول كه وقتى از اوهوم_

 .كنم مى خیال و فكر كمتر اینطور بهتره، حالم

 

 خانوم برس خوندنت كتاب به برو پس خوبه،_

 .كوچولو

 

 .نشست پیشونیم روى مصنوعى خما

 

 هنوزم نكنه شدم، بزرگ خیلیم من! كوچولو؟_

 این وارد كه ساله هفت فرمیسك اون چشم به منو

 یازده ده روزا اون از! بینى؟ مى شد عمارت

 .هااااا گذره مى سال

 

 !شدى؟ بزرگ بگى خواى مى یعنى_



 

 .دادم جواب مظلومى صداى با

 

 . اوهوم_

 

 :تگف داد مى لو و لباش روى دلبخن كه صدایى با

 

 مآد مثل باید شن مى بزرگ كه كسایى دونى مى_

 كنن؟؟ رفتار بزرگا

 

 چیكار؟؟ مثال_

 

 لدىب آشپزى تو! آشپزیه؟ یكیش مثال كارا، خیلى_

 اصال؟؟



 

 بگم كه این از قبل و گرفتم گاز آروم و پایینم لب

 :داد ادامه نه

 

 خونه و كن استفاده ازش هست حمیرا وقتى تا_

 یادت نیست كسى ها بعد. بگیر یاد ازش و دارى

 .ها بده

 

 دبلن صداى با و كردم نثارش اى شیكمو لب زیر

 دادم ادامه ترى

 

 بهم وقت اون. خان اردى گیرم مى یاد باشه_

 .كنم مى و كلت كوچولو بگى

 

 .نگم كنم مى سعى منم بگیر یاد تو_



 

 .دادم جواب حرص با

 

 .رمبگی یاد كنم مى سعى منم_

 

 كردم حس كه كردم تاكید سعى ى كلمه روى و

 .بود بعید ازش كه چیزى خنده، مى داره دوباره

 

 باالخره كه شد سپرى سكوت در اى لحظه

 .شكست و سكوت اردوان

 

 !ندارى؟ الزم چیزى_

 

 !نه_



 

 !چى؟ كار_

 

 .ندارم اونم_

 

 .كوچولو دختر باش خودت مواظب پس خوب_

 

 :دادم جواب آرومى به و زدم لحنش به لبخندى

 

 .باش خودت مواظب هم تو. بزرگ آقا باشه_

 

 عقط رو گوشى خداحافظى با و گفت آرومى باشه

 مرد. گذشته مثل نه ولى بود جدى هنوزم. كردم

 لحظه هر و شد مى رام داشت كم كم من مغرور



 ىداشتن دوست چقدر.  بیشتر بهش نسبت عشقم

 .پوستیش زیر هاى محبت و توجه بود
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 کرده برابر چند و انرژیم اردوان صدای شنیدن

 اتاق از لب به لبخند و شدم بلند میز پشت از بود،

 بود، گذاشته تاثیر روم اردوان حرف. شدم خارج



 براش خودم و بگیرم یاد آشپزی اومد نمی بدم

 شدم، آشپزخونه وارد راست یه. کنم درست غذا

  نبود، آشپزخونه داخل حمیرا همیشه فبرخال

 و انداختم آشپزخونه سرتاسر به گذرایی نگاه

 ای سخته آشپزی که کردم می فکر این به داشتم

 نکرده درست چیزی مرغ تخم جز حاال تا نه،

 ارب آخرین اومد نمی یادم رفتم گاز سمت به. بودم

 واقعا بود اردوان با حق کردم، روشن و گاز کی

 .گرفتم می یاد چیزارو ریس یه باید

 

 از صدایی گذاشتم گاز روی و دستم که همین

 :شد بلند سرم پشت

 

 !خواین؟ می چیزی_

 



 با باشن گرفته و مچش بزنگاه سره که کسی مثل

 ومر به رو که سیمین به نگاهی و برگشتم وحشت

 . انداختم بود ایستاده

 

 .ندارم خاصی کاره نه_

 

 شد، نزدیک بهم سیمین

 

 .بیارم برات بگو خوای می چیزی–

 

 .بود خودمونی زیادی همیشه برخالف لحنش

 

 .دارم برمی خودم بخوام چیزی نه_

 



 .بشکنی چیزی ترسم می آخه_

 

 کارم ینبب کرد، بیشتر و تعجبم آمیزش تحقیر لحن

 یحرف همچین باید خدمتکار یه که رسیده کجا به

 خشکی لحن با و هم تو رفت اخمام. بزنه من به

 :گفتم

 

 شکستن حمیرا قول به شکنم، می که شکنم می_

 .بالست رفع

 

 :دادم ادامه و گرفتم ازش و نگاهم

 

 می بابامه مال عمارت شکستنی، هر نه البته_

 .شکنم می تونم

 



. برداشتم و آب بطری و کردم باز و یخچال در

 بکشم سر و آب بطری خواستم می سیمین لج از

 که حرفی ی متوجه تازه. زد خشکم آن یه تو که

 لما عمارت که بودم گفته سیمین جلوی. شدم زدم

 کوروشم، دختر فهمیده االن یعنی این و بابامه،

 .مداشت می نگهش راز یه مثل باید فعال که چیزی

 

 ور العملش عکس تا سیمین سمت برگشتم سریع

 می نگاهم داره خونسردی کمال در دیدم و ببینم

 لقب از یا هنشد حرفم ی متوجه دونستم نمی. کنه

 .نشده شوکه که میدونسته

 

 :داد ادامه دید که و خیرم نگاه

 

 نمی وسایالرو جای! گردی؟ می چیزی دنبال_

 .کنم راهنماییت بگو خوای می چیزی دونی



 

 سر نفس یه و بطری و گرفتم ازش و نگاهم

 ور گذاشتم میز روی که رو خالی بطری. کشیدم

 :گفتم جدیت با و کردم سیمین به

 

 .کنم می درست من و امشب مشا_

 

 :رفت باال سیمین ابروهای

 

 !بلدی؟ مگه! تو؟_

 

 زدم نیشخندی

 

 ارب چند فوقعش نباشمم بلد دوما شما، نه تو اوال_

 !اینه؟ از غیر. گیرم می یاد بعدش سوزونم می



 

 که فهمید زدنم حرف لحن از سیمین که این مثل

 برای رو خوبی روز و ندارم بحث ی حوصله

   بی از روزا چه نکرده، انتخاب شدن نیخودمو

 نسیمی و گذشتم می زبون هم یه دنبال حوصلگی

 نمی که بودم من امروز و گرفت می فاصله ازم

 مجرد خاطر به شاید. شم نزدیک بهش خواستم

 می که بود خونه این تو حضورش و بودن

 کم کم. بندازه اردوان به ناجوری نگاه ترسیدم

 شد می مربوط اردوان به که چیزی هر به داشتم

 .حسود و حساس. شدم می حساس

 

 زیآشپ گاهی و بود بلد آشپزی که سیمینی به من

 تونست می اون. کردم می حسودی هم کرد می

 .نه من و کنه درست غذا اردوان برای

 



 زسای و رفتم آشپزخونه داخل های قابلمه سمت به

 تمبرگش. گذاشتم گاز روی و برداشتم و متوسطش

 و بود آشپزخونه تو همچنان که یمینس سمت

 :گفتم

 

 !کجاست؟ حمیرا_

 

 .داره کار جایی تا میره گفت. دونم نمی_

 

 !گرده؟ برمی کی نگفت_

 

 نه_

 



 روف و پایینم لب کالفه و ایستادم کمر به دست

 رچیکا باید که بودم این فکر تو دهنم، تو بردم

 :گفت سیمین موقع همون که کنم

 

 !خوبه آشپزیم! کنم؟ کمکت خوای می_

 

 :داد ادامه و اومد سمتم به کردم نگاهش متعجب

 

 !کنی درست خوای می چی حاال_
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 جلب خودش به منو اعتماد تونست لحظه یه تو

 :گفتم یهویی خیلی و کنه

 

 

 الزانیا_

 

 دش می تقریبا نشست، لباش روی محوی لبخند

. مدید می رو سیمین لبخند که دبو اول بار گفت

 .کرد می زیباترش خنده و بود زیبایی دختر

 

 هک بگم باید کنی درست آقا واسه خوای می اگه_

 . نداره دوست الزانیا آقا



 

 :گفتم تعجب با و شد گرد چشمام

 

 !نداره؟ دوست_

 

 نمی درست وقت هیچ حمیرا همینه واسه نه_

 .کنه

 

 !دونی؟ می کجا از تو_

 

 چی شام گفت  حمیرا بار یه که نجاییاو از_ 

 دمفهمی که بود موقع اون  الزانیا گفتم منم بزارم

 احمیر بار یه داره، حساسیت فلفل و قارچ به آقا

 بد آقا  حال و ریزه می و جفتش الزانیاش تو



 بهش و زاریا بی الزانیا از موقع اون از میشه

 .زنه نمی لب

 

 :گفتم و کشیدم بوفی

 

 !اره؟د دوست چی بس_

 

 ی بسته که طور همون و کرد باز و یخچال در

 :داد جواب کشید می بیرون و مرغ

 

 .دار لعاب و رنگ فسنجون یه اونم فسنجون،_

 

 و اردوان ی عالقه مورد غذای که این خاطر به 

 ولی. بودم کفری خودم دست از دونستم نمی

 کردم برخورد خونسرد خیلی سیمین جلوی



 

 گردو فقط. زاریم می  فسنجون بس باشه،_

 !داریم؟

 

 .شد تر رنگ بر سیمین لبای روی لبخند

 

 نمی وقت هیچ داره دوست فسنجون چون آقا_

 .شه، تموم خونه های گردو زاره

 

 ی گوشه میز سمت به و گرفت ازم و نگاهش

 یه داخل و برداشت بیاز تا دو. رفت آشپزخونه

 :گفت من به رو و گذاشت بشقاب

 

 . کن خورد و کنب پوست و پیاز اول_

 



 تم،انداخ ها پیاز به نگاهی و نشستیم صندلی روی

 

 !نیست؟ زیاد_

 

 .داره دوست آقا نه! پیازا؟! چی؟_

 

 :گفتم دلم تو و برداشت و چاقو حرص با

 

 آقا که چه تو به اصال داره، دوست آقا و کوفت_

 داره، دوست چی

 

 و سیمین و کردم خورد و گرفتم پوست پیازارو_

 بلق برنج خودش قول به.شد برنج نشست مشغول

 باشه آب تو و بخوره خیس کمی شدن پخته از



 زا بعدا فوقعش نپرسیدم، و دلیلش منم. بهتره

 .پرسیدم می حمیرا

 

 تردخ بودیم، مشغول سیمین با و ساعتی دو یکی

 این تو هم با بچگی از رسید، می نظر به خوبی

 بودم هوا به سر من چقد هر ولی بودیم عمارت

 وقت هیچ که طوری بود صدا بی و آروم ونا

 چند بودم شنیده حمیرا از شد، نمی حس وجودش

 سنی تفاوت وجود با ولی تره بزرگ ازم ساله

 برام تونه نمی فهمیدم بچگی همون از کممون

 درست بگیرم، نادیدش باید و باشه خوبی دوست

 بود، خودش کار تو سرش همیشه که خودش مثل

 

 

 پا سر از خسته ژله و ساالد کردن درست از بعد

 دادم، لم و صندلی رو نشستم کردن کار و بودن



 .گذاشتم هم روی و چشمام و کشیدم عمیقی نفس

 من های کار تمام بود فرز که سیمین خالف بر

 و بودم کار تازه رفت، می پیش آهسته و آروم

 گفتم می بود دیگه وقت هر شاید نابلد، کار

 چیز همه این باید شههمی که بخوره کوفت اردوان

 و اردوان به فکر با حاال ولی بلونبونه هم با و

 عشق با بخوره منو دست غذای قراره که این

 .کردم می کار بیشتری

 

 و باشه پر غذا میز داشت دوست همیشه اردوان

 ذاشت نمی که بود خور پر انقدرم ، سلیقه با

 شیکمو خورد، می رو همه شه اصراف چیزی

 ورزش همه اون و هیکل اون به واقعا ولی بود

 خوردن غذا همه این هم داد می انجام که سنگینی

 میومد،

 



 سر بگیر دوش یه برو خوای می! شدی؟ خسته_

 .بشی حال و

 

 .زدم زل سیمین به و کردم باز و چشمام

 

 !نیستی؟ خسته تو_

 

 .دارم عادت من نه_

 

 دیلبخن پیش ساعتی خالف بر و شدم بلند جام از

 :گفتم و دمز روش به

 

 .ممنون امروز بابت_

 



 لیو گرفتم یاد ازت چیزا خیلی بگم خواستم می

 زیادیش بود، کافی تشکر همین شدم، پشیمون

 .شد می پررو

 

 و گفت کنمی می خواهش آروم خودم مثل اونم

 خارج آشپزخونه از ای دیگه حرف هیچ بدون

 وصف ذوق یه. داشتم خاصی ذوق یه. شدم

 مى درست غذا خودم كه ودب بار اولین نشدنی،

 نجاما منم و كنم چیكار باید گفت مى سیمین كردم،

 . دادم مى

 

 آب دوش. حموم تو پریدم سریع و شدم اتاق وارد

 و لباسام چسبید، می شدید موقعیت این تو سرد

 سردم آب سرد، آب دوش زیر رفتم و آوردم در

 به  لیف یه سریع. کنه کم و بدنم حرارت نتونست

 و حولم بلندم موهای شستن از بعد و یدمکش بدنم



 ممکن لحظه هر بیرون، بریم حموم از و پوشیدم

  برگرده، اردوان بود

 

 بستم، و دارم نم موهای نشستم میز پشت سریع

 هب که ارایشی یه خواست، می ملیح آرایش یه دلم

 و کردم باز و کشوم. بده روح و رنگ قیافم

 بس از پوستم. انداختم آرایشام لوازم به نگاهی

 لوسین بود، شفاف و خوب بودم نکرده ارایش

 دنبالش به و کشیدم نازکی چشم  خط و زدم

 بود، شده زیباتر درشتم چشمای. زدم ریملش

 انتخاب تو هنوزم انداختم، لبام رژ به نگاهی

 . بودم دل دو رنگ

 

  پیراهن کمد، سراغ رفتم و شدم بلند جام از

 و داشت ییزیبا و قرمز های گل که سفیدم

 لقهح آستین و بلند لباس یه پوشیدم، و برداشت



 همیشه که گشادی و شیک  لباسای اون از ای،

 .ببوشم خونه تو داشتم دوست

 

  که بکشم سشوار خواستم و کردم باز و موهام

 از که رژی افتاد، میز روی قرمز رژ به  نگاهم

 نداشتم و زدنش جرعت اردوان ترس
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 روی آزادانه رو بود شده فر که و دارم نم موهای

 برداشتم، میز روی از رو رژم و کردم رها شونم

 یلبخند اختیار بی و انداختم  قرمزیش به نگاهی

 به رنگ این روی اردوان. نشست لبام روی

 این خودش برای تنها اگه ولی بود حساس شدت

 !اد؟د می گیر بازم زدم می و رنگ

 

 اختماند آیینه تو خودم به نگاهی کرد، گل شیطنتم

 از بیشتر ایم قلوه لبای. کشیدم لبام روی و رژ و

 روی آروم و لبام بود، چشم تو ای دیگه وقت هر

 اصلی واقعا. گذاشتم جاش سره و رژ و مالیدم هم

 زیبایی بود، زدن رژلب همین آرایش قسمت ترین

 نفس به اعتماد با. داد می آدم ی چهره به خاصی

. کردم ذوق خودم دیدن از  و زدم زل خودم به

 و بودم راضی زیباییم از بار اولین برای



 همون شبیه پرینازم، شبیه که بودم خوشحال

 می و تعریفش زیادی روزها این که مادری

 .شنیدم

 

 فکر غرق و بودم شده خیره خودم به طور همین

 سریع خیلی شد باز اتاق در که بودم کردن

 اردوان متعجب ی قیافه با و در سمت برگشتم

 یادم انگار. خوردم جا دیدنش از شدم، مواجه

 اتاقم وارد زدن در بدون روزها این اردوان نبود

 حال هر به ولی نشنیدم، من و زده شایدم یا میشه،

 االن اردوان که بود این مهم. نبود مهم چیزا این

 برانداز و من تعجب با داره و ایستاده روم به رو

 آرایش نه خونه تو وقت هیچ داشت حقم کنه، می

 انگار پوشیدم می لباسایی همچین نه و کردم می

 می کردم، می تغییر داشتم منم اردوان، جز به

 می راست جدید، های رفتار با جدید آدم یه شدم

 عوض داشتیم ما کنه می عوض و آدم عشق گفتن



 ومد،ا خودش به من از زودتر اردوان شدیم، می

 بودم شده دستپاچه. بست رو در و شد اتاق وارد

 تا که انگار نه انگار بود، زمین رو نگاهم و

 می آرایش ذوق با داشتم پیش دقیقه چند همین

 . ببینم و اردوان العمل عکس که کردم

 

 شتپ گرفت قرار روم به رو فاصله با که اردوان

 اهنگ از. کردم بلند و سرم آروم و رفت باال قلبم

 اشم،ب کرده اشتباهی کاره نکنه که ترسیدم جدیش

 

 !بری؟ خوای می جایی_

 

 ...جدی و خشک بود، چهرش مثل صداشم

 

 !نه_



 

 نگاهش دیگه بار و شد نزدیک بهم ای دیگه قدم

 هوی نکنه گفتم خودم با. کرد برانداز و پام تا سر

 که حالی در! پوشیدی؟ چیه اینا بگه کنه قاطی

 :گفتم بودم کرده هول

 

 ...من اردوان_

 

 

 کرد، پر رو بینمون فاصله کوتاه قدم یک با

 کشید و من و نشست کمرم طرف دو دستاش

 :خودش سمت

 

 !چی؟ تو_

 



 وت زدم زل و نشست سینش رو دستام اختیار بی

 فشار و بود شده عوض نگاهش رنگ چشماش،

 بازم ولی شد می بیشتر کمرم روی دستاش

  کرد، می حفظ و جذبش

 

 اینجوری خونه تو بخوای شده باعث چی_

 !بگردی؟

 

 :دادم جواب مکث کمی با

 

 دونم نمی_

 

 ببینتت طوری این و اینجا بیاد کسی یهو اگه_

 !چی؟

 



 اگه منم زنه می زنگ اولش نمیاد، یهویی کسی_

 .اتاقم تو گردم می بر سریع باشم بیرون

 

 یه و داره کلید دونی نمی مگه! چی؟ سیاوش_

 فرستدش می کاری رایب خان کوروش وقتایی

 می کلید بزنه زنگ که این بدون  اونم خونه

 .داخل میاد ندازه

 

 لمتاه که حاال. نیومده اینجا وقته خیلی سیاوش_

 نوای هم بابا کنم فکر شلوغه، حسابی سرش شده

 . خونه فرستدش نمی دیگه که دونه می

 .نشست لبام روی ای لحظه اردوان نگاه

 

 !!زدی و رژ این که باز_

 



 جواب نفس به اعتماد با پیش ای لحظه خالف بر

 :دادم

 

 .نیست اینجا کسی که االن_

 

 :گفت و صورتم تو کرد خالی و نفسش

 

 هستم که من_
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 چه و بدم جوابی چه دونستم نمی. کردم سکوت

 .تره مناسب جوابی

 

 .نشست گردنم روی و اومد باال دستاش از یکی

 و شدم جوری یه گردنم پوست با دستاش تماس از

 .کردم کج و گردنم کمی

 

 و چرخید صورتم اجزای تک تک روی نگاهش

 :گفت و کرد مکث هم باز لبم روی

 

 !نیستم؟ کسیا اون جز من_

 



 از دستش که دادم تکون راست و چپ به سری

 دوباره و نشست صورتم روی گردنم روی

 . لبم سمت چرخید

 

 گونم رو وار نوازش و دستاش که طور همون

 :گفت بمی صدای با داد می حرکت

 

 !!شدی شیطون_ 

 

 و خودم ولی کشیدم خجالت کوتاه ای لحظه برای

 :گفتم جواب در و نباختم

 

 .شدی عوض هم تو_

 

 !شدم؟ جوری چه_



 

 :گفتم آخر در و شد رد جواب تا هزار ذهنم از

 

 .نبودی حاال تا که جوری یه_

 

 گوشم پشت رو داشت نم کمی هنوزم که و موهام

 .چشمام تو زد زل و فرستاد

 

 .بودم که همونیم نشدم، عوض که من_

 

. بگم جدیدش اخالقای از شدی، بگم خواستم می

 اما پوستیش، زیر های محبت از کاراش، از

. شدم نافذش چشمای ی خیره جاش به نتونستم

 و شد رنگ کم بود ابروهاش بین که کوچکی اخم

 داشتم هم باز لعنتی منه باخت، رنگ مک کم



 ی سینه به آرومی فشار. دادم می کف از اختیار

 با و کنم دورش خودم از تا کردم وارد اردوان

 :گفتم ارومی صدای

 

 ...اردوان_

 

 کمرم به فشاری که بود نشده کامل جملم هنوز

 هام، لب خیسی و دیوار به خوردم و شد وارد

 گرد چشمام که فتادا اتفاق سریع انقدر چی همه

 یاتفاق چه کنه درک مغزم تا کشید طول کمی شد،

 به ور به شده گرد چشمان با دیوار به تکیه افتاده،

 و اردوان تن گرمای فقط و بودم شده خیره رو

 .کردم می حس رو قلبم ضربان صدای

 

 نمی جوره هیچ و بود شده حبس سینه تو نفسم

 . بکشم نفس تونستم



 

 انقدر. شد سرازیر وجودم تو شیرین حس هزاران

 سست بدنم و افتاد هم روى هام پلك كه شیرین

 اردوان قدرتمند هاى دست اگه كه قدر اون شد،

 این من. میوفتادم پس همونجا نبود كمرم روى

 !بود؟ شده چم نبودم، جنبه بى همه

 

 و پیراهنش شد باعث اردوان هاى لب حركت

 هی مثل نم مثل بود داغ بدنش. بگیرم مشتم داخل

 تر ور شعله لحظه هر كه آتیشى آتیش، ى كوره

 .شد مى

 

 عقب اردوان صورت كه گذشت چقدر دونم نمى

 خیلى و كردم باز سختى به و هام پلك الى. رفت

 كه اردوان لب ى گوشه به افتاد نگاهم یهویى

 .بود شده قرمز



 

 و و برداشتم سینش روى از و دستام از یكى

 انگشت اختیار بى و گذاشتم صورتش روى

 و رژ كه همین. كشیدم لبش ى گوشه و شصتم

 مدست رو لبش بردارم و دستم خواستم و كردم پاك

 .نشست هم روى اى لحظه چشماش و نشست

 

 روى همچنان دستم و دادم قورت و دهنم آب

 من نه خورد گره هم به نگاهمون. موند صورتش

 .اون نه برداشتم و نگاهم

 

 و پایین انداختم و سرم و گرفتم گاز آروم و لبم

 و اردوان امن آغوش تو شدم كشیده لحظه همون

 :گوشم تو پیچید مردونش صداى

 



 .من كوچولوى_
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 همه گذاشتم، سینش روی و سرم و زدم لبخندی

 بودم خوب من. رفت می پیش خوب داشت چیز

 تغییر کل به داشت زندگیم و بود خوب اردوان

 درک رو خوشبختی معنای داشتم تازه کرد، می

 .اردوان داشتن بود، همین خوشبختی کردم، می



 

 آرومی صدای با و کشیدم سینش رو آروم و دستم

 :گفتم

 

 !بخوریم؟ شام بریم_

 

 .نیست گشنم_

 

 باشم؟ پخته من و شام اگه حتی_

 

 جدا خودش از من و نشست شونم رو دستاش

 :گفت و امچشم تو زد زل کرد،

 

 !بلدی؟ مگه! تو؟_



 

 رگبز باید گفته خدایی بنده یه. چیزایی یه ای_

 .گیرم می یاد دارم منم بگیرم یاد آشپزی و شم

 

 .زد برق اردوان چشمان

 

 بعد به این از بگیر یاد کنی، می خوبی کاره_

 . کن درست غذا خودت

 

 :گفتم و زدم شکمش به ای ضربه

 

 .نک عوض و لباسات برو. شیکمو_

 

 و پیشونیم و اومد جلو صورتش زد، کجی لبخند

 بوسید



 

 خانوم بچین و میز برو هم تو میام من تا_

 .کوچولو

 

 خارج اتاق از اردوان از جلوتر و گفتم ای باشه

 آشپزخونه سمت به و کردم تند و قدمام شدم،

 نشین، دل حس یه داشتم، خوب حس یه رفتم،

 از اروه بشقاب خواستم و شدم آشپزخونه وارد

 پشت از سیمین صدای که بیارم در کابیت داخل

 :شد بلند سرم

 

 !گردی؟ می چی دنبال_

 

 و ترسیدم ای لحظه بودم کردن فکر غرق چون

 هک بود شده پرت حواسم انقدر سمتش، برگشتم



 نشده آشپزخونه تو حضورش ی متوجه حتی

 زود خیلی شد باعث من رو متعجبش نگاه. بودم

 :گمب و کنم جمع و خودم

 

 .گردم می بشقاب دنبال_

 

 و کرد آشپزخونه داخل میز به ای اشاره سیمین

 :گفت

 

 .چیدم و میز که من ولی_

 

 بشقاب این طرح اصال انداختم، میز به نگاهی

 . نداشتم دوست هارو

 

 .ندارم دوست اینارو سفیدام بشقاب اون دنبال_



 

 دستی دم برای کرده تاکید آقا که اونارو ولی_

 .نکنیم تفادهاس ازشون

 

 ینتکاب سمت برگشتم شدم، کفری دستش از بازم

 :دادم جواب و

 

 .گیرم می تصمیم من پس نیست آقا االن_

 

 بیرون و خواستم می که هایی ظرف همون و

 دهفهمی سیمینم. شدم خارج آشپزخونه از و کشیدم

 کنم می و خودم کار باز من بگه چی هر بود

 تمام دم،ش میز چیدن مشغول من و کرد سکوت

 به ذوق با و بردم کار به میز چیدن برای و سلیقم

 که بود طوری همون چیز همه شدم، خیره میز



 اج کمی و بشقابم کنار لیوان ذوق با. خواستم می

 از خورد، زنگ سیمین گوشی که کردم جا به

 زنه، می حرف حمیرا با داره بود معلوم حرفاش

 که این بدون کرد قطع رو گوشی که همین

 :گفتم سمتش رگردمب

 

 !بود؟ حمیرا_

 

 تهرف االنم داشته کار جایی بیرونه صبح از آره،_

 ندارم، نیاز چیزی ببینه زد زنگ خرید،

 

 های شمع کردن روشن مشغول و گفتم اهانی

 .شدم میز روی

 

 !نگفت؟ ای دیگه چیز مطمئنی_



 

 نسیمی رو جدیش نگاه. برگشتم اردوان صدای  با

 .ینپای سیمین سره و بود

 

 کمکش، بری باید و داره کارت که این مثل_

 

 انگشتاش با استرس با و کرد سکوت سیمین

 طور این اردوان مقابل در همیشه کرد، می بازی

 .میشد

 

 شو، آماده برو برسونتت، گفتم محمد به_

 

 :گفت آرومی صدای با سیمین

 

 ...شما شاید مونده، خونه کارای ولی_



 

 ..حرفش وسط پرید اردوان

 

 خودش هست، خونه خانوم  بخوام چیزی من_

 .بری تونی می تو ده، می انجام

 

 پشت و کشید عقب رو صندلی بهش توجه بی و

 نشست میز

 

 که حمیرا اتاق سمت به اروم های قدم با سیمینم

 اناردو به متعجبی نگاه رفت، بود اونجا لباساش

 ولمشغ من به توجه بی نشستم، کنارش و انداختم

 رایب بعد و کشید من برای اول شد، برنج کشیدن

 تا دونستم می. کردم نگاهش سوالی خودش،



 نهمی برای کنم نمی دریاف جوابی نپرسم سوالی

 پرسیدم، مردد

 

 .داشت کارش حمیرا واقعا! بره؟ گفتی چرا_

 

 ظرف داد، تکون آره ی نشونه به سری اردوان

 هر شد، خوردن مشغول و کرد پر و غذاش

 نهک تعریف غذا از بگه، چیزی بودم منتظر لحظه

 شدم، خوردن مشغول منم. نگفت هیچی ولی

 دهش خوب سیمین کمک با البته بود، خوبی غذایی

 با و شد خارج اتاق از سیمین بعد ای لحظه بود،

 کوچک اردوان بیرون، زد عمارت از خداحافظی

 به حواسش تمام و ننداخت بهش نگاهی ترین

 غذا موقع نداشت عادت بود، جلوش بشقاب

 خورد، می بخواد دلت تا ولی بزنه حرف خوردن

 



 تگف شکری الهی لب زیر کرد خالی و میز وقتی

 ربیشت بشقاب یه که این با شد، بلند جاش از و

 شم، بلند جام از تونستم نمی ولی بودم نخورده

 ولی بودم، کرده پرخوری و بود شده باز اشتهام

 غذا براش باز اگه که بود طوری اردوان ی قیافه

 . خورد می میاوردم

 

 :گفتم مظلومیت با و شدم بلند جام از منم

 

 میز کردن جمع بگیر، یاد آشپزی گفتی فقط تو_

 بلد اینارو من االن نگفتی، هارو ظرف شستن و

 .نیستم

 

 فرو ورزشیش شلوار جیب داخل دستی اردوان

  برد



 

 .بده انجام باید کی االن کارارو این پس_

 

 :گفتم و ردمک جمع و لبام

 

 .دیگه سیمین_

 

 شد نزدیک بهم قدمی اردوان

 

 انجام کارارو این بیاد باید سیمین منم ی خونه_

 !بده؟

 

 صورتم جلوی سیمین زیبای ی قیافه ای لحظه

 کردم اخمی اراده بی و شد نمایان



 

 .کنم می کاریش یه نکرده الزم_

 

 اردوان لب ی گوشه کج لبخند به توجه بی و

 .شدم نهآشپزخو وارد

 

 اردوان ی خونه تو و پاش نداشت حق سیمین

 .کردم می خورد و پاش قلم بذاره،
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 شستم، هارو ظرف و كردم جمع و میز روی

 زا وقتى و برداشتم و درش بود، گاز روى كترى

 روشن و زیرش شدم مطمئن داخلش آب بودن

 و برداشتم لیوان تا ود همراه به سینى كردم،

 و كرد گیر پام كه میز روى بذارمش خواستم

 با ها لیوان و زمین روى افتاد دستم از سینى

 .شكست بدى صداى

 

 كه كردم نگاه لیوان هاى خورده به زده وحشت

 بیشتر شد، آشپزخونه وارد اردوان لحظه همون

 اى زده وحشت صداى با و بود ترسیده من از

 :گفت



 

 !خوبى؟ !شده؟ چیزى_

 

 كنارم اومد اردوان كه دادم تكون سرى آرومى به

 :داد ادامه و گذاشت شونم روى و دستاش

 

 !نشد؟ چیزیت_

 

  انداختم ها شیشه خورده به نگاهى

 

 .شد چى نفهمیدم یهو كرد گیر پام خوبم_

 

 جاییت كنم جمع اینارو بیرون برو نداره اشكال_

 .نشه زخمى



 

 ات دور به گاهىن و گرفتم فاصله ازش قدم یک

 .انداختم آشپزخونه دور

 

 .كنم مى جمع خودم نیست چیزى خواد نمى_

 

 ى گوشه جاروى به نگاهم لحظه همون و

 رو جارو. رفتم سمتش به و افتاد آشپزخونه

 بندازم اردوان به نگاهى كه این بدون و برداشتم

 . كردم جمع هارو شیشه خورده

 

 حرفى هیچ و من به بود زده زل همچنان اردوانم

 و زباله سطل داخل ریختم هارو شیشه. زد نمى

 .جاش سره برگردوندم رو جارو

 



 :گفتم و اردوان سمت برگشتم

 

 شد تموم_

 

 و برداشت پشتش صندلى از و تكیش اردوان

 یه خوند نگاهش از شد مى و تحسین سمتم، اومد

 .کردم آماده دیگه سینى

 

 .ممیار شد آماده چایي برس، كارت به برو تو_

 

 !كردى؟ دم_

 

 دهش جوش آب برداشتم، رو كترى در دستگیره با

 .كرد مى قل قل و بود

 



 .كنم مى دم االن ولى نه_

 

 دوباره و كردم دم چایى. برداشتم رو قورى و

 كرد مى نگام داشت همچنان اردوان برگشتم،

 :گفتم و دادم تكون سرى

 

 !بیرون؟ نرفتى چرا_

 

 .ستنش لبش روى رنگى كم و كج لبخند

 

 شبیه بینمت، مى طوری این باره اولین_

 .شدى خونه خانوماى

 

 انداختم باال ابرویی

 



 خونه خانوم اولشم از من! اینه؟ از غیر مگه_

 .بودم

 

 .ایستاد روم به رو و شد نزدیك بهم

 

 خونه، خانوم نه بودى خونه این دختر اولش از_

 .هست فرق تا دو این بین

 

 مى باز و پیشبندم كه طور همون و گفتم آهانى

 :دادم ادامه كردم

 

 !بریم؟ بریم_

 

 .بریم آره_

 



 اردوان همراه و گذاشتم صندلى روى رو پیشبند

 ى نفره سه مبل روى شدیم، خارج آشپزخونه از

 به زدم تكیه حالى بى از و نشستیم حال داخل

 .كرد روشن رو تلویزیون اردوان و مبل پشتیه

 

 .من سمت برگشت و گذاشت مالیمى آهنگ

 

 دست غذاى قراره بعد به این از سالمتى به_

 !بخوریم؟ رو شما پخت

 

 :دادم جواب و گرفتم خودم به پكرى ى قیافه

 

 !روز؟ هر_

 



 یاد كامل كه كنى درست انقدر باید دیگه آره_

 .نباشه بقیه كردن كمك به نیاز و بگیرى

 

 .هم تو رفت اختیار بى اخمام

 

 !كرده؟ كمك من به كسى گفته كى_

 

 :گفت و كرد مكث صورتم رو اى لحظه اردوان

 

 باشه، بهتر باید تو پخت دست كه اونجایى از_

 دلم كردم عادت پخت دست این خوردن به من

 .خواد مى و بهترش

 

 .شد تر عمیق پیشونیم روى اخم

 



 !كردى؟ عادت_

 

 یا كنه مى آشپزى حمیرا یا عمارت این تو آره،_

 .ستنی خارج حالت دو این از سیمین،

 

 دست كه. گرفتم ازش و نگاهم قهر حالت با

 روى و سرم و شد رد سرم زیر از اردوان

 گوشم كنار آرومى صداى با و گذاشت شونش

 :گفت

 

 شخص یه پخت دست قراره بعد به این از ولى_

 غذاهاش شك بدون كه یكى كنم، امتحان و جدید

 .میشه تر مزه خوش بقیه از
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 من بود، کافی شدنم آروم برای جمله یک همین

 که احساس از سرشار دختری بودم، دختر یه هم

 معشوق جانب از مهری پر ی کلمه هر با

 جز چیزی به دیگه و کرد می فوران احساسش

 سیمین مثل که نبود مهم کرد، نمی فکر معشوق

 هی حتی من نبود امروز اگه که نبودم بلد آشپزی

 نمک انقدر یا سوزوندم می یا هم رو ساده لتام

 به اردوان که بود این مهم. بشه شور که زدم می



 از من دستپخت که بود مطمئن و داشت ایمان من

 ....همه از میشه، بهتر همه

 

 هم خبری حمیرا، نه برگشت سیمین نه شب اون

 هم دست به دست چیز همه انگار نبود، بابا از

 پاسی تا که باشیم، تنها وانارد و من که بود داده

 دهآین راجب و ببینیم فیلم بزنیم، حرف شب از

 مداشت خستگی از که موقعی آخر در و کنیم بحث

 کرد خاموش و تلوزیون اردوان شدم می بیهوش

 کنار من مگه! خوابی؟ چه اما بخوابیم، گفت و

 !داشتم؟ خواب اردوان

 

 و هام چشم و گذاشتم شونش روی و سرم آخرشم

 ویب ایشم خونه تو اسپرت های لباس حتی. تمبس

 که بویی خوش عطر همون داد می و عطرش

 وب این استشمام با و بود اردوان به متعلق فقط



 اردوان بودم مطمئن چون. داشتم امنیت حس

 .هست چیز همه به حواسش حوالی همین

 

 اردوان ی شونه رو سرم بود صبح چهار ساعت 

 جفتمون کرد می نوازش و موهام دستاش و بود

 و بودم خسته کمی من بودیم، کرده سکوت

 کرد، نمی خستگی احساس جوره هیچ اردوان

 فردا تونستم می من. سوخت براش دلم ای لحظه

 دو تا یک باید اردوان و بخوابم وقت دیر تا

 کار مشغول و شرکت رفت می دیگه ساعت

 :گفتم و کردم بلند آروم و سرم شد، می کردن

 

 !بخوابی؟ خوای نمی_

 

 هرفت فرو فکر به بود معلوم که حالی در اردوان

 :داد جواب



 

 !میاد؟ خوابت_

 

 :گفتم دروغ به

 

 خوام می که وقتی هر تا تونم می من ولی نه،_

 وامروز کنم فکر شرکت، بری باید تو بخوابم،

 .بزنی چرت کال قراره

 

 .بزنم چرت نیست قرار نخوابیدن شب یه با_

 

 .کردم نگاهش مردد

 

 .باشی سرحال بخواب ساعت یه حداقل_



 

 .نشست لباش روی رنگی کم لبخند

 

 خواد نمی! خواب؟ ساعت یه با سرحالی_

 .حالم سر همینطوری

 

 .ایستادم روش به رو و شدم بلند جام از

 

 . خوابم می من پس باشه_

 

 و انداختم باال ابرویی که گفت آرومی ی باشه

 :گفتم

 

 !بیای؟ باهام باال تا خوای نمی! باشه؟ چی_



 

 که طور همون و گرفت و دستم. شد بلند جاش از

 :گفت رفت می ها پله سمت به

 

 نمی تو که باشم من ولی میومدم، گفتیم نمی_

 .خوابی

 

 با شدیم، اتاق وارد اردوان با خندیدم، صدا بی

 اردوانی به رو و تخت تو پریدم تنم لباس همون

 :گفتم نشست می کنارم داشت که

 

 یدبا کنم فکر میشم، بیهوش دارم کم کم که من_

 از شدم خسته بدم، انصراف بودن خونه خانوم از

 .بودن پا سر

 



 کشید و لپم ها بچه مثل اردوان

 

 .که نکردی کاری هنوز اولشه، تازه_

 

 :نشوندم پیشونیم رو مصنوعی اخمی

 

 کار اینا بساب، بشور بپز! نکردم؟ کاری_

 !نیست؟

 

 سخت اونقدرام گم یم که، نیست کار نگفتم_

 رد باشی داشته بچه تا چند دیگه سال چند. نیست

 کنی رسیدگی اونام به بخوای کارا این کنار

 کنی، عوض پوشک بدی، غذا بهشون

 تا بچه تازه! چی؟ کنی، جمع و خرابکاریاشون

 یکن بغلش باید کنه می گریه هی سالگی سه دو



 بینم این تو و شه آروم تا بچرخونیش خونه تو

 یکارای نصف اینا تازه بفهمی، و آرومیش نا لیلد

 .نیست بدی انجام زمان اون باید که

 

 داری بچه و بچه به وقت هیچ شد، گرد هام چشم

 اردوان شد طوالنی که سکوتم بودم، نکرده فکر

 :داد ادامه

 

 زا وقت هیچ عمر، کردن تباه یعنی داشتن بچه_

 داشته بچه اگه چون اومد، نمی خوشم ها بچه

 هی که باشه بهش حواست و فکر تمام باید باشی

 که ،نکنه اشتباهی که نیوفته براش اتفاقی وقت

 قطهن نباید که منی مخصوصا بشه، تربیت درست

 ،ضعفم نقطه میشه بچه اون و باشم داشته ضعف

 بهتره، باشم نداشته ارزه، نمی دردسرش به پس

 



 باورم شدم، خیره اردوان به شده گرد چشمانی با

 قابل برام اصال بیاد، بدش ها بچه از شد ینم

 .نبود درک

 

 !شی؟ پدر خوای نمی آینده در واقعا یعنی_

 

 :گفت و داد تکون راست و چپ به سری

 

 .خوام نمی وقت هیچ نه_
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 منشت تخت روی و شدم بلند جام از حرکت  یه تو

 :گفتم بود داهوی صدام تو که تعجبی با و

 

 !نداری؟ دوست بچه واقعا! چی؟ یعنی_

 

 .نه_

 

 چهب از میدیدم که بود نفری اولین شد، جمع قیافم

 و غش بچه برای همه مدرسه تو نمیاد، خوشش

 چند سیاوشم زبون از حتی کردن، می ضعف

 بر و زنه می حرف بچه راجب که شنیدم باریم

 هم حمیرا بود، پسر عاشق دیگه مردای خالف



 پیش شرایطش ولی داشته دوست بچه گفت یم

 ازدواج با و داشته دوست قدیما رو یکی نیومده،

 و کنه می ازدواج نه دیگه هم حمیرا شخص اون

 خودم رو تو گفت می کنه، می فکر بچه به نه

 که کردم می ذوق منم. بچم جای تو کردم، بزرگ

 جوونی، مامان چه به به

 

 !فرمیسک؟_

 

 هی قیافش اومدم، بیرون رفک از اردوان باصدای

 بهم رو چیزی یه خواست می انگار بود، جوری

 فهمیده شب سره از و این تونست، نمی و بگه

 !پرسیدم؟ مردد بودم،

 

 !بگی؟ خوای می چیزی_



 

 !داد؟ جواب مکث کمی با اردوان

 

 !ترسی؟ می عمل از_

 

 چشماش تو زدم زل

 

 ....نه یا بعدش مردن از! چی؟ یعنی_

 

 آرومی صدای با و نشست لبم روی ناردوا دست

 :گفت

 

 وت بزنیاااا، حرفی همچین نشنوم  دیگه شششش،_

 .میشه درست چی همه بعدش شی عمل باید فقط



 

 :مگفت بحث کردم عوض برای و زدم تلخی لبخند

 

 ! پرسیدی؟ سوالی همچین چرا حاال خب_

 

 به چنگی داد، بیرون صدا بی و نفسش اردوان

 :گفت و زد موهاش

 

 !داری؟ عمل آمادگیه_

 

 آب ،دلم توی نشست عجیبی ترس بار اولین برای

 :گفتم استرس با و دادم قورت و دهنم

 

 !شده؟ چیزی_



 

 به سری و انداخت پایین و سرش که اردوان

 تو که چیزی اون فهمیدم داد تکون تایید ی نشونه

 .گرفتم قلب تپش هم باز واقعیه، گذره می ذهنم

 خوش خبر این از بود ای دیگه وقت هر اگه شاید

 می ترسیدم، می نه، حاال ولی شدم می حال

 پیش خوام می که طوری اون چیز همه ترسیدم

 دوندن به و پایینم لب و کشیدم عمیقی نفس نره،

 به خطاب لرزونی نسبتا صدای با و گرفتم

 :گفتم اردوان

 

 !شده؟ پیدا قلب_

 

 خیره چشمام تو کمی کرد، بلند و سرش اردوان

 :داد جواب و شد

 



 کشور خوب دکترای از تا دو توسط عمل آره،_

 نه و نود شناسم می و یکیش. بشه انجام قراره

 درصدم یک اون و آمیزه موفقیت عمالش درصد

 لبق بدنش که داره طرف شانس به بستگی دیگه

 .نه یا کنه می قبول و

 

 اون بریم باید! شد؟ چی رفتن آمریکا قضیه_

 .همینجاست عمل یا طرف

 

 درگیر مدت این خان کوروش همینجاست،_

 دردسر هم ور اون رفتیم می بوده، تو کارای

 شرایط گرفتیم تصمیم پس داشت، و خودش های

 خان کوروش گویا کنیم، مهیا همینجا و عملت

 این برای دکترا بهترین از تونسته که داشته آشنا

 بکشونه هم رو کیانی دکتر و کنه استفاده عمل

 .ایران



 

 و دستام لرزش جلوی تا کردم مشت و مدستا

 ترسیدم، می فقط بودن خوشحال جای بگیرم،

 ن،شد بدتر ترس عمل، نبودن آمیز موفقیت ترس

 از بعد چشمام نکردن باز ترس بدتر اون از و

 یخ دستای شد ترسم ی متوجه که اردوان عمل،

 صدای با و گرفت گرمش دستای تو و زدم

 :داد ادامه خشداری

 

 بقل شدن پیدا منتظر مگه فرمیسک، شبا آروم_

 چند! ترسی؟ می چی از حاال! نبودی؟ عمل و

 درست چیز همه بعدش و عملی اتاق تو ساعت

 .میشه خوب حالت. میشه

 

 آلودی بغض صدای با و اشک از شد پر چشمام

 :گفتم



 

 و شد بدتر چیز همه اگه! چی؟ نشدم خوب اگه_

 !چی؟ نبردم در به عمل این از سالم جون

 

 و من خشونت با و نشست پشتم اردوان دستای

 با و نشست گردنم پشت دستش آغوشش، تو کشید

 رسید می نظر به عصبی کمی حاال که صدایی

 :گفت

 

 شی،ب باید یعنی میشی، خوب نمیشه، هیچیت تو_

 ....دم می قول بهت و این

 ن،بیرو بیای اتاق اون از کامل سالمت با باید تو

 هب ندادیم، انجام تو منو هک هست کارا خیلی هنوز

 قوی فرمیسک، بزنی جا نیباید زودی این

 ....باش
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 روی چکیدن می چشمم از دونه دونه اشکام

 صورتم زد، می چنگ سینش به دستام و لباسش

 هق صدای کردم سعی و گذاشتم شونش روی و

 قلبی مدت همه نای بودم، امید نا. کنم خفه و هقم

 نبود، زندگی برای ای انگیزه نبود، عمل برای

 لیو نداشت فرقی هیچ برام نموندنم یا موندن زنده



 داشتم، انگیزه حاال کرد، می فرق اوضاع حاال

 می وجود تمام با رو زندگی این. داشتم امید

 ادی آشپزی کنم، عاشقی خواستم می تازه خواستم،

 کنم، درست غذا خودم و اردوان واسه بگیرم،

 کارایی برم، اردوان با و داشتم دوست که جاهایی

 !حاال؟ ولی بدم، انجام اون با و داشتم دوست که

 

 

 اردوان دستای و گرفت اوج هقم هق صدای

 با همش. کرد می حرکت پشتم روی وار نوازش

 مشکل این باید من چرا! من؟ چرا  گفتم می خودم

 لبق پیوند سن ینا تو باید من چرا! باشم؟ داشته و

 از بیماری همچین باید چرا اصال! بدم؟ انجام

! چرا؟؟؟! چرا؟! رسید؟ می ارث به من به مادرم

 براشون جوابی هیچ که دیگه چرای کلی و

 .نداشتم



 

 هقم هق صدای که میاوردم کم نفس داشتم کم کم

 تدس بود، افتاده سوزش به قلبم هم باز شد، خفه

 تحرک افتاد، شمارش به نفسام و شد حس بی چپم

 ظهلح یه تو و شد، بیشتر کمرم رو اردوان دستای

 سینم ی قفسه روی من دست شد، بلند جاش از

 و رفت میزم سمت به وال و هول با اردوان و بود

 خودم حال تو برداشت، کشوم داخل از و داروهام

 آمپول از که بودم ساله دو ی بچه یه مثل نبودم،

 یا کنه، می گریه یکل زدنش موقعه و ترسه می

 شدم می مریض وقت هر که خودم بچگیای مثل

 زا که این با بزنه آمپول برام خواست می دکتر و

 به شهنمی گفتم می بغض با بودم متنفر دارو تلخی

 و همش دم می قول! بدین؟ دارو آمپول جای

 خاطر به دونم نمی ولی شم، خوب زود و بخورم

 نمی قبول دکتر وقت هیچ نه یا بود قلبیم ناراحتی



 خوب زودتر که بزنم آمپول باید گفت می و کرد

 .شم

 

 باید گن می کردم عادت هم آمپول به که حاال و

 و میاد جدید دردای همینه، همیشه کنی، عمل

 عادی عشقم درد آیا ولی میشه، عادی قبلی دردای

 عادی جای عکسه، بر عشق درد شایدم! میشه؟

 ...نهک می بیشترشون قبل دردای کردن

 

 بهم و داروهام اردوان فشردم، هم روی و چشمام

 می چی دارم کنم حس که این بدون من و داد

 چشمام که این از قبل و دادم قورت همرو خورم

 :گفتم خودم با ببندم و

 



 همچین قراره اردوان دونستن می هم بقیه یعنی_

 که بود همین خاطر به شاید!  بده؟ من به خبری

 .ومدنی خونه کسی امشب

 

         

                             *** 

 

 کسی مثل شدم، بیدار خواب از حمیرا صدای با

 تو و چشام حاله و حس بی و خورده سرما که

 سرم باال که اردوان دیدن با چرخوندم، اتاق

 از آروم شدم بیزار خودم ضعف از بود ایستاده

 با حمیرا.  کردم سالم لب زیر و شدم بلند جام

 :گفت و شد نزدیک بهم گرانین

 



 نمی چیزی! نداری؟ درد! برم؟ قربونت خوبی_

 !بیارم؟ برات خوای

 

 صدای با و دادم تکون راست و چپ به سری

 :گفتم ضعیفی

 

 .نیست چیزی خوبم، نه_

 

 روی چنان هم اردوان و شدم بلند تخت روی از 

 ود،ب نشسته بود گذاشته تخت کنار که صندلی

 نکرد، نگرانی ابراز نزد، حرفی حمیرا جلوی

 یسع و بود زده زل بهم فقط نپرسید، حالمم حتی

 عمیقی نفس بخونه، نگاهم از و حالم داشت

 معضب کمی اردوان کنار در که حمیرا کشیدم،

 :گفت و سمتش کرد رو رسید می نظر به



 

 دیشب از هست، فرمیسک به حواسم من آقا_

 . کنین استراحت برین نخوابیدن

 

 

 از بگیره ازم و نگاهش که این دونب اردوان

 نگاهش که طور همون حمیرا و شد بلند جاش

 :داد ادامه بود گردش در تا دو ما بین

 

 .باال بیارم و فرمیسک ی صبحونه رم می من_

 

 در از و نگاهم. شد خارج اتاق از عجله با و

 و دش نزدیک بهم. دوختم اردوان به و گرفتم بسته

 در و بود وارششل جیب داخل که رو دستش

 .گذاشت صورتم روی و آورد



 

 !خوبی؟_

 

 .دادم بیرون صدا بی و نفسم

 

 دونم نمی شدم، عصبی خورده یه دیشب آره،_

 .شد چم یهو

 

 !بهتری؟ االن_

 

 همون و. گرفتم فاصله ازش و گفتم آرومی اوهوم

 رفتم می بهداشتی سرویس سمت به که طور

 :گفتم

 

 !نخوابیدی؟ دیشب از_



 

 ازب رو بهداشتی سرویس در نشنیدم بیجوا وقتی

 .سمتش چرخیدم و کردم

 

 !خوابیدم؟ می باید_

 

 نمی  و کردم تر زبون با و شدم خشک لب

 دمش بهداشتی سرویس وارد گفتم، لب زیر دونمی

 داشتم درد هنوزم زدم، صورتم و دست به آبی و

 خودم به نگاهی آیینه از نبود، خوش حالم و

 به چشمام زیر و بود یدهپر روم و رنگ انداختم،

 باز و آب شیر بود، شده سیاه دیشب ریمل خاطر

 آب تماس از شدم، صورتم شستن مشغول و کردم

 داد، می دست بهم خوبی حس صورتم با خنک

 ورتمص به تند تند و گرفتم آب شیر زیر و دستام

 اومد جا که حالم زدم، می آب
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 زا چقدم. انداختم آیینه تو خودم به ای دیگه اهنگ

 دختر یه میومد، بدم آیینه تو دختر از خودم

 هر که نبود، بلد کاری گریه جز که ضعیف

 می الح از و کشید می تیر قلبش افتاد می اتفاقی

 سرویس در و کشیدم پیاپی نفس چندین رفت،

 اتاق تو همچنان اردوان. کردم باز رو بهداشتی



 سمت به بندازم نگاهی بهش که این ونبد بود،

 .رفتم آرایشم میز

 

 شرکت اآلن نباید مگه اینجایی، هنوز که تو_

 در و خان کوروش صدای خوای می باشی

 !بیاری؟

 

 و کنندم مرطوب کرم و نشستم صندلیم روی

 سعی بود، کرده سکوت همچنان اردوان برداشتم،

 نتونستم آخرشم بگیرم ازش و نگاهم داشتم

 کردم، نگاهش آیینه تو از و کنم متمقاو

 :گفت جدیت با خورد گره هم به که نگاهمون

 

 !خوبی؟ مطمئنی_

 



 :دادم جواب مکث کمی با

 

 می خوبه، من حاله بگم باید منی نگران اگه_

 هی اتفاقا این ی همه. برسی کارت به بری تونی

 بدیش باشه، سخت برام هضمش که نیوفتاده شبه

 النا ریختم بهم و رسیدمت لحظه یه گفتی وقتی

 .میشم بهترم عملم بعده تو قول به خوبم، دیگه

 

 جاش سره یهو و برداشت سمتم به قدمی اردوان

 گیکالف با  و کشید ریشش ته به دستی ایستاد،

 :گفت

 

 هی منم بخور، و صبحونت پایین برو پس باشه_

 .بیمارستان بریم باید امروز. میام بگیرم دوش

 



 !آزمایش؟ برای_ 

 

 .داد تکون تایید ی نشونه به سری اردوان

 

 هم من بگیری دوش یه تو تا پس باشه،_

 .شم می حاضر هم خورم می و صبحونم

 

 مشغول  و گرفتم ازش و نگاهم میلم برخالف و

 حس شدم، صورتم و دست به کننده مرطوب زدن

 .زبر و خشکه بدنم کردم می

 

 اردوان و شد باز اتاق در که نگذشت ای لحظه

 و گذاشتم میز روی و دستم بیرون، رفت اتاق از

 یا قوی خیلی دختر. کردم نگاه خودم به آیینه از

 اب باید قویم، که دادم می نشون باید ولی نبودم،



 .نداشتم این جز ای دیگه راه میومدم کنار شرایط

 می تر سخت بقیه و خودم برای رو اوضاع نباید

 .کردم

 

 خارج اتاق از و جاش سره برگردوندم و کرم

 .کنم عوض و لباسام نداشتم حوصله حتی شدم،

 شدم، آشپزخونه وارد و رفتم پایین ها پله از

 می سینی روی رو مربا و پنیر داشت حمیرا

  نشستم صندلی چید،روی

 

 .کافیه خامه همون خورم نمی اینا مربا_

 

 و سرش و ترسید لحظه یه بود فکر تو که حمیرا

 ردک فوت صدا بی و سشنف من دیدن با کرد، بلند

 :گفت و



 

 دیگه پایین اومدی چرا دختر، منو ترسوندی_

 .اتاق تو میاوردم و صبحونت داشتم

 

 :دادم جواب و برداشتم نون تیکه یه

 

 بخورم، تکون تونم می سالمه پاهام خدا شکر_

 راچ پایین بیام تونم می من وقتی خوبه، که حالمم

 !باال؟ اریبی خودت با و میز رو چیز همه این تو

 .دیگه خورم می همینجا

 

 خودم سمت کشیدم رو سینی. کرد سکوت حمیرا

 با هم حمیرا. نونم تو ریختم خامه خورده یه و

 پارچ داخل از و شد نزدیک بهم  مکث کمی

 .کنارم گذاشت و ریخت پرتغال آب برام کنارش



 

 .طبیعیه گرفتم و آبش خودم بخور، کامل و این_

 

 بمل به و لیوان نداشتم خوردن به میلی که این با

 چقدر که بدم نشون کردم سعی و کردم نزدیک

 باید کی تا حمیرا برم، می لذت خوردنش از دارم

 بابت از و خیالش باید! خورد؟ می منو حرص

 اتاق تو رفتم می که من. کردم می راحت خودم

 برای یا و شدم می خوب یا داشت، حالت دو عمل

 که بودن بقیه و راحمی این ولی. راحت همیشه

 بخورن منو حرص عمل اتاق در پشت بود قرار

 زیادی زمان باشن، نگران سالمتیم برای و

 راحت خودم بابت از رو همه خیال باید نداشتم

 ...شاید نمیاوردم، دووم شاید. کردم می
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 آشنا صدایی که بودم لقمه دومین خوردن مشغول

 .شد بلند آشبزخونه بیرون از

 

 !اینجایین؟ جون حمیرا_

 

 سمت چرخیدم و شد خشک دستم تو لقمه

 می نگاه من به شده گرد های چشم با که حمیرایی

 سیاوش به من کرد می فکر هنوزم انگار کرد،

 شه، خراب حالم ممکنه دیدنش با و دارم حسی



 حمیرا خوردن، به کردم شروع و  ندارم اهمیتی

 رفت، بیرون آشبزخونه از حرفی هیچ ونبد هم

 بود، خوب همیشه حمیرا و سیاوش بین ی رابطه

 حتما باید عمارت  میومد وقت هر سیاوش و

 می صحبت باهاش کمی و دید می رو حمیرا

 .کرد

 

 ی لقمه چند اجبار به ولی نداشتم اشتها که این با

 خارج آشبزخونه از اکراه با و خوردم هم دیگه

 راحتی های مبل روی حمیرا و سیاوش شدم،

 ور بود، سخنرانی مشغول سیاوش و بودن نشسته

 رو دلبخن سمتم، برگشت که کردم سالم سیاوش به

 ولی کرد، نگاهم خیره ای لحظه و ماسید لبش

 لبخند که طور همون و اومد خودش به زود خیلی

 :گفت زد می مصنوعی

 



 !خوبی؟ خانوم چطوری ، سالم_

 

 تاقما تو برگردم خواستم و کردم تشکری لب زیر

 :گفت من به خطاب و شد بلند جاش از حمیرا که

 

 !خوردی؟ و صبحونت_

 

 آره_

 

 .برداشت قدم سمتم به

 

 .باشی نخورده کامل اگه حالت به وای_

 



 وارد و انداخت من به آمیزی تهدید  نگاه و

 دل دو کمی اتاقم به رفتن برای شد، آشبزخونه

 ول و سیاوش طور این بود احترامی بی شدم،

 می اتاقم سمت به بهش توجه بی و کردم می

 اون حاال و داشتم بهش حسی یه قبال من رفتم،

 رارف برای دلیل بس بود رفته بین از دلم تو حس

  خودش مثل و شدم نزدیک بهش کمی نبود،

 :گفتم و زدم اجباری لبخندی

 

 !گذاشته؟ جا چی خان کوروش باز_

 

 :شد متعجب سیاوش

 

 !خان؟ شکورو_

 



 عادت منم خان کوروش میگه اردوان انقدر_

 . کردم

 

 صداش اینطور بودم نشنیده حاال تا آخه آهان_

  کنی،

 

 :داد ادامه و زد تکیه مبل به

 

 به چی هر صبح از نذاشته، جا چیزی نه_

 مجبور ده، نمی جواب زنیم می زنگ اردوان

 .دنبالش بیام خودم شدم

 

 .حمومه_

 



 تداش حقم شد، متعجب سیاوش ی قیافه دیگه بار

 میاد بدمون هم از همچنان اردوان منو بقیه دید از

 اوصاف این با نداشتیم، هم کار به کاری اصال و

 مخصوصا! خبرم؟ با رفتنش حموم از چطور من

 و ده نمی توضیحی هیچ کاراش برای که اردوانی

 جمع برای.رفتم نمی اتاقش سمت وقت هیچ منم

 :گفتم سردخون خیلی سوتیم کردن

 

 ان خورده یه دیشب از دکتر، ببره منو شد قرار_

 اونم گفتم بهش حمیرا بودم،وقتی احوال خوش

 .میاد و گیره می دوش یه گفت

 

 همون و کرد مکث صورتم رو کمی سیاوش

 کرد می اشاره روش به رو مبل به که طور

 :گفت

 



 !شینی؟ نمی_

 

 روی. رفتم سمتش به و انداختم بهش نگاهی مردد

 :وگفتم نشستم مبل

 

 !چطوره؟ سروناز_

 

 می درس هنوز! چطوری؟ خودت. خوبه اونم_

 ؟!خونی

 

 دادم تکون راست و چب به سری

 

 شدم بیخیالش نه_

 



 !چرا؟_

 

 برای وقت خان کوروش قول به نذاشت، شرایط_

 هست، زیاد خوندن درس

 

 زنگ گوشیش که بگه چیزی خواست سیاوش

 گوشیش ی  حهصف و من به گذرایی نگاه خورد،

 من جلو خواد نمی و مهگله کردم حس انداخت،

 شم بلند جام از خواستم  که همین بده، جواب

 :گفت محکمی صدای با و داد جواب سیاوش

 

 .بله_

 

. دوختم آشپزخونه در به و گرفتم ازش و نگاهم

 برم، من که بیاد حمیرا بودم منتظر



 

 امشب سفر برای نکنم فکر ولی ندیدمش، نه_

 .باشه هآماد

 

..._ 

 

 پیششم االن. ده نمی جواب نزن، زنگ بهش نه_

 .زنم می حرف باهاش خودم

 

 زل هم سیاوش سیاوش، سمت برگشتم تعجب با

 :داد ادامه و هام چشم تو زد

 

 مهمه چقدر سفر این بفهمه زرنگه، اردوان_

 .میاد حتما

 



 کرد، قطع رو گوشی خدافظی با و

 

 شسیاو به رو و بگیرم و تعجبم جلوی نتونستم

 :گفتم

 

 !برین؟ خواین می جایی_

 

 برداشت، مبل از و تکیش سیاوش

 

 باشه حتما باید اردوانم مهم، کاریه سفره یه آره_

 بریم، اون بدون داره اصرار کنه، نمی قبول ولی

 خودشم بزرگه، ریسک یه رفتن اون بدون ولی

 کنه ریسک حاضره ولی دونه می و این

 

 !نمیاد؟ چرا_



 

 شد، چشمام ی خیره و کرد مکث هم ازب سیاوش

 نفوذ، قابل غیر و بود شده جدی

 

 وصلش اینجا به چیزی یه انگار دونم، نمی_

 و بکنه دل ازش تونه نمی که چیزی یه. کرده

 .کنه ریسک خاطرش به حاضره
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 ول برای االن گرفتم و تعجبم جلوی سختی به

 ابرویی بود، زود اردوان و من بین حس رفتن

 :گفتم و انداختم باال

 

 چیزی به زندگیش کل تو اردوان نکنم فکر_

 بکنه، دل ازش نتونه حاال که باشه بوده وابسته

 . بهتره نبودش کنه می فکر شاید

 

 شد متمایل جلو به کمی سیاوش

 

 و سپرد کاردانش به و کار باید گن می! بهتره؟_

 پس از فقط که کاریه نه،اردوا کاردان االن

 از کارو و زنن می گند یا بقیه میاد بر خودش

 اشنب مفید خیلی یا کنن، می بدتر هست که اینی

 .بد نه خوب نه ره می پیش خنثی چیز همه



 

 سینی با حمیرا لحظه همون و دادم تکون سری

 ریخته چایی سیاوش و خودش برای اومد، چاییش

 سینی کردن تعارف از بعد سیب، آب من و بود

 :گفت سیاوش به رو و گذاشت میز روی رو

 

 !میرین؟ امشب! شد؟ چی_

 

 گرفت دستاش بین و چاییش لیوان سیاوش

 

 چی اردوان ببینیم باید نیست، معلوم هیچی فعال_

 اشتباهی کوچکترین بریم  خودمون میگه،اگه

 رو همه دهن  سرمون، بریزن پلیسا میشه باعث

 لشونک بسه بزنن یکی داشت، نگه بسته نمیشه که

 می فنا به رو همه و کنن می اشاره شرکت به



 مجبوریم، ولی باشه قانونی غیر شاید کار دن،

 احتم باید میاد، بر اردوان پسه از فقط کارم این

 .باشه

 

 جور فکر هزاران شدن، گرد ممکن حد تا چشمام

 بودم، شده الل و رفت می رژه ذهنم تو واجور

 با که بود توضیح مشغول چنان هم سیاوش

 :گفتم؟ لرزونی صدای

 

 !کاریه؟ چه مگه! پلیس؟_

 

 من به رو و انداخت حمیرا به نگاهی نیم سیاوش

 :داد جواب

 



 مجبوریم دادنش انجام برای که کارایی سری یه_

 که کارایی همون مثل بزنیم، دور و قانون

 حساس اوضاع سریم این دن، می انجام رقیبامون

 دشمنه، نیست، رقیب هی فقط رقیب چون تره،

 نابود و چی همه بزنه اومده ، نیومده رقابت برای

 نابودیه با مساویه خطایی ترین کوچک کنه،

 هر و شده شکایت ازمون باریم چند هممون،

 حالت به و کرده درست و چی همه اردوان سری

 نمیشه دیگه سری این ولی برگردونده قبل

 بلیمق های پرونده بیوفتیم گیر کرد، رد و اتهامات

 .میوفته جریان به

 

 !هایی؟ پرونده چه_

 

 :گفت و دهنش تو کشید و پایینش لب سیاوش

 



 حساب به خونواده این جزء هم تو فرمیسک_

. باشی مطلع چیزا از سری یه از باید میای،

 ودب گفته بهم و دونست می تر قبل خیلی از حمیرا

 هب نگرانیا بیشتر االن چون نگم، چیزی فعال

 راحت بشنوی من زبون  از االن ولی توِا، خاطر

 رداف پس که این تا بیای کنار باهاش تونی می تر

 همی،بف موقعی اون تو و بیوفته اتفاقی یه بخواد

 ایبی کنار باهاش تونی نمی اصال دیگه اینجوری

 االن دونم می دونی، می مقصر رو ما ی همه و

 اومده وجود به سواالیی چه فکرت تو ممکنه

 ،نیست کنی می فکر تو که طوری اون ولی باشه

 توجهی قابل مقدار خوردیم، دست رو عده یه از

 نباید، که کسی دست افتاده شرکت سهام از

 پاپوش خواستن باری چند شده، پیچیده اوضاع

 شدیم، متوجه موقع به و برامون کنن درست

 قسمت یه تو مواد کردن جاساز کوچکش ی نمونه

 و غذا تو مواد همون ریختن و شرکت مهم های



 سری یه کارکنا، از تن چند و اردوان چایی

 ارک تو ما بگن بخوان که بودن کرده دیگم کارای

 اون حتی چیزاییم، جور این و مواد قاچاق

 مرسیدی موقع به ما و رفتی دوستت با که مهمونی

 جورایی یه بودن فهمیده بود، شده هماهنگ هم

 سری هی خواستن می خانی کوروش ضعف نقطه

 اون دونی می اصال کنن، شروع تو از چیزارو

 می ادعاش انقدر که اون! کجاست؟ آالله دوستت

 یه چرا اصال یا! نزد؟ بهت سر یه بعدش چرا شد

 ! نداد؟ پیام

 

 که سیاوش به زدم زل و دادم قورت و دهنم آب

 :داد ادامه مکث کمی با

 

 هم عوضیا همون طرف از بود یکی اونم چون_

 هم فهمیدم من هم اینم  برادرش هم خودش



 حساس روابطتون روی همین برای اردوان،

 این تو و خودش جای داشت سعی االله بودیم،

 شه نزدیک اردوانم به حتی که کنه، محکم خونه

 حرفی تو به شد نمی ها موقع اون نتونست، ولی

 وچی همه لجبازی خاطر به بود ممکن چون زد،

 به تو و بود تدوست تنها آالله کنی، خراب و

 یه برات نمیشد کردی، می کاری هر خاطرش

 زرنگ وقتایی یه آالله گرفت، شخصی محافظ

 و بود شده که گوشی بحث بار یه حتی شد، می

 دست گوشى رو اردوان كه بود فهمیده اون

 بهت بهونه این به خواست می حساسه گرفتنات

 زنگ به کسی که گوشی بده، مخفی گوشی یه

 صورت در و نبره پی دادناش پیام و زدناش

 ههم از بفهمه کسی که این بدون بتونه نبودنش

 .باشه خبر با اوضاع
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 باور شد، می گردتر و گرد لحظه هر چشمام

 این مخصوصا بود، سخت شنیدم می که چیزایی

 می اردوان و من اوضاع از همیشه آالله که

 های تماس از گفتم، می و چیز همه ممن و پرسید

 ترسی مرموزش، های مهمون تا گرفته تلفنیش

 سیاوش که بزنم حرفی خواستم و دلم تو نشست

 :داد ادامه و نذاشت



 

 بین حرفای تمام از داریم، خبر چیز همه از ما_

 بودین، صمیمی حد چه تا دونیم می آالله، و تو

 کمش سن وجود با شد، می زرنگ زیادی گاهی

 حساسیت تمام بود، بلد کار و بود دیده آموزش

 قصد اول از ما بود، همین خاطر به اردوان های

 خواستیم می همین برای. بودیم فهمیده رو آالله

 بیشتر چى هر ولی داریم، نگه دور ازش رو تو

 بهش تو چون بود، فایده بی کردیم می تالش

 باعث ما حرکت هر و بودی، شده وابسته خیلی

 روی زیادی آالله شد، می اوضاع شدن رت خراب

 هخون از ذاشت نمی اردوان بود، گذاشته تاثیر تو

 تخود سره بالیی یا ترسید می چون بیرون بری

 تنها چون آالله کنی، کاری خراب یا بیاری

 بود، حرف برات حرفش میومد حساب به دوستت

 تنهایی حس چون کردی، می کنیم فرار گفت می

 جز رو کسی گفتی می خودت با و کردی می



 گه آالله که فراریم های بحث از نداری، آالله

 خبر هم کشید می پیش خنده و شوخی با گداری

 داد، می شو شست و ذهنت داشت خوب داریم،

 باز قلبم امان بی های تپش و بود مونده باز دهنم

 داشت وقفه بی سیاوش ولی بود شده شروع هم

 .زد می حرف

 

 وت دادیم می خرج به سیتحسا بیشتر چی هر ما_

 نمی گاف جوره هیچ هم آالله کردی، می بدترش

 دوره که گم می بشی، بدبین بهش نسبت تو که داد

 ،بودیم تر زرنگ ما باز ولی بلد، کار و بود دیده

 مامت کیفت، به هم کردیم وصل شنود اتاقت تو هم

 هیچ آالله همین واسه شد، می ضبط حرفاتون

 هب توجه با چون بکنه، غلطی هیچ نتونست وقت

 که کاری از و خوندیم می و دستش ما حرفاتون

 اون میشدیم، آگاه بدن انجام بخوان بود ممکن

 اردوان و من مهمونى رفتى باهاش كه روزیم



 گفتم می من. کردیم می بحث شما راجب داشتیم

 فرمیسک برای رو آالله دست زودتر چی هر باید

 همون نمیشه، فعال گفت می اردوانم کنیم، رو

 کتابخونه، بری خوای می گفتی تو هم موقع

 داشتم قصد برو، گفتم من و نذاشت اردوان

 تو تا لیو برین کجا خواین می ببینم کنم تعقیبتون

 و اردوان داشتم من و بیرون رفتی خونه از

 پیش من ی نقشه با و امروز که کردم می راضی

 رفتین، و شدی آالله ماشین سوار تو كه بریم

 و هخوب فرمونشم دست که بود رفته یادمون انگار

 زدیم عمارت از تا. کنه گم و راه بلده خوب

 رفته اشم بود، شده دیر کنیم تعقیبتون که بیرون

 لیو کنیم پیداتون که کشید طول کمی و بودین

 تویى تویي، مهم. نیست مهم گذشته االن. کردیم

 .  شى دچار آالله سرنوشت به خوایم نمى كه

 



 با و کردم مشت و دستام افتاد، لرزش به نمبد

 :گفتم لرزونی صدای

 

 !کجاست؟ االن... له..  آال_

 

 :گفت و کشید آهی سیاوش

 

 عده یه شده، غیب مدتیه نداره، خبر ازش کسی_

 ..گن می

 

 :داد ادامه و کرد سکوت کمی

 

 نیست، معلوم چیزی هنوز ولی زیاده ها شایعه_

 چقدرم هر خطرناک، و بود حساس کارش

 .نداشت سنی بازم باشه زرنگ



 

 :گفتم وحشت با و گرفتم دهنم جلوی و دستم

 

 !مرده؟_

 

 .داد تکون سری افسوس با سیاوش

 

 .نیست معلوم چیزی هنوز که گفتم دونم، نمی_

 

 همه این شکست، بغضم و انداختم پایین و سرم

 بود شده بازی باهام بودم، خورده رکب مدت

 بود، قربانی یه هم لهآال شک بدون ولی ولی،،،

 دونستم نمی هنوز که کثیفی بازی قربانی

 ینا کجای من فهمیدم می کاش فقط چیه، داستانش

 ...بازیم
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 !شد؟ راحت خیالت_

 

 اردوان، به افتاد نگاهم و آوردم باال و سرم

 بود زده زل و بود همیشه از تر جدی صورتش

 کالفه کمی که حالی در  هم سیاوش یاوش،س به

 :گفت اردوان به خطاب رسید می نظر به



 

 موقعیت چه دونی می خودت فهمید، می باید_

 یک تا نیست بچه دیگه فرمیسک داریم، حساسی

 هچ بفهمه باید! بریم؟ پیش کاری پنهون با باید

 یاد باید باشه، انتظارمون در ممکنه چیزهایی

 .تنهایی به حتی بیاد رب خودش پس از بگیره

 

 .باشه تنها نیست قرار_

 

 باال و صداش کمی و شد بلند جاش از سیاوش

 .برد

 

 یم شیر دهن تو بریم باید ما! کجا؟ تا! کی؟ تا_

 نای در قبال ما! بیاری؟ خودت با فرمیسکم خوای

 خیلی امروز به تا اگه. بودیم زده حرف باره



 نمی که بوده این واسه نیومدن فرمیسک سراغ

 محمدرضا ولی کوروشه، واقعیه دختر دونستن

 خواستیم می ما دونن، می همه دیگه حاال و فهمید

 جونش با که این نه کنیم محافظت دختر این از

 تو هب کار این کن فکر منطقی اردوان. کنیم بازی

 .موفقیت با اونم کنیم تمومش باید شده واگذار

 

 از ومن و گرفت و دستم مچ سمتم اومد اردوان

 :گفت سیاوش رو و کرد بلند جام

 

 همه به حواسم. کنم چیکار باید دونم می خودم_

 .کنی یاددآوری تو نیست نیازی هست چیز

 

 همراه و کشید رو دستم سیاوش به توجه بی و

 های زدن صدا به و برد اتاق سمت به خودش

 .نکرد توجهی هیچ هم سیاوش



 

 در لحظه همون و اتاقش تو برد و من اردوان

 تو زد زل اردوان و در به چسبیدم بست، و اتاق

 کمی بود شده خشک چشمام اشک چشمام،

 زیر و اومد باال اردوان دست بودم، ترسیده

 صدای با و زد پس و چشمم اشک نشست، چشمم

 :گفت آرومی

 

 از هستم من تا نگفتم مگه که، ترسیدی باز_

 وفتهبی اتفاقی گذاشتم حاال تا مگه! نترس؟ چیزی

 !بیوفته؟ بخواد حاال که

 

 :زدم لب آروم

 

 ...اردوان_



 

 اب و کرد وارد بود دستش تو که چونم به فشاری

 :گفت عصبی لحنی

 

 کردم دوری ازت سال همه این بده، منو جواب_

 دور خودم از رو تو کردم سعی کردم تا بد باهات

 بازم ولی بیزارم ازت که دادم نشون دارم، نگه

 تو بره خار یه ذاشتمگ بازم! نبودم؟ مراقبت

 دعوای و بحث وجود با مدت این تمام! دستت؟

 !نبودم؟ بودم، بینمون

 

 اردوان صدای که دادم تکون سری آرومی به

 .شد بلندتر

 



 چی نگران دقیقا االن! کنی؟ می گریه چرا پس_

 یهرچ هرکی یا میوفته اتفاقی هر تا چرا! هستی؟

 ایج چرا! کردن؟ گریه به کنی می شروع گه می

 نارک اتفاقات با کنی نمی سعی گرفتن غوره آب

 نگد شیش تمام باید کی تا شی، بزرگ که! بیای؟

 هک نکنی، اشتباه وقت یه که باشه تو به حواسم

 وقتی بذار شو، بزرگ فرمیسک نشه، بد حالت

 و فکر تمام بیرون ذارم می عمارت این از و پام

 چه قراره من نبوده در که نباشه اینجا خیالم

 ه،ن یا میای بر خودت پس از که بیوفته، اتفاقی

. باشم اینجا ساعته چهار بیست تونم نمی که من

 از خیلی دارم، نشده تموم کار کلی مدت این تو

 و رفتم می باید جاهایی کردم، کنسل قرارارو

 ااین شم، دور تهران از  خواستم نمی چون نرفتم،

 همکاری باید هم تو فرمیسک ولی نیست، منت

 .نه یا نیک

 



 مدت از بعد بودم، شده اردوان ی خیره بهت با

 چی یعنی دیدم، می و عصبانیتش دوباره ها

 طور این اردوان که میوفتاد داشت اتفاقی

 به و گرفتم ازش و نگاهم بود، شده پرخاشگر

 و نشست کمرم روی دستش که دوختم پایین

 روی عصبیش نفسای آغوشش، تو شدم کشیده

 کرد، می دگوگون و حالم و دش می خالی گردنم

 منتظر انگار زد، می شور دلم و بودم شده شوکه

 ...ناجور اتفاق یه. بودم منتظره غیر اتفاق یه
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 تجزیه و اردوان و سیاوش حرفای ذهنم تو داشتم

 حاال که صدایی با اردوان که کردم می تحلیل

 :گفت ودب شده تر آروم کمی

 

 هم وت فرمیسک ولی برم، تند انقدر خواستم نمی_

 رو من زندگی گفتم بهت شی، عوض باید

 قول و زدم بهت که حرفایی از نذار هواست،

 سختی راه ما کنم، نظر صرف دادم بهت که هایی

 از هم با جفتمون باید که راهی داریم، رو پیش

 .میشه سخت تنهایی بیایم، بر پسش

 

 :لرزید امصد و گرفت دلم



 

 !کنی؟ چیکار خوای می_

 

 :داد جواب مکث کمی با

 

 فهمیدی بعدا شاید_

 

 .بفهمم االن خوام می من_

 

 تسویه باید که هست قدیمی حسابای خورده یه_

 .بشه

 

 مى حرف چى راجب!حسابایى؟ خورده چه_

 !زنى؟



 

 فهمى، نمى چیزى تو بدم توضیح چقدرم هر من_

 روزایى همچین واسه و خودم دارم كه سالهاست

 شه شروع اصلى بازى كه روزى كنم، مى آماده

 یزىچ بیخیال تونم نمى برسم، خواستم به بتونم و

 .كشیدم زحمت سال همه این خاطرش به كه بشم،

 

 بی چشمای خیره اومدم، بیرون اردوان آغوش از

 :نالیدم بغض با و شدم روحش

 

 !بگذری؟ خیرش از نمیشه_

 

 .نمیشه  نه_

 

 :گفتم مردد



 

 !من؟ خاطر به حتی_

 

 :داد جواب درنگی هیچ بدون

 

 .تو خاطر به حتی_
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 نداشتم، ازش و حرف این توقع خوردم، جا

 لحن با بعدش و كرد سكوت اى لحظه اردوان

 :گفت آرومى

 

 برام چقدر كار این كه بودم گفته بهت قبلنم_

 از درصدم یك اگه شم، یالبیخ تونم نمى مهمه،

 آدم یه مثل تونم نمى عمر آخر تا بگذرم خیرش

 پاشم و خوردم كه قسمیه یه. كنم زندگى عادى

 .مونم مى

 

  دادم، قورت و بغضم

 



 !شى؟ بیخیال كه نداره راهى هیچ یعنى_

 

 داد تكون سرى

 

 .نه_

 

 نمى شرایطى هیچ تحت مطمئنا كردم، سكوت

 مىن حرفى یا اردوان. بدم تغییر و نظرش تونستم

 .كرد مى عمل بهش شرایطى هر تحت یا زد

 

 لرزش داشتم سعى و گزیدم و لبم استرس از

 .كنم كنترل و صدام

 

 ! چى؟ بیوفته اتفاقى اگه_

 



 نشست موهام روى اردوان دست

 

 .نیوفته كه كنم مى و تالشم تمام_

 

 ...اگه-

 

 گذاشت لبم روى رو شصتش انگشت اردوان

 

 ننگرا تو گم، مى بازم گفتم ارب هزار شششش_

 یگهد راه بیام باید یعنى میام، بر پسش از نباش،

 .نمونده برام اى

 

 كاش زدن حلقه خواستم نمى انداختم، پایین و سرم

 خطاب ضعیف منو بازم و ببینه چشمام توى و

 .شدم مى بزرگ باید بود اردوان با حق كنه،



 

 كه بكشه آغوش به منو دوباره خواست اردوان

 خودم دست دیگه اشكام ریزش. شدم جدا ازش

 منو بازم بخواد داشت اهمیتى چه اصال نبود،

 از كه زیاده انقدر دردا وقتى كنه، خطاب ضعیف

 جلوى میتونه  چطور آدم میشه خارج تحملت

 ! بگیره؟ و ناراحتیش

 

 دستم كه شه نزدیك بهم دیگه بار خواست اردوان

 :گفتم عصبى لحنى با و جلو آوردم و

 

 وامخ نمى دیگه االن گفتى هارو گفتنى نیا، جلو_

 تگف ریسكه كارت گفت سیاوش بشنوم، چیزى

 ىم وقتى بزنید، دور و قانون باید گفت خطرناكه

 میومدى نباید بدى انجام كارى همچین خواستى

 مى نباید كردى، مى امیدوارم نباید من، سمت



. مكن تكیه بهت بخوام و شم وابسته بهت ذاشتى

 كه همونى بودى قبل اردوان همون كاش

 طورى روم در رو و بود بهم حواسش دورادور

 ازش كه بدم دل بهش نتونم كه كرد مى رفتار

 برو ولى دادم دل بهت اردوان آره. باشم بیزار

 مى بدى انجام بخواى و كارى دونم مى چون

 شده تموم كارت كه برگرد زمانى ولى برو دى،

 لىو برو. نباشه بارهدو رفتن به نیازى كه باشه

 .باش دادم بهت كه دلى مواظب

 

 قاتا از عجله با بزنه حرفى بذارم كه این بدون و

 مى اردوان شك بدون. باغ تو رفتم و شدم خارج

 .ببینم و رفتنش نداشتم طاقت و رفت

 

 هدیگ كاره شدم، مى بزرگ باید میومدم كنار باید

 .اومد نمى بر دستم از اى
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 جلوتر و کردم می خفه دستم با و هقم هق صدای

 همون به باغ، ته به رسیدم که انقدری رفتم، می

 خیره و شد قطع گریم ای لحظه مرموز، ی کلبه

 آخرین اومد نمی یادم که ای کلبه شدم، کلبه ی

 قدم سمتش به آرومی به زدم سر بهش کی بار

 رمس پشت کسی شم ئنمطم تا برگشتم و برداشتم



 باز رو کلبه در شد راحت خیالم وقتی نیومده

 :گفتم آرومی به و ترس با. شدم واردش و کردم

 

 !هستین؟ خانوم_

 

 تمرف و کردم روشن و برق نشنیدم صدایی وقتی

 .جلوتر

 

 !خوابیدین؟_

 

 و اتاقش سمت رفتم نشنیدم صدایی هیچ وقتی

 و ها لباس از ولی نبود، کسی شدم، وارد مردد

 معلوم شد می دیده گوشه اون که نامرتبی تخت

 می زندگی همینجا هنوزم که. جایی بردنش بود

 فضا انداختم، کلبه دور تا دور به نگاهی کنه،



 و ندونستم جایز و موندن که بود خوفناک انقدر

 طوری کلبه هوای. شدم خارج کلبه اون از سریع

 کهت روی فاصله کمی با و افتادم سرفه به که بود

 خودم اب و کشیدم می عمیقی نفسای نشستم، سنگی

 هایی برنامه چه برام دیگه سرنوشت گفتم می

 روزای پس! کجا؟ تا عذاب و درد دیگه داره،

 کنار بود قرار که روزایی همون! میاد؟ کی خوب

 .باشه اردوان

 

 م،بست و چشمام و گرفتم و صورتم جلوی و دستم

 .باشه تاهکو اگه حتی. خواست می آرامش دلم

 

 شد باعث ظهر مخی رو گرمای و سوزان آفتاب

 نگه باز زور به و هام پلک. شم بلند جام از

 اب بود، حال بی و کوفته تنم تمام و بودم داشته

 ماشین نبود رسوندم، عمارت به و خودم سختی



 می و همین منم داد، می رفتنش از خبر اردوان

 که تیمد تمام در نبینم، و رفتنش تا رفتم خواستم،

 شده سرم پشت حمیرا ی متوجه بودم باغ توی

 نیومد، جلو ولی بود بهم حواسش پشت از بودم،

 .دارم نیاز تنهایی به بود فهمیده اونم انگار

 

 و قرصام چیزی هر از قبل و شدم اتاقم وارد

 شکست نشده هیچی هنوز کردم می حس خوردم

 بود داده ترجیح من به رو کارش اردوان خوردم،

 نیاز بهش همیشه از بیشتر که موقعی درست و

 بودن معلوم و رفت برسه، کارش به تا رفت داشتم

 قرار امروز که افتاد یادم آن یه تو برگرده، کی

 کرمف که این از قبل... ولی بیمارستان بریم بود

 و دخور در به ای تقه کنه پیدا ادامه این از بیشتر

 .شد باز در

 



 پشیمون بگه بیاد که باشه، اردوان داشتم توقع

 از بست، و در و داخل اومد بابا نبود، ولی شده

 کردم گریه که بود معلوم کردم پف قرمز چشمای

 ایم بهونه حتی کرد انکارش شد نمی جوره هیچ و

 ویر کنارم شد نزدیک بهم بابا نکردم، پیدا براش

 :گفت و نشست تخت

 

 !خوبی؟_

 

 .نمک سالم باید رفت یادم که بود درگیر ذهنم انقدر

 

 .خوبم آره_

 

 یعنی که ها نگاه اون از انداخت، بهم عمیقی نگاه

 :گفت بابا و انداختم پایین و سرم خودتی، خر



 

 اینم و گفته بهت هارو گفتنی اردوان دونم می_

 ولی ترسیدی، کمی شایدم و شدی شوکه دونم می

 .شد می انجام باید زود  یا دیر که بود کاری این

 

 چشمای برای خوبی ی بهونه کرد، مکث کمی

 .بود داه بهم قرمزم

 

 سری یه مونده فقط شده، درست همه کارا_

 .میشی بستری فردا  بدی، انجام باید که آزمایش

 

  سمتش برگشتم تعجب با

 

 !فردا؟_

 



 . داد تکون سری

 

 .فردا همین آره_

 

 زودی این به عمل شد نمی باورم شدم، شوکه

 ایصد با شد، ندترت و تند قلبم های تپش باشه،

 :گفتم لرزونی

 

 !دونه؟ می اردوان_

 

 داد تکون نه ی نشونه به سری بابا

 

 و کارش تا رفت رفت، نمی دونست می اگه نه_

 ....ولی تو، عمل به برسه و کنه تموم زود

 



  شدم خیره بابا به شده گرد چشمای با

 

 .برسه نکنم فکر ولی_
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 . شد خراب سرم رو دنیا دوم بار برای

 



 !نمیاد؟_

 

 نتکو سری تاسف با و گرفت ازم و نگاهش بابا

 .داد

 

 می بر کارش شدن تموم محض به ولی نه_

 هب کردم شروع و شدم بلند جام از خیالم تو گرده،

  خاطرش به که مهمیه کاره چه این که زدن، داد

 که! ر؟شی دهن تو فرستین می و اردوان دارین

 خطر باید چرا که! کنه؟ می چیکار داره اردوان

 الل خودم و بود جنگ ذهنم تو بخره، جون به و

 .  بودم شده

 

 هم رو و چشمام و گرفتم دستام بین و سرم

  شد بلند جاش از  بابا فشردم،



 

 .میریم صبح فردا. شو آماده فردا برای_

 

 داد می رفتنش از نشون که هاش قدم صدای و

 دورانی صورت به و دستم  کف.  اتاق تو بیچید

 ،کشید می سوت داشت سرم کشیدم، شقیقم روی

 و مکشید عمیقی نفسای بود، جنگ سرم تو انگار

 .نداشت تمومی درد این کردم، باز و چشمام

 

 

*** 

 

 

 همه کردم، سر و شالم و بوشیدم و کتیم مانتوی

 لمث انداختم، اتاقم به و نگاه آخرین بود، آماده چی



 رفتم آرایشم میز سمت به مرتب، و تمیز همیشه

 تهبس یخ تنم تمام. روحم بی ی قیافه به زدم زل و

 بودم، داده دست از و انگیزم دیگه بار و بود

 موندم می زنده! چیکار؟ خواستم می انگیزه اصال

 !کشیدم؟ می درد! کردم؟ می چیکار

 

 !ای؟ آماده فرمیسک_

 

 شتب قرمز یچشمای با حمیرا صدا، سمت برگشتم

 من که بود شده اتاق وارد طوری بود، سرم

 ،نبودم دنیا این این تو انگار اصال نشدم، متوجه

 بدون که کسی برت بود، شده برت بازم حواسم

 شده حاال و دزدید و دلم بفهمم یا بخوام که این

 رسامیا با حق که این مثل ذکرم، و فکر تمام بود

 دل این و دادم دل و شد برت حواسم من بود،

 .کرد قبل از تر برت و حواسم دادگی



 

 شدم نزدیک حمیرا به و کشیدم جلو و سرم شال

 :گفتم  گرفته و بود روح بی که صدایی با و

 

 . آمادم من_

 

 به منو یهو و  کرد نگام غم با ای لحظه حمیرا

 گریه از خبر هاش شونه لرزش کشید، آغوش

 فخال بر بود معلوم چشماش از داد، می کردنش

 قرص و دیشب من کرده، گریه صبح خود تا من

 کشیده، درد من جای حمیرا و خوابیدم  و خوردم

 مادری حقم در و بود مادر من برای که حمیرایی

 جدیدی آدمه شدنم بیدار با صبح من و کرد، می

 از و احساسم من احساس، بی آدمی بودم، شده

 مرگ با داشتم که زمانی اونم بودم داده دست



 تا رفت امیدم تنها و کردم می نرم بنجه و دست

 برسه، کارش به

 

 هاش گریه میون و شد بلند حمیرا هق هق صدای

 :گفت

 

 معلوم که جایی بفرستمت شه نمی راضی دلم_

 مامت باش، قوی فرمیسک انتظارته، در چی نیست

 به بودی، تو من زندگیه امید تنها مدت این

 تو مراقب تا گذشتم خودم زندگیه از خاطرت

 نای به بیش وقت خیلی من نبودی تو اگه باشم،

 یاددگاری تنها تو. دادم می بایان لعنتی زندگی

 سالم و برو زندگی، ی انگیزه تنها من، برای

 این مکنی شروع جدید زندگیه یه تا برگرد برگرد،

 که بریم می بیش طوری همون رو زندگی دفعه

 .بیا سالم بیا، فقط بخوای، تو



 

 مثل من و نداد ندن حرف ونام بهش گریه

 بودم، مونده آغوشش تو حرکت بی ای مجسمه

 ویت من اشکای نداشتم، ریختن برای اشکیم حتی

 و کردم سکوت بود، شده تموم سالها این تمام

 و دستاش و کشید بیرون آغوشش از من حمیرا

 که کاری همون گذاشت صورتم طرف دو

 می مانجا من رو حرفاش بهتر تاثیر برای اردوان

 تاثیر حرف خواست می هم حمیرا حتما بس داد،

 .بزنه گذاری

 

 

 یه ،نمیشه هیچی برم، قربونت نترسی فرمیسک_

 انجام باید حالت شدن بهتر برای که عملی عمله،

 من خوب، خوبه میشی خوب بعدش بدی،

 درد سال همه این هستی، قوی دختر تو مطمئنم،



 شیبا حال خوش باید دیگه االن کردی تحمل و

. میشی خوب میشه، درست چیز همه امروز از

 این خاطر به که کارایی تمام تونی می وقت اون

 بدی، انجام و بدی انجام تونستی نمی حالت

 

 شدم، حمیرا مهربون و نگران چشمای ی خیره

 بدون طوری و بود من کردن آروم برای حرفاش

 نمی خودشم شک بدون که زد می حرف نفس

 این کرد می حس فقط ه،ک می چی داره فهمید

 .همین بیاره زبون به باید چیزارو

 

 !بریم؟_

 

 بود ایستاده در چهارچوب تو که بابا به نگاهی

 .بودم نشده هم بابا ورود ی متوجه حتی انداختم،



 حمیرا بود، برت من حواسم نشد، هم حمیرا

 !شده؟ عاشق اونم نکنه! شی؟

 

 کنترل. گریش داشت سعی که حالی در حمیرا

 :گفت و برگشت بابا سمت به هکن

 

 .بریم_

 

 و شم جدا حمیرا از تا بود کافی کلمه یه همین و

 عجله انگار. برم در سمت به اون از جلوتر

 ببینم که داستان، ی نتیجه برای عجله. داشتم

 !نه؟ یا مونم می! میشه؟ چی داستان این اخره
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 رفتیم راست یه و اومد اهامونب هم حمیرا

 حمیرا و بود جدی بابا مدت تمام در بیمارستان،

 بودم گذاشته و سرم منم ریخت، می اشک آروم

 از دیگه کردم، می نگاه بیرون به و شیشه روی

 اون نمیاد، اون بودم، شده امید نا اردوان اومدن

 انگار بود، تر مهم من از کارش و داشت کار

 وت کسی هر از بیشتر و ردوانا که بودم من فقط

 رسیدیم ای لحظه از بعد خواستم، می دنیا این

 و دمش بستری بعد دقیقه ده از تر کم و بیمارستان

 .آزمایشات انجام برای رفتم



 

 مومت کارم کی نفهمیدم که بود پرت حواسم انگار

 پنجرش از و کشیدم دراز تختی روی حاال و شده

 بود، شده اریکت هوا کردم، می نگاه آسمون به

 رتصوی داشتم، نفرت ازش همیشه که ای تاریکی

 نمی کنار چشمم جلوی از ای لحظه هم اردوان

 با همش کرد، می تر کالفه و من این و رفت

 شبه و عمل درست تاریخ بابا اگه گفتم می خودم

 بود مهم انقدر کارش اگه ولی موند می گفت می

 میدفه می اگه پس نگذشت ازش منم خاطر به که

 .رفت می بازم

 

       *** 

 

 

 شخص سوم



 

 

 آن کالفه و انداخت جلویش های پرونده به نگاهی

 به که طور همان و انداخت میز روی را ها

 را انشدست و کشید پوفی به زد می تکیه صندلیش

 دست باید امروز برد، فرو موهایش در

 بود رسیده دیر اما کرد می رو را محمدرضا

 از و کرده تمام را کار رضامحمد که دیر آنقدر

 کردن فکر مشغول بود، گریخته جرم ی صحنه

 سیاوش و شد باز در که بود شده بعد ی نقشه به

 میز روی را لیوان امد، سمتش به دست به لیوان

 زد می تکیه میز به که طور همان و گذاشت

 :گفت

 

 !رسیدی؟ ایم نتیجه به! شد؟ چی_

 



 از  و زد کنار را صندلیش خشونت با اردوان

 حس خودش روی را زیادی فشار شد، بلند جایش

 و اش مریضی و فرمیسک طرفی از کرد، می

 تفرص بهترین امروز لعنتی، کار این طرفیم از

 انج کلی از بعد که فرصتی بود، داده دست از را

 وگرنه بود آورده دست به نقشه و کندن

 .بزند آب به گدار بی که نبود کسی محمدرضا

 

 چی همه نگیر، سخت خودت به نقدرا اردوان_

 خورده یه خوردن حرص جای میشه درست

 م،میندازی گیرش باالخره بگیر، جیگر به دندون

 به که ها راه تمام بهتر، موقعیت یه نشد امروز

 .نشده بسته رومون

 

 .برگشت سیاوش سمت به عصبانیت با اردوان

 



 ریخته برنامه امروز برای چقدر دونی می_

 کی دیگه موقعیتی همچین نیست ممعلو! بودم؟

 دختر دنبال روز هر که محمدرضا میاد، پیش

 می راه و کارش دیگه ماه چند تا همینا که، نیست

 .ندازن

 

 قدمی و گذاشت میز روی را لیوانش هم سیاوش

 .شد نزدیک اردوان به

 

 حرص بشینیم! کنیم؟ چیکار گی می حاال خب_

 اکار و عقب به گردیم می بر اینجوری! بخوریم؟

 !میشه؟ درست

 

 که عصبانیم خودم دست از نمیشه، درست نه_

 فکر این به چرا که نیوفتادم، راه زودتر چرا

 .بده انجام زودتر و کارش بخواد که نکردم



 

 با و نشست اردوان ی شانه روی سیاوش دست

 :گفت ارامی لحن

 

 نکرده بو و دستمون کف که ما ولی دونم، می_

 هم اونا جرم رفتیم می ما راگ شاید اصال بودیم،

 و اونجا ریختن می پلیسا اگه.  ما گردن میوفتاد

! چی؟ بودیم کار اون باعث ما کردن می فکر

 فرار راه! کنی؟ چیکار خواستی می وقت اون

 !داشتی؟

 

 .شد قبل از بلندتر اردوان صدای

 

 باید ولی کردم، می پیدا راهی یه باالخره آره_

 .شد می انجام امروز کار



 

 بحث فهمید دید را اردوان عصبانیت که سیاوش

 اردوان با بحث همیشه  یعنی فایدست، بی او با

 خودش که کند می را کاری همیشه فایدست، بی

 و باشد خودش حرف باید حرف داند، می صالح

 منطقش کند، نمی قبول را دیگری چیز این جز

 .دیگر است

 

 همان و گرفت فاصله اردوان از کمی سیاوش

 :گفت رفت می عقب عقب که طور

 

 .باشه تو با حق شاید دونم نمی_

 

 :داد ادامه و کرد میز روی لیوان به ای اشاره 

 



 .نشه سرد بخور و قهوت_

 

 می چون شد، خارج اتاق از سریع خیلی و

 حال به را اردوان باید موقعیت این در که دانست

 ابتث او به تجربه نگذارد، سرش به سر و گذاشته

 اردوان با کردن بحث مواقع این در دبو کرده

 .داشت نخواهد  دنبال به خوبی ی نتیجه

 

 شد، چندان دو اردوان خشم رفت که سیاوش

 آمد، فرود میز روی اش شده مشت های دست

 بیرون گردنش رگهای همانند هم دستش رگهای

 آن در و کشید می سوت سرش بودن، زده

 یم که مادری کرد، می فکر مادرش به موقعیت

 تمام در که مادری بوده، عمد از مرگش دانست

 محمدرضا زد، نمی دم و کشید درد سالها این

 باز سالها آن خاطرات. بود بسته را دهانش خوب



 او از که خاطراتی همان شد، یاددآوری برایش ها

 کاری و بود بچه بود، ساخته پرخاشگر شخصی

 بود، انتقام وقت حال ولی آمد نمی بر دستش از

 .مادرش قاتل از امانتق
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 نمی که بود شده زیاد قدر آن اردوان عصبانیت

 ار ماشینش سویچ کند، کنترل را خودش توانست



 سوار رفت، ماشینش سمت به  سریع و برداشت

 اتوبان به چه هر افتاد، راه اتوبان سمت به و شد

 د،ش می برابر چند عصبانیتش شد می تر نزدیک

 تا بود کرده رها را اش زندگی و خانه هفته یک

 که کاری نشد، و برساند پایان به را امروز کار

 ها چیز خیلی از بود، تالش در برایش سالها

 گوشیش زنگ صدای برسد، جا این به تا گذشت

 صدای با کند نگاه گوشی به که این بدون شد، بلند

  داد، جواب اش عصبی

 

 !بله_

 

 .پیچید گوشی در ای مردانه صدای

 

 !شما؟ حال خان، اردوان سالم_



 

 افزود، اردوان خشم بر محمدرضا خندان صدای

 داشت سعی و کرد مشت فرمان روی را دستانش

 .کند کنترل را خشمش

 

 کنی رو و دستم نتونستی که این از شنیدم_

 امروز کار بگم زدم زنگ! آره؟ هستی عصبانی

 ندادی دست از رو یچیز تو پس شد، کنسل کال

 .نباش ناراحت

 

 راست سمت به را ماشین سرعت همان با اردوان

 سکوت داشت، نگه خاکی جاده در و کرد هدایت

 :زد می حرف همچنان محمدرضا و بود کرده

 



 اراىك درگیر كه این جاى بودم گفته بهت قبلنم_

. شی شریک من با كارا تو تونی می باشى من

 من با بودنه دونی می خوب هستی باهوشی پسر

 .داره منفعت برات چقدر

 

 !غیرتی؟ بی قیمت به! قیمتی؟ چه به_ 

  

 رفت باال محمدرضا ابروهای

 

 دیگه باشی موفق کارت تو روز به روز وقتی_

 غیرت دونی می اصال! چیکار؟ خوای می غیرت

 و پسرش ذهن که کسیه غیرت بی! چی؟ یعنی

 شست طور این خودشه دل تو که ای کینه برای

 سمت به روز به روز پسرش که ده می شو و

 هب منم امروز ى برنامه بابت حتى كه. بره تباهی

 گرم تو سره نیست معلوم هیچ داده، غلط آماره تو



. كنه مى غلطى چه نبودت تو داره خودش و كرده

 میومد خودش داشت عرضه اگه کوروش اون

 شپسر که این نه کرد می تسویه من با و حسابش

 درپ اونه، و من بین دیرینه جنگ این ته،بفرس و

 نهمردو داشتم پسر اگه من پسر، با پسر پدر، با

 هک این نه جلو رفتم می خودم کنار کشیدمش می

 .کنم سپرش

 

 کثافت نذار مرتیکه، بفهم و دهنت حرف_

 دونی نمی هنوز خودتم انگار کنم رو و کاریات

 .هستی آشغالی چه

 

 دندان و رزیدل می خودش به خشم از اردوان

 خالف بر فشرد، می هم روی محکم را هایش

 کند کنترل را خشمش توانست نمی خوب همیشه

 به رو محمدرضا کاش کرد می آرزو دل در و



 شگلوی دور را دستانش توانست می تا بود رویش

 دستان در که آنقدر دهد، فشار محکم و کند حلقه

 در محمدرضا پوزخند صدای. دهد جان خودش

 ی مردانه صدای دنبالش به و یچیدپ گوشی

 .خودش

 

 دیدهنا حرفاتم گفتم، رو ها گفتنی من حال هر به_

 کی که پره، کجا از دلت دونم می چون گیرم می

 خودم های جوونی مثل چون ولی کرده، پرت

 تو نیومد دلم نترس همچین و باهوشی و زرنگ

 اونی پسر که این با شی، حیف کوروش دستای

 و باشی عاقل کافی فقط دارم، و هوات بازم ولی

 کوروشم حرفای به کنی، انتخاب و درست راه

 سال همه این داشت غیرت اگه اون نده، اهمیت

 اون که کرد نمی مخفی آدم و عالم از و دخترش

 حاال و شه تر مریض روز به روز معصوم طفل

 خبر عمل، گفتم راستی بکشه، عمل به کارش



 درگیر تو که موقعی درست صبح امروز داری

 هنوز عمل، اتاق تو رفت فرمیسک بودی من کار

 می بخوای اگه ولی چطوره، اوضاعش دونم نمی

 من آدمای که، دونی می کنم، می خبرت پرسم

 .هستن جا همه

 

 به و جایش بارگی یک به اردوان خشم تمام

 متعجب صدای با و شد گرد چشمانش داد، تعجب

 :گفت بلندی و

 

 !عملی؟ چه! گی؟ می داری چی_

 

 همه از اردوان کرد می فکر گویی که محمدرضا

 :گفت رفته باال ابرویی با دارد خبر چیز

 



 .دیگه قلب عمل! بده؟ انجام عملی چه بود قرار_

 

 رو کوروش از هم باز فهمید می تازه که اردوان

 گوشی ای دیگه حرف هیچ بدون خورده دست

 اصرارش و کوروش های حرف. کرد قطع رو

. شد تکرار ذهنش در کار این انجام و رفتن برای

 ار فرمیسک تا اینجا فرستاد را او کوروش پس

 دش نمی باورش! چرا؟ ولی بفرستد عمل اتاق به

 عمل چه هم آن داشته، عمل امروز فرمیسک

 ی شماره بود، شده کشدار هایش نفس مهمی،

 ده بوق، دو بوق یک گرفت، را خان کوروش

 تماس هم باز و تگرف دوباره. نداد جواب بوق،

 .ماند نتیجه بى

 

 را ماشین. افتاد جانش به خوره مثل شوره دل

 تهران سمت به خبری هیچ بدون  و کرد روشن



 خود زودتر چه هر باید کرد، حرکت به  شروع

 دروغ خبر این اگر حتی رساند، می تهران به را

 خود و رفت می رفت، می باید هم باز باشد بوده

 روی را پایش شد، یم فرمیسک حال جویای

 شدت از که صدایی با و گذاشت گاز پدال

 زیر بود شده رنگه دو زیاد حرص و عصبانیت

 :کرد زمزمه لب

 

 .اومدم فرمیسک، بیار دووم_
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 سه از بعد توقفى هیچ بدون و باال سرعت با

 رتعما سمت به عجله با. رسید تهران به ساعت

 هیچ و بود رفته فرو تاریكى در عمارت رفت،

 . رسید نمى گوش به صدایي

 

 در كسى. شد وارد و كرد باز را در سرعت به

  و كرد روشن را ها برق. نبود عمارت داخل

 صداى با داشت مى بر قدم جلو به كه طور همون

 :گفت بلند

 



 !حمیراااااا؟ فرمیســك، فرمیــسك،_

 

 به و كرد یكى تا دو را ها پله نشنید صدایى وقتى

 هکالف بود، خالی اتاق. رفت فرمیسك اتاق سمت

 برداشت، را گوشیش و کشید موهایش به چنگی

 محسن که همین و گرفت را محسن ی شماره

 :گفت خشنی صدای با داد جواب

 

 شد خارج عمارت این از کسی هر نگفتم مگه_

 !رفتن؟ کجا. کن خبرم سریع

 

 :داد جواب آرام رزیدل می که صدایی با محسن

 

 ...کنید باور آقا_

 



 .شد قبل از تر بلند اردوان صدای

 

! نداری؟ خبر هیچی از که این! کنم؟ باور چیو_

 !کجان؟ گم می

 

 . کرد سکوت هم باز محسن

 

 حرف باشه  بسته، رم تو دهن کوروش بس_ 

 اطراف این دیگه ولی فهمم می خودم نزن

 .نبینمت

 

 حرفی زدن ی اجازه محسن به که این بدون و

 هایی قدم با  و کرد قطع او روی را گوشی بدهد

  مطمئن حال شد، خارج عمارت از محکم و تند



 هر باید داشته، عمل امروز فرمیسک که بود شده

 .رساند می او به را خود زودتر چه

 

 نداشت شک رفت، همیشگی بیمارستان همان به

 ،برد می سر به بیمارستان آن در االن فرمیسک

 .نرسد دیر کرد می دعا دلش در فقط

 

 

 به ات کشید طول کمی تهران ساعت آن ترافیک با

 خودش سریع نبود دلش در دل برسد، بیمارستان

 این بم و زیر تمام رساند، نظر مورد قسمت به را

 باغل که پرستاری به بود، بر از را بیمارستان

 پرستار شد، نزدیک دید می فرمیسک سر باالی

 دش بلند جایش از شناخت، را اردوان عسری خیلی

 :گفت دید را بودنش هول وقتی و

 



 !کنم؟ کمکتون تونم می! شده؟ چیزی_

 

 :گفت و گذاشت میز ی لبه را دستش اردوان

 

 !داشت؟ عمل امروز فرمیسک_

 

 .شد متعجب پرستار ی قیافه

 

 !نیستین؟ جریان در شما مگه ولی بله_

 

 

 پایین به لندیب از کرد حس لحظه آن در اردوان

 خودش داشت سعی حال این با ولی کرده، سقوط

 .کند کنترل را



 

 یا شده تموم عمل رسیدم، تازه بودم جایی من نه_

 ! عمله؟ اتاق تو هنوز

 

 . هستن اتاق داخل هنوز_

 

 بست، یخ بارگی یک به اردوان تن تمام

 

 !کی؟ از_

 

 این زا بیشتر نکنم فکر ولی میشه، ساعتی چند_

 .هبکش طول

 

 به شوک در هم هنوز داد، تکان سری اردوان

 افتاده اتفاق سریع قدر آن چیز همه برد می سر



 صورتش به دست کند، درک توانست نمی که بود

 را تعادلش داشت سعی که طور همان و کشید

 :گفت آرام کند حفظ

 

 !کجاست؟ عمل اتاق_

 

 نمی یادش حتی که بود شده منگ و گیج قدر آن

 هب نیز خودش قلب! بوده؟ کجا قبال عمل اتاق آمد

. کرد می فکر چیز یه به فقط و بود آمده درد

 ...فرمیسک
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 شده اردوان شدن هول ی متوجه که هم پرستار

 و گفت او به را عمل اتاق دقیق آدرس بود

 اتاق به را خود دو با تشکری هیچ بدون اردوان

 دمه کنده پر مرغی مانند کوروش رساند، عمل

 بار یک لحظه چند هر و رفت می راه عمل اتاق

 اردوان زد می چنگ اش گندومی جو موهای به

 نگرانی ایستاد، جایش سره کوروش دیدن با

 از را حالش و کرد سرایت هم او به کوروش

 یرونب حرص با را نفسش کرد، بدتر بود که اینی

 این توانست مین هم هنوز و بود عصبانی. داد

 اما آرام هایی قدم با کند، درک را کوروش کار



 آنقدر کوروش و رفت کوروش سمت به محکم

 .نشد متوجه که بود درگیر ذهنش

 

 نگاهی خشونت با ایستاد، پشتش درست اردوان

 :گفت و انداخت او به

 

 !چرا؟_

 

 سریع خیلی خورد، جا اردوان صدای با کوروش

 گرد چشمانش ردوانا دیدن با و برگشت عقب به

 .شد

 

 !کنی؟ می چیکار اینجا تو_

 

 !نداشتی؟ منو دیدن توقع! چیه؟_



 

 هم رو را اش خسته چشمان اى لحظه كوروش

 :داد ادامه ترى بلند صداي با اردوان و گذاشت

 

 نداشت، وجود كه عملیاتى سره فرستادین منو_

 كه كردم مى فكر این به داشتم مدت تمام كه

 از و واقعیت كه كردم، تباهاش رو نقشه كجاي

 نباشه تنش به سر خواستم مى كه همونى زبون

 منو! خوردم؟ مى دست رو باید هم شما از شنیدم،

 راچ دیگه منو آدماى! سیاه؟ نخود دنبال فرستادین

 !هان؟! خریدین؟

 

 نگران، و کالفه هم و بود عصبی هم که کوروش

 رفت، عقب قدمی و کشید صورتش به دستی

 و بود کرده خوش جا گلویش در انهمرد بغضی

 مک که کمری با. کند خفه را مرد این داشت قصد



 یصندل روی رفت می شکستگی به رو داشت کم

 و گرفت دستانش میان را سرش نشست، کنارش

 :گفت خشداری صدای با

 

 باشه فرمیسک به حواست گفتم اول همون از_

 همریض قلبش نشو، نزدیکش گفتم دور، از ولی

 آدم قلب عشق کنه، می ترش مریض یوابستگ

 شقلب که کسی به برسه چه میاره در پا از و سالم

 وت گفتم براش، نیست گو جواب دیگه و داغونه

 یول نباش برادر براش دخترم، فرمیسک پسرمی

 سن تو مریضه فرمیسک بشه، عاشق نذار

 و باش جدی باش، رفتارت مراقب گفتم. حساسیه

 و نشه نزدیکت توق هیچ که کن برخورد طوری

 یکارچ. کنه قبولت لحظه یه نتونه فکرشم تو حتی

 آخر لحظه تا که کردی چیکار! اردوان؟ کردی

 مپشیمون داشت کم کم که! بود؟ انتظار چشم بچم

! کردی؟ چیکار. بری گذاشتم چرا که کرد می



 فردای از که سنگینه انقدر ما کار دونی نمی مگه

 باید لحظه هر دختر این که. نداریم خبر خودمون

 کنه می چیکار کجاست اردوان که بلرزه دلش

 .خوبه حالش

 

 های چشم به نگاهی کرد، بلند را سرش کوروش

 :داد ادامه و انداخت اردوان

 

 هک امانتی با دخترم با قرارمون، و قول بود این_

 !کردی؟ چیکار دستت سپردم

 

 آخرین تا فرمیسکش شد، دگرگون اردوان حال

 .سیاه نخود دنبال او و بوده ارشانتظ چشم لحظه

 زا که صدایی با و زد پشتش پر موهای به چنگی

 :گفت بود شده رگه دو خشم شدت



 

 من از! نبود؟ بس کردم بازی نقش سال همه این_

 الییهیو یه بودین، ساخته هیوال یه فرمیسک پیش

 صدمه بهش کسی ذاشت نمی و بود مراقبش که

 بالیی یه اشتد امکان لحظه هر خودش ولی بزنه

 فکر ترسید، می من از فرمیسک بیاره، سرش

 اون از و مادرم انتقام خوام می من کرد می

 ولی جانی، یه قاتل یه بودم شده براش بگیرم،

 من داشت اعتماد که کسی تنها به دلش تهه بازم

 می خطر احساس جا هر بچگی همون از بودم،

 دونست می چون گرفت می پناه من پشت کرد

 بهش کسی ذارم نمی کنم اذیتش خودم دمچق هر

 قطف اولم همون از فرمیسک! میبینی؟ بزنه، آسیب

 برد، می حساب ازم متنفره، من از کرد می فکر

 من از وقت هیچ ولی کرد می عصبیش کارام

 هک طوری اون نتونستم وقت هیچ اومد، نمی بدش

 آوردم رو خشونت به کنم، دورش خودم از باید



 هک این جایی به! شد؟ چی باز ولی کردم تحقیرش

 تا شد می نزدیک بهم بازم باشه فراری من از

 من و کنه عصبانی منو بازم تا کنه، تالفی و کارم

 کردی انتخاب و اشتباهی راه سراغش، برم

 می اول روز همون از اگه شاید خان، کوروش

 هااینجا به کار برادرین و خواهر تا دو شما گفتی

 هم موقع اون دارم شک زمبا چند هر کشید، نمی

 هک نیست چیزی عشق رفت، می پیش درست کار

 . گرفت و جلوش بشه

 

 :داد ادمه و کرد مکث کمی

 

 .میاد بیاد بخواد_
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 را اش خیره نگاه و کرد بلند را سرش کوروش

 ها حرف این شد نمی باورش اردوان، به دوخت

 می مگر اصال باشد، شنیده اردوان زبان از را

 جایش از بگوید، چیزی عشق راجب اردوان شود

 را اردوان ایستاد، اردوان روی به رو و شد بلند

 نتوانست وقت هیچ ولی بود کرده بزرگ خودش

 وقت هیچ! گذرد؟ می چه مرد این دل در بفهمد



 از خالی که نگاهی نفهمید، را سردش نگاه معنی

 .داد می نشان احساس بی را او و بود حسی هیچ

 

 ...خب_

 

 .داد ادامه کوروش و کرد سکوت اردوان

 

 !داری؟ دوست و فرمیسک تو_

 

 خوبی به را این داشت، شک هم کوروش خود

 فرمیسک مراقب همیشه اردوان که دانست می

 او که اردوانی است، ممکن غیر... عشق اما بوده

 مردی! بود؟ که نبود بلد عاشقی شناخت می

 خالصه اش زندگی تمام که احساس بی و خشک

 داشت، هدف اش زندگی برای کار، در شد می



 مانع فرمیسک دانست می که سخت هایی هدف

 خوب همه که داد می انجام هایی کار شود، می

 اردوان اما است، خطرناک حد چه تا دانستند می

 از و کند چه باید که دانست می و بود ای حرفه

 دبل کند، تهدیدش کمتری رخط که برود راه کدام

 را کارش و بزند کنار را خطرناک های راه بود

 .ببرد پیش موفقیت با

 

 نشست، اردوان ی شانه روی کوروش دستان

 دید، می گونه این را اردوان بود بار اولین

 دق انقدر کی! بود؟ شده بزرگ انقدر کی پسرش

 ایدش که پسری! بود؟ شده درشت هیکلش و کشیده

 واقعیش پسر همانند ولی نبود شواقعی پسر

 وا پسر اردوان گفته که اصال داشت، می دوستش

 پسر پس کرده بزرگ را او خودش! نیست؟

 .آمد می حساب به خودش



 

 با حق شاید شد، خیره اردوان چشمان در

 کور را چشمانش حدی به انتقام بود محمدرضا

 چطور و کی نشد متوجه اصال که بود کرده

 انقدر انتقام این یعنی دند،ش بزرگ فرزندانش

 پسر حس ی متوجه حتی که بود مهم برایش

 دخترش عاشق پسرش یعنی! بود؟ نشده بزرگش

 مک دخترش کند، باور توانست نمی نه! بود؟ شده

 مردی دیگر که او! چه؟ پسرش بود سال و سن

 وصلت این دانست می خوب و بود شده

 و رفت می باید زیادی های راه اردوان. اشتباست

 که هایی راه شد، نمی فرمیسک حضور با

 نمی نظر صرف ازشان عنوان هیچ به اردوان

 .شدند می تباه جفتشان کرد

 



 و تو بین چی توام با! شدی؟ ساکت چرا اردوان_

 و دهش وابسته تو به فرمیسک که این!  فرمیسکه؟

 داره قبول من حتی کسی هر از بیشتر رو تو

 چیزی بهش مه تو که نگو ولی دونم می خودم

 مه با که نگو کردی، امیدوارش که نگو گفتی،

 .زدی گند که نگو اردوان گذاشتین، قرار و قول

 

 سرش حتی یا بکشد خجالت که این بدون اردوان

 و زد زل کوروش چشمان در بیندازد پایین را

 :گفت محکم

 

. داشت امید به نیاز چون کردم امیدوارش_

 .هشد من از جزئی وقته خیلی فرمیسک

 

 خطر زنگ برایش این شد، مشت کوروش دستان

 می سر پشت نیز را عمل خطر دخترش اگر بود،



 از جزئی فرمیسک بود، خطر در هم باز گذاشت

 باید بود، خطر خوده اردوان و بود شده اردوان

 رخ اتفاقی که این از قبل هم آن کرد، می کاری

 .دهد
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 صندلی روی همانجا شد شل که کوروش پاهای

 کشید، می تیر که بود او قلب بار این نشست،

 می خوب اردوان داد، تکیه صندلی به را سرش

 در است، خراب کوروش حال حد چه تا دونست

 داشت حق کرد، می سکوت فقط مواقعی چنین

 اما بود، دویشان هر ضعف نقطه فرمیسک حال

! باشد؟ فرمیسک اقبمر که بود نداده قول مگر

 خطر در بیشتر فرمیسک که او حضور بدون

 نشست اش سینه روی که کوروش دست. بود

 برای باید شد، دور آنجا از سریع اردوان

 میاورد، آب هم و گرفت می قرص هم کوروش

 این دانست، می خوب را اش خوانده پدر عادت

 .نبود خوبی حال حالش

 

 طور همان رساند، داروخانه  به را خود سریع

 با شد می کوروش قرص  ی تهیه مشغول که

 ربا اولین برای دهد، می توضیح که گفت خودش



 چون دهد، می توضیح را چیز همه کوروش به

 سرش در یعنی کوروش سکوت دانست می

 زند، می بهم را چیز همه که گذرد می چیزهایی

 تحت اوضاع کرد، می خراب را کار نباید

 .شد می خارج نترلشک از نباید بود کنترلش

 

 می دستش در را معدنی آب بطری که حالی در

 سفیدپوش مردی رفت، عمل اتاق سمت به فشرد

 زدن حرف حال در و بود ایستاده کوروش کنار

 و افتاد دستش از بطری شد، شل دستانش بودند،

 اردوان رساند، آنها به را خودش بلند هایی قدم با

 وله با و تادایس دکتر کنار کوروش به توجه بی

 :گفت وال و

 

 !بود؟ چطور عمل! چطوره؟ حالش_

 



 دلبخن رسید می نظر به خسته که حالی در دکتر

 :گفت و زد رنگی کم

 

 چی مببینی باید بود، آمیز موفقیت عمل خدا شکر_

 زا رفت پیش خوب چیز همه که اینجاش تا. میشه

 مار،بی اوضاع به میگرده بر دیگه بعدش به اینجا

 آیا که این و روحیش عمل از بعد یها مراقب

 .نه یا کنه می قبول و قلب بدنش

 

 خیالش. نشست هم روی ای لحظه اردوان چشمان

 نمی صدایی هیچ دیگر و بود شد راحت کمی

 ،ببیند را فرمیسک خواست می فقط اآلن شنید،

 وجودش در دلبری که طالیی مو دخترک همان

 .ممکن غیر مقابلش در خودداری و بود

 



 حتی هایش کار تمام که شیطانی دخترک انهم

 کی یعنی نشست، می دل بر زدنش حرف لحن

 به را طالییش مو فرمیسک دوباره توانست می

 حتی! بزند؟ بوسه صورتش به و بکشد آغوش

 .بود شده تنگ هم موهایش نوازش برای دلش

 

 :گفت دکتر به رو و کشید صورتش به دستی

 

 !کجاست؟ فرمیسک_

 

 اردوان و کوروش بین را اهشنگ لحظه دکتر

 :گفت آرامی به و چرخاند

 

 .سیو آی به شدن منتقل_

 



 جدا آنها از اردوان تا بود کافی کلمه یک همین و

 ار فرمیسک باید برود، سیو آی سمت به و شود

 وگرنه شده، که قیمتی هر به هم آن دید، می

 .آورد نمی دوام را امروز

 

 !؟بود حالی چه در االن فرمیسک یعنی
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 و رساند یو سی آی به را خود سریع اردوان

 بود، کیانی دکتر با زدن حرف مشغول کوروش

 تگف کوروش به دکتر اما بود آمیز موفقیت عمل

 ودب ضعیف فرمیسک باشد مراقب خیلی باید که

 خطرناک، برایش استرسی ترین کوچک و

 عمل چه دخترش دانست می خوب کوروش

 عدب به این از اما است گذاشته سر پشت را سختی

 نگه دور استرس از را او توانست می چطور

 بود شده دخترش حواس و هوش تمام! دارد؟

 جدا فرمیسک از راهش که اردوانی اردوان،

 .بود

 

 پارتی کلی با هم آن ساعت چند از بعد اردوان

 رایب هم آن شود یو سی آی وارد توانست بازی

 نگاهش که همان فاصله، با هم آن کم زمانی مدت

 وصل او به دستگاه همه آن که افتاد فرمیسک به

 دهانش روی که اکسیژنی ماسک توسط و بود او



 دیدن طاقت شد، شل پاهایش کشید می نفس بود

 . نداشت وضع این در را فرمیسک

 

 بدن رفت، جلو آرام و کشید صورتش به دستی

 و بود تخت روی کفرمیس ظریف و نحیف

 دلش چقدر لحظه آن در بود، بسته آبیش چشمان

 از را او و کند بلندش تخت روی از خواست می

 ردک می حس شد، تر نزدیک تختش به ببرد، آنجا

 هر داشت دوست که خوابی است، خواب اینا همه

 .شود تمام زودتر چه

 

 که فرمیسک سر باالی ی صفحه به نگاهی

 هم هنوز انداخت، داد یم نشان را قلبش ضربان

 هم روی را چشمانش ای لحظه ، زد می قلبش

 ی سینه در جدیدی قلب امروز از گذاشت،

 مراقبت به نیاز که قلبی تپید، می فرمیسک



 می! میامد؟ بر پسش از اردوان یعنی داشت،

 مجبور اگر دارد، نگه سالم را قلب این توانست

 ! چه؟ بشکند را او شود

 

 لحظه همان که شد سکفرمی صورت ی خیره

 تانسب صدای با و شد نزدیک اردوان به پرستاری

 :گفت آرامی

 

 تر سریع چه هر خواهشا شد، تموم وقتتون_

 قطف ثانیه چند حده در گفتین کنید، ترک اینجارو

 .ببینینش

 

 

 که دکن ماندن بیشتر به اصرار تا برگشت اردوان

 :داد ادامه برستار



 

 شما به چطور کترد دونم نمی من محترم آقای_

 نیست خوب بیمار اوضاع داده، ورود ی اجازه

 .بیرون برین خواهشا

 

 او به که همین داد، پرستار به را حق اردوان

 نگاه بود، کلی خودش بودن داده ورود ی اجازه

 که طور همان و دوخت فرمیسک به را آخرش

 خارج اتاق از شود می جا به جا گلویش سیبک

 حتی که بود شده زده وحشت قدر آن شد،

 ردک مشت دستانشرا بگیرد، را دستانش نتوانست

 .رفت کوروش سمت به حرص با و

 

 کرد، می خالی او سره را حرصش باید شاید

 همچین او با هماهنگی بدون توانست چطور



 آمد می فرمیسک سره بالیی اگر! کند؟ کاری

 !چه؟

 

 نزدیکی در و کرد بیشتر را هایش قدم سرعت

 کوروش. ایستاد بیمارستان اطحی در کوروش

 آن از بود، شده خیره زمین به و زد می قدم آرام

 بود کرده زندگی قوی عمر یه که بود مردانی

 می در پا از داشت دخترش سخت عمل  با حال

 هم باز باشه، بوده خوب عمل هم چقدر هر آمد،

 شد، می شروع بعد به حال از تازه کار سختیه

 با که کرد می رعبو فکر هزاران ذهنش در

 .شد باره افکارش ی رشته آشنا صدایی

 

 !ببینینش؟ رین نمی_

 



 آشفته صورت آن با اردوان برگشت، کوروش

 مانند بود خسته هم آن بود، ایستاده رویش به رو

 .کوروش

 

 !دیدیش؟ تو_

 

 داد تکون سری اردوان

 

 .کوتاه خیلی_

 

 همان و گرفت اردوان از را نگاهش کوروش

 لب زیر داد می ادامه هایش زدن دمق به که طور

 :گفت

 

 !خوبه_



 

 قدم اش شانه به شانه افتاد، راه دنبالش اردوان

 .رو به رو به دوخت را نگاهش و برداشت

 

 اومدی چرا باشی دخترت پیش که این جای به_

 !نداری؟ و دیدنش دل نکنه! بیرون؟

 

 .داد بیرون صدا با را نفسش کوروش

 

 .کنم فکر بیرون اومدم_

 

 !چی؟ به_

 

 سمت به چرخید ایستاد، کوروش مکث کمی با

 : گفت و اردوان



 

 دونی می آیندش، و حالش این به فرمیسک، به_

 این تو که دارم، دوستش و عزیزه برام چقدر

 از نکردم، که کارایی چه حالش این برای مدت

 مامت آمریکا، ببرمش خواستم می شدم امید نا اینجا

 که موقعی درست دم،کر فراهم اونجا و شرایط

 درست هم اینجا چی همه داشتیم رفتن به تصمیم

 .ایران میاد گفت دکترشم حتی شد،

 

 کرد مکث کمی

 

 .  نگرانم خیلی فرمیسک ی آینده برای من_

 

 متعجب و کرد تعجب کوروش لحن از اردوان

 :گفت



 

 ...خب_

 

 و گرفت اردوان از را نگاهش ای لحظه کوروش

 محکمی لحن با و شد چشمانش ی خیره دوباره

 :گفت

 

 طوری اونم بیرون، برو فرمیسک زندگی از_

 خودت شم، امید نا ازت نذار. نبینه لطمه که

 .کنی می درک خوب و منظورم
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 توقع نكرد، تعجب كوروش حرف این از اردوان

 به چیز همه دانست مى داشت، را حرف این

 هك بزند حرفى خواست رفت، نخواهد پیش آساني

 :داد ادامه كوروش

 

 اون شدى فرمیسك گاهه تكیه تو خودت قول به_

 یه دیگه روز دو ، كمه سنشم وابستس، تو به فقط

 ونا تازه میوفتى، سرش از بینه مى رو دیگه نفر

 باهاش سال همه این كه كارایى تمام یاد روز



 مى كه تىنیس اونى تو فهمه مى و میوفته كردى

 خودت فرمیسك جاى و نرسیده روز اون تا خواد،

 راىب زوده، حرفا این براى. كنار بكش نشدى تباه

 .زوده جفتتون

 

 اردوان جانب از حرفى منتظره كه آن بدون و

 حرص با را دستانش اردوان شد، دور او از باشد

 دستش هاى رگ تمام كه طورى كرد مشت

 روى جا مانه زد موهایش به چنگى. شد نمایان

 .نشست نیمكت

 

 حرفش هم او شناخت، مى خوب را كوروش

 شد نمى جدا فرمیسك از خودش اگر بود، حرف

. نبود معلوم هم چطورش ، كرد مى جدایشان او

 .كرد مى انتخاب را راه بهترین همیشه كوروش

 



 سرش روى دستانش و شد خم اردوان سر

 ىم كارى شود دیر كه این از قبل تا باید نشست،

 پیچیده داشت چیز همه و بود شلوغ سرش. كرد

 دانست نمى كه پیچیده آنقدر. شد مى قبل از تر

 .كند كار چه باید

 

 قیمتى هر به هم آن كرد، مى پیدا راهى باید ولى

 .شده كه

 

 آى به صندلى ترین نزدیك روى داخل، برگشت

 با خورد، زنك اش گوشى كه نشست یو سى

 شنید كه را وشسیا صداى ، داد جواب كالفگى

 .كرده رها خبر بى چطور را او كه فهمید تازه

 

 :گفت جدیت با و شدن جمع ابروهایش



 

 تهران، برگردم شدم مجبور اومد پیش مشكلى_

 .برگردین هم شما

 

 :گفت سریع كه سیاوش كه كند قطع خواست

 

 هیچ بود، بازى اتفاقات این ى همه تهرانیم،_

 كوروش گها نبود، كار در دخترى یا محموله

 محمدرضا با كردم مى فكر شناختم نمى و خان

 .نیست ولى دسته هم

 

 زد مى تكیه اش صندلى به كه همون اردوان

 :گفت

 

 !فهمیدى؟ كجا از تو_



 

 سمت اون دیشب از گفت مى داریوش، از_

 اصال محمدرضا داشته، نظر زیر رو همه بوده،

 قراره ما دونسته مى ولى ره نمى سمت اون

 رو ما خواسته مى خان كوروش كنم فكر. بریم

 .بده جلوه خنگ

 

 نمى دیگه شد تموم بود كه چى هر. دونم نمى_

 .كنم فكر بهش خوام

 

 مهه فهمیدى گفتم! برگشتى؟ زود انقدر چرا تو_

 ام تهران، برگشتى زدى قاط بوده كارى سره چى

 .نموندیم دیگه هم

 



 صداى با و یو سى آى سمت چرخید اردوان

 :داد ابجو اى كالفه

 

 .سیواِ  آى االن داشت، عمل فرمیسك_

 

 .پیچید تلفن طرف آن سیاوش فریاد صداى

 

 !؟!؟!؟!ِكى؟!  ؟!؟!عمل؟ ؟؟!؟!چى؟_

 

 اش نداشته برادر همانند را سیاوش كه اردوان

 بود نحفته صدایش در كه غمى با دانست مى

 :گفت

 

 انداختن گیر منتظر ما كه موقعى همون درست_

 .بودیم محمدرضا



 

 همانند هم او گویى شد، تر بلند سیاوش صداى

 .عصبانى و بود نگران اردوان

 

 نبود قرار مگه! یهویى؟ انقدر چرا آخه ولى_

 عملش چطوره فرمیسك! باشه؟ بعد ى هفته عمل

 !خوبه؟! بود؟ چطور

 

 مى جا به جا گلویش سیبك كه طور همان اردوان

 :گفت نلرزد صدایش داشت سعى و شد

 

 .سیواِ  آى داخل خوبه، عالف یعنى خوبه_

 

 !اومده؟ بهوش_

 



 .فعال نه_

 

 ! بیمارستانین؟ كدوم_

 

 در آمد نمى یادش گویى كرد، مكث كمى اردوان

 شده پرت حواسش هم او است، بیمارستان كدام

 .برد مى سر به بغلى اتاق در كه دلى پرت بود،

 :كرد زمزمه آرام و كشید موهایش به دستى

 

 و فرمیسك همیشه كه بیمارستانى همون_

 .اونجاست. میاوریم
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 و بود شده میش و گرگ هوا گذشت، ساعتى

. بود نشسته صندلى روي همچنان اردوان

 سیگار با را خودش بیمارستان حیاط در كوروش

 كه قولى خاطر به اردوان و كرد مى آرام هایش

 را سیگارش نستتوا نمى بود داده فرمیسك به

 .كند دود مردانه

 

 

 روى دستى كه بود گذاشته هم روى را چشمانش

 كرد، باز را چشمانش سریع نشست، اش شانه



 تنشس كنارش بود، ایستاده رویش به رو سیاوش

 :گفت نگرانى با و

 

 .میشه داغون كمرت خوابیدى اینجا چرا_

 

 به نگاهی و كشید گردنش به دستى اردوان

 :انداخت اطراف

 

 .خوبم من نه_

 

 !چطوره؟ فرمیسك_

 

 جواب آرام و انداخت ساعتش به نگاهى اردوان

 :داد

 



 .نیومده بهوش فعال_

 

 نگاهى زد مى داد نگاهش در كه غمى با سیاوش

 .انداخت یو سى آى به

 

 .میاد بهوش دیگه ساعت چند تا نگفت دكتر_

 

 !نه_

 

 هم آن زد مى دیوار به كه بود سیاوش بار این

 همیشه كه دخترى همان نگران بود، نگران

 دخترى كرد، مى حس خودش روى را نگاهش

 دش مى باعث زیبایش لبخند آن و شیطنت با كه

 او از را نگاهت نتوانى و شوى اش خیره

 . بردارى



 

 نهایت بى و مهربان زیبا، احساسى، دخترى

 .نبود درد همه این حقش. داشتنى دوست

 

 !كجاست؟ خان كوروش_

 

 و چسباند دیوار به را سرش حال بى اردوان

 :گفت

 

 حیاط تو پیش ساعت چند همین تا دونم نمى_

 .بود

 

 !رفت؟ تنها_

 

 .آره_



 

 .شد بلند جایش از سریع خیلى سیاوش

 

 بهتر و حالش كه خودت! بره؟ تنها گذاشتى چرا_

 .نكنه سكته وقت یه جونش از دور دونى، مى

 

 :داد ادامه سیاوش و كرد سكوت اردوان

 

 یه خونه برو هم تو عمو سراغ رم مى نم_

 خودت به نگاه یه برس، وضعت و سر به خورده

 برو پاشو. خون كاسه دو شده چشمات! انداختى؟

 .هست چى همه به حواسم من بخواب، خورده یه

 

 .دزدید سیاوش از را نگاهش اردوان

 



 .خوبم من خواد نمى_

 

 فرمیسك پریده، روت و رنگ خوبى، چیو چى_

 زا دوباره كه ببینه اینجورى رو تو یادب بهوشم

 برو نشدى تر داغون این از تا. ره مى هوش

 تخبر افتاد اتفاقى. كن استراحت خورده یه خونه

 .كنم مى

 

. نگفت چیزى و بست را چشمانش اردوان

 پا یك اردوان مرغ همیشه مثل فهمید سیاوش

 را او تواند نمى كسى هیچ برود نخواهد دارد،

 .كند نرفت به وادار

 

 حیاط سمت به و شد اردوان بیخیال پس

 ىم عمویش حال جویاى باید افتاد، راه بیمارستان

 فرمیسك عمل از هم خودش پدر شك بدون. شد



 گوشى. داد مى اطالع هم او به باید بود، خبر بى

 .شد خارج بیمارستان از و برداشت را اش
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#part_391 

 

 

 

 

 

 تكان آرام فرمیسك دستان كه بود شده نروش هوا

 بودن تهى حس. هایش پلك دنبالش به و خورد

 یاد به هم را خورد اسم حتى لحظه آن و داشت



 فراموشى گویى كجاست دانست نمى نمیاورد،

 .باشد گرفته

 

 چیز همه كرد باز را هایش پلک الى سختى به

 كه اكسیژنى ماسك ى وسیله به دید، مى تار را

 سعى و كشید مى نفس آرام بود نشدها روى

 .كند بلند را دستش داشت

 

. نداشت را حرفى زدن یا سرش دادن تكان قدرت

 كرد باز و گذاشت هم روى دوباره را هایش چشم

. شد مى طرف بر داشت چشمانش تارى كم كم

 و بود شده ریخته چشمانش روى چیزى گویى

 .شد مى پاك داشت حال

 

 درد! خوبى؟! خانوم؟ خوشگل اومدى بهوش_

 !ندارى؟



 

 كمى و صدا سمت چرخاند را نگاهش فرمیسك

 كنار پوش سفید زن ى چهره تارى تا كرد مكث

 . ببیند تر دقیق را صورتش بتواند و رود

 

 حرفى خواست و كرد باز هم از را آرام را لبانش

. نداشتن حركت ناى هایش لب انگار اما بزند

 داىص با و شد وضعیتش بررسیه مشغول پرستار

 :گفت آرامى

 

 تعمل خدا شكر. ببینتت بیاد دكتر گم مى االن_

 . خانومى رفت پیش خوب

 

 و بود خسته هم هنوز شد، بسته فرمیسك چشمان

 .طوالنى خواب یه خواست مى خواب دلش



 

 آمدن بهوش خبر پرستار كه نگذشت اى دقیقه

 عجله با دكتر دو هر و داد دكتر به را فرمیسك

 ولى بود خوب عمل. رساندند كفرمیس به را خود

 نهمچی اصلى وضعیت كه بود كرده ثابت تجربه

 .شود مى مشخص زمان مرور به بیمارانى

 

 شدند خارج سیو آى از شد تمام كارشان كه همین

 منزل به تر سریع چه هر داد ترجیح آنها از یكى

 رس باالى كیانى دكتر اما كند استراحت و برگردد

 كم زیادى زمان مدت بود معلوم ایستاد، اردوان

 امتم در. رفته خوب به گونه این كه داشته خوابى

 .بود دیده را اش قرارى بى و كالفگى مدت

 

 قبال شد، اش مردانه صورت ى خیره اى لحظه

 فقط اما بود زده حرف او با فرمیسك عمل راجب



. ندببی را او حضورى كه بود نشده قسمت تلفنى،

 كه کند یدارشب خواست و كرد بلند را دستش

 راهش به و كرد مشت را دستش شد، پشیمان

 .داد ادامه

 

 دش مى بیدار وقتى كرد مى استراحت باید اردوان

 نیازى پس آمده، بهوش فرمیسك فهمید مى خودش

 .نبود كردنش بیدار به
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#part_392 

 

 

 



 

 فرمیسك

 

 

 بآ دلم و سوخت مى گلوم كردم، باز و چشمام

 سرم باالی مدت تمام در پرستارى خواست، مى

 بهم سریع افتاد بازم چشماى به كه نگاهش بود،

 :گفت نگرانى صداى با و شد نزدیك

 

 !دارى؟ درد_

 

 انقدر دادم تكون راست و چپ به سرى آرامى به

 .نه یا شد منظورم ى متوجه دونم نمى كه آروم

 



 مخ صورتم رو كمى و تخت لبه گذاشت و دستش

 .شد

 

 !خواى؟ مى چیزى_

 

 :زدم لب آروم و كردم باز هم از و لبام

 

 ...آب_

 

 لبام روى و كرد خیس رو دستمالى پرستار

 كردم مى بسته و باز ماهى مثل و لبام گذاشت،

 به رو آبى لیوان و نشست سرم زیر دستش كه

 . كرد نزدیك لبام

 



 باورم بردم، عقب و سرم و خوردم و آب از كمى

 شده تموم عمل باشه، شده تموم یزچ همه شد نمى

 كشیدم، مى نفس بودم، زنده هموز من و بود،

 صداى با! بود؟ شده تموم دردام ى همه یعنى

 :گفتم بود ناله شبیه بیشتر كه آرومى

 

 !اینجام؟ وقته چند_

 

 .زد لبخندى پرستار

 

 ىبار چند البته بیهوشى، كه ساعته دو و هفتاد_

 از دوباره و ىنبود هوشیار ولى اومدى بهوش

 .رفتى مى هوش

 



 یه چرخوندم، بودم داخلش كه اتاقى تو و نگاهم

. بود همیشگى اتاق همون گفت شد مى جورایى

 ثلم بیمارى براى پزشكى كامل تجهیزات با اتاقى

 .من

 

 چشمام جلوى تصویرى دادم، قورت و دهنم آب

 بذارم، هم روى و چشمام شد باعث كه شد ظاهر

. بود اون كردم مى فكر كه ىچیز تنها به هنوزم

 به یادش با و رفتم هوش از یادش با كه كسى

 چشمام باز من اون خاطر به یعنى اومدم، هوش

 !كردم؟ باز و

 

 بى و زار حالى با و كردم تر زبونم با و لبم

 :زدم لب اختیار

 

 ...اردوان_



 

 !دره؟ دمه كه آقایى همون منظورت_

 

 یمحال بى و مریضى تمام با شد، باز سریع چشمام

 هم از و خشكم لباى. شدم جورى یه حرفش این با

 مى نفس سختى به كه طور همون و كردم باز

 :گفتم كشیدم

 

 !بیرونه؟_

 

 .داد تكون سرى پرستار

 

 زیاد كه بودن دیگم آقاى تا چند پدرتون جز آره_

 اول روز همون از یكیشون ولى زدن مى سر

 بیاد اشتد اصرار خیلیم. حاال همین تا دره دمه



 همچین شد نمى وضعیتتون خاطر به ولى داخل

 .داد اى اجازه

 

 سمتش به خواست مى دلم. دوختم در به و چشمام

 عمل تازه كه داشت اهمیتى چه اصال. كنم پرواز

 نفس كه زمانى تا و زندم هنوز كه االن كردم،

. اون فقط باشم، اردوان كنار خوام مى كشم مى

 دردى كه بشم جا به جا جام تو كمى خواستم

 مى گلوم. پیچید سینم ى قفسه تو ناك وحشت

 سرفه. كردن سرفه به كردم شروع و سوخت

 . كرد مى بیشتر و دردم شدت داشت كه هایى

 

 دستم روى سرم كردم، بلند را دستم سختى به

 نفس خواست مى ازم پرستار بود، كرده عصبیم

 . بكشم عمیق هاى

 



 پیچید سینم خلدا كه ناگهانى دردى از و چشمام

 اتاق در كه نگذشت اى لحظه فشردم، هم روى

 .شد وارد شخصى و شد باز

 

 سرمم داخل را آمپولى كه طور همان پرستار

 :گفت وال و هول با كرد مى خالى

 

. ردك پیدا فشار افت یهو بود خوب االن تا دكتر_

 .داره درد كه این مثل

 

 چشمام كم كم و نشست دستم روى گرمى دستاى

 .شد هبست

 

                             *** 
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#۳۹۳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرستارى از و این بود، ظهر از بعد چهار ساعت

 همش.  بودم پرسیده دیدم مى كنارم لحظه هر كه

 كه هایى آمپول  با دردم كرد مى چك و وضعیتم

 .بود شده تر كم زد مى سرمم به



 

 جگی همش. پیش ساعتى مثل نه ولى بودم حال بى

 یادب بابا قراره كه بود گفته پرستار ، بودم منج و

 . بودم اردوان منتظر بابا جاى به من و

 

 ى چهره. شد اتاق وارد بابا كه نگذشت اى دقیقه

 تنش پیراهن. كرد غمگین منم خستش و غمگین

 .بود بعید بابا از این و بود شده چروك كمى

 

 وت دیدنش با. شد نزدیك بهم نگرانى ناراحتى با

 حتى كه بود اومده بند زبونم طورى وضعیت اون

 . كنم سالم نتونستم

 

 آروم و زد غمگینى لبخند ایستاد، تختم كنار بابا

 :گفت



 

 !بهترى؟! جان؟ بابا خوبى_

 

 خانواده، داشتن حس داد، دست بهم خوبى حس

 در. بودم محروم ازش سال همه این كه چیزى

 :زدم لب آروم و دادم تكون سرى جوابش

 

 ...خوبم_

 

 .نشست موهام روى مهرش پر دستاى

 

 دكتر میشه، درست چى همه دیگه بعد به این از_

 روشن دلم اولشم از بوده، خوب عملت گفت مى

. كى دست سپردم رو تو دونستم مى چون. بود



 .گردى برمى سالم بودم مطمئن ولى بودم نگران

 .نمیشه چیزیش قویه، من دختر

 

 بود سخت برام زدم حرف واقعا. كردم وتسك

 چى دونستم نمى كه وضعیت این تو مخصوصا

 .بگم باید

 

 در حركت به موهام روى وار نوازش بابا دست

 زدن حرف ناى زیاد خستگیه از اونم انگار. اومد

 .نداشت

  

 :گفت مكث كمى با

 

 مثل هم رو تو خوام نمى. شو خوب زودتر_

 . بدم دست از مامانت



 

 كردم باز لب از لب و دادم تكون سرى رومىآ به

 سمت كرد رو بابا كه كجاست اردوان بگم تا

 :گفت و پرستار

 

 !بخش؟ به میشه منتقل كى_

 

 :داد جواب و انداخت من به نگاهى نیم پرستار

 

 ات بیشتر اطمینان براى داشتن، ساختى عمل_

 به نمیش منتقل هم صبح از بمونن، اینجا باید فردا

 . بخش

 



 لحظه. من سمت برگشت و داد تكون سرى اباب

 حاال تا كه لحنى با و شد چشمام اى خیره اى

 :گفت بودم ندیده ازش

 

 دارم دونم نمى. ببینمت اینجورى خواد نمى دلم_

 هر كنم فكر ولى. دم مى پس و كارم كدوم تاوان

 تقاص كافى ى اندازه به حاال تا باشم كرده كاریم

 اربذ و لعنتى مریضیه این. بسه دیگه. دادم پس

 شو خوب. شو خوب سالمه قلبت دیگه االن. كنار

 . فرمیسك

 

 هم روى و چشمام اومد پایین كه بابا صورت

 هك همین و نشست پیشونیم روى لباش گذاشتم،

 :گفت آرومى به شد جدا ازم

 



 همب بگو پرستار به خواستى چیزى بیرونم، من_

 . كن استراحت فعال. بگه

 

 شد، خارج اتاق از كوتاهى ظىخداف با بعش و

 .نداشت موندن ى اجازه این از بیشتر انگار

 

   و پرستار سمت چرخیدم طاقت بى رفت كه بابا

 :گفتم

 

 !بیرونه؟ هنوزم اردوان_
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#۳۹۴ 

 



 

 

 

 

  زد روم به لبخندى پرستار

 

 .بود كه پیش دقیقه چند همین تا دونم، نمى_

 

 كه بگه بگم بهش خواستم مى. شد ىخال دلم تهه

 غرور همون شاید تونستم، نمى و اینجا بیا

 تو و آخرش حرف. ذاشت نمى كه بود مسخرم

 :گفت پرستار كه كردم مى مرور ذهنم

 

 !بیاد؟ بگم بهش خواى مى_

 



 تر رنگ پر كمى لبخندش. كردم نگاهش مردد

 :گفت آرومى به و شد

 

 لاو روزاى مخصوصا حساسیه، عضو قلب_

  دوره این تو كه باشیم مراقب خیلى باید ، عمل

 ىخیل موضوع این رو دكترت. دیدنت به میان كیا

 ى اجازه لحظه چند فقط پدرتم به بود، حساس

 برات زیاد زدن حرف یا هیجان. دادن ورود

 بهوش دیر با كه تویى مخصوصا. نیست خوب

. كردى مى نگرانمون كم كم داشتى اومدنت

 حالت قتو یه تا ببینى رو كسى دنبای گفته دكترت

 شخص به دیدن گاهى من نظر به ولى نشه، بد

 اگه مخصوصا زخم، روى مرهم میشه خاص

 .باشه قلبت زخم اون

 

 :داد ادامه و گرفت ازم و نگاهش



 

 بیاد اگرم ولى زنم، مى حرف باهاش ببینمش_

 .حساسه زیادى دكترت كه گفتم كوتاه، خیلي

 

 سمت به كنم تشكر ازش بتونم كه این از قبل و

 :گفت آروم و رفت در

 

 .گردم مى بر االن_

 

 .گذاشتم هم روى و گرفتم بسته در از و چشمام

 اردوان دیدن ذوق ولى میومد خوابم جورایى یه

 .انتظار چشم و بمونم بیدار كه بود شده باعث

 



 شهبا تر مهم كارش اگه حتى. ببینمش خواستم مى

 حالیش چیزا نای كه عشق. بره بخواد بازم و

 !میشه؟ نمیشه
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#۳۹۵ 

 

 

 

 

 

 تنها، اما شد اتاق وارد پرستار بعد دقیقه پنج

 و زد مصنوعى لبخندى كردم نگاهش سوالى

 :گفت



 

 كارى كه این مثل نبودم، گفتم كه آقایى اون_

 ترك رو بیمارستان عجله با اومده پیش براشون

 .ببینتتون خواد ىم دیگه نفر یه ولى. كردن

 

 و گرفتم پرستار از و نگاهم شدم، كالفه هم باز

 :گفتم

 

 نمى! نداره؟ مالقات ى اجازه كسى نگفتین مگه_

 .ببینم رو کسی خوام

 

 !من؟ حتى_

 

 در، سمت چرخیدم شنیدم كه آشنایى صداى با

 روى اى موقعه تر كم كه محوى لبخند با سامیار



 ایستاده در هب نزدیك اتاق تو شد مى دیده لباش

 .بود

 

 تعجب با اون، جز داشتم رو كسى هر دیدن توقع

 بمى صداى با و اومد تر نزدیك كردم، نگاهش

 :گفت

 

 !بهترى؟! نمونه؟ شاگرد چطوره حالت خب_

 

 رفىح بتونم كه این از قبل و پیچید سینم تو دردى

 .گزیدم لبم و گذاشتم هم روى و چشمام بزنم

 

 ىم عمیق نفساى ومد،ا سمتم به عجله با پرستار

 كه زمانى وقتى گذشت چطور دونم نمى كشیدم

 پیشونیم روى سامیار دست كردم باز و چشمام



 مى نگام داشت پیشونیش روى اخم اون با و بود

 .كرد

 

 همش بود تازه زخمم چون و بودم ترسو كمى

 از قلبم و میشه باز هام بخیه االن كردم مى حس

 .بیرون زنه مى سینم

 

 و موند پیشونیم روى اى لحظه ارسامی دست

 :گفت جدى لحنى با برداشت رو دستش وقتى

 

 تو كنم فكر ولى ببینمت، خواستم مى فقط_

 دیگه من كن، استراحت نیومدم، خوبى موقعیت

 .رم مى

 



 بمونه من جانب از حرفى منتظر كه این بدون و

 درك رو اومدنش دلیل اصال. شد خارج اتاق از

 نگاه و رفت اوضاع، این تو مخصوصا نكردم

 تجزیه ى حوصله موند، در به پرستار ى خیره

 .نداشتم رو تا دو این رفتار كردن تحلیل

 

 :گفتم خودم با و گذاشتم هم روى و هام چشم

 

 كجاست؟ االن اردوان_
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#۳۹۶ 

 

 



 

 

 

 كه اى هفته دو این تو شدم، جا به جا جام تو كمى

 دهش منتقل. نشد اردوان از خبرى بودم بیمارستان

 منو بود نیومده اردوان هنوز و بخش به بودم

 و میومد روز هر سامیار عكسش بر ولى ببینه،

 .بهش زد مى زل پرستار

 

 از گفت، مى خوبم اوضاع از داد، مى دلداریم

 كنكور براى و من تونه مى بخوام اگه كه این

 شرایط تونه مى حتى كه این و كنه آماده بعد سال

 .كنه فراهم آمریكا تو و من تحصیل ى ادامه

 



 و بده امید من به خواست مى زد، مى حرف اون

 اى دیگه جاى حواسم من ولى كنه وسوسم شایدم

 روى به و دونست مى خوب و این اونم و بود

 .نمیاورد خودش

 

 به پنجره از و بودم كشیده دراز تخت روى 

 غصه هحوصل حتى دیگه. بودم شده خیره بیرون

 .نداشتم هم خوردن

 

 !دونستى؟ مى و این بره خواد مى هم اردوان_

 

 زا سمتش برگشتم. شد گرد چشمام حرفش این با

 شنیده رو جمله یه همین فقط حرفاش ى همه بین

 !كجا؟ ولى بره خواست مى اردوان بودم،

 



 كه این از قبل شد تعجبم ى متوجه كه سامیار

 :گفت خودش بپرسم سوالى

 

 و كنه تحصیل دیگه ى زمینه یه تو هم ادخو مى_

 این مثل بده، گسترش هم اونجا و كارش این هم

 نفر دو یكى با قراره و كرده پیدا اسپانسر كه

 .كنه همكارى دیگه

 

 شدم، خیرش بزنم پلك كه این بدون

 

 قبال یعنى دونم، مى وقته خیلى من و این_

 شده، درست كاراش حاال و داشت و قصدش

 اردوان باش، دلت مواظب گفتم مى همین واسه

 زود و دیر. میره فردا نشد امروز. نیست موندنى

 كه نگفتم رو اینا نداره، سوز و سوخت داره

 عمل از قبل حرفارو این كردم سعى بهم، بریزى



 چى همه گذشت چى هر ولى. بفهمونم بهت

 ایدب شدى بزرگ دیگه تو فرمیسك. شد تر خراب

 ى،بگیر حسابى تدرس تصمیم یه زندگیت براى

 قطف احساس رفت، پیش منطق با باید زندگى تو

 .كنه مى تر خراب و چیز همه

 

 اردوان اى لحظه و سامیار چشماى به زدم زل

 سامیار جاى باید كه كسى همون. دیدم جاش رو

 كى مرد این. نیومد اما زد مى سر من به و میومد

 مراقبم داشت هوام كه! بود؟ كنارم همش كه بود

 انجام واسم بود داده قول اردوان كه كارایى .بود

 یعنى داد، مى انجام داشت سامیار االن رو بده

 اون یعنى! بود؟ دروغ اردوان حرفاى ى همه

 ! بود؟ رفتنش زد مى حرف ازش كه كارى

 



 باورش زود چه دادم، دل زود چه احمق من و

 مى كاش فقط. شكستم طور این زود چه و كردم،

 سالم نرمال آدم یك كه من! ؟چرا من با فهمیدم

 قلب م،كن ترمیمش بتونم قلبم شكستن با كه نبودم

 ...مریض خیلى بود، مریض من
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 انتظار چشم روز هر گذشت، عملم از ماهى یك

 قلبم درد شدم امید نا. نیومد و بودم اردوان دیدن

 رت كم كه بود شده باعث داشتم براش كه ترسى و

 .كنم فكر اردوان به

 

 اكثرا سامیارم. بابا شبا و میومد حمیرا روزا

 ىكس به بابا شدم مرخص وقتیم. بود بیمارستان

 خوادب كسى اقوام یا دوستاش از ترسید مى. نگفت

 . بیاره ویروس خودش با و بیاد

 

 مى حتى حموم، رفتم مى سختى با اول روزاى

 عادت كم كم ولى ،بكشم دست زخمم جاى ترسیدم

 روى ابد تا بود قرار كه زخمى وجود به. كردم

 .بمونه سینم

 



 .خوندن كتاب به كردم شروع سامیار تشویق با

 هترجم به كتابایى گرفت، مى كتاب برام خودش

 فلورانس از چهاراثر همون مثل. خوشدل گیتى و

 تحكای زندگى، شفاى شفا، قانون بودم، خونده كه

 كتاب كلى و توانگرى قانون فرزانگى، و دولت

 ى متوجه و شه گرم سرم شد مى باعث كه دیگه

 .نشم زمان گذر

 

 و گرفتم مى یاد چیزا خیلى ازشون كه كتابایى

 نشست مى دلم به كه رو جمالتى كردم مى سعى

 .بنویسم خودم واسه دفترچه به داخل رو

 

 و بود گرفته واسم سامیار كه اى دفترچه همون

 تا بنویسم و دلم حرفاى خلشدا خواست مى ازم

 باید و بود عشق از پر هنوزم دلم تو. شم خالى

 .بیخیالى با اونم كردم، مى پنهانش



 

 سراغشم حتى دیگه. گذشت مى هم پى از روزها

 لدهب ویالون سامیار بودم شده متوجه گرفتم، نمى

 .من ویالون مربیه بود شده بار این و

 

 یرىیادگ موقع داشت و خودش جدیت هنوزم

 هب.  بیوفته من به نگاهش میومد پیش كم خیلى

 صداى مخصوصا كردم، پیدا عالقه هم موسیقى

 .ویالون نشین دل

 

 لب زیر آهنگ با زدن ویالون موقع گاهى سامیار

 اون از داشت بمى صداى. كرد مى زمرمه

 یه. شدى مى جذبشون خواه نا خواه كه صداهایى

 روزى دقیقا و كردم ضبط و صداش دزدكى بار

 اى تقه كردم مى گوش سامیارو صداى داشتم كه

 .شد وارد سیاوش بعد اى لحظه و خورد در به



 

 اومد. سامیار از بیشتر نه ولى زد مى سر گاهى

 و بودم نشسته تخت روى همیشه مثل. كنارم

 و جوابش منم و كرد سالم.بودم زده تكیه تاجیش

 .دادم آرومى به

 

 كمى. زد یهتك بهش و نشست كنارم صندلى روى

 چشماى به زد زل. رسید مى نظر به مضطرب

 :گفت و روحم بى

 

 !خوبى؟_

 

 ولى داشتم درد گاهى بودم بهتر.دادم تكون سرى

 خوب داره چى همه گفت مى دكتر بود، جزئى

 .نداشت من حال به فرقى ولى ، میره پیش



 

 .میشه بهتر روز به روز اوضاعت شنیدم_

 

 :داد ادامه و انداخت كنارم كتاب به نگاهى

 

 !خونى؟ مى كتاب هنوزم_

 

 گرفتم ازش و نگاهم

 

 .گاهى_

 

 زد ورق و كتاب

 

 !خوندى؟ و این_



 

 نشده وقت هنوز. گرفته امروز و این سامیار نه_

 .بخونمش

 

 :كرد زمزمه لب زیر و داد تكون سرى

 

 ...جالبیه كتاب نظر به...عشق ملت_
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 .انداختم باال اى نهشو



 

 

 . شنیدم زیاد و تعریفش_

 

 !خونیش؟ مى كى_

 

 جواب و انداختم رنگش قرمز جلد به نگاهى_

 :دادم

 

 .امشب شاید دونم، نمى_

 

 كنار، گذاشت و كتاب و گفت اى خوبه سیاوش

 دست داره و بزنه حرفى به خواد مى بود معلوم

 .بود معلوم حركاتش از. كنه مى دست

 



 :گفتم و كردم نگاهش

 

 .بگو_

 

 شد متعجب

 

 !چیو؟_

 

 ...اینجا كشوندنت كه حرفى همون_

 

 مردد و كرد خیس زبونش با و لبش سیاوش

 :گفت

 



.  بدم بهت باید طور چه و خبر این این دونم نمى_

 دادم ترجیه ولى گه مى بهت خودش گفت حمیرا

 .بگم خودم

 

 :داد ادامه كه كردم نگاهش سوالى

 

 من راستش. بگیریم ىعروس جشن خوایم مى_

 مسخره چیزه گرفتن عروسى كال مخالفم خودم

 هكرد پاشو مهگلم. موقعیت این تو مخصوصا ایه

 خب. بگیریم جشن حتما باید كه كفش به تو

 ...تو ترسم مى..  یعنى.. من راستش

 

 و حرفش سریع و گرفت شكل لبم روى لبخندى

 :كردم قطع

 



 . حالم خوش برات خیلى_

 

 كه این از قبل و كرد نگاهم بتعج با سیاوش

 :دادم ادامه بگه چیزى

 

 كه آدم. بپوشه عروس لباس كه مهگله حق این_

 گها باره، یه فقط. كنه نمى ازدواج بار به اى هفته

 دونم مى خوبم، من نباش، منى نگران درصدم یك

 االن ولى بودى مراقبم برادرانه سال همه این

 من اهنگ. برسى خودت زندگى به وقتشه دیگه

 بگذره چى هر بود آمیز موفقیت عملمم. خوبم

 یه دلم اتفاقا. برس عروسیت به تو. میشم بهترم

 یه فامیل، به آشنا به مهمونى. خواد مى مهمونى

 .نداره برادر از كمى دست برام كه عمویى پسر

 



 تو و دستم. نشست سیاوش لباى روى تلخى لبخند

 :گفت آروم و گرفت مردونش دست

 

 ثلم دلت. پاكى خیلى فرمیسك، خوبى خیلى تو_

 تو بهترینارو لیاقت كه دخترى یه. آیینست

 .داره زندگیش

 

 .شد بلند جاش از و داد بیرون صدا با و نفسش

 بیشتر این از كردم حس.  داد قورت و دهنش آب

 . بمونه تونه نمى

 

 .بخون و كتابات هم تو رم، مى دیگه من ، خب_

 

 دادم تكون سرى

 



 این جاى به. بگو تبریك مهگلم به من طرف از_

 نمى. خوبم واقعا من برس، اون به اینجا بیاى كه

 .شه حساس مهگل اومدنت زیاد با خوام

 

 خدافظى. داد تكون تایید معناى به سرى سیاوش

 درو كه همین. رفت در سمت به و كرد سریعى

 كرد نگام خیره اى لحظه سمتم برگشت كرد باز

 :گفت و

 

 خواهر به چشم به وقت هیچ نبدو و این ولى_

 ...وقت هیچ نكردم، نگاه بهت

 

 درك رو حرف این از منظورش كه این از قبل و

 .بست درو و شد خارج اتاق از كنم

 



 ىلبخند چه نیم دیگه بار و شدم بسته در ى خیره

 .گرفت شكل لبم روى

 

 نداریش، خواى مى رو چیزى بود، عجیبى دنیاى

 ىمیش میل بى چیز اون داشتن به نسبت كه همین

.. عكس بر و... میشه آسون آوردنش دست به

 .اردوان و من ى قضیه مثل درست

 

 

 

 تمام و نبودى خواستم مى كه روزهایى تمام

 خواستمت نمى بودى كه روزى

 ...بودى مخالف ساز همیشه! بینى؟ مى
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 باهاش و داروهام و برداشتم رو پرتغالم آب لیوان

 رو خالى لیوان حمیرا ى خیره نگاه زیر خوردم،

 دبلن جام از احتیاط با  و سینى داخل برگردوندم

 . شدم

 



 قدم كمى خواست مى دلم بود شده خشك بدنم

 . بزنم

 

 !ندارى؟ الزم چیزى_

 

 :دادم جواب كنم نگاه حمیرا به كه این بدون

 

 ! نه_

 

 !نیست؟ گشنت_

 

 .دادم تكون نفى ى هنشون به و سرم

 



 همون و برداشت تخت روى از رو سینى حمیرا

 :گفت كرد مى راست قامت كه طور

 

 خواد مى گفت مى خونه، میان زود آقا امروز_

 .بزنه حرف باهات

 

 .بیرون به زدم زل و نشستم تخت كنار

 

 !چى؟ راجب_

 

 .نخواب امروز. گه مى بهت میاد خودش_

 

 .سمتش چرخیدم و دادم بیرون صدا بى و نفسم

 



 . باش_

 

 حرفى هیچ بدون و كرد نگاهم اى لحظه حمیرا

 مبشین تختم روى برم خواستم. شد خارج اتاق از

 .افتاد آیینه تو خودم به نگاهم یهویى خیلى كه

 .بودم كرده كم وزن و بود شده پرژمرده قیافم

 

 تحمل. خندیدم كى بار آخرین اومد نمى یادم حتى

 از و نگاهم. نداشتم وضعیت اون تو و خودم دیدن

 بعد ساعت یك. رفتم تخت سمت به و گرفتم آیینه

 .اتاق تو اومد بابا كه بود

 

 حالم از و كرد جوابم سوال كلى همیشه مثل

 به نگاهى. كرد بررسى و وضعیتم.  پرسید

 از گفت سامیار از. انداخت كتابخونم كتاباى

 .زد حرف و زد حرف كلى. سیاوش ازدواج



 

 پیش همیشه مثل كردم مى فكر هك حرفایى

 حرفاش دونستم مى چه تكرارى، و افتادیت

 مى آمادم داره كه. ده مى تغییر كل به و زندگیم

 رونده قراره كه. اصلى حرف زدن واسه كنه

 .كنه عوض كل به و زندگیم

 

 یرمبگ تهوع حالت بزنم، یخ شد باعث كه حرفایى

 .مكن سكوت و ببندم و چشمام ناباورى عین تو و

 

 سرم كه بود مونده بالیى چه دیگه زندگى این

 !بیاره؟
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 رفته بابا لرزید، مى دستام كردم، باز و چشمام

 ها ساعت بابا. آسمون وسط بود اومده ماه و بود

 مى اكو سرم تو آخرش حرف و بود رفته پیش

 :شد

 

 باید. وشىكور دختر تو. كن فكر حرفام به_

 كارى هر پس از كه قوى دختر یه باشى بهترین

 .كارى هر میاد، بر



 

 و كردم دراز كنارم پاتختى سمت به و دستم

  و گذاشتم زبون زیر رو قرص. برداشتم قرصى

 فتنر از بعد بود، باز پنجره.  كشیدم عمیقى نفس

 بازش كردم مى خفگى احساس كه موقعى بابا

 . كردم

 

 و حال كه خنك باداى اون از. میومد آرومى باده

 كه كردن مى وادارت و كرد مى عوض و هوات

 زخم روى آروم و دستم عمیق، هاى نفس كشیدن

 جاش ولى شد مى خوب زخم این. گذاشتم سینم

 . زدن قلبم به كه زخمایى مثل موند مى

 

 عادى كم كم ولى شد نمى خوب زخما این درسته

 زخم مثل اومدم مى كنار باهاش باید ، شد مى

 .سینم روى



 

 تهگرف و تصمیم كشیدم، سینم روى آروم و دستم

 . بودم

 

 

 ۲ فصل

 

 

 خورم نمى سوپ من گفتم بهت بار هزار بابا_

. كنن درست مختلف سوپاى بگو هى تو حاال

 سوپ خدا به جو، سوپ شیر، سوپ ، مرغ سوپ

 تغییر بدش طعم به و من ى عالقه هیچى سوپه

 .ده نمى

 

 .خندید صدا با و مردانه بابا



 

 داره، خاصیت جان، بابا كن تست بار به خو_

 دارى كنم مى حس بازه اتاقت ى پنجره همشم

 .برسى تغذیت به بیشتر باید خورى مى سرما

 

 برنج خودم براى كه طور همون و زدم لبخندى

 :گفتم كشیدم مى

 

 میان خورم مى كامل رو وعده سه من جان بابا_

 ریزه مى چیزى یه حمیرا سرى هر كه هم وعده

 این از دیگه. بتركم كه روزاست همین حلقم، تو

 !بیشتر؟

 

 كه برنج قاشق چهار خورى، نمى چیزى كه تو_

 .غذا نشد



 

 :گفتم و كشیدم هم رو برنج كفگیر سومین

 

 ماشاال دیگه، بود بشقاب چهار منظورتون_

 .خورم مى نفر شیش ى اندازه

 

 ادامه مكرد مى كلفت و صدام كمى كه حالى در و

 :دادم

 

 .گنده مرد شیش_

 

 نزدیك به رو خورشت ظرف. خندید آرام حمیرا

 :گفت ذوق با و كرد

 



 مى درست خواى مى چى هر بخور فقط تو_

 .بگیرى جون باید شدى الغر خیلى كنم،

 

 :گفتم و دادم نشون بهشون بازویى پشت

 

 شهمی گنده دیگه وقت چند تا! بینین؟ مى اینارو_

 .كنم شروع و ورزش كم كم و مبخور خوام مى ،

 

 كرد نگاهم مهربونش لبخند اون با بابا

 

 !سالمتى؟ به كى وقت اون_

 

 :گفتم متعجب

 



 !كى؟ چى_

 

 كرد اشاره بازوهم به ابرو و چشم با بابا

 

 .شن مى ورزشكارى و گنده كى اینا_

 

 :گفتم جدى و انداختم باال ابرویى

 

 .فتهه دو یكى همین تو تقریبا زود، زودى به_

 

 .شد تر عمیق بابا لبخند

 

 مى ساعته چهار بیست عمل، سرعت ماشاال_

 !دیگه؟ كنى ورزش خواى



 

 اپید براش باید ترى ساده راهه سخته، دیگه نه_

  كرد،

 

 :دادم ادامه و آوردم باال و اشارم انگشت

 

 .آمپول و قرص با_

 

 ششری ته  به دستى. شد بلند بابا ى قهقهه صداى

 :گفت و كشید

 

 !دارى؟ دوست بازو_

 

 اباب به اى موزیانه نگاه و دادم تكون سرى ذوق با

 :گفتم شیطنت با و انداختم



 

 !آمپول؟ با_

 

 زد بازوش به اى ضربه. شد غرور پر بابا نگاه

 :گفت و

 

 .كشیدم زحمت براش_

 

 ىم بفهمه بابا كه این از قبل و گفتم بابایى نه

 سریع خیلى و شدم بلند جام از كنم چیكار خوام

 ندبل بابا صداى ، بازوش تو بردم فرو و دندونام

 :شد

 

 !كنى؟ مى چیكار فرمیسك اِ _

 



 بردم و سرم سریع و گرفتم بازوش از گازى

 :گفتم شیطنت با و عقب،

 

 .یدمفهم كه طبیعى یا آمپولیه ببینم خواستم مى_

 

 انداخت باال ابرویى بابا

 

 !بود؟ كدومش حاال_

 

 مردونه صدایى كه بدم ىحواب تا كردم باز و لبام

 :گفت مى كه آشنا صدایى... پیچید عمارت تو

 

 .سالم_
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 شد خشك نگاهم صدا، سمت چرخیدیم بابا و من

 ها مدت كه مردى همون روم به رو مرد روى

 و بود ایستاده روم به رو حاال بودم منتظرش

 . كرد نمى نگاهمم حتى

 

 كردنش كنترل در سعى و بود شده آروم نا مقلب

 پا سرتا كردم، برانداز و پاش تا سر. داشتم



 پیراهن مشكى، جین شلوار بود، پوشیده مشكى

 طولى. مشكى كفش آخر در و مشكى كت مشكى،

 .فتر سمتش به و شد بلند جاش از بابا كه نكشید

 

 اینا از زودتر اومدى خوش پسرم، سالم_

 .بودم منتظرت

 

 خورده گره ابروان و جدى صورت آن با وانارد

 :گفت و زد زل بابا به

 

 .بمونیم بیشتر شدیم مجبور كشید طول كارا_ 

 

 ینهم به انگار. شدم بلند جام از كار اسم شنیدن با

 ازش و نگاهم. بودم كرده پیدا آلرژى كلمه یك

 .افتادم راه ها پله سمت به و گرفتم



 

 كنه، مى فكر چى راجبمون بابا كه نبود مهم برام

 مى پر براش داشت كه دلى وجود با لحظه اون

 اب كه رو منى اردوان. ببینمش خواستم نمى كشید

 تا كرد ول رو كردم مى نرم پنجه و دست مرگ

 .برسه لعنتیش كار همین به

 

 .كردم مى آروم و خودم باید. كشیدم عمیقى نفس

 خوب برام اصال وضعیت این تو شدن عصبى

 .نبود

 

 زا سیمین صداى باال رفتم رو پله اولین كه همین

 .شد بلند پشتم

 

 .آوردن تشریف امیرى آقاى آقا،_



 

 به نگاهم یهویى خیلى و سیمین سمت چرخیدم

 یه بود، حسى هر از خالى نگاهش افتاد، اردوان

 .نفوذ قابل غیر نگاه

 

 رسائى صداى با بابا. برداشتم عقب به قدمى

 :گفت

 

 .كنید راهنماییشون_

 

 و بابا سمت به اول. شد وارد سامیار لحظه همان 

 بعدش و داد دست دوشون هر با. رفت اردوان

 با اون و كردم سالم. من سمت چرخید نگاهش

 .داد و جوابم لب زیر كجش لبخند

 



 كرد رو بابا كه بودم اردوان العمل عكس منتظر

 :گفت و سامیار سمت

 

 براى برین بود قرار كردى، دیر امروز_

 .ترف یادت كنم فكر بگیرین، ویالون سكفرمی

 

 .داد تكون نفى ى نشونه به سرى سامیار

 

 یششپ بریم بود قرار كه اونى بود، یادم اتفاقا نه_

 در شما گوشیه مسافرت، رفته نبود، امروز

 براى داد، نمى جواب فرمیسكم نبود دسترس

 .ریم مى فردا ایشاال اومدم تاخیر با كمى همین

 

 اردوان به نگاهى سامیار و داد تكون سرى بابا

 :داد ادامه و انداخت



 

 ىزیاد حرفاى باید رسیده، االن اردوانم كنم فكر_

 ىم من اجازتون با پس باشید، داشته گفتن واسه

 .برسم فرمیسك با تمرینم ادامه به رم

 

 :گفت و زد لبخندى بابا

 

 .بود منتظرت فرمیسكم اتفاقا البته،_

 

 :گفتم خودم با لحظه اون من و

 

 !بودم؟ سامیار منتظر كى من_
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 بودم منتظر همچنان من و اومد سمتم به سامیار

 حتى نداد، كه بده نشون العملى عكس اردوان

 انقدر كه بود كجا مدت همه این. نكرد نگاهمم

 سیلهو یه! بودم؟ بازیچه یه فقط نكنه! كرده؟ تغییر

 ...انتقام براى

 



 مى تند تند قلبم و خورد مى هم به اش همه دلم

 و نگاهم. بیارم باال و دلم همه خواستم مى زد،

. مرفتی اتاقم سمت به سامیار همراه و گرفتم ازش

 حواسم و هوش تمام ولى شد دور اونجا از جسمم

 طور به رفتارش كه مردى پیش اونجا، موند

 .بود شده عوض من با عجیبى

 

 همیشه مثل  موند، سامیار وقت دیر تا روز اون

 بابا انگار زد، حرف باهام خوب مشاور یه مثل

 چقدر سامیار حرفاى كه دونست مى خوب

 همچین تو بود خواسته ازش كه تاثیربخشه

 . باشه كنارم موقعیتى

 

 

 دراز تخت روى و خوردم و داروهام شدم، آروم

 نگاه اون مخصوصا اردوان تصویر كشیدم،



 نمى كنار چشمام جلوى از اى ظهلح سردش

 .رفت

 

 اولین. كردم نگاهش روم كشید رو پتو كه سامیار

 سیاهى دیدمش، مى كم فاصله این با كه بود بار

 . زد مى برق اتاق كم نور تو چشماش

 

 نگاهم كه طور همون و كرد مرتب روم رو پتو

 :گفت كرد مى

 

 امخو مى دنبالت، میام صبح فردا كن، استراحت_

 .جایى یه تببرم

 

 :كردم زمزمه لب زیر

 



 !كجا؟_

 

 .زد ات بیشتر و پیراهنش آستین شد بلند جاش از

 

 .فهمى مى فردا_

 

 بده حرفى زدن ى اجازه من به كه این از قبل و

 و برداشت و گوشیش رفت، میزم سمت به

 .من سمت چرخید

 

 كن سعى كن، فكر خودت به فقط و امشب_

 كمكت واستىخ خودت نره، اى دیگه جاى فكرت

 افكارت اینه، اول قدم پس كردم، قبول منم و كنم

 .كن كنترل و

 



 :داد ادامه مكث كمى با و

 

 .بخیر شب بینمت، مى فردا_

 

. خاموش برق و شد باز اتاق در لحظه همون و

 .نشست هم روى پلكام رفتنش با و رفت سامیار

 

 كنار احساسم و افكار با باید بود سامیار با حق

 .میومدم
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 سابق مثل شدم، بیدار خواب از حمیرا صداى با

 از و كرد نمى داد و جیغ دیگه كردنم بیدار براى

 خیلى عكس بر. شد نمى حرصى نشدنمام بیدار

 .كرد مى برخورد مالیم

 

 رسم مى نظر به خسته كرد مى حس كه گاهى

 دوباره ستخوا مى ازم و داد مى و داروهام

 خوشم وضعیت این از اصال من ولى. بخوابم

 .خواست مى رو گذشته حمیراى دلم اومد، نمى

 



 صبح به صبح كه جیغو جیغ حمیراى همون

 انداخت مى راه داد بى و داد و سرم باال میومد

 ساعت اصال! بخوابى؟ خواى مى چقدر دختر كه

 .ظهره لنگه! كردى؟ نگاه و

 

 و داروهام ردنخو با و صبحم همیشه مثل

 ى پرده شدم بلند جام از. كردم شروع صبحانه

 خورشید نور كه این از بعد و زدم كنار و اتاق

 .بهداشتى سرویس سمت برگشتم چشمم تو زد

 

 همون و زدم و مسواكم شستم و صورتم و دست

 از كردم مى خشك و صورتم حوله با كه طور

 .بیرون اومدم بهداشتى سرویس

 



 شدنمم بیدار ساعت حتى د،بو صبح هشت ساعت

 صندلى ى لبه روى رو حوله. بود شده عوض

 . نشستم آرایشم میز روى به رو و گذاشتم

 

 بودم شده الغر كمى شدم، خودم ى خیره آیینه از

 دبلن دستم آگاه خود نا. بود پریده رومم و رنگ و

 بود میز روى كه آفتابم ضد كرم روى و شد

 . نشست

 

 به آفتاب ضد خورده یه و كردم باز و درش

 رنگ پودر كرم داشتن خاطر به زدم، صورتم

 لوازم. كردم باز و كشوم پوشوند، رو پریدگیم

 باهاشون جورایى یه ولى زد، مى برق آرایشام

 .كردم مى غریبى احساس

 



 چهرم زیبایى و كردم آرایش كه بارى آخرین

 .اومد نمى یادم! بود؟ كى بود مهم برام

 

 زدم گونه رژ زدم، ریمل ،كشیدم نازكى چشم خط

 شدم. رو عالقم مورد صورتیه رژ آخر در و

 تمام وجود با كه دخترى سابق، فرمیسك همون

 .داشت شیطنت خندید، مى بازم ناراحتیاش

 

 پر لبا این از لبخند كى از شدم، لبام ى خیره

 ایمرآلز كه این مثل. دونستم نمى اینم! بود؟ كشیده

 شاد و خودم باید ولى نبودم شاد. بودم گرفته

 مریض فرمیسك این از ضعفم از دادم، مى نشون

 .بیزار بودم، بیزار

 



 مگرفت آیینه از و نگاهم خورد در به كه اى تقه با

 ى اجازه تا سامیاره، فهمیدم نشد باز كه در ،

 . شد نمى وارد دادم نمى ورود

 

 نپایی در ى دستگیره كه گفتم آرومى توى بیا

 .شد باز در و اومد
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 حقم كرد، تعجب دیدنم با داخل، اومد سامیار

. بودم نكرده آرایش كه بود وقت خیلى داشت

 از و گفتم آرومى سالم. بود كرده تغییر چهرم

 . شدم بلند جام

 

 دنبال كه طور همون و كردم باز و كمد دره

 :گفتم گشتم مى مناسبى مانتوى

 

 دیگه جاى یه رفت حواسم شم، مى مادهآ االن_

 .بیاى خواى مى نبود یادم اصال

 

 جین شلوار همراه به و زرشكیم باز جلو مانتو

 در اى لحظه در سامیار. برداشتم همراهش

 :گفت آخر در و شد خیرم سكوت



 

 .منتظرم بیرون_

 

 عوض و لباسام سریع خیلى شد، خارج اتاق از و

 با و نداختما سرم روى و مشكیم شال. كردم

 .شدم خارج اتاقم از موبایلم و كیف برداشتن

 

 مى حرف هم با و بود ایستاده حمیرا كنار سامیار

 برگشتن شدن حضورم ى متوجه كه همین زدن،

 و پام تا سر شده گرد چشمانى با حمیرا سمتم،

 نم یهویى تغییر این از اونم انگار. كرد برانداز

 .بود تعجب در

 

 به رو و چپ على ى هكوچ به زدم و خودم

 :گفتم حمیرا



 

 !خونست؟ بابا_

 

 سرى باشه اومده خودش به تازه گویى كه حمیرا

 داد تكون راست و چپ به

 

 .شركت رفت پیش ساعت دو یكى نه_

 

 :داد ادامه و سامیار سمت برگشت

 

 مى بر ناهار! ؟ بیرون برین خواستین مى_

 !گردین؟

 

 :داد بجوا من جاى سامیار كه آره بگم خواستم



 

 هی بیرون همون برسیم، ناهار براى نكنم فكر نه_

 .خوریم مى چى

 

 جیب از و دستش و انداخت من به نگاهى

 .آورد بیرون شلوارش

 

 ! بریم؟_

 

 :گفتم و كردم جا به جا دستم تو و كیفم

 

 .بریم_

 

 خارج عمارت از و كردیم خدافظى حمیرا با

 مى و بودیم سامیار ماشین روى به رو شدیم،



 جلومون اردوان ماشین كه شیم سوار خواستیم

 . شد سبز

 

 و عمیق هاى نفس با و رفت باال قلبم ضربان

 نظر به خونسرد داشتم سعى خودم دادن دلدارى

 .برسم

 

 نگاهش ایستاد، رومون به رو فاصله با اردوان

 فاصله همین از. بود گردش در سامیار و من بین

 ماشین نفرمو رو و دستاش فشار تونستم مى هم

 . كنم حس

 

 و نگاهم گرفتم، و تصمیمم آنى ى لحظه یه تو

 و رفتم سامیار ماشین سمت به و دزدیدم ازش

 نشست هم سامیار كه نكشید طولى نشستم، جلو

 .فرمون پشت



 

 ،نكنم نگاهش تا گرفتم و خودم جلوى سختى به

 ناخونام با بازى مشغول و پایین انداختم و سرم

 . شدم

 

 دور اردوان از افتاد، راه و شد روشن ماشین

 هنوزم جدى نگاه اون با تصویرش ولى شدم

 كنار من و دیدن توقع اردوان بود، چشمام جلوى

 .وضع و سر این با مخصوصا نداشت سامیار

 

 كنه، جمع و خودش تونست خب ولى شد، شوكه

 حتى خوندم، نگاهش از و چیز همه من اما

 .رو نگفتش حرفاى

 



 جواب شك بدون! شد؟ عوض یهو چرا اردوان

 مى ازش باید دونست، مى بابا و سوال این

 مدرون حس سوال این پرسیدن اگه حتى پرسیدم،

 حاال تا بابا دونم مى بعید چند هر. بده لو و

 .حرفاست این از تر تیز. باشه نفهمیده
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 البته شد، خورده سكوت در و سامیار با ناهار

 حرف به و من داشت سعى بارى چند سامیار

 ى حوصله حتى. نشد موفق كه كنه وادار زدن

 .نداشتم هم رو هام لب دادن تكون

 



 اجبار به نكنه جوابم سوال سامیار كه این براى

 سفارش خودش ى سلیقه به كه غذایى از مقدارى

 غذاى شدن تموم از بعد و خوردم رو بود داده

 .خونه برگردیم كه خواستم ازش سامیار

 

 ور صندلى كه پسرى شدیم بلند جامون از وقتى

 مى رو تالشش تمام داشت بود نشسته رومون به

 من كه بفهمونه بهم رو چیزى لب زیر كه كرد

 كه بود توجهیم بى همین شاید. نكردم توجهى

 ولى نشه شخص اون ى متوجه سامیار شد باعث

 حتى اون! نه؟ شد مى متوجه بود اردوان اگه

 .داره چشم پشتشم

 

 از دوشادوش دو هر و كرد حساب سامیار

 هیچ خونه به رسیدن تا. شدیم خارج رستوران

 صندلى به و سرم.  نشد بدل و رد بینمون حرفى



 یه لحظه چند هر سامیار و بود داده تكیه ماشین

 .كرد مى نگاهم و گشت برمى بار

 

 چشم. حالم این براى بود خوبى ى بهونه عملم

 عمارت به رسیدن تا و گذاشتم هم وىر و هام

 با خواستم رسیدیم كه همین. نكردم بازشون

 :گفت و كرد من به رو كه كنم خدافظى سامیار

 

 .میارم رو ویالونت باال میام باهات_

 

 .بیرون رفتیم چرا كه نبود یادم اصال لحظه اون

 كه همین. شدم پیاده ماشین از و دادم تكون سرى

 باغ تو كه دیدم رو دوانار ماشین شد باز در

 لمد تو نشست یهو كه استرسى با. بود شده پارك

 .شدم وارد و دادم قورت و دهنم آب



 

 دیدنش با كه زدم حرف خودم با كلى دلم تو

 شدیم عمارت وارد. نزنم گند كه كنم رفتار چطور

 متس به سامیار با. بود رفته فرو سكوت تو خونه

 وت پیچید اى هجذب پر صداى كه رفتیم مى ها پله

 :عمارت

 

 .كن صبر_

 

 سامیار. ایستادیم جامون سره دو هر سامیار و من

 پله به دوختم و نگاهم چنان هم من و برگشت

 كردن نگاه و برگشتن جرعت. روم به رو هاى

 این از بعد شك بدون ، نداشتم هارو چشم اون به

 رو خودم تونستم نمى دلتنگى حجم این و دورى

 تو دیدم مى میومدم خودم به یهو و كنم كنترل

 .آغوششم



 

 .بزنم حرف باهات باید_

 

 همیشگیش دستوریه لحن بود، سامیار مخاطبش

) تنگف با و بندازم سامیار به نگاهى نیم شد باعث

 .شم دور اونجا از سریع(  باال رم مي من

 

 فقط. رسوندم اتاقم به و خودم چطور نفهمیدم

 لب آرومى صداى با و گذاشتم قلبم روى و دستم

 :زدم

 

 .باش آروم لعنتى باش آروم_
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 و قرصام از یكى و رفتم میزم سمت به سریع

 نفس و نشستم تخت روى. دادم قورت آب بدون

 .شد باز اتاق در یهو كه كشیدم مى عمیق هاى

 

 هر دیدن توقع ، كردم بلند رو سرم وال و هول با

 تعجب با. روم به رو شخص جز داشتم رو كسى

 شد اتاق وارد خونسردى با كه كردم مى نگاهش

 .بست درو و

 



 هك بود شده پرت حواسم انقدر. بود دستش ویلونم

 گوشه رو ویالون. بگیرمش سامیار از رفت یادم

 مشد بلند جام از. شد نزدیك بهم و گذاشت اتاق ى

 جاك از یهو دونم نمى كه نفسى به اعتماد با و

 :گفتم اومد

 

 !داشتى؟ كارى_

 

 :دادم ادامه من و كرد سكوت اردوان

 

 خوام مى برو پس ندارى كارى كه این مثل_

 .بخوابم

 

 لعم حرفم عكس بر نداشت، تاثیرى روش حرفام

 لهفاص با. شد تر نزدیك بهم رفتن جاى به و كرد



 كه تلخش عطر بوى ایستاد، روم به رو كمى ى

 .تگرف مى ازم و ارادم مامت داشت بینیم تو پیچید

 

 تمرین این مگه كردم، مى باید كردم، تحمل ولى

 زا مردا بود نگفته سامیار مگه! نبود؟ شدنم قوى

 رو احساتشون تونن نمى كه ضعیف دختراى

 نگفته من به اردوان مگه! بیزارن؟ كنن كنترل

 ! بود؟ بیزار ازم یعنى پس! ضعیف؟ بود

 

 !بودى؟ كجا_

 

 هیچ كه كرد پا به آتیشى دلم تو مردونش صداى

 و كردم مشت و دستام. شد نمى خاموش جوره

 بردم مى فرو دستم كف و ناخونام كه طور همون

 :گفتم



 

 !بدم؟ جواب بهت باید_

 

 قبل و كرد پر رو بینمون ى فاصله دیگه قدم یه با

 دور و دستش شم جدا ازش بتونم من كه این از

 . كرد حلقه كمرم

 

 دهش جالبى تركیب تلخش طرع و تنش عطر بوى

 خواست مى دلم بود، كرده پر رو بینیم و بود

 .عمببل رو تنش عطر تمام و بكشم عمیق هاى نفس

 

 زد زل و كرد تنگ كمرم دور رو دستاش حصار

 :گفت جدیش لحن همون با و چشمام تو

 



 رى مى مردیكه این با راحتى همین به وقتى_

 . بدى جواب باید بیرون

 

 هیچ نبودنش بابت. كرد سكوت ، كردم سكوت

 چرا اصال پرسیدم، نمى منم داد، نمى توضیحى

 هتب كه موقعى چرا بگم! چى؟ بگم! بپرسم؟ باید

 همه این یهو چرا كه! نبودى؟ داشتم احتیاج

 كار همون داشتم، كار گه مى اونم! شدى؟ عوض

 نمى جواب اون. داد ترجیحش من به كه واجبى

 !دادم؟ مى رو جوابش باید چرا من پس داد

 

 از خواستم كرد، عصبانیم كارش یادداورى بازم

 االب دستاش از یكى. نذاشت و بیرون بیام آغوشش

 به چسبوند و سرم و نشست گردنم پشت و اومد

 .سینش

 



 جدا ازش نتونم شد باعث قلبش ضربان صداى

 شاید و بود دنیا صداى بهترین صدا این. شم

 .دنیا الالیى بهترین

 

 شنیدن با و بمونه سینش روى سرم شد مى كاش

 خواب یه. برم خواب به قلبش ضربان صداى

 بهم مدت این كه خوابى همون. دغدقه بى و آروم

 .بود شده حروم
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 و دستم كه موندیم حالت همون تو چقدر دونم نمى

 قیافش. شدم جدا ازش و گذاشتم سینش روى

 سیاهى به زدم زل غمگین، شایدم ودب خسته

 :گفتم آرومى صداى با و چشماش

 

 !بودى؟ كجا_

 

 بى دلم و كرد مى سرزنشم سوال این بابت عقلم

 .بود جوابش منتظره صبرانه

 



 چشمام از رو نگاهش. شد جمع اردوان صورت

 :داد جواب و گرفت

 

 !كنه؟ مى فرقى چه گفتنش_

 

 ..بدونم خوام مى ولى نكنه فرق شاید_

 

 !بدونى؟ خواى مى چرا كنه نمى فرق اگه_

 

 :گفتم مكث كمى با

 

 !گى؟ نمى_

 

 !بدونى؟ خواى مى چرا_



 

 .نشست لبم روى نیشخندى

 

 نمى شد عوض نظرم. نیست مهم. هه! چرا؟_

 .بدونم خوام

 

 گرفت و دستم كه شم رد كنارش از خواستم

 :گفت بهم دوخت و نگاهش

 

 كنم، مى دگىزن اجبار به دارم یادمه وقتى از_

 اون به باید چون مجبورم. اجباره به كارام تمام

 نمى چون مجبورم. برسم خوام مى كه چیزى

 بودم انجامش مشغول سالها كه كارایى تموم تونم

 . كنم خراب شبه یه و

 



 ...تكرارى جواباى_

 

 من سواالى جواب تكراریه، سوالت چون_

 .نمیشه عوض چیزیش همونه

 

 كنار و غرورم اى لحظه دادم، تكون سرى

 :گفتم بغضم كردن پنهان با و گذاشتم

 

 .مهمم كردم مى فكر_

 

 :داد جواب تردید بى

 

 .مهمى_

 



 خوش جا لبام روى همیشه مثل پوزخندى هم باز

 خوبى به اردوان كه غمگینى پوزخند. كرد

 .كرد مى دركش

 

 ... بودم اگه نبودم،_

 

 :رفت باال كمى صداش تن

 

 .بودم مجبور_

 

 لب آرومى خیلى صداى با و دادم قورت و بغضم

 :زدم

 

 .نبودى كه خدا به نبودى،_

 



 نفسش. نشست هم روى اى لحظه اردوان چشماى

 :گفت و داد بیرون كالفه و

 

 مى فرصت فقط كنم مى درست و چیز همه_

 .خوام

 

 با بود مساوى حرفى هر زدن كردم، سكوت

 جا اردوان دستاى بین صورتم. اشكام ریزش

 داغش ى بوسه اومد، جلو اون صورت و گرفت

 . رفت عقب صورتش و نشست لبم ى گوشه

 

 :زد لب آروم و صورتم تو كرد فوت و نفسش

 

 مى بعید ولى زدم، رو چى همه قید یهو شاید_

 جدید آدم یه شم مى. باشم آروم انقدر بعدش دونم



 اون. كنه نمى رهاش اى لحظه انتقام حس كه

 . تمنیس اردوان این دیگه من روز

 

 روى آروم رو شصتش انگشت. كرد مكث كمى

 :داد ادامه و كشید لبم

 

. نمونده كار پایان تا چیزى. باش خودت مواظب_

 یه این چون رسى مى آرامش به هم تو روز اون

 . مشتركه انتقام

 

 هب معطلی بدون. شد جدا ازم پیشونیم بوسیدن و

 :گفت شدن خارج از قبل و رفت در سمت

 

 ناو. نباشه رفتنى دیگه كه روزى گردم، برمى_

 .كن صبر كمى فقط. مونم مى همیشه روز



 

 با شد مساوى در بستن. شد خارج اتاق از و

 .چشمم ى گوشه از اشك اولین چكیدن

 

 جاى لبم ى گوشه و دستم و زدم تلخى لبخندى

 :گفتم لب زیر و بستم چشمام. گذاشتم بوسش

 

 ...كه دیدمت خودم باشه، فرصتى نكنم فكر_

 

 ترلكن رو احساساتم باید. گزیدم و لبم كشیدم آهى

 !نبود؟ این اول قدم مگه كردم مى
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 چطور نفهمیدم حموم، تو رفتم لباسام همون با

. ولرم آب دوش زیر رفتم و آوردم در و لباسام

 موهاى روى و دستم و گذاشتم هم روى و چشمام

 تونست مى بدنم روى آب حس. شتمگذا خیسم

 .كنه بهتر و حالم

 



 شد كاسته بزنم حرارت از و شدم آروم كه كمى

 صورتم به دستى. اومدم بیرون آب دوش زیر از

 .كشیدم عمیق نفساى و كشیدم

 

 .بگیرم و تصمیمم تا بود كافى لحظه چند همین

 .زدم مى حرف بابا با باید

 

 خیلى. شدم خارج حموم از و پوشیدم و حولم

 ىم گفتم بهش و گرفتم رو بابا ى شماره سریع

 زودتر امشب كه گفت هم بابا. ببینمش خوام

 .گرده برمى

 

 ودب راهى ولى لرزید دلم گرفتم استرس اى لحظه

 خود تا روز اون. رفتم مى باید زود یا دیر كه

 رفك بزنم بابا به بود قرار كه حرفایى به شب

 .كردم



 

 آخرشم ولى شدم ونپشیم بارى چند چرا دروغ

 مى چه. بگم باید كه كردم مى قانع و خودم

 اى آینده چه قراره و انتظارمه در چى دونستم

 مى ادامه بازم دونستم مى اگه بخوره، رقم برام

 ....دونستم نمى واقعا دونستم، نمى! دادم؟

 

 مثل اتاق، تو اومد بابا كه بود شب ۱۰ ساعت

 در و وسیدب و موهام روى پرسید و حالم همیشه

! جان؟ بابا بگى خواستى مى چیزى گفت آخر

 !!شنوم مى بگو خب

 

 اب و كردم مكث كمى دهنم، تو كشیدم و پایینم لب

 :گفتم تردید

 



 ! هستین؟ قولتون سره هنوزم_

 

 باورش انگار كرد، نگاهم تعجب با اى لحظه بابا

 اصرار و بودم زده رو رفتن قید كه منى شد نمى

 مى رفتن از حرف داشتم الحا داشتم نرفتن به

 .زدم

 

 :گفت بود شده ام خیره كه طور همان بابا

 

 !برى؟ خواى مى_

 

 .دادم تكون تایید ى نشونه به سرى

 

 قبال كه شرایطى همون با ولى هستم، قولم سره_

 .بودم گفته



 

 :زدم لب آروم و دادم تكون سرى

 

 ...موافقم... دونم مى_
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 آماده و حاضر بودیم عصر نیم و پنج ساعت

 همون. شد باز اتاق در كه بودم سامیار منتظره

 كردم مى خالى خودم روى رو ادكلن كه طور

 :گفتم كالفه

 

 منتظرتم ساعته چهار! كجایى؟ معلومه هیچ_

 ...س بود قرار

 

 ترسیدم لحظه یه اردوان برزخیه صورت دیدن با

 و میز روى گذاشتم و ادكلن. نباختم و خودم اما

 :گفتم

 

 !كنم؟ قفل درو. باید حتما! نداره؟ در اتاق_

 



 سمت به خواستم برداشتم، تخت روى از و كیفم

 از. شد گرفته اردوان توسط دستم كه برم در

 اشدست و بود شده منقبض فكش عصبانیت شدت

 .لرزید مى

 

 هاى دندون بین از و كرد وارد دستم به فشارى

 :غرید شدش قفل

 

 غلطى چه داره! رى؟ مى دارى گورى كدوم_

 !ها؟ كنى مى

 

 .نشست لبم روى نیشخندى

 

 من زندگیه چه، تو به! كنم؟ مى غلطى چه من_

 حق تو و كنم مى بخوام غلطى هر من چه تو به



 هك این. بگیرى تصمیم من زندگیه براى ندارى

 خودم به فقط كنم مى چیكار رم مى كجا من

 . جریانه در اونم كه ،بابام و مربوطه

 

 و بیرون بكشم دستش از و دستم كردم سعى

 محكم و دستم. رسید نمى بهش زورم, نتونستم

 مى تر قرمز چشماش لحظه هر و بود چسبیده

 .شد

 

 بودم تالش در دستم رهایى براى كه طور همون

 :گفتم

 

! من؟ اتاق تو اومدى حقى چه به اصال كن، ولم_

 .بیرون برو

 



 شونم روى اردوان ى دیگه دست لحظه همون

 دش نزدیك بهم. دیوار به چسبوند و من و نشست

 دیوار تو كوبید سرم كنار رو شدش مشت دست و

 بود شده رگه دو عصبانیت از كه صدایى با و

 :گفت

 

 سره. چیزو همه بى اون هم كشم مى رو تو هم_

 رو خونتون همینجا و زمین زارم مى رو جفتمون

 . فرمیسك نكن بازى من اعصاب با ریزم، مى

 

 :گفتم محكم لحنى با و چشماش تو زدم زل

 

 !دارى؟ اعصابم تو مگه! اعصاب؟_

 

 .كرد اى قروچه دندون



 

 ...نگو هیچى ، نزن حرف_

 

 باال بردم و صدام

 

 كه نزدم حرف انقدر! نزنم؟ حرف چرا! چرا؟_

 حالم زمان از اینم نحصم گذشته از اون این، شدم

 پس گذره، مى ممكن حالت ترین مسخره به كه

  ؟!كنم زندگى كى من

 

 :دادم ادامه مكث كمى با

 

 روزاى منتظر نباید ما گه مى راست كامیار_

 خودمون و خوبمون روزاى باید باشیم خوب



 خوام مى كنم كارو همین خوام مى منم بسازیم

 .بسازمش

 

 اى لحظه و شد جا به جا اردوان گلوى سیبك

 . ذاشتگ هم روى رو چشماش كوتاه

 

 .بسازیمش بود قرار! سازیش؟ مى_

 

 .دادم تكون سرى

 

 عذاب و درد جز تو با. نیست دیگه ، بود قرار_

 خوام مى. نشد عایدم چیزى ناراحتى و استرس و

 رو تو بدون زندگیه خوام مى بدم ادامه تو بدون

 .كنم تجربه

 



 :دادم ادامه و گذاشتم قلبم روى دستى

 

 حساسه، ضعیفه، یشكارا دومه، دسته قلب این_

 هر یدبا. قبلى از بیشتر حتى باشم مراقبش باید

 این. كنم حذف رو شه مى دردش باعث كه كسى

 خواى مى اگه. تمومه زندگیم بدم دست از قلبم

 . بده ادامه كنى تموم رو زندگى این

 

 اردوان دست. گرفت فرا رو اتاق كل بدى سكوت

 در سمت به شم جدا ازش شد باعث و شد شل

 تو هنوزم من به پشت كه اردوانى به رو و فتمر

 :گفتم بود شك

 

 هی نه باشم اولویت باید من. نیا من دنبال دیگه_

 .گزینه



 

 براى تلنگر این. شدم خارج اتاق از عجله با و

 انتقام. میومد خودش به باید. بود الزم اردوان

 داشت كه انتقامى. بود كرده كور رو چشماش

 ....منو هم اونو هم. كرد مى نابود خودشم
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 ى هقیاف با كه دیدم سامیارو پایین رفتم كه همین 

 هنگا من به و بود ایستاده پا سر عصبى و پكر

 براى شده بحثش اردوان با بود معلوم كرد، مى

 .بود پر اردوان توپ همین

 

 نتكو سر فقط اون و كردم سالم رفتم سمتش به

 تا كه گفته بهش چى اردوان دونه مى خدا داد،

 سرم پشت به نگاهى. كرده عصبانیش حد این

 :گفتم سامیار به خطاب و انداختم

 

 !بریم؟_

 

 عمارت از من از جلوتر حرفى بدون اون و

 خیلى خرابه خیلى اوضاع بود معلوم شد، خارج

 .زیاد



 

 ات كه سرعتى با اون و. شدم سامیار ماشین سوار

 رانندگى به كرد شروع نداشتم سراغ ازش حاال

 كنسرت ، كنسرت بریم بود قرار امروز. كردن

 داشتم دوست پیش وقت خیلى از كه اى خواننده

 .نشد قسمت وقت هیچ و برم

 

 یكىتراف. تهران سنگین ترافیك و بود هفته آخره

 رو شمال به سفر قصد خیلیا داد مى نشون كه

 .بود ینهم داستان هفته آخر همیشه دارن

 

 مجبور و بود كاسته سامیار سرعت از ترافیك

 به و سرم منم. برونه احتیاط با و آروم بود

 هاى ماشین به كه طور همون و زدم تكیه صندلى

 :گفتم كردم مى نگاه جلوم

 



 !گفت؟ چى_

 

. شدم فرمون روى دستاش شدن مشت ى متوجه

 رو خشمشون دارن عادت همه مردا انگار

 . كنن كنترل اینطور

 

 .نگفت مهمى چیزه_

 

 اینطور رو تو كه نبوده مهمى چیزه گفتم دلم تو

 :مگفت بلندى صداى با جاش به ولى! ریخته؟ بهم

 

 !گفته؟ چى بدونم خوام مى_

 

 دهش سنگین قدر اون ترافیك. سمتم چرخید سامیار

 .بودن ایستادع حركت بى ماشینا همه كه بود



 

 راجب من با اون نظرت به!  دونى؟ نمى یعنى_

 چه اردوان و من اصال! زنه؟ مى حرف چى

 !بزنیم؟ هم با كه داریم حرفى

 

 رو دنده سامیار كرد، حركت جلویى ماشین

 ماشین سر پشت  كه طور همون و كرد عوض

 :گفت كرد مى حركت جلو سمت به جلویى

 

 مطمئن هنوزم ولى برده، بوهایى یه كنم فكر_

 بابات دونه مى منه پشته بابات دونه مى نیست،

 كه زنه مى كارى یه به دست داره ساكته وقتى

 مى اینم و. كنه مى ریست و راست و هاش نقشه

 خواد مى حاال و نقشم همون جزء منم كه دونه

 مى تونه نمى وقتى بیاره در نقشه اون از سر

 . كنه خراب رو نقشه خواد



 

 :گفتم و سامیار سمت برگشتم ترس با

 

 !فهمیده؟_

 

 جواب و كرد عوض رو دنده دیگه بار سامیار

 :داد

 

 نفهمه بفهمه،تا كه روزاست همین ولى فعال نه_

 .نمیشه بیخیال قراره چه از قضیه

 

 گزیدم و لبم

 

 !كنیم؟ چیكار حاال_



 

 

 طور همون و فرعى خیابون به تو پیچید سامیار

 :گفت داد مى بیرون كالفه رو نفسش كه

 

 .نباش نگران تو كنم مى درستش_
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 رو حالش نه شدیم، كنسرت بیخیال روز اون

 افهك به تو رفتیم جاش به. رو حوصلش نه داشتیم

 باید كه كارایى از زد حرف سامیار و نشستیم

 مى طى باید كه هایى راه از دادیم مى انجام

 با و دونستم مى خودم رو چى همه ،  كردیم

 .كردم مى رشونمرو فقط سامیار حرفاى

 

 .بودم شده حفظ از رو چیز همه دیگه

 

 سامیار خونه، برگشتیم كه بود شب ۱۱ ساعت

 بود رفته فرو تاریكى تو عمارت نیومد، باال دیگه

 رفتم و كردم باز درو داشتم، كلید  شكر خدارو ،

 . داخل



 

 ىسنگین آخر و لحظه تا ولى رفتم ها پله سمت به

 كه نگاهى ،كردم حس خودم روى رو نگاهى

 .بود اردوان شك بدون

 

.... 

 

 

 بعد ماه یك

 

 

 هك كتابایى بودن، شده پخش اتاق كف همه كتابام

 بینشون از باید حاال و بود ارزشمند خیلى برام

 كردم روشون زیرو بارى چند. كردم مى گلچین

 سه دو  سر آخر و زدم ورق رو هاشون صفحه



 مندبرگردو رو بقیه و میز رو گذاشتم و تاشون

 .كتابخونه داخل

 

 و بود غمگین آورد، و ناهارم حوصلگى با حمیرا

 ولى ببینمش طور این نداشتم دوست  پژمرده،

 !اومد؟ مى اومد نمى بر دستم از كاریم

 

 منم رفت، و میز رو گذاشت و غذام ظرف

 مى كه این با نكردم، موندنش به اصرارى

 وت میره و میشینه آشپزخونه تو میره االن دونستم

 .ریزه مى اشك كلیم شك بدون خودش،

 

 زدم قدم كمى باغ تو رفتم بود، شده تموم كارام

 ناو نشستم، هم كمى خالى و كلبه تو رفتم حتى

 نبود، دیگه ولى بودم، نبرده یاد از هنوزم رو زن

 رویا، یه موند مى خواب یه مثل روزا اون تموم



 اون. نبود ولى زدم، توهم گفتم مى خودم با گاهى

 اما باز نیمه چشمى و سوخته صورت با نز

 .بود شده ثبت ذهنم توى مهربون

 

 اومده ها مدت بعده اردوان. اتاقم به برگشتم

 یمن نكردم، تعجب دیدنش با خونه، بود برگشته

 تهخس رفتم، تختم سمت به و انداختم بهش نگاهى

 اومدنش دلیل كه این از قبل. رسید مى نظر به

 ى فاصله با روم به ور كنارم اومد بپرسم رو

 :گفت و ایستاد كمى

 

 !گیري؟ مى فاصله ازم چرا_

 

 :گفتم و رفتم عقب قدمى

 



 فاصله بخوام كه بودم نشده نزدیك بهت من_

 .بگیرم

 

 نتونستم كه محكم انقدر نشست، كمرم رو دستش

 تو زد زل اومد نزدیك صورتش بخوردم، تكون

 اون از بود شده سرد بازم چشماش ، چشمام

 .حس بى اىچشم

 

 كج ودمب گفته نیستم، بخشش اهل بودم گفته بهت_

 زارمت مى ولى كنم مى خورد و پات قلم برى

 رن مى آبى زیر كه آدمایى از بودم گفته كنار،

 !نه؟ ، متنفرم

 

 .دش بیشتر كمرم رو دستاش فشار و كردم سكوت

 



 هن بوده ارزشمند كه جنگیدم چیزى واسه همیشه_

 ... كه چیزایى

 

 !بود؟ شمندارز_

 

 و كرد قطع رو حرفش ، حرفش وسط پریدنم با

 :دادم ادامه من

 

 ارزشش شد، فاصله این باعث كه كارى همون_

 !داشت؟ رو

 

 عقب قدمى و شد شل كمرم روى از اردوان دست

 :گفت جدى خیلى و شد خیرم رفت،

 



 اون با وقت دیر تا كه شبى همون داشت، آره_

 زا تو خاطر به یدنبا داشت، فهمیدم بودى مرتیكه

 .شدم مى دور هدفم از كارم

 

 رفت عقب عقب
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 رو حالش نه شدیم، كنسرت بیخیال روز اون

 افهك به تو رفتیم جاش به. رو حوصلش نه داشتیم

 باید كه كارایى از زد حرف سامیار و نشستیم

 مى طى باید كه هایى راه از دادیم مى انجام

 با و دونستم مى خودم رو چى همه ،  كردیم

 .كردم مى مرورشون فقط سامیار حرفاى

 

 .بودم شده حفظ از رو چیز همه دیگه

 

 سامیار خونه، برگشتیم كه بود شب ۱۱ ساعت

 بود رفته فرو تاریكى تو عمارت نیومد، باال دیگه

 رفتم و كردم باز درو داشتم، كلید  شكر خدارو ،

 . داخل

 



 ىسنگین آخر و لحظه تا ولى رفتم ها پله متس به

 كه نگاهى كردم، حس خودم روى رو نگاهى

 .بود اردوان شك بدون

 

.... 

 

 

 بعد ماه یك

 

 

 هك كتابایى بودن، شده پخش اتاق كف همه كتابام

 بینشون از باید حاال و بود ارزشمند خیلى برام

 كردم روشون زیرو بارى چند. كردم مى گلچین

 سه دو  سر آخر و زدم ورق رو هاشون صفحه



 برگردوندم رو بقیه و میز رو گذاشتم و تاشون

 .كتابخونه داخل

 

 و بود غمگین آورد، و ناهارم حوصلگى با حمیرا

 ولى ببینمش طور این نداشتم دوست  پژمرده،

 !اومد؟ مى اومد نمى بر دستم از كاریم

 

 منم رفت، و میز رو گذاشت و غذام ظرف

 مى كه این با نكردم، موندنش به اصرارى

 تو میره و میشینه آشپزخونه تو میره االن دونستم

 .ریزه مى اشك كلیم شك بدون خودش،

 

 زدم قدم كمى باغ تو رفتم بود، شده تموم كارام

 ناو نشستم، هم كمى خالى و كلبه تو رفتم حتى

 نبود، دیگه ولى بودم، نبرده یاد از هنوزم رو زن

 رویا، یه موند مى بخوا یه مثل روزا اون تموم



 اون. نبود ولى زدم، توهم گفتم مى خودم با گاهى

 اما باز نیمه چشمى و سوخته صورت با زن

 .بود شده ثبت ذهنم توى مهربون

 

 اومده ها مدت بعده اردوان. اتاقم به برگشتم

 یمن نكردم، تعجب دیدنش با خونه، بود برگشته

 هتخس رفتم، تختم سمت به و انداختم بهش نگاهى

 اومدنش دلیل كه این از قبل. رسید مى نظر به

 ى فاصله با روم به رو كنارم اومد بپرسم رو

 :گفت و ایستاد كمى

 

 !گیري؟ مى فاصله ازم چرا_

 

 :گفتم و رفتم عقب قدمى

 



 فاصله بخوام كه بودم نشده نزدیك بهت من_

 .بگیرم

 

 نتونستم كه محكم انقدر نشست، كمرم رو دستش

 تو زد زل اومد نزدیك رتشصو بخوردم، تكون

 اون از بود شده سرد بازم چشماش ، چشمام

 .حس بى چشماى

 

 كج ودمب گفته نیستم، بخشش اهل بودم گفته بهت_

 زارمت مى ولى كنم مى خورد و پات قلم برى

 رن مى آبى زیر كه آدمایى از بودم گفته كنار،

 !نه؟ ، متنفرم

 

 .دش بیشتر كمرم رو دستاش فشار و كردم سكوت

 



 هن بوده ارزشمند كه جنگیدم چیزى واسه همیشه_

 ... كه چیزایى

 

 !بود؟ ارزشمند_

 

 و كرد قطع رو حرفش ، حرفش وسط پریدنم با

 :دادم ادامه من

 

 ارزشش شد، فاصله این باعث كه كارى همون_

 !داشت؟ رو

 

 و شد خیرم شد شل كمرم روى از اردوان دست

 :گفت مكث كمى با

 



 توق هیچ كه استادى بود، اداست یه فقط سامیار_

 كردم نمى فكر وقتم هیچ و اومد نمى خوشم ازش

 اول روزه همون وگرنه بره پیش اینجا تا قراره

 .كردم مى خورد پاشو قلم

 

 زدم كجى لبخند

 

  دیره، پایش كردن خورد واسه دیگه حاال_

 

 دور از رو دستش و گذاشتم دستش روى و دستم

 .كردم باز كمرم

 

 خاطر به ولى آمریكاست، زندگیش متما سامیار_

 زا بیشتر كه موقعى موند، من خاطر به نرفت من



 كنارم داشتم نیاز مرد یه به اى دیگه وقت هر

 . بود

 

 خون به ثانیه از كسرى در اردوان چشماى

 و من و گذاشت شونم روى رو دستش. نشست

 دوخت رو نگاهش دیوار، به چسبوند عقب عقب

 بود هویدا صداش تو كه خشمى با و چشمام به

 :غرید

 

 !هست؟ تا دو شما بین چى_

 

 لمد تلخیش كه لبخندى زدم، تلخى لبخند اراده بى

 اكراه با و دهنم آب شد باعث و كرد رو و زیر و

 :گفتم و گرفتم چشماش از و نگاهم بدم، قورت

 



 لشاو نیست، فكرم تو اردوانى دیگه وقته خیلى_

 .شد محو بعدشم و رنگ كم

 

 هم روى و چشمام شد، بیشتر شونم ور فشارش

 ریعس خیلى شده شروع قلبم درد كرد فكر فشردم،

 كوبید دیوار روى رو شدش مشت دستاى ولم،

 ازش موند، دیوار روى انگشتاش حاى كه طورى

 طور همون كردم، مى خفگى احساس ، شدم جدا

 كه صدایى با داشتم مى بر قدم در سمت به كه

 :گفتم مداشت لرزشش كنترل در سعى

 

 دل از برفت، دیده از كه همان برود دل از_

 ...رفتى پیشم از كه موقع همون رفتى

 



 ور پاكى آب ریختن براى بود كافى جمله همین و

 فرمیسك عشق ى قصه بود، شده تمام. دستش

 ...بود شده تمام همینجا هم داستان

 

 سوا ما راه میومد، كنار واقعیت با باید اردوان

 مرفت مى باید... بود سوا كه بود وقت خیلى بود،

 من و رسید مى پایان به عشق رفت، مى باید

 ...هم

 

 صداى بعد اى لحظه و شدم خارج اتاق از

 نمى كه من به. شد بلند اتاقم ى آیینه شكستن

 و دق اى دیگه طوره باید بزنه صدمه تونست

 .كرد مى خالى رو دلیش

 



 چكیده گونم روى كه اشكى قطره دست پشت با

 و بودم كرده تمرین همه این كردم، پاك رو بود

 .بگیرم و اشكم جلوى نتونستم آخرش

 

 ...گرفت جلوشو نمیشه میاد، بیاد بخواد اشك
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 همین و موندم باال هاى اتاق از یكى داخل لحظه

 اى  لحظه و اومد بیرون من اتاق از اردوان كه

 خارج اتاق از منم شد خارج ارتعم از بعدش

 نیمه دره به نگاهى رفتم، اتاقش سمت به. شدم

 مى برداشتم، جلو سمت به قدمى و انداختم بازش

 اونجا! چطوره؟ خودش اتاق اوضاع ببینم خواستم

 ! ریخته؟ بهم هم

 

 كه همین و گذاشتم در دستگیره روى و دستم

 اردوان گوشیه زنگ صداى كنم باز درو خواستم

 كه این مثل بود تخت روى گوشیش. شد ندبل

 تپر حواسش انقدر. ببرتش خودش با نبود یادش

 .بود گذاشته جا موبایلشم حتى كه بود شده

 



 روى كه اسمى دیدن با و رفتم موبایلش سمت به

 به دنیا دردهاى تمام بود گوشیش ى صفحه

 .شد آوار سرم روى یكبارگى

 

 و منشست تخت روى جا همون ، شد شل پاهام

 مى تازه هواى كمى دلم گرفتم دستام بین و سرم

 نفس درش راحتى به بشه كه هواى خواست،

 ...كشید

 

 شده درست كارا ى همه گویا ، اومد بابا شب آخر

 دوباره، شروعى براى بود نمونده چیزى و بود،

 ...جدید اى زندگى براى

 

 

                          *** 



 

 !اى؟ آماده فرمیسك_

 

 .انداختم حمیرا به نگاهى و شتمبرگ

 

 !اومده؟ سامیار آره_

 

 .داد تكون سرى آرام حمیرا

 

 .منتظره پایین وقته، خیلى آره_

 

 خوابم هنوزم كه حالى در و برداشتم و كیفم

 پشت حمیرا. شدم بلند جام از بودم كسل و میومد

 پایین ها پله از كه طور همون و افتاد راه سرم

 :گفت رفتیم مى



 

 بهش و مشكالتت تمام ایرانه دكترت امروز فقط_

 اینكه اشتهاییت كم اخیر، هاى خوابى بى بگو،

 . بگو هم لرزه مى دستات

 

 :داد ادامه چنان هم حمیرا و دادم تكون سرى

 

 بر مشكل به قلبت نكرده خدایى ترسم مى_

 نكنه. كنى نمى رعایت اصال كه هم تو بخوره،

 فرمیسك شه،بك دوباره عمل به كارت الل زبونم

 و اوضاعت. باش خودت مراقب بیشتر خدا ترو

 همم نگى نكنیااا لجبازى بگو دكتر به مو به مو

 ونهت مى چیزى ترین كوچیك شى بیخیالش نیست

 !؟ باشه. شه ساز مشكل بعدا

 



 حمیرا سمت چرخیدم

 

 .نیست چیزى نباش نگران شما گم، مى باشه_

 .میره پیش خوب اوضاع

 

 :گفتم و انداختم تعمار به نگاهى بعد

 

 !كجاست؟ سامیار_

 

 :گفت و كرد اى اشاره در به حمیرا

 

 مى بیچاره مونه، مى منتظر ماشین تو گفت_

 بندازه راه قال و داد و بیاد اردوان ترسه

 .كه میشناسیش

 



 و دستاش حمیرا كه دادم تكون سرى افسوس با

 :گفت نگرانى لحن با و گذاشت صورتم طرف دو

 

 كى نیست معلوم دیگه بگیا كترد به چیو همه_

 !برم؟ قربونت باشه ببینیش، بتونى

 

 با و دادم تكون تایید و نشانه به و چشمام

 .شدم خارج عمارت از كوتاهى خداحافظى
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 سمتش به سریع. بود نشسته ماشین تو سامیار

 رسىپ احوال و سالم. شدم ماشین سوار و رفتم

 بیمارستان سمت به سامیار و كردیم كوتاهى

 مى كوتاه چند هر رو دكتر باید. كرد حركت

 .دیدم

 

 حرف دكتر با.  رفتیم مطب سمت به دو هر

 براى رو خودم  قبل از كه زد حرفایى. زدیم

 .بودم كرده آماده شنیدنش

 

 از بعدش و موندیم دكتر پیش رو ساعتى

 راهم ظهلح همون و شدیم، خارج بیمارستان



 من قسمت شد، مشخص سرنوشتم. شد مشخص

 !شد؟ مى جنگید شد نمى كه قسمت با بود، این

 

 من كمى ندارم خوشى حال بود فهمیده هم سامیار

 كه موقعى درست آخر در و چرخوند شهر تو و

. خونه برگشتیم رفت مى تاریكى به رو هوا

 .دید هم با رو تا دو ما اردوان هم باز و برگشتیم

 

 موندم من رفت، و نشد اردوان ى متوجه ارسامی

 نبود حالیش هیچى عصبانیت موقع كه مردى و

 تخمین رو عصبانیتش میزان شد مى هم دور از

 باهام. برد یورش سمتم به باغ تو همونجا زد،

 چشماش از كه طور همان و شد یقه به دست

 :زد فریاد بیرون زد مى آتیش

 



 خودم لوىج دیگه حاال!بودى؟ قبرستونى كدوم_

! خودت؟ با یا كردى لج من با! پرى؟ مى هرز

 گورى كدوم بگو كنى مى دیوونم دارى فرمیسك

 !آره؟ هم رو ریختى حرومزاده اون با! بودى؟

 

 محكم، و بلند. شد بلند صدام بار اولین براى

 مى آتیش داشتم درون از كه انگار نه انگار

 .گرفتم

 

 تو توچه، به هم، رو ریختم باهاش آره_

 با شب نصفه تا دارم دوست اصال! چیكارمى؟

 تو به كجاش موضوع این باشم بیرون سامیار

 كجاش؟؟ هاااا داره رفت

 



 فكش. شد مشت هوا تو و اومد باال اردوان دست

 االب سرعت به سینش ى قفسه و بود شده منقبض

 .شد مى پایین

 

 دستش بود، زده بیرون هم گردنش هاى رگ حتى

 پایین ممكن حد تا را رشس و آورد پایین را

 .داشت خشمش كنترل در سعى انداخت،

 

 اردوان حال به تا شدم، خشمگینش نگاه ى خیره

 زل كرد بلند را سرش بودم، ندیده طور این رو

 آرام كمى حاال كه صدایى همان با و چشمام تو

 :گفت بود شده تر

 

 نذار. فرمیسك بزنم جا نذار نیستم زدن جا اهل_

 پشت چیزا خیلى به تو وجود با كه كنم فراموش



 نیست خوب طوریشم همین من اوضاع. كردم

 ... نذار... فرمیسك نذار بشم، بیخیالت نذار

 

 با لرزید، دلم كه زمانى درست و كرد، مكث

 هم و رفت در سمت به و شد رد كنارم از عجله

 من پس زد نمى حرف اردوان. عمارت برگشتم

 .گفتم نمى چیزى هم

 

 اگه دروغه ،  سامیار پیش بود هرفت شك بدون

 خودش پس از هم سامیار ولى نشدم نگران بگم

 .میومد بر

 

 كه بود این مهم نداشت، اهمیت خیلى چیزها این

 بودم ایران ماه یك فقط داشتم، وقت ماه یك فقط

 ...ماه یك فقط
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 نگهبانى ى متوجه ها مدت بعد خونه به ورودم با

 به نگاهى كردم تعجب بود، در دمه كه شدم

 جهتو بى و انداختم بود آشنا قیافش كه نگهبانى

 .اتاقم تو رفتم بهش

 



 خورد، مى بهم داشت حالم و داشتم پیجه دل كمى

 دراز تخت روى و خوردم و قرصام از یكى

 .كشیدم

 

 كنار چشمام جلوى از اى لحظه اردوان تصویر

 پر اما جدى صداى فتش،آش صورت رفت، نمى

 عذا اون كه مشكیش تاپا سر هاى لباس غمش،

 . داد مى نشون دار

 

 گوشیم زنگ صداى. گذاشتم هم رو و هام چشم

 وشیمگ شم بلند جام از كه این بدون. اتاق تو پیچید

 .دادم جواب و آوردم بیرون كیفم تو از و

 

 ...بله_

 



 :گوشى تو پیچید بابا خندان صداى

 

 !خوبى؟ مدختر سالم_

 

 :داد ادامه ذوق با و گفتم آرومى ى آره

 

 تههف آخر گرفتم بلیطاتونم شد درست چیز همه_

 .پروازه دیگه، روز سه یعنى

 

 .نشست هم روى هام پلك

 

 تونستم اونور از بازى آشنا  و دردسر كلى با_

 شده رپیگی پیش وقت خیلى از البته بگیرم، اقامت

 .بمونى  نیست قرار دونستم مى اولشم از بودم،

 



 روى به كردم سعى و دادم قورت و دهنم آب

 نیارم خودم

 

 نكن سنگین و خودت بار. كن آماده و وسایالت_

 چیزاى فقط گیري مى ور اون خواستى چى هر

 .بردار رو خواى مى كه مهمى

 

 :داد ادامه و كرد مكث كمى

 

 !شنوى؟ مى و صدام! فرمیسك؟_

 

 :گفتم آرومى صداى با

 

 !آره_

 



 بلیطاتون باش، آماده شنبه پنج براى پس بخ_

 . صبحه برا

 

 ور گوشى كردم خدافظى بابا با و گفتم اى باشه

 تو رفتم ، فشردم دستم تو و گوشى.كرد قطع

 اردوان ى شماره به نگاهى و گوشى مخاطبین

 .انداختم

 

. كرد نمى یارى دستام اما زنم زنگ خواستم مى

 ى هخیر و كردم مكث شمارش روى اى لحظه

 :شدم بودم كرده سیر براش كه اسمى

 

 "فرمیسك قلب"
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 گنب بقیه شاید بود، شده آماده قبل از وسایالم همه

 شدم آماده زود انقدر كه داشتم عجله رفتن واسه

 حوصلگى بى سره از روزا نبود، طور این ولى

 چى گفتم مى باخودم و كردم مى آماده و وسایالم

 نبردنش با كه هست چى! ؟ ور اون ببرم خودم با

 !كنم؟ سرزنش و خودم بخوام هى ها بعد

 

 .داشتنیم دوست وسایل از بودم كرده پر و چمدونم

 . دادن مى آرامش بهم كه چیزایى همون



 

 به كه این جز. نداشتم دادن انجام براى كارى

 ىیبو اردوان باشه حواسش بگم و بدم پیام سامیار

 من و این,  شد مى داغون فهمید مى اگه. نبره

 ...بودم مطمئن

 

 همراش اردوانم خونه، برگشت زودتر بابا شب

 كه طور همون و بودم نشسته مبل رو منم بود،

 مى رو بود كرده درست برام حمیرا كه اى آبمیوه

 كه هایى سلاير همون كردم، مى نگاه سلاير خودم

 .فهمیدم نمى ازش هیچى منم و دید مى حمیرا

 

 نداشتم دوست رو اتاقم تو بودن دیگه روزها این

 ...حمیرا پیش. باشم بیرون خواستم مى

 



 رو پرتغالم آب لیوان اردوان و بابا اومدن با

 كردم سالم. شدم بلند جام از و گذاشتم میز روى

 همب بابا. باشه بابا روى فقط نگاهم داشتم سعى و

 این و بود بشل روى ى مردونه لبخنده شد نزدیك

 گردنم پشت و دستش. كرد مى ترش جذاب

 با و نشوند پیشونیم روى ى بوسه و گذاشت

 :گفت محبت

 

 !خوبى؟ بابایى، سالم_

 

 .دادم تكون تایید ى نشونه به سرى

 

 .خوبم آره_

 



 مى من از رو نگاهش كه طور همون هم اردوان

 :گفت و كرد بابا به رو دزدید

 

 .نمك عوض و لباسام رم مى من_

 

 سمتش چرخید بابا

 

 و شبام شام ، پایین بیا شام برا فقط. پسرم برو_

 .باشیم هم دور خوام مى

 

. رفت، اتاقش سمت به و داد تكون سرى اردوان

 قعمو ترسیدم مى. كردم نگاه بابا به تعجب با من

 . بزنه نامربوطى حرف بخواد شام

 



 كه بود شده ترسم ى متوجه هم بابا كه این مثل

 :گفت و زد شونم روى اى ضربه

 

 .كنم مى چیكار دارم دونم مى نترس_

 

 و گزیدم و لبم. اتاقش تو رفت و شد دور ازم و

 مى نباید اردوان. بردم فرو موهام تو و دستم

 هب اونم. گرفت مى رو رفتنم جلوى وگرنه فهمید

 .شده كه قیمتى هر
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 عوض با بابا بعد اى لحظه و تمنشس جام سره

 اون از حمیرا نشست، كنارم اومد لباساش كردن

 اردوانم موقع همون و آورد دمش تازه هاى چایى

 بلند و سرم نكردم جرعت اومد، پایین ها پله از

 .فهمیدم پاش صداى از رو اومدنش كنم

 

 :گفت و اردوان سمت چرخوند و سرش بابا

 

 .بشین اینجا بیا! اومدى؟_

 



 جا همون اردوان. كرد اشاره كنارش مبل به و

 .انداخت پا رو پا و زد تكیه مبل به. نشست

 

 و تنش مشكى تیشرت متوجه گذرا نگاه به تو

 منگاه سریع خیلى. شدم مشكیش ورزشیه شلوار

 و برداشت رو چاییش لیوان بابا. دزدیدم ازش و

 :گفت اردوان به خطاب

 

 ! مرتبه؟ چیز همه! ره؟ مى پیش چطور كارا_

 

 :گفت لب زیر و داد تكان سرى اردوان

 

 .آره_

 



 خستگى و حوصلگى بى زدنش حرف لحن از

 دهكنن قانع بابا براى جوابش انگار اما. بارید مى

 شده كه طور هر امروز داشت سعى و نبود

 .كنه وادار زدن حرف به رو اردوان

 

 ژهپرو این پایان تا چیزى نكنم فكر پس خوبه،_

 بر پسش از دونستم مى اولشم از باشه، مونده

 .میاى

 

 به نگاهى چشمى زیر و برداشتم و چاییم لیوان

 .بود رو به رو به نگاهش انداختم، اردوان

 

 .میشه تموم روزا همین_

 

 :گفت داد مى تكون رو سرش كه حالى در بابا



 

 ونمد مى بود سنگیم خیلى پروژه این پس، خوبه_

 به نیاز نمك فكر گذاشتى، مایه جون و دل از

 برى مدت به چیه نظرت. باشى داشته استراحت

 برى خارجى، كشور یه نه شمال اصال یا! شمال؟

 آماده و شه عوض هوات و آب خورده یه بلكه

 .بعدى كاراى براى شو

 

 جاش از و گذاشت مبل لبه روى و دستش اردوان

 .شد بلند

 

 سته كارا خیلى فعال نیست، مسافرت به نیازى_

 .دادن انجام واسه

 

 ....بشین_



 

 .نشست اردوان كه زد حرفو این محكم انقدر بابا

 ترى محكم لحن با اون بار این و بابا به زد زل

 :گفت

 

 نخود اون روز یه واسه حتى رم، نمى جایى من_

 لىخی بفرستید دنبالش منو خواید مى كه سیاهى

 .كردم پیداش وقته

 

 از مقدارو. زد لبخندى بابا و شد گرد من چشماى

 :گفت خونسردى كمال در و خورد و چاییش

 

 این فقط این نكردم اصرارى كه من نرو، باشه_

 و لآ خورده یه فرمیسكم خواستم مى. بود پیشنهاد



 خواى نمى كه حاال ولى. همین شه عوض هواش

 .برمش مى خودم نداره موردى هیچ

 

 حال انگار شد، مى تر درشت هرلحظه چشمام

 تو عمارت نداشت، من از كمى دست اردوانم

 سیمین نازك صداى كه بود رفته مطلق سكوت

 .شكست رو سكوت این

 

 .میز سره بفرمایید آمادست، غذا آقا_
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 میز سمت به و شد بلند جاش ما از زودتر بابا

 از انداخت، من به نگاهى تعجب با اردوان رفت،

 این براى. كرد مى خالى و دلم تهه ها نگاه اون

 .شدم بلند جام از سریع نزنم گند كه

 

 اردوان بعد اى لحظه و نشستم بابا چپ سمت

 شد، خورده سكوت در غذا. نشست راستش سمت

 خورد همیشه از تر كم اردوان. خوردنى چه البته

 معذرت كه طورى. كرد كور منم اشتهاى و

 .شدم بلند جام از و كردم كوتاهى خواهى

 



 نای خواستم نمى اما اتاقم تو برگردم خواستم ىم

 از بدم، دست از رو بقیه با بودن لحظات آخرین

 باید. بود كرده شوكه منو بابا آخر حرف طرفیم

 .بوده چى حرف اون زدن از قصدش فهمیدم مى

 

 و تلویزیون به زدم زل ، قبلیم جاى سره برگشتم

 رو ها شبكه كه طور همین برداشتم، رو كنترل

 انگار. اومدن اردوانم و بابا كردم مى پایین االب

 .اتاقش به برگرده نداشت قصد اردوانم

 

 ىكس هیچ و تلویزیون به بودیم زده زل به سه هر

 . زد نمى حرفى هیچ

 

 كه قسمتش همون. بود پخش حال در چوبى پل

. خوب حال از گه، مى عشق از داران بهرام

 .معروفش دیالوگ همون



 

 !رین؟ب خواین مى كى_

 

 .سمتش برگشتم اختیار بى اردوان صداى با

 

 :داد جواب كنه نگاش كه این بدون بابا

 

 كارا ببینم باید ، روزا همین شاید دونم نمى_

 .ره مى پیش چطور

 

 !ِكى؟_

 

 .انداخت باال اى شونه بابا

 



 .نیست معلوم كه گفتم_

 

 !كجا؟_

 

 و بهش زد زل رو اردوان سمت چرخید بابا

 :گفت

 

 .بودى نكرده جواب سوال منو طور این االح تا_

 

 .شد جا به جا اردوان گلوى سیبك

 

 بدونم خوام مى كاریه، همش شما هاى مسافرت_

 .كنید فكر مسافرت به شما شده باعث چى

 



  شد همیشه از تر جدى بابا

 

 .دخترم_

 

 :داد ادامه و كرد مكث كمى

 

 حاال اما نكردم براش كارى هیچ سال همه این_

 مى حاال ولى نبودم پدر براش. بكنم امخو مى

 این و انتقام و شركت درگیر همه این. باشم خوام

 جلوم داره دخترم! رسیدم؟ كجا به بودم داستانا

 نای بیوفته براش اتفاقى الل زبونم میشه، آب

 !چیكار؟ خوام مى رو زندگى

 

 حرفى دیگه بابا حرفاى كرد، سكوت اردوان

 ى چهره از ماا. ذاشت نمى باقى زدن براى



. دش بلند جاش از بابا. نشده قانع بود پیدا اردوان

 :گفت و داد بیرون صدا با و نفسش

 

 .بخیر شب. بخوابم رم مى دیگه من_

 

 اردوان، و موندم من. افتاد راه اتاقش سمت به و

 هیچ و بود اومده وجود به بینمون بدو جو

 جامون از نه و زدیم مى حرفى نه كدوممون

 تلویزیون ى خیره همچنان وردیم،خ مى تكون

 بهرام صداى و بود كور و سوت عمارت بودم،

 :گفت مى كه شكست مى رو سكوت این رادان

 

 

 دوست دل ته از رو یکی کردی فکر که روزی

 ... نکن ولش داری



 ... نشه تکرار دوباره ممکنه

 ههمیش میکنه فکر توئه سال و سن تو وقتی آدم

 ... میاد پیش براش

 ارب یه همون بفهمی که بگذره سال پونزده هد باید

 ... بوده

 ... نمیشه خوب دیگهای چیز با حالِت که

 ...×باشه خــــوب حالِت یعنی عشــــق
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 و نیاوردم طاقت باالخره كه بود ناجور جو انقدر

 تند مبقل بردم، پناه اتاقم به سریع. شدم بلند جام از

 سمت به خواستم كه همین و بستم در زد مى تند

 اتاق وارد خنكى هواى و شد باز در برم تختم

 خودش با رو آشنایى عطره بوى كه هوایى شد،

 .بود آورده

 

 اپ صداى و شد بسته در. نداشتم برگشتن جرعت

 .سابق ى بچه دختر همون شدم باز. تر نزدیك

 



 ىصدا با و نشست شونم روى اردوان دست

 :گفت آرومى

 

 ...فرمیسك_

 

 .سمتش برگشتم و دادم بیرون صدا بى و نفسم

 

 و اومد باال شونم از دستش. شدیم چشم تو چشم

 .  نشست صورتم روى

 

 !میگه؟ چى بابات_

 

 چپ على ى كوچه زدم و خودم

 



 !گه؟ مى چى_

 

 شد تر نزدیك كمى

 

 !برى؟ خواى مى كجا_

 

 دادم تكون راست و چپ به سرى

 

 .ونمد نمى_

 

 همه چشمات گه مى دروغ وقتى دونستى مى_

 .ده مى لو چیو

 



 و نشست چونم زیر دستش. گرفتم ازش و نگاهم

 :گفت محكمى صداى با

 

 .كن نگاه منو_

 

 .شد تر بلند صداش. ندادم اهمیتى

 

 .كن نگاه منو گفتم_

 

 :گفتم و چشماش تو زدم زل اجبار به

 

 امهو و حال خواد مى. نفرست دو مسافرت یه_

 .كنه عوض و

 



 !نفرست؟ دو مطمئنى! نفره؟ دو_

 

 رومآ و پایین انداختم و سرم. بگم دروغ نتونستم

 :زدم لب

 

 .دونم نمى_

 

 صداش و شد بیشتر چونم روى دستش فشار

 .تر عصبى

 

 چشمام تو زنى مى حرف من با دارى وقتى_

 پات و دست نذار نكن دیوونم فرمیسك. كن نگام

 نمى جا هیچ وقت اون رمت،بب اینجا از و ببندم و

 .بده جواب درست منو سواالى پس ، برى تونى

 



 كردم بلند و سرم

 

 !پرسى؟ نمى بابا از چرا_

 

 . پرسم مى تو از دارم_

 

 مى رو دونى مى رو جوابش كه سوالى چرا_

 !پرسى؟

 

 رو خشمش كه این براى. كرد سكوت اى لحظه

 وقتى و گذاشت هم روى رو چشمام كنه كنترل

 :گفت حرص با كرد ونبازش

 

 !میاد؟ اونم! نه؟ رین مى سامیار با_

 



 دادم تكون سرى

 

 زندگیش كله رفته یادت كه این مثل میاد، آره_

 .اونوره

 

 .شد برابر چند اردوان خشم

 

 چرا! اونور؟ برنگشت اینا از زودتر چرا_

 موندنش انقدر چرا اصال! شما؟ با چرا! االن؟

 و تو سر تو داره چى فرمیسك! شد؟ طوالنى

 نفر دو شما واسه برنامش! گذره؟ مى بابات

 !كنین؟ چیكار خواین مى! چیه؟

 

 در و چشماش تو زدم زل. كردم مشت و دستام

 :گفتم نلرزه صدام داشتم سعى كه حالى



 

 كه مردى با اونم ، كنم زندگى خوام مى. زندگى_

 .عصبى یه تو مثل نه باشه آروم

 

 و شد گرد ناردوا چشماى. زدم آخرو ى ضربه

 آب بود شده دیر پشیمونى براى. شل دستاش

 ..نمیشه جمع شده ریخته
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 نشده باورش هنوزم كه خوندم مى چشماش از

 از قبل  و رفتم عقب قدمى. زدم حرفارو این چرا

 :گفتم بزنم گند كه این

 

 چند دبع و رفتى دلیل بدون كه روزى همون از_

 هك نیستى اونى فهمیدم دیدمت دختره اون با وقت

 بود، بابا با حق دونى مى اصال كردم، مى فكر

 ونمت مى تو با كردم فكر و گرفتم قرار جو تو من

 یه ولى برسم، خوام مى كه چیزایى اون تموم به

 وت تونم، مى هم تو بدون فهمیدم گذشت كه خورده

 وت با كردم مى فكر بودى مراقبم بابا خواست به

 آسیب بهم تونه نمى كسى خوبه چى همه باشم

 تنهس تو نبوده در فهمیدم نبودى وقتى ولى بزنه



 آرامش كنارشون كه باشن، مراقبم كه كسایى

 به من و نبودى مدت یه! بینى؟ مى باشم، داشته

 چشمام فهمیدم تازه كردم، عادت تو بدون زندگیه

 هكسای ونمت مى تو جز حاال و دیده مى رو تو فقط

 ىكارا تونم مى خیلیا فهمیدم ببینم، هم رو دیگه

 بهتر بدن،حتى انجام رو دادى انجام برام تو كه

 وت بدون زندگیه من. میشه هم تو بدون كه تو، از

 هدیگ االن. دادى یاد بهم و این خودت و گرفتم یاد

 فقط فهمیدم چون.  ندارم تو به نیازى هیچ من

 عمل كه اونه مرد نزن مى خیلیا حرفى،. حرفى

 . كنه

 

. گرفتم نفس حرفام بین ما و كردن مكث كمى

 تو زدم زل. شوكه بود شده گرد اردوان چشماى

 :دادم ادامه و چشماش

 



 ...نبودى مرد تو شاید_

 

 هك بیرون برم لعنتى اتاق اون از تا برگشتم و

 سمت چرخوند خشونت با و من و گرفت و دستم

 با و نشست شونم طرفم دو دستاش. خودش

 :گفت بود هویدا صداش تو كه حرص

 

 از تو! خودت؟ واسه گى مى چرت چى_

 بار دو مریضیت موقع! دونى؟ مى چى مردونگى

 خانوم نه! خبریه؟ كردى فكر سرت باال اومده

 به رو تو تونه نمى خرى هیچ نیست، خبرى

 ازم رو تو تونه نمى كسیم بخواد، من ى اندازه

  بگیره

 

 :داد ادامه و زد سرم به اى ضربه



 

 ، خودمى مال و آخرش و اول تو. بفهم اینو_

 نیست، مهم خودتم نظر دیگه بشه كه تو بحث

 هم حاال تا اگه. دم مى نظر من فقط كه اینجاست

 واسه كه احترامیه خاطر به فقط نزدم حرفى

 حرف باهاش امشب همین ولى بودم، قائل بابات

 مى یه،چ كارا این از قصدش بفهمم باید زن مى

 مى خودم باشه! خورى؟ هوا ببره رو تو خواد

 متریت صد از نداره حق مرتیكه اون ولى برمت

 !فهمیدى؟ شه رد

 

 در شدش مشت دست كه بهش زدم زل سكوت در

 كوبیده و شد رد چشمم كنار از ثانیه از كسرى

 روى و پلكام ترس از كه طورى. دیوار تو شد

 :كرد رتكرا عصبانیت با اردوان و فشردم هم

 



 مشببین بعد سرى وهلل به فرمیسك! ؟!فهمیدى؟_

 یا ونى مى خوب خودت. ریزم مى و خونش

 . هستم پاش یا زنم نمى حرفى

 

 این تو و بود عصبانى. انداختم پایین و سرم

 و لباسم. بزنم اى دیگه حرف تونستم نمى حالت

 یچه اتاق از رفتنش موقع تا و گرفتم و مشتم تو

 برگشتم رفت كه همین. ندادم نشون العملى عكس

 روى انگشتاش جاى به زدم زل و دیوار سمت

 .دیوار

 

 :گفتم وار زمزمه لب زیر و دادم قورت و بغضم

 

 !بابا؟ كنم چیكار من_
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 شخص سوم

 

 

 



 خشم با فرمیسك هاى حرف از عصبانى اردوان

 به. زد مى حرف كوروش با باید. شد جدا او از

.  زد در. نخوابیده دانست مى رفت، اتاقش سمت

 كردن دریافت جوابى وقتى بار، سه بار دو بار یك

 . شد وارد و كرد باز را در

 

 هك كتابى به و بود نشسته تختش روى كوروش

 اردوان ورود با كرد، مى نگاه بود دستانش میان

. دهبو منتظرش گویى.نكرد بلند هم را سرش حتى

 :گفت  و بست را بود رویش جلو كه ابىكت

 

 ! عصبانى؟ انقدر چرا! شده؟ چى_

 

 اى لحظه براى شد، تر نزدیك كوروش به اردوان

 به است رویش به رو كه مردى رفت یادش

 زیادى احترام برایش و دارد پدرى حق گردنش



 را صدایش و ایستاد رویش به رو.  است قائل

 :برد باال

 

 این خوام مى و فرمیسك فهمیدین سال همه این_

 مى ازم و دونستین مى! نه؟ دادین عذابم طور

 خودم از كه بگیریم فاصله ازش خواستین

! م؟باش نگهبان یه نقش در براش فقط كه برونمش

 !آره؟ پسرتونم مثل منم گفتین مى اینجورى

 

 كتابش با همراه و آورد در را عینكش كوروش

 و كرد بلند را سرش. گذاشت پاتختى روى را آن

 این كه بود بار اولین. انداخت اردوان به نگاهى

. دش بلند جایش از. گرفت مى قرار مقابلش گونه

 نگاهى. بود خونسردى با و آرام هایش كار تمام

 :گفت و انداخت اردوان آشفتگیه به

 



 ای خواى مى عادیتو زندگیه پرسیدم ازت بار یه_

 و والس این خیلى روز اون. انتقام گفتى. انتقامتو

 قامانت گفتى اطمینان با بار هر تو و كردم تكرار

 خواستم نمى چیزهارو خیلى. گیرى مى و مادرت

 اذیت و آزار و تجاوز از فهمیدى، ولى بگم بهت

 هر و فهمیدى رو همه. قتلش تا گرفته تهدید و

 مى. شد تر رنگ پر ذهنت تو قتل ى واژه روز

 یدكش زجر قدر این مادرم دونم مى وقتى گفتى

 باشم داشته عادى زندگیه یه تونم مى چطور

 ازمب بردم پى فرمیسك به حست به وقتى! یادته؟

 !زندگیت؟ یا كارت اردوان گفتم ، پرسیدم ازت

 تا تىگف. انتقام گفتى هدفم، گفتى. كارم گفتى

 از دست نشونى سیاه خاك به رو محمدرضا

 كاراى به دست كردى ریسك. كشى نمى هدفت

 به و بیوفتى گیر بود نزدیك رهابا زدى خطرناك

 اما نزدى، جا اما بردى در به سالم جون موقع

 پیش همونجورى داره چیز همه االنم دادى، ادامه



 و هدفت دنبال تو خواستى مى تو كه ره مى

 هم از تا دو شما راه. زندگیش دنبال فرمیسك

 .دونستى مى اولش از خودتم و این جداست

 

 دش منقبض فكش ت،نشس خون به اردوان چشمان

 سمت به آرامى به كه طور همان كوروش و

 :گفت گشت مى بر تختش

 

 نهتو نمى هنوز كمه سنش شو، فرمیسك بیخیال_

 بهت. بده تشخیص هم از رو وابستگى و عشق

 ىدار تو بین این پریدى، سرش از و بود وابسته

 كارت به و نكن فكر بهش پس كنى، مى ضرر

 تصمیم كرده نتخابا و خودش راه فرمیسك. برس

 كه كسى با اونم بره خواد مى گرفته، رو خودش

 .نفعشه به دونم مى منم و شده مند عالقه بهش

 



 كه لحنى با و شد جا به جا اردوان گلوى سیبك

 :گفت بود شده قاطیش نفرتم حاال كه حاال

 

 ماش تصمیم و فرمیسكه تصمیم این مطمئنین_

 !نیست؟

 

 داد تكان سرى اطمینان با كوروش

 

 آروم مرد یه خواد، مى مرد یه گفت خودش آره_

 كنارش موقعیت این تو كه نباشه شر دنبال كه

 .باشه

 

 لرزید كمى اردوان صداى

 



 نچو رفتم مى باید رفتن، به كردین وادارم شما_

 نمى موقع به اگه بودن افتاده گیر ور اون ها بچه

 .میاد سرشون بالیى چه نبود معلوم رسیدم

 

 به كردن نگاه بدون و نشست تخت روى كوروش

 :گفت انصافى بى كمال در اردوان

 

 علومم فرمیسكم نبودى، مجبور تو ولى گفتم من_

 .میاد سرش بالیى چه نبود

 

 كرد وارد اش شده مشت دستان به فشارى اردوان

 مى دراز تختش روى كه طور همان كوروش و

 :گفت كشید

 



 وشخام و برق بیرون رفتى بخوابم، خوام مى_

 .كن

 

 به تا بود كافى اردوان براى جمله یك همین و

 كوروش ى خیره خشم با او لحظه. بیاید خودش

 پر لحنى با و رفت در سمت به عقب عقب و شد

 :گفت حرص از

 

 فرمیسك زبون از حرفارو همین كه زمانى تا_

 كسى به من جز فرمیسك. كنم نمى باور نشنوم

 و حرفاش بتونى شاید شما كنه، نمى فكرم حتى

 نگاهش طرز و زدن حرف لحن اما كنى عوض

 شاید. تونى نمى رو ده مى لو و چى همه كه

 قلبش صاحب ولى باشین كرده عوض رو قلبش

 كار قید خاطرش به حتى ماله، دختر اون.  نه رو



 برم خوام مى. زنم مى هم رو انتقامم و هدف و

 .مبر پیش دلم با بار این خوام مى. زندگیم دنبال

 

. كرد ترك را اتاق عجله با هایش حرف زدن اب و

  نقش كوروش لبان روى كه لبخندى ندید و رفت

 دانست، نمى را معنایش كسى كه لبخندى. بست

 ...كس هیچ
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 اتاق سمت به و شد خارج اتاق از كالفه اردوان

 اتاقش خاموش برق دیدن با اما رفت فرمیسك

 و زد تكیه دیوار به جا همان. ایستاد جایش سره

 . نشست هم روى هایش پلك

 

 با زدن حرف با دانست مى خوب و بود عصبانى

 وا با است ممكن و ریزد مى بهم بیشتر فرمیسك

 بیخیال را امشب داد ترجیه پس بزند حرف بد

 یدفهم مى قبلش باید. شود فرمیسك با زدن حرف

 .داده تغییر اندازه این تا را فرمیسك چیزى چه

 

 گذاشت هم روى چشم اردوان نه صبح تا شب آن

 به اردوان. بود بد دویشان هر حال. فرمیسك نه

 با را فرمیسك و سامیار كه كرد مى فكر روزى



 هیچ انجام قدرت كه بود شده شوكه وآنقدر دید هم

 .نداشت كارى

 

 بود داده قول. بود داده ماندن قول او به فرمیسك

 تهنشس رغیبش ماشین بر سوار حال و اندبم پایش

 و نداشت سامیار به خوبى حس اول همان از. بود

 .كرد مى دورى او از توانست مى تا همیشه

 

 ماه یك از بعد را فرمیسك و برگشت كه روزى

 مى دلش. كرد نمى فراموش وقت هیچ را دید

 كه قولى با اما بكشد آغوشش در همانجا خواست

 !كرد؟ مى چه بود داده كوروش به

 

 خط را فرمیسك دور كار پایان تا بود داده قول

 مى فكر كوروش گویا. نرود سمتش به و بكشد

 شود مى دخترش بد حال باعث اردوان كه كرد



 مى مرد این عشق به دخترش قلب دانست مى چه

 !زند؟

 

 بچه مادر بود، داده دست از را زنش كوروش

 ردخت براى حال و بود داده دست از را اش

 نباید را یكى این بود، نگران شدت به مریضش

 .داد مى دست از

 

 را سعیش تمام و ماند باغ در هوا شدن روشن تا

 به آخر نبرد، پناه سیگارش به كه برد كار به

 دیگر كه بود داده قول بود، داده قول فرمیسك

 و بود مرد ، مرد حرف خودش قول به. نكشد

 .ماند مى قولش پایه مردانه

 

 صبح هواى. نشست استخر كنار در ندلىص روى

 ، گذاشت روى را هایش چشم. بود شده خنك



 لحظه همان خواست مى دلش آشفته، و بود خسته

 . بخوابد جا همان

 

 صداى كه بود نشسته هم روى هایش پلك تازه

 كرد، باز را چشمانش.  آمد ها نگهبان از یكى

 ىم صدایش آرام و بود ایستاده رویش به رو سینا

 دز

 

 . شد بلند جایش از و كشید چشمانش به دستى

 

 ...اومدى زود چقدر سالم_

 

 :گفت و كرد نگاه اردوان به متعجب سینا

 

 .آقا هشته ساعت_



 

 تعجبش جلوى داشت سعى كه حالى در اردوان

 ساعتش به نگاهى ، آورد باال را دستش بگیرد را

 :گفت و انداخت

 

 رم مى منم برس، كارت به برو باشه آهان،_

 .داخل

 

 سمت به. شد عمارت وارد سریع خیلى و

 سیمین و حمیرا همیشه مثل افتاد، راه آشپزخانه

 آماده و میز چیدن مشغول و شده بیدار زود صبح

 . بودن صبحانه كردن

 

 :گفت و كرد نگاهش دقیق اردوان دیدن با حمیرا

 



 .بخیر صبحتون آقا سالم_

 

 به تنااع بى و داد را جوابش آرامى به اردوان

 .رفت یخچال سمت به كرد مى سالم كه سیمینى

 یخچال از را شیر بطرى داشت، عطش كمى

 .كشید سر همانجا و آورد بیرون

 

 آشفتگیش كردن، نگاهش متعجب سیمین و حمیرا

 دانست مى دید مى را او كسى هر و بود تابلو

 .افتاده اتفاقى

 

 بطرى. كشید سر را شیر ى همه نفس یه اردوان

 دستى كه حالى در و گذاشت میز روى ار خالى

 و زده بهت چشمان مقابل در كشید مى لبش به

 . شد خارج آشپزخانه از حمیرا و سیمین



 

 امروز شد مى آماده باید. رفت اتاقش سمت به

 مى حرف فرمیسك با باید. داشت ها كار خیلى

 .كرد مى روشن را تكلیفشان امروز. زد
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 را هایش مى گرفت، دوش یه چیزى هر از قبل

 عادت به داد، حالت باال به رو و كشید سشوار

 و پوشید را اش شده اتو هاى لباس اش همیشگى

 از زد مى باال را پیراهش آستین كه طور همان

 .زد زل خود جدى ى قیافه به آیینه

 

 روى از را كتش و كشید موهایش به دیگر دستى

 مى را كتش كه طور همان و برداشت لىصند

 .شد خارج اتاقش از پوشید

 

 و بودن میز كردن جمع مشغول حمیرا و سیمین

 شده خارج عمارت از تازه با كوروش یعنى این

 .شود خارج قراره یا

 



 اردوان سمت كرد رو حمیرا. گذشت كنارشان از

 :گفت و

 

 !خورید؟ نمى صبحانه شما آقا_

 

 از نه گفتم با و داد تكان سرى عجله با اردوان

 تا و رفت شركت به اول. شد خارج عمارت

 شركت در جسمش.بود كارهایش درگیر عصر

 به زودتر چه هر باید. عمارت در روحش و بود

 را چیز همه تكلیف امروز رفت، مى عمارت

 .را چیز همه كرد، مى معلوم

 

 حرف. رفت عمارت سمت كه بود ۸ ساعت

 وارد. بود كرده مرور ذهنش در بارها را هایش

 قرار راهش سره حمیرا هم باز شد كه خانه

 .كرد سالم آرام و گرفت



 

 فرمیسك اتاق سمت به و داد را جوابش آرامى به

 اردوان ى عجله این از هم حمیرا افتاد، راه

 ودبش نبودش ى متوجه ترسید مى بود، شده شوكه

 . كند پا به شر و

 

 زیر وال و هول با و انداخت ساعتش به نگاهى

 :گفت لب

 

! كجاست؟ دختر این پس شد ۹ ساعت خدا اى_

 !ده؟ نمى جواب رو گوشیش چرا

 

 اردوانم رفت، اتاقش سمت به نگرانى با حمیرا

 در بدون همیشه مثل. ماند در پشت اى لحظه

 را نگاهش نبود، فرمیسك ، كرد باز را در زدن



 و حمام در زد، صدایش چرخاند، اتاق در

 .نبود اما. كرد باز نیز را تىبهداش سرویس

 

 نگاهى باغ به آنجا از و رفت پنجره سمت به

 همان ، شد خارج اتاق از سراسیمه و انداخت

 بلندى صداى با آمد مى پایین ها پله از كه طور

 :گفت

 

 !كجاست؟ فرمیسك ، حمیرا حمیرا،_

 

 روى به رو شد، خارج اتاق از ترس با حمیرا

 عادى داشت سعى كه حالى در و ایستاد اردوان

 :گفت برسد نظر به

 

 .باشه آقا با كنم فكر یعنى دونم نمى_



 

 تر نزدیك قدمى شد برافروخته اردوان صورت

 :گفت حمیرا به رو و رفت

 

 نبود اونجا میام آقا پیش از من_

 

 باشد آمده یادش جدیدى چیزه گویى بعد و

 تر بلند صدایش  و شد تر آشفته صورتش

 

 !نه؟ ستزاد حروم اون با_
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 چه باید دانست نمى واقعا كرد، سكوت حمیرا

 گرا فامیلى، نه داشت دوستى نه فرمیسك. بگوید

 مى اردوان رفته سیاوش ى خانه به گفت مى

 داشت هوا. شد مى دروغش ى متوجه و رفت

 اردوان توانست نمى جوره هیچ و شد مى تاریك

 .كند اهگمر را

 



 با گرفت، را جوابش سكوت همین با اردوان و

 كوروش ى شماره شد، خارج عمارت از عجله

 كرد پرت را گوشي نداد، جواب او و گرفت را

 .كرد روشن را ماشین و را كنارش صندلیه روى

 

 سرش ، بود شده كالفه رود، مى كجا دانست نمى

 شده مشت فرمان روى دستاتش. كشید مى تیر

 كرد مى رانندگى سرعت با كه طور انهم. بودن

 ودب حرفى دنبال بود، فرمیسك پیش حواسش تمام

 همان از كه گفته دروغ او به فرمیسك بفهمد كه

 .نبوده دو آن میان حسى ابتدا

 

 كنار را ماشین خواست و كشید سرش به دستى

 طنین گوشش در فرمیسك صداى كه كند پارك

 :شد انداز

 



 رو بیام همش خواد مى دلم اینجا، خوبه چه"

 نجاای شدم گم بعد به این از ، بشینم نیمكت همین

 ."كنین پیدام

 

 كه افتاد روزى یاده شد، تر عمیق اخمایش

 تگف مى بهش حسى یه بام، بود برده رو فرمیسك

 .نیمكت همون روى اونجاست، االنم

 

 شدن كشیده صداى زد، دور سرعت همون با

 بلند یعىفج طور به زمین روى هایش الستیك

 ناسزا و زدن بوق به كردن شروع اى عده. شد

 خودش باید. بود شده كر اردوان گویى اما. گفتن

 .بود آنجا حتما فرمیسك. رساند مى بام به را
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 را او كس هر و كشید مى الیى ها ماشین كنار از

 است واننوج پسراى آن از كرد مى فكر دید مى

 انرژى ى تخلیه زیاد سرعت با دارد دوست كه

 . كند

 



 باال سرعت و قرمز چراغ تا چند كردن رد با

 مى هم فاصله همان از. رسید بام به باالخره

 نیمكت آن روى را تنها دختركى توانست

 . ببیند همیشگى

 

 هاى قدم با و كرد پارك كناری سریع را ماشین

 فاصله قدم چند ،رساند نیمكت به را خودش بلند

 را صورتش روى كه دخترى دیدن تا بود مانده

 .لرزید مى آرام هایش شانه و بود پوشانده

 

 تا كرد باز لب از لب كه همان شد تر نزدیك

. شد بلند فرمیسك سر كند صدا را فرمیسك

 حرف خودش با آرام و بود رو به رو به نگاهش

 .زد مى

 



 براى دیگر انگار. شد آرام اردوان هاى قدم

 به رو حال. نداشت اى عجله فرمیسك به رسیدن

 مى چه اینجا فرمیسك تنها، هم آن بود رویش

 !كرد؟

 

 مى دلش چقدر. ایستاد فاصله با سرش پشت

 گردنش پشت را دستش پشت همان از خواست

 . بگذارد اش شانه روى را سرش و كند حلقه

 

 را او فرمیسك وجود آرامش شد، تر نزدیك قدمى

 عصبانیت از اثرى دیگر حال بود، كرده مآرا نیز

 .شد نمى دیده او در پیش دقایقى

 

 فرمیسك، آرام صداى با شد مساوى بعدیش قدم

 كردن دل درد براى را كسى دنیا این در انگار

 با كرد مى فكر كه خدایى خدایش، جز نداشت،



 براى شاید شود مى تر نزدیك او به رفتن باال

 .بود كرده انتخاب را بام همین

 

 مانند صدایش بغض، از درد از بود پر صدایش

 :گفت مى لب زیر و لرزید مى اش چانه

 

! كنم؟ چیكار من آخه دیگه، یكى با رفت خدایا_

 چرا آخه بودم، دیوونش بودم، عاشقش خدایا

 مگه! چقدر؟ دیگه! نبود؟ كم درد همه این! من؟

 فضعی انقدر من نگاه، و دستم! نیستم؟ بندت من

 همه بخوام كه انقدر! بزنم؟ رگ كه انقدر! بودم؟

 شدم عاشق كردم فكر بار یه! كنم؟ تموم و چى

 یداپ تازه و واقعیم عشق كردم مي فكر اشتباه ولي

 مزش تازه چي یعني عشق فهمیدم تازه بودم كرده

 به خدااایا! چرا؟ آخه زبونم زیر بود رفته

 ات زندگیم تو نمیاد هیچكى اون بعد قسم خدااییت



 مه،سین تو اون عشق فقط بدی نفس بهم كه نىزما

 خدایا. تپه نمي كس هیچ براي اون جز قلبم كه

 .بیام كنار درد این با كن كمكم كن، كمكم

 

 نهشا و رفت فرو لباسش در دوباره فرمیسك سر

 با اردوان. كردن لرزیدن به شروع هایش

 پاهایش شد، فرمیسك ى خیره مبهوت صورتى

 شانه روى سنگین ىوزن كرد حس و شدن سست

 .افتاده هایش

 

 كند، درك را فرمیسك حرفاى تا كشید طول كمى

 تیر سرش و بود شده حبس اش سینه در نفس

 .قلبش هم شاید یا كشید

 

 گرد عقب لرزانش پاهاى. شد خورد شكست،

 نفس توانست نمى قسمت آن در گویى. كردن



 ها حرف آن چطور! بود؟ آمده چرا اصال بكشد،

 نمى! بود؟ فرمیسك دختر آن اصال! شنید؟ را

 رسیده جنون به گویى دانست، نمى هیچ دانست،

 . بود

 

 فرمان روى را سرش و شد ماشینش سوار

 را فرمیسك هاي حرف ى ادامه تا نماند. گذاشت

 یعنى. داد دست او به بودن بازیچه حس. بشنود

 حس یه درگیر فرمیسك! بود؟ كوروش با حق

 حال و بود كشیده دست او از كه! بود؟ گانه بچه

 ! بود؟ شده دیگرى شخص عاشق

 

 ...سامیار.. سامیار

 



 فشارى. كرد تكرار لب زیر را اسم این بار چند

 قسم یاد و كرد وارد اش شده مشت دستان به

 . افتاد فرمیسك

 

 نمیاد هیچكى اون از بعد قسم خداییت به خدایا"

 قعش فقط بدی نفس بهم كه زمانى تا زندگیم تو

 كس هیچ براي اون جز قلبم كه سینمه، تو اون

 .تپه نمي

 

 بلند فرمان روى از را سرش. كشید تیر قلبش

 به رو فاصله با كه فرمیسكى ى خیره و كرد

 .شد بود نشسته نیمكت روى رویش

 

 تكرار گوشش در فرمیسك صداى دیگر بار و

 :بود گذشته مال كه صدایى. كرد



 

 مونم ىم پاش بخورم قسم اگه من باش مطمئن"

 "نیست الكى من خوردن قسم
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 را هایش پلك چرخید، مى اردوان سر دور دنیا

 هتكی ماشین صندلیه به را سرش و فشرد هم روى



 بود جنگیده همه این كرد، مى پوچى احساس زد،

 . بود رسیده پوچى به آخرش و

 

 همان رد و گذاشت اش شقیقه روى را دستش

 خود با چنان هم اردوان. گذشت دقایقى ماند، حال

 كشیدن نفس كرد، باز را چشمانش. بود درگیر

  .كرد باز را در. بود شده سخت برایش ماشین در

 

 متوجه شود پیاده ماشین از خواست مى كه همین

 اب و بود ایستاده رویش به رو كه شد فرمیسك ى

 .كرد مى نگاه او به تعجب

 

 خودش به كرد سعى و داد قورت را دهانش آب

 اش چهره از شدن شوكه كه فرمیسك باشد، مسلط

 .رفت تر نزدیك بود مشخص كامال



 

 ىصدای با و ایستاد اردوان كنار كمى ى فاصله با

 :گفت بود گرفته كمى كه

 

 !كنى؟ مى چیكار اینجا_

 

 ترسید مى. دزدید فرمیسك از را نگاهش اردوان

 میان اخمى. دهد ول را درونیش حال چشمانش

 :گفت خشك خیلى و نشست پیشانیش

 

 .شو سوار_

 

 كه داد نشان توجهى بى فرمیسك به نسبت قدر آن

 اما. شد سوار و نزد اى دیگه حرف هیچ فرمیسك



 از اردوان"گفت مى خود با و ترسید مى دلش در

 !"اینجام؟ من فهمیده كجا

 

 واه تاریكیه ى متوجه حتى كه بود بد حالش انقدر

 اب بیمارستان از بعد دانست مى فقط. بود نشده مه

 ى بهانه به و بود شده جدا سامیار از عصبانیت

 .بود رسانده بام به را خود خورى هوا

 

 را سرش. بود كرده نگران را همه شك بدون

 حرفى خواست. گزید را لبش و انداخت پایین

 خان كوروش.خورد زنگ اردوان گوشیه كه بزند

 حسابى هم او انگار رسید مى ظرن به نگران. بود

  نهات حال و نكرده پیدایش و گشته فرمیسك دنبال

 خبر با دخترش از اردوان كه بود این امیدش

 .باشد

 



 سنف اوست پیش فرمیسك كه گفت اردوان وقتى

 سریعتر چه هر خواست او از و كشید راحتى

 .ببرد خانه به را فرمیسك

 

 قطع ار گوشى. داشت دیگرى قصد اردوان اما

 هب گویى برد، باالتر را ماشینش سرعت و كرد

 .كرد مى حركت خودش ى خانه سمت

 

 [۱۱:۱۶ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک

 

#part_427 

 

 

 

 



 

 

 

 

 شده اردوان ى خانه مسیره ى متوجه هم فرمیسك

 مى خوب. كند اعتراضى هیچ توانست نمى و بود

 وقت دیر تا. عصبانیست چه از اردوان دانست

 دستش موضوع یعنى. بود مانده هخان از بیرون

 !بود؟ فهمیده هم را

 

 آستین سر و كشید جلوتر را مانتویش آستین

 ى خانه به رسیدن تا گرفت، مشتش در را هایش

 اردوان. نشد زده دو آن بین حرفى هیچ اردوان

 پارك پاركینك در را ماشین رسیدنشان محض به

 .شد پیاده فرمیسك از جلوتر خودش و كرد



 

 خوبى چیز كردن لجبازى با دانست مى فرمیسك

 اردوان سره پشت هم او پس. نیست انتظارش در

 با اردوان شدن خانه وارد كه همین. افتاد راه

 برداشت را آب بطرى. شد آشپزخانه وارد عجله

 . كشید سر نفس یه و

 

. فهكال و بود عصبى. بود رفته باال بدنش حرارت

 از و كوبید میزش روى محكم را آب بطرى

 كه فرمیسكى رویه به رو. شد خارج آشپزخانه

 ار دستانش و ایستاد بود ایستاده پا سر همچنان

 .گذاشت اش شانه روى

 

 توانست، نمى و بزند حرفى خواست مى هى

 هر اردوان حال. كرد مى گیر گلویش ته كلمات



 محكم اى قیافه با فرمیسك و شد مى بدتر لحظه

 .ردك مى تماشایش نابود درون در اما

 

 كه نكرد فكر موضوع این به هم لحظه یك حتى

 هب فكرش دیگر. باشد شنیده را هایش حرف شاید

 .داد نمى قد بدشانسى همه این

 

 فرمیسك ى شانه روى داشت اردوان دستان فشار

 :آمد در صدایش باالخره كه شد مى بیشتر

 

 !نه؟ خندى مى ریشم به داشتى مدت همه این_

 

 فریاد صداى كه كرد باز لب از لب فرمیسك

 :شد بلند اردوان

 



 صدات خوام نمى حتى نگو، هیچى نزن، حرف_

 . بشنوم و

 

 ار برخورد این توقع شدن، گرد فرمیسك چشمان

 . نداشت اردوان از

 

 او از و كرد ول را فرمیسك اردوان آن یك در

 و رفت تراس سمت به او به پشت. گرفت فاصله

  و برد موهایش میان را دستش. ایستاد تراس كنار

 :گفت مكث كمى با

 

 همش ، شدى عمارت وارد كه بود سالت هفت_

 رو رفتى مى و گرفتى مى و بابات ى بهونه

 یه من نظره از اومد، نمى خوشم ازت مخم،

 یكى كردم مى فكر. بودى خرابكار و لوس دختر

 انگار نرفتى اما رى مى بعدش مونى مى روز دو



 اما گرفتن رستارپ برات كلى. بودى شده موندگار

 اومد حمیرا كه این تا نیومدى، كنار كدوم هیچ با

 موندگار عمارت تو تونست كه بود كسى تنها ،

 .شه

 

 :كرد اضافه و داد قورت را دهنش آب اردوان

 

 چه هر خواستم مى كه بود مخ رو انقدر كارات_

 اون و گفتم كوروش به برى، خونه این از زودتر

 جملش یه همین ره نمى جا هیچ فرمیسك گفت

. ودمب متنفر كوروش از چون كرد عصبیم بیشتر

 و من پیش میومدى گاهى بودى تنها چون هم تو

 از بیشتر چى هر كردم، مى اذیتت همیشه منم

 یه بعد سمتم، میومدى بیشتر روندمت مى خودم

 عدشب و بشكنه پات شدم باعث اتفاقى خیلى مدتم

 كه موقعى درست شدى، بسترى بیمارستان



 ادتع وجودت به فهمیدم بودى بسترى بیمارستان

 . كردم

 

 رهگ فرمیسك نگاه با نگاهش و كرد بلند را سرش

 .آمد پایین صدایش تن كمى خورد،

 

 عادت وجودت به اولم همون از من! بینى؟ مى_

 دىمیوم تو بدم، نشون نبودم بلد فقط بودم، كرده

 سمتت میومد سیاوش. زدم مى پست من و سمتم

 بشم منم ترسیدم مى شاید. زدى مى سشپ تو و

 كه تر بزرگ ولى بزنى پس منم و سیاوش مثل

 خوب باهات سیاوش شد عوض چیز همه شدیم

 شدن خوب منم خواستم مى شدى خوب تو ، شد

 .برگشت ورق اما كنم امتحان رو

 



 ناباور چشمان در زد زل. كرد مكث كمى اردوان

 :گفت و فرمیسك

 

 همون به بقیه گاهى ه،نمیار خوبى همیشه خوبى_

 ندلشو رفتارمون تغییر و كنن مى عادت بدیامون

 اون شاید موندم مى اردوان همون باید. زنه مى و

 كه همون بودى فرمیسك همون هم تو وقت

 .بود زندگیش مرده تنها اردوان
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 هم اردوان و بست را فرمیسك گلوى راه بغض

 :داد ادامه نچنا

 

 ولى ترسیدى مى شایدم بردى مى حساب ازم_ 

 مى ، زنم نمى آسیب بهت دونستى مى بازم

 ىول شم عصبانى بزنم داد فوقش فوق دونستى

 سایه مثل كه همونیم. مراقبتم كه همونیم بازم

 اذیتت كس هیچ خودم جز زارم نمى و كنارتم

 هر به كرد مى اذیتت كسى جمعى یه تو اگه. كنه

 جورى یه من، سمت میومدى شده كه اى ونهبه

 و منى با بفهمه طرف كه گرفتى مى پناه پشتم

 مى ولى نمیاوردم روت به شاید بره بذاره

 اى بهونه یه به بودم مجبور و فهمیدم مى فهمیدم،

 اون  سراغ برم بعدش و كنم دور اونجا از رو تو

 . شده اذیتت باعث كه عوضى



 

 نشست اردوان لبان روى نیشخندى

 

 بود، تو روى همه نگاه كه مهمونى همون مثل_

 سعى همش مسخرت دوست اون داداش آرمین

 با سیاوش كنه، باز تو با و صحبت سره داشت

 عصبانى انقدر لحظه اون.كرد مى نگات ذوق

 تو فرستادمت لباست ى بهونه به كه بودم شده

 كس هیچ شب اون. كردم قفل درو و اتاقا از یكى

 كه دادم مالى گوشت و آرمین ورچط كه نفهمید

 .بزنه حرف تو با نكنه جرعت حتى دیگه

 

 هر چشماش و چكید گونش روى فرمیسك اشكاى

 به خوب را شب آن. شد مى قبل از گردتر لحظه

 حرص از اردوان كه شبى همان. داشت یاد



 مهمانى به كه بود كرده پاره تنش در را لباسش

 .فهمید مى را اردوان كار آن دلیل حال. نیاید

 

 این با بود ساخته ذهنش در سالها آن كه اردوانى

 تا زمین بود ایستاده رویش به رو حال كه اردوان

 .شد چه و كرد مى فكر چه كرد، مى فرق آسمان

 

 رویش به رو. برداشت قدم سمتش به اردوان

. نشست فرمیسك و گونه روى دستانش و ایستاد

 روى هایشان نفس حال برد جلو را سرش

 .شد مى خالى هم ورتص

 

 كشید فرمیسك صورت روى را دستانش اردوان

 روى فرمیسك چشمان. كرد پاك را هایش اشك و

 لبش ى گوشه اردوان آرام ى بوسه و نشست هم

 :گفت خشدارى صداى با  و نشست



 

 !نه؟ باهاشى_

 

 :گفت بود كرده هول كه حالى در فرمیسك

 

 ...من اردوان_

 

 نشست لبش روى اردون ى اشاره انگشت

 

! ه؟وقت چند بگو فقط. نگو دروغ من به شششش_

 یا میومد دادن درس بهونه به كه موقع همون از

 !عملت؟ بعده
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 :نالید فرمیسك

 

 ...چیو همه بذار.. من خدا به اردوان_

 

 و نشست موهاش روى پشت از اردوان دست

 .حرفش میان پرید



 

 خراب عمارت اون تو لحظه هر! چى؟ خدا هب_

 نشد، جدا ازت لحظه یه بیمارستان تو بود شده

 درس بهت خواست مى بار یه. همیشه بود همیشه

 . چرندیات همش بهونه همش موسیقى بار یه بده

 

 چشمان ى خیره نشسته خون به چشمان با اردوان

  شد فرمیسك خیس

 

 !دونه؟ مى اینارو باباتم_

 

 باران اى لحظه انداخت، پایین را شسر فرمیسك

 روى اردوان دیگر دست. شد نمى قطع چشمانش

 .كرد بلند را سرش و نشست اش چانه

 



 همون دونه مى! دونه؟ مى باباتم كن نگاه منو_

 عوضى یه داشت اعتماد بهش همه این كه پسرى

 .اومده آب در

 

 با و شد غمگین كمى اردوان ى مردانه صداى

 :شد آرام نممك حد تا صدایش

 

 !فرمیسك؟ بود من اعتماد جواب این_

 

 شد جدا اردوان از نیاورد، طاقت دیگر فرمیسك

 صدایى با و زد پس را هایش اشك دست پشت با

 :گفت بگیرد را لرزشش جلوى داشت سعى كه

 

 دخترى همون همینم، من. بود همین دقیق آره_

 تحقیرش دادى عذابش خواسته نا خواسته كه



 چى كارا اون از هدفت نیست مهم برام كردى،

 زا من كردن دور ولى گفته بهت چیا بابا كه بوده

 بردم مى حساب ازت آره! قیمتى؟ چه به خودت

. نداشتم اى دیگه راه چون ترسیدم مى ازت چون

 كه مردى یه جانى، یه بودى قاتل یه من چشم به

 منم قاتلِ  بشى كه این از. برمیاد ازش كارى هر

 ى مرده ازم ولى كشتى مى كاش نبود مهم برام

 عالم تمام به زدى گند تو ساختى، نمى متحرك

 مى كارى هر. چیم همه به نوجوونیم به بچگیم

 اردوان اگه كه بودم فكر این به باید همش كردم

 كه كنه مى برخورد چطور كه میشه چى بفهمه

 زندگى ترس با زندگیم تمام. چیه العملش عكس

 !اینارو؟ فهمى مى كردم

 

 حرف شد، فرمیسك ى خیره متعجب اردوان

 قدمى درك، قابل غیر و بود گنگ برایش هایش

 :گفت و شد تر نزدیك فرمیسك به



 

 ...حرفات اون ولى_

 

 :زد فریاد بلند فرمیسك

 

 بى ازت هنوزم من... همش. بود دروغ همش_

 بى خودخواه همون هنوزم تو من چشم به زارم،

 خودت از رارف براى كه ترسناكى انقدر رحمى،

 بردم، پناه خودت به

 

 مآرا صداى با و لرزید فرمیسك بغض پر صداى

 :داد ادامه ترى

 

 برم خوام مى آره! ساختى؟ چى ازم بینى مى_

 مردى همون با برم، خوام مى سامیارم با آمریكا



 دارم آرامش كنارش خوبه من ،با جدیتش تمام با

 ...و داشتم كنارش خوبى روزاى ترسم نمى ازش

 

 باعث خانه ى گوشه هاى گلدان شكستن صداى

 اردوان یهویى آنقدر. كند سكوت فرمیسك شد

 هر فرصت كه بود كوبیده زمین به را گلدان

 .بود گرفته فرمیسك از را العملى عكس

 

 ریزى خون شدت به اردوان ى شده زخم دست

 فریاد بلند و كرد مشت را زخمش دست. داشت

 :زد

 

 خوام نمى نگو، چىهی دیگه بســه بسه بسه_

 ... شو خفه شو، خفه فقط ، بشنوم

 



 شده منقبض فك برامده، هاى رگ قرمز، چشمان

. ترساند را فرمیسك اردوان، خونى دستان و

 مساوى فرمیسك فریاد صداى رفت عقب عقب

 .كوروش صداى و خانه در شدن باز با شد

 

 هب تكیه همانجا شنید نمى چیزى دیگر فرمیسك

. بست را چشمانش و نشست زمین روى دیوار

 سینه كه عمیق دردى. داشت درد و بود حال بى

 .بود نكرده حس حال به تا كه اش
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 تخت روى شد، باز آرام فرمیسك دردمند چشمان

 بود، شده وصل دستش به سرمى و بود خودش

 خواست كه همین و چرخاند اتاق در را نگاهش

 :گفت محكمى صداى شود بلند جایش از

 

 .نخور تكون_

 

 او به سامیار دهد، تكان را سرش توانست نمى

 به دستى نشست، تختش كنارش و شد نزدیك

 :زد لب آرام و كشید پیشانیش

 

 !خوبى؟_

 



 را نگاهش بدهد را جوابش كه این بدون فرمیسك

 اتفاقات داشت كم كم. دوخت اتاق ى بسته در به

 .میاورد خاطر به را افتاده

 

 صداى با و چرخاند سامیار سمت به را نگاهش

 :گفت ضعیفى و آرام

 

 !كجاست؟ بابا_

 

 و برداشت فرمیسك سر روى از را دست سامیار

 :داد جواب

 

 .بیرون رفته_

 

 !كجا؟_



 

 . شد بلند جاش از سامیار

 

 رفت بابات و خونه آوردیمت شد بد كه حالت_

 .اردوان سراغ

 

 .گرفت جان چشمانش پیش اردوان خونى دست

 

 !چطوره؟ حالش_

 

 نهما بگیرد دروغ توانست نمى گویى كه سامیار

 :گفت بود شده بیرون ى خیره پنجره از كه طور

 

 هشت دستش كه این مثل نبود، خوب وضعیتش_

 .خودشه ى خونه االنم خورده بخیه تا



 

 تند دانست مى نشست، هم روى فرمیسك چشمان

 اما داشت نیز را اناردو حال این توقع رفته

 .بزند آسیب خودش به كه كرد نمى هم را فكرش

 

 كلنجار در خودش با فرمیسك. گذشت اى لحظه

 را چشمانش. نشست دستش روى دستى كه بود

 گره سامیار گیراى نگاه با نگاهش كرد، باز

 .خورد

 

 صداى و نشست اش مردانه دستان در دستش

 :شد بلند بمش

 

 .میشه ستدر چى همه نباش، نگران_

 



 در و داد بیرون صدا بى را نفسش فرمیسك

 هایشان دست به و انداخت پایین را سرش سكوت

 .بود خورده گره هم در حاال كه كرد نگاه
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#۴۳۱ 

 

 

 

 

 

 یك فقط. انداخت ساعتش به نگاهى فرمیسك

 به بود زده زل همچنان و داشت وقت ساعت

 خندید مى نه دیگر. بود در كنار كه هایى چمدان



 مى سر به خنثى حالت یك در ریخت مى اشك نه

 .برد

 

 و دوخت بیرون به اتاق ى پنجره از را نگاهش

 حمیرا نشد متوجه كه بود پرت حواسش آنقدر

 مى آرام دیدنش با و شده اتاق وارد دقیقاییست

 .گرید

 

 را سرش نشست اش شانه روى كه دستى با

 مى نگاهش قرمز انىچشم با حمیرا. چرخاند

 باز چشمانش كه بود ریخته اشك قدر آن. كرد

 .شد نمى

 

 حمیرا صورت به دستى. برخاست جایش از آرام

 :گفت آرامى صداى با و كشید



 

 .گردم مى بر زود_

 

 به هایش اشك و نشست هم روى حمیرا چشمان

 با و آوردند هجوم هایش گونه روى سرعت

 :گفت لرزید مى بغض از كه صدایى

 

 تو دنبو مشكلى شى خوشبختى تا رفتى مى اگه_

 مى زجر دارى فقط نیستى، رفتن به راضى

 ذره كه دى مى انجام و كارى دارى چرا. كشى

 .رى مى بین از دارى فرمیسك! كنه؟ نابودت دره

 

 كشید، حمیرا صورت روى را دستش فرمیسك

 .داد مى دلدارى را او باید و داشت درد خودش

 



 مى بر شه راه به رو چى ههم وقتى مجبورم_

. نباشه دردى هیچ دیگه كه موقعى همون. گردم

 كه كارایى انجام به میشیم مجبوریم گاهى آدما ما

 فكر. انجامش به مجبوریم ولى نداریم دوستشون

 !شم؟ جدا بابا و تو از دارم دوست من كردى

 

 به را او و نشست گردنش پشت حمیرا دست

 :تگف هقش هق میان و كشید آغوش

 

 مى دق تو دوریه از من. بیام منم شد مى كاش_

 این با توِا، پیش فكرم همش. فرمیسك كنم

 !كنى؟ چیكار خواى مى تنهایى وضعیتت

 

 شتدا شباهت پوزخند به بیشتر كه تلخى لبخند

 نشست فرمیسك لب روى



 

 .نباش نگران هست سامیار نیستم تنها_

 

 اناردو برات سامیار! بزنى؟ گول خواد مى كیو_

 برات و اون خالیه جاى تونه مى! میشه؟ نمیشه

 . تونه نمى كه خدا به! كنه؟ پر

 

 خیلى صداى با و كشید عمیقى نفس فرمیسك

 :كرد زمزمه آرامى

 

 .تونه مى_

 

 سامیار. گذشت باد و برق سرعت به ساعت یك

 حمیرا. گذاشت كوروش ماشین در را ها چمدان

 را ناراحتیش داشت سعى كوروش درخواست به



 بگیرد را هایش اشك ریزش جلوى و كند پنهان

 !شد؟ مى مگر اما

 

 گرفت، جاى حمیرا آغوش در اول فرمیسك

 بدون فرمیسك و شد بلند حمیرا هق هق صداى

 . گذاشت حمیرا پشت را دستش اشكى هیچ

 

 قصد به و انداخت ساعتش به نگاهى كوروش

 :گفت جدى خیلى یكدیگر از دو آن كردن جدا

 

 دگاهفرو دیگه ساعت نیم باید شده دیر سریعتر،_

 .رسیم نمى باشیم،

 

 اب و فشرد خودش به را فرمیسك محكمتر حمیرا

 :گفت هق هق



 

 نخوریا غصه. باش خودت مواظب برم قربونت_

 نم بزن زنگ شد تنگ دلت وقت هر نیستى تنها

 .خونم همیشه

 

 طرف دو را دستش. شد جدا فرمیسك از

 :داد ادامه و گذاشت صورتش

 

 ! باشه؟_

 

. داد تكان تایید ى نشانه به سرى فرمیسك

 هپیشانی حمیرا. شده دیر كرد تاكید بازم كوروش

 آغوشش در آخر بار براى و بوسید را فرمیسك

 فرمیسك از غم دنیا یك با بعد اى لحظه و گرفت

 .كرد خدافظى
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 مى تىسم به كسى هر و بود شلوغ فرودگاه

 چمدان و خودش كوچك ساك سامیار. رفت

 كنار در فرمیسك و داشت دست در را فرمیسك

 و بود آنجا جسمش. داشت برمى قدم پدرش

 كه بود درگیر ذهنش آنقدر. دیگر جاى روحش

 مى فقط نشنید را پدرش حرفاى از كدام هیچ



 نصیحت با دارد سعى و است نگران دانست

 .كند آرام را خودش كردن

 

 بود دستش در كه اى برگه به نگاهى وشكور

 :گفت و انداخت

 

 !خورین؟ نمى چیزى پرواز، تا داریم ساعت نیم_

 

 .داد تكان سر فرمیسك و داد منفى جواب سامیار

 .كرد در آن به نگاهى كوروش

 

 .میام االن من وایسین دیقه یه پس باشه_

 

 گوشیش نفر آن چشم از دور. شد دور آنجا از و

 آشوب خودش دل در. آورد بیرون جیبش از را



 از كه روزى در اى لحظه اردوان حرفاى و بود

 از اى لحظه بود آمده اش خانه به بیمارستان

 او از را فرمیسك. شد نمى دور ذهنش

 خواسته معذرت قبلش و بود كرده خواستگارى

 .بگیرد را احساسش جلوى نتوانسته كه بود

 

: گفت مى و بود كننده توجیه هایش حرف

 بعده چطور! نبودین؟ مادرم عاشق مگه خودتون

 شما !بیارین؟ جاش دیگرو یكى تونستین فوتش

 عاشقش شایدم یا داشتین دوست رو فرمیسك مادر

 !هست؟ نیست، آدم خوده دست كه عشق. بودین

 

. بود انداخته پایین را سرش شرمنده كوروش و

 مریم،. بود شرمنده نفر چهار مقابل در حال

 ایدب دو این ى آینده با. اردوان و سكفرمی پریناز،

 .كرد مى چه



 

 و كند دور هدفش از را اردوان خواست نمى

 تنرف همین به اش آینده رفت مى باید هم فرمیسك

 دلش ته هم خودش انگار اما. داشت بستگى

 اردوان ى شماره لرزان دستانى با. نبود راضى

 نداد مهلت داد جواب زود همیشه مثل. گرفت را

 .بزند حرفى ناردوا

 

 خواست مى كه كارى بابت هنوزم كه حالى در

 محكم اما كالفه صدایى با بود دل دو دهد انجام

 :گفت

 

 ساعت یك فقط فرودگاهیم. میره داره فرمیسك_

 .ساعت یك فقط برسونى و خودت دارى مهلت

 



 .گذاشت جیبش در و كرد قطع را گوشى سریع و

 ریشانپ صورت و شده گرد چشمان ذهنش در اما

 .دید مى را اردوان

 

 به دستانش در گوشى با شوكه كه اردوانى

 دانست مى. دوید مى ماشینش سمت به سرعت

 آمریكا به را فرمیسك فرستادن قصد كوروش

 .زودى این به نه ولى دارد

 

 نتوانست حتى. كار درگیر و بود شهر از خارج

 دش ماشینش سوار. دهد اطالع بقیه به را رفتنش

 مى موقع به یعنى. گذاشت گاز روى را پایش و

 !رسید؟
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 و بود گاز روى پایش پرخاشگر، و بود عصبى

 ركنا ها ماشین تمام داشت توقع. بوق روى دستش

 از مانعى هیچ بدون و سرعت با او و ایستند به

 یدكش مى الیى ها ماشین بین. كند عبور كنارشان

 .داد نمى نشان توجهى هم پلیس خطارا به و

 

 اهفرودگ به را خود باال سرعتى با و توان تمام با

 نا جاى ماشینش نداشت اهمیتى برایش. رساند



 و كرد رهایش اى گوشه. شود پارك مناسبى

 صداى بردارد قدم از قدم خواست كه همین

 .شد بلند نزدیكیش در هواپیمایى

 

 اردوان ىاخما شد باعث كه خراش گوش صدایى

 دبلن را سرش بهت با. بخورد گره هم در بیشتر

 بلند تازه نزدیكیش در كه هواپیمایى به و كرد

 .شد خیره بود شده

 

 

 ثابت هواپیما روى نگاهش و شدن شل پاهایش

 جا همان فرمیسك، هواپیماى بود، خودش. ماند

 پر فرمیسكش شد نمى باورش هنوز زد، خشكش

 صداى. بود یدهرس دیر هم باز باشد، كشیده

 مشت دستانش. انداخت اندامش به رعشه هواپیما

 .منقبض فكش و شد



 

 كوروش. خورده ركب هم باز كه فهمید مى تازه

 دشای. بود گفته او به اشتباهى رو پرواز ساعت

 چشم. نرسد موقع به او كه خواست، مى را همین

 بود هواپیما روى هم هنوز ناباورش هاى

 بود كرده را خود كار باالخره فرمیسك پس

 ...رفت

 

 با و نشست هم روى اى لحظه اردوان هاى چشم

 بلند آنقدر اش مردانه صداى زد، فریاد وجود تمام

 لرزید هواپیما در فرمیسك تن كه بود

 مگر بود، هم با كه دلشان ولى نبودن هم كنار

 معشوقه كردن حس! نیست؟ همین عشق قدرت

 ...دور راه از حتى

 



 كند خالى را خود تا زد ىم فریاد اردوان

 مى، خم كمر داشت مرد این شد، نمى اما،خالى

 به رو پاهایش فرمیسك، رفتن مقابل در كرد

 یه با و زد موهاش به چنگى ، رفتن مى سستى

 گویى زد غمبرك و داد تكیه ماشین به درد دنیا

 ..جانش تمام شاید یا رفته جانش از نیمى

 

 با اردوان و دورتر و دور. شد دور هواپیما

 كوروش. بود شده اش خیره غم پر چشمانى

 نمى موقع به اردوان دانست مى بود ناراحت

 .بود زده زنگ او به همین براى رسد

 

 همینكه شد خارج فرودگاه از غم دنیا یك با

 به نگاهش برود ماشینش سمت به خواست

 لحظه كه داشت غم نگاهش آنقدر. افتاد اردوان

 مگر. شد پشیمان اش هكرد از اى لحظه فقط اى



 داشت وجود تمام با را اردوان كه بود این از غیر

 اصال. شود دامادش خواست مى دلش و داشت

 كه این براى اردوان از تر اعتماد مورد كسى چه

 .بسپرد دستش را دخترش

 

 روزى همون از انداخت پایین را سرش شرمنده

 این فكر بود آورده عمارت به را فرمیسك كه

 خودش به فرمیسك اخالق. بود كرده ار روزها

 كوتاه عشق در.مادرش به اردوان و بود رفته

 .بود مطمئن را این آمدند نمى

 

 اردوان سمت به و داد بیرون صدا بى را نفسش

 .افتاد راه
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 دیدش از كه هواپیمایى از را نگاهش اردوان

 ى شراره هایش چشم از. گرفت بود شده محو

 بود بریده كلمه واقعى معنى به بارید، مى آتش

 انگشتش یك با كه بود اردوانى همان این واقعا

 !گرفت؟ مى بازى به را دنیا

 

 با نگاهش كه برود ماشینش سمت به تا چرخید

 برابر چند اردوان خشم. خورد گره كوروش نگاه



 كردند باد آنقدر اش شقیقه ى گوشه هاى رگ شد،

 .زدند مى بیرون اش جمجمه از داشتن هك

 

 هب رو رساند، كوروش به را خود بلند قدم چند با

 دو خشم شدت از كه صدایى با و ایستاد رویش

 :گفت بود شده رگه

 

 آره؟؟! ؟ كردى و خودت كاره باالخره_

 

 حفظ را خودش خونسردى داشت سعى كوروش

 .است موفق میزان چه تا دانست نمى اما كند

 

 . بود نفعش به این_

 



 كه حمیرایى و خودتون و من از كردنش دور_

! بود؟ نفعش به موند مى نداشتش مادر مثل براش

 اونى شما باشین رحم بى انقدر كردم نمى فكر

 كنارش در و. شناختم مى سال همه این كه نبودین

 نبودی دلسوز پدر یه فرمیسك براى. شدم بزرگ

. بردین اشم باشه،... ولى طور همین منم براى

 منو تونید نمى ولى كردین دور ازم و فرمیسك

 ببینم خوام مى. آمریكا رم مى منم. كنید دور ازش

 .نه یا بگیرید و جلوم تونید مى

 

 صداى كه ماشینش سمت برگشت حرص با و

 .گوشش تو پیچید محكم كوروش

 

 زنه االن اون. ده نمى تغییر رو چیزی رفتنت_

 مچش اى دیگه كسه ناموس به كه تو. دیگست یكى

 !داشتى؟ نداشتى



 

 سمت برگشت تعجب با شدن گرد اردوان چشمان

 :گفت و چشمانش در زد زل كوروش كوروش،

 

 و دخترم من كردى فكر. كردن عقد رفتن قبل_

 ور اون فرستم مى غریبه یه با راحتى همین به

 فرمیسك. شوهرشه دیگه االن سامیار نه،! دنیا؟

 زندگى فكر به و بیرون بنداز فكرت از رو

 پیش سال ده به برگشتیم كن فكر. باش خودت

 از و فرمیسك خواستى مى كه موقعى همون

 بره اینجا از كنم كارى كه. بیرون بندازم عمارت

 .كنیته خورد عصاب و عذاب باعث گفتى مى كه

 .كفرمیس بدون زندگیه به برگرد. رفت حاال بیا،

 

 از فرمیسك ى زده بهت چشمان مقابل در و

 شقلب و گرفته نفسش دانست مى. شد رد كنارش



 دبای اردوان گفت، مى را چیز همه باید اما گرفته

 جیبش در را دستانش. آمد مى كنار خودش با

 براى اتفاق این. آورد در را سویچش و برد فرو

 .بود تر سخت خودش
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 فرمیسك



 

 

 غربت بوى از ناشى بمقل سوزش و نفس تنگى

 احساس امیدى، نا شایدم و دلتنگى بوى بود،

 بین زدن قدم از بودم بیزار و كردم مى تنهایى

 زبان، بود، متفاوت چیزشون همه كه مردمى

 خواست مى و تهران دلم. پوشش برخورد، لهجه،

 هدیگ شهر یه نشد تهرانم اصال. شلوغیش تمام با

 .باشه ایران فقط

 

 زبون با بتونم و بفهمن منو نشمردما كه جایى

 وقت هیچ چرا اصال. بزنم حرف باهاشون خودم

 هب گفتم مى همیشه! بگیرم؟ یاد زبان نكردم سعى

 زندگى مردمایى بین حاال و خوره مى دردم چه

 نمى زبانشون نبودن بلد خاطر به كه كردم مى



 ومن این و كنم برقرار ارتباط باهاشون تونستم

 .كرد مى تر تنها

 

 و پریشونم موهاى باد. گذاشتم هم روى و شمامچ

 دنز كنار براى دستم حتى و بود گرفته بازى به

 مى دلم شد نمى بلند صورتم روى از موهام

 بزارم و بخوابم تراس همون تو همونجا خواست

 كه دستایى جای به. كنه نوازش و صورتم باد

 كه انقدر دور خیلى شدن دور كردنم نوازش براى

 .رسن نمى وهامم به دیگه

 

 اینجا شد مى اى هفته یك كشیدم عمیقى نفس

 مال كه بزرگ ى خونه یه تو. بودم شده مستقر

 من و سركار رفت مى و روز كل. بود سامیار

 پشت اگه حتى كه خونه خدمتكاراى و موندم مى



 هم كردن مى توهین بهم یا زدن مى حرف سرم

 .فهمیدم نمى حرفاشون از هیچى

 

 با كه نبود شبى اومدیم كه روزى همون از

 زا. نشم بیدار كابوس با كه نخوابم خیس چشماى

 احتنار اینجا بیام سامیار با باید كه فهمیدم وقتى

 فهمیدم تازه اومدیم وقتى ولى خوردم غصه بودم

 رو فكرش كه بود چیزى اون از تر سخت چقدر

 .كردم مى

 

! میاوردم؟ دووم عزیزام بدون باید چطور من

 شده خواب بد من خاطر به هم یچارهب سامیار

 دسته بد حال این مگه كرد میشد چه ولى. بود

 ساخته ازم كارى كردن تحمل جز فعال! خودمه؟

 .نیست

 



 باد هنوزم. دادم تكیه صندلیم به حالت همون تو

 آسمون به زدم زل و كردم باز و چشمام میومد،

 كه بارونى. بیاد بارون قراره كردم مى حس. آبى

 .بود محض آرامش زیرش دنز قدم

 

 مك كم تیره ابراى. دادم بیرون صدا بى و نفسم

 حوصله كردن مى پر و آسمون فضاى كل داشتن

 نداشتم رو بعدش خوردگیه سرما و شدن خیس ى

 و غمام تونه نمى و كنه مى خیس فقط كه بارونى

 ! خورده؟ مى دردى چه به ببره و بشوره

 

 بودم برنداشته مقد از قدم هنوز شدم بلند جام از

 شد بلند سرم پشت از صدایى كه

 

 سالم_



 

 از اومد جلوتر دیدنم با سامیار، سمت چرخیدم

 صتشخی تونستم مى خوبى به تنش رسمیه لباس

  برگشته سركار از كه بدم

 

 !خوبى؟_

 

 رو گذاشت و دستش. دادم تكون سرى جواب در

 :گفت و شونم

 

 یرون،ب نیا لباسا این با هوا این تو گفتم باز صد_

 سرت باال بیاد جسیكا بگم باید خورى مى سرما

 .برنداره چشم ازت

 



 همون و پشتم داد سر شونم روى از و دستش

 :گفت برد مى اتاقم سمت به منو كه طور

 

 دور یه شهر تو بیرون ببرتت گفتم جسیكا به_

 !نرفتى؟ باهاش چرا بزنین

 

 اجیشت به و نشستم تختم روى. گرفتم فاصله ازش

 زدم كیهت

 

 نداشتم حوصله_

 

 زنىب غمبرك اینجا نیومدیم فرمیسك! چى؟ یعنى_

 خودت. فكر تو برى و تراس تو بشینى یا

 .نمیشه درست هیچى نكنى همكارى

 



 .نشست لبم روى نیشخندى

 

 .نمونده باقى شدن درست براى چیزى_

 

 دستش و نشست تخت لبه تر نزدیك اومد سامیار

 نشست صورتم روى

 

 ىم درستشون من من، به بسپر و چیز همه گفتم_

 .كن اعتماد بهم كنم

 

 عكس كه عكسى قاب به و دزدیدم ازش و نگاهم

 مى خودنمایى میز روى و بود داخلش بابا منو

 :زدم لب و كشیدم آهى. دوختم كرد

 



 دیگه. كردم خراب و سرم پشت پالى تمام_ 

 ....هیچى. نمیشه درست چیزى
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 لحن با و نشست موهام روی سامیار دست

 :گفت آرومی



 

 اینو.  کنم می درستش. نشده خراب پلی هیچ_

 .بودم گفته بهت هم قبال

 

 مانگشتا با بازی مشغول و انداختم پایین و سرم

 بهم سامیار که هایی امیدواری این از چقدر. شدم

 رستد خواست می چیو واقعا. بودم بیزار داد می

 !کنه؟

 

 و خوردم سامیار کنار در و شام. گذشت ساعتی

 عادت شبانه روی پیاده. بیرون رفتیم خونه از

 راهی باهاش اجبار به منم. بود سامیار همیشگیه

 اب اجبار به که بود شبایی اون از امشبم. شدم می

 بود خوب هوا. روی پیاده رفتیم سامیار

 و لحا و میومد که خنکی باد اون با مخصوصا

 همون رفتیم هم باز کرد، می عوض و هوات



 تو هک پارکی. رفتیم  شب چند این تو که پارکی

 هک کسایی  بودن ولی بود خلوت کمی ساعت این

 معلوم و بودن پوشیده ورزشی ست سامیار مثل

 . روی پیاده اومدن هم اونا بود

 

 داشتم رو آرزوش همیشه که شهری شدم، خسته

 زا تونستم می منم. نداشت جذابیتی هیچ برام االن

 موقع همون باید اما ببرم لذت مکان این تو بودن

 داشتم، رو آرزوش که موقعی همون. میومدم

 موقعی همون بود، جذاب برام که موقعی همون

 ...که

 

 هترب میومدم پارسال اگه شاید کشیدم، عمیقی نفس

 .مادرم نه کیه پدرم دونستم می نه موقع اون بود،

 تو شد، نمی عوض هم اردوان با رابطم حتی

 موند می خودخواهی و مغرور پسر همون ذهنم



 تنش به سر خواستم می و میومد بدم ازش  که

 تصویرش ای لحظه اردوان یادداوری با. نباشه

 هیکلی با بلند قد مردی شد، ظاهر روم جلو

 و چشماش موهاش،. جدی صورتی و ورزیده

 که یهای لباس مثل درست بود مشکی ابروهاش

 در مردی بودم گذاشته و اسمش پوشید، می

 که مردی. شب رنگ به سیاه شایدم یا تاریکی

 در بارها و شد می حس کنارم وجودش همیشه

 در اونم بود رسیده دادم به شرایط ترین سخت

 ردم ذاشتم می و اسمش باید شاید شرایط، بدترین

 .هایم تاریکی

 

 دمب بیرون صدا بی و نفسم شد باعث قلبم سوزش

 به رو و بشینم نیمکت ترین نزدیک روی و

 :گفتم سامیار

 



 مین این از بیشتر شینم می همینجا من برو تو_

 .تونم

 

 هب دستی نشست کنارم نگران ای چهره با سامیار

 :گفت و کشید موهام

 

 !خوبی؟_

 

 دادم تکون سری

 

 . مش می بهترم بشینم اینجا خورده یه خوبم، آره_

 

 !برگردیم؟ خوای می_

 



 یلیخ چون فقط خوبم که گفتم. نیست نیازی نه_

 .شدم خسته نیستم روی پیاده اهل

 

 با که چشمایی تو زدم زل و سمتش چرخیدم

 بود شده خیرم نگرانی

 

 .مونم می همینجا برو، تو_

 

 اومد، در حرکت به موهام روی سامیار دست

 که روم به رو مغرور مرد این کردم می حس

 برام هم داد نمی نشون اطرافش به توجهی هیچ

 تمام روزها این که مردی. کنه می دلسوزی

 تا که دونستم می خوب و بود من به حواسش

. زنه می سر بهم و اتاقم تو میاد بار چند صبح

 .بودم کرده بدخواب اونم روزها این



 

 بس امروز برای کنم فکر. مونم می منم نه_

 .باشه

 

 !من؟ خاطر به_

 

 .داد ونتک نفی ی نشونه به سری

 

 . خستم امروز خودمم نه_

 

 موند، شونم روی دستش و داد تکیه نیمکت به

 و کردم بلند و سرم شد، می تر خنک داشت هوا

 اردوان یاد منو شب سیاهیه آسمون، به زدم زل

 و چشمام و گذاشتم قلبم روی و دستم. انداخت می

 .بستم



 

 !داری؟ دوستش خیلی_

 

 اخم سامیار، سمت چرخیدم و کردم باز و چشمام

 ور به نگاهش و شد می دیده پیشونیش رو ریزی

 خودم سریع که منی با بگم خواستم.  بود به

 می کی با من جز آخه دادم، و خودم جواب

 .باشه تونست

 

 که انقدری کردم، سکوت و گرفتم ازش و نگاهم

 اومد، حرف به خودش دوباره

 

 .داشتم دوستش منم_

 

 :داد مهادا اون و کردم نگاهش متعجب



 

 .زنم گم، می رو ستاره_

 

 می نظر به کالفه. خورد تکون گلوش سیبک

 عذابه در گذشته یادداوری از بود معلوم و رسید

 :داد ادامه همچنان ولی

 

 رباو و رفتنش نتونستم وقت هیچ که انقدری_

 خانوادش به ایران رفته کنم می حس هنوزم کنم،

 تونست نمی وقت هیچ درسته برگرده، و بزنه سر

 رو سری این کنم می حس ولی بره من بدون

 .گرده برمی دوباره و رفته. تونسته

 

 [۱۱:۱۶ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک

 



#part_438 

 

 

 

 

 

 

 جامون انگار. بگیره دلم شد باعث غمگینش لحن

 سامیار براى داشتم من بار این بود شده عوض

 .كردم مى دلسوزى

 

 خیلى دیدى رو ستاره عكس كه روزى یادمه_

 افتاده كیفم كه روزى همون شدى كنجكاو راجبش

 بود، زده كیف از ستاره عكس و زمین رو بود



 كیفم سراغ رفتى خودت كردم فكر روز اون

 .شدم عصبانى همین واسه

 

 و دزدیدم ازش و نگاهم روز اون یادداورى با

 :گفتم

 

 به كردى شروع كه روزى همون یادمه، آره_

 عمارت از من دتهدی با آخرشم و داد بى و داد

 .بیرون زدى

 

 .پایین انداخت و سرش و زد تلخى لبخند

 

 .مونه مى یادت خوب چیزارو این_

 



 بازم بگه بازم داشتم دوست ولى. كردم سكوت

 بگه، ستاره راجب داشتم دوست بزنه حرف

 این سامیار كه زنى راجب بودم، كنجكاو راجبش

 نتونست اون بعد و پرستیدش مى وار دیوانه طور

 بالیى چه اصال كنه، نگاه حتى زنى هیچ هب

 !كرده؟ فوت چطور! اومده؟ سرش

 

 كردم مى ردیف سوال داشتم ذهنم تو طور همین

 :شد بلند سامیار صداى كه

 

 ینا از بودم كرده تعریف برات چیزایى یه قبال_

 با متونست تا كردم صبر و كشیدم سختى چقدر كه

 ماه ندچ ، ازدواجى چه اما. كنم ازدواج ستاره

 .نیاورد دووم پیش

 



 باعث سامیار پریشون صورت و لرزون صداى

 جورى یه بخوام و بذارم دستش روى و دستم شد

 براى مدت همه این اون كه كارى كنم آرومش

 .داد انجام من

 

 !دیگه؟ روزه یه واسه بذارى و بقیش خواى مى_

 

 .داد تكون نفى ى نشونه به سرى سامیار

 

 داشته ربط تو به كه ىچیز هر. گم مى امشب_

 سرى یه چند هر. گم مى رو بدونى باید و باشه

 .كامل نه ولى دونى مى چیزارو

 

 ادامه و كرد مكث كمى. كردم نگاهش متعجب

 :داد



 

 ستاره چون نداشتم دوست و ایران وقت هیچ_

 همینجا خودش خواست به. نبود اونجا دیگه

 انگار. بود نوشته نامش وصیت تو كردیم خاكش

 بیرون سالم عمل اون از دونست مى دشمخو

 ...اون ولى داشتم امید بهش من كه عملى. نمیاد

 

 و شنفس و كشید شقیقش به دستى. گزید و لبش

 :داد بیرون صدا بى

 

 یه گفت مى ، ایران برگشتم بابا اصرار به_

 خیلى. داره نیاز كمكت به كه ایرانه تو ستاره

 ، گردمبر خواستم نمى نكردم قبول كرد اصرار

 كه اى خونه همون تو آمریكا همون خواستم مى

 سره برم روز هر و بمونم كردم زندگى ستاره با

 تو دیدم رو ستاره خواب كه شبى ولى. خاكش



 یه از. داره نیاز بهم یكى فهموند بهم خواب

 خواب اون دیگه طرف از بابا اصرار طرف

 نیاز همب كه اى ستاره ببینم تا ایران بیام شد باعث

 .كیه داشت

 

 ودب هویدا صدا تو كه تعجبى با و شد گرد چشمام

 :گفتم

 

 !داشتیم؟ هم به ربطى چه ما! ستاره؟! من؟_

 

 :گفت و چشمام تو زدم زل سمتم برگشت سامیار

 

 ونما داشت، قلبى ناراحتى اونم بود، تو مثل اونم_

 .كرد مى عمل باید

 



 وت نفس و شدن گرد ممكن حد تا چشام شدم شوكه

 ازم و نگاهش دوباره سامیار.  شد حبس سینم

 :داد ادامه دردى پر صداى با و دزدید

 

 عملش خودم. كرد تموم خودم دست زیر ستاره_

 ولى نشد ولى... ولى كردم و تالشم تمام كردم،

 مى چى هر ، دونست مى اینو خودشم نموند،

 مى تلخ و خندید مى میشه درست چى همه گفتم

 همیشه ولى زد نمى رفتن از حرف. ایشاال گفت

. بده عادت خودش نبود به و من كرد مى سعى

 بسترى بیمارستان كه این از قبل روز چند مثال

 كابینت تموم دره آشپزخونه تو كشوند منو شه

 .گفت بهم وسایالرو تك تك جاى و كرد باز هارو

 وت گفت و خندید ، خندید بازم ولى كردم تعجب

 ایدش بربیاى دتخو پس از باید نیستم كه مدت این

 دونم نمى وسایالرو جاى بگى نمیشه اومد مهمون

 .كه نیست خانوما مال فقط كارا این. كه



 

 و انداخت پایین و سرش داد قورت و بغضش

 . كشید صورتش به دستى

 

 مى و نشست مى تراس تو پیشم میومد شب هر_

. رهندا زیبایى هیچ براش زندگى این من جز گفت

 خواد مى كه گرفت مى بهونه اواخر این حتى

 كردن دور دلیل فهمیدم دیر چه من و  باشه تنها

 .ازم و خودش
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 كشید سوزناكى آه سامیار

 

 این كنیم خاكش اینجا خواست مى كه این دلیل_

 كه مونم مى همونجایى من دونست مى كه بود

 همین اسهو كنم پیشرفت داشت دوست. باشه اون

 مى. آمریكا اومد باهام و گذشت چیزش همه از

 نمى. موندم و بمونم اینجا همچنان من خواست

 ولى ایران برگردم وقت هیچ دیگه خواستم

 كه و كشیدنت درد. برگشتم تو خاطر به. برگشتم

 گاهى تو مثل اونم. میوفتادم ستاره یاد دیدم مى

 نم كه بزنه لبخند كرد مى سعى و كشید مى درد

 خوشحال من كه كرد كارى هر. نشم ناراحت



 با دارم درست رو پختش دست دونست مى. باشم

 مى درست غذا برام شد مى پا بدش حال اون

 هستن خدمتكارا گفتم مى كه هم دفعه هر. كرد

 تا گفت مى ذاشت نمى كنن مى درست خودشون

 انگار بخورى و خودم پخت دست خوام مى هستم

 دیگه بار یه خوردن تحسر و ره مى دونست مى

 .مونه مى دلم به غذاهاش ى

 

 و زد موهاش به چنگى. كردم بغض كرد، بغض

 .بكشه عمیق هاى نفس كرد سعى

 

 و بیام استادت عنوان به داشت اصرار بابات_

 دكترمى بفهمه گفت مى باشم وضعیتت مراقب

 اومدم كردم قبول. باشى كنارش كنه نمى قبول

 هم كردم مى آمادت ركنكو براى هم. استادت شدم

 جلب و اعتمادت باید هم و دادم مى انگیزه بهت



 ولى اینجا بیارمت عمل براى بود قرار. كردم مى

 همونجا شدیم مجبور كه شد طورى وضعیت

 من صمیمى دوستاى از كیانى دكتر. كنیم عملت

 باهم اومد. نبود سختى كار ایران كشوندنش بود

 بیارم كم هممكن تنهایى دونست مى كردیم عملت

 ذهنم از هنوزم لعنتى ى خاطره اون دونست مى

 وضعیت اون توى تو دیدنه با ممكنه كه نشده پاك

 اومد. كنم خراب چیو همه و بیوفتم ستاره یاد

 بازم ولى رفت پیش خوب چى همه شدى عمل

 مگفت بابات به كه روزى. شد خراب قلبت اوضاع

 .شد پیر سال چند اندازه به شه عمل باید دوباره

 سكته ممكنه آن هر گفتم و شدن سست پاهاش

 هر به خواستم مى بودم ناراحت خودمم. كنه

 مدونست نمى واقعا ولى بدم نجاتت شده كه قیمتى

 مك داشت بدنت. كنم چیكار باید موقعیت اون تو

 روز هر اوضاع و زد مى پس و قلب كم

 اون تو مخصوصا شد مى دیروز از تر خطرناك



 مىن سالمتیت براى تالشى چهی تو كه وضعیتى

 به همش و بود شكسته مریضت قلب كردى،

 برات فعال داشتنش كه كردى مى فكر مردى

 با و بود جدا تو از راهش اردوان. بود غیرممكن

 براى كشیدى مى عذاب بیشتر بهش شدن نزدیك

 ىاینجور. اینجا بیاریمت گرفتیم تصمیم همین

 مى آماده بعدى عمل براى و بودى امان در بیشتر

 هب. بود بیشتر اینجا شدنت بهتر شانس. شدى

 هخست خودتم انگار ، كردى قبول گفتیم خودتم

 دلیل. نداشتن و خواستن از خسته. بودى شده

 ، دورى حاال. بود اردوان از شدن دور اومدنت

 بخوادت. بیاد خودش به كه اونه نوبت بار این

 دست عشقشون از وقت هیچ آدما. دنبالت میاد

 عاشق. نبودن عاشق بدون كشیدن اگه كشن ىنم

 بفهمه اگه مخصوصا جنگه مي و میشه جنگجو

 نیاز بهش اى دیگه وقت هر از بیشتر معشوقش

 دستت به باشه عاشق تو مثل اردوان اگه ، داره



 یعنى عشق. بمونه یادت همیشه و این. میاره

 هب یكیشون یعنى رسن نمى بهم كه اونایى رسیدن

 موانع تمام عاشق آدم. نبوده عاشق كافى ى اندازه

 خواد مى كه رو چیزى اون و زنه مى كنار رو

 جدا هم از مرگ فقط عاشقارو. میاره بدست رو

 وگرنه ستاره سراغ اومد كه مرگى مثل. كنه مى

 چون بودم عاشق چون. بودم آورده دستش به من

 .بود عاشق

 

 :كرد اضافه و چشمام تو زد زل سمتم چرخید

 

 سعى موقع اون تا پس میاد باشه عاشق اردوانم_

 .باشى امانتیش مراقب كن

 

 رو گذاشت و گرفت دستش توى و سردم دست

 . قلبم



 

 مطمئن دنبالش میاد بخوادش اینجاس امانتیش_

 با. باشى مراقبش باید تو موقع اون تا. باش

 جا عاشق آدم.  كن ثابت رو عشقت ازش مراقبت

 راه. ردهگ مى رسیدن حل راه دنبال زنه نمى

 .كن پیدا رو حلش
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 در. زدن مى چشمك شب تاریكى وسط ها ستاره

 بودم زده كنار هارو پرده خودم و بود باز تراس

 بش. كنم نگاه هارو ستاره تختم روى از بتونم تا

 ىكم دلم حاال و بودم گذاشته سر پشت رو سختى

 یه مثل سامیار هاى حرف. خواست مى آرامش

 . بود پخش حال در گوشم تو صورت ضبط

 

 دكتره. دكتره سامیار فهمیدم كه بود عملم بعده

 مى رو خودم كنار حضورش دلیل تازه. قلب

 هر و عمارت میومد من خاطر به سامیار. فهمیدم

 عمارت از جورى یه داشت سعى اردوان دفعه

 و كیه سامیار دونستیم مى ما. بیرون بندازتش

 .دونست نمى كه اردوان چیه اومدن از دشقص

 

 آروم سامیار شد مى پرخاشگر اردوان چقدر هر

 خوب وخونسردى بودن آروم كنار در ولى. بود



 از بعد و بچزونه و اردوان زبونش با بود بلد

 .كنه ترك و عمارت كوبیدنش

 

 بهم داشت سعى و بود عمارت روز هر سامیار

 امیدبخشه یقىموس خودش قول به بده یاد ویالون

 . نشد من براى ولى. زندگیه

 

 مچسبید تر محكم رو پتو شد اتاق وارد خنكى باد

 از درست كرد مى درد سرم. خوابیدم پهلو به و

 هستار یعنى. گفت زنش راجب سامیار كه موقعى

 عملى تو اونم! قلب؟ عمل خاطر به! بود؟ مرده

  !بود؟ سرش باال دكتر سامیار یعنى شوهرش كه

 

 و گرفته صداى. فشردم روى و چشمام هكالف

 دور ذهنم از اى لحظه سامیار غم پر چشماى

 كه بودم مى حال خوش باید من االن. شد نمى



 جون سامیار دست زیر ستاره مثل كه! زندم؟

 !ندادم؟

 

 به. تركید مى واجور جور افكار از داشت مغزم

 ساعت به نگاهى و كشیدم دراز تخت رو پشت

 ساعتى ٥ من یعنى این و ودب صبح ٤. انداخت

 .كردم مى فكر داشتم تخت روى ، رو

 

 لىو. بخوابم كردم سعى و كشیدم چشمام به دستى

 اردوان یعنى. ذاشت نمى سامیار آخر حرف

 این از هیچى دیگه میومد اگه! دنبالم؟ میومد

 ....هیچى خواستم، نمى زندگى
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 ...خانوم شید، بیدار مخانو_

 

 اب كه بود باالسرم خدمتكارى. كردم باز و چشمام

 خمیازه. زد مى حرف داشت كه خارجى ى لحجه

 پوست به نگاهى. شدم بلند جام از و كشیدم اى

 غربى چهرش از. انداختم بورش موهاى و سفید



 بدنم به قوسى و كش. بود مشخص كامال بودن

 :داد ادامه كه دادم

 

 مه صبحونه كنم بیدارتون ناهار براى نگفت آقا_

 .باشید گرسنه باید نخوردین

 

 .نشستم تخت روى و شدم بلند

 

 براتون و میز من بخورید رو داروهاتون باید_

 .كنم مى آماده

 

 رو اتاق كه این از قبل و شدم بلند تخت رو از

 :گفتم كنه ترك

 

 .بودمتون ندیده قبال! اینجا؟ اومدین تازه شما_



 

 ود زیباییشو كه بست نقش لباش روى ىلبخند

 .كرد چندان

 

 تنبرگش كه آقا. كنم مى كار اینجا وقته خیلى من_

 تازه نبودم مدتم این. دادن مرخصى من به ایران

 .اینجا برگشتم

 

 لبخند اون با و شد تر نزدیك كه دادم تكون سرى

 .كرد دراز سمتم رو دستش زیباش

 

 .تمخوشبخ شما با آشنایى از آنام من_

 

 دستش داخل و دستم مردد و زدم مصنوعى لبخند

 . گذاشتم



 

 .فرمیسكم منم_

 

  داد تكون سرى

 

 خاطر به كنم فكر بلدم فارسى من فقط اینجا_

 زودتر چه هر داشت اصرار آقا كه بوده همین

 .بگو خودم به خواستى چیزى. برگردم

 

. كرد ترك رو اتاق كه گفتم لب زیر اى باشه

 سرویس سمت به. بودم منج و گیج هنوزم

 زا بعد و زدم روى و دست به آبى. رفتم بهداشتى

 االح. بقیه پیش رفتم پرید سرم از خواب كه این

 ودمب مشتاق بیشتر بودم كرده پیدا زبون هم یه كه

 .شم خارج اتاقم از



 

 

_feemisk came  (اومد فرمیسك) 

 

 لوج بقیه از زودتر آنا. سمتم برگشت ها نگاه همه

 .ایستاد روم به رو و اومد

 

 .بشینید بفرمایید. آمادست ناهار_

 

 اى ضعفه دل و غذا بوى. انداختم میز به نگاهى

. بشینم میز پشت و برم جلو شد باعث داشتم كه

 با میز روى لعاب و رنگ خوش غذاى چنین

 نخورده حاال تا كه غذاهایى.بود شده چیده سلیقه

 .بودم

 



 ودنب ایستاه سرم باال خدمتكارا. كردم بلند و سرم

 ثابت آنا روى نگاهم. كردن مى نگاهم متعجب و

 خودنمایى لبش روى زیبا لبخند اون هنوزم موند

 :گفت و كرد میز به اى اشاره. كرد مى

 

 خواستم مى. بود من ى عهده به امروز آشپزیه_

 دوست امیدوارم. كنم درست غذا برات خودم

 .باشى داشته

 

 سمت برگشت اهمنگ دوباره و دادم تكون سرى

 كه آنا. بود شده گشنم واقعا. میز روى غذاهاى

 زدم زل غذاها به فقط حركتى هیچ بدون دیگه

 صندلى. كشید غذا برام خودش و كنارم اومد

 . نشست روش و كشید عقب و كنارم

 



 توجه با غذاها این. میاى گرسنه نظر به.بخور_

 هیچ برات پس شده درست غذاییت رژیم به

 .بخور خواى مى چقدر هر.نداره ضررى

 

 .سمتش برگشتم

 

 !خورین؟ نمى شما_

 

 هب نگاهى نیم. برداشت خودش براى رو بشقابى

 اون حرفى هیچ بدون و انداخت دیگه خدمتكاراى

 :گفت و برداشت رو قاشقى. كردن ترك جارو

 

 .كن شروع پس. خورم مى منم_

 



 ایرانى كه این با. خوردم آنا كنار در رو ناهار

 .بزنه حرف فارسى تونست مى خوب لىو نبود

 نبیرو هم با چندباریم حتى. بود اتاقم تو اكثرا

 چى هر حداقل ولى گذشت نمى خوش بهم. رفتیم

 داشت آنا. رسید مى نظر به بهتر اوضام بود

. كرد مى تزریق منم به رو خوبش ى روحیه

 هك دیر انقدر خونه میومد دیر سامیار شبا بعضى

 گاهیم و زد مى زنگ بابا گاهى. دیدمش نمى

 و نشد اردوان از خبرى وقت هیچ ولى حمیرا

 حرفاى بودن اشتباه متوجه بیشتر روز به روز

 وقت هیچ. نمیومد اردوان. شدم مى سامیار

 ...نمیومد
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 صبحانه،. شد طى روال همین به روزى چند

 گاهى. شد مى ردهخو آنا كنار در شام و ناهار

 ارمكن تراس تو میومد گاهى. رفتیم مى روى پیاده

 و كرد مى باز رو صحبت و سر و نشست مى

 باهاش خواست مى ازم و ذاشت مى فیلم یه گاهى

 .ببینم

 



 و ذاشت نمى تنها منو اى لحظه وضعیت اون تو

 بهش داشتم كردم مى اعتماد كم خیلى كه منى

 دوستى یه دوست، یه عنوان به. كردم مى اعتماد

 .نشد دور ازم اى لحظه شرایط ترین سخت تو كه

 

 

 !بیرون؟ بریم فرمیسك_

 

 زدم زل و كردم بلند و سرم. اومدم بیرون فكر از

. خودم چشماى رنگ هم درست. آبى چشم یه تو

 و دستش و نشست كنارم. شد تر نزدیك بهم آنا

 .گذاشت دستم روى

 

 !خورى؟ هوا بیرون بریم_

 



 زدم روش به ىمحو لبخند

 

 .بریم_

 

 شد بلند جاش از حالى خوش با

 

 شام برگردیم زود باید. شو آماده سریع پس_

 .كنم درست

 

 عسری.شدم بلند جام از و گفتم لب زیر اى باشه

 هوا. بیرون زدیم خونه از آنا با و پوشیدم لباس

 تو و دستم. داشت سوز كمى و بود خنك نسبتا

 احساس كمتر آنا وجود با. بردم فرو لباسم جیب

 .كردم مى غریبى

 



 همون. همیشگى پارك همون سمت رفتیم بازم

 زدن قدم. رفتم مى سامیار با اوایل كه پاركى

 كشیدم عمیقى نفس. كرد مى بهتر و حالم همیشه

 .كنارم هاى مغازه به زدم زل و

 

 !دارى؟ و آمادگیش كنى مى فكر_

 

 آنا سمت چرخیدم

 

 !چیو؟ آمادگیه_

 

 .هدوبار عمل_

 



 جلوى كه موهام و رو به رو به دوختم و نگاهم

 و گوشم پشت فرستادم رو بود ریخته صورتم

 .دادم بیرون صدا بى و نفسم

 

! كنه؟ مى فرقى چه من نداشتن یا داشتن آمادگى_

 .شم عمل باید كه باالخره

 

 غمگین صداش و شد حلقه بازوم دور آنا دست

 .شد

 

 نومخا یه با گفتن و برگشت آقا وقتى راستش_

 ىزن ستاره جز نتونستم. برگردم نیومد دام اومده

 .نبودم مدت یه همین واسه ببینم كنارش رو

 

 .كردم نگاهش متعجب



 

 !شناختیش؟ مى! ستاره؟_

 

 .داد تكون تایید ى نشونه به سرى آنا

 

 .اوهوم_

 

 و كرد بلند رو دستش كه بزنم حرفى خواستم

 :گفت كرد مى اشاره رو به رو به كه طور همون

 

 .بشینیم اونجا بریم بیا رسیدیم ااا_

 

 دبو گفته كه نیمكتى روى و افتادم راه دنبالش

 .بست و چشماش و زد تكیه نیمكت به. نشستیم



 

 بعد به این از. میشه سردتر دارت هوا كنم فكر_

 .بیرون بیایم خیلى تونیم نمى دیگه

 

 واه داشت حق. بردم فرو جیبم تو بیشتر و دستم

 به و نگاهم. دلم مثل. شد مى سردتر وزر به روز

 بودن اومده هم با كه جفتایى به. دوختم رو به رو

 هایى وزوج دویدن مى كه كسایى به روى، پیاده

 .خندیدن مى آروم و بودن نشسته نیمكت روى كه

 

. شدم نمى ناراحت چیزا این دیدن این از دیگه

 وجودش تمام كه آدمى. حس بى آدم یه بودم شده

. باشه عشقش كنار تونست نمى و بود عاشق

 درد ابن ولى میاورد درد به رو قلبش كه عشقى

 هم باشه عشق براى كه دردى. داشت دوست رو

 .داشتنیه دوست



 

 لىو باشه آمیز موفقیت عملم شاید. افتادم عملم یاد

. میاورد در پا از منو حتما دورى این عشق این

 شاید. خواست مى طور این سرنوشت شاید

 ....شاید. بود شوم دیرشتق

 

 :گفت آنا كه كشیدم عمیقى نفس

 

 !نه؟ دارى دوستش خیلى_

 

 كردم نگاهش متعجب

 

. زنه مى موج چشمات تو عشق نكن، انكارش_

 دوریتون غم این دلیل شاید. غمه پره كه عشقى یه

 !نه؟ باشه



 

 .نپایی انداختم و سرم. نشست لبام رو نیشخندى

 

 !اینجا؟ اىبی شدى حاضر اون خاطر به_

 

 :داد ادامه مكث كمى با

 

 دىاوم گفتى مى. شنیدم آقا با و حرفات اتفاقى_

 ىگفت مى. بردارى دوشش رو از بارى یه تا اینجا

 بود ذهنش تو كه هدفى و تو انتخاب بین اون

 و كنه محافظت ازت داشت سعى كه بود مردد

 نگرانیش هم تا اینجا اومدى. دنبال هم رو هدفش

 نمى درست تر نزدیك هدفش به هم كنى كمتر رو

 !گم؟

 



 به چنگى. بود ریخته هم به و موهام بازم باد

 :گفتم و زدم موهام

 

 باتواِ  حق. گم مى تو به ولى نگفتم كسى به_

 كه بردارم دوشش رو از بارى یه تا اومدم

 كنم كمتر و نگرانیاش

 

 قلب عمل. دارم وقت چقدر دونم نمى چون اومدم

 نادیده و قلبم مدت همه ینا. نیست راحتى عمل

 اشهب یار باهام شانس دیگه بار یه اگه ولى گرفتم

 پیش وقت خیلى كه دلى همون. دلم دنبال رم مى

 كنارش كردنش پیدا بعد و رم مى. كردم گمش

 اهامب خواد مى سرنوشت ببینم باید فقط. مونم مى

 .كنه چیكار

 



 ولش چرا پس! پیشش؟ گردى برمى یعنى_

 اون خیال هم كه همونجا وندىنم چرا! كردى؟

 تو دونى مى! تو؟ قلب اوضاع هم باشه راحت

 رو قلبت چقدر اون از دورى و شرایط این

 .كنه مى داغون

 

 ىم هنوزم. گذاشتم قلبم روى و آوردم باال و دستم

 .دونست مى خدا و ِكِیش تا ولى زد

 

 .میاره دووم بخوادش قلبم اگه_

 

. آنا تسم برگشتم دستم روى خیسى حس با

 اشك هاى قطره. بود طوفانى چشماش دریاى

 . چكید مى دستم روى چشمش از پیاپى

 



 .شدم متعجب وضعیت اون تو دیدنش با اى لحظه

 اب و چشمام تو زد زل و نشست دستم روى دستش

 :گفت دارى بغض صداى

 

 دقی. نباش امید نا ستاره مثل تو. شو خوب تو_

. یسكفرم شو خوب تو. نزن و عشقت و زندگى

 .شو خوب
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. داد تار و تیره آسمون به و جاش آبى آسمون

 روى از و قرصم. قلبم مثل كشید مى تیر سرم

. خوردم كنارش آب لیوان با و برداشتم میز

 مى. خونه بود برگشته زودتر سامیار امروز

 رفته معمول طبق و بزنه حرف باهام خواست

 .بگیره دوس ودب

 

 هپوشید گرم لباس. نشستم تراس تو اومدنش تا

 خونه تو گرماى به رو بیرون سرماى و بودم

 شده بیرون ى خیره هوا اون تو. دادم مى ترجیه

 روى كنارم. اومد سامیار باالخره كه بودم



 ى خیره من مثل سكوت در و نشست صندلى

 .شد بیرون

 

 تراس رد. رومون به رو شلوغ خیابون ى خیره

 كسه اون جز. آناس فهمیدم شد باز دوباره كه

 . اینجا اومد نمى اى دیگه

 

 وشخ یكى.  چایى فنجون دو با بود دستش سینى

 واقعا هوا این تو. رنگ كم یكى اون و رنگ

 .چسبید مى چایى

 

 كه رو چایى.جلومون گذاشت رو چایى لیواناى

 نمى باید یا. رنگش به زدن زل كنارم گذاشت

 هر به. خوردم مى رنگ كم حد این در با خوردم

 .بود بهتر هیچى از حال



 

 انداختم و سرم و كردم حلقه لیوان دور و دستم

. نه رو دلم و كرد گرم و دستم بود گرم. پایین

 و دل. كرد مى فرق چیزا بقیه با همیشه دل بحث

 سردیش باعث خودش كه كنه مى گرم كسى فقط

 .شده

 

 خارج تراس از چایى لیوان گذاشتن از بعد آنا

 هنوزم جدى خیلى كه سامیارى و موندم من. شد

 .بود شده خیره رو به رو به

 

 جدى و محكم مرد این. انداختم بهش نگاهى نیم

 رو كسى. بود كشیده رو زیادى هاى سختى كنارم

 دوبارش آوردن دست به كه بود داده دست از

 .بود ممكن غیر

 



 !بگى؟ چیزى خواستى مى_

 

 :داد جواب كنه نگام كه این بدون

 

 .آره_

 

. كرد سكوت كمى كه بودم حرفش ى ادامه منتظر

 و انداخت روش به رو چایي لیوان به نگاهى

 :گفت

 

 قصد. اینجا میاد ایران از داره دوستام از یكى_

 .ببنده داد قرار اینجا هاى شركت از یكى با داره

 هی كرده ازدواج كنم فكر نیمه و سال یك تقریبا،

 مشكلى تو براى اگه. داره هم ماهه چند پسر

 ىم زنش دونم مى. اینجا بیان گفتم باشه نداشته



 روحیت تو شاید. باشه برات خوبى دوست تونه

 .باشه گذار تاثیر

 

 .چشمام تو زد زل و كرد بلند و سرش

 

 !چیه؟ نظرت_

 

 لبام به چاییمو لیوان و انداختم باال اى شونه

 كردم نزدیك

 

 ولى ندارم شناخت اونا روى كه من دونم نمى_

 من اینجا. خوبن یعنى خوبن گى مى تو اگه

 .نیستم گیرنده تصمیم

 



 اومدیم تو خاطر به چون مهمه نظرت ولى_

 . اینجا

 

 .نشست لبام روى پوزخندى اختیار بى

 

 .نداره فرقى من براى_

 

 داخل رو شكالتى و داد تكون سرى سامیار

 ردنشك باز مشغول و برداشت میز روى ظرف

 .شد

 

 .بیان گم مى پس خوبه_

 



 چاییم خوردن مشغوا تفاوت بى و كردم سكوت

 عجیب داغ چایى سرد نسبتا هواى اون تو. شدم

 .چسبید مى
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 از تا رسیدم خودم به كمى آنا اصرار به بعد روز

 كه ساعتى راس. كنم استقبال سامیار مهموناى

 یه با جوانى مرد و زن. اومدن بودن هگفت

 و رفت جلو سامیار. مامانش بغل تو كوچولو

 بود معلوم. كشید آغوش به رو مرد صمیمانه

 . ندیدن همدیگرو وقته خیلى

 

. دیدم سامیار لباى روى لبخندى بار اولین براى

 بششون خوش. بود بلد زدن لبخند مردهم این پس

 ىم شدم خسته موندن پا سر از. كشید طول نسبتا

 اون پشت و دستش سامیار كه جلو برم خواستم

 خیلى و كرد هدایتش جلو سمت به و گذاشت مرد

 :گفت صمیمانه

 

 .داشتم نگهتون پا سر ببخشید. بشینید بفرمایید_



 

 و جفتشون نگاه یه تو. اومدن ما سمت به و 

 قیافه با جذاب مردى و زیبا زنى. كردم برانداز

. بود پوش خوش كنارش زن دهمانن كه مردانه اى

 و خوشبختن چقدر كه فهمید شد مى چهرشون از

 .داشتن عشقى پر ازدواج چه

 

 هب دستم و زدم اجبارى لبخندى. شدن نزدیك بهم

 و سالم و كردم دراز روم به رو خانوم سمت

 . خونم خانوم من انگار كه طورى. گفتم آمد خوش

 

 بختى خوش ابراز و فشرد و دستم مهربانى با

 و كرد سالم معدبانه خیلى هم همسرش. كرد

 لباساشون گرفتن براى لحظه همون خدمتمكار

 .كنن معرفى رو خودشون كه نشد و اومد

 



 و زدن مى حرف اونا.  نداشتم رو حوصلشون

 كه مردى. كردم مى سیر خودم دنیاى تو من

 بغل از رو بچه دونستم نمى رو اسمش هنوز

 :گفت سامیار به رو و گرفت زنش

 

 تازه. بذاریم كجا و كوچولومون پسر این_

 .شه بیدار ترسم مى خوابیده

 

 انداخت مرد اون بغل تو ى بچه به نگاهى سامیار

 :گفت لب به لبخند و

 

 .خانومه و خودت از تركیبى_

 

 :داد ادامه و كرد بلند و سرش

 



 بود یهویى ازدواجت هم! شدى؟ بابا كى تو آخه_

 اول و كدومش باید مدون نمى االن. شدنت بابا هم

 .بگم تبریك

 

 .خندید مردونه مرد اون

 

 چیزى همون به رسیدم آخر كردم صبر همه این_

 بینى مى كه هم كوچولو این. خواستم مى كه

 خودش دوستیم بچه چقدر مامانش و من فهمید

 .اومد

 

 همسر سمت برگشت و خندید مردونه  سامیار

 . دوب نشسته شوهرش كنار شیك خیلى كه آقا اون

 



 رو ازدواجتون هم.خانوم راشین گم مى تبریك_

 عمرتون هم امیدوارم. رو رسیدتون نو قدم هم

 رزی  كوچولوتونم این. عشقتون هم باشه طوالنى

 .باشه سالمت همیشه مادرش پدر ى سایه

 

 :گفت و  مرد اون سمت چرخید

 

 . شه دكتر باید عموش مثل_

 

 :گفت شوخى به و خندید مرد

 

 ردكت بخواد منم پسر كه شدى چى دىش دكتر تو_

 !شه؟

 

 :گفت جواب در و انداخت باال ابرویى سامیار



 

 تو مثل هى. جلوترم تو از قدم یه من كه فعال_

 كه طوریه كارم. رم نمى كشور اون كشور این

 باشم داشته دوست كه وقت هر تا تونم مى بخوام

 شركتت از روز یه! چى؟ تو. بگیرم مرخصى

 كه همونایى بینى مى استهو رو شى قافل

 و باال كشیدن و چیت همه داشتى اعتماد بهشون

 تونى مى فقط كه خالى دست تا دو و مونى مى تو

 .سرت تو بكوبیش

 

. دیدم مى و سامیار كردن شوخى بار اولین براى

 مى چقدر دوست به واقعا. بود شده عوض لحنش

 كه باشه داشته تاثیر آدما روحیه تو تونست

 كل از. بودن كرده اون به رو این از و سامیار

 اون. صمیمن چقدر بود معلوم كردناشون كل

 همكار هم با بودم فهمیده حرفاشون از كه طور



 ذاره مى و كارش سامیار یهویى خیلى ولى بودن

 اون و باباش دست سپاره مى و چى همه و كنار

 خدمتكار كه موقعى و كردن بحث كمى. مرد

 سمت برگشت امیارس یهو آورد چایى براشون

 :گفت و انداخت بهم نگاهى. من

 

. كنم معرفى شماهارو رفت یادم اصال من_

 مبگ بهتر یا دوستان از یكى. فرمیسكن ایشون

 .نامدارن آقاى دختر

 

 من به نگاهى نیم و شدن گرد مرد اون چشمان

 .انداخت

 

 گها. داشتن پسر به فقط كه ایشون! نامدار؟ آقاى_

 باهاش بارى چند. بود ردوانا اسمش نكنم اشتباه

 .داشتم برخورد



 

 :داد جواب مردد سامیار

 

 . مفصله قضیش_

 

 اونا به كه حالى در و من سمت كرد رو بعد

 :گفت كرد مى اشاره

 

 از یكى. احتشام كیارش احتشامن آقاى ایشونم_

 .هستن خانومشون ایشونم و خوبم دوستاى

 

 دونست نمى رو دوستش همسر اسم كه این مثل

 به رو لب به لبخند و اومد حرفى به خودش هك

 :گفت من

 



 .طلوعى راشین. راشینم_
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 اون كه كردم حالى خوش اظهار لب به لبخند

 به رو كیارشه اسمش بودم فهمیده حاال كه آقایى

 :گفت و كرد سامیار

 

 بى خورده یه مسافرت این خوابیده تازه ژیار_

 كجا. شه بیدار ترسم مى. كرده قرارش

 !بخوابونمش؟

 

 :گفتم من بزنه حرفى سامیار كه این از قبل

 

 . بخوابونیدش من اتاق تو تونید مى_

 

 پسر راشین و كرد تشكرى لب زیر كیارش

 زا من شدن بلند با و كشید آغوش به و كوچولوش

 به افتادم راه راشین از جلوتر. شد بلند جاش



 دمكر باز و اتاقم در. كنم راهنماییش تا اتاق سمت

 و كردم جلو به اى اشاره.  ایستادم همونجا و

 :گفتم

 

 .بفرمایید_

 

 لب زیر بارید مى چهرش از كه مهربونى با

 :تگف و ایستاد تختم كنار. شد وارد و كرد تشكر

 

 .بخوابه شما تخت رو نداره اشكال_

 

 .دادم تكون نفى ى نشونه به سرى

 

 بتنس و ساكتیه اتاقه. بخوابه همینجا بذارید نه_

 .تر گرم اتاقا بقیه به



 

 !نه؟ باشین گرمایى كنم فكر_

 

 خندیدم آروم

 

 . سرماییم برعكس، اتفاقا نه_

 

 كشید رو پتو خوابوند، تخت رو آروم و پسرش

 :دادم ادامه من و روش

 

 رو سرما تراسم تو اكثرا من ولى گرمه اتاق_

 .دم مى ترجیه

 



 شیشه در به نگاهى و كرد بلند و سرش راشین

 داد مى نشون خوبى به و تراس كه تراس اى

 :گفت و انداخت

 

 معموال من. داره دید جا همه به. قشنگیه تراس_

 برقاى كه شرطى به اونم. تراس تر رم مى شبا

 بیرون از تراس كه باشه خاموش خونه و تراس

 .كنه مى قاطى كیارش وگرنه باشه نداشته دید

 

 سمتم اومد و شد بلند جاش از

 

 !اینجا؟ اومدین تازه_

 

 لبخند. دادم تكون تایید ى نشونه به سرى

 :گفت و زد مهربونى



 

 لمث. كنى مى غریبى احساس حسابى اینجا پس_

  .نداشتم كسیو و بودم ایتالیا تو من كه روزایى

 . رفتم اجبار به جورایى به من چند هر

 

 .اومدم اجبار به منم_

 

 .كرد نگاهم متعجب

 

 .ىباش بوده فشار تحت من ى اندازه به نكنم فكر_

 

 زخمى همون. كرد باز سر زخمم چرا دونم نمى

 اونم و بستمش مى مرهمى هیچ بدون روز هر كه

 .نداشت شدن خوب قصد و كرد نمى تغییرى هیچ

 



 اى دیگه راه هیچ بودم فشار تخت منم اتفاقا_

 .نداشتم

 

 دید من نگاه تو چى راشین لحظه اون دونم نمى

 :گفت و ماسید لبش رو لبخند كه

 

 خیلى اتاقت واقعا كنم فكر! تراس؟ تو بریم_

 .گرمه
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. شدیم تراس وارد راشین با و دادم تكون سرى

 داشت دید تختم به كه ها صندلى از یكى روى

 داربی وقت یه باشه پسرشم به حواسش تا نشست

 . نشه

 

 .بازیه دل و قشنگ تراس_

 

 :گفتم و روم به رو سرسبزیه به دوختم و نگاهم

 



 هوا شدن سرد با ولى داره قشنگى نماى آره_

 .شن خراب اینجا گالى تمام قراره كنم فكر

 

 زد نشینى دل لبخند

 

 اگه حتى. داره و خودش قشنگیه فصلى هر_

 شن خراب گال این و شه سرد هوا باشه قرار

 مثل میشن و دن مى شكوفه بشه كه وقتش بازم

 .اولشون روز

 

 :داد ادامه و من سمت چرخوند و نگاهش

 

 گاهى داره، زیاد پایین باال زندگى. آدما مثل_

 مى اذیتت زیاد سرماى گاهى. سرد گاهى گرمه



 درست چیز همه ولى. زیاد گرماى گاهى و كنه

 .گرما هم رفتنیه سرما هم. میشه

 

  كشید عمیقى نفس

 

 !اینجایى؟ وقته چند_

 

 .باشه شده ماه یه كنم فكر_

 

 :گفت و خندید

 

 نبراتو تلفن پول كلى ماه یه این تو كنم فكر_

 .زنن مى زنگ بهت سره یه و باشه اومده

 



 :دادم جواب آمیزى تمسخر لحن با

 

 !كیا؟_

 

 خواهر شایدم یا. بابات مامان. دیگه خونوادت_

 .برادرت

 

 .ندارم_

 

 حرفى از انگار كه طورى ، دكر نگاهم متعجب

 حرفى كه این از قبل.باشه شده پشیمون زده كه

 :گفتم بزنه

 



 خواهر. كرده فوت پیش سال خیلى مامانم_

 اكثرا اونم كه دارم پدر یه فقط. ندارم برادریم

 .خبرم بى ازش

 

. دزدید ازم و نگاهش و گفت متاسفى لب زیر

 راشین دوباره كه كردیم سكوت جفتمون اى لحظه

  شكست و بینمون سكوت

 

 یه. بمونیم اینجا قراره و ماهى چند كنم فكر_

. كارى هم تفریحیه هم سفرمون این جورایى

 وقت قراره و داشتم دوست رو آمریكا همیشه

 به منكن فكر البته. بگردیم بریم كیارش آزاد هاى

 داشته دوست. باشه داشته خالى وقت زودیا این

 . بریم تایى دو تونیم مى باشى

 



 نگاهش كرد وادارم و نشست دستم روى دستش

 .كنم

 

 این از تو هم ببینم شهرو تونم مى هم اینجورى_

 اومدى زدى، غمبرك چیه. درمیاى هوا و حال

 هر. هك بگیرى افسردگى نه كنى پیشرفت اینجا

 نمك فكر بعدش موفقیت به گیره مى دلت چقدرم

 مى عادت هم اینجا به میشه درست چى همه

 .كنى

 

 مى فكر خودش با انگار. زدم لبخندى خداگاه نا

 كه قلبى از اون. اومدم تحصیل ادامه براى كرد

 مى چى ایسته به كار از بود ممكن آن هر

 دردهاى و پى در پى هاى عمل از! دونست؟

 !دونست؟ مى چى من ى مسخره

 



 :گفت و فشرد آروم و دستم

 

 تحمل اینجارو اجبار به ولى اومدى اجبار به_

 با و خودت و بیاى كنار اینجا با كن سعى. نكن

 .بدى وفق محیط

 

 :داد ادامه خندید مى ریز كه حالى در بعد

 

 ودب داشتنى دوست خیلى كه من براى اجبار این_

 .باشه طور همین هم تو براى امیدوارم

 

 :زدم لب آروم و دادم تكون سرى

 

 .باشه طور همین كه ایشاال_

 



 خودش از. زدیم حرف راشین با رو ساعتى نیم

 كیارش با آشناییش ى نحوه از خانوادش از گفت

 اجبارى از ایتالیایى برن هم با میشن مجبور كه

 حرف داشت طور همین. بود شیرین براش كه

 .شد باز تراس  در كه زد مى

 

 خیلى كیارش. شدن تراس وارد كیارش و سامیار

 ى شونه رو انداخت و آورد در و كتش سریع

 كه بودم نكرده دقت اصال لحظه ناو تا. راشین

 اخم كیارش. نه راشین و بود تنم گرم لباس من

 به رو و نشست پیشونیش روى اى مردونه

 :گفت راشین

 

 ! اینجا؟ میان لباس این با_

 

 زد زل شوهرش به عاشقانه راشین



 

 .خوبه هوا_

 

 حالى در و نشست راشین شونه رو كیارش دست

 :گفت كنه بلندش داشت سعى كه

 

. خوبه چقدر هوا فهمى مى خوردى سرما وقتى_

 .تو بریم پاشو پاشو،

 

 اب نگاهم اتفاقى خیلى و زدم روشون به لبخندى

 و جدى. بود شده جدى بازم. خورد گره سامیار

 .نفوذ قابل غیر
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 :زد لب آروم

 

 !خوبى؟_

 

 راشین شدن بلند با و دادم تكون سرى جواب در

 و داخل رفتیم راشین منو. شدم بلند جام از منم

 .تراس داخل موندن سامیار و كیارش

 



 ارىقر بى و بود شده بیدار راشین كوچولوى پسر

 طور همون و كرد بغلش مادرانه راشین. كرد مى

 قربون داد مى شیر بهش و كرد مى بغلش كه

 . رفت مى صدقش

 

 باىل وقتى رفت مى ضعف بچش براى دلم 

 مى شیر و كرد مى بسته و باز و كوچولوش

 یه. خواست مى بچه دلم خودمم لحظه اون. خورد

 .ژیار مثل بچه

 

 و خورد و شیرش ژیار. بودم شده خیرش لبخند با

 و پسرش موهاى روى راشین. خوابید دوباره

 .تخت روى خوابوندش آروم و بوسید

 

. نشستیم اتاق ى گوشه هاى مبل روى بار این

 فقط منم زدنو حرف به كرد شروع دوباره راشین



 زا آقایونم كه گذشت اى دقیقه چند. دادم مى گوش

 و انداختن ما به نگاهى. شدن خارج تراس

 :گفت راشین به رو كیارش

 

 خوب ى خونه تا چند اطراف این كه این مثل_

 یكیا اون از یكیش گه مى سامیار ولى. هست

 خالى زهنو ولى. داره تریم قشنگ ویوى بهتره

 . كنیم صبر دیگه مدت یه باید كنم فكر. نشده

 

 و گذاشت كیارش ى شونه روى و دستش سامیار

 :گفت

 

 .مونین مى اینجا موقع اون تا_

 

 :كرد اضافه كنه مخالفت كیارش كه این از قبل و



 

 هم رسیم مى كارامون به ما هم اینجورى_

 مى كه نگو. نیستن تنها فرمیسك و خانومت

 شب تا صبح خودت بعد هتل ونبذاریش خواى

 !باشى كارات دنبال

 

 مى انگار. انداخت راشین به نگاهى كیارش

 هم راشین. بخونه نگاهش از اونم نظر خواست

 اى لحظه كیارش. داشت لب به لبخند چنان

 :گفت سامیار به رو و كرد سكوت

 

 . نیستم تعارف اهل من دونى مى_

 

 كه الىح در كیارش و كرد نگاهش سوالى سامیار

 :گفت رفت مى پسر سمت به



 

 این خونه یه كه زمانى تا فقط ولى. مونیم مى_

 ود یكى بحث كه دونى مى خودت. بگیرم نزدیكیا

 .اینجاست پام یه بعد به این از نیست روز

 

 كمرنگى لبخند و شد نزدیك كیارش به سامیار

 .نشست لباش روى

 

 .خودته ى خونه هم اینجا_
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 روز به روز و گذشت مى هم پى از روزها

 و شیطون دختر یه. شد مى بهتر راشین با رابطم

 ناآش بیشتر باهاش كه ها بعد و این بود گرم خون

 رفتار خانومانه و بود خانوم همیشه. فهمیدم شدم

 شیطنتاش شدیم مى تنها كه همین ولى كرد مى

 .كرد مى گل

 

 مى دك خدمتكارارو سامیار ى نهخو تو گاهى

 مى مجبورم و كرد مى درست غذا خودش و كرد



 ببینم و وایسم سرش باال آخر ى لحظه تا كرد

 خوبیم پخت دست كه الحق. كنه مى چیكار

 . داشت

 

 مى روزام كوچولوش پسر و راشین حضور با

 كه این مثل. اینجا میومد تر كم هم آنا. گذشت

 میومد گاهى ولى كرد مى كار اى دیگه جاى

 كلى از بعد و كرد مى چك و من وضعیت و اینجا

 و ها باید و نخورم چى و بخورم چى كه توصیه

 مى و گفت مى و دادم مى انجام باید كه هاى نباید

 .رفت

 

 این از و زندگیم راشین شور و شر پر حضور

 داشتم سعى منم كم كم. بود آورده در نواختى یك

 وشگ آهنگ ببینم یلمف باهاش بگیرم یاد آشپزى

 تونستم مى كارارو این ى همه. برم بیرون ، بدم



 بود شده كه كسى كردن فراموش اما بدم انجام

 مى شبا فقط. بود ممكن غیر برام دنیام و دین

 .دلتنگشم چقدر بفهمم تونستم

 

 با هك مستقیمش و مستقیم غیر هاى محبت دلتنگ

 مردونش و بم صداى دلتنگ. بود همراه خشونت

 یدرس مى نظر به ترسناك كه پیشونیش اخم اون و

. ببره حساب ازش كه كرد مى وادار و آدم و

 هحلق دورم وقتى كه قدرتندش دستاى اون دلتنگ

 معنا برام ترس و رفت مى یادم زمان شدم مى

 .نداشت

 

 كه این از. ترسم مى خیلى. ترسم مى حاال ولى

 دیگه و ببیندم دنیا این روى و چشمام روزى

 .ببینمش ونمنت

 



 !میاد؟ یعنى

 

 كلى با و بود گوشیم تو كه عكسش به نگاهى

 گشتن دل بازم. انداختم بودم كرده پیداش مصیبت

 . شد مى قبل از تر تنگ لحظه هر كه دلى. بودم

 

 صورتش به دستى گوشى ى صفحه روى از

 روى چشمم و گوشه از سمجى اشك قطره. كشیدم

 . چكید لباسم روى بعدش و گونم

 

 .بیاد دونم مى بعید
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 خوابم وقت هر. بود مخم رو گوشیم زنگ صداى

 خوابالود حالت با. باشه مزاحمم باید چیزى یه

 و وقت كه بود راشین فقط ، برداشتم رو گوشى

 صداى با و دادم جواب. زد مى زنگ وقت بى

 :گفتم آلودى خواب

 

 .بله_

 

 !خوبى؟ جان بابا سالم_

 



 چشمام. بپره سرم از خواب شد باعث بابا صداى

 . شم بلند جام از سریع و شه گرد

 

 !خودتى؟ بابا الو_

 

 گوشى تو پیچید بابا صداى

 

 !بودى؟ خواب دخترم، آره_

 

 داد مى نشون رو صبح ۳ كه ساعت به نگاهى

 :گفتم و انداختم

 

 .شدم بیدار  دیگه_

 



 :كرد مكث كمى باال

 

 

 واسه بیدارى شبا اكثرا گفت مى سامیار آخه_

! چطوره؟ اوضاع! بهترى؟. زدم زنگ همین

 !میره؟ پیش خوب

 

 :دادم جواب باطنیم میل خالف بر

 

 .خوبه چى همه آره_

 

 لحن با نشده راحت خیالش بود معلوم كه بابا

 :گفت نگرانى

 

 !دارى؟ عمل وقت كى_



 

 .بعد ى هفته كنم فكر_

 

 ....پ خوب_

 

 در صداى تلفن پشت از كه بزنه ىحرف خواست

 با. اردوان صداى بعدش ى لحظه و اومد زدن

 :گفت جدیش و خشك لحن همون

 

 رو شما شخصا خوان مى اومدن ربیعى آقاى_

  .دیدنشون برین باشه بهتر كنم فكر  ببینن

 

 و مگذاشت قلبم روى و دستم. شد شروع قلبم تپش

 بود معلوم كه حالى در هم بابا. بستم و چشمام

 :گفت زنه مى حرف اردوان با داره



 

 .میام منم پیششون برو تو باشه_

 

 .گرفتم بلیط فردا واسه من فقط باشه_

 

 زا قبل بابا. شدن گرد تعجب از و شد باز چشمام

 خطاب بزنه اى دیگه حرف بخواد اردوان كه این

 :گفت من به

 

 پیش برام كارى. باش خودت مراقب عزیزم_

 .زنم مى زنگ بهت بارهدو. برم باید اومده

 

 چه نفهمید و كرد قطع. كرد قطع سریع خیلى و

 به و استرسى چه كه. انداخته راه دلم تو آشوبى

 .كرد تزریق وجودم



 

 مشغول همش و كنم درك و حرفش تونستم نمى

 ای اینجا میاد داره یعنى كه. بودم دخترونه فكراى

 !اى؟ دیگه جایه میره

 

 ى متوجه كه ردمك فكر موضوع این به اینقدر

 لحظه هر و بود شده روشن هوا. نشدم زمان گذر

 اگه وقت اون. اتاقم تو بیاد راشین بود ممكن

 كردن پف دلیل باید دید مى و كردم پف چشماى

 توضیح براش مو به مو و خوابیم بى و چشمام

 نمى بیخیال شد نمى قانع كه زمانى تا و دادم مى

 .شد

 

 .سرم رو گذاشتم و متكام و كشید دراز تخت رو

 خوابم واقعا. خوابیدم مى راشین اومدن تا باید

 .میومد
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 هساعت چهار! دختر؟ تو كجایى فرمیسسككككك_

 . زنم مى صدات دارم



 

 

 خارج اتاق از و دادم بدنم به قوسى و كش كالفه

 آشپزى داشت و بود آشپزخونه تو راشین. شدم

 برگشت شد، من ى متوجه كه همین. كرد مى

  سمتم

 

 درست ساالد بیا. شه آماده غذا نمونده چیزى_

 .كن

 

 و انداخت باال ابرویى كه كردم نگاش متعجب

 :گفت جانب به حق

 

 كردن خورد نكنم فكر نباشى بلد هیچیم! چیه؟_

 . باشه سختى كاره اینا



 

. شدم مشغول و برداشتم رو چاقو حوصله بى

 خودتو دست گفت مى بار یه دقیقه چند نمراشی

 رو بكوبم حرص با منم شد مى باعث و نبرى

 .میز

 

 شدم ساالد كردن درست مشغول كه طور همون

 با و كاراش تمام. كردم مى نگاهش چشمى زیر

 .داد مى انجام خاصى دقت و نظم

 

. داشت خوبى پخت دست و بود سلیقه خوش

 كه این با. شدم كفرى خودم دست از اى لحظه

 من از چیزش همه ولى نبود تر بزرگ ازم خیلى

 .بود بهتر

 



 بقیه با و خودم لحظه هر كه عادتم بود شده این و

 و خوبن واقعا كه كسایى مخصوصا كنم مقایسه

 .باالتر خودم از

 

 

 :گفتم و انداختم راشین به نگاهى یهویى خیلى

 

 !نه؟ یا شده آماده غذات فهمى مى كجا از_

 

 .سمتم برگشت و یدخند راشین

 

 جا بفهمى تونى مى دیدنش حتى یا طعمش از_

 معموال ماكارانى و برنج مثل غذاهایم. نه یا افتاده

 خاموش و زیرش خاصى تایم یه از بعد. داره تایم

 هب توجه با خودشون پزا پلو همین مثال یا. كنى



 این و میشن خاموش دادى بهشون كه تایمى اون

 .آمادست غذات یعنى

 

 و میز رو گذاشت و دستش بشقاباى. شد دیكمنز

 :داد ادامه

 

 سخت كنى مى فكر كه هم قدرا اون آشپزى_

 .گیرى مى یاد كنى درست خودت بار دو. نیست

 جور این و ادویه فلفل، نمك، اول خودم مثال

 كی مثال. بریزم قاشق با بودم گرفته یاد چیزارو

 ینهم قاشق بدون حاال ولى. كافیه نصفى و قاشق

 چقدر كه اومده دستم دیگه و ریزم مى طورى

 .كافیه

 



 دوباره و دادم تكون تایید ى نشونه به سرى

 همون راشین كه نگذشت اى لحظه. شدم مشغول

 :گفت بود زده زل بهم كه طور

 

 درست موقع كافیه فقط. دم مى یادت بخواى_

 و كنم مى چیكار ببینى و پیشم بیاى غذا كردن

 درست بار یه. شى كار به دست خودش بعدش

 .میوفته راه دستت كم كم كنى

 

 با و.  زدم روش به لبخندى و كردم بلند و سرم

 بودم كرده حس وجودم تو یهو كه حالى خوش

 :گفتم

 

 .البته_

 



 ساالد هم و شد آماده غذا هم. گذشت ساعتى یك

 .خونه برگشتن هم با كیارشم و سامیار. من

 

 آقایون كه این مثل. شد خورده سكوت در شام

 حرف ى حوصله و بودن خسته زیادى امروز

 .نكردیم اصرارى هم ما نداشتن زدن

 

 سامیار و رسید مى نظر به خسته كمى كیارش

 از داشتم سعى و كردم نگاهش بارى چند. كالفه

 زا بعد. نشد اما ببرم درونیش حال به پى نگاهش

 چیدیم شویى ظرف ماشین داخل هارو ظرف شام

 . بیرون رفتیم و

 

 و راشین راحتیه براى بود شده قرار مدت این تو

 سامیارم انگار. مرخصى برن خدمتكارا كیارش



 بر كه بود اومده خوشش راشین پخت دست از

 .شد كار این به راضى باطنیش میل خالف

 

 گفت مى و بود خواسته طور این راشین خب ولى

 نگاه تو خاصى غرور لحظه اون. تره راحت

 كد زن همچین داشتن از بود معلوم. بود كیارش

 .باله مى خودش به بانویى
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 كننده مرطوب كمى شب هر مثل. بود شب آخره

 ازب اتاق در كه بخوابم داشتم قصد و زدم دستم به

 . داخل اومد سامیار و شد

 

 سوالى. كنارم اومد و بست در حرفى هیچ بدون

 اتاق ى گوشه مبل به اى اشاره .كردم نگاهش

 :گفت و كرد

 

 .بزنم حرف باهات خوام مى_

 



 یه منتظره انگار شم جورى یه شد باعث لحنش

 سرش پشست و دادم تكون سرى. بودم بد خبر

 وت بود نشسته بدى استرسى. نشستم مبل روى

 :گفتم و بهش زدم زل متعجب. جونم

 

 !شده؟ چیزى_

 

 جواب و دیددز ازم و نگاهش. كرد مكث كمى

 :داد

 

 تحت و شه بسترى بیمارستان فردا از باید_

 و گیرن مى ازت آزمایشا سرى یه. باشى مراقبت

 .باشه عملت هفته آخره كنم فكر

 



 خوبى حس چرا دونم نمى. دادم قورت و دهنم آب

 :گفتم لرزونى صداى با و مردد.  نداشتم

 

 !نه؟ سختیه عمل_

 

 .ادهد تكون سرى كنه نگام كه این بدون

 

 چیز ترین مهم االن. میایم بر پسش از ولى آره_

 الخی و فكر یا ببازى خودت نباید. تواِ  ى روحیه

 درست چى همه میشه خوب حالت. بكنى الكى

 غصه. بخواى خودت كه این شرط به میشه

 فشار قلبت به الكى خیاالى و فكر و خوردن

 كندتر و كند درمانت ى دوره میشه باعث و میاره

 بستگى عمل به چى همه كنن مى فكر لیاخی. شه

 همه برعكس. نیست اینطور من نظر به ولى داره



 هك این به. تو حال به. داره بستگى تو به چیز

 . نه یا شى خوب میاى

 

 هكالف. كرد سكوت سامیار و كشیدم عمیقى نفس

 .شد بلند جاش از و زد موهاش به چنگى

 

 .مبری باید زود صبح. باش آماده فردا براى_

 

 !دونن؟ مى اونا! ؟ چى مهمونات_

 

 داد تكون سرى

 

 خیلى راشینم. دونست مى اول از كیارش آره_

 نیاره، روت به خواستم ازش من. فهمیده وقته

 .ترى راحت اینجورى كردم فكر



 

 !دونه؟ مى بابا_

 

 .آره_

 

 در سمت به سامیار كه گفتم اى باشه لب زیر

 بره در از كه این از قبل و كرد باز و در. رفت

 . سمتم برگشت بیرون

 

 شامانتی مواظب. گفتم بهت چى قبال باشه یادت_

 .دنبالش اومد شاید. باش

 

 هم روى من ى خسته چشماى و رفت سامیار

 ستمد شد باعث و شد بیشتر قلبم سوزش. نشست

 .رمبگی مشتم تو و تنم لباس و بذارم قلبم روى و



 

 و مبیا كنار زندگیم این با كردم مى سعى هى

 و چیز همه به زد مى گند الكى امید با سامیار

 تكرار خودم با بار هزار روزى شد مى باعث

 :كنم

 

 !میاد؟ یعنى
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 سرعت به عملم كاراى و شدم بسترى بیمارستان

 لباس دیدم اومدم خودم به كه طورى. شد انجام

 .دوم عمل براى مشد آماده و پوشیدم عمل اتاق

 

 عمل مثل و شد مى انجام باید غربت تو كه عملى

 رهام اى لحظه بغض. نبود كنارم اردوانى اولم

 . شدم مى خفه داشتم و كرد نمى

 

 و خورد نمى جم كنارم از اى  لحظه راشین

 رو تو خونم انقدر چرا دونم نمى گفت مى همش

 .جوشه مى تو

 



 هی دقیقه چند هر و بود راشین گردنم كارام اكثر

 داشت سعى و كشید مى چشماش به دستى بار

 یدند میشه مگه اما. نبینم من كه كنه پاك و اشكاش

 لرزش! ریخت؟ مى برام راشین كه اشكایى

 و داشت استرس. بود معلوم وضوح به دستاشم

 .خوند مى دعا لب زیر

 

 واقعى دوست یه كردم حس بار اولین براى من و

 .راشین سما به دوستى. كردم پیدا

 

 

 !اى؟ آماده_

 



 این راشین. كردم بلند و سرم سامیار صداى با

 محكم و دستم و ریخت مى اشك خجالت بدون بار

 .فشرد مى سرش دستاى بین

 

 دستم از زدن لبخند جز كارى دلداریش براى

 كردم مى حس. بود كالفه سامیار. برنمیومد

 تو زنشم كه بودم شنیده. لرزه مى اونم دستاى

 بود شده این و بود كرده عمل بیمارستان همین

 .بد ى خاطره یك

 

 كه همونجایى ترسید مى ، ترسید مى اونم انگار

 هب و ترسش. بدم منم داد جون دستش زیر ستاره

 .بود واضح كامال نگاهش از ولى نمیاورد زبون

 

 گلوم از زور به كه صدایى با و زدم لبخندى

 :گفتم شد مى خارج



 

 .آمادم_

 

 كاشاش و شد بیشتر دستم روى راشین تدس فشار

 خورده یه سامیار. كردن پیدا بیشترى شدت

 . گرفت فاصله ازمون

 

 و سرم و كردم ضعیفم و نحیف بدن به نگاهى

 گریون چشمام به دوختم و نگاهم. كردم بلند

 :گفتم اى گرفته صداى با و  راشین

 

 به سامیار. میره پیش خوب چى همه دونم مى_

 ....اگه ولى داده قول من

 



 لرزى بیارم زبون به خواستم مى كه حرفى از

 سعى و گذاشتم هم روى و چشمام. تنم تو نشست

 قورت و دهنم و آب. كنم مهار و بغضم داشتم

 :دادم ادامه و دادم

 

 نرفت پیش باید كه طور اون چیز همه اگه_

 پر بودن از بهتر نبودن. نكن ناراحت و خودت

 بقیه خاطر به كشیم مى نفس گاهى آدما ما. درده

 كسى اگه. كشیم مى كه درده فقط خودمون ولى

. هببین و دردت تونه نمى باشه داشته دوست واقعا

 دیگه نشد درمان اگه كنه درمانش كنه مى سعى

 ىم چى اون ببینیم. خدا دست سپردش فقط باید

 .خواد

 



 دهنش روى و شد بلند راشین دستاى از یكى

 رو بود شده بلند كه هقش هق صداى تا نشست

 .كنه ساكت

 

 شدى. كرد كمك بهم خیلى بودنت مدت این تو_

 الحا تا دونى مى اصال. داشتم كه دوستى بهترین

 و بودم خودم همیشه! نداشتم؟ دوستى هیچ من

 باهات زودتر چرا گم مى خودم با همش. خودم

 دوست یه. بود خوبى دوستى برام. نشدم آشنا

 باشه كوتاه ندوستیمو خواستم نمى. دلسوز

 ...ولى

 

 زور به. گرفت و حرف ى ادامه جلوى بغضم

 مى قبل از بیشتر كه صدایى با و دادم قورتش

 :دادم ادامه لرزید

 



 هب افتاد برام اتفاقى اگه. همیشه بابت مرسى_

 چیزه زندگى این كن باور. كن فكر شدنم راحت

 ازم و قشنگیاش تمام. نداشت من براى قشنگى

. درد از بارى كوله و خودم و ممخود فقط. گرفته

 شم مى خوب یا كنم مى راحتى احساس االن ولى

 ...یا

 

. چكید گونم روى چشمم ى گوشه از اشكى قطره

 در اى لحظه از بعد و دهنم تو بردم فرو و لبام

 عنوان به شده دیر گفت مى سامیار كه حالى

 :گفتم و راشین سمت كردم رو آخر حرف

 

 اسم به كه كسى. بینى ىم آینده در و اردوان_

 جدید شریك شناسنش، مى نامدار آقاى پسر

 ینآخر تا فرمیسك بگو بهش دیدیش اگه. شوهرته



 شد دور ازت شاید بگو. موند قولش پایه لحظه

 . نكرد جذا قلبش از اى لحظه و عشقت ولى

 

 ىا سرفه. افتاد خس خس به گلوم و گرفت نفسم

 :زدم لب و كردم

 

 و موند عشق و تو پایه نفس آخرین تا بگو_

 .بیاى كه بود منتظر

 

 صداى تو بغض با من و. داد تكان سرى راشین

 :گفتم

 

 .بده قول بهم_

 



 دستش به فشارى. شد بلند راشین هق هق صداى

 كردم وارد

 

 !دى؟ مى قول بهم_

 

 :گفت هقش هق میون سختى با و گزید و لبش

 

 ...دم مى قول_
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 هب را بود امده کمرش تا بلندیش که بلندش موهای

 اش ورزیده و زیبا هیکل.بود سپرده باد دست

 و بود خوشگل. بود کرده چندان دو را زیباییش

 برد، می را مردی هر دل که همانا از فریب دل

 خیره ای لحظه دیدنش با ها خانوم که ها همان از

 شمانچ. مردان به برسد دیگر شدن می اش

 هب قلمیش بینیه و ای قلوه لبای آبیش، درشت

 زدن قدم با که اش ابریشمی بلند موهای همرای

 شد می گرفته گرفته به باد دست به هایش

 سیرت که دختری کرد، می چندان دو را زیباییش

 ...  و صبور دلسوز، مهربان، داشت، زیبایی

 



 بودنش صبور کنم فکر ، صبور هم باز و

  در را نگاهش.بود وجودش صفت باالترین

 سرفه به شد باعث هوا آلودی.  چرخاند اطرافش

 شستن بشتش  مردانه دستی هنگام این در بیوفتد،

 :گفت گوشش کنار وار زمزمه صدایی و

 

 !خوبی؟_

 

 و کشید شالش به دستی. داد تکان سری جواب در

 :گفت داشت می قدم کنارش که مردی به رو

 

 بریم_

 

 هب رو که ماشینی سمتی به گریکدی پای هم دو هو

 کرد می نگاهشان منتظر و بود ایستاده رویشان



 و دادن جا ماشین پشت را هایشان وسایل. رفتن

 هب پنجره از دختر نگاه. نشستن عقب صندلی در

 حتی داشت، تازگی برایش چیز همه بود، بیرون

 .اطرافش های ادم زدن قدم نوع

 

 را اسمان کم کم سیاه ابرهای و بود، ابری هوا

 با و شد تر کم و کم خورشید نور. گرفتن می فرا

 به شروع آسمان ناکی وحشت برق رعد صدای

 جای دخترک لبای روی لبخندی کرد، بارید

 را دستش و زد باز را ماشین ی گرفت،شیشه

 باعث ماشین داخل به باد هجوم بود، بیرون کمی

 دستش یه با. بریزد صورتش داخل موهایش شد

 دست با و داشت باران کردن مسل در سعی

 .موهایش زدن کنار دیگرش

 



 شهر تو دوری یه بریم هتل از قبل خوای می_

 !بزنیم؟

 

 چرخاند کنارش مرد سمت به را سرش دخترک

 

 .مکن استراحت خوام می خستم. نیست نیازی نه_

 

 راننده سمت به رو و گفت ای باشه لب زیر مرد

 کرد

 

 . هتل برین مستقیم کنید لطف_

 

 را ماشین سرعت و گفت چشمی جواب در راننده

 دهکر بیشتر را ترافیک بارانی هوای. برد باال

. شدن هتل وارد تاخیر ساعت یک با باالخره بود،



 سریع رفت، حمام سمت به راست یک دختر

 و بوشید را اش راحتی های لباس و گرفت دوشی

 اتاق از کرد می جمع را موهایش که طور همان

 کرده بر را فضا بیتزا بوی شد، خارج خواب

  ایستاد جوان مرد کنار بود،

 

 !کردی؟ دم قهوه_

 

  زد محوی لبخند مرد

 

 صتشخی غذا بوی از بهتر و قهوه بوی کنم فکر_

 .دی می

 

 و رفت ساز قهوه سمت به زنان لبخند دخترک

 برداشت را کنارش لیوان



 

 می مست و آدم قهوه بوی. طوره همین حتما_

 کرده درست تو رو قهوه اون اگه مخصوصا کنه،

 .باشی

 

 که همین ریخت، خودش برای قهوه لیوانی و

 او به رو مرد شود خارج آشبزخانه از خواست

 :گفت و کرد

 

 !خوری؟ نمی شام_

 

 هاشار و  داد تکان نفی ی نشانه به سری دخترک

 کرد دستش لیوان به ای

 

 .بخورم اینو خوام می فعال  نه_



 

 و رفت بنجره سمت به شد، رجخا اشبزخانه از و

 همان و زد تکیه اش لبه به کرد، باز را درش

 می سردش دستان میان را داغش لیوان که طور

 روف تاریکی در شهر شد، بیرون ی خیره گرفت

 و بارید می نم نم همچنان باران بود، رفته

 کرد، حس شد می خوبی به و باییز هوای سرمای

 که ای نفره دو هوای همان بود پاییز هوای هوا

 .گفتن می همه

 

 از تازه خوری می سرما دختر ببند رو ـپنجره

 اومدیااااا حموم

 

 مقداری کشید، تر جلو را کالهش ی حوله دختر

 را پنجره که طور همان و خورد را اش قهوه از

 :گفت و کرد مرد  به رو بست می



 

 .شده تنگ براشون دلم دیدنشون میریم کی_
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 هجعب داخل را بود دستش در كه پیتزایى تكه مرد

 روى به رو. شد بلند جایش از و گذاشت اش

 چشمان ى خیره كه طور همان و ایستاد دخترك

 :گفت بود شده آبیش

 

 ! بكنى؟ و كار این خواى مى مطمئنى_

 

 .داد تكان تایید ى نشونه به سرى دختر

 

 .نببینمشو باید آره_

 

 اون اگه! بدى؟ بهشون جوابى چه خواى مى_

 باشن نداشته باید كنى مى فكر كه برخوردى

 مى بودى كه همونجایى برگرد بگن اگه! چى؟

 !كنى؟ چیكار خواى



 

 .گردم برمى_

 

 .شد گرد مرد چشمان

 

 بمونى كه نیومدى مگه! گردم؟ برمى چى یعنى_

 !راحتى؟ همین به! گردم؟ برمى گى مى حاال

 

 مرد از را نگاهش. گزید را لبش دخترك

 پنجره از دوباره و گرفت رویش به رو عصبانى

 .شد بیرون ى خیره

 

 بازى به سال همه این راحتى همون به دقیقا_

 بذارمشون تونستم راحتیم همون به شدم گرفته



 ولى كردم مى تنبیه هم با رو همه نباید شاید. كن

 . بود نیاز

 

 پر صداى با و .شد تر نزدیك او به قدمى مرد

 :گفت حرصى

 

 مبزن و زندگیم تمام قید شدم راضى همین براى_

 چقدر دونى مى. خواى مى تو كه بكنم و كارى و

 نىدو مى. كنن پیدات نتونستن و گشتن دنبالت

 سرت بالیى نكنه كه داشتم وجدان عذاب چقدر

 لمعق بگم! برگردم؟ رویى چه با من بعدش و بیاد

 !ه؟بچ دختر یه دست دادم و

 

 نای گرفتن تصمیم من براى بقیه سال همه این_

 و قول این تو و باشم تنها خواستم مى. خودم بار

 كنى كمكم كه كنى، دور بقیه از منو كه دادى بهم



 زا غیر باشم داشته دردسر بى و راحت زندگیه یه

 كردى، قبول خودت نكردم مجبورت كه من! اینه؟

 به النما. ندون مقصر منو پس.  خواستى خودت

 فیهتص واسه برگشتم. اونا نه برگشتم خودم خاطر

 ... و حساب

 

 را اش قهوه لیوان ، شد حبس اش سینه در نفس

 شانه روى مردانه دستى كه برد لبانش سمت به

 . نشست ظریفش هاى

 

 و خودت سختى با.گذشته سال سه فرمیسك_

 برگردى كه روزى. روز همین براى كردى آماده

 بیاى كه روزى. نباشى ضعیف دختر اون دیگه و

 مى. بگیرى شد باهات كه بازیایى تمام جواب و

 به رو كه شد وارد بهت موقعى ضربه اولین دونم

 دنیوم حتى كه. نشد بابات از خبرى و بودى موت



 زج دنیا این تو كه تویى دونم مى. بزنه سر بهت

 ولى. شدى ناامید چقدر ندارى رو كسى پدرت

 شلوغه سرش البد تىگف بازم. آوردى طاقت

 .كردى تحمل بازم  بخشیدیش بازم. نداره اشكال

 پدرت كه قضیه این با نتونستى وقت هیچ ولى

 خودت. بیاى كنار شده اردوان و تو جدایى باعث

 با تو كرده فكر زده و قیدت اردوان چرا فهمیدى

 بچه داشتنت دوست كرده فكر. كردى ازدواج من

 براى سال سه بعده فرمیسك ولى. بوده گانه

 و برگشتن براى! نیست؟ دیر كردن عذرخواهى

 چرا كنه مى ازدواج داره اردوان! نیست؟ جبران

 به دى مى دستش از دارى كه موقعى درست باید

 !چرا؟! ؟ فرمیسك االن چرا! بیاى؟ خودت

 

 اش گونه روى چشمش ى گوشه از اشكى قطره

 روى را چشمانش. شد آرام نا هم باز قلبش. چكید



 گونه روى اشك قطرات هجرم با و گذاشت هم

 :زد لب آرام اش

 

 مطمئنم.گنگه از پر برام هنوزم مادرم گذشته_

 اباب. داشته نقش مامان درد پر زندگیه توى هم بابا

 استراحت به سال سه این. نیست گه مى كه اونى

 كرىف. باز فكر یه و سالم قلب یه به. داشتم نیاز

 خواد مى دلم لیناو براى. نباشه گانه بچه كه

 اومد كه مردى همون. ببینم رو محمدرضا

. مبزن حرف باهاش و ببینمش دوباره باید. آمریكا

 موقع اون من چون فقط نگفت و حرفاش از خیلى

 فهممب باید. بگه باید حاال ولى نداشتم و آمادگیش

 نم بدبختیه باعث و مرد تبله و مامانم زندگیه كى

 مقصر كم بابامم. نمدو مى االنم از چند هر شد،

 و اردوان انتقام ى واسه كه بود بابام این.نبوده

 كارى اون. كرد قربانى منو و خودش سمت كشید

. بود بابام كاره زد مى حرف ازش اردوان كه



 دست به ولى شه انجام خواست مى بابام كه كارى

 .اردوان

 

 !كنى؟ چیكار خواى مى اون با! چى؟ اردوان_

 

 سمت برگشت و كشید شخیس چشمان به دستى

 . سرش پشت مرد

 

 اون كنم مى رو براش و حقیقت فقط! اردوان؟_

 اونم.  خودش پایه ذارم مى و گیرى تصمیم وقت

 ...قربانى یه ، منه مثل
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 دختر ى شانه به آرامى فشار. داد تكان سرى مرد

 شهای چشم در زد زل و كرد وارد

 

 

 ىكن درست رو چیزى نتونستى اگه ولى باشه،_

 این كه همونجایى گردیم برمى. گردیم مى بر



 ذارم نمى وقت هیچ دیگه موقع اون. بودیم مدت

 .وقت هیچ. برگردى

 

 او از بزند، حرفى دخترك كه این از قبل و

 دبای هم او. رفت اتاقش سمت به و گرفت فاصله

 تر آرام كمى طورى این شاید. گرفت مى دوش

 .شد مى

 

 

                                **** 

 

 فرمیسك

 

 !اى؟ آماده فرمیسك_

 



 برداشتم و كیفم و گذاشتم میز روى و رژلبم

 

 .آمادم آره_

 

 كنار و موهام هاى چترى ، شد نزدیك بهم سامیار

 .چشمام تو زد زل و زد

 

 ...مطمئنى_

 

 .حرفش وسط پریدم و كنه تموم و حرفش نذاشتم

 

 .مطمئنم آره_

 



 نم از جلوتر باشه گفتن با و كرد مكث اى لحظه

 انداختم آیینه به اى دیگه نگاه. شد خارج هتل از

 هتل از منم بودنم خوب از شدم مطمئن از بعد و

 .بیرون زدم

 

 ریعس خیلى بود، نشسته منتظر ماشین تو سامیار

 چشمام و زدم تكیه ماشین صندلیه به. شدم سوار

 سنف. بود آشوب دلم تو و داشتم رساست. بستم و

 :گفتم لب زیر و كشیدم عمیقى

 

 !برو_

 

 دب و رد بینمون حرفى هیچ عمارت به رسیدن تا

 شتربی قلبم تپش شدیم مى تر نزدیك چى هر. نشد

 مى كنترل و خودم شده كه سختى هر با و شد مى

 .كردم



 

 لحظه گرفت قرار عمارت روى به رو كه ماشین

 از خاطراتم تمام. شد حبس سینم تو نفسم اى

 .شد رد چشمام جلوى از فیلمى مثل بچگى

 

 ....خواى مى اگه نشده دیر هنوزم_

 

 از كنه تموم و حرفش سامیار كه این از قبل

. بار یه شیون بار یه مرگ. شدم پیاده ماشین

 با دادم مى انجام باید زود یا دیر كه بود كارى

 .شد نمى درست چیزى كردن دست دست

 

 در صداى. برداشتم قدم عمارت در سمت به

 از اونم. بود سامیار. شد بلند سرم پشت ماشین



 مسمت به ماشین در كوبیدن با و شد پیاده ماشین

 .اومد

 

 انداختم و سرم و گذاشتم زنگ روى و دستم

 هاى كیه این جواب در دونستم نمى. پایین

 باز در. گذشت اى لحظه. بگم باید چى همیشگى

 منتظرم انگار ، كردم بلند و سرم بتعج با ، شد

 .بودن

 

 هم تو اخماش كردم، نگاه سامیار به و برگشتم

 هك پاهایى با و دادم بیرون صدا بى و نفسم. بود

 .شدم عمارت وارد كرد مى یاریم سختى به

 

 عالقم مورد فصل. بود شده زرد باغ برقاى تمام

 هر با. چرخوندم دور تا دور و نگاهم. پاییز بود،



 از بود پر برام. داشتم خاطره باغ این متقس

 .بد و خوب خاطرات

 

 دست تو و سردم دست. كنارم اومد سامیار

 :گفت لب زیر و گرفت گرمش

 

 حال خوش دیدنت از باش مطمئن. باش آروم_

 مى تو كه میشه همونجورى چى همه. شه مى

 .خواى

 

 در. رفتم جلوتر پاش هم و دادم تكون سرى

 نكنه كه كردم شك لحظه یه. بود باز ورودى

 .كردم نگاهش. باشه گفته چیزى قبل از سامیار

 داده انجام كارى من هماهنگى بدون نمیومد بهش

 .باشه



 

 رد. كردم مشت و كشیدم بیرون دستش از و دستم

 كفشام صداى. شدم وارد از جلوتر و كردم باز و

 تا دور و نگاهى. بود شده انداز طنین عمارت  تو

 . مچرخوند عمارت

 

 بهت با. رفتم جلوتر. بود شده عوض چى همه

 تو از آشنا صدایى كه كردم مى نگاه و اطراف

 :شد بلند آشپزخونه

 

 . داریم كار كلى اینجا بیا! اومدى؟ سیمین_

 

 صداى آشپزخونه، سمت برگشتم سریع خیلى

 امتم با و تنگى دل و شد جمع صورتم. بود حمیرا

 .كردم حس وجود



 

 صداش دیگه بار كه شدم خونهآشپز در  ى خیره

 :شد بلند

 

 !دیگه بیا! كنى؟ مى چیكار! سیمین؟_

 

 هب پشت. ایستادم در چهارچوب تو. رفتم جلوتر

 بغضم ها مدت از بعد. بود آشپزى مشغول من

 طور همون و شد اشك از پر چشمام. شكست

 . شدم خیرش

 

 كه مادرانه. بود مادر مثل من براى زن این

 بابا كه این خاطر به من و دكر بزرگم مادرانه

 فتمنگ حتى. نزدم زنگم یه بهش مدت این تو نفهمه

 ! چطوره حالم زندم مردم



 

. ردب نگران برام بقیه از بیشتر مطمئنن كه زنى

 :گفت آروم. برداشتم سمتش به قدمى

 

 ...سیمین_

 

. ماسید دهنش تو حرف من دیدن و برگشتنش با و

 .زمین فتادا دستش قاشق و شد تا چهار چشماش

 

 به مثل حمیرا و شدن سرازیر گونم رو از اشكام

 انگار. كرد مى نگام فقط حركت بى مجسمه

 داره انگار روشم به رو من شد نمى باورش

 و مردم من تصوراتش تو شایدم یا بینه مى خواب

 .سرش باال اومده روحم حاال

 



 با و تركید بغضم. نیاوردم طاقت بیشتر این از

 چقدر كه آخ. بردم پناه آغوشش به بلند هاى قدم

 .بود شده تنگ مهر پر آغوش این براى دلم

 

 دووم چطور آغوش این بدون سال سه من

 !آوردم؟
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 و خودم نشست، كمرم رو حمیرا لرزون دستاى

 به.زدم مى هق صدا با و فشردم بهش بیشتر

 بلندتر صدام ظهلح هر و زدم می چنگ لباسش

 حمیرا لرزون دستای گذشت، ای لحظه.  شد می

. میومد خودش به داشت تازه انگار. نشست پشتم

 می که صداش مثل درست. لرزید می دستاش

 .تونست نمی و بگه چیزی خواست

 

 ... فر...  ف... ف_

 

 :گفتم هق هق میون

 

 دیدی!برگشتم؟ دیدی. فرمیسک. خودمم آره_

 !نیاوردم؟ دووم این از بیشتر



 

 گرد چشمان کرد، جدا خودش از منو آروم حمیرا

 رو نگاهش. چشمام به دوخت و متعجبش و شده

 باال و دستش و چرخید صورتم اعضای تک تک

 که طوری. کرد لمس صورتم روی مردد و آورد

 :زد لب آروم بینه می خواب  داره انگار

 

 !من؟ فرمیسکه! خودتی؟_

 

 قاب دستام با و صورتش و دادم تکون سری

 .گرفتم

 

 پیش سال سه که فرمیسکی همون. خودمم آره_

 که همونی برنگشت، دیگه و رفت عمارت این از

 به چشم خونه این تو مادری یه رفت یادش



 هک بپرسه و حالش نزد زنگ یه حتی که.  راهشه

 .بده خبر یه خودش حال از

 

 :دادم ادامه و کردم مکث کمی هام گریه میون

 

 .بمونم که برگشتم. نگاه. مبرگشت حاال_

 

 می حس. اشک از شد پر حمیرا چشمای کم کم

 چروکای. شده پیر کلی سال سه همین تو کردم

 د،نبو قبال که شد می دیده چشمش ی گوشه ریزی

 معلوم و زد می سفیدی به موهاشم ی ریشه حتی

 دستش.نکرده رنگ موهاشو که وقته خیلی بود

 اشک هاش هقطر نشست، سرم روی و اومد باال

 ییهوی خیلی و چکیدن پایین چشمش از دونه دونه

 ای لحظه که محکم اونقدر.آغوشش تو کشید منو

 .شکنه می داره گردنم دستم کردم حس



 

 مثل گریش صدای و فشرد خودش به محکم منو

 :شد بلند من

 

 نگفتی! دخترم؟ بودی کجا! خودتی؟ فرمیسک_

 غمه با نگفتی! کنم؟ می دق تو بدون اینجا من

 چی مدت این تو دونی می! کنم؟ چیکار دوریت

 منتظر  که بس در به شد خشک چشام! کشیدم؟

 ببینیم که تو از خبر یه منتظر. شدم اومدنت

 .هنیومد پیش برات مشکلی که. سالمی که خوبی

 

 رتاس نگرانی با. بیرون کشید آغوشش از منو یهو

 :گفت و کرد برانداز و پام

 



 قلبت ...قلبت!که؟ نیوفتاد واست اتفاقی! خوبی؟_

 !باز؟ کردی عمل! چطوره؟

 

  کردم پاک دست با اشکاشو

 

 بهترم دیده رو تو که االن. خوبه خوبه قلبمم_

 .شده

 

 به منو دوباره و زد لبخندی هاش گریه میون

 فشرد خودش

 

 تلفنامو جواب دیگه چرا!  حاال؟ تا بودی کجا_

 چه دونی می! زد؟ غیبت یهو چرا! ندادی؟

 کجا!برم؟ قربونت بودی کجا!کردیم؟ راییفک

 !بودی؟



 

 و بودم کجا گم می. گم می  چیو همه ، گم می_

 ورمجب خدا به. نکن گریه فقط تو گذشت بهم چی

 به نیاز مدت یه فقط. خوبه خوبه حالمم. بودم

 .داشتم استراحت

 

 جواب گوشیتو دیگه چرا! ندادی؟ خبر چرا پس_

 نتونست بازم و اآمریک اومد بابات چرا! ندادی؟

 قدرچ گشتیم، دنبالت چقدر دونی می! کنه؟ پیدات

. دش خم دوریت از بابات منو کمر. بودیم نگرانت

 ره.  بینمت نمی دیگه نمیای دیگه کردم می فکر

 چشمام خدا  به. گذشت دیروز از تر سخت روزم

 دونم نمى. بیاى كه موندم منتظر انقدر شد كور

 .مدون نمى نیاوردم دورم چطور

 



 و گذاشتم پشتش و دستم. زدیم می هق جفتمون

 :كردم زمزمه لب زیر. بستم و چشمام

 

 كه اومدم. رم نمى جایى دیگه. برگشتم دیگه_

 .بمونم
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 حمیرا. موندیم حالت همون تو رو ساعتى نیم

 هم و بود غمگین هم بود، پر ازم خیلى دلش

 آغوش به منو بار یه دقیقه چند هر. حال خوش

 مى همش و بود گرفته محكم و دستم و كشید مى

 .خوابه كنه مى فكر گفت

 

 با. نیستم من ببینه و شه بیدار ترسه مى كه

 از بدى رفتار ولى. بود سنگین سر سامیار

 منم و نشوند خودش كنار منو. نداد نشون خودش

 ىكم با و اخیر اتفاقات از اى خالصه یه اجبار به

 .كردم تعریف براش تغییر

 

 

 بار یه حتى. ریخت مى اشك مدت تمام در

 مه طور همون و شم بلند جام از كرد مجبورم



 مى صدقم قربون كرد مى برانداز و پام تا سر

 .رفت

 

 ارم،رفت پوشیدنم، لباس شدم، تر بزرگ گفت مى

 .شده تر خانومانه زدنم حرف لحن حتى و حركاتم

 .بود ساخته همب دورى این انگار

 

 

 كه همین. شد باز در كه گذشت چقدر دونم نمى

 اىه كیسه با كه دیدم رو سیمین در سمت برگشتم

 .رفت مى آشپزخونه سمت به دستش تو خرید

 

 چشماش ما دیدن با و ما سمت برگشت لحظه یه

 زد زل و افتاد دستش هاى كیسه ، شد تا چهار

 .بهمون



 

 به رو ضبغ با خیسش چشماى اون با حمیرا

 :گفت و كرد سیمین

 

 ت،برگش باالخره. اومده كى ببین بیا اینجا، بیا_

 زندست، گفتم دیدى! گرده؟ برمى گفتم دیدي

 .اومد باالخره

 

 .كردم نگاه حمیرا به متعجب

 

 !مردم؟ كردین مى فكر_

 

 .داد تكان سرى حمیرا

 



 رهزی ممكنه گفتن مى گفتن، مى اینو بعضیا_

 دست از سامیارم باشى هنیومد بیرون زنده عمل

 اعتقاد حرفا این به كه من ولى. كرده فرار

  گردى، مى بر سالم بودم مطمئن من. نداشتم

 

 :داد ادامه و سیمین سمت برگشت

 

 خبر هنوز مطمئنا بزن، زنگ آقا به سریع_

 .خونه برگرده سریع بگو. نداره

 

 :گفتم وال و هول با و گرفتم رو حمیرا دست

 

 خونه برگرده. نگو چیزى سىك به فعال نه،_

 تو پیش موقع اون تا خوام مى فهمه مى خودش

 .باشم



 

 ...ولى_

 

 .حرفش وسط پریدم

 

 ..كنم مى خواهش_

 

 به نگاهى من و گفت اى باشه لب زیر حمیرا

 اب و بود وایستاده همونجا هنوزم. انداختم سیمین

 رو برگشتنم اونم انگار. كرد مى نگاهم تعجب

 بند زبونش حتى كه طورى .بود نكرده باور

 .بود اومده

 

 افتاده زمین روى كه وسایلى به اى اشاره حمیرا

 :گفت سیمین به خطاب و كرد بود



 

 خودم ، آشپزخونه داخل ببر و كن جمع اینارو_

 .كنم مى جورشون و جمع میام

 

 بود اومده بیرون شوك از تازه انگار كه سیمین

 روى زا رو وسایال سرسع خیلى. داد تكون سرى

 من و. آشپزخونه داخل برد و كرد جمع زمین

 "شده زیباتر چقدر"گفتم مى خودم با همش

 

 هی بیررن بیرون گفت شد، بلند جاش از سامیار

 با بزنه، زنگ یكى به باید و بخوره هرایى

 وت زد زل و گرفت و دستم دوباره حمیرا رفتنش

 :چشمام

 



 اباتب ولى پیشت اونجا بیام داشتم دوست خیلى_

 اپدیدن كه موقعیم بهتره، باشه تنها گفت مى نذاشت

 دنبالت بیام خواستم مى بود اونجا دلم همش شدى

 مى باید اومد برنمى دستم از كارى ولى بگردم

 نبود شبى. خوردم مى و غصت و همینجا موندم

 .بذارم بالشت روى و سرم راحت كه

 

 .فشردم رو حمیرا دست

 

 نیست قرار یگهد. اینجام االن شد، تموم دیگه_

 بزنم زنگ بهت خواستم مى بارها. برم جایى

 رلكنت و خودت نتونى كه باشه خونه بابا ترسیدم

 آمریكا ى شماره از كه. منم بفهمه بابا و كنى

 بزنم زنگ بهت خواستم مى سرى هر. منم بفهمه

 حاال. اكیه چى همه حاال ولى. شدم مى منصرف

. تمنیس پیش سال سه ى بچه دختر اون دیگه



 نای. كرد بزرگم سال سه این سختیه. شدم بزرگ

 نمى اى دیگه كسه هیچ بلكه بابا تنها نه سرى

 هر واسه االن. بماله شیره و سرم دروغ با تونه

 كه اومدم. خوام مى كننده قانع دلیل یه چیزى

 خوام مى كه جوابى به و كنم رو در رو رو خیلیا

 .برسم

 

 كرد مى درك خوب و حرفام انگار كه حمیرا

 مردد كه حالى در و گزیدم و لبم. داد تكون سرى

 :گفتم اى شده كنترل لحن و صدا با بودم

 

 !كنه؟ مى چیكار اون اردوان از خبر چه راستى_

 

 رو این از حمیرا حال كه بود كافى جمله یه همین

. غمگین چشماش و شد جمع لبخندش شه، اون به



 انداخت و سرش ناراحت كردم، نگاهش سوالى

 :تگف سرش شدن بلند با و كرد مكث كمى ، پایین

 

 !دارى؟ دوستش هنوزم_

 

 راضى دلم و آره بگم تونستم نمى. ندادم جوابى

 حمیرا شد طوالنى كه سكوتم نه، بگم شد نمى

 رزی و گرفت تر محكم و دستم. گرفت و جوابش

 :گفت لب

 

 ...دیر خیلى فرمیسك، اومدى دیر_
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 لبخندى زود به. چیه منظورش دونستم مى خوب

  زدم

 

 !خوبه؟ حالش! مگه؟ شده چى_

 

 در و داد تكون تایید ى نشونه به سرى حمیرا

 :گفت مردده گفتنش براى بود معلوم كه حالى



 

... دونى مى... خب ولى خوبه، كه بودن خوب_

 ره مى داره سنش كم كم... گذشته سال سه

 ....آقا آخه... راستش ....باال

 

 ىخیل و شد حبس سینش تو نفس كرد، مكث كمى

 :گفت سریع

 

 .كنه مى ازدواج داره_

 

 خندلب سختى با. كشید عمیقى نفس دنبالش به و

 .شد مشت دستام جاش به و داشتم نگه و لبم روى

 

 كى حاال. برگشتم موقع به پس. سالمتى به_

 !شانس؟ خوش عروس اون هست



 

 زد زبون و لبش حمیرا

 

 !شناسیش مى_

 

 كردم نگاهش متعجب و شد جمع لبخندم

 

 !شناسمش؟ مى_

 

 آره_

 

 تمام لحظه چند تو كردم سعى. شد جمع ابروهام

 رمفك ولى بیارم یاد به و شناختم مى كه دخترایي

 . نرسید جایى به



 

 :گفتم كالفه نرسید جایى به فكرم كه این ،از

 

 !كیه؟_

 

 و سرش. زدیدد ازم و نگاهش بازم حمیرا

 :گفت لب زیر و پایین انداخت

 

 باتبا با كنم فكر.  باباته دوسته دختر. سونیا_

 .همكاران

 

 ونمبت تا كشید طول كمى. شد جمع بیشتر ابروهام

 همیشه كه دخترى همون. بیارم یاد به رو سونیا

 لشماو از نبوده الكى نفرت این انگار. بودم بیزار

 .كنه پیدا بطر زندگیم به قراره دونستم مى



 

 و دادم مى فشار شدت به و شدم مشت دستاى

 .بزنم لبخند داشتم سعى

 

 !بود؟ مهمونیا تو اكثرا كه دختره همون! سونیا؟_

 

 .داد تكون سرى بازم حمیرا

 

. میومد بدت ازش همیشه كه همونى. همون آره_

 . باشى شده بیزار ازش بیشتر االن كنم فكر

 

 ادامه نگرانى با و بهم زد زل. كرد بلند و سرش

 :داد

 



 چى همه شاید بزنى حرف اردوان با اگه ولى_

 از. باهاته دلش هنوزم مطمئنم من شه، درست

 ....رفتى تو وقتى

 

 ىعاد لحن با حرفش وسط پریدم. بده ادامه نذاشتم

 :گفتم

 

 رفتنم با. نباش من نگران حمیرا، خوبم من_

 دگن اومدنمم با خوام نمى. كردم خراب و زندگیش

 كارى منى حال نگران اگه. چى همه به بزنم

 برش بخوام. خودم به بسپر و چى همه. نكن

 .باش مطمئن. كنم مى كارو این گردونم

 

 كرد بغض دوباره و كشید موهام به دستى حمیرا

 .افتاد لرزش به چونش كه طورى



 

 و ببینیش دیگه یكى با ترسم مى. ترسم مى آخه_

 .بدم دستت از دوباره

 

 تو زد زل و گرفت قاب و صورتم اشدست با

 .چشمام

 

 مباز افتاد كه اتفاقى هر بده قول بده، قول بهم_

 نای خدا به. نزنه سرت به رفتن فكر كه بمونى،

 كنم مى دق دوریت از. نمیارم دووم سرى

 .فرمیسك

 

. ینمس رو گذاشتم و سرش و گذاشتم پشتش و دستم

 سرم و كردم مى نوازش و پشتش كه حالى در و

 :گفتم ذاشتم مى شونش روى و



 

 اینجاست چیم همه. دم مى قول. رم نمى دیگه_

. بود بس دورى سال سه همین! آخه؟ برم كجا

 .بمونم كه اومدم دیگه
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 .بود پر خیلى دلم. زدیم حرف حمیرا با شب تا

 حالى در اونم و بودم گذاشته پاهاش روى و سرم

 مدت این اتفاقات از كرد مى نوازش و موهام كه

 ما و زنه مى زنگ بابا كه موقعى از. گفت مى

 میاد و گیره مى بلیط سریع كه. دیم نمى جواب

 سختى روزاى از. كنه نمى پیدامون كه. آمریكا

 فكراى از. گفت كرده طى من بدون كه

 مى و تنش و میومده ذهنش به كه وحشتناكى

 .لرزونده

 

 مثل. شد تاریك هوا كم كم كه زدیم رفح انقدر

  اردوانم. برگرده بابا امشب نبود قرار كه این

 بعده از گفت مى حمیرا. بود خودش ى خونه

 هك هایى موقع فقط.نیومده عمارت به اصال رفتنم

 .گشته برمى سریع و میومده داشته واجب كار

 



 رو و زیر من دل و گفت مى اردوان از حمیرا

 جاى خواست مى دلم. بودم تنگش دل. شد مى

 تو بزنم زل. ببینم نزدیك از و خودش عكسش

 هنوز كه اون. كنم نگاهش سیر دل یه و چشماش

 مرد یه عنوان به تونستم مى. بود نشده متاهل

 !تونستم؟ نمى كنم نگاهش

 

 دفهمی مى نباید. كردم كنترل و خودم حمیرا جلوى

 گفتم مى خودم به همش. گذره مى ذهنم تو چى

 ولى. بیرون بریز ذهنت از و چرت فكراى ینا

 !نبود؟ ، بود من حق اردوان اصال. شد نمى

 

 باید. بخورى نیاوردم هیچى زدیم حرف انقدر_

 .ممیا االن بیارم چى یه برم وایسا. باشى گرسنه

 



 جلوم كه حمیرا به نگاهى و اومدم بیرون فكر از

 غرق انقدر گفت مى راست. انداختم بود ایستاده

 ى متوجه حتى كه بودیم شده زدن حرف

 هب دستى. بودم نشده شكمم قور و قار و گرسنگیم

 :گفتم حمیرا به رو و كشیدم شكمم

 

 .میشه گرسنم داره كم كم كنم فكر_

 

 .  زد لبخندى حمیرا

 

. میارم غذا واست میرم االن برم، قربونت الهى_

 .گردم برمى زود

 

 نشرفت با. رفت آشپزخونه سمت به عجله با و

. بود شده تنگ دلم. چرخوندم عمارت تو و نگاهم



 لحظه یه. شدم زدم قدم مشغول و شدم بلند جام از

 .عمارت وسط هاى پله به افتاد نگاهم

 

 شسمت به. خورد تكون دلم تو چیزى یه دیدنش با

 هك آوردم یاد به و روزى و رفتم باال پله از. رفتم

 . رفتم پایین ها پله این از بار آخرین براى

 

. شد خشك در به چشمام آخر ى لحظه تا كه

 براى حتى كه اردوانى منتظر. بودم منتظر

 .نیومد خدافظى

 

 اتاق سمت به بشم خودم اتاق وارد كه این از قبل

 ولى لرزید در دستگیره رو دستام. رفتم اردوان

 .تو رفتم و كردم باز درو

 



 هم رو بهش شدن نزدیك ى اجازه قبال كه اتاقى

 تو رسی دل یه تونستم مى نبودش با حاال و نداشتم

 وىب اتاقش. بكشم بو و تنش عطر و بمونم اتاقش

 حتى كه قدیمى اتاق همون. داد مى و خودش

 .بود نشده عوض دكورشم

 

 من مثله! بود؟ اومده اتاق این تو هم سونیا یعنى

 !بودش؟ بوسیده! بود؟ كرده بغلش

 

 دمكر سعى و فشردم هم روى اى لحظه و چشمام

 كه تختش روى. كنم دور خودم از رو منفى افكار

 مبرداشت و متكاش. نشستم بود مرتب همیشه مثل

 كشیدم آغوش به خودش جاى و

 



 به بغض شد باعث و بینیم تو پیچید عطرش بوى

 و كردم بغل تر محكم متكارو. بزنه چنگ گلوم

 .شدم خاطراتمون مرور مشغول

 

 دنش حلقه و آغوشش تو شدن حل براى دلم

 چور این. بود شده تنگ دورم مردونش دستاى

 بیرون ذهنم هنوز سال سه از بعد كه بود عشقى

 هك خاطراتش كه! نمیشه؟ فراموش كه! نرفته؟

 ، میشه مرور بار هزار روزى و ذهنم تو شده

 .كاستى كم هیچ بدون اونم

 

 اىبر داشتم سعى و بردم فرو متكاش توى و سرم

 ندارمش، دیگه كه مكن فراموش شده كه این لحظه

 .كنه مى ازدواج داره كه... كه...  كه

 



 .بیام كنار ازدواجش با كه نبود سیاوش ، اردوان

 قلبم تو عمر آخر تا كه بود عشقى همون اردوان

 ىیك كنار. بیارم دووم دونستم مى بعید. موند مى

 .... و میشه قطع نفسم. شم مى تموم ببینمش دیگه

 

 !ینجایى؟ا... فرمیسك... فرمیسك_

 

 خودش جاى سره رو متكا سریع حمیرا صداى با

 دمكشی چشمام به دستى شدم، بلند جام از. گذاشتم

 .بیرون زدم اتاق از سریع و

 

 صداش بره كه این از قبل بود اتاقم در دمه حمیرا

 :زدم

 

 .اینجام_



 

 و نم بین نگاهش. سمتم برگشت تعجب با حمیرا

 در سمتش مرفت. بود گردش در اردوان اتاق در

 :گفتم و كردم باز و خودم اتاق

 

 هیچى كه این مثل. دیدم مى اتاقارو داشتم_

 .بود كه جوریه همون چي همه. نشده عوض

 

 اردوان اتاق مثل منم اتاق. شدم خودم اتاق وارد

. دیزاین همون وسایل همون. بود قبلى اتاق همون

 تمیزش هنوزم حمیرا بود معلوم. تمیز و مرتب

 ....روز هر نماو كنه مى
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 و تنشس تختم روى. نشست لبم روى تلخى لبخند

 بود هویدا كامال چهرش تو كه غمى با حمیرا

 داشتى قصد و شد باز هم از لباش. نشست كنارم

 موهام به دستى. شد پشیمون ولى بگه چیزى

 :گفت اى لحظه از بعد و كشید

 

 .من مبر قربونت_

 



 كه دستش روى و دستم. دادم و جوابش لبخند با

 :زدم لب و گذاشتم بود صورتم رو

 

 .نكنه خدا_

 

 .شد اتاق وارد دست به سینى سیمین لحظه همون

 و كرد پر و اتاق فضاى سبزى قرمه بوى

 . شد قبل برابر چند گرسنگیم

 

 ى اشاره با و میزم روى گذاشت رو سینى سیمین

 پشت شدم بلند جام از. شد جخار اتاق از حمیرا

 دلم. شدم خوردن مشغول ولع با و نشستم میز

 .بود شده ذره یه حمیرا پخت دست براى

 



 زد مى همش حمیرا كه خوردم و غذام تند انقدر

 :گفت مى و پشتم

 

 خواى مى چقدر هر هست، بازم ، عزیزم آروم_

 اینجورى. تر یواش ذره یه ولى بخورى تونى مى

 .میشیا خفه

 

 

 خالى و بشقاب حمیرا حرفاى به توجه بى من و

 بودم خورده انقدر.  صندلى به زدم تكیه و كردم

 شكمم روى و دستم. كردم مى سنگینى احساس

 مى نگام لبخند با كه حمیرایى به رو و گذاشتم

 :گفتم كرد

 



 غذاهات براى دلم واقعا. العاده فوق همیشه مثل_

 .بود شده تنگ

 

 ، كردم و كاراش صبح از. عزیزم جونت نوشه_

 تا كرد درست زود صبح از باید و سبزى قرمه

 . بیوفته جا

 

 زنگ گوشیم لحظه همون كردم، تشكرى لب زیر

 پیش اینجا و امشب گفت. بود سامیار. خورد

 مى. اینجا میاد اونم صبح فردا و بمونم حمیرا

 باید شي رو در رو بابا با قراره كه زمانى گفت

 باهام بدى برخورد بابا ترسید مى.  باشم منم

 .باشه داشته

 

 از بود معلوم جورایى یه كه این با هم حمیرا

 خودش روى ب بازم ولى عصبانیه سامیار دست



 ردبرخو خونسرد انقدر هم بابا نكنم فكر. نمیاورد

 و دورى. كه نبود روز دو روز یك بحث.كنه

 هر كه سالى سه. شد سال سه خونه از من فرار

 دندی با كه بود كرده پر بیشتر بابارو دل روزش

 هس این تالفى و كنه خالى و خودش بخواد سامیار

 . بود راه تو دعوا یه شك بدون. بیاره در و سال

 

 و میز روى ظرفاى خواستم. شدم بلند جام از

 مه باز. شد باز اى تقه با در كه آشپزخونه ببرم

 برام كه بود سرد رفتارش انقدر. بود سیمین

 وارد. دادم نمى اهمیتى دیگه و دبو شده عادى

 حمیرا به رو من به كردن نگاه بدون و شد اتاق

 :گفت

 

 .زدن زنگ آقا_

 



 سینى داخل ظرفارو و انداختم بهش نگاهى نیم

. شد بلند جاش از نگرانى با حمیرا. گذاشتم

 و دكر دستى پیش سیمین كه بزنه حرفى خواست

 :گفت

 

 تنخواس مى زدن، زنگ فردا مهمونى واسه_

 . نه یا راهه به رو چى همه ببینن

 

 بود شده پاچه دست. حمیرا سمت چرخیدم متعجب

 كه منو متعجب نگاه. كرد مى نگام نگرانى با و

 :گفت محكمى لحن با سیمین به رو دید

 

 مى زنگ آقا به خودم برس كارات به برو تو_

 .زنم

 



 اتاق از سینى برداشتن با و گفت اى باشه سیمین

 و دستاش حمیرا سمت رفتم رفتنش با. شد خارج

 :گفتم و گرفتم

 

 !چیه؟ مهمونى قضیه_

 

 دادم تكونش آروم. كرد سكوت حمیرا

 

 ....نكنه! چیه؟ مهمونى این قضیه گم مى حمیرا_

 

 مى دلم و گرفتم تهوع حالت. بود آشوب دلم تو

 فكر. بیارم باال و بودم خورده چى هر خواست

 حمیرا كه بود پریده شدت به روم و رنگ كنم

 :گفت لب زیر و كشید آغوش به منو

 



. كاریه مهمونیه یه. بگردم دورت نیست هیچى_

 هیچ نیست قرار. همیشگیا مهمونیاى اون از

 .بیوفته اتفاقى

 

. كشیدم عمیقى نفس و گذاشتم هم رو و چشمام

 راه كه بازى این شروع انقدر كردم نمى فكر

 كردهن خدایى اگه. بود سخت برام بودم انداخته

 چطور! كردم؟ مى چیكار من بود عقدش مراسم

 !میاوردم؟ دووم
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 اونم بود زدم،معلوم زنگ سامیار به شب همون

 فعال خواست ازم. داره خبر مهمونى این از

 براى بذارم و دیدارمون و شم چیز همه بیخیال

 كرده جذم خودمو عزم من اما مهمونى از بعد

 سامیارم و ببینمشون مهمونى قبل حتما كه بودم

 جلومو تونه نمى فهمید و دید منو اصرار كه

 . كرد موافقت بگیره

 

 ولى. نكنم كارى خراب كه بود خواسته ازم ولى

 این از غیر مگه كار همین براى بودم اومده منم



 بابا و اردوان كه كارى خواستم مى كه بود

 !م؟كن خراب و كردن شروع

 

 بگیره و مادرش انتقام خواست مى اردوان اگه

 مى كارو همین باید و بودم پریناز دختره منم

 .خودم روش به ولى كردم

 

 اصرار هم حمیرا. گرفتم دوش یه شب آخره

 من اما. بیام بعدش و هتل برگردم صبح داشت

 یمتق به حتى بزنم حرف بابا با قبلش خواستم مى

 و خستگى آخرشم .مهمشون مهمونیه شدن خراب

 .اتاقش تو فرستادم و حمیرا و كردم بهونه

 

 خودم از بازم ولى نگرانمه دونستم مى اینكه با

 هب فكر. كردم مى فكر تنهایى باید. كردم دورش

 . كنم چیكار فردا كه این



 

 و بودم خسته واقعا. گذاشتم هم روى و چشمام

 داده بهم و آرامشى خودم تخت سال سه از بعد

 به. بخوابم سیر دل یه خواست مى دلم كه بود

 صبح خود تا درد شدت از كه هایى شب تالفى

 .ذاشتم نمى هم روى و هام چشم

 

 از اى لحظه اردوان تصمیم. بود درگیر فكرم

 خوابم داشت كم كم. رفت نمى كنار چشمام جلوى

 خیلى. دیدم سونیا كنار و اردوان كه برد مى

 .ریدمپ جام از و زدم كنار رو پتو سریع

 

. كردم مى درك رو بقیه نگرانى دلیل داشتم تازه

 اسونی مهمونى همچین تو داشتم توقع واقعا یعنى

 . نبینم اردوان كنار رو

 



 ناو. دادم فشار محكم و گرفتم دستام بین و سرم

 از سونیارو بسا چه.شدم مى دیوونه واقعا لحظه

 عمارت این كردم مى پرتش و گرفتم مى موهاش

 ...مال اردوانم و بود بابام مال

 

 كردم مكث اى لحظه

 

 !نبود؟ ، بود من مال اردوانم

 

 ولى نبودیم هم با حسابى درست وقت هیچ شاید

. دش زده بینمون حرفایى یه مستقیم غیر باالخره

 رو چى همه نكنه! یادشه؟ یعنى. دادیم قوالیى یه

 شده فراموش حرفامون نكنه! باشه؟ برده یاد از

 !باشه؟ سونیا عاشق االن كه! باشه؟

 



 دراز دوباره شد باعث و كشید تیر قلبم هم باز

. فشردم هم روى و چشمام و گزیدم و لبم. بكشم

 .بودم نكرده فكر اینش به

 

 كم مك فردا به فكر با و گذاشتم قلبم روى و دستم

 .رفتم خواب به

 

 

 لندب سرم باال بیاد حمیرا كه این از قبل بعد روزه

 دونستم مى خوب. بیرون دمز عمارت از و شدم

 رسیدگى كارا به تا عمارت میان اردوان یا بابا

 مى كه طوریه همون چیز همه ببینن تا. كنن

 مهمونیا ى همه قبل همیشه كه كاریه این. خوان

 .دادن مى انجام

 



 دیشب. شدم پشیمون ولى هتل برم خواستم مى

. كنم چیكار امروز كه بودم گرفته و تصمیمم

 . قیطریه رفتم و گرفتم آژانس

 

 برگشتم سریع و دادم انجام سنتر سانا و خریدام

 شمارم كه این و بود نگران بازم حمیرا. عمارت

 اب.بود كرده كالفش كجام دونست نمى و نداشت و

 و شنگرانی كننده قانع توضیحات و الكى لبخند یه

 ات خیلى. شدن آماده به كردم شروع و كردم تر كم

 .دیدم مى رو بابا باید بود نمونده مهمونى شروع
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 اومدن و مهمونى شروع از قبل ساعت یك

 پنجره از ولى بودم اتاق تو. اومد بابا مهمونا

 همیشه مثل. شدم خودش بعدش و ماشینش متوجه

 و بود پوشیده مشكى شلوار و كت.  پوش خوش

 . داشت مى بر قدم اقتدار با

 

 میقع نفساى و گذاشتم سینم ى قفسه روى و دستم

 و بود كرده هماهنگ حمیرا با قبلش. كشیدم

 بامش همین باید. بشه كارم مانع نتونست حرفاش

 .شدم مى ظاهر جلوشون



 

 اتاق از نفس به اعتماد با و كشیدم لباسم به دستى

 خدمتكاراى به داشت من به پشت بابا. شدم خارج

 مى و الزم هاى سفارش بودن اومده كه جدیدى

 .میومدم پایین ها پله از آهسته منم و كرد

 

. شدم خیرش پشت از و ایستادم آخر ى پله روى

 هك كارى و بودم شنیده پشتش كه حرفایى تمام با

 البته .بود پدرم. داشتم دوستش بازم كرد زندگیم با

 مى اى ان دى تست باید شاید. داشتم شك كمى

 هم قدرا اون مرد این هب من. شم مطمئن تا دادم

 .نداشتم دیگه یعنى. نداشتم اعتماد

 

 دختر. موند ثابت روم خدمتكارا از یكى نگاه

 مى نگام داره حسرت با كردم حس ، بود جوونى



 یه فقط اون و خونم دختر من كه این از و كنه،

 .ناراحته خدمتكار

 

! دونه؟ مى چى من زندگیه از خدمتكار همین ولى

 روز و حال و زندگى هاى نشیب و فراز از

 گاهى پولى بى شاید! دونه؟ مى چى داغونم

 تىخوشبخ پول تنها شك بدون ولى بیاره بدبختى

 .خرید پول با نمیشه چیزارو خیلى چون. نمیاره

 .... و خوش دل خانواده، آرامش، سالمتى، مثل

 

 و نیست زورى كه چیزى عشق، ترینش مهم و

 .آورد دستش به دلى باید

 

 حس كه موندم حالت اون تو چقدر نمدو نمى

 در شایدم یا كرد حس و نگاهم سنگینى بابا كردم



 برگشت و گرفت و نوجوون دختره اون نگاه

 .سمتم

 

.   كرد تغییر ثانیه یك تو نگاهش و برگشت

 هم من و.  موند باز دهنش و شد گرد چشماش

 .كردم مى نگاهش خیره چنان

 

 داشت انگار. برداشتم سمتش به من رو بعدى قدم

 نداشت باور. نزد هم پلك حتى. دید مى خواب

 شبه یه كه كوچولویى فرمیسك همون. خودمم

 .كنار بذارتش همیشه براى گرفت تصمیم

 

 صداى با و زدم لبخندى. ایستادم روش به رو

 :گفتم محكمى

 



 وقته خیلى! چطوره؟ حالتون نامدار، آقاى سالم_

 !ندیدیم،نه؟ رو دیگه هم

 

 چهرش و شد منقبض فكش ثانیه از كسرى تو

 بین چشماش. بود عصبانیت از انگار قرمز،

 موند ثابت روم نگاهش یهو. زد مى دو دو چشمام

 :كرد باز لب باالخره و

 

 ....فرمیسك_

 

 :گفتم لحن همون با و انداختم باال ابروییى

 

 كه كردم تغییر اینقدر مدت این تو فرمیسك، آره_

 !نشناختى؟

 



 پام تا سر. نشست شونم روى و اومد باال دستش

 ى متوجه فاصله اون تو منم و كرد برانداز و

. شدم صورتش روى ى شده اضافه چروكاى

 فیدس از تركیبى. بود شده سفید موهاش از قسمتى

 حالتارو این خودم دلخوشى براى. گندمى جو و

 .دادم ربط خودم از دورى و خودم به

 

 انعنو به نوم بابا اصال. نبود كه دونستم مى ولى

 ! داشت؟ قبول دخترش

 

 !خودتى؟ جان بابا فرمیسك_

 

 .من دل مثل لرزید صداش

 



 انقدر پدرى ى خونه به اومدنم یعنى. خودمم آره_

 !بود؟ آور تعجب

 

 تر نزدیك بهم. چرخید بدنم روى بازم چشماش

 :گفت متعجبى و نگران صداى با و شد

 

 !خودتى؟ واقعا! اى؟ زنده! جان؟ بابا خوبى_

 چشمیم نور! برگشته؟ دخترم كنم باور یعنى

 !خودتى؟ بابا فرمیسك! برگشته؟

 

 پاك لبم روى از رو لبخند اشكش پر چشماى

. دیدمش مي اینطور بود بار اولین. كرد

 من ابهت پر پدر. خدمتكارا جلوى مخصوصا

 !آدم؟ همه این جلو اونم! كرد؟ مى گریه داشت

 



 كه حالى در و نشست صورتم طرف دو دستش

 :داد ادامه بود گردش در چشمام دو بین  نگاهش

 

! جان؟ بابا بودى كجا! برگشتى؟ برم قربونت_

 سرت بالیى چه! بودى؟ كجا مدت همه این

 !كرد؟ چیكار باهات عوضى اون! اومد؟

 

. كرد مى درك رو وضعیت داشت تازه انگار

 مشت شونم رو دستاش. رفت قرمزى به چشماش

 :زد ریادف بلندى صداى با و شدن

 

 چیز همه بى اون! كجاست؟ حروم به نمك اون_

 فراره گورى كدوم! كرده؟ قایم خودشو كجا

 و نفسش امشب همین خدا به. كشمش مى! كرده؟

 حرف! رفت؟ كجا! فرمیسك؟ كجاست. برم مى

 .كجاست بگو دنبالش نرفتم خودم تا بزن



 

 ادفری اشكا اون میون. بود شده ها دیوونه مثل بابا

. من حتى بودن ترسیده همه كه طورى زد مى

 كارایى چه دونستم مى كه بودم من فقط چون

 .ساختس ازش

 

 قافل همین براى داشتم ازش رو حركتى هر توقع

 و گذاشتم هم روى اى لحظه و چشمام. نشدم گیر

 وت پیچید بلندى صداى كه بگم چیزى خواستم

 :عمارت

 

 .دارین كار من با كنم فكر. اینجام من_

 



 سامیار. صدا سمت چرخید سریع من مثل هم بابا

 با همش ولى بود رسونده موقع به و خودش. بود

 .اومد نمى كاش گفتم مى خودم

 

 بابا. بشه سرزنش من خاطر به خواست نمى دلم

 خیز سامیار سمت به و كرد ول منو سریع خیلى

 دقایق مثل بود خونسرد كه سامیارى. برداشت

 .من پیش

 

 تگرف و یقش بابا. كردم گاهن بهشون نگرانى با

 و. اومد فرود سامیار صورت تو محمكش مشت

 :شد تر بلند صداش

 

 كجا! بودى؟ گورى كدوم حاال تا آشغال كثافته_

! آوردى؟ سرش بالیى چه! دخترمو؟ بردى



 من.بودم كرده اعتماد تو به من  حرومزاده

 .بودم سپرده تو به و فرمیسكم
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 بابا سمت به عصبانیت با من آخرش كه طورى

 .گرفتم قرار بینشون و رفتم

 

 مى دلم بیشتر ولى داشتم و رفتار این توقع

 اظهاره و بگیره آغوشم در پدرانه خواست



 ینا مثل ولى.بخواد توضیح ازم كه كنه، دلتنگى

 .بودم توقع پر زیادى كه

 

 حرف اولش كارا این جاى.بابا كن بس بسه_

 منو معلوم كجا از.بپرس دارى سوال. بزن

 كجا باشیم؟از نخورده مشكل به جفتمون سامیار

 ىكن مى فكر نیست؟چرا قربانى یه اونم دونى مى

 نمى فكر این به كرده؟چرا دور شما از منو اون

 نباشم؟ من خوده شه دور خواسته كه اونى كنى

 .بردم باالتر و صدام و كردم سامیار به اى اشاره

 

  فرار سپردیشم بهم كه همینى دست از شاید_

 حاال و باشه كرده پیدا منو اون و باشم كرده

 گوش جز چیه سامیار گناه بده، شما تحویل آورده

 و من به كردن كمك جز شما، حرف به كردن

 حرفاى حاال تا شما اصال. مرگ از دادنم نجات



 بیرون عمل اتاق از كه موقعى! شنیدین؟ من

 مى موقع اون اگه نزدین من به گزن یه اومدم

 و خودتون تونستین مى چهلمم واسه فوقعش مردم

 تادهاف یادتون تازه سال سعه از بعد حاال برسونین

 بى و داد و دعوا و فحش فقط! باشید؟ من نگران

 !بلدین؟ داد

 

 كتك ولى برم در كوره از طور این نبود قرار

 مدست از رو اوضاع و خودم كنترل ناجیم خوردن

 و شد جمع بیشتر بابا ابروهاى. بود كرده خارج

 و شد رت نزدیك بهم. شد بیشتر پیشونیش چروكاى

 :گفت ترى آروم صداى با

 

 !بودى؟ كرده فرار تو_

 

 :دادم جواب بلند صداى همون با



 

 و پاسپورت چون. كنیم فرار بود واجب ولى نه_

 با من چون. بود رفته لو قانونیم غیر ویزاى

 مى اگه و كردم مى نرم پنجه و دسته مرگ

 ایهپ حتى. میاد سرم بالیى چه نبود معلوم گرفتنم

 ى آینده. بود دستمون هم چون. بود گیر سامیارم

 بهمون تهمت تا هزار. بود افتاده خطر به شغلیش

 ىهیچ از وقتى. كنیم فرار شدیم مجبور و شد زده

 ندازین؟ مى راه داد بى و داد چرا ندارین خبر

 

 یرگ گلوم تو كه بغضى با و آوردم پایین و صدام

 :زدم لب بود كرده

 

 !گین؟ مى آمد خوش بهم اینطورى_

 



 رانگا. بود گردش در سامیار و من بین بابا نگاه

. كنه تایید منو حرفاى سامیارم خواست مى

 .موند ثابت من رو نگاهش

 

 زنگ تونستین مى كه دیگه ى شماره یه با_

 .بدین ینتونست مى كه خبر یه. بزنین

 

 .چكید گونم روى چشمم از اشكى قطره

 

 كه اول روزاى. نخواستم من ولى تونستیم مى_

 من مراقب طورى و بود من حال نگران سامیار

 زنگ یه بهتون نتونست حتى كه بود اوضاع و

 مى چون بودیم كرده خاموش و گوشیامون. بزن

 شد بهتر من حال كه بعدشم. شیم ردیابى ترسیدیم

 زنگ باید كه اونى. بزنه زنگ بهتون منذاشت من

 عمل بعد بزنى زنگ شد. ما نه بودى شما زد مى



 مهم اصال. زندم یا مردم ببینى بپرسى و حالم

 مردى زندگیه كردن نابود یا بودم مهم من! بودم؟

 و اون.  گرفت ازتون رو عالقتون مورد زن كه

 دست از و من ولى بیارید دست به تونید نمى

 .دادین دست از وقته خیلى. دادین

 

 .شد بلند دیگه بار بابا عصبانى صداى

 

! چى؟ كى كردن خودت؟نابود واسه گى مى چى_

 جواب و زدم زنگ بهتون بار چند دونى مى

 ندادین؟

 

 زدم تلخى لبخند

 



 مهم دیگه كه زدید وقتى نزدید، زنگ موقع به_

 .نبود من براى یعنى. نبود

 

 زد صدا و صداى محكم بابا

 

 ییسكفرمی_

 

 :دادم جواب محكم و زدم پس و اشكام

 

 قبال در حقى چون ندارید عصبانیت حق شما_

 اسمم! معلوم؟ كجا از اصال! پدرمین؟! ندارید؟ من

 ینا بتونه كه هست كسى اصال! شناسنامتونه؟ تو

 همه و بودین عموم یادمه وقتى از. كنه ثابت و

 نه كه برادرى. دونستن مى برادرتون دختر منو



 همون. شناختش مى كسى نه و بود دیده كسى

 . خیالیتون برادر

 

  شدم نزدیك بهش قدمى

 

 رفته داد، مى جون داشت دخترت كه موقعى_

 !نه؟ مرد اون ایتالیا؟دنبال بودى

 

 تو شد مى و تعجب كه طورى ، شد گرد چشماش

 .نباخت و خودش ولى دید نگاهش

 

 ! گفته؟ بهت و چرنیات این كى_

 

 زدم پوزخندى

 



 تو!چیه؟ تصویرى تماس دونید مى! چرندیات؟_

 آنالین صورت به تصویرى تماس همون

 تو پدرمه شه مى ادعاش كه كسى. دیدمتون

 قعىمو دونستین مى. ایتالیا رفته شرایطى همچین

 من زدین مى حرف محمدرضا با داشتین كه

 مى گوش و حرفاتون آنالین صورت به داشتم

 !كردم؟

 

 چیزى منكر تونست ىنم.شدن مشت بابا دستاى

 رپ صداى با و لرزیدن به كرد شروع فكش. بشه

 :غرید خشمى از

 

 كرد؟چطور پیدا كجا از رو تو عوضى اون_

 ؟!بودي ارتباط در باهاش

 

 زدم تلخى لبخند



 

 باشه؟ نیار در و نگران پدراى اداى دیگه_

 

 شد بلند بابا فریاد صداى

 

 اطارتب در چطور حرومزاده اون با گم مى دارم_

 داده شو و شست و گفت؟مخت بهت چى! بودى؟

 برنگشتى؟ حرفاش و عوضى اون خاطر آره؟به

 بودین؟ كجا حاال تا اصال

 

 :سامیار سمت چرخید نگاهش

 

 ها؟ كردین مى غلطى چه_

 



 به داشتیم و گذشت مى طور همین ها دقیقه

 ممكن لحظه هر.شدیم مى نزدیك مهمونى ساعت

 ىم خاتمه بحث این به باید. برسه سر اردوان بود

 صداى با و كردم تر غمگین و چهرم.دادم

 :گفتم ناراحتى

 

 حالین خوش بودین؟االنم نگرانم مدت این واقعا_

 برگردم؟ دوباره خواین مى یا برگشتم از

 

 كشید آغوش به منو خشمش تمام با

 

 :گفت لب زیر و گذاشت موهام روى و دستش

 

 شى دور ازم زارم نمى ثانیم یه دیگه_
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 خودم كه اشكى قطره و نشست هم رو چشمام

 .چكید چشمم از بودم گذاشته شوق اشك و اسمش

 مى آغوشم در پدرانه طور این بود بار اولین

 .كشید

 



 كه پشتش بذارم خواستم و كردم بلند و دستم

 حالت همون تو نگاهم و شنیدم آشنا صدایى

 :در سمت چرخید

 

 ....مهمو عمو_

 

 چهارتا چشماش. خورد گره سیاوش نگاه با نگاهم

 صداى با و اومد بیرون آغوشم از بابا. بود شده

 :گفت بشنویم تا دو خودمون فقط كه آرومى

 

 .دارم كار جفتتون با مهمونى بعد صلح، امشب_

 

 عصباینتش. سیاوش سمت برگشت لحظه همون و

 سیاوش به رو حال همون با و نكرد پنهان و

 :گفت



 

 !تو؟ بیا! برده؟ ماتت چرا_

 

 :گفت بابا به رو و گرفت من از و نگاش سیاوش

 

 .گرده برمى امروز بودین نگفته_

 

 .من سمت برگشت بابا

 

 .اومد خبر بى_

 

 :گفتم سیاوش به رو و زدم كمرنگى لبخند

 

 .سالم_



 

 مى كسایى به اونم قیافه. اومد جلوتر سیاوش

 روم به رو فاصله با.  باشن شاكى كه خورد

 . ایستاد

 

 !برگشتین؟ باالخره. كردین گم راه عجب چه_

 

 شد باعث همین و. نبود دوستانه اصال لحنش

 هب بابا نبود معلوم بشه، خشك لبام روى لبخندى

 رانهتلبكا داره اینطور كه گفته چى دیگه یكى این

 باز آغوش با همه داشتم توقع چرا. كنه مى نگام

 .حمیرا جز همه البته. كنن لاستقبا ازم

 

 !مشكلیه؟ بزنم، سر برگشتم_

 



 .انداخت باال ابرویي سیاوش

 

 رفك فقط. خودته به مطلق اینجا! مشكلى؟ چه نه_

 خبرم بى رفتى خبر بى كه طور همون كردم نمى

 دبع خداقل دادى مى خبر قبلش. برگردى، بخواى

 این دیدنت با یهو كه. شیم آماده سال همه این

 .نخوریم جا طور

 

 چهرش حرفاش برخالف سیاوش. زدم نیشخندى

 و خودش زود خیلى شد، مى غمگین داشت كم كم

 ولا ثانیه چند همون براى عصبانیتش تمام باخت،

 صورتم اجزاى تك رو بابا مثل اونم نگاه. بود

 دوست رو اومده وجود به فضاى اصال. چرخید

 تحال این از بابا كه بزنه حرفى خواست. نداشتم

 :گفت اون از قبل و داد نجاتم

 



 االن. دیگه روز یه واسه بذارین و حرفاتون_

. كنیم رسیدگى كارا به باید رسن، مى مهمونا

 !نیومده؟ اردوان

 

 .لرزید اسمشم شنیدن با دلم

 

 ...آرایشگاه باشه رفته كنم فكر هنوز نیومده نه_

 

 بابا. خورد و حرفش ى ادامه و كرد مكث كمى

 باال برو تو: گفت من به رو. داد تكون سرى

 .شو آماده

 

 سختى به بود معلوم كه سیاوش با همراه و

 از شكه تو هنوزم و گرفته من از و نگاهش



 نه انگار. راحتى همین به. شد خارج عمارت

 .برگشتم سال سه از بعد من انگار

 

 نشسته چشم از دور اى گوشه كه سامیار سمت به

 زخم به اهىنگ و زدم زانو جلوش. رفتم بود

  انداختم لب كنار كوچیك

 

 !خوبى؟_

 

 حال من مثل اونم. داد تكون سرى جواب در

 لبش ى گوشه و اشارم انگشت. نداشت خوبى

  گذاشتم

 

 !كنه؟ مى درد_

 



.  دش بلند جاش از. پایین آوردش و گرفت و دستم

 :گفت و كشید لبش ى گوشه به دستى خودش

 

 !باشى؟ مهمونى تو خواى مى_

 

 باعث و شد ظاهر روى جلو اردوان تصویر بازم

 :بگم شد

 

 .آره_

 

 !دارى؟ لباس_

 

 براى روز همون كه مجلسى لباس یادداورى با

 .دادم تكون سرى بودم خریده مهمونى

 



 :گفت و كرد ها پله به اى اشاره

 

 .میام دیگه دقیقه چند منم. شو آماده برو_

 

 :گفتم لب زیر و انداختم لبش به نگاهى

 

 !خوبى؟ مطمئنى_

 

 .كرد تایید و حرفم سر با بازم

 

 ، عمیق نه بزرگه نه زخمش. نیست چیزى آره_

 كرف شو، آماده برو. نباش نگران تو نیست، معلوم

 فكر حساب این با. میاد امشب هم محمدرضا كنم

 .باشیم آماده جنگ براى باید كنم

 



 .شدن گرد ممكن حد تا چشمام

 

 !اینجاس؟! چى؟_

 

 .نشست پشتم سامیار دست

 

 برو نپرس، هیچى. نیست معلوم چیزى هنوز_

 همه هستم من. نباش چیزى نگران و شو آماده

 .كنم مى درست چیو

 

 ...آخه اما_

 

 ها پله سمت به منو. كنم كامل و حرفم نذاشت

 :گفت و داد هول

 



 جایى. شو آماده برو فقط. نپرس چیزى گفتم_

 تو من فرستادن با و. گردم برمى زود دارم كار

 .شد خارج عمارت از سریع اتاق

 

 ىج دى. انداختم بیرون به نگاهى پنجره از كالفه

 مهمونى كه این مثل.  بود رسیده االن تازه

 نمى رو دلیلش كه مهمونى.  بود راه تو بزرگى

 .دونستم
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 شده شلوغ عمارت. گذشت سرعت به ساعت دو

 از بود شده پر عمارت در دمه و غبا تو و بود

 آماده و حاضر. قیمت گرون و شیك هاى ماشین

 خاموش اتاقم برق و بودم ایستاده پنجره كنار

 .باشه نداشته دید اتاقم تو بیرون از تا كردم

 

 از خبریم. نیومد اردوان شدم منتظر چى هر

 ىم دیوونم داشت انتظارى چشم این. نبود سامیار

 اردوان واقعا یعنى بود شده شروع مهمونى. كرد

 !نداشت؟ اومدن قصد

 



 میز پشت. شدم بلند جام از زار حالى با و كالفه

 چیده میز روى و آرایشم لوازم. نشستم آرایشم

 و انداختم خودم به نگاهى برداشتم، و رژلبم. بودم

 . گذاشتم جاش سره و رژلب دوباره

 

 مچش خط یه. بود غلیظ لبم برعكس چشمام آرایش

 و بلندم هاى مژه كه ریملى با مشكى ى سایه و

 هب زیبایى ى جلوه و داد مى نشون پر و تر بلند

 .بود داده درشتم چشماى

 

 مى دیده روش رنگى كم كالباسى رژ كه لبى و

 شب لباس به كه روز به و شیك آرایش یه. شد

 قهت كه كشیدم بلندم موهاى به دستى. میومد مشكیم

 .شد باز در بعدش و خورد در به اى

 



 هنوزم. بود بابا. در سمت چرخید نگاهم

. دش نزدیك بهم. شد مى دیده نگاهش تو عصبانیت

 .كرد نگام آیینه تو از و ایستاد سرم پشت

 

 گرم كسى با امشب كن سعى ولى پایین بیا_

 كوتاه خیلى پرسید سوال ازت كیم هر. نگیرى

 رفته تحصیل ادامه براى مدتم این. بده جواب

 !هوم؟ یكا،آمر بودى

 

 لندب جام از و كردم تایید و حرفش سر با اجبار به

 .انداخت پام تا سر به نگاهى. شدم

 

 مهمونى این براى و خودت قبل از كه این مثل_

 .بودى كرده آماده

 



 باز درو. رفت در سمت به بابا. كردم سكوت

 :سمتم برگشت آخر ى لحظه درست و كرد

 

 از سرى یه به كه باشى جمع این تو خواستم_

. بدم پایان شده پخش جا همه راجبت كه شایعات

 و دادنت نشون واسه شد خوبى بهونه مهمونى این

 .نكردى فرار تو كه این

 

 دونن نمى كه اونا! داره؟ شما حال به فرقى چه_

 فرار پس دارم، شما با نسبتى چه و كیم من

 نمى وارد كارتون و شما به اى لطمه كردنمم

 .كنه

 

  كرد اى قروچه ندندو بابا

 



 رو تو همه. بودى من ى خونه تو سال همه این_

 راحب اونا نیست مهم. شناسن مى من اسم به

 در تو كه اینه مهم. كنن مى فكر چى ما ى رابطه

 نهتو نمى و واقعیت این هیچى. منى دختر واقعیت

 . بده تغییر

 

 :داد ادامه و كرد در به اى اشاره

 

 .بعد براى ونهبم حرفا این. پایین بریم_

 

 ممحك. شدیم خارج اتاق از هم با و رفتم سمتش به

 زمین روى لباسم ى دنباله و داشتم مى بر قدم

 گاهىن نیم بابا رسیدیم كه ها پله به. شد مى كشیده

 .انداخت بهم

 



 هاى قدم با و كردم حلقه بازوش دور و دستم

 عمارت فضاى. اومدیم پایین ها پله از آهسته

 اى عده و رقصیدن مى اى عده بود، تاریك نسبتا

 به كه عمارت کنار و گوشه هاى میز روى

 از پذیرایى حال در بودن شده چیده سرعت

 گرون هاى مشروب با اونم. بودن خودشون

 .كنم تستشون نتونستم وقت هیچ كه قیمتى

 

 ناآش اى قیافه دنبال و چرخوندم سالن تو و نگاهم

 باز ورودى در كه بود مونده پله تا سه. گشتم مى

 دقت با كردم سعى و شد جمع صورتم شد،

 جلومون شخصى لحظه همون ولى ببینمشون

 هب كردم شروع بابا از تقلید به و گرفت قرار

 .گویى آمد خوش و كردن سالم

 



 حواسم ى همه و دادم مى سالم اطراف آدماى به

 از یكى. كردم ول رو بابا دست. بود در سمت به

 و آورد جلو و صورتش. شد نزدیك بهم خدمتكارا

 :گفت گوشم كنار

 

 هك این مثل بزنم صداتون گفتن نفر یه خانوم_

 .داشتن كار باهاتون

 

 آشوب دلم تو كه طور همون و دادم تكون سرى

 نكرد صبحت مشغول انداختم بابا به نگاهى بود

 خدمتكار به رو بهش توجه بى. بود آقایى یه با

 :گفتم

 

 .بریم_

 



. تداش كار باهام كى ببینم تا تمبرداش قدم كنارش

 شخصى یهو كه بود اطراف به حواسم ریز خیلى

 همین اما. نشناختمش اولش شد ظاهر روم جلو

 دبلن گوشم كنار صداش و كشید آغوش به منو كه

 :كیه فهمیدم تازه شد

 

 عوض چقدر! خودتى؟ فرمیسك وااااااااى_

 !!!!!شدى
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 صورتش، به زدم زل و اومدم بیرون آغوشش از

 درجه چند مشكیش موهاى. بود شده بزرگ چقدر

 مى نشون باالتر و سنش و بود شده تر روشن

 آغوش به من بار این و زدم روش به لبخندى. داد

 .كشیدمش

 

 خیلى. تو شدى بزرگ چه عزیزم سروناز،_

 .ندیدمت وقته

 

 .فشرد خودش به محكم منو سروناز

 

 بود شده تنگ برات دلم چقدر دونى نمى واى_

 ینا. رفتى خبر بى كه معرفتى بى انقدر دختر،

 كه موقعى از واى! تو؟ بودى كجا مدت همه



 التدنب وضع این تو دارم برگشتى گفت سیاوش

 .گردم مى

 

 تو زدم زل و گذاشتم شونش روى و دستم

 . چشماش

 

 و جاماین االن اینه مهم. رفتم مى باید شد یهویى_

 .برم جایى نیست قرار

 

 :گفت و آورد تر نزدیك و سرش. خندید صدا با

 

 .ببینتت خواستن مى اینا مامان بیش بریم_

 

 ودمب برنداشته قدم از قدم هنوز و برگشتم ذوق با

 و بلند قد مردى. افتاد آشنا مردى به نگاهم كه



 و بود دستش لیوانى كه جدى نگاهى با آراسته

 لبخند بود، ایستاده جوانى ردخت و سیاوش كنار

 .ماسید لبم روى

 

. رسید خودش اوج به قلبم ضربان و ایستاد زمان

 مى نفر هزاران بین كه شدم اى چهره محو

 آروم كه اخمویى مرد همون. كنم پیداش تونستم

 حواسش تمام و كرد مى نزدیك لبش به و لیوانش

 .بود سیاوش به

 

 اون و ودب بهش دخترا تمام نگاه كه مردى همون

 كرد، نمى وقت هیچ یعنى كرد، نمى توجهى هیچ

 ...من و گرفت منو چشمش آدم همه این بین از

 

 !نه؟ بودم لیاقت بى



 

 واضح و بهتر. ببینمش تونستم مى تاریكي اون تو

 . بقیه از تر

 

 !دختر؟ تو كجایى! شد؟ چى! فرمیسك؟_

 

 و بغضم. سمتش چرخیدم سروناز، صداى با

 به داشت. برداشتم قدم اشباه و دادم قورت

 در كه مردى همون سمت به. رفت مى سمتش

 رو حاال و گشتم مى دنبالش هام چشم با مدت تمام

. بودم شده پاچه دست. بود گرفته قرار روم به

 زیر و كشیدم عمیق نفساى كردم، مشت و دستام

 :گفتم خودم با لب

 



 نمى مگه. باش آروم فرمیسك، باش آروم_

. بینشب نزدیك از اینجاست، بیا! ببینیش؟ خواستى

 از بعد و كن ثبت ذهنت تو و جدیدش ى چهره

 کن گریه اصال. كن فكر بهش ها ساعت مهمونى

 هب ترو. باش آروم االن فقط. بكش جیغ بزن زار

 .باش آروم خدا

 

 تونستم مى حاال كه نزدیك قدر اون. شدم نزدیك

 اخم حتى كه واضح قدر اون. ببینمش تر واضح

 سیاوش جواب در. بدم تشخیص یشونیشمپ روى

 شلب به بازم و دستش تو لیوان و داد تكون سرى

 و داشت جذبه همیشه مثل. كرد نزدیك

 سرش.لرزوند مى رو دخترى هر دل مردونگیش

 از كسرى در و شد رد روم از نگاهش و چرخید

 .موند ثابت روم نگاهش. برگشت دوباره ثانیه

 



 و دهنم آب ستمتون مى حاال. تمام و دید منو

 .بدم بیرون و شدم حبس نفس و بدم قورت
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 بینه مى اشتباه داره انگار كه بود طورى نگاهش

 كه اینى شد مطمئن  چشماش شدن گرد با ولى

 و شدیم تر نزدیك. فرمیسكه ایستاده روش جلو

 برنمى چشم ازم اردوان. ایستادیم كنارشون

 .داشت

 

 من و زد مى حرف من از داشت ذوق با سروناز

 شده شوكه. بود اردوان به حواسم تمام همچنان

 و خودم سختى به ولى چطور دونم نمى.  بود

 . دادم سالم بهشون لب به لبخند و. كردم كنترل

 

 فقط. لب زیر سونیا و داد جواب سر با سیاوش

 شده خیره بهم حركتى هیچ بدون كه بود اردوان

 .بود

 



 ایستاده اردوان كنار كه شدم سونیا ى متوجه تازه

 تدس سونیا با. كرد مى نگام تعجب با اونم و بود

 دراز اردوان جلوى و دستم كه موقعى و دادم

 تو اردوان دست لیوان لحظه همون و كردم

 . شد خورد دستش

 

 خیره دستش لیوان به تعجب با همه كه طورى

 مى ازش هم با خون و شراب كه لیوانى. شدیم

 نگاه خشمگینش هاى چشم به نگران.  چكید

 . كرد باز و مشتش. كردم

 

 :گفت و گرفت و دستش نگرانى با سونیا

 

. میاد خون داره دستت! شد؟ چى اردوان واى_

 .دستته تو شیشه نخور تكون



 

 و دستش و زد پس رو سونیا دست اردوان

 . بود من روى همچنان نگاهش. پایین انداخت

 

 و سكوت سونیا كه بودن كرده سكوت همه

 آمیزى تمسخر لحن با من به خطاب و شكست

 :گفت

 

 .برگردى دیگه كردیم نمى فكر_

 

  حرصى با همچنان اون و. نكردم توجهى بهش

 شد نمى موفق و بگیره و جلوش داشت سعى كه

 :گفت

 



 مهمونى از بعد و خودت نبود بهتر نظرت به_

 دوباره و ىچشم تو بیشتر االن! بدى؟ نشون

 مى باید. میشه شروع راجبت مردم حرفاى

 ...بعد شه آروم اوضاع ذاشتى

 

 به ىنگاه خشم با. كنم سكوت از بیشتر نتونستم

 اباب صداى كه بگم چیزى خواستم و انداختم سونیا

 .شد بلند سرم پشت از

 

 ىربط كسى به دخترم برگشتن كردم نمى فكر_

 !باشه داشته

 

 به بود زده زل كه ورط همون و شد تر نزدیك

 :داد ادامه سونیا

 



 !كنى؟ نمى فكر اینطور شما_

 

 . انداخت پایین و سرش سونیا

 

 اصال مردم حرف گفتم قبلنم كه طور همون_

 و آمریكا فرستادم خودم و دخترم. نیست مهم برام

 حرفاش با بخواد كسى. بمونه كه برگشته حاال

 به از كنم مى كارى. طرفه من با كنه ناراحتش

 .شه پشیمون اومدنش دنیا

 

. بود معلوم وضوح به سونیا دستاى شدن مشت

 و گرفت سونیا از و نگاهش بابا. نزد حرفى هیچ

 جدیش لحن همون با و. دوخت اردوان دست به

 :گفت اردوان به خطاب

 



 داره كه طورى اون. ببند و دستت برو هم تو_

 حواستونم. باشه عمیق زخمش كنم فكر میاد خون

. ماست سمت ها نگاه همه باشه فتارتونر به

 ورىط كنید مى تایید فقط شما گفتم چیم هر امشب

 باید. داشتین خبر چیز همه از قبل از انگار كه

. كنم تموم امشب همین و فرمیسك ى قضیه

 !فهمیدین؟

 

 بابا سمت كرد رو. گرفت ازم و نگاهش اردوان

 :گفت جدى خیلى و

 

 من لشقب بگین بزنید حرفى خواستین كه موقعى_

 و نمك تایید و حرفاتون بتونم دونم مى بعید.  برم

 .نگم چیزى

 



 صداش شخصى بده رو جوابش بابا این از قبل

 گفتن با و کرد نگاه و اردوان ای لحظه. زد

 و. کرد ترک رو اونجا باشه کارات به حواست

 اومده وجود به اونجا که بده جوه و موندم من

 به نگاهی. اتاقم به مبرگرد خواست می دلم. بود

 هک این از قبل و انداختم سروناز متعجب ی قیافه

 . شد كشیده دستم. بردارم قدم از قدم

 

 دستم مچ كه اردوان به نگاهى و كردم بلند و سرم

 كشید مى خودش دنبال منو و گرفته محكم و

 هك بود زیاد انقدر مچم دور دستش فشار. انداختم

 بودم مطمئن.  شد جمع صورتم درد شدت از

 .مونه مى پوستم روى دستش جاى

 

 هاى اتاق از یكى سمت به و زد كنار و جمعیت

 و اتاق تو برد و من سریع خیلى. رفت پایین



 و در تخت سمت داد مى هول منو كه طور همون

. منترس لحظم یك حتى گذشته برخالف. كرد قفل

 ماساژ و دستم كه طور همون و شدم بلند جام از

 :مگفت دادم مى

 

 .شكستى دستمو! چته؟_

 

 و دستش. رسوند بهم و خودش بلند قدم یه با

 :گفت و گذاشت شونم روى

 

 !برگشتى؟ مى كى! كنى؟ مى چیكار اینجا_

 

 بمش و مردونه صداى. شنیدم و صداش باالخره

 ى خیره. كرد مى رو و دلم و دست داشت كه

 .شدم مشكیش چشماى



 

 !كردم؟ مى هماهنگ تو با باید_

 

 شد بیشتر بازوم روى دستش فشار

 

 !كنى؟ مى غلطى چه اینجا! برگشتى؟ چرا_

 

 و صداش که طور همون اون و. کردم سکوت

 :داد ادامه برد می باالتر

 

 یکارچ اینجا برگشتی اصال! برگردی؟ گفت کی_

 رو اونجا مگه! بمونی؟ که نرفتی مگه!  کنی؟

 ازمب برگشتی! برگشتی؟ چرا پس! ندادی؟ ترجیه

 و چی همه اومدی! همه؟ زندگی به نیبز گند

 !کنی؟ خراب
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 سال سه این که فرمیسکی همون شدم. شدم جدی 

 .بودم کرده تمرین

 

 عروسیت اومدم کردی فکر! چی؟ کردن خراب_

 !کنم؟ خراب و

 



 !كنى خراب تونى نمى كه اونو_

 

 . چشماش وت زدم زل. نگفتم چیزى و شكستم

 

 باور. نمببی بابارو و حمیرا برگشتم فقط من بیین_

 كردن خراب براى من ، ندارم تو به كارى كن

 ...من نیومدم چیزى

 

 لمد تو چى بفهمه ذاشتم مى نباید. كردم مكث كمى

 .آشوبیه چه دلم تو و گذره مى

 

 اهمب نسبتى هیچ درسته. گم مى تبریك ازدواجتم_

  كردیم زندگى هم با ور سالى چند ولى نداریم

 ...باالخره

 



. كردم سكوت دهنم روى اردوان دست نشستن با

 . بود شده عوض نگاهش رنگ

 

 دهنم روى كه دستش گذاشتم، هم روى و چشمام

 باز و چشمام نشست صورتم روى و شد برداشته

 .كردم

 

 قرارش بى چشماى تو تونستم مى و تنگیش دل

 لوشج نباید .بشكنه نذاشتم ولى كردم بغض ببینم

 .ریختم مى اشك

 

 دل خاطر به پیششم و لحظه عصبانیت تمام

 نگاهش از راحتى به میشد و این بود تنگیش

 .خوند

 



 در حركت به صورتم روى وار نوازش و دستش

 كم كم.كردم مى نگاهش چنان هم من و آورد

 و بست و چشماش اى لحظه. شد جمع صورتش

 :گفت لب زیر

 

 !چرا؟_
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 اشتد گلوم وسط بود نشسته درست لعنتى بغض

 .بلرزه صدام شد باعث  و كرد مى خفم

 

 !چرا؟ چى_

 

 و صورتم دستش دو با و اومد باال دیگشم دست

 سوزوند و صورتم دستش گرماى. گرفت قاب

 .كنم جداش خودم از تونستم نمى ولى

 

 !رفتى؟ چرا_

 

 چرا بگه داشتم توقع اشك از شد پر چشام

 ستدر. مونده رفتنم تو هنوز انگار ولى برگشتى



 دستاش از یكى. انداختم پایین و سرم. خودم مثل

 .آورد باال و سرم و نشست چونم زیر

 

 خوام مى.  بده و سوالم جواب. كن نگاه منو_

 كه انقدر! كرد؟ عوضت انقدر یهو چى ببینم

 رس پشت و برى و شى غریبه باهام اینطور

 !نكنى؟ نگاه خودتم

 

 .دادم قورت و بغضم

 

 بیا. نكنیم فكر بهش بیا. گذشته دیگه ها گذشته_

 كه دخترى همون میشم من. كنیم شروع نو از

 ....تو و شده عمارت وارد تازه

 

 :داد ادامه من جاى اردوان و بدم ادامه نتونستم



 

 و احساساتش مجبوره كه آدمى همون بشم منم_

 ! كنه؟ ذیتتا و بكشه خودش تو

 

 .دادم تكون سرى و زدم تلخى لبخند

 

 بار این البته. بشم اذیت بازم خوام مى. اوهوم_

 ببینمت دیگه یكى كنار خوام مى. دیگه جوره یه

 .نیست مهم برام كه كنم وانمود طورى و

 

 !آره؟ رفتى همین واسه_

 

 دستش فشار شد باعث و دزدیدم ازش و نگاهم

 .شه بیشتر چونم روى

 



 گهدی تا رفتى! رفتى؟ همین واسه. كن نگاه ومن_

 !نشم؟ مانعتون تا رفتى! نبینمت؟ اون با

 

 ...من نیست گى مى كه اینطور اردوان_

 

 بودى اون با و لحظت به لحظه! چطوریه؟ پس_

 دلیل. رفتى گذاشتى خبر بى روز یه آخرشم و

 این چرا! چرا؟ بگو فقط كنى قانعم نكن سعى نیار

 كارى چرا! نگفتى؟ خودم به زودتر حرفارو

 تو و كنم اعتماد بهت احمق یه مثل كردى

 !برى؟ بذارى اینطورى

 

 داره كسى بود معلوم.  شد بیشتر زدن در صداى

 درو داره سعى و كوبه مى در به قدرت تمام با

 .بشكنه



 

 اردوان و در سمت چرخید نگاهم كوتاه اى لحظه

 :گفت بود شده خیرم كه طور همون

 

 . بزنم آسیب بهت تونم مى كردن فكر_

 

  اردوان سمت چرخید متعجبم نگاه

 

 ىكار تنها من ولى افتاد اتفاقاتى چه نیست مهم_

 .كنم رهات اینكه بكنم باهات تونم مى كه

 

 .كرد ول منو لحظه همون 

 

 نیستى من اسیر تو. زندگیت پى برى ذارم مى_

 فكر اشتباه راجبت من فقط. نبودى وقت هیچ



 و بترسى من از نیست نیازى. آزادى االنم. كردم

 كج ودمب گفته بهت قبلنم. انتقامم دنبال كنى فكر

 كه رفتى كج طورى تو و. تمومه چى همه برى

 ىداشت قصد اولم از تو. نمیشه درست هیچى دیگه

 بودم من ، گفتى مى من به اینو لحظه هر و برى

 هیچ كردم مى فكر و خریت به زدم و خودم كه

 . رى نمى وقت

 

 پشت انگار نه انگار. چكید چشمم از اشكى قطره

 در پشت ایم عده و بود بزرگ مهمونیه یه در این

 فقط االن. كوبیدن مى در به شكستن قصد به

 .لرزید صدام و شكست بغضم. بود مهم اردوان

 

 ...ولى بیاى باهام تونستى مى_

 



 التح ترین بد رفتنت براى و رفتى. نخواستى_

 منم اومدن كه طورى. فتىگر نظر در رو ممكن

 .كرد نمى درست رو چیزى

 

 از بعده من حاال. كنم تموم و حرفم نذاشت هم باز

 روم به رو مرد این به باید چطور سال سه

 ىم عمل باید كه! بود؟ اجبارى رفتنم كه بفهمونم

 اینارو من! دكتره؟ یه فقط سامیار كه! شدم؟

 !كنم؟ ثابت باید چطور

 

 جلو اشكام كردن پاك ىبرا دستش كه اردوان

 سمت چرخیدیم دومون هر و. شد باز در اومد

 .در

 

 و بهت با نهال و سیاوش ، بابا سونیا، ، سامیار

 سونیا بودن، شده دو ما ى خیره عصبانیت



 من انگار كه كرد مى نگام غضب با طورى

 .دزدیدم ازش و اردوان

 

 اهمیتى هیچ من براى و بود خشم از پر همه نگاه

 به حتى زدم مى حرف اردوان با باید. نداشت

 كه بدى فكراى و اطرافیانم دادن دیت از قیمت

 هدف دونن مى چه اونا. بكنن راجبم بود ممكن

 از اونا رفتم، چرا و بوده چى ازبرگشت من

 !دونن؟ مى كه دونن نمى چیزى من زندگیه
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 رو گذاشت و دستش. سمتم اومد عجله با بابا

 چسبوند مى خودش به منو كه حالى در و شونم

 :گفت عصبانیت با اردوان به رو

 

 ! كنى؟ مى غلطى چه دارى هست معلوم هیچ_

 

 خطاب بندازه بقیه به نگاهى كه این بدون اردوان

 :گفت بابا به

 

 دیدمش ها مدت بعده. كردم نمى خاصى كاره_

 .بگم خوشامد بهش خواستم مى

 



 .شد تر نزدیك اردوان به قدمى بابا

 

 بد باهات نذار. باشه رفتارت به حواست اردوان_

 .زدیم و حرفامون قبال ما. كنم تا

 

 زدن حرف براى كه بود رفتارم به حواسم_

 . اینجا آوردمش

 

 شد جا به جا گلوش سیبكش

 

 من به نگاهى نیم. ندارم كارى باهاش دیگه االنم_

 :داد ادامه و انداخت

 

 . شده تموم هم با وقته خیلى ما كاره_

 



 تموم. شد خارج اتاق از عجله با لحظه همون و

 چیز همه. لرزید مى بدنم. بود من رو ها نگاه

 كردم مى و فكرش كه چیزى اون از سخت داشت

 .رفت مى پیش

 

 نمم كاش. كرد ترك و اتاق عصبانیت با هم سونیا

 و اردوان دنبال برم راحتى همین به تونستم مى

 .بدم توضیح براش چى مهه

 

 روى گذاشت و سرم و. كشید آغوش به منو بابا

 :سینش

 

 !؟ خوبى_

 



 با و گذاشتم هم روى و چشمام. دادم تكون سرى

 .كردم بازش سرم نشست شونم روى كه دستى

 

 من برسید كارتون به برین شما نامدار آقاى_

 .میشه طوالنى داره غیبتتون. هست بهش حواسم

 باید شما پس نمیاد جمع تو االن اردوانم مسلما

 .باشید

 

 آغوشش از منو بابا. كردم نگاه مهگل به متعجب

 :گفت و كشید صورتم به دستى. آورد بیرون

 

 !بخورى؟ هوایى یه بیرون برى خواى مى_

 

 دادم تكون نه ى نشونه به سرى

 



 . خوبم نه_

 

 مهگل به رو و گرفت ازم و نگاهش مردد بابا

 :گفت

 

 .باشه بهش حواست_

 

 ودب معلوم كه حالى در بابا و گفت اى باشه مهگل

 حتى. شد خارج اتاق از نیست رفتن به راضى

 .نكردن موندن به اصرارى هم سروناز و سیاوش

 

 زمانى كه دخترى و موندم من فقط و رفتن همه

 بهش خاصى حس هیچ حاال و. میومد بدم ازش

 لحن با و بشینم تخت روى كرد كمكم. نداشتم

 :گفت نداشتم توقع ازش كه اى انهدوست



 

 !بهترى؟_

 

 جالب برام. كردم اكتفا سر داد تكون به جواب در

 اردوان و منو بین چى نپرسید كس هیچ كه بود

 .شد بدل و رد بینمون حرفایى چه و گذاشت

 

 روى مهگل دست كه زدم تكیه تخت تاجیه به

 .شسمت شه كشیده نگاهم شد باعث و نشست دستم

 

 !رى؟دا دوستش_

 

 ازش رو حرف این توقع. كردم نگاهش متعجب

 . نداشتم

 



 !چى؟_

 

 . زد روم به لبخندى

 

 !دارى؟ دوستش گم، مى و اردوان_

 

 زن این. نشست پیشونیم روى اخمى اراده بى

 بود كرده خیانت سیاوش به زمانى كه بود همونى

 زنه بود شده االنم. داشت دوست و اردوان و

 !كنم؟ اعتماد  هشب تونستم مى چطور.سیاوش

 

 لحنش و شد بیشتر دستم روى دستش فشار

 .شد تر دوستانه

 



 دونه نمى اون كه طور همون.داره دوست اونم_

 در هم تو مطمئنا گذشته بهت چى مدت همه این

 این ولى بدى حق بهش باید. دونى نمى اون مورد

 .بكشى دست ازش كه نمیشه دلیل

 

 :دادم جواب كالفگى با

 

 !كنه؟ مى تو حال به فرقى چه اینا خب_

 

 شخصى خوام نمى كه منى براى. كنه مى فرق_

 شریك بشه و شه خانواده این وارد سونیا مثل

 كنار كسى باشه قرار اگه. كنه مى فرق كاریمون

 از چون. بهتره باشى تو شخص اون باشه اردوان

 .خودمونى

 



  شد گرد چشمام

 

 ىم همه. مخالفن من حرف این با خیلیا البته_

 بحثش اینا و كنن قاطى كار و زندگى خوان

 نمیشه دوست هیچى تا دو اون ازدواج با جداست

. نشناختن رو دختره این واقعى ذات هنوز چون

 مخصوصا ماست ى همه ضرر به ازدواج این

 .تو

 

 .ایستادم صاف و برداشتم تخت از و تكیم

 

 !نداره؟ دوست رو سونیا اردوان یعنى_

 

 :داد تكون استر و چپ به سرى مهگل

 



 این به راضى چرا. دونن مى همه دیگه اینو نه،_

 زا یكى سونیا پدر. دونه نمى كسى و شد وصلت

 مى همكارى باهاش داریم كه شركتیه داراى سهام

 نكنم فكر ولى داد ربطش كارم به میشه. كنیم

 كارى همچین به دست كار خاطر به فقط اردوان

 .بزنه

 

 . كردم نگاش گیجا مثل

 

 نباید هم تو ولى كنم كمك بهت تونم ىم_

 تكونى یه باید بذارى دست رو دست همینجورى

 فراموشت هنوز مطمئنم من. بدى خودت به

 من ماه یه این تو. داریم وقت ماه یك فقط. نكرده

 هم تو و كنم رو ، رو سونیا دست كنم مى سعى

 .كن نزدیك خودت به و اردوان

 



 :گفتم شده گرد چشماى با

 

 !كنم؟ چیكار باید_

 

 كرد وارد بود دستش تو كه دستم به فشارى

 

. رهنب بویى ماجرا این از كسى فقط. گم مى بهت_

 از دور باید كنى مى كارى هر بابات، مخصوصا

 . شه انجام بابات چشم

 

  كرد مكث كمى

 

 .راضیه وصلت این به شدت به اون انگار_

 



 كش بابا به من مثل مهگلم انگار. دادم تكون سرى

 مه بابا دست سونیا بر عالوه ترسیدم مى داشت،

 !كردم؟ مى اعتماد مهگل به باید واقعا.شه رو
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 مهگلم. نرفتم بیرون مهمونى آخر تا شب اون

 هب حرفاش. بقیه پیش رفت و موند پیشم كمى



 كردم مى حس. بود كرده مشغول و ذهنم شدت

 تونستم نمى و مشكوكه خاص ورج یه چى همه

 . كنم دركشون

 

 پدرى طرفى از و اردوان ازدواج طرف یه از

 و من كردن جدا. بود مرموز كاراش تمام كه

 فشارى پا روش شدت به كه ازدواجى و اردوان

 .بود كاراش دسته این از هم كرد مى

 

 آیا اما داره دوست و من داد مى نشون ظاهر در

 عالقه من به بابا واقعا! د؟بو همین هم واقعیت در

 !داشت؟

 

 سوال این جواب كه بود وقت خیلى. دونستم نمى

 ادامه صبح دماى دم تا مهمونى. دونستم نمى و

 عمارت كه برد مى خوابم داشت كم كم. داشت



 خارج اتاق از دیگه مهمونى طول در ، شد خالى

 مى اینو هم بابا این مثل و نبود خوب حالم. نشدم

 كس هیچ یعنى. نیومد سراغم یگهد كه دونست

 باز و اتاق ى پنجره كه حالى در تنها و نیومد

 فكر كنم استفاده خنك هواى از تا بودم گذاشته

 .كردم

 

 اتاق از شدم مطمئن كه مهمونى شدن تموم از

 در دم تا هم رو مهمونا آخرین بابا. شدم خارج

 اب كه برم خودم اتاق سمت به خواستم. كرد بدرقه

 .شدم رو به رو اردوان

 

 از نمیشد و بود نفوذناپذیر مرد همون هنوزم

 .برد درونیش حال به پى یا خوند چیزى نگاهش

 



 ولى بردارم ازش چشم خواست نمى دلم كه این با

. بودم خسته زیادى امشب.  دزید ازش و نگاهم

 سونیا صداى كه بودم برنداشته قدم از قدم هنوز

 :شد بلند

 

 !بریم؟ اردوان_

 

 مى كه بود معلوم كوبندش لحن و بلند صداى از

 نشون و بدم حال. كنه ثابت و برتریش خواد

 كه انداختم اردوان به نگاهى نیم عوض در. ندادم

 :داد جواب جدیتش همون با

 

 .دارم كار اینجا امشب من برو تو_

 

 شد تر نزدیك بهش سونیا



 

 كارى عمارت این تو اصال كه تو! ؟ چیكار_

 !ندارى

 

 سمت چرخید و گرفت ازم و خیرش نگاه ناردوا

 سونیا

 

 كوروش با باید امشب من.  خونه برو تو گفتم_

 .بزنم حرف خان

 

 خسته االن دیگه روز یه واسه بذار و حرفات_

 .میایم فردا فوقعش. ایم

 

 مى حرف بعدا خونه برین شما گه مي راست_

 .زنیم



 

 سامیار كنار. سمتش برگشتیم بابا صداى با

 هتوج بى اردوان. شدن نزدیك ما به و بود ایستاده

 :گفت محكمى لحن با سونیا با

 

 هرانند. خونه برو یعنى خونه برو گفتم وقتى_

 .رسونتت مى دره دمه

 

 تهخس همه امشب. نیست نیازى گفتم: گفت بابا

 .زنیم مى حرف فردا خونه برو. ایم

 

 :گفت سامیار به خطاب و

 

 نهك تراحتاس اتاقش تو ببر و فرمیسك هم تو_

 .شد خسته امشب



 

 دست خودمم باید. شد اكو سرم تو مهگل حرفاى

 دبو عزیز برام سامیار كه این با. شدم مى كار به

 شرایط ترین سخت در كه برادر یه مثل درست

 همین براى. زدم مى پسش باید ولى رسید دادم به

 :گفتم یهویى خیلى

 

 اتاق بره سامیار. میرم خودم نیست، نیازى_

 .خستست اونم. كنه استراحت شخود

 

 كه برم اتاقم سمت به خواستم جمع به پشت و

 :شد بلند سرم پشت از اردوان صداى

 

 .تنها اونم بزنم حرف باهاتون باید امشب همین_

 



 از.نكردم توجهى. باباست منظورش بود معلوم

 ولى. اتاقم به رسوندم و خودم و رفتم باال ها پله

 نكشید نفس براى اتاق ىهوا. موند پایین اون دلم

 عمیق هاى نفس و كردن باز رو پنجره. بود كم

 . كشیدم

 

 از كه دیدم رو سونیا كه نگذشت اى لحظه

 حرص با كه هایى قدم از  شد خارج عمارت

 نتخمی رو عصبانیتش میزان شد مى داشت برمى

 و زد پس رو راننده. رفت ماشینش سوار به. زد

 .نشست فرمون پشت خودش

 

 با و گذاشتم شقیقم روى و دستم. كشید رتی سرم

 :گفتم خودم

 



 اگه! چى؟ برگردونم و اردوان نتونم اگه_

 !چى؟ شه رسمى ازدواجشون
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 بهم كه استرسى و خستگى شدت از شب اون

 روزه. برد خوابم لباسا همون با بود شده وارد

 اول شدنم بیدار از عدب و خوابیدم ظهر تا بعدم

 سرى سر دوش یه و كردم عوض و لباسام

 .گرفتم

 

 و دادم بدنم به قوسى و كش. بودم خسته هنوزم

 وایستادم ها پله رو كه همین. شدم خارج اتاق از

 داشت و بود نشسته مبل روى كه دیدم و اردوان

 . بود دستش پد آى به حواسش تمام و

 

 قدم با. ده ىم انجام و كاراش داره بود معلوم

 شد نمى باورم. اومدم پایین ها پله از آروم هاى

 . ببینمش راحتى به تونم مى مدت همه این بعده

 



 و جذابیتش و بود شده تر افتاده جا صورتش

 مثل كه هایى موقع مخصوصا. بود كرده بیشتر

 روى همیشگیه اخم اون و تمام جدیت با االن

 .شد مى كارش انجام مشغول دقت به پیشونیش

 

 .بخیر روز خانوم سالم_

 

 اردوان برگشتن و خدمتكارا از یكى صداى با

 هب لب زیر. گرفتم ازش و نگاهم سریع من سمت

 سمت به عجله با و كردم سالم خدمتكار

 . رفتم آشپزخونه

 

 من اومدن ى متوجه. كشید مى غذا داشت حمیرا

 :گفت لب به لبخند و سمتم چرخید. شد

 



. آمادست ناهار اومدى عموق به. عزیزم سالم_

 !خوابیدى؟ خوب

 

 هنوزم بود كنارم كه این با. كردم بغلش پشت از

 .بودم تنگش دل

 

 كى نفهمیدم بودم خسته انقدر اوهوم، سالم،_

 .برد خوابم

 

 جورى یه. سرت باال اومدم بار چند. بود معلوم_

 .كنم بیدارت نیومد دلم كه بودى خواب غرق

 

 رو غذا ظرف. كردم باز كمرش دور از و دستام

 جدید كه خدمتكارا از یكى و میز روى گذاشت

 برد هارو ظرف بودمش ندیده حاال تا و بود



 یبج تو بردم و دستام. بچینه میز روى تا بیرون

 :گفتم مردد و شلوارم

 

 !اینجاست؟ چرا اردوان_

 

 :داد جواب كرده تعجب خودشم گویى كه حمیرا

 

 موند. كتشر نرفته دیشب از. واال بگم چى_

 نكنه كه داشتم استرس صبح از همش منم. همینجا

 آشپزخونه تو پام یه. تو اتاق سمت بیاد وقت یه

 تو اتاق سمت كال ولى.  اتاقت تو پام یه بود

 اونجا صبح از بود باغ تو و شب كل. نیومد

 جواب زد زنگ كسى هر سپرد بهمونم. نشسته

 ینا كه این مثل. نكنیم باز كسى رو درم و ندیم

 . شده عوض رفتارش. طوفانه قبل آرامش



 

 .نیومد سونیا_

 

  كرد جمع و لباش حمیرا

 

 .كنیم باز روش درو نذاشت آقا ولى اومد_

 

 و نفسم و گذشتیم هم روى اى لحظه و چشمام

  گرفتم ازش و خورشت ظرف. دادم بیرون

 

 . میز سره برم مى هم اینو گشنمه من باشه_

 

 و خودم تالش تمام. شدم خارج آشپزخونه از و

 و ظرف. اردوان سمت برنگرده نگاهم تا كردم

 دونب. نشستم قبلیم جاى سره و میز روى گذاشتم



 برنج خودم براى باشم اردوان منتظر كه این

 كنارم و اومد اردوانم كه نكشید طولى.  كشیدم

 .نشست

 

 و خورشت براى. دادم نشون خونسرد و خودم

 .شدم دنخور مشغول و برنجم كنار ریختم

 

 !كجاست؟ سامیار_

 

 انداختم باال اى شونه

 

 .دونم نمى_

 

 .باشى خبر با ازش باید كردم مى فكر_

 



 سمتش چرخیدم

 

 !باشم؟ خبر با ازش باید چرا_

 

 نشست لبش روى نیشخندى

 

 !باشى؟ خبر با نباید چرا_

 

 كه كردم مى حالجى خودم پیش و حرفش داشتم

. شد غذا كشیدن مشغول و گرفت ازم و نگاهش

 . مخم رو بود رفته آمیزش تمسخر لحن

 

  میز رو گذاشتم و چنگالم و قاشق

 



. باشم خبر با سامیار چیز همه از نیست قرار_

 من به و بره تونه مى بخواد كه جایى هر اون

 .نداره ربطى

 

 .انداخت باال ابرویى اردوان

 

 .فكر روشن چه_

 

 مدهن از یهو كه بود مخم رو برخوردش این انقدر

 :گفتم و پرید

 

 !كجاست؟ سونیا_

 

 خوب ولى. شد مشت دستش كردم حس اى لحظه

 .كنه جمع و خودش بود بلد



 

 .خونه_

 

 مى فكر دیشبش حرفاى اون با! نیومد؟ چرا_

 .باشه اینجا صبح اول كردم

 

 .كنه استراحت بمونه خونه دادم ترجیه_

 

 .زدم مى پوزخند كه بودم من بار این

 

 استراحت هم با خونه برى تونستى مى هم تو_

 . كنین

 



 دونستم مى. كرد نگام خشم با و اومد باال سرش

 و شدم بلند جام از. كنم مى بازى عصابش با دارم

 :گفتم

 

 قرار كه نداریم اى رابطه هم با سامیار و من_

 دیگه پس. شیم خبر با هم كاراى همه از باشه

 دونم مى نه چون. نپرس من از چیزى راحبش

 .كنه مى چیكار نه هر مى كجا

 

 خوردن غذا. شدم رد كنارش از سریع خیلى و

 متون نمى دونستم مى چون بود سخت برام كنارش

 .نزنم حرفى و كنم كنترل و خودم

 

 آیفون صداى كه بودم نرفته باال ها پله از هنوز

 اختماند سونیا تصویر به انداختم نگاهى. شد بلند

 .دش بلند ناردوا  عصبى صداى. رفتم آیفون به و



 

 .نكن باز_
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 سمتش برگشتم. كردم باز و در و ندادم اهمیتى

 :گفتم و زدم پوزخندى



 

 ینا. بگى خودش به تونه مى ببینیش خواى نمى_

 درو احترامیه بى عمارت این دمه میاد یكى كه

 این عروس بشه قراره حال هر به!نه؟ نكنیم باز

 .كنیم برخورد خوب باهاش باید مارتع

 

 باید ولى میاورد درد به و قلبم داشت حرفا این

 روى و دستش. شد بلند جاش از اردوان. گفتم مى

 . داد فشار و گذاشت شونم

 

 فرمیسسسك_

 

 گذشت مثل نشد باعث بلندش و عصبى صداى

 . چشماش به زدم زل.  كنم وحشت

 



 !بله؟_

 

 مثل اونم ردمك مى حس. كرد سكوت اى لحظه

 اى دخترونه فكراى همش اینا ولى. قراره بى من

 به شد مى باعث و گذشت مى ذهنم از كه بود

 .شم تر مصمم بدم انجام خوام مى كه كارى

 

 اگه مخصوصا. نكن دخالت من كاراى تو_

 .باشه سونیا به مربوط

 

 .گرفت شكل لبم روى پوزخندى

 

 ىنم صدا كوچیك اسم با رو كسى وقت هیچ تو_

 .زدى

 



 فرمیسسك_

 

 دهنم آب. من انگیز غم لحن و كوبندش لحن بازم

 :زدم لب و دادم قورت و

 

 .من جز_

 

 زود خیلى. شد مى دیده وضوح به كالفگیش

 درست براى و زدم لبخندى. كردم جمع و خودم

 :گفتم اومده وجود به جو كردن

 

 مى ازدواج دارى كردم فراموش كه این مثل_

 فكر همش و موندم پیش الس سه تو هنوزم. كنى

 كه چیزى تنها به كه اردوانى همون كنم مى



 كه این مثل ولى. ازدواجه و زن ده نمى اهمیت

 . شدى عوض هم تو

 

 .اومد جلو اردوان صورت

 

 .كنه مى عوض چیزارو خیلى زمان مرور_

 

 كه این به فكر از و ریخت فرو قلبم تهه چیزى یه

 .نمت تو تنشس لرزى كردى پیدا حسى سونیا به

 

 وت پیچید بلندى صداى كه بزنم حرفى خواستم

 .عمارت

 

 !كنى؟ مى چیكار دارى ، اردوااااان_

 



 ونیاس عصبانى ى قیافه با و صدا سمت برگشتم

 اردوان دست روى و دستم. شدم رو به رو

 به خطاب و. كردم جداش خودم از و گذاشتم

 :گفتم سونیا

 

 ودب افتاده پا پیش ى مسئله یه. نبود خاصى كاره_

 .شد حل كه

 

 رت نزدیك بهمون كه سونیا كفش ى پاشنه صداى

 كنارمون. شد انداز طنین عمارت تو شد مى

 :گفت حرص با و ایستاد

 

 !نه؟ اینى با صبح از_

 



 زا گن مى درخت به این گفتن با و زدم نیشخندى

 دیدم آخر ى لحظه درست ولى. شدم دور اونجا

 كشوندش و گرفت رو سونیا دست اردوان كه

 .اتاق سمت

 

 مى كه پیچید عمارت تو سونیا بلند صداى و

 :گفت

 

 این خبره، چه اینجا بفهمم باید من كن، ولى_

 .كن ولم گم مى! خواد؟ مى چى دختره

 

 طور همین هم دیروز. گرفتم و دستم مچ اراده بى

 و گذاشتم هم روى و چشمام. بود گرفته منو دست

 :زدم لب آروم

 



 .نك كمكم خدایا_

 

 .بودم شده كنده پر مرغ مثل گذشت ساعتى نیم

 چیكار باید دونستم نمى و نداشتم قرار و آروم

 . كنم

 

 سمتش به عجله با اومد سامیار دیدم كه پنجره از

 مى و داشت خبر چیز همه از كه كسى تنها. رفتم

 .بود سامیار كنه كمك تونست
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 همون  درست و اومدم پایین ها پله از عجله با

 به قدمى هنوز ، شد وارد در از سامیار موقع

 هاى اتاق از یكى در كه بودم برنداشته سمتش

. بیرون اومدن سونیا و اردوان و شد باز پایین

 نگاهى دنبالش به و انداخت من به نگاهى اردوان

 پیشونیش روى اخم سامیار دیدن با. سامیار به

 .شد تر عمیق

 

 سامیار. كرد مى نگاه من به عصبى هم سونیا

 كنار دختر اون دیدن با دونست مى. اومد جلو

 خطاب و كنارم اومد.  ریختم هم به چقدر اردوان

 :گفت



 

 !كنى؟ مى چیكار اینجا! خبره؟ چه_

 

 گرفتم تا دو اون از و نگاهم

 

 قدم باغ تو برم خوام مى. نیست خبرى. هیچى_

 .بزنم

 

 انگار.  انداخت نگاهى اردوان به رددم سامیار

 بفهمونه بهش چیزا خیلى نگاهش با خواست مى

 هم از وقت هیچ نفر دو این. فهمید نمى اون و

 داد تكون سرى سامیار. اومد نمى خوششون

 

 .میام منم. بریم باشه_

 



 صداى كه برد در سمت به منو دستم گرفتن با و

 :شد بلند اردوان

 

 مى و سرت اینطور هك نیست طویله اینجا_

 .داخل میاى و پایین ندارى

 

 سمت برگشت و ایستاد جاش سره سامیار

 .اردوان

 

 هر دارى اجازه یعنى دن مى كلید بهت وقتى_

 تو ى اجازه به نیاز شى، وارد خواى مى كه وقت

 .ندارم یكى

 

 از و خودش سمت كشید منو یهویى خیلى و

 هرا سرمون پشت اردوانم.  شدیم خارج عمارت



 و گرفت و من دست استخر كنار درست. افتاد

 .ایسته به جاش سره سامیار شد باعث

 

 سرتو خواى مى كه وقت هر كه دادن كلید بهت_

 زنگ شده خراب این! داخل؟ بیاى پایین بندازى

 !هان؟ اینجا اى چیكاره تو اصال!نداره؟

 

 و دق تمام خواست مى و بود كرده شروع هم باز

 جواب در سامیار.  كنه الىخ سامیار سر و دلیش

 :گفت و انداخت سونیا به نگاهى نیم

 

 نجاای دیگه وقته خیلى جریانم در من كه جایى تا_

 .باشى خودت ى خونه باید كردم مى فكر. نمیاى

 



 هگرفت منو دست بود رفته یادش انگار كه اردوان

 :گفت جوابش در و كرد وارد دستم مچ به فشارى

 

 براى. داره ربط خودم هب فقط كجام من كه این_

 .كنم نمى هماهنگ تو با آمدام و رفت

 

 امآمد رفت براى منم باشه نیازى نكنم فكر پس_

 !نه؟! بدم؟ توضیح

 

 به و كرد ول منو دست یهویى خیلى اردوان

 مشتش تو و یقش. برد یورش سامیار سمت

 :غرید شدش قفل دندوناى بین از و گرفت

 



 به كه نداره بطر من به زمانى تا آمدت و رفت_

 عمارتم این نزدیك حتى. نشه مربوط من اموال

 .بدى جواب من به باید بشى كه

 

 و برم مى اینجا از و فرمیسك من پس باشه_

 .نمیام شما اموال سمت دیگه

 

 خونسردیش و سامیار لباى روى پوزخند

 .كرد بیشتر و اردوان عصبانیت

 

 عقب به بیاد سمتم به سامیار كه این از قبل و

 یا بگیره شدت دعواشون ترسیدم. داد هولش

 تمرف عجله با همین براى استخر توى كنه پرتش

 :گفتم بلندى صداى با و بینشون

 



 . كنید تمومش دیگه بسه_

 

 و برداشتم سامیار ى یقه روى از و اردوان دست

 .شد تر بلند صدام

 

 پرید مى هى بیخود چیزاى سره چرا. كن ولش_

 مى خب منم، مشكل اگه. هك نیستین بچه! هم؟ به

 .چیه كارا این رم

 

 .كرد نگام غضب با و زد پس منو اردوان

 

 

 .نكن دخالت تو عقب برو_

 



 اردوان سونیا. چسبید رو سامیار ى یقه دوباره و

 كه. كنم جداشون داشتم سعى منم و زد مى صدا و

 هول عقب به منو كدومشون دست یهو دونم نمى

 ویه و كنم كنترل و مخود نتونستم كه طورى.  داد

 وت شدم پرت و كشیدم جیغى.  شد خالى پام زیر

 .استخر

 

 چهی نتونستم كه افتاد اتفاق این یهویى انقدر

 چشمام و شد آب پره دهنم. بدم نشون واكنشى

 پا و دست. شدم مى خفه داشتم. نشست هم روى

 مى تقال اكسیژن براى وجود تمام با و زدم مى

 .كردم

 

 شده تنم لرز باعث استخر سرد آب و هوا سرماى

 دستى كه دیدم مى مرگ قدمى یك و خودم. بود

 . باال كشید منو و كمرم دور نشست
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  و نشست گلوم روى دستم اومدنم بیرون با

 كمرم روى دستى. كردن سرفه به كردم شروع

 صداى و شد كمرم دادن ماساژ مشغول و نشست

 :گفت گوشم كنارم اى ردونهم

 

 !نشد؟ چیزیت! خوبى؟_

 



 ىنم باورم. سمتش برگردم باعث نگرانش صداى

 كه صورتش توى خیس موهاى. باشه اردوان شد

 نگرانش چشماى اون با چكید، مى آب ازش

 .بشم محوش اى لحظه شد باعث

 

 بلند صداش و زد كنار صورتم روى از و موهام

 شد

 

 هلب اون باید دقیقا. وراون برو گفتم بار هزار_

 استخر این عمق دونى نمى مگه! میستادى؟ واى

 ! چقدره؟

 

 طور همون و شد خم سامیار ، كردم سكوت

 اردوان به خطاب كرد مى دراز سمتم به و دستش

 :گفت



 

 مى بید مثل داره. نیست حرفا این وقت االن_

 .لرزه

 :داد ادامه من به رو و

 

 .باال بیا بگیر دستم_

 

 تنش گرمیه. چسبوند خودش به و من ناردوا 

 حكمم و دستش یه. برد بین از تنم تو و آب سردیه

 كه  طور همون دیگش دست با و كرد حلقه دورم

 برد استخر ى لبه سمت به من زد مى كنار و آب

 .باال برم كرد كمكم و

 

. خوردن مى بهم سرما از دندونام. بود شده سردم

  شد نزدیك بهم سامیار



 

 !خوبى؟_

 

 تنم به خیسم لباساى. دادم تكون سرى جواب در

 و دستم. شم معذب بود شده باعث و بود چسبیده

 پام زیر دستى لحظه همون كه كردم حلقه تنم دور

 .كرد بلندم زمین روى از و نشست

 

. افتاد راه عمارت سمت به بقیه به توجه بى و

 حالت همون تو و گذاشتم سینش روى و سرم

 .بودم حال خوش اتفاقات تمام با. بستم و چشمام

 از زودتر اردوان كه این از. دعواشون از حتى

 توى انداخت و خودش من نجات براى سامیار

 .آب

 



 و آغوشش ى مزه درباره شد باعث اتفاق این و

 شدن حلقه داره لذتى چه دونه مى كى. بچشم

 ى سینه روى سرم نشستن و كمرم دور دستاش

 قلبشم صداى نشنید براى دلم حتى. مردونش

 .بود شده تنگ

 

. رمبیا دستش به خواستم مى قبل از بیشتر حاال

 .شده كه قیمتى هر به اونم

 

 پشت هم سونیا و سامیار و شدیم اتاق وارد

 ساكت تا دو اون دونم نمى. شدن وارد سرمون

 مى كه صدایى تنها. بودم شده الل من یا بودن

 از داشت كه بود قلبش بوم بوم صداى شنیدم

 .بیرون زد مى سینش

 



 برگشت و نشوند هاى صندلى از یكى روى و من

 .سونیا سمت

 

 .خونه برگردى باید كنم فكر_

 

 خیلیم و كنه كنترل و خودش داشت سعى سونیا

 .نبود موفق

 

 با خودمون راجب امروز بود قرار اردوان ولى_

 .منتظرته. بزنى حرف بابا

 

 بلند جاش از و گرفت سونیا از و نگاهش اردوان

 .شد

 

 .دیگه روز یه واسه بذارش گفتم_



 

 ...اردوان ولى_

 

 رزی زنم مى باشى اتاق این تو دیگه ثانیه سى_

 .چیز همه

 

 :داد ادامه و سونیا به دوخت و جذبش پر نگاه

 

 .ثانیه سى فقط_

 

 سونیا جاى منم اگه كه بود محكم انقدر لحنش

 از پر نگاه. شدم مى خارج اتاق از سریع بودم

 با و موند ثابت من روى اى لحظه سونیا خشم

 .شد خارج اتاق از تمام عصباینت

 



 و پلیور یه و رفت چمدونم سمت به اردوان

 كه گرفت ندیده و سامیار طورى. آورد شلوار

 .  فتگر سمتم به و لباسم نیست اتاق اون تو انگار

 

 سمت چرخید اردوان. گرفتم ازش و لباس

 :سامیار

 

 .هكن عوض و لباسش ونبیر برو داشتى دوست_

 

 اتاق از اردوانم ، سامیار كردن گرد عقب با و

 عوض و لباسام سریع شد بسته كه در شد، خارج

 داخل سبد تو گذاشتم و خیسم لباساى و كردم

 .حموم

 



 هم با رو تا دو اون نباید كه دونستم مى خوب

 از سریع. هم جون به میوفتادن بازم. بذارم تنها

 هاى مبل روى جفتشون دیدم كه شدم خارج اتاق

 .در به شدن خیره و نشستن اتاق روى به رو
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. شد راحت خیالم حالت اون تو دیدنشون با

. سمتم اومد و برداشت مبل از و تكیش اردوان

 و كشید خیسم موهاى به دستى ایستاد، روم به رو

 :گفت

 

 .كن خشك و موهات برو_

 

 یه با و حساسه چقدر من بدن كه بود یادش انگار

 چرخیدم. رم مى مرگ پایه تا ساده سرماخوردگى

 و بود نشسته مبل روى همچنان. سامیار سمت

 .كرد مى نگاه مارو داشت

 

 گردمبر یا بمونم باید موقعیت اون تو دونستم نمى

 و بود نشسته تنم توى بدى لرز هنوزم. اتاقم تو

 .كشید مى تیر سرم



 

 !كنم؟ خشك و موهات بیام_

 

 اردوان توسط دستم شد باعث سامیار حرف این

 ومن خشونت با. اتاق تو بكشه منو و شه گرفته

 در كمد داخل از و سشوار و تخت روى نشوند

 شوفاژ كنه روشن و سشوار كه این از قبل. آورد

 .برق به زد و سشوار و كرد روشن و اتاق

 

 .موهاتو كن خشك_

 

 و ملب و گوشه بشینه لبخندى شد ثباع غیرتش

 تو اونم. كنم خشك و موهام اعتراضى هیچ بدون

 خشك به و بود ایستاده روم به رو حالت همون

 .كرد مى نگاه موهام كردن



 

 كنارم حضورش حاال و آغوشش یادداوردى

 هك این مخصوصا ، شه بهتر حالم بود شده باعث

 نه و بده حرص منو كه بود سونیایى نه حاال

 .كنه اذیت و اردوان كه سامیارى

 

 بازى و اردوان غیرت بود بلد خوب سامیارم

 شد خشك كه موهام. كنه نزدیكش من به و بگیره

 اردوان به نگاهى و كردم خاموش و سشوار

 .انداختم

 

 ممبفه و بخونم و ذهنش تونستم مى داشتم دوست 

 .گذره مى چى عصبانى و جدى نگاه این پشت

 



 از زودتر اردوان كه بودیم شده هم محو اى لحظه

 سمت به حرفى هیچ بدون و اومد خودش به من

 روزایى و گذاشتم هم روى و هام چشم. رفت در

 به موقع به ناراحتى اوج تو كه آوردم یاد روبه

 كرد مى باز روم به و آغوشش و رسید مى دادم

 نمى كارى هیچ چشماش غم دیدن با من حاال و

 .بكنم واسش تونستم

 

 !بودم؟ من غم این دلیل ىیعن

 

 ...اردوان_

 

 این شد نمى باورم كه زدم صداش یهویى انقدر

 نزدیك من به پشت. سمتش برگشتم. منه صداى

 این از قبل و شدم نزدیك بهش. بود ایستاده در



 پشت از كنم درك و بدم انجام خوام مى كه كارى

 . كردم حلقه دورش و دستام

 

 درد خودم دستاى هك بودم كرده بغلش محكم انقدر

 آورده كم كارى اول كردم مى حس ، گرفت

 كنارش رو اى دیگه دختر یه تونستم نمى بودم،

 كه. زنه مى حرف ازدواجشون از همش كه ببینم

 . كنه مى دریغ ازم و مهربونش نگاه

 

 موهام روى و گیره نمى بغلش تو منو دیگه كه

 و هاش محلى بى این چطور. زنه نمى بوسه

. برگشتم اون خاطر به فقط من! رم؟بیا دووم

 دیگه نفر یه كنار كه بیارم طاقت چطور

 !ندارمش؟ دیگه كنم باور كه! ببینمش؟

 



 عذاب انقدر بودن قشنگ كنار در چرا عشق

 !آوره؟

 

 بغض با نشست دستم روى كه اردوان دست

 :نالیدم

 

 بودم منتظرت آخر ى لحظه تا. برم شدم مجبور_

 . نیومدى تو

 

 غمگین كمى شاید و شد آروم وانارد صداى

 

 نبودى مجبور تو بودم من وقتى تا! مجبور؟_

 .خواستى خودت بدى، انجام كارى هیچ

 

 .ندارى خبر هیچى از تو_



 

 .زد نیشخندى

 

 خواستى نمى اولشم از كه بود این تو مشكل_

 ...شاید یا نداشتى دوست اینجارو شاید. بمونى

 

 :داد ادامه و كرد مكث كمى

 

 ىم بخواى جا هر گفتم. كنى صبر خواستم ازت_

 . نرفت براى داشتى عجله زیادى انگار ولى برمت

 

 شنیدى تو كه چیزایى اون خدا به اردوان_

. نیست سامیار و من بین هیچى. نداره واقعیت

 ىدوست ، دوسته یه فقط من براى سامیار كن باور

 .همین. كرد كمكم كه



 

 .دونم مى_

 

 از منو دست اردوان. دمكر بلند و سرم تعجب با

 اولین براى. سمتم چرخید و كرد باز كمرش دور

 براى. دیدم مشكیش چشماى توى رو ناراحتى بار

 ...اولین

 

 اینجا از كه موقعى. دارم خبر چیز همه از_

 پیاده همون از اومدم، دنبالت مدت یه بعده رفتى

 گرفته دختره اون و سامیار با شبونت هاى روى

 و شهر و رفتین مى كیارش زنه اب كه زمانى تا

 .گشتین مى
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 :زدم لب آروم. شدن گرد ممكن حد تا چشمام

 

 ..اردوان_

 

 مشخص وضوح به بودنش تلخ كه محوى لبخند

 . نشست لبش روى بود

 

 ارامك از سرى یه درگیر بینابین و دنبالت اومدم_

 نمى كیارش و بودم شكیار با وقتا خیلي. بودم

 .تویى دنبالشم كه دخترى دونست



 

 اردوان. بود غیرممكن شنیدم مى كه چیزایى باور

 :داد ادامه و زد نیشخندى دید و تعجبم كه

 

 از قبل كه! مهمه؟ برام مردم حرف كردى فكر_

 باورش ببینم خودم چشماى با رو چیزى كه این

 از قبل و اومدم. ببینم خودم اومدم نه! كنم؟ مى

 .سامیار هم تو هم ، زد غیبتون جلو بیام كه این

 اونجا كردنت پیدا و نداشت خبرت ازتون كسى

 نشد باز زدم كه زدى در به كه انقدرى بود سخت

 اگه حتى كه كنم فكر خودم با شدم كجبور و

 باعث كه بوده بینتون چیزى یه نكردین ازدواجم

 .كنین فرار شده

 

 گرفتم شتمم تو و پیراهنش  و كردم هول

 



 كنى مى فكر تو كه اونجورى خدا به اردوان_

 ...فقط ما ، نبود ما بین هیچى. نیست

 

. بشنوم چیزى خوام نمى دیگه االن. نده توضیح_

 به بود كافى نكردى اعتماد بهم باید كه موقعى

 مى جدیه رفتنت قضیه فهمیدم مى گفتى مى خودم

 ولى بردمت مى خودم و چى همه زیر زدم

 ترین نزدیك كردم مى فكر كه وقعىم درست

 براى االن.  ترین غریبه شدم منم، تو به شخص

 خیلى سال سه. دیره خیلى گذشته كردن درست

 ما بین چیزى دیگه.بود خیلى من براى بود

 هك اینى از تر خراب نكن سعى پس نمیشه درست

 .بشه هست

 

 رو حرفى زدن ى اجازه من به كه این بدون و

. شد خارج اتاق از عجله با و زد كنار منو بده



 شده بسته در به خیره چشمام و شد سست پاهام

 : شد مى اكو سرم تو حرفاش. موند

 

 از قبل كه! مهمه؟ برام مردم حرف كردى فكر"

 باورش ببینم خودم چشماى با رو چیزى كه این

 !كنم؟ مى

 

 .نداشت رو بدنم وزن تحمل پاهام. رفت گیج سرم

 .زمین  روى نشستم جا همون و

 

 ..." دیره خیلى گذشته كردن درست براى االن" 

 

 شد داركش نفسام. كشید تیر قلبم و شد مشت دستام

 اورب تونستم نمى. شد سخت برام كشیدن نفس و

 دوریش با داشتم سعى كه روزایى تمام در كنم



 كه .بوده كنارم كنم پنهان و تنگیم دل و برم كنار

 .اومده سرم پشت اونم

 

. فتر استخونم مغز تا درد كشید قلبم هك تیرى با

 دادم مى فشار و قلبم كه طور همون و شدم خم

 و لرزون صداى با و. گذاشتم زمین روى و سرم

 :زدم لب آروم دردى پر

 

 ...من دنبال بود مده.. او بود، ده.. اوم اردوااان_
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 رقرا تركید، بغضم یهو و تنم تو نشست لرزى

 ....نبود قرار باشم، ضعیف انقدر نبود

 

 همین به بخواد كه نبود احساسى مردى اردوان

. من پیش برگرده و بره پیش احساساتش با راحتى

 هیچ و پره خیلى من از دلش كه حاال مخصوصا

 و نبودم سال سه این دلیل تونستم نمى جوره

 .كنم توجیه

 

 :گفتم بغض با و گرفتم دستم دو بین و سرم



 

. كنم مى درستش. كنم مى درست چیو همه_

 . رم مى همیشه براى بار این. رم مى نشد درستم

 

 

. شم بلند جام از شد باعث گوشیم زنگ صداى

 شده ِسر تنم و سوخت مى گریه شدت از چشمام

 با .برداشتم و گوشیم و رفتم تختم سمت به. بود

 و چشمام گوشیم ى صفحه روى راشین اسم دیدن

 .دادم جواب و گذاشتم هم روى

 

 ..بله_

 

 :گوشم تو پیچید راشین شور و شر پر صداى

 



 تو كجایى! خوبى؟! ؟ چطورى ، عزیزم سالم_

 گفت بهم سامیار نیست، ازت خبرى دختر

 ! نگفتى؟ من به چرا ایران برگشتین

 

 و كشیدم دراز تخت روى. بود عجول همیشه مثل

 .كشیدم عمیقى نفس

 

 .برگشتیم تازه آره ، سالم_

 

 ولوم و شد محو لباش روى لبخند كردم حس

 :پایین اومد صداش

 

 !شده؟ چیزى! فرمیسك؟ خوبى_

 



 و صدام لرزش نتونستم ولى دادم قورت و بغضم

 همین راشین. گریه زیر زدم دوباره و كنم كنترل

 نگرانى با و كرد هول شنید و گریم صداى كه

 :گفت

 

 مى گریه رىدا چرا! شده؟ چى فرمیسك واى_

 بزن حرف! افتاده؟ اتفاقى كسى واسه! كنى؟

 .منو دادى دق فرمیسك

 

 ازم یكى كه این. بودم تلنگر یه منتظر انگار

. بگیرم سر از رو گریه من و شده چى بپرسه

 هق هق میون و گذاشتم چشمام روى و دستم

 :گفتم

 



 خراب رو چى همه. زدم گند راشین، زدم گند_

 .كردم

 

 ستشدر تونستیم شاید بگو منم به دختر شده چى_

 . كنیم

 

 .نمیشه درست راشین نمیشه درست_

 

 .شد تر آروم راشین صداى

 

 دهش چى بگو من به تو. میشه برم قربونت چرا_

 .كنیم مى پیدا براش حلى راه یه

 

 :زدم لب و فشردم هم روى و چشمام

 



 شد تموم چى همه. كنه مى ازدواج داره اردوان_

 . خواد نمى منو دیگه. دیگه

 

 غمگینى صداى با و كرد سكوت اى لحظه راشین

 :داد جواب

 

 !االن؟ كجایى_

 

 .بابام ى خونه_

 

 .اونجام دیگه ساعت نیم تا بفرست لوكشین_

 

. داشتم نیاز آشنا یه دوست یه حضور به واقعا

 دادم تكون سرى

 



 .فرستم مى االن باشه_

 

 یربگ دوش یه میام من كه موقعیم تا سریع، فقط_

 اونجا میام االن نكن گریم. شى سرحال خورده یه

 .زنیم مى حرف

 

 همونجا. كردم قطع رو گوشى و گفتم اى باشه

 گریه سیر دل به و بردم برو بالشت تو و سرم

 عصبانى قبل مثل دیگه ولى نشدم خالى. كردم

 . نبودم

 

 مومح از وقتى گرفتم دوش به راشین ى گفته به

 هم این از قبل. بود ماتاق تو راشین بیرون اومدم

 تو كشید منو و اومد سمتم به بزنم حرفى

 . شكست و بغضم دوباره كه آغوشى. آغوشش



 

 :گفت مهربونى با و فشرد خودش به منو

 

 میشه، درست چى همه عزیزدلم، نكن گریه_

 گفتى مى كه نبودى خودت مگه دم، مى قول بهت

 پس رسن، مى بهم آخرش باشه عشق اگه عشق

 تو فقط. میشه درست چى همه باشین عاشق اگه

 بدى، توضیح چى همه بزنى، حرف باهاش باید

 مطمئنم من. شدى موندگاو چرا و رفتى چرا بگى

 .ده مى تو به و حق بشنوه اینازو

 

 حلقه درش و دستم  گذاشتم شونش روى و سرم

 :كردم

 



 براى دیره االن گه مى راشین، بشنوه خواد نمى_

 راشین. نكردم ماداعت بهش گه مى زدن، حرف

 ولى گرفتم، شوخى به و چى همه اول از انگار

 زنه مى دیدنم با و میام كردم فكر جدیه ازدواجش

 تونى نمى گفت روم تو ولى چى همه زیره

. جدیه چى همه راشین. كنى خراب و ازدواجم

 ای. بود فایده بى برگشتنم خواد، نمى منو دیگه

 رمىب نباید دیگه رفتم كه حاال یا رفتم مى نباید

 درست چیو اومدم! برگشتم؟ چرا اصال. گشتم

 !كنم؟

 

 حركت به كمرم روى وار نوازش راشین دست

 .اومد در

 

 اون برم، قربونت باش آروم عزیزم، باش آروم_

 عصبانیتش بفهمه. دونه نمى و رفتنت دلیل كه



 همین براى شاكیه دستت از االن اون. خوابه مى

 هی بدى، زمان بهش دبای كنه، مى رفتار طور این

 .میاد خودش به تازه بگذره خورد

 

 .چشماش تو زدم زل و شدم جدا راشین از

 

 چند راشین، نمونده زمانى دیگه! زمانى؟ چه_

 تو بره اسمشون. كنن عقد قراره دیگه وقت

 مى دردم چه به برگشتنش دیگه هم ى شناسنامه

 ....من! كنم؟ فراموشش چطور من! خوره؟

 

 . گزیدم و لبم و گذاشتم هم روى و چشمام

 

 نگران. میشه درست چى همه موقع اون تا_

 ...خدا به توكلت نباش
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. دهب دلداریم داشت سعى. موند پیشم شب تا راشین

 با همش و اتاق تو آورد برامون و شام حمیرا

 خوب حالم دونست مى. كرد مى نگام نگرانى



 تنها راشین با منو داد ترجیه بازم ولى تنیس

 . بذاره

 

 ه،كن قانع منو تونست باالخره تا زدیم حرف انقد

 اولش راشین. نیست دیر هنوز بفهمونه بهم كه

 ور مهگل حرفاى وقتى ولى بود هم سونیا نگران

 طریق از و گفت و كرد فكر كمى زدم بهش

 . درمیاره رو قضیه تتوى كیارش

 

 لقب تا باید. نداشتم اى دیگه راه .كردم قبول منم

 راشینم. كردم مى رو چیزارو خیلى عقدشون از

 برگشت باالخره شده بهتر من حال دید كه

 باید. فكریم هاى مشغله و موندم من و خونشون

 مى رو محمدرضا و گذشتم مى چاره راه دنبال

 .دیدم

 



 چرا دونم نمى. كنه كمكم تونست مى اون شاید

. مداشت اعتماد بهش خودم پدر زا بیشتر حتى ولى

 پدرمم حتى كه موقعى. اومد نمى بدى آدم نظر به

 زمانى به كه كسى شاید بود كرده خالى و پشتم

 . كنه كمكم بتونه بوده مادرم عاشق

 

 :دادم پیام سامیار به و برداشتم و گوشیم

 

 .ببینمش باید. كن پیدا واسم رو محمدرضا_

 

 :داد بجوا سامیار كه نگذشت اى لحظه

 

 !مطمئنى؟ بدى انجام خواى مى كه كارى از_

 

 .كن پیداش زودتر چه هر. مطمئنم آره_



 

 ختت روى گذاشتم رو گوشى حرف این گفتن با و

. داشتم آرامش كمى به نیاز واقعا. كشیدم دراز و

 چى همه باید. بزنه زمینم عشق ذاشتم مى نباید

 .شه دیر كه این از قبل كنم مى درست رو

 

 

                            *** 

 

 !برى؟ خواى مى جایى فرمیسك_

 

 .كردم بلند و سرم و بستم و كفشم بند

 

 سرى یه و بخورم هوایى یه بیرون رم مى آره_

 .گردم برمى زود بدم انجام دارم كار



 

 بهم نگاهى مردد. شد تر نزدیك بهم حمیرا

 :گفت و  انداخت

 

 باهات سامیار. برگرد زود فقط عزیزم باشه_

 !میاد؟

 

 ىخدافظ با و.  دادم تكون تایید ى نشونه به سرى

 در دمه سامیار ماشین. شدم خارج عمارت از

 همیشه مثل. شدم سوار و رفتم سمتش به. بود

 . شیك و پوش خوش

 

 رو دودیش عینك كه حالى در اون و كردم سالم

 و ماشین.  داد و جوابم زد مى چشمش روى

 :گفت و كرد روشن



 

 . ااونج رفته تازگیا كه این مثل. لواسونه خونش_

 

 سمتش برگشتم

 

 اى دیگه جاى یا! اونجا؟ ریم مى داریم االن_

 !گذاشته؟ قرار

 

 .خودش و خونه ریم مى_

 

 به رو به دوختم و نگاهم و انداختم باال ابرویى

 .رو

 

 ریسكى همچین باید چرا! خودش؟ ى خونه_

 .رقیبشم دختر من باشه چیم هر! بكنه؟



 

 همون و كرد بیشتر و ماشین سرعت سامیار

 جواب بود رو به رو به حواسش تمام كه طور

 :داد

 

 .كه نیست اولت باره رفتى خونش قبلنم تو_

 

 كه روزى آوردم یاد به و هم تو رفت اخمام

 و شدم برده محمدرضا عمارت به نریمان توسط

 یادب سرم بالیى چه بود قرار نریمان داداش توسط

 ... رسید نمى موقع به اناردو اگه ،

 

 تو مسلما. باشه چیز همه به حواست فرمیسك_

 ه،بزن حرف باهات تنهایى تا اتاقى تو بره مى رو

 روى ى دكمه كافیه فقط كردى خطر احساس



 دونى مى خودت بدى فشار و دستت دستبند

 .چیه كاربردش

 

 یدتای ى نشونه به سرى. شد پاره افكارم ى رشته

 :گفتم آرومى اىصد با و داد تكون

 

 ریزن مي آدماتم تو بر عالوه كه وقته اون آره_

 .دن مى نجات منو و اونجا

 

 ایدب. بستم و چشمام و دادم تكیه صندلى به و سرم

 .كردم مى مرور ذهنم تو دیگه بار یه و حرفام
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 مایستادی محمدرضا عمارت در دمه رسیدنمون با

 و ماشین و شد باز در سامیار زدن بوق با و

 سامیار شیك، و بزرگ عمارت یه. داخل بردیم

 به نگاهى و شدم پیاده.  داشت نگه و ماشین

 سیاه نگهباناى از بود پر جا همه. انداختم اطراف

 . بود ما به حواسشون اكثرا كه پوش

 

 داد تكون سرى و انداختم سامیار به نگاهى مردد

 بزرگ ى مجسمه تا چند. برم جلوتر شد باعث و



 مسطشون دوست جلوتر، كمى و بودن وسط اون

 ناو به زیبایى ى جلوه كه بود بزرگ نماى آب یه

 .داد مى قسمت

 

 جلوتر و زدیم دور رو آبنما سامیار با همراه

 و بلند قد آقاى كه بودیم ورودى در دمه. رفتیم

 :گفت و اومد سمتمون به او چهارشونه

 

 .بیاین نم دنبال_

 

 دشمنى براى انگار مخم رو رفت ادبیش بى

 سالن وارد. افتادیم راه دنبالش. اینجا اومدم

 جا همه. انداختم اطراف به نگاهى. شدیم بزرگى

 . قیمتى اشیاء و مجسمه از بود پر

 



 یمن عكس. بود شده وصل دیوار به فرشیم تابلو

 ریخته صورتش روى موهاش كه زنى از رخى

 شده فرش تابلو اون محو كه ىطور. بود شده

 .شد پرت اطراف از حواسم كه بودم

 

 .میان ملك آقاى االن بشینید اینجا_

 

 تابلو از و نگاهم ادب بى آقاى اون صداى با

 رو به رو سلطنتى هاى مبل به و گرفتم فرش

 گرون صد در و بود شیك چیز همه. دوختم

 .قیمت

 

 ها مبل از یكى روى و رفتم سامیار دنبال

 داشت كم كم و داشتم استرس كمى. شستیمن

 .رفت مى یادم از ذهنم سواالت



 

 و مكیف و كشیدم جلو رو بود رفته عقب كه و شالم

 بودم اطراف زدن دید مشغول.  پام روى گذاشتم

 مدوخت و نگاهم. پیچید سالن تو كفشى صداى كه

 رو به رو محمدرضا ى قیافه با كه رو به رو به

 .شدم

 

 تنش رنگى طوسى دوخت شخو شلوار و كت

 مى هم فاصله همین از. سفید پیراهنى با بود

 كت اون زیر كه و برجستش بازوهاى تونستم

 ودب معلوم. ببینم رو بود زده بیرون قیمت گران

 نمى سنش به چهرش همین براى شاید ورزشكاره

 .رسید مى نظر به تر جوون و خورد

 



 و كرده اصالح تازه بود معلوم. شد نزدیكمون

 دیدن با.  بود مو بدون و صاف كامال صورتش

 زد اى مردونه لبخند من

 

 فكر. اومدى خوش. خانوم فرمیسك سالم به_

 بخواى زودى این به برگشتنت از بعد كردم نمى

 .ببینى منو

 

 سالم دو هر. شدیم بلند جامون از سامیار و من

 سرى سرى كه طور همان محمدرضا و كردیم

 پا. نشست رومون به ور مبل روى داد مى تكون

 :گفت و انداخت پا روى

 

 !اینجایین؟ نداره خبر كه كوروش_

 



 زدم نیشخندى

 

 !بودیم؟ اینجا االن ما داشت خبر اگه نظرتون به_

 

 .نكرد تعقیبتون مطمئنید ولى نه_

 

 دادم تكون نه ى نشونه به سرى

 

 بعده. درگیره زیادى روزا این كه این مثل نه_

 حرف حسابى درست هم با نشده هنوز برگشتمم

 و بزنه قر كلى خواد مى كردم مى فكر. بزنیم

 .نپرسید ولى بپرسه و نبودم سال سه این دلیل

 

 .داد تكون سرى متعجب محمدرضا

 



 .خوبه_

 

 :داد ادامه و زد گره بهم و دستاش

 

 !ببینى؟ منو خواستى مى چرا_

 

 .كنید كمكم خوام مى_

 

 !بخواى؟ كمك من از كه شده باعث چى_

 

 یه شدن فاش براى تونید مى شما فقط چون_

 .كنید كمك من به ها قضیه سرى

 



 رو و انداخت سامیار به نگاهى مردد محمدرضا

 :داد ادامه من به

 

 !كنم؟ مى كمك بهت من كنى مى فكر چرا_

 

 كردم مكث كمى

 

 از پرده من مثل خواید مى هم شما مطمئنم چون_

 و شما نمدو نمى. شه برداشته چیزا از سرى یه

 و این فقط مقصرین اندازه چه به كدوم هر بابام

 هك ساله چند و چندین ى كینه این از باید دونم مى

 هاگ. بكشید دست كرده خراب و جفتتون زندگى

 هم پشت بخواید تا بهتره خیلى بجنگید رو در رو

 . بچینید دسیسه

 



 از و تكیشه و كشید چونش به دستى محمدرضا

 این با چهرش. بود جدى كامال. برداشت مبل

 باید ولى رسید مى نظر به ترسناك جدیت

 جا مرد یه. جذابه حالتم این تو كردم مى اعتراف

 .جذاب ى افتاده

 

 وت به ربطى چه گفتى االن كه چیزایى این خب_

 براى حل راه یه باالخره پدرت و من! داره؟

 .ننك قاطى و خودت تو. كنیم مى پیدا مشكالتمون

 

 اونجا كردن ترك قصد به جاش از هلحظ همون و

 :گفتم سریع خیلى كه شد بلند

 

 ربط من به باشه هرچیم بابا و تو ى گذشته_

 كه پدرى. مادرم هم میونه در پدرم پاى هم. داره

 ... مادرم و بود صمیمیتون دوسته



 

 شدم نزدیك بهش قدمى و شدم بلند جام از

 

 !بود؟ چطور مادرم با شما و رابطه_

 

 چطور دیدم و هم تو رفت مدرضامح اخماى

 و خودش داشت سعى و مرد مشت و دستاش

 .منه كنترل

 

 مى برگرد، اومدى سواال این پرسیدن براى اگه_

 مى جواب بهت حتما اون بپرسى بابات از تونى

 .ده

 



 چیزى اگه بابا. بپرسم شما از خوام مى من ولى_

 مى. خودشه نفع به حرفاش همه كنه تعریف رو

 .بشنوم هم رو شما ىحرفا خوام

 

 ای باباته با حق بگم كه این! بشنوى؟ چى اومدى_

 !كنم؟ تبرعه و خودم و گردنش بندازم و چى همه

 

 :دادم جواب و شدم تر نزدیك بهش اى دیگه قدم

 

 .بشنوم و حقیقت خوام مى فقط من حقیقتو،_
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 از تونستم نمى. دكر نگاهم مردد محمدرضا

 . گذره مى چى فكرش تو بخونم چشماش

 

 !گم؟ مى و حقیقت من مطمئنى كجا از_

 

 . زدم محوى لبخندى

 



 پریناز كنید فكر اى لحظه براى خوام مى_

 همه براش خواد مى كه اونه كه. ایستاده جلوتون

 .كنید تعریف و چى

 

 با و جاش سره نشست دوباره و زد نیشخندى

 :تگف آرومى صداي

 

 اینطور اوضاع االن كه بود اینجا پریناز اگه_

 .چیز همه از. داشت خبر چیز همه از اون. نبود

 

 از نه من كنید باور. شم خبر با منم بگید خب_

 مى بابا اگه. كسى نه اومدم كوروش طرف

 و ذاشت نمى عنوان هیچ به بیام خوام مى دونست

 من ولى گرفت مى و جلوم شده كه قیمتى هر به

 اتفاق گذشته تو چى بفهمم تا اومدم. اینجام ناال

 هفده كه. كنه مى نابود منم زندگیه داره كه افتاده



 سرپرستى به كه كار و كس بى دختر یه مثل سال

 هخواست تمام از باید كه. كردم زندگى شده گرفته

 هنوز كه. كنم زندگى بابام میل باب و بگذرم هام

 .شما به میشه منتهى كاراش تمام و انتقامه فكره

 نم به كنم مى خواهش! افتاده؟ اتفاق شما بین چى

 وضع این از دیگه منم خدا به. بگید و واقعیت

 از جزعى هم شما نخوام نه بخوام چه. شدم خسته

 خاطره به دارن بابام چون. شدین من زندگى

. كنه مى نابود منم خودش بر عالوه شما نابودیه

 مكه. رفتم مگذاشت سال ۳ همین خاطر به دقیقا

 بتونم و بخوام خودم كه وقتى نگفتین خودتون

 مگه كنید مى تعریف برام و چي همه كنم باور

 باورتون خوام مى من خوب! نگفتین؟ خودتون

 .بگید چیو همه بگید كنم مى خواهش. كنم

 

 داشت دونم نمى. كرد نگاهم دقت با محمدرضا

 این به یا كرد مى بررسى مامانم با و من شباهت



 حرفام و گذره مى ذهنم تو چى كه كرد مى كرف

 ازم. كرد مكث اى لحظه. راست یا دروغه

 لحن با من نشستن از بعد و بشینم خواست

 :گفت محكمى

 

 بى ازت كوروش سال سه این تو كردى فكر_

 ! پرسه؟ نمى سوالى ازت حاال كه بوده خبر

 

 . كردم نگاهش متعجب

 

 !چیه؟ منظورتون_

 

 :گفت و كرد رسامیا به اى اشاره

 



 از هك نگهبانه یه نكنه یا! توِا؟ با آقا این مطمئنى_

 !میشه؟ ساپورت بابات طرف

 

. بود محمدرضا به نگاه. سامیار سمت چرخیدم

 اى لحظه كه طورى. نكرد انكارم و حرفش حتى

 كه كردم زمزمه لب زیر و اسمش شك با

 :داد ادامه محمدرضا

 

 نكنم فكر. نیست خنگ هم اونقدرا كوروش_

 باش مطمئن. كنه استفاده دخترش از انتقام براى

 سامیار االن بود خبر بى ازت سال همه این اگه

 یه ترا قبل خیلى. نبود كنارت سالم طور این

 .بود آورده سرش بالیى

 

 :گفت و انداخت سامیار به نگاهى



 

 !نه؟_

 

 جز داشتم رو چیزى هر توقع. شد گرد چشمام

 حالى در و سامیار سمت برگشتم. مورد یه این

 مكن تلفظ درست و كلمات تونستم نمى حتى كه

 :گفتم

 

 مدت ه..هم این تو! درسته؟  ار..  سامي... سا_

 !آره؟! بودى؟ بابام طرف ن..م جاى
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 اباب یعنى. میوفتاد كار به مغزم داشت تازه انگار

 منی!داشت؟ خبر چیز ههم از یا بود بیخیال زیادى

 سامیار دست و انداختم محمدرضا به نگاهى

 .گرفتم

 

 بگو بهش ، بزن حرف! گه؟ مى راست سامیار_

 هن بودى من طرف بگو. نداشتى كارى بابا با تو

 .بگو بهش. بابا

 



 چشمام تو زد زل اى لحظه. سمتم چرخید سامیار

 :گفت و

 

 .زنیم مى حرف راجبش بعدا_

 

 و برم در كوره از تا بود افىك جمله یه همین و

. دلرزی مى دستام و شد بلند صدام. شم بلند جام از

 .صدام مثل درست

 

 گفتى مى الكى! آره؟ گفتى دروغ بهم هم تو_

 تو. همش ، بود دروغ حرفات همه منى، طرف

 .بودى بابا طرف هم تو. بقیه مثل بودى یكى هم

 مى خیال. كردم اعتماد بهت بگو و احمق منه

 اعتماد بهت تونم مى كه دارى فرق همه با كردم

 فكر كه روزایى تمام! بود؟ نقشه همش اینا. كنم



 دونست مى بابا كجام دونه نمى كسى كردم مى

 .سامیار بزن حرف! آره؟

 

 كرف گرفتى، كم دست و بابات كه اینه تو مشكل_

 زرنگه كه اونه اتفافا. نه ولى. زرنگى كردى

 از رو تو هم. زد وننش دو تیر یه با چون باباته

 كنى فكر تو كه كرد كارى هم و كرد دور اینجا

 .خواى مى كه میره پیش داره اونجورى چى همه

 

 در و شد بلند جاش از. محمدرضا سمت برگشتم

 سامیار به رو میومد سمتمون به داشت كه حالى

 :داد ادامه

 

 !نه؟_

 



 محمدرضا روى به رو. شد بلند جاش از سامیار

 :گفت محكمى لحن با و ایستاد

 

 درست همش آدما ما ذهن هاى فرضیه همیشه_

 همه از باباش ها مدت تا كه دارم قبول نیست،

. نیست خیانت بر دلیل این ولى داشت خبر چیز

 فهمید مى خان كوروش اگه خودتون قول به

 بیخیال راحتى همین به كرده فرار من با دخترش

 كرد، ىم پیدامون شده كه قیمتى هر به نه! میشه؟

 هك. باشیم امان در جفتمون تا كه گفتم مى باید

 .اونم طرغ هنوزم من كنه فكر

 

 :داد ادامه و كرد مكث كمى

 



 االن وگرنه. زرنگین كه كنید مى فكر هم شما_

 انخ كوروش كه بودین نشسته اینجا ریلكس انقدر

 .كنه درست پاپوش براتون بخواد

 

 مطمئنه خودش از انگار كه طورى محمدرضا

 :گفت

 

 داره كوروش كه سالهاست! من؟ براى! پاپوش؟_

 .نشده موفق هنوزم ولى كنه مى تالش

 

 .انداخت باال ابرویى سامیار

 

 درس مثال. داده تغییر و روش سرى این شاید_

 مرز از دارم شما آدماى از سرى یه كه موقعى

 رمج به اونم میشن گرفته یهویى خیلى شن مى رد



 پرونده هم باره این در كنم فكر. اسلحه قاچاق

 !درسته؟ دارین

 

 .نشست محمدرضا لب روى نیشخندى

 

 . قاچاقى نه داره وجود اى اسلحه نه_

 

 بین كوروش آدماى كه نداشت وجود زمانى تا_

 چیزایى اونا مطمئنا. باشن نشده قاطى شما آدماى

 مربوط شما باند و شما به صد در صد كه دارن

 كوروش ى نقشه دیگه سرى این كنم فكر. میشه

 .باشه نقص بى خان

 

 ساعتش با نگاهى و اومد باال سامیار دست

 .انداخت



 

 شما آدماى بوده قرار. صبحه ۹ ساعت االن_

 . بیان ۱۲ ساعت

 

 :داد ادامه و نشست سامیار لباى روى لبخندى

 

 زودتر و چى همه همیشه كه شماست عادت این_

 چند از كسى دارین اعتقاد چون. میدین انجام

 ممكنه چون بگیره كارو آمار نمیاد قبل ساعت

 عوض رو نقشه و شه متوجه مقابل بانده

 حریف تا دین مى انجام كارو زودتر همیشه.كنه

 .شده انجام شما كاره رسه مى

 



 داخل از گوشیشو. شد جمع محمدرضا صورت

 شخص به و گرفت اى شماره ، درآورد جیبش

 :گفت تلفن پشت

 

 الهنخ تا چند باشه ونحواست. كنید عوض مسیرو_

 .ندن كسى به كارو آمار وقت یه هست بینتون

 

 و سامیار سمت كرد رو گوشى كردن قطع با

 :گفت

 

 .باشى گفته دروغ اگه حالت به واى_

 

 چه دیگه بود درست زدم كه حرفایى تمام_

 این از و خانم كوروش طرف من اگه! دروغى؟



 كردى فكر. داره اونم پس دارم خبر موضوع

 !میده؟ دست از رو موقعیتى ینهمچ

 

 در و شد خیره سامیار به اى لحظه محمدرضا

 فاصله ازمون زد مى صدا رو كسى كه خالى

 : گفتم سامیار سمت كردم رو تعجب با.  گرفت

 

 !سامیار؟ كنى مى چیكار دارى! خبره؟ جه اینجا_

 

 هب افتاد نگاهم بده جواب سامیار كه این از قبل و

 روى زنى و شد باز ومر به رو از كه درى

 صورتى با زنى.  شد خارج اتاق از ویلچر

 از شخصى و بود پاش روى پتویى كه سوخته

 .كرد مى هدایت جلو سمت به و ویلچرش پشت

 



 بى دستاش موند، ثابت زن اون روى چشمام

. رو به رو به نگاهش و بودن پاش روى حركت

 از قیافش دیدن با و اومد تر نزدیك ویلچرش

 .شدن گرد ممكن حد تا شمامچ نزدیك

 

 شنیدم رو محمدرضا صداى فقط و اومد بند زبونم

 :زد داد عصبانیت با كه

 

 ببرش سریع! بیرون؟ بیاریش گفت بهت كى_

 .سریییع. داخل

 

 نپایی و سرش. بود نشسته ویلچر پشت كه زنى

 :گفت لب زیر و انداخت

 

 .آقا چشم_



 

 اب اتاق سمت برگرده بخواد كه این از قبل و

 :گفتم بلندى صداى

 

 .كن صبر_
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 سمتش به بقیه متعجب ى چهره به توجه وبى

. من رو موند نگاهش و چرخید چشماش. رفتم

. دید چشماش تو شد مى راحتى به و تعجب

 مانندى ناله صداى و آورد باال سختى به و دستش

 باهام داشت سعى انگار. شد خارج گلوش از

 .بزنه حرف

 

 با كه بودم من بار این و ایستادم روش به رو

 باورم.  كردم مى نگاه بهش شده گرد چشماى

 كه باشه زنى همون روم به رو زن این شد نمى

 . زدم مى سر بهش و باغ تهه رفتم مى ها مدت

 

 .دستم تو گرفتم و دستش و زدم زانو پاش جلو

 همچنان و دبو گردش در چشمام دو بین نگاهش



 خیلى. تونست نمى و بزنه حرف داشت سعى

 فكر بهش اصال و بود رفته یادم از كه وقت

 .نكردم

 

 !شناسیش؟ مى_

 

 گره اخماى با كه محمدرضایى سمت برگشتم

 .بود شده خیرم خورده

 

 !كنه؟ مى چیكار اینجا این_

 

 شد تر بلند صداش

 

 !شناسیش؟ مى گفتم_

 



 :دمدا جواب و زن اون سمت چرخیدم

 

 .شناسمش مى آره_

 

 !كجا؟ از_

 

 همه این كه حرفى دونستم نمى. كردم سكوت

 بگم این به تونم مى و بزنم كسى به نتونستم مدت

 . نه یا

 

 اكج و زن این تو! شناسیش؟ مى كجا از پرسیدم_

 ؟!دیدى

 

 .بود اونجا قبال عمارت، تو_

 



 !عمارت؟ تو_

 

 ، ودب اونجا مدت یه. باغ تهه ى كلبه توى آره_

 ااونج تنها و تك زن این كه بود سوال برام همیشم

 . كنه مى چیكار

 

 :دادم ادامه و محمدرضا سمت چرخیدم

 

 ما عمارت تو! شناسین؟ مى كجا از و این شما_

 شما! كنه؟ مى چیكار اینجا االن و كرد مى چیكار

 ؟!شناسینش مى

 

 عقب قدمى و زد موهاش به چنگى رضا محمد

 لحظه از بعد و شد زدن قدم مشغول كالفه رفت،



 و گرفت زن اون سمت به و اشارش انگشت اى

 :گفت عصبانیت با

 

 دنابو تو باباى و زن این زندگى! بینیش؟ مى_

 سعى حتى انداختش روز این به تنها نه. كرد

 تونست مى. بده نجاتش كه. كنه كمكش نكرد

 ...اگه باشه بهتر اوضاعش

 

 ایستادم درضامحم روى به رو. شدم بلند جام از 

 :گفتم و

 

 !چى؟ اگه_

 

 ادو جاى به لعنتى سوزى آتیش اون از بعد اگه_

 .شه مداوا ذاشت مى و كرد نمى قایمش درمونش



 

 .شد تكرار سرم تو بار چند سوزى آتش ى كلمه

 :گفتم تعجب با و

 

 چه اینا! سوزى؟ آتیش كدوم! سوزى؟ آتیش_

 !داره؟ من باباى به ربطى

 

 كرد شتم و دستاش محمدرضا

 

 !كیه؟ این دونى مى. داره خوبم اتفاقا داره ربط_

 

 ، انداختم زن اون اشك از پر چشماى به نگاهى

 نمى. عجیب ترس یه. دلم توى نشست ترسى

 استرس زن این هویت دونستن براى چرا دونم

 :زدم لب آروم و مردد. داشتم



 

 !كیه؟_

 

 و ایستاد كنارش محمدرضا. شد بسته زن چشماى

 :گفت نم به رو

 

 كرد مى ادعا شوهرش كه زنیه همون این_

 از بعد كه زنى.  وضعشه این االن و عاشقشه

 و تكلمش قدرت سوزى آتیش و تصادف اون

 شناسایى قابل كه طورى. داد دست از و چهرش

 پیداش ماشین كنار فاصله با كه موقعى. نبود

 زنده. بود زنده اما مرده كردن فكر اول كردن

 دست از و زندگیش هم. كشید زجر فقط و بود

 . پسرش هم و شوهرش هم. داد

 



 

 كردم مى حس گذاشتم ویلچرش ى لبه و دستم

 به دوختم چشم. كرد مى سنگینى پاهام رو وزنم

 :داد ادامه بلندى صداى با كه محمدرضا دهن

 

 زنى. اردوان مادره. كوروش زنه مریمه، این_

 طفق. شد گرفته اشتباه خدمتكارا از یكى با كه

 و مریم از دزدى قصد زن اون شب اون چون

 مریمى. بوده وصل بهش مریم جواهرات و داشته

 از وقت هیچ شوهرش خیانت خاطر به كه

 استفاده خریده مى براش شوهرش كه جواهراتى

 براى اشتباه ترین بزرگ شد همین و كرده نمى

 مریمى و مرد كه خدمتكارى. دوتا این تشخیص

 . شد مجازات جاش به گناه بى

 



 رفتگ شدت قلبم ضربان. شد حبس سینم تو نفس

 روى كه زنى سمت چرخوندم و رسم آروم و

 و بست یخ تنم تنم.كرد مى گریه صدا بى ویلچر

 .شد قبل از تر بلند محمدرضا صداى

 

 معشوقه!بوده؟ كى خدمتكار اون دونى مى اصال_

 و مریم زندگى خواسته مى كه كسى. پدرت ى

 شب اون.جانشینش هبش خودش و كنه خراب

 خیانت جریان و زنه مى زنگ مریم به كسى

 مى ، سراغش میره اینم  گه مى بهش و بابات

 اون كه این از قافل ولى خونش بره خواسته

 درست و كرده دستكارى و ماشینش خدمتكار

 عصبى بینه مى كوچه داخل خدمتكارو كه موقعى

 مى ماشین ده مى دست از و ماشین كنترل میشه

 شه منفجر كه این از قبل و برق تیره به خوره

 یقه به دست خدمتكار اون با. میشه پیاده مریم

 .میشه منفجر ماشین لحظه همون و میشه
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 سمتم به عجله با سامیار زمین روى افتادنم با

 عصبانیت با و گرفت و دستم سریع خیلى. اومد

 :گفت امحمدرض به رو



 

  !بینى؟ نمى و حالش مگه. كن تمومش دیگه بسه_

 

 :گفتم لب زیر و گرفتم و سامیار دست

 

 ...بده ادامه_

 

 ادامه رضا محمد و كرد نگاهم نگرانى با سامیار

 :داد

 

 با مامانش بینه مى بود بچه موقع اون اردوان_

 ، میره دنبالش میشه خارج خونه از عصبانیت

 ماشین وقتى كه طورى تاریك كوچه و بوده شب

 طورى مریم میشه كج و برق تیره به خوره مى

 مى فكر و بینه نمى اردوان كه میشه خارج در از



 كه این از قافل. سوخته آتیش تو مامانش كنه

 مرد كه زنى اون كه. شده پیاده ماشین از مامانش

 كه كسى. زن این. اینه مادرش.  نبود مادرش

 . شد زشبا هوس شوهر خودخواهى قربانى

 

 فهمیده حاال كه زنى سمت چرخوندم و سرم آروم

 داشت و بود بسته و چشماش. اردوانه مادر بودم

 چشمم از دونه دونه اشكام. كرد مى گریه آروم

 زدن پلك بدون من و چكیدن مى گونم روى

 .بودم شده خیرش

 

 این بفهمى تا. بشناسى و بابات تا گفتم اینارو_

 كه مردى. كردى ندگىز هیوالیى چه با سال همه

 برات كه رو اینایى.  كرد نابود رو همه زندگى

 و گفتن قضیه این شاهداى رو همه كردم تعریف

 خدمتكاراى چرا كنى مى فكر. كرد تایید مریم



 از رو همه كوروش. شدن ناپدید همه سالها اون

 طورى خدمتكار اون و مریم. كرد دور اونجا

 ولى ننبود شناسایى قابل كه بودن سوخته

 همون. نشد اى ان دى تست به راضى كوروش

 مریم از طمع روى از كه خدمتكار دست ى حلقه

 اورب تا بود كافى براش بود دستش و بود دزدیده

 آشنا با همیشه مثل. خودشه زنه مرده كه زنى كنه

 مدت یه مریم.  كرد حل رو چى همه بازى

 نهخو یه به داد انتقالش  بعدش و بود بیمارستان

 به خواسته مى بارى چند. شهر خارج كوچیك ى

 مریم چرا كه بود شنیده خدمتكار از كه این خاطر

 هر ولى بكشتش بیرون زده خونه از حال اون با

 موندش زنده با گفت مى و شد مى پشیمون سرى

 هش تكمیل درمانش نذاشت. كشه مى عذاب بیشتر

 مطلع قضیه از من وقتى. داد عذابش طور این و

 از و مریم كردم سعى نگفتم بهش چیزى شدم

 و فهمید.  نشد ولى بدم نجات عوضى اون دست



 نذاشت و خودش عمارت به داد انتقال و مریم

 هك كرد پر و پسرش. شه خبر با هویتش از كسى

 مى. بگیره انتقام من از مادرش مرگ خاطر به

 این و. پریناز و من. شدم مرگش دلیل من گفت

. هبگیر انتقام باید كه ناردوا دل روى اى كینه شد

 تو خواستم مى مه بود همین براى. من از اونم

 خواستم نمى. كنم دور لعنتى عمارت اون از رم

 پریناز نه. شه مجازات اشتباه به كسى دوباره

 شره زیر چیز همه. دخترش نه داشت گناهى

 .بود كوروش خوده

 

 زنى فهمیدم مى تازه. گذاشتم هم روى و چشمام

 من مامان كرده خیانت مریم به هاشبا بابا كه

 همه این اردوان یعنى. بوده اى دیگه كسه نبوده

 !كرد؟ مى فكر اشتباه سال
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 ىم تیر قلبم مثل هم سرم ، انداختم پایین و سرم

 با  و نشست پشتم روى  سامیار دست. كشید

 :گفت اى كالفه صداى

 



 همه نبود الزم. نیست خوب حالش دختر این_

 قلبش فرمیسك. كنى تعریف براش كامل و چي

 .داره مشكل

 

 به عصبى محمدرضا. كردم بلند و سرم آروم

 برگشتم. رفت مى راه و زد مى چنگ موهاش

 شدت منم اشكاى اشكاش دیدن با. مریم سمت

 زانوهام روى و گرفتم و دستش دوباره. مگرفت

 :گفتم آلودى بغض و دردمند صداى با و نشستم

 

 كه زنى همون!اردوانین؟ مادر شما واقعا_

 براى. كردم مى گله پسرش از و پیشش میومدم

 مى گریه میاوردم و اردوان اسم وقت هر همین

 مى تالش زمان اون كه حرفى اون! كردین؟

 !بود؟ همین تونستین نمى و بزنید بهم كردین

 



 مدست اونم داشت سعى. خورد تكون كمى دستاش

 لباش. داد تكون سرى هاش گریه میون. بگیره و

 اما بزنه حرف كرد سعى بازم و شد باز هم از

 . نتونست اما. نشد

 

  كردم وارد دستاش به فشارى

 

! گذشت؟ اردوان به چى سال همه این دونین مى_

 سن همون از كه داشت دوستون چقدر دونین مى

 و مادرش كه كسى از تا كرد و تالشش تمام كم

 ورك و چشمامش انتقام! بگیره؟ انتقام گرفت شاز

 زنده بفهمه و داره دوستون هنوزم پسرتون. كرده

 تونه مى كه. میشه عوض زندگیش مطمئنا این

 به و كنه پاك دلش از رو قدیمى ى كینه این

 . برگرده عادیش زندگى

 



 ادامه هق هق با و گرفت شدت جفتمون ى گریه

 :دادم

 

 چرا! نكردم؟ اعتماد ناردوا به زمان اون چرا_

 !گرفتم؟ اللمونى چرا! نگفتم؟ شما راجب بهش

 االن. بود بهتر اوضاع االن زدم مى حرف اگه

 حال خوش اردوان االن بودین، اردوان كنار شما

 .بود

 

. داد تكون راست و چپ به سرى آرومى به مریم

 زدم مى هق آروم و گذاشتم دستش روى و سرم

 :گفت رضا محمد كه

 

 . بگیم چیزى اردوان به تونیم نمى فعال_

 



 به رو و برداشتم مریم دست روى از و سرم

 :گفتم عصبانیت با محمدرضا

 

 قح این! بگیم؟ چیزى اردوان به نباید چى یعنى_

 هب موضوع این از خواید مى كه نگید. جفتشونه

 گند نم كه كنید استفاده انتقام براى و خودتون نفع

 و چى همه رم مى دمخو. نقشتون تمام به زنم مى

 بدونه كه حقشه اردوان.  گم مى اردوان به

 پیش بره كه حقشه زن این و. زندست مادرش

 .پسرش

 

 به ولى خوام مى و همین منم. نكن فكر اشتباه_

 همون بگى اردوان به االن كردى فكر. موقعش

 كه اینجا میاد میشه پا و كنه مى باور لحظه

 مى كوروشم هك حاال كردى فكر! ببره؟ و مادرش

 زاره مى و مونه مى ساكت شده ناپدید مریم دونه



 باد به شبه یه و سالش چند و چندین زحمت ما

 چون اردوان. نیست راحت هم اینقدرا نه! بریم؟

 باور چیزارو این بوده اونجا موقع اون خودش

 كوروش. بشناسه و مادرش نكنم فكر. كنه نمى

 ذابع هم كه داشت نگه و مریم سال همه این

 به عشق. شه مجازات اردوان توسط هم و بكشه

 هم و مریم خوده كه طورى كرد دیوونش مریم

 حرف پدرش از تر بیش اردوان االن. شناسه نمى

 دارم من بگه پدرش اگه. من از نه داره شنوى

 مى باور شك بدون نقشست این و گم مى دروغ

 یه. باشیم دیگه راه یه دنبال باید اول ما. كنه

 بخواد قضیه این اثبات براى كمى وقت هك راهى

 باور كنه پرش كوروش كه این از قبل اردوان و

 و مادرش چندبارى چند هر. مادرشه زن این كنه

 شدن كشته باعث كه زنى عنوان به ولى دیده

 . شده مادرش

 



 :گفتم و كردم نگاه مریم به تعجب با

 

 !دیده؟ رو شما اردوان_

 

 :گفت ضامحمدر و. داد تكون سرى آروم

 

 تو مریم كه داشته اطالع اردوانم و دیده آره_

 درصد هزارم یك حتى ولى. باغه تهه كلبه اون

 .باشه مادرش زن این كه كرده نمى فكر هم

 

 چه این واقعا.  فشردم هم روى و چشمام

 هر چرا!خورده؟ رقم ما براى كه بود سرنوشتى

 .میشه تر پیچیده چیز همه داره لحظه

 



 واقعا. كردم تصور خبر این شنیدن با و اردوان

 مى كه زنى فهمید مى اگه میومد روزش به چه

 چرا. بوده مادرش بگیره انتقام ازش خواسته

 !رحِم؟ بى اردوان و من با انقدر زندگى
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 چشمام تو زد زل. ایستاد روم به رو  محمدرضا

 :گفت و

 

 همب ولى نباشم تو براى اعتمادى قابل آدم شاید_

. كنم حل خودم رو موضوع این بذار. كن اعتماد

 خوام نمى منم و  اردوانه االن من حساب طرف

 رو قضیه دیگه جور باید. بزنم آسیبى بهش

 .كنم درست

 

. نداشتم خوشى حال. دادم تكوم سرى اراده بى

 به رو و شم بلند جام از كرد كمك بهم سامیار

 :گفت محمدرضا

 

 باید فرمیسك. بهتره بریم دیگه ما كنم فكر_

 .كنه استراحت



 

 و كیفم خدمتكار. كرد تایید و حرفش محمدرضا

 و كیفم جام به سامیار و آورد بود مبل روى كه

 خارج اتاق از خواستیم كه موقعى درست.  گرفت

 :گفتم رضا محمد به رو و وایستادم شیم

 

 !ببینمش؟ بیام باز تونم مى_

 

 سرى آروم مریم و كرد نگاه مریم به محمدرضا

 داشت كه سوختگى تمام با صورتش. داد تكون

 مى حس طور این من شایدم با. بود مهربون بازم

 .كردم

 

 و حواست خیلى باید ولى نیست مشكلى باشه_

 خونه از بار دو. نكنه تعقیبت كسى كنى جمع



 مى نفرو چند كوروش سوم بار بیرون بیاى

 مریمم و اینجا میاى مهبفه. دنبالت فرسته

 .نیست این از بدتر خیلى اوضاع اینجاست

 

 در و مریم به زدم زل اى لحظه داد، تكون سرى

. كردیم ترك رو اونجا خدافظى با آخر در و حالى

 و بودم دیده كه چیزایى باور. بود بد خیلى حالم

 پوچى احساس. نبود پذیر امكان برام بودم نشیده

 هب باید موقعیت این تو دونستم نمى و كردم مى

 .غلط كى و گه مى درست كى كه. كنم اعتماد كى

 

 سامیارم. بودم فكر تو همش عمارت به رسیدن تا

 چون زمین نخورم وقت یه كه بود گرفته و دستم

 سرم شدیم كه عمارت وارد. نداشتم تعادل واقعا

 اب بود گرفته و دستم سامیار چون. بود پایین

 وقتى و سمتش چرخیدم .ایستادم منم ایستادنش



 و نگاهش رد كنه مى نگاه رو به رو به داره دیدم

 .سونیا و اردوان به خوردم و گرفتم

 

 مى نگاه ما به و بودن ایستاده خونه وسط دو هر

 و انداخت دستامون به نگاه اردوان. كردن

. شدم خیرش طور همون. هم تو رفت اخماش

 . كنم بغض شد باعث اردوان ى چهره

 

. سوخت مى كسى هر از بیشتر اون اىبر دلم

 به خواست اردوان كه همین. خودم از بیشتر حتى

 ىبغض. شكست بغضم اراده بى بره اتاقش سمت

 مى خفم داشت و بود گلوم تو مدت تمام در كه

 .كرد

 

 برگشت سریع اردوان شد بلند كه گریم صداى

 چهار ى بچه یه شبیه. شد متعجب نگاهش. سمتم



. میاد در اشكش چیزى هر با هك بودم شده ساله

 قمه هق صداى داشتم سعى و انداختم پایین و سرم

 و خودش بلند قدم چند با اردوان كه كنم خفه و

 .رسوند بهم

 

 او كالفه صداى با و شونم رو گذاشت و دستش

 :گفت

 

 !كنى؟ مى گریه دارى چرا! فرمیسك؟ شده چى_

 

 هب فشارى اردوان قدرتمند دستاى و كردم سكوت

 .شد بلندتر صداش و كرد وارد ازومب

 

 !تو؟ شده چت! شده؟ چى گفتم_

 



 چرخید بزنم حرف من نیست قرار فهمید وقتى

 :گفت حرص با و سامیار سمت

 

 سرش بالیى چه! عوضى؟ كردى چیكارش_

 ! آوردى؟

 

 سامیار سراغ بره تا كرد ول و من كه همین و

 مى پس و اشكام كه طور همون و ایستادم بینشون

 :گفتم زدم

 

! دى؟ مى ربط سامیار به و چیزى هر چرا_

 .نشده من ى گریه باعث وقت هیچ سامیار

 

 نهات بفهمونم بهش كه گفتم لحنى با و دوم ى جمله

 مثل. خودشه بیاره در منو اشك تونه مى كه كسى



 كارى هیچ و بینم مى و اوضاعش كه االن همین

 .نمیاد بر دستم از

 

 شونم روى از اردوان دست. رفتم عقب قدمى

 :گفتم و كشیدم چشمم زیر دستى. شد برداشته

 

 .نباش دیگه ولى بودى نگرانم همیشه دونم مى_

 هس این مثل. بیام بر خودم پس از تو بدون باید

 . سال

 

 جا همه از دلم. افتادم راه اتاقم سمت به عجله با و

 عالوه كه بودم فهمیده امروز اتفاقات با. بود پر

 قراره. دم مى دست از بابامم دارم اردوان بر

 .منه سرنوشت این شاید. بودم تنها بازم

 



 از قبل و تخت روى كردم پرت و شالم و مانتو

 با. داخل اومد اردوان و شد باز در بشینم این

 دستاش اسیر بازوهام بازم و شد نزدیك بهم عجله

 فقط نگرانى حاى به چشماش تو اینبار. بود

 .عصبانیت فقط. شد مى دیده عصبانیت

 

 تنهایى خواى مى! گفتى؟ چى پایین اون االن_

 !سرت؟ به زده فرار فكر بازم نكنه!كنى؟ چیكار

 

  دستم تو برد فرو و انگشتاش

 

 چرندیات این به حتى بخواى وهلل به فرمیسك_

 تونىن حتى دیگه كه شكنم مى و پات قلم كنى فكر

 .كنم مى زندانیت اتاق همین تو. بخورى تكون

 



 :نشست لبم روى تلخى لبخند

 

 !چرا؟_

 

 شد تر عصبانى صداش

 

 ! بیاى؟ بر خودت پس از تونى مى كردى فكر_

 

 .مجبورم_

 

 .نیستى مجبور_

 

 .كردم مكث كمى و چشماش به زدم زل

 



 .كنى مى ازدواج دارى تو ولى_

 

 :داد جواب خودخواهى تمام با

 

 دیگه تو. كنه نمى عوض و چیزى من ازدواج_

 . شى دور عمارت ینا از ندارى حق

 

 كه. پایین انداختم و سرم و دادم قورت و بغضم

 كنار بمش صداى با و آغوشش تو كشید منو

 :گفت گوشم

 

 زا ذارم نمى دیگه بیوفته اتفاقى چه نیست مهم_

 .بخورى جم كنارم

 

 :گفتم بغض با



 

 !وضع؟ این با_

 

 :داد جواب و فشرد خودش به بیشتر منو

 

 بذارى و اسمش تونى مى. وضع همین با آره_

 ىنم لحظم یه دیگه اتفاقات تموم با ولى تالفى

 .باش مطمئن و این. شى دور ازم ذارم

 

 صداى. سینش رو بذارم سرم مثل و دستم كه

 .داد مى آرامش بهم قلبش هاى تپش
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 كمرم روى اردوان دست یه گذشت، اى دقیقه چند

 نشسته موهام روى و گردنم پشت دیگش دست و

 تونستم مى من نه و كرد ول و من اون نه بود،

 نبود مهم برامون انگار. بیام بیرون آغوشش از

 سونیا و سامیار و شه باز در ممكنه آن هر كه

 سونیا نبود مهم اردوان براى یعنى. داخل بیان

 .ببینه حالت این تو مارو

 



 این تو درست دردام از زیادى حجم كردم حس

 حاال. داشتم بهترى حس حاال و شد كم آغوش

. یامب كنار اومده پیش اتفاقا با تونستم مى بهتر

 نیاز بهم دیگه وقت هر از بیشتر حاال اردوان

 مى تالفى حاال و مراقبتاش تمام باعث و داشت

 .كردم

 

 بازیش داره من باباى و زندست مادرش كه حاال

. نیست اینا همیدنف درد. كنم كمكش باید ده مى

 چطور اردوان. اس قضیه این با اومدن كنار درد

 !بیاد؟ كنار باهاش تونه مى

 

 از رو بیهوده فكراى آغوشش از شدنم جدا با

 من مثل اونم ، كردم بلند و سرم. كردم دور سرم

 نه و بود عصبانى اون نه دیگه. بود شده آروم

 .كردم مى گریه من



 

 نیاز هم به شدن امآر براى اردوان و من واقعا

 یاسون حضور و اومده پیش وضع این با و داشتیم

 . بودیم كرده دریغ خودمون از و آرامش این

 

 سعى میومد كه وقتاییم نبود اكثرا كه سامیار

 ازمون یا كنه نزدیك من به و اردوان یا داشت

 بودم ممنونش واقعا. باشیم تنها تا شد مى دور

 كارى چه باید كى دونست مى خوب و بود عاقل

 زد محمدرضا كه حرفایى راجب. بده انجام رو

 ىم گوش حرفاش به باید داره، توضیحى حتما هم

 .كردم

 

 !خوردى؟ ناهار_

 



 . دادم تكون نه ى نشونه به سرى

 

 .شدى الغر_

 

 این به و من تو دورى بگم جواب در خواستم مى

. یمبین تو پیچید بویى لحظه همون كه انداخت روز

 انقدر ولى كردم حس هم آغوشش تو كه بویى

 .ندادم اهمیتى بو اون به بود آغوشش با حواسم

 

 كردم نگاهش اخم با و شد جمع صورتم

 

 !كشى؟ مى سیگار هنوزم تو_

 

 شلباس به دستى. گرفت فاصله ازم سریع اردوان

 :گرفت ازم و نگاهش و كشید



 

 .بودى داده قول تو_

 

 :فتگ و چشمام تو زد زل. كرد بلند و سرش

 

 ! قولى؟ چه_

 

  دادم قورت و دهنم آب

 

 .نكشى سیگار كه این_

 

 :دادم ادامه من و. كرد سكوت اى لحظه

 



 كنه مى اذیت و من كه رو چیزى بود قرار_

 .كنار بذارى

 

 و زدم تلخى لبخند. افتادم سونیا یاد لحظه همون

 :گفتم رفتم مى عقب عقب كه طور همون

 

 وقته خیلى ام! قولى؟ چه توِا، با حق آره_

 .رفته یادمون قوالمون

 

 :گفت و سمتم، اومد قدمى اردوان

 

 ...فرمیسك_

 

 . كنه تكمیل و حرفش نذاشتم

 



 درك و چى همه. نگو هیچى كنم مى خواهش_

 انتخابى مثل. دارى انتخاب حق هم تو. كنم مى

. برو فقط االن برو،. كردم پیش سال سه من كه

 دم مى هترجی كه آشفتس ذهنم و خستم انقدر

 نذار خودت قول به. نگیم هیچى دیگه امروز

 .شه تر خراب هست كه اینى از اوضاع

 

 در سمت به بعد او لحظه و كرد سكوت اردوان

 :گفت خروجش از قبل و كرد باز و در. رفت

 

 سه. كردم عادت بهش چون كشم مى سیگار_

 چند بعده كه چیزى آدم. كردم عادت بهش كه سال

 نمى شبه یه و كنه مى ادتع بهش طور این سال

 .كنار بزاره تونه

 



 روى من و رفت. كرد ترك و اتاق عجله با و

 مقع تا تیكش از پر لحن و تلخى. نشستم تختم

 دوباره من رفتنه بعده از. سوزوند و وجودم

 تونه نمى كه! كرد؟ شروع و كشیدن سیگار

 ترك و سیگار كردم تركش من كه طور همون

 گذاشتمش رفتنم با من نهك مى فكر هنوزم! كنه؟

 !كنار؟

 

. گذاشتم هم روى و چشمام و نشستم تخت روى

 از یكى. كنه آرومم تونست مى خواب تنها

. مبست و چشمام و برداشتم تخت كنار از و قرصام

 .بود بس واقعا بود، بس امروزم براى
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 پوشیده و شنلم ،بود دیگه روزاى از تر خنك هوا

 زیر زرد برگاى. زدم مى قدم باغ توى و بودم

 بهم كردن مى قش قش پام زیر قدمم هر با كه پام

 باغ تهه ى كلبه سمت به. داد مى خوبى حس

 نشسته صندلیاش و میز روى كه خاكى از. رفتم

 . نیومده اونجا كسى وقته خیلى فهمید شد مى بود

 

 توى و پام بار اولین براى كه افتادم روزى یاده

 ىم ولى بودم ترسیده كه روزى. گذاشتم كلبه این



 یاد به رو روزایى. كیه زن این بدونم خواستم

 مى حرف باهاش میومدم و بود پر دلم كه آوردم

 مى وحشت میاوردم و اردوان اسم وقتم هر ، زدم

 دبو معلوم  بگم اردوان به ترسید مى انگار. كرد

 . ببینتش توضعی این تو پسرش خواد نمى

 

 مى سرد داشت كم كم هوا ، شدم خارج كلبه از

 تاب روى و مردم حلقه خودم دور و دستم ، شد

 ىحساب درست فكر یه باید. نشستم استخر كنار

 .كردم مى وضعیت این براى

 

 صدایى با كه دادم مى تاب آروم و خودم داشتم

 به رو زن به دوختم و نگاهم و كردم بلند و سرم

 :روم

 

 .بلدى خوب كارتو هخوب_



 

 .دش تر نزدیك بهم سونیا و شدم بلند تاب روى از

 

 اشك قطره چند و نمایى مظلوم با بلدى خوب_

 .بدى نشون خوب و خودت و كنى خودنمایى

 

 و خودم قبل از كه چیزى تنها چون زدم لبخندى

 سونیا با برخورد بودم كرده آماده براش كامل

 . دش تر عصبى دید كه و لبخندم. بود

 

 كى نخندى تو اصال بخندى، بایدم  آره،بخند_

 با و كار سره گذاشتى رو همه سال چند! بخنده؟

 نیاد ور اون رفتى گذاشتى كردى فرار دیگه یكى

 تازه! كرد؟ هندوستان یاد فیلت سال سه بعده



 ىچ! كنى؟ پیدا تونى نمى بهتر اردوان از فهمیدى

 !زد؟ و دلت زودى این به سامیار شد

 

 :دادم جواب و زدم ندىپوزخ

 

 ترجیه و من اردوان كه این یعنى! چى؟ كه خب_

 دارى حقم آخى! كرده؟ عصبانیت انقدر داده

 سال سه بعده اشتباهاتش تمام با كه دخترى

. رهبیشت قالبى نامزد تواِ  از ارزشش االن برگشته

 ! بینى؟ مى

 

 یاد به رو روزایى من و شد مشت سونیا دستاى

 كرد مى رفتار متشخص خانوم یه مثل كه آوردم

 .دن مى نشون و واقعیشون روى زود چه آدما. 

 



! دارى؟ ارزش برش كردى فكر واقعا! ارزش؟_

 ندچ این تو نیست معلوم كه فرارى دختر یه اصال

 فكر چى! داره؟ ارزش كرده غلطى چه سال

. نیست نه! احمقه؟ كه! اردوان؟ راجب كردى

 دید از. زهسو مى شدت تباه زندگیه براى دلش

 كه كارى و كس بى مریض ى بچه یه تو اون

 عقده این ترسه مى. شده عقده  برات چیزا خیلى

 چه وگرنه كنى خراب هم مارو زندگى شه باعث

 درسی گوشت به ازدواجش خبر تا كه داشت دلیلى

 همه این و كارى خراب براى اومدى!برگشتى؟

 .دونن مى خوب

 

 نزدیك بهش و شنلم جیب تو بردم فرو و دستم

 و ایستادم روش به رو كمى ى فاصله با. شدم

 :گفتم

 



 مى فكر كه تواِ  كثیف ذهن اون مریض اوال_

 تكثاف دنبال رفته یعنى بره ایران از هركي كنى

 دوما. رفتم پدرم ى اجازه با رفتن اگه من كارى،

 الكى چند هر تو حاال من رفتن سریه صدقه از

 اردوان قالبى نامزد كوتاه مدت یه تا تونى مى

 .باشى

 

 شدت از كه حالى در و شدم رد كنارش از

 ادامه خورد مى و خودش خون داشت عصبانیت

 :دادم

 

 سن این با كه پسرى سمت وقت هیچ ضمن در_

 چون! چرا؟ دونى مى. نرو شده عاشق بار یه فقط

 و چیز همه زیره زنه مى بیاد كه معشوقش بوى

 و رفته وىآبر یه و شكسته دل یه و مونى مى تو

 رفتنش دلیل یا ندازن مى تیكه بهت یا كه آدمایى



 اى كننده قانع جواب هیچ هم تو. پرسن مى و

 نگ مى یا دیگه یكى با رفت بگى. بدى كه ندارى

 تو قید خاطرش به كه بوده خوب چقدر دختر اون

 ولت كه بوده تو از مشكل البد گن مى یا زده رو

 اردوان! ؟بینى مى. دیگه یكى سراغ رفته كرده

 نشون خودش از شخصیتى هاى سال این تمام در

 پس. بگیره رو تو طرف كسى ممكنه غیر كه داده

 یه خوردن بهم چون شو بیخیال نشده دیر تا

 تعز پسره، از بهتر خیلى دختر یه توسط رابطه

 مى پر و وجودت كل نفرت شه، نابود كه نفست

 جفتشم. انتقام یا هرزگى دنبال میرى یا و كنه

 تخود به نشده دیر تا پس. كنه مى نابود زندگتو

 .نداره تو به اى عالقه هیچ اردوان. بیا

 

 حرصش از پر ى قیافه و بد حال به نیشخندى

 انقدر. شدم رد كنارش از عجله با و انداختم

 كلمه به حتى نتونست دیگه كه بود عصبانى



 سنگ دل وقت هیچ من طرفیم از. بزنه حرف

 نمى براش دلم اصال چرا دونم نمى ولى نبودم

 خودش و بسوزونه و من داشت سعى. سوخت

 سونیا راجب مهگل حرفاى یاده. گرفت آتیش

 بین از وجدانمم عذاب ذره یه همون و افتادم

 نمیومد بهش زدم مى زنگ مهگل به باید. رفت

 .كنه كمكم تونست مى شاید بگه دروغ
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 سونیا اگه سپردم حمیرا به. شدم عمارت وارد

 ى حوصله. بگیرن و جلوش اتاقم تو بیاد خواست

 مبه و فكرم ذاشتم مى نباید. نداشتم بحث و جر

 پشیمون كه این از قبل و شدم اتاق وارد. بریزه

 كه اى شماره. گرفتم رو مهگل ى شماره شم

 .بود داده من به خودش

 

 :گوشى تو پیچید صداش بوق سومین با

 

 .بودم منتظرت اینا از زودتر_

 

 .بزنم لبخند منم شد باعث خندونش لحن

 

 اما بزنم زنگ زودتر خواستم مى اتفاقا سالم،_

 !داشتین؟ و من ى شماره. نشد



 

 زدى زنگ اگه كه بودم كرده سیو. داشتم آره_

 هیچ به باشه شلوغ سرم من آخه. بدم جواب

! چطورى؟ خب.دم نمى جواب گوشى عنوان

 !ى؟بهتر

 

 حل مشكالتم از سرى یه اگه. خوبم آره. ممنونم_

 !میشه؟ بهترم شه

 

 !آره؟ سونیاست مشكلت_

 

 نیاسو ماشین به كه حالى در و ایستادم پنجره كنار

 كردم مى نگاه بود شده پارك عمارت كنار كه

 :دادم جواب

 



 .همینه مشكالت از یكى اوهم_

 

 ورد از باید زودتر چه هر. مشكل كال كه سونیا_

. بشه دیر كه این از قبل اونم كنیم خارجش بازى

 اعتماد من به تونى مى! كردى؟ و فكرات شد چى

 !كنى؟

 

 .كردم مكث كوتاه اى لحظه

 

 قبل تا چى همه كه این شرط به. تونم مى آره_

 سونیا راجب چیزى من. شه درست عقدشون از

 اگه. تونى مى تو كه این مثل ولى دونم نمى

 رو و دستش باید باشه گى ىم تو كه اونجورى

 .كنیم

 



 امانج كارا سرى یه هم تو باید فقط. كنیم مى رو_

 یه جایى به جا فقط. نیست سخت زیاد كه بدى

 از بتونى كنم فكر. بابات اتاق از مدارك سرى

 .بیاى بر پسش

 

 ى قیافه و شد اكو سرم تو محمدرضا حرفاى

 بابامم اگه حتى. گرفت جون چشمام جلو مریم

 همین براى كنم مى رو اونم دست باشه مقصر

 :دادم جواب معطلى بدون

 

 !ِكى؟ و كنم جا به جا باید و مداركى چه باشه،_
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 سره داد، مى نشون رو ظهر از بعد چهار ساعت

 وایستادم بود گفته مهگل كه خیابونى همون

 نشسته اركپ نیمكت روى. رسید موقع به درست

 . سمتش برم كرد اشاره بهم ابرو و چشم با كه بود

 

 اشینم جلوى صندلى. جلو رفتم و برداشتم و كیفم

 .سمتش برگشتم و نشستم

 

 .سالم_



 

  زد لبخندى

 

 !نكردم؟ كه دیر! خوبى؟. سالم_

 

 .رسیدم تازه منم نه_

 

 از. كرد روشن و ماشین و گفت اى خوبه

 احساس اى ذره حتى ولى بودیم شده دور عمارت

 .كردم نمى ترس

 

 صدمق به رسیدن تا و زدم تكیه ماشین صندلیه به

. تداش نگه سنتى ى كافه یه كنار. نگفتم هیچى

 خودش شو پیاده گفتن با و كرد پارك و ماشینش

 .شد پیاده من از زودتر



 

 ى كافه یه. شدیم كافه وارد. افتادم راه دنبالش

 رمانتیك طور این داشتن سعى كه تاریك نیمه

 اى نفره دو صندلى و میز سمت به. بدن نشونش

 .نشست و رفت بود كافه قسمت ترین گوشه كه

 به نگاهم كه طور همون و نشستم روش به رو

 .میز روى گذاشتم و كیفم بود اطراف

 

 هی. سیگار هم بعضیا و كشیدن مى قلیون اى عده

 ى قهوه یا آبمیوه از احتیاط با داشتن سعى هم عده

 رو دستشون دستمال بعدش و بخورن ونجلوش

  لباشون رو بكشن طورى

 .نشه پاك رژلبشون كه 

 

 .آوردم و مدارك_



 

 هپوش. مهگل به دوختم و گرفتم بقیه از و نگاهم

 :داد ادامه و میز روى گذاشتش كه بود دستش اى

 

 اون از. كاریه ازدواج این درصد نه و نود_

 اوضاع ات كنن مى قربانى هارو بچه كه ازدواجا

 دل بیشتر طرف دو و بره پیش بهتر كار

 كه اونى خداشه از كه سونیا چند هر. بسوزونن

 با خواد مى زنم مى حدس اونم. اردوانه قربانیه

 خاطر به كنه ادا پدرت به و دینش كار این

 مثل و كشیده براش سال همه این كه زحمتایى

 .كرده بزرگش پسرش

 

  كرد جلوش ى پوشه به اى اشاره

 



 من كه اى پرنده جاى بذارى باید رو پرونده این_

 نرفت زیرآبى متوجه ببینه و این بابات. گم مى

 نمى ساكت راحتى همین به و میشه سونیا باباى

 .مونه

 

 :گفتم متعجب

 

 !آبى؟ زیر_

 

 .داد تكون سرى مهگل

 

 كه ده مى انجام و كارى داره اردوان آره،_

 اولین بشن موضوع این ى متوجه. گه مى بابات

 نتیجه در باباته چیز همه زیر زنه مى كه كسى

 .میشه خراب چى همه



 

 دیگه ى پرونده جاى بذارم و این باید چرا خب_

 و باشه چشم تو كه جایى زارمش مى خب! اى؟

 . ببینتش

 

 اطراف به نگاهى. صندلى به زد تكیه مهگل

 :گفت و انداخت

 

 !كنه؟ نمى اذیتت قلیون بوى_

 

 ولى كرد، مى اذیت حتما بودن نزدیك اگه نه،_

! كنم؟ كارى همچین باید چرا ندادى، منو جواب

 شه جا به جا این با قراره كه اى پرونده اون

 !چیه؟

 



 و كرد بررسى و اطراف دقت با بازم مهگل

 كسى كه شه متوجه خواد مى كه كه فهمیدم خوب

 و حرفاش شنیدن قصد و نیومده سرمون پشت

 .نداره

 

 و اومد جلو كمى. برداشت صندلى از و تكیش

 صداى با و میز رو گذاشت و شدش قفل دستاى

 :گفت آرومى نسبتا

 

 بابات طرف. طرف دو بین. كاریه داد قرار یه_

 وقت كردنش گور و گم با باید. سونیا باباى و

 هایى پرونده این دیدن با بابات مطمئنا و بخریم

 نظرش بذاریم راهش سره بزاریم قراره ما كه

 كنه مى بررسیش اولش. میشه عوض وناا راجب

 .چیز همه زیره زنه مى شدن مطمئن از بعد و

 



 مگذاشت و دستام و شدم متمایل جلو به خودش مثل

 میز رو

 

 !بدم؟ انجام و كار این باید من چرا وقت اون_

 

 .خندید آروم

 

 نمى جایى رو مهمى چیز همچین بابات چون_

 هب. تداش دسترسى بهش راحتى به بشه كه زاره

 و خودش جز. صندوقش گاو تو زیاد احتمال

 باید. كلیدش نه داره و رمزش نه كسى اردوان

 مى كه كسى تنها چون. شى كار به دست خودت

. خانوادست اون دختر بده انجام و كار این تونه

 هم و بابات اتاق تو برى تونى مى كه تویى

 .كلیدش جاى هم بشى رمزش متوجه



 

 هم دونستم مى و كلید ىجا هم.  كردم مكث كمى

 بابا اتاق تو رفتم مى كه هایى موقع این. رمزش

 خودم تولد تاریخ رمزش چون اونم. بودم فهمیده

 .بود مونده ذهنم تو بود اردوان و

 

 حرفى بگم بهش و رمز نشم مجبور كه این براى

 :گفت بود جوابم منتظر كه مهگل. نزدم

 

 ن!نه؟ یا دى مى انجامش! شد؟ چى_

 

  دادم كونت سرى

 

 .دم مى انجام آره_

 



 هب كرد شروع خوبه گفتن با و زد لبخندي مهگل

 گیر و كلید و رمز چطور كه این دادن توضیح

 كه حرفامون. بدم انجام باید كارایى چه و بیارم

 سریع خودش و عمارت رسوند و من شد تموم

 .رفت

 

 اردوان.شدم عمارت وارد و چسبیدم سفت كیفم

. دبو تاپش لب تو سرش و دبو نشسته مبل روى

 فمكی بخواد یا باشه ده خبر با موضوع از ترسیدم

 به بهش توجه بى خواستم همین براى بگرده و

 تو پیچید مردونش صداى كه برم اتاق سمت

 .عمارت
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 !بودى؟ كجا_

 

 هجلو طبیعى در سعى كه حالى در و گزیدم و لبم

 .سمتش برگشتم داشتم نكرد

 

 .بیرون_

 



 تو برد فرو و دستاش از یكى. شد بلند جاش از

 سمتم به كه طور همون و اسلشش شلوارش جیب

 :گفت میومد

 

 !بودى؟ كجا. بیرون دونم مى_

 

 .زدم كجى لبخند

 

 !بدم؟ پس جواب بهت باید_

 

 .ایستاد روم به رو كمى ى فاصله با

 

 .بدى جواب باید یعنى پرسم مى سوال وقتى_

 



 .بزنم دورى یه بیرون رفتم_

 

 !سیاوش؟ زن با_

 

 جمع و خودم زود خیلى ولى خوردم جا واقعا

 .كردم

 

 !چشه؟ سیاوش زن مگه_

 

 حاال نمیومد خوشت ازش زمانى یه كه كسى_

 مى هوس یهو كه قدرى اون! شده؟ جذاب برات

 !بیرون؟ برى باهاش كنى

 

 كه شتاپ لب به دوختم و گرفتم ازش و نگاهم

 .بود باز هنوزم



 

 تا! خودت؟ ى خونه برگردى ندارى قصد تو_

 این تو و پات وقته خیلى دونم مى من كه جایى

 !نذاشتى؟ عمارت

 

 :دادم ادامه و خودش سمت چرخیدم

 

! شده؟ جذاب برات اینجا دوباره كه شده چى_

 .بدى انجام تونى مى خودتم ى خونه تو و كارات

 

 و دستم كه شم رد كنارش از سرى خواستم و

 تو زد زل. خودش سمت كشید منو و گرفت

 :گفت و چشمام

 



 با نكن سعى. نكن كارا این قاطى و خودت تو_

 . بدى انجام رو كارى بخواى اون و این حرف

 

 :گفتم ساختگى تعجبى با

 

 !كارى؟ چه_

 

 .بدى انجام خواسته ازت مهگل كه كارى همون_

 

 نمى چیزى كه فكر این با و نیاورم خودم روى به

 آروم و خودم بزنه دستى یه خواد مى و دونه

 .كردم

  

 !خواست؟ چى ازم مهگل مگه_

 



 !پرسى؟ مى من از گفته تو به_

 

 .انداختم باال ابروى

 

  .جریانى در من از بیشتر تو كه این مثل ولى_

 

 از كه طور همین و گذاشتم دستش روى و دستم

 :دادم ادامه كردم مى جداش خودم

 

 سرم باال مهگل شد بد حالم كه مونىمه روز_

 همه این ببینه و بپرسه و حالم خواست مى. موند

 راجب دونم نمى! نه؟ یا واقعیته پشتمه كه حرف

 راجبش مهگل فعال ولى زنى مى حرف كارى چه

 حتما انجامش از قبل زد اگه نزده حرف باهام

 .كنم مى مشورت تو با میام



 

 مینه رفتم تاقما سمت به سریع مخالفتش از قبل و

 در رو پرونده اون سریع شدم اتاق وارد كه

 مكرد عوض و لباسام. تشكم زیر گذاشتم و آوردم

 .اتاق تو زدم قدم به كردم شروع و

 

 خیلى برام دونه مى چیزایى یه اردوان كه این

 مى و چى همه زود همیشه چون. نبود آور تعجب

 انگار كرد پنهون ازش و چیزى شد نمى و فهمید

 كه بودم مونده من حساب این با. داره آدم جا مهه

 همتوج چطور میره آبى زیر داره سونیا باباى اگه

 نمى. بود اشتباه وسط این چیزى یه! نشده؟

 .چیه چیز اون دونستم

 

 .فهمیدم مى چیزى همه زودى به. فهمیدم مى ولى
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 شى مى الغر دارى ازمب بخور و غذات عزیزم_

 .استخون و پوست شدى ،

 

 :گفتم حمیرا به رو و كردم بلند و سرم

 



 !نرفت؟ اردوان_

 

 كشید لباسش به دستى كالفه حمیرا

 

 انجام و كاراش داره كه این مثل پایینه، هنوز نه_

 .ده مى

 

 !میاد؟ كى بابا_

 

 انداخت باال اى شونه حمیرا

 

 براى ىمشخص ساعتم بابات ، نیست معلوم_

 !چطور؟ ، نداره آمداش و رفت

 



 :دادم جواب و گرفت ازش و نگاهم

 

 .همینجورى هیچى،_

 

 انگار كه طورى و نشست كنارم تعجب با حمیرا

 :گفت خبره بى اون و افتاده اتفاقى

 

 شده؟؟ چیزى_

 

 . هیچى نه_

 

 تا دونست مى همیشه مثل. كرد سكوت اى لحظه

 نمى حتوضی رو چیزى نخوام خودم كه زمانى

 ك اصرارى دیگه پس. دم

 :گفت و میز كنار برگشت. نكرد



 

 و غذات بیا پاشو. میوفته دهن از بشه سرد_

 .. پاشو ، بخور

 

 فقط و نشستم میزم پشت. شدم بلند جام از اكراه با

 مشغول نده گیر دوباره حمیرا كه این براى

 و موند كنارم و اى دقیقه چند حمیرا. شدم خوردن

 خارج اتاق از خورم مى و غذام دارم دید وقتى

 باعث خوشمزش غذاى و خوبش پخت دست. شد

 ى پرونده سراغ برم و بخورم كامل و غذام شد

 .تخت زیر

 

 كارى نمیشه باشه عمارت اردوان كه موقعى تا

 با و تخت زیر گذاشتم دوباره رو پرونده. كرد

 هم اردوان. شدم خارج اتاق از میز كردن جمع



 تمام  و بود نشسته یشقبل جاى سره چنان

 . بود روش جلو تاپ لپ به حواسش

 

 آشپزخونه وارد و گرفتم ازش و نگاهم سختى بى

 مى ظرفارو داشت و بود اونجا سیمین فقط. شدم

 بدون و گذشتم میز روى و دستم سینى. شست

 .شدم خارج آشپزخونه از حرفى هیچ

 

 تسم رفتم راست یه و شدم باغ وارد پشتى در از

 چون ولى بود عالى هوا. نشستم وشر و تاب

 احساس كمى بودم نپوشیده حسابى درست لباس

 . كردم مى سرما

 

 به زدم زل و كردم حلقه خودم دور و دستام

 و خرابم حال تونست مى كه چیزى تنها. آسمون

 .بود پاییزى هواى و تاب همین كنه بهتر



 

 مىك پا با. كشیدم عمیقى نفس و بستم و چشمام

 تو خورد مى كه خنكى باد دادم، هول و تاب

 حال این با ولى تنم تو شست مى لرزى صورتم

 م،بپوش چیزى و اتاقم تو برگردم نداشتنم دوست

 ورد تر ومحكم دستم و كشیدم جلو و لباسم آستین

 و شونم روى نشست چیزى كه كردم حلقه خودم

 . برگشتم ترس با

 

 مسافرتى پتو و نشست شونم رو اردوان دست

 . كنارم نشست اومد و دورم پیچید و دستش

 

 رو به رو به اون نگاه و كردم نگاهش متعجب

 هوا و سردمه كه رفت یادم لحظه اون تو.  بود

 . میشه تر سرد داره

 



 دمبپرسی ازش خواستم بود، ایستاده حركت از تاب

 و اومد حرف به خودش كه كنه مى چیكار اینجا

 :گفت

 

 تصمیم تبرا داشت اى دیگه كسه كه موقعى_

 كردى سكوت كردى مى دخالت باید و گرفت مى

 نداره ربط بهت هیچى كه موقعى درست حاال و

 .كنى ماجرا قاطى و خودت خواى مى  همش

 

 جدیش نگاه و سمتم چرخید. شدم خیرش متعجب

 .من به دوخت و

 

 به حواسش كه بگم سیاوش به اول خواستم مى_

 كه بگم خودت به قبلش گفتم ولى باشه زنش

 این اب.نكنى اشتباهى كاره و باشى رفتارت مراقب

 .بشه درست یا خراب چیزى نیست قرار كارا



 

 هبچ حس. شد بسته دهنم كه بود جدى انقدر لحنش

 داره و داده انجام اشتباهى كاره كه داشتم رو اى

 .میشه توبیخ خاطرش به

 

 بقیه ولى نبوده اشتباه خودش نظر از كه كارى

 خیرش سكوت در. دنكر نمى فكر خودش مثل

 :داد ادامه لحنش همون با كه شدم

 

 !دیگه؟ فهمیدى و منظورم_

 

 لحظه. نگرفت من از سكوت جز جوابى هم باز

. شد بلند جاش از یهو و كرد نگام همینطور اى

 هفاصل با و شلوارش جیب تو برد فرو و دستش

 .ایستاد روم به رو



 

 این از قبل. بیرون بكش داستان این از و پات_

 ...درضمن. شم كار به دست خودم كه

 

 خیرش آشكار ترسى با من و كرد مكث كمى

 جلوى خواست مى دلم و داد مى بد گواه دلم. شدم

 و سكوتش اما. بگیرم رو زدنش حرف ى ادامه

 :داد ادامه و شكست

 

 زودتر هرچى قرار. عقده مراسم بعد ى هفته_

 اشتباهى كاره خوام نمى. كنیم تموم و چى همه

 .كن جمع و حواست پس بدى جامان

 

 نمت تمام و شد شل دستام ، افتاد شونم روى پتوى

 ات كردم تكرار ذهنم تو و حرفاش انقدر. بست یخ



 به نگاهى وال و هول با. كردم هضمش باالخره

 . بستم یخ من و رفت. نبود. انداختم اطراف

 

 هدیگ حتى. شد سر بدنم بعد ى هفته به فكر با

 همب بزرگى شوك انگار. بریزم اشك تونستم نمى

 ازم و العملى عكس هر قدرت كه بود شده وارد

 از بیشتر كردم مى تالش چى هر. بود گرفته

 میوفتاد جلو داشت عقد تاریخ. شدم مى دور هدف

 چیز همه یعنى.بودم نكرده كارى هیچ هنوز من و

! كردم؟ مى ازدواج اردوان! شد؟ مى تموم داشت

 !كردم؟ مى لقبو و شكستم باید یعنى

 

 انداختم و سرم تنم، تو نشست وحشتناكى سوز

 امشب. كردم حلقه خودم دور و دستم و پایین

 !بیاد؟ برف بود قرار یعنى بود، سرد چقدر
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 ذهن و فكر تمام و گذشت مى و طور همین روزا

 اه ساعت. تاب روى شب همون تو بود مونده من

 نمى پایین گلوم از چیزى و موندم مى اتاقم تو

 . رفت

 



 زل و نشستم مى پنجره روى به رو صندلى روى

 آماده باید كم كم.  زمین روى زرد برگاى به زدم

 . زندگیم زمستون سردترین براى شدم مى

 

 و بودم خورده بست بن به بچگى همون از انقدر

 هیچ دیگه كه بودن شده بسته روم پیش درداى

 خواستم مى. نداشتم دوباره شروع براى امیدى

 . تونستم نمى و برم اینجا از همیشه براى

 

 جلب سامیار به و من ى توجه داشت سعى بابا

 ام كردن نزدیك بعدیش ى نقشه كه این ،مثل كنه

 این سامیارم كه این مثل. بود هم به تا دو

 من به كمتر دیگه كه دونست مى رو موضوع

 .زد مى سر

 



 زده زنگ بهم مهگل بارها و بارها مدت ینا تو

 مجبور آخرشم. ندادم جواب دفعه هر من و بود

 عقد مراسم براى بابا. كنم خاموش و گوشى شدم

 و بود داده ترتیب بزرگى مهمونى یه اردوان

 خودش ندارم خرید براى رقبتى هیچ دید وقتى

 . مبپوش و یكیش تا داد سفارش لباس چندتا برام

 

 حالتى تو. ناراحت نه بودم حال شخو نه دیگه

 از بود معلوم هم حمیرا. بردم مى سر به خنثى

 دستش از كارى هیچ ولى ناراحت وضع این

 باید چطور دیگه دونست نمى حتى و برنمیومد

 االب بیاد كه نبودم ساله دو ى بچه. بده دلدارى بهم

 ادنی دیگه یكى نشد این نداره اشكال بگه و سرم

 .دهنرسی آهر به كه

 



 هی بحث. نبود عروسك یه یا بازى اسباب یه بحث

 مدونست مى بعید دیگه كه شكسته دل یه ، بود آدم

 خیلى من و بود دزدیده و دلم اردوان. شه ترمیم

 و نیاورد طاقت كه دیر انقدر. دنبالش اومدم دیر

 .شكستش

 

 هم داغه هم. بخور و دمنوش این بیا فرمیسك_

 .چسبه مى هوا این تو

 

 گرفته رو لیوانى. حمیرا سمت چرخوندم و سرم

 برخالف چشماش اما زد مى لبخند و سمتم بود

 و درد و غم از بود شده پر و خندید نمى لباش

 .ناراحتى

 

. ردمك تشكر آرومى به و گرفتم دستش از و لیوان

 .نشنیدم و خودم صداى خودمم كه آروم انقدر



 

 !بهترى؟_

 

 لیوان دور و سردم دستاى و دادم تكون سرى

 و درش و پنجره كنار رفت حمیرا. كردم حلقه

 :گفت غمى از پر صداى با و بست

 

 انقدر. بگیره بارون امشب كنم فكر سرده هوا_

 دیگه چرا دونم نمى من.  نذار باز رو پنجره این

 سرما این تو كى آخه ، كنى نمى حس سرمارو

 ! كنارش؟ میاد و كنه مى باز رو پنجره

 

 شلبا به دستى و شد تر زدیكن بهم. كردم سكوت

 :داد ادامه و كشید تنم

 



 میاد سامیار صبح فردا بخوابى، دیگه بهتره_

 ادمهی. شمال برین مدت یه بیاد گفتم بهش دنبالت

 هوا االن هم اونجا. بودى دریا عاشق همیشه

 لز هم و پنجره پشت بشینى تونى مى. بارونیه

 مكرد جمع وسایالیتم. بارون هم دریا به بزنى

 .میوفتین راه زود صبح

 

 و  ى دسته. بود داغ زیادى لیوات. سوخت دستم

 :كردم بلند و سرم و گرفتم

 

 !شمال؟_

 

 مگه. چسبه مى شمال هوا این تو. شمال آره_

 !نداشتى؟ دوست و شمال

 



 !چندمه؟ امروز_

 

 :گفت كردن ِمن ِمن با و كرد هول حمیرا

 

. هیازدهم نه دهمه كنم فكر دونم نمى! چندم؟_

 وپاش! ؟ دارى تاریخ و تقویم به چیكار تو اصال

 ارىد نیاز چى دیگه ببین بنداز ساكت به نگاه یه

 و كفش. گذاشتم لباس دست چند برات. بردارى

 مه پالتو و بارونى كنى، انتخاب خودت گذاشتم

 گذاشتم چترم. تره سرد هوا اونجا گذاشتم برات

 ...وقت یه كه

 

 !بیستمه؟ فردا_

 



 تمدس لیوان به مكث كمى با و گزید و لبش حمیرا

 .كرد اشاره

 

 وقته خیلى بخورش شده سرد دیگه االن_

. بخشه آرام. خورد داغ باید و دمنوش. ریختمش

 من بخواب تو. بخوابى راحت شب میشه باعث

 وقت یه كه كنم مى چك و ساكت دوباره رم مى

 .باشه نداشته كسرى و كم
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 دمنوش دور و دستم دوباره و شدم بلند جام از

 دمنوش و بود كرده یخ بازم دستام. كردم حلقه

 مى بلند بخار ازش هنوزم كه طورى بود داغ داغ

 .بود شده خیس بخارش از سردم دستاى و شد

 

 به خطاب و انداختم اتاق ى گوشه ساك به نگاهى

 :گفتم حمیرا

 

 !آره؟ فرداس_

 

. كنه پنهون و نگاهش غم نتونست حمیرا بار این

 و چهرش كل ناراحتى و خشكید لبش رو لبخند



 چشماى تو زد زل و شد نزدیك بهم. گرفت فرا

 .روحم بى

 

 تو نیست نیازى گن مى چى بقیه نیست مهم_

 تا و برو سامیار با فردا همین. برو. بمونى اینجا

 مى قسم. بمون اونجا خواى مى كه وقت هر

 دوباره اصال. نداره خبر موضوع از بابات خورم

. شو دور اینجا از مدت یه فقط.  آمریكا برگرد

 خودت براى جدید زندگى یه كن سعى و برو

 تدوری كه این با. بساز و زندگیت و برو بسازى

 فرمیسك برو. نبینى تا برو ولى سخته برام

 .برو كنم مى خواهش

 

 و زدنش حرف جلوى بغض و لرزید مى صداش

 . كردم وارد دستم لیوان به فشارى. بود گرفته



 داغیه چرا! بود؟ سرد هنوزم دستم چرا دونم نمى

 !كرد؟ نمى گرم و دستام لیوان

 

 قدمى بگیره و دستم بخواد حمیرا كه این از قبل

 دمنوش از خورده یه كه طورى. رفتم عقب

 . لباسم رو ریخت

 

 !بیستمه؟ فردا_

 

 وىر تلخى لبخند انداخت پایین و سرش كه حمیرا

 ینا تو كه شبى همون. بود فردا ، پس. نشست لبم

 .كنم آماده براش و خودم داشتم سعى مدت

 



 ىرو گذاشتم و دمنوش لیوان. رفتم كمدم سمت به

 داشتم كه حالى در و كردم باز و كمد در. میز

 :گفتم زدم مى كنار رو شده آویزون هاى لباس

 

 یزونشآو اینجا! كو؟ گرفته گفت بابا كه لباسایى_

 یا گرفتین آرایشگاه وقت برام فردا! كردى؟

! دعوتن؟ هم اینا راشین راستى! میاد؟ آرایشگر

 شد خراب گوشیم آخه! ؟ نزده زنگ مدت این تو

 !میاد؟ امشب! كجاست؟ سامیار خاموشه،

 

 برگردوند و من و نشست شونم روى حمیرا دست

 كرد نگام تعجب با و خودش سمت

 

 !فرمیسك؟ خوبى_

 



 فردا مهمونى! كجاست؟ لباسام. خوبم رهآ_

 !دیگس؟ جاى یا عمارته

 

 تمون جلوش و دستم من و كرد سكوت حمیرا

 :پرسیدم دوباره و دادم

 

 لباسام گم مى! دى؟ نمى جواب چرا! حمیرا؟_

 انتخاب و  شب فردا لباس خوام مى! اینجاست؟

 ىول نداریم نسبتى هم با اردوان و من درسته. كنم

 چون و. پسرعموییم عمو دختر كنن مى فكر همه

 بزرگ و كردیم زندگى عمارت یه تو هم با سالها

 اخیلی نگاه االن. داریم و فامیل یه حكم االن شدیم

 و چطوره آرایشم و پوشیدم چى ببینن كه منه رو

 .رقصم مى چطور

 



 راحمی اشكاى تا  كمد داخل لباساى سمت برگشتم

. آوردم رشوند كمد تهه لباساى دیدن با. نبینم رو

 .بودن كیسه یه داخل كه لباس تا سه

 

 میشه از هارو لباس و تخت روى گذاشتمشون

 اب لباس سه. بود بلند تاش سه هر. آوردم بیرون

 همون با. مشكى و قرمز بنفش،. مختلف رنگاى

 . برداشتم رو مشكى لباس نگاه اولین

 

 راىب فردا. میومد فردا مراسم به بیشتر لباس این

 ... من براى و بود جشن همه

 

 :گفتم حمیرا به رو و رفتم باال و لباس

 

 !خوبه؟ این_



 

. دكشی پر لبام روى از لبخند خالیش جاى دیدن با

 یراحم حتى. نبود كردن بازى نقش به نیازى دیگه

. رفت و نداشت و درد همه این دیدن طاقت هم

 و لباس. برم راحتى همین به تونستم مى منم كاش

 و بود شده خیس كه تنم لباس و یزم روى گذاشتم

 تازه شكمم روى قرمزیه دیدن با. كردم عوض

 روى و سردم دست. كردم حس و سوزشش

 ملباس پوشیدن با و گذاشتم شكمم قرمزى قسمت

 ىم صدا با و میومد بارون. پنجره پشت برگشتم

 .شیشه به خورد

 

 سخی چشمام و شكست باالخره ایم هفته یك بغض

. باریدن مى امشب كه برهایىا مثل درست.  شد

 كت با اردوان تصویر. بود پر هم اونا دل انگار

 باعث و گرفت جون چشمام جلوى دامادى شلوار



 به بزنم زل و بذارم پنجره روى و دستم شد

 به. نبود مهم برام هیچى دیگه. بارون بارش

 بار آخرین براى و. بودم رسیده مطلق پوچیه

 آغوش تو. مكرد تصور اردوان كنار و خودم

 . گرمش

 

. داره دوستم هنوزم كردم حس بار آخرین براى

 مى تموم چي همه امشب. شد تموم دیگه...  كه

 یه. متحرك ى مرده یه شدم مى باید فردا از و شد

 فردا... فردا و كردم مى زندگى یادش با و امشب

 نفسش فرمیسك فردا. نمیاوردم دووم شك بدون

 . شد مى قطع

 

 مى تاول داشت كم كم كه شكمم زخم جاى دستى

 .كنم حس و سوزشش تونستم مى حاال. كشیدم زد

 هم روى و چشمام. قلبم سوزش مثل درست



 سرم تو آهنگى شد باعث بارون صداى گذاشتم

 :بخونم باهاش لب زیر و شه اكو

 

 كنم چه تو بى من

 كنم چه یادت با

 عاشقم من تو با

 كنم چه تو بى

 

 ستنی تو تقصیر خراب حال این

 است دل تقصیر

 !كنم؟ چه دل با

 

 شبم به باران زد

 لبم به آمد جان



 شدم تنها تو بى

 !كنم؟ چه آخر

 

 شدم دیوانه عشق شدت از

 !كنم؟ چه آخر خودم دست از

 

 لرزى سرد باد هجوم با و كردم باز رو پنجره

 االح.  شد شل پنجره روى از دستم. تنم تو نشست

 باغ و وشهگ كه هایى صندلى و میز تونستم مى

 دعق جشن. بود جشن عمارت فردا. ببینم و بودن

 !بودم؟ گفته ، اردوان
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 براى. شدم بیدار خواب از صدا و سر با صبح

 و اتاق در قبل شب از اتاق تو نیاد حمیرا كه این

. مگوش تو بودم گذاشته هنذفرى و بودم كرده قفل

 كه بود شده تموم گوشیم شارژ كه ینا مثل ولى

 و سر فقط جاش به و بود شده قطع آهنگ صداى

 . میومد پایین صداى

 



 وپت. بودم چسبیده خودم به رو پتو سرما شدت از

 و سر صداى. شدم جدا تخت از و زدم كنار رو

 .  گرفتم درد سر كه بود زیاد حدى به صدا

 

 و سرد اتاق. بودم كشیده رو هم رو اتاق پرده

 . بود تاریك

 شده بسته اتاق ى پنجره دیگه روزاى برخالف

 كرده خاموش و اتاق شوفاژ كى دونم نمى  و بود

 .بود زده یخ اتاق طور این كه بودم

 

. شدم خارج اتاق از آروم و كردم باز و در قفل

 ها نرده كنار رفتم نشه متوجهم كسى كه طورى

 و اتتغییر دیدن با. پایین به زدم زل و ایستادم

 كه شد مى باورم داشت كم كم پایین شلوغیه

 .خبره چه امروز

 



 كرده درست امشب مراسم براى و عمارت كل

 داخل.عمارت تو بود ریخته خدمتكار كلى و بودن

 شیك هاى صندلى و میز از بود شده پر عمارت

 

 و عمارت نماى كلى خوشگل هاى آرایى گل

 عمارت تو چیزى هر از.  بود كرده عوض

 الكى مشروبات از. خورد مى چشم به یناشبهتر

 .دیگه چیزهاى كلى و غذا و دیزاین تا گرفته

 

 این ى همه داشتم توقع انگار. شد خالى دلم تهه

 هشوخی یه یا كابوس، یه. باشه خواب یه اتفاقات

 .بشه تموم باالخره كه مسخره

 

 انجام مشغول كدوم هر كه خدمتكارایى به بهت با

 خدمتكارا از یكى كه كردم مى نگاه بودن كار یه

 نبینه منو كه این براى و اومد ها پله سمت به



 وانارد دیدن با كه اتاق تو برم كه برگشتم سریع

 .ایستادم جام سره بود ایستاده روم به رو كه

 

 .بود تنش مشكى جین شلوار و چهارخونه پیراهن

 نگاهى. اومد سمتم به اردوان. زد خشكم همونجا

 میومد باال ها پله از داشت هك خدمتكارى به

 یدكش منو و گرفت و دستم یهویى خیلى و انداخت

 .اتاق تو

 

 تكلمم قدرت انگار. بودم شده الل چرا دونم نمى

 حرفى هیچ تونستم نمى و بودم داده دست از و

 به رو و بست و در. شد اتاق وارد اردوان. بزنم

 :گفت من

 

 ! نرفتى؟ چرا_



 

 ماساژ آروم و بود فتهگر اردوان كه و دستم مچ

 روم به رو مرد این شد نمى باورم هنوزم. دادم

 و دزدیدم ازش و نگاهم. بشه داماد امشب قراره

 .انداختم پایین و سرم

 

 و چونم رو گذاشت و دستش ، شد نزدیك بهم

 تو زدم زل كوتاه اى لحظه. كرد بلند و سرم

. بود نگاهش تو خاصى قرارى بى یه. چشماش

 نشپنها جدیتش تمام با تونست نمى كه قرارى بى

 تشخیص و نگاهاش تمام تونستم مى دیگه. كنه

 .بدم

 

 مثل. زدم پسش و گذاشتم دستش روى و دستم

 چونم روى از و دستش و نكرد مقاومت گذشته

 حالى در و زد موهاش به چنگى كالفه. انداخت



 صداى با زد مى قدم اتاق تو من به پشت كه

 :گفت عصبى

 

 امروز نشد قرار مگه! نرفتى؟ میارسا با چرا_

 !نمونى؟ اینجا

 

 :زدم لب آروم به

 

 .نذاشتم كسى با قرارى همچین من! قرار؟_

 

 :شد تر بلند صداش

 

 دره چرا اصال! نگفت؟ بهت حمیرا دیروز مگه_

 جواب زدن صدات چى هر و كردى قفل و اتاقت

! كنى؟ مى چیكار دارى هست معلوم هیچ!ندادى؟



 ى متوجه چرا! خریت؟ به زدى و خودت چرا

 !نیستى؟ اوضاع

 

 :داد ادامه ترى آروم صداى با و سمتم برگشت

 

 !فرمیسك؟ كنى مى دیوونه منو دارى چرا_
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 :گفتم آمیزى تمسخر لحن با لب زیر

 

 !دیوونه؟_

 

 وردخ تكونى گلویش سیبك. شد نزدیك بهم هم باز

 :گفت داشت من كردن رام در سعى كه لحنى با و

 

 شو آماده پاشو! فرمیسك؟ كنى مى لجبازى چرا_

 . دنبالت بیاد سامیار به زنم مى زنگ

 

 :گفتم و رفتم عقب قدمى

 

 .رم نمى جایى من_



 

 پاشو خوش زبون با. مخم رو نرو فرمیسك_

 بذارمت خودم ببندم و پات و دست نذار شو آماده

 .ماشین تو

 

  رفتم تر عقب

 

 بله دیگه یكى به من جلوى برات سخته! چرا؟_

 !بگى؟

 

 انگار ولى زدم و حرف این چرا نفهمیدم خودمم

 این شد تر آشفته اردوان ى قیافه. هدف وسط زدم

 به شدش مشت دستاى و كشدارش هاى نفس از و

 .فهمید شد مى راحتى

 



 نمى. بهش زدم زل و گذاشتم تخت ى لبه و دستم

. دمب دستش از كنم قبول تونستم نمى و خواستم

 :گفتم و كشیدم عمیقى نفس

 

 اینجا از و من خواى مى! بزنى؟ جا ترسى مى_

 همش كه!شه؟ كمتر آشفتگیت این تا كنى دور

 و حالت این نباشه نیاز و نیوفته من به نگاهت

 ! كنى؟ پنهون

 

 همیشه بود یادم وقتى از. دادم قورت و بغضم

 دادن نشون و هم به اردوان و من حرفاى

 با جفتمون. بود مستقیم غیر احساساتمون

 اب مثال یا. گفتیم مى هم به و حسمون رفتارمون

 مى راحتى همین به داشتیم كه قوالیى. قوالمون

 .زیرش زدیم

 



 خورد مى دردم چه به غرورم ، شدم نزدیك بهش

 زن یه با ها بعد كه! باشمش؟ نداشته دیگه اگه

 ى نگفته ىحرفا براى و خودم و ببینمش دیگه

 . كنم سرزنش امروز

 

 دستش از همیشه براى باید حتما! كى؟ تا سكوت

 خودم به تا كنم دیگریش تقدیم دستى دو و بدم

 این شد نمى باورم. ایستادم روش به رو! بیام؟

 .باشه پیش سال سه مرد همون مرد

 

 من مقابل و بود سابق اردوان همون همه براى

 فرق بهش من گاهن شاید یا. جدید مرد یه شد مى

 ماخ تمام با نابلدیاش تمام با و مرد این من. داشت

 مالیمش كج هاى لبخند و درشت و ریز هاى

 .شناختم مى خوب

 



. شسین ى قفسه روى گذاشتم و آوردم باال و دستم

 انگار كه خورد مى تكون طورى دستم زیر قلبش

 .بیرون بزنه سینش از بود ممكن آن هر

 

 :زدم لب و قرارش بى چشماى تو زدم زل

 

 كه فرمیسكى همون. اردوان همونم هنوزم من_

 زتا ثانیه یه حتى نداشتى شرایط ترین سخت در

 كنار و بودى كنارش همیشه كه همونى. شه جدا

 مى كه شده غریبه انقدر حاال. شد بزرگ خودت

 خواى مى كه! بزنى؟ پسش همیشه براى خواى

 ! كنى؟ دورش خودت از

 

 :زد لب رومىآ صداى با اردوان

 



 ...فرمیسك_

 

 زدم تلخى لبخند

 

 چیزى و باشم خودخواه خودت مثل خواستم مى_

 خودم واسه شده كه قیمتى هر به و خوام مى كه

 رسیدم نقطه این به اینجا كه حاال ولى.  دارم نگه

 تنتوانس خواستن گاهى بینم مى. نمیشه بینم مى

 یه خوام مى حداقل ولى. تونم نمى كه. نیست

.  ببینمت دور از شده حتى كه. باشم و بامش

 واسه نه ، میرم خواى مى كه طور همون بعدش

 رم مى. رم مى همیشه ى واسه روز دو روز یه

 بذار ولى. كنم نمى نگاه و سرم پشت دیگه و

 نرسیده صبح به. امشب همین فقط. بمونم امشب

 زا حتى باشم عقدت مراسم تو خوام مى فقط. رفتم

 !زیادیه؟ چیزه این. دور



 

 دش منقبض فكش. نشست خون به اردوان چشماى

 روى زیاده دونستم مى. لرزید مى دستاش و

 ى قفسه روى از و دستم. بودم مجبور ولى كردم

 . گردنش روى گذاشتم و بردم باال سینش

 

 دو چه تو دونستم مى. بود شده كشدار نفساش

 براى شاید. نبود زدن جا مرده. افتاده گیر راهى

 اب كه قرارى و قول زیر بزنه تونست نمى همین

 !اده؟د قولى سونیا به اصال. گذاشته دیگه دختر یه

 

 لب. نشست گودنش دور و اومد باال دیگمم دست

 كوتاه اى لحظه. نتونست اما بزنه حرفى كه باز

 كردن باز با و گذاشت هم روى و چشماش

 چشم مثل و زد كنار و من سریع خیلى چشماش

 .شد خارج اقات از زدن بهم



 

 و چكید گونم روى كه اشكى اولین ندید و رفت

 بود من تیر آخرین این. شد سست كه پاهایى

 چیزى نبود قرار كه این مثل. تالش آخرین

 .شه درست

 

 .دادم بیرون صدا بى و نفسم و بستم و چشمام

 

 [۱۱:۳۱ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک

 

#part_497 

 

 

 

 



 

 

.  بهش بودم زده زل و بود تخت رو آماده لباسم

 بینمب و آیینه جلوى برم شم بلند كه این ناى حتى

 رو كرده چیكار موهام و صورت با آرایشگر

 .نداشتم

 

 مشكى لباس یه ، برداشتم رو تخت روى لباس

 سرشونم روى كه كوتاه هایى آستین با بلند

 . میوفتاد

 

 قتىو از ، كشیدم پایین و لباس كنار نامرئى زیپ

 اب و گذشت مى ربعى یه ودب رفته آرایشگر كه

 ماون و كنه خاموش و برق كه بودم گفته رفتنش

 رفت، و كرد خاموش و برق تعجب كمال در



 تن به و عذام لباس و آوردم در و هام لباس

 . كردم

 

 

 هك این براى شدم مجبور كه بود بلند انقدر لباس

 مه رو بلندم پاشنه هاى كفش نكنه گیر پام زیر

 نمى كه كردم مى خستگى ساحسا انقدر. بپوشم

 و متعادل سانت ده پاشنه هاى كفش اون با تونستم

 . كنم حفظ

 

 زل كم نور اون تو و نشستم آرایشم میز پشت

 ژر ببینم تونستم مى كه چیزى تنها. خودم به زدم

 رژى. شد مى دیده لبام روى كه بود رنگى قرمز

 .داشت تضاد لباسم رنگ با كه

 



 پاكش خواستم و شتمبردا و میزم روى دستمال

 پیچید كه صدایى با آخر ى لحظه درست كه كنم

 .شدم پشیمون سرم تو

 

 "نزن و رژ این جمع تو وقت هیچ دیگه" 

 

 كه افتادم روزایى یاد شد، خشك هوا رو دستم

 به و كردم مى بحث اردوان با رژ رنگ این سره

 همه كه رنگى. كنم پاكش شدم مى مجبور ناچار

 نای نتونستم وقت هیچ ولى میاد بهم گفتن مى

 . بزنم و رژ رنگ

 

 با و امروز خواست مى دلم. آوردم پایین و دستم

 اردوان كه بكنم رو كارى همون. كنم لج خودم

 بدش كه بپوشم رو لباسى همون. نداشت دوست



 بیزار ازش كه بزنم رو رژى همون و میومد

 .بود

 

 مى مهمونا اومدن از خبر پایین صداهاى و سر

 نفس و گذاشتم هم روى و چشمام اى لحظه. داد

 به بتونم  تا كشید طول كمى.كشیدم عمیق هاى

 .شم بلند جام از و بیام خودم

 

 هم باال همین از ، شدم خارج اتاق از سریع خیلى

 و بودن كرده درست كه بزرگى عقد سفره شد مى

 و بودن دورش نفر چند كه شیك عقد سفره یه. دید

 و دهنم آب. رفتن مى ور باهاش داشتن هنوزم

 كه باش آروم كه زدم تشر خودم به و دادم قورت

 .نكن بغض

 



 هك بودم نیومده پایین هنوز و ایستادم ها پله روى

 مشكى شلوار كت اون با. افتاد اردوان به نگاهم

 از تر جذاب شدش داده حالت و مرتب موهاى و

 .رسید مى نظر به همیشه

 

 تا گرفتم و كنارم ى نرده محكم و لرزید دلم

 فحر دیگه نفر چند و سیاوش با داشت. نیوفتم

 زیدمگ و لبم. سونیا دنبال بود نرفته هنوز. زد مى

 نمى باورم هنوزم. كردم وارد دستم به فشارى و

 داشتم نگه دلم تو سال همه این كه عشقى داره شد

 امروز كه مردى این یعنى. ره مى دست از

 !؟..من اردوان! بود؟ اردوان بود عقدش

 

 اومدم بودم تو تاب بی خیلی نبودُ  ازت خبری

 وجودم شد گریه پر اما سراغت



 منمیدون نازم و مهربون گل بودم تو دلتنگ خیلی

 بازم شده چم اصال یا اینجام چرا
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 مشغول كسى هر. رفتم جلو لرزون پاهاى با

 كس هیچ. من جز خندید مى و بود كارى انجام

 و كشم مى نرده رو و دستام. نشد من ى متوجه

 عمارت تو و نگاهم میومدم پایین كه طور همون

 .چرخوندم مى

 

 یهویى خیلى موند ثابت اردوان رو كه نگاهم

 . خورد گره هم به نگاهمون و سمتم برگشت

 

  وجودم شد گریه پر سراغت اومدم وقتى“

  كردى مى نگام جورى یه

 ”نبودم شقتعا انگار

 



 عمیق اخماش یهو و بهم زد زل كوتاه اى لحظه

 فشردن تونستم مى فاصله این با حتى. شد تر

 .كنم حس هم رو هم رو دندوناش

 

 نگاهش از و این بود داغون من مثل اونم حال

 درست. شكست من مثل هم اردوان. خوندم مى

 .پیش سال سه

 

 و نگاهش. اومد خودش به من از زودتر اردوان

 زد مى كنار رو بقیه كه طور همون و گرفت زما

 من و رفت. شد خارج عمارت از سریع خیلى

 ات بخنده داشت سعى كه لبى و شكستم دل و موندم

 .كنه پنهون و چهرم غمه

 

 اما بیارم یادت اومدم قرارا و قول همه اون“

 ندارم برگشتن واسه راهی دیگه انگار



 اچر بهغری فضا این چقد امشب گلبارونه اینجا

 ”عجیبه میخندم چرا نمیگم هیچی من

 

 یراحم اومد سمتم به كه كسى اولین و پایین رفتم

 بغض من جاى اون. كرد مى نگام نگرانى با. بود

 هیچ تونست نمى و كرد نگام فقط. بود كرده

 . بزنه حرفى

 

 دستى لحظه همون كه خوبم بگم بهش خواستم مى

 الفهك ى چهره با و برگشتم. نشست شونم روى

 .شدم رو به رو مهگل ى

 

 :گفت حمیرا به رو و گرفت و دستم

 



 حترا خیالتون دارم كار فرمیسك با من ببخشید_

 .هست بهش حواسم

 

 شدم كشیده مهگل توسط و داد تكون سرى حمیرا

 بود وممعل تنش لباساى از. پایین اتاقاى از یكى تو

 هك صدایى با من به رو و بست و در. رسیده تازه

 :گفت نشه بلند اشتد سعى

 

! كنى؟ مى چیكار دارى هست معلوم هیچ_

 گفتم بهت كه كارى اون چرا! ؟ تو شدى دیوونه

 و گم و دادم بهت كه هایى پرونده چرا! نكردى؟

 نگاه یه درك به ها پرنده اون اصال! كردى؟ گور

! افتادى؟ روزى چه به دیدى! انداختى؟ خودت به

 مى! میسك؟فر كنى چیكار زندگیت با خواى مى

 و ببینى رو تا دو اون بشینى همینجورى خواى

 !خواى؟ مى اینو! آره؟ بخورى غصه



 

 گذاشت و دستش. دادم تكون نه ى نشونه به سرى

 .داد تكونم آروم و شونم رو

 

 اصال! كنى؟ چیكار خواى مى! چى؟ پس_

 پسر اون با دونى مى كنار به خودت احساس

 از بعد تمام سال سه دونى مى! كردى؟ چیكار

 از قبل ماه دو یكى كه ؟!رفت ایران از تو رفتن

 مى! برگشت؟ بابات اجبار به اونم تو برگشت

 بابات رو بشه زنش قراره كه دخترى این دونى

 كارى مسائل سرى یه سره و كرده انتخاب براش

 و ازدواج این خواد مى داره بابات به كه ِدینى و

 !كنه؟ قبول

 



 از دستاش. گرد مامچش و شد قطع اى لحظه نفسم

 ور بیوفته كیفش شد باعث و شد شل شونم رو

 :شد تر بلند كمى صداش. زمین

 

 جفتتون! كنین؟ مى چیكار دارین تا دو شما_

 طور این بعد هم واسه زنین مى پر پر دارین

 و حال! دیدى؟ و اردوان قیافه! گرفتین؟ گارد

 آمریكا اومده دونى مى اصال! دیدى؟ و روزش

 نهك مى فكر اونم. دونه مى باباتم و این و دنبالت

.  شده بیخیالت یعنى نگردونده برت اردوان چون

 نرسیدی نتیجه این به و زدین حرف هم با شاید كه

 اتفاقى چه اونجا فرمیسك. خواین نمى و هم

 دوستش اصال! زدى؟ پس و اردوان چرا! افتاد؟

 این به كنم مى شك دارم دیگه واقعا! دارى؟

 بازى بچه داره وسط این تونیكی. موضوع

 !نه؟. تویى اون كنم فكر و درمیاره



 

 بهت با و كردم پر و بینمون ى فاصله قدم یه با

 :پرسیدم

 

 چى! رفت؟ ایران از من رفتن از بعد اردوان_

 !تو؟ گى مى دارى

 

 آروم كمى كه حالى در و داد تكون سرى مهگل

 :گفت بود شده

 

 موضوع از تو بود سپرده همه به بابات آره_

 بشنوى من زبون از خواستم نمى. نبرى بویى

 دنبال اومد كه این از بعد اردوان. بگم باید ولى

 كه بود پیش ماه چند همین. برنگشت دیگه تو

 پیش و ازدواجش بحث سریع خیلى بابات و اومد



 شركت تو بار چندین نكرد قبول اولش. كشید

 رام اردوان چرا دونم نمى آخر در و شد بحثشون

 تو به اینا ى همه دونم مى فقط. كرد قبول و شد

 .داره ربط

 

 سرم نشستم اتاق داخل صندلى روى همونجا

 گذاشتم میز روى و سرم. كشید مى سوت داشت

 :گفتم اى خفه صداى با و

 

 !بود؟ آمریكا_

 

 روى از و سرم سرسع داد مهگل كه جوابى با

 :شدم خیرش باز دهنى با و كردم بلند میز

 



 شده شریك آقایى یه با دونم مى فقط نمدو نمى_

 .احتشام كیارش. احتشام اسم به
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 لرزید مى لبام كه حالى در و ایستادم روش به رو

 :گفتم

 



 !احتشام؟_

 

 جواب بود كرده تعجب من رفتار از كه مهگل

 :داد

 

 !شناسیش؟ مى_

 

 پشت مهگل هب و گذاشتم و سرم روى و دستم

 زمزمه لب زیر و احتشام اسم بار چند. كردم

 .بیرون زدم اتاق از یهویى خیلى و كردم

 

. دبو افتاده شمارش به نفسام زیاد عصبانیت از

 سامیار دیدن با و چرخوندم عمارت تو و نگاهم

 . رفتم سمتش به جوونى مرد كنار

 



 مى نگاه دارن و اطرافمونه كى كه ندادم اهمیتى

 اجازه كه این از قبل و ایستادم روش به رو. كنن

 :گفتم بدم بهش و واكنشى هر و

 

 .بزنم حرف باهات باید_

 

 از. كرد نگاهم سوالى و سمتم برگشت سامیار

 قدرى اون حاال كه شد متوجه چهرم حالت

 هب كنم شروع كنه مخالفت اگه كه هستم عصبانى

 حاال" گفت كنارش مرد به رو. داد بى و داد

 .سمتم اومد و" میام

 

 زا تر جلو" اتاق تو بیا" گفت مى كه حالى در و

 .لرزید مى عصبانیت از تنم تمام. افتاد راه من

. اباب ى خونه كتاب تو رفتیم و افتادم راه دنبالش

 گفت من به رو و بست و در سامیار



 

 !شده؟ چى_

 

 جلوى و گرفتم مشتم تو و یقش یهویى خیلى

 :گفتم متعجبش چشماى

 

 ، من جز بودین خبر با چیز همه زا همتون_

 مى بازى منو داشتین مدت این تو همتون! آره؟

 ازش نگو! بود؟ كجا سالها این تو اردوان! دادین؟

 پیش اردوان. كنم نمى باور كه بودى خبر بى

 مدتى تمام بعد! راشین؟ شوهره! آره؟ بود كیارش

 خبر برام اردوان حال از خواستم مى ازت كه

 كاراى درگیر یا خبرى بى گفتى مى بیارى

 ایران اصال اردوان! شركت؟ كدوم! شركته؟

 و زندگیم چرا! نگفتى؟ من به اینارو چرا!بوده؟



 بهت احمق منه چرا! كشیدین؟ لجن به اینطور

 !؟!چراااااا؟ كردم اعتماد

 

 

 تداش سعى و گذاشتم دستم روى و دستش سامیار

 كنه آرومم

 

 بهت و چیز همه كن باور ، فرمیسك باش آروم_

 .نگفتم دروغ بهت من. باش آروم فقط تو. گم مى

 هك شركتى ولى بود شركت كاراى درگیر اردوان

 نموندن ایران دلیل. كرده تاسیس كیارش با

 بابات شدید دادن گیر هم بودى تو هم اردوان

 همش بابات كه روزایى همون. ازدواجش براى

 به سونیا یا كرد مى نزدیك اردوان به رو سونیا

! یادته؟ فهمیدى مى تو و زد مى زنگ اردوان

 بیاى من با كنى قبول تو شد باعث چیزا همین



. كندى نمى دل اردوان از راحتیا این به وگرنه

 ولى كرد بابات كارارو این ى همه دادم قبول

 خودت خاطر به. بود نگرانت اونم بده حق بهش

 روز به روز موندن ایران با تو. كرد و كار این

 .شدى مى بدتر

 

 :گفتم درد دنیا یه با و شكست بغضم

 

 !خوبم؟ االن_

 

 و رفتم عقب عقب. كرد نگام شرمنده سامیار

 :زدم لب آروم

 

! ؟كردین چیكار زندگیم با! كردین؟ چیكار من با_

 !كنم؟ بدبختى احساس انقدر شدین باعث چرا



 

 میز روى گذاشتم و سرم و نشستم صندلى روى

. متنفرم بابام از كردم سح بار اولین براى. جلوم

 ریخت بهم و زندگیم هاش نقشه با كه كسى از

 .متنفرم

 

 هب زدم زل و گرفتم دیگم دست با و چپم دست مچ

. كرد مى خودنمایى دستم روى كه تیغى جاى

 شدن رنگ كم وجود با كه تیغ جاى به دستى

 :گفتم لب زیر و كشیدم بود مشخص هنوزم

 

 خودم. كردم كارو این خودم. خودمه تقصیر_

 .خواستم خودم آره. نگید بهش خواستم

 



 سامیار دست.  خورد مى بهم همه از داشت حالم

  نشست سرم روى

 

. نارك گذاشتم و بابات وقته خیلي بدون اینو فقط_

. كردم تو خاطر به فقط كردم مدت این هركاریم

 بهت اینا از زودتر خواستم مى ستاره روح به

 چهار بیست كه. شي هوایى ترسیدم ولى بگم

 اردوان از بخواى و كنارم بشینى بیاى ساعته

 اردوان بارم یك حتى من مدت این تمام در. بگم

 با اردوان دونست نمى راشینم حتى.  ندیدم و

 راجب وقت هیچ كیارش چون همكاره شوهرش

 اب اردوان فهمیدم وقتى منم ده نمى توضیح كارش

 همون ولى.  خوردم جا اولش شده همكار كیارش

 و اردوان آماره زد زنگ بهم بابات كه بود موقع

 . نبرى بویى تو باشه حواسم خواست ازم.داشت

 سكرت قضیه این بود سپرده كیارشم به حتى



 مى دوستى كیارش زنه با دونست مى. بمونه

 .برسه گوشت به ترسید

 

 !چیه؟ كارا این از بابا هدف_

 

 :داد جواب مكث كمى با سامیار

 

 نمى واقعا. دونم نمى. شده والس منم براى_

 .دونم
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 :گرفت سمتم به و دستمالى

 

 بسه هم حاال. میشه معلوم چى همه باالخره_

 هاگ البته. میشه خراب آرایشت نكن، گریه دیگه

 . باشى مهمونى تو و بیرون بیاى خواى مى

 

 آروم و گرفتم ازش و ،دستمال كردم بلند و سرم

 وت هیچى و بود بد خیلى حالم. كشیدم چشمم زیر



 .نفر یه جز كنه آرومم تونست نمى موقعیت اون

 .نمیومد وقت هیچ دیگه كه نفرى یه

 

 سیر دل یه و خواست مى و آغوشش فقط دلم

 نم فقط فهمیدم مى تازه! بود؟ زیادى چیزه. گریه

 مى كاش. بود قربانى هم اردوان.  نبودم قربانى

 ...كاش. گذره مى بابا سره تو چى فهمیدم

 

 جام از شد بیشتر كه بیرون صداى و سر صداى

 كه سامیار به نگاهى وال و هول با. شدم بلند

 و انداختم بود زده تكیه دیوار با آروم و ساكت

 :گفتم

 

 !اومدن؟_

 



 دادن تكون سرى مكث كمى با

 

 من بمون اتاق تو تو خواى مى. كنم فكر آره_

 بسح سینم تو نفس. خبره چه ببینم یرونب میرم

 .دادم قورت و بغضم. شد

 

 شرفتن بیرون از قبل و رفت در سمت به سامیار

 :گفت

 

 ماشین تو زارم مى لباس برات نشده دیر هنوزم_

 تونى نمى كردى حس موقع هر بازه درش. خودم

 تو برى كافیه كنى تحمل و عمارت فضاى

   لحظه همون. ماشین

 .برمت مى میام

 



 و كشیدم صورتم به دستى. كردم گم و پام و دست

 رت بلند صداها.  رفتم در سمت به لرزون پاى با

 هم روى و چشمام اى لحظه من و شد قبل از

  .گرفتم مشتم تو و  در ى دستگیره و فشردم

 

 مش پشیمون كه این از قبل و كشیدم عمیق نفساى

 این. شدم خارج اتاق از و كردم باز و اتاق در

. بود زیادى امروزم براى شدن شوكه و درد جمح

 مى بر قدم كنارش سونیا كه اردوان دیدن با

 یادم از مهگل و سامیار هاى حرف تمام داشت

 .رفت

 

 كنارش دخترى كه دیدم مى رو مردى فقط االن

 هك مردى. بود گرفته و دستش و داشت برمى قدم

 مى تبریك بهش كه افرادى به و بود جدى هنوزم

 سىك دنبال جمع اون تو انگار. بود اعتنا بى گفتن



 من رو نگاهش موندن ثابت با و گشست مى

 .منم شخص اون فهمیدم

 

 ...من مثل درست.  بود قرار بى اردوانم

 

 برمى قدم زور به كه پاهایى با ، ایستاد زمان

 بود پر اردوان چشماى. رفتم سمتشون به داشت

 ...درد از حرف از غم از

 

 براى كه تلخى لبخندهاى اون زا. زدم لبخند

 دل كردن آروم و اشكت ریختن از جلوگیرى

 كه گیرى مى گاز و لبت و  زنى مى طرفت

 .دى مى جون دارى پشتش كه نقابى نیوفته

 

 نبینه و اشكام كسى بخندم مجبورم آخه



 همینه من سرنوشت كه شه باورم تا كو حاال

  باشم افتاده قلم از امشب كه میاد نظر به

 .باشم وایستاده تو پیش امشب من كه بود ومآرز

 

 سمت به بقیه و جیغ و دست با سونیا و اردوان

 .بودم ایستاده جام سره من و رفتن عقد ى سفره

 كنار آشنا صدایى و نشست شونم روى دستى

 :گفت گوشم

 

 !اتاق؟ تو بریم خواى مى_

 

 و دوست. رفتم جلوتر و زدم پس و مهگل دست

 خوش از و رقصیدن مى عروس هاى فامیل

 .شناختن نمى پا سر از حالى

 



 كالفه اردوان و ایستادن عقد ى سفره روى به رو

 سرش. صندلى روى نشست و زد كنار و كتش

. خوره مى حرص داره بود معلوم و بود پایین

 كسى به اردوان جز. ایستادم روش به رو درست

 . كردم نمى نگاه

 

 نهم به حواسش كسى شاد آدم همه اون میون

 مى چشم با و آرزوهام مرگ داشتم كه غمگین

 ات دیدم مى خودم چشم با باید! بود؟ كه نبود دیدم

 .  شد مى باورم

 

 ورود ى متوجه كه بودم شده اردوان غرق انقدر

 بخونن و عقد ى خطبه اول بود قرار. نشدم عاقد

 . شه شروع جشن بعدش و

 



 روى عاقد. بودن نیومده مهمونا از خیلى هنوز

 فتنر سفید اى پارچه با نفر دو. نشست دلیشصن

 درست دست به قند نفر یه و سرشون باال

 .ایستاد پشتشون

 

 [۱۱:۳۱ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک

 

#part_501 

 

 

 

 

 

 

 



 جلو برم كه داشتم و این جرعت خواست مى دلم

 از رو سونیا كه. بزنم بهم و چیز همه یهو و

. بیرون بندازمش عمارت از و بگیرم موهاش

 مى قبول منو اردوان اتفاقات این ى همه با لىو

 !كرد؟

 

 ى خطبه خواد مى عاقد فهمیدم بقیه شدن ساكت با

 .نشست سردى دستاى تو دستم. بخونه رو عقد

 محكم و دستاش. كیه دست كه این به توجه بى

 .بود كرده یخ خودم مثل كه دستایى. گرفتم

 

 رو به رو ى خیره و كردم وارد دستش به فشارى

  شده خیس چشمام.  انداختم عاقد به نگاهى.  دمش

 مى خواب یه مثل چى همه. لرزید مى فكم و بود

 .كنه بیدارم یكى بودم منتظر و موند

 



 

 رچقد دختر پاشو بگه و سرم باال بیاد حمیرا كه

 روزاى برخالف منم و. شد ظهر لنگه خوابى مى

 دوباره و سرم رو زاشتم مى و بالشت كه دیگه

 بغل برم سري و شم بلند جام از دمخوابی مى

 دستاش اونم.كنم تعریف براش و خوابم و حمیرا

 یه حتما خسره كه ایشاال بگه و موهام رو بكشه و

 .میشه درست چى همه كنار بذار صدقه

 

 و خوند مى رو عقد ى خطبه بلند صداى با عاقد

 . بودم شده كر من

 

 من یاسین و رحمان شده عقدت ى خطبه" 

 "من جون نخون عاقد منه رگم ى خطبه

 



 شده سخت برام كشیدن نفس و كشید مى تیر قلبم

 ى شده مشت دستاى چیزى هر از بیشتر. بود

 مى وارد بهش كه فشارى شدت از كه اردوان

 .كرد مى عصبیم بود شده قرمز كرد

 

 كه حدى اون در نه ولى بود پایین همچنان سرش

 مى مدل. ببینم و صورتش قرمزى و پریشونى نشه

 آرومش و بگیرم و دستاش و سمتش برم خواست

 .كنم

 

 آیا پرسم مى سوم بار براى خانوم عروس_

 !وكیلم؟
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 كه بلندى ى بله با و. نشست هم روى چشمام

 ىدست فشار. فشردم هم روى و چشمام گفت سونیا

 نارمك دیوار به. بود بیشتر بود گرفته و دستم كه

 هب چشماى با نگاهم چشمام شدن باز با.  زدم تكیه

 .خورد گره اردوان غمگین و نشسته خون

 

 این با كه بود اومده مغرور مرد این سر به چه

 نگاه من به نگرانى با طور این دردش پر نگاه

 .كرد مى

 



 !وكیلم؟ داماد آقا_

 

 لهب شنیدن طاقت كردم اشتباه. كرد سكوت اردوان

 به سریع كردم رها و دستم. اشتمند و گفتنش

 دیگه بود، بس دیگه. دویدم خروجى در سمت

 .تونستم نمى

 

 من گل  بگو رو بله

 بكن و شرش و بگو

 تو بى زندگیه و منو

 اصال نمیشه باورم

 

 كم كم میشه سردم داره

 لباسام اشكام از خیسه

 كردم و هام گریه همه



 .واسم نمونده اشكیم

 

 اینجا از بیرون زنم مى

 نباشم گى مى رو بله

 گوشه یه بیرون اون رم مى

 ...شم خدا دامن به دست

 

 سامیار  ماشین سمت به سریه و تركید بغضم

 وضع همون با كه بود داغون حالم انقدر. رفتم

 و ماشین سویچ دیدن با و فرمون پشت نشستم

 . كردم روشن

 

 داخل كه كتى. ماشین تو پیچید هقم هق صداى

 سرعت و انداختم شونم روى رو بود ماشین

 مفرمون دست وقت هیچ من. كردم بیشتر و ماشین



 فرمون پشت چطور دونستم نمى.نبوده خوب

 .كنم مى رانندگى دارم و نشستم

 

 داص رو خدا بلند. بود گرفته و دیدم جلوى اشكام

 !بود؟. نبود من حق درد همه این. زدم مى

 

. بود گرفته صدام بودم زده كه دادایى شدت از

. من مثل. رسید مى پایان به جا همین عشق نای

 .شدم مى آب امروز منم. اردوان مثل

 

 از من حق تمام. سوخت مى خودم براى دلم

 عذابش و درد فقط زندگى از! بود؟ این زندگى

 !عدالتت؟ بود این خدایا! شد؟ من نسیب

 



 مى كار از داشت قلبم  و رفت مى سیاهى چشمام

 اومدم خودم به و دش تر كم ماشین سرعت. افتاد

 آورد منو بابا روز یه كه ایم كوچه همون تو دیدم

 با زمانى كه داد نشون بهم رو اى خونه و اینجا

 .كرده مى زندگى اونجا مامان

 

. داشتم نگه خونه كنار اینجا، بود آورده منو دلم

 پالك.  وایستادم خونه كنار. بود خلوت كوچه

 سرى اباب كه جایى همون و زدم كنار رو خونه

 در رو كلید بود آورده در ازش و كلید پیش

 .بود جاش سره. آوردم

 

 ببینه وضعیت اون با و من كسى كه این از قبل

 برام كه قدیمى ى خونه یه. شدم خونه وارد

 مى حس و مادرم وجود چون. بود داشتنى دوست



 با حاال ولى ندیدمش وقت هیچ كه مادرى كردم

 .كردم مى شحس بیشتر خونه این تو حضورم

 

 قرصام. خوردم مى تلو تلو.  آوردم در و كفشام

 هب نفسام. نداشت خوبى اوضاع قلبم و نبود همرام

 و گرفتم دیوار ب و دستم بود افتاده شمارش

 . زمین رو نشستم همونجا

 

 اردوان تصویر و میوفتاد هم روى داشت چشمام

 ى بله صداى. رفت نمى كنار چشمام جلوى از

 مبذار و سرم شد باعث و گوشم تو پیچید سونیا

  كشیدم مى نفس طورى كرد یخ بدنم. فرش رو

 .آخرمه نفساى انگار كه

 

 حس حتى. بود كنارم. كردم مى حس و مامانم

 كه پریشونم موهاى روى و دستاش كه كردم مى



 صداش. كشید مى بود شده ریخته صورتم روى

 همیشه براى داشت چشمام و گرفت نفسم. زدم

 پیچید محكمى و ى مردونه صداى كه دمیش بسته

 . خونه حیاط تو

 

 !فرمیسسسسسك؟ ؟!فرمیسسسسك؟_
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 داص. تونستم نمى و كنم بلند و سرم خواستم مى

 با و دادم قرار گاهم تكیه و دستم شد تر نزدیك

 شده ریخته طرفم دو موهام. شدم بلند تكون كمى

 نىسنگی سرم. ببینم و كنارم تونستم نمى و بود

 خیلى حاال كه شنیدم مى صدایى فقط و كرد مى

 ..خیلى بود، شده نزدیك

 

 ... فرمیسك.... فرمیسك_

 

 جاى به سرم و نشست شونم رو كه دستى با

 صداى. گذاشتم هم روى و چشام خورد محكمى

 منو. بود گوشم كنار درست زدنش نفس نفس

 دورم مردونش دستاى و چسبوند خودش به محكم



 كه گذاشتم شونش رو و سرم حال بى. شد حلقه

 :گفت بمش صداى با گوشم كنار

 

 خواى مى! نیست؟ بس بودم دیوونت عمر یه_

 !كنى؟ ترم دیوونه

 

 مشتم تو و پیراهنش و آوردم باال آروم و دستم

 وجودش آرامش. تنش عطر صداش،. گرفتم

 !یدم؟د مى خواب داشتم یعنى. بود همون همش

 

 بهم افكارم تمام و كنم بلند و سرم ترسیدم مى

 در حركت به موهام رو وار نوازش دستش.بریزه

 صداش. چسبوند سینش به محكم و سرم و اومد

 . داشت غم

 



 بل زیر. كشیدم مى نفس سختى به حالت اون تو

 :زدم صداش

 

 ...اردوان_

 

  شد بیشتر شونم روى دستش فشار

 

 باش آروم عزیزم، شبا آروم. اردوان جانه_

 نمى جایى دیگه. شد تموم چى همه دیگه. خانومى

 تو جز رو كسى تونم مى چطور من اصال. رم

 دارم نفهمیدم شدم احمق ؟!كنم قبول خودم كنار

 مى قول شدم تموم دیگه ولى كنم مى غلطى چه

 .دم مى قول. كنم درست چى همه دم

 



. بودم شده ولو آغوشش تو رمغ بى و حال بى

 از لبام. نداشتم دادن جواب ناى.  زد صدام مباز

 دست. نشد خارج گلوم از صدایى ولى شد باز هم

 از منو و نشست صورتم طرف دو گرمش هاى

 .كرد جدا خودش

 

 ىنگران با. بود خودش. ببینمش تونستم مى حاال

 و داد تكونم آروم. بود شده هول.  كرد مى نگام

 :گفت

 

 ! خوبى؟... فرمیسك.. فرمیسك_

 

 رفتم مى حال از داشتم. دونستم نمى! بودم؟ خوب

 قوطى و جیبش تو كرد دست سریع اردوان كه

 هم روى و چشمام.  آورد بیرون و كوچیكى

 زیر قرصى و كرد باز هم از و لبام. گذاشتم



 حتى. آغوشش تو رفتم دوباره و. نشست زبونم

 مى یعنى. بود همراش من همیشگى قرص

 !كنم؟ مى پیدا نیاز بهش دونست

 

 دستاى و گوشم كنار زدناش نفس نفس صداى

 حكم برام بود شده حلقه دورم كه قدرتمندش

 .داشت رو دارو بهترین

 

 هم نیز درمان و هست یار از دردم

 هم نیز جان و شد او فداى دل

 

 مشتم تو محكم و اردوان لباس. بودم حال بى

 صدایى و سر صداى. نره وقت یه كه بودم گرفته

. كنم باز و چشمام شد باعث و ومدا بیرون از

 .بود آشفته چنان هم اردوان



 

 و دستش میوفته اتفاقى چه داره بفهمم كه از قبل

 محكم. كردم بلند جام از منو و پام زیر گذاشت

 و نشست ها مبل از یكى پشت. بودم چسبیده بهش

 و سینش رو گذاشت و سرم. پاش رو نشوند منو

 :گفت گوشم كنار آرومى خیلى صداى با

 

 .اینجاییم بفهمن نباید. باش آروم_

 

 . شد بلند بابا داد صداى دنبالش به و

 

 .بیرون بیاین سریع... اردوااان... فرمیسسك_

! كردین؟ قایم و خودتون كجاااا اردواااااان،

 ...اردوااااااان

 



. لرزیدم خودم به خورد در به كه محكمى لگد با

 با. هستن بابا همراى دیگم نفر چند بود معلوم

. كرد مى صدا رو ما و زد مى داد بلند صداى

 . كرد باز اتاقارو ى دونه به دونه دره

 

. بود دید از خارج بودیم نشسته ما كه جایى اون

 زنى صداى یهو كه زد مى داد طور همون بابا

 :خونه تو پیچید

 

 چند پسرت! آوردین؟ سر مگه! خبرتونه؟ چه_

 ودب شده بد حالش خانوم یه اینجا اومد پیش دقیقه

 ، نیست اینجا نزن داد خود بى. بردش خودش با

 سرتون رو گذاشتین رو محله

 

  شد عصبى بابا صداى



 

 !رفت؟ كى! رفت؟ قبرستونى كدوم! رفت؟_

 

 :داد جواب خودش لحن با هم زن

 

! پرسى؟ مى من از توِا، پسره. بدونم چه من_

 .رفت دونم مى فقط

 

 صداى كه الىح در و گفت بلندى لعنتى بابا

 دبو اومده كه همونایى با شد بلند چیزى شكستن

 و كفشش صداى از و اینو.  شد خارج خونه از

 .فهمیدم زدناش غر

 



 قبل اى لحظه مثل دیگه. بود اومده جا كمى حالم

 روى از و سرم. كردم نمى تقال اكسیژن براى

 .چشماش به زدم زل و كردم بلند اردوان ى سینه

 

 باالخره پس. كردم مى درك و یتمموقع داشتم تازه

 گذاشتم و آوردم باال آروم و دستم. بود اومده

 .زبرش ریش ته روى
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 :الیدمن بغض با. ناله و آه بین چیزى ، كشیدم نفس

 



 ..اردوان_

 

 چشمام تو زد زل

 

 .جانم_

 

  با رو حالى خوش و غم و اشتیاق و تعجب داشتم

 .دلم مثل لرزید مى صدام. كردم مى تجربه مه

 

 !برگشتى؟ چرا_

 

 پشت گذاشت و كرد رد موهام زیر از و دستش

 .گردنم

 



 از ربیشت نتونستم. بود منتظرم اینجا یكى چون_

 .بذارم منتظرش این

 

 .نشست قلبم روى دیگش دست

 

 .این دنبال اومدم_

 

 كه شوقى اشك شاید. چكید چشمم از اشك اولین

 قاب و صورتش دستام با.  باشه همین گن مى

 حاال كه مردونش ى چهره به زدم زل و گرفتم

 .بود شده تر افتاده جا

 

 غرور براى من دیگه االن كه مغرورى ى چهره

 لباى و كرد نزدیك خودش به و سرم. نداشت



 هم روى و چشمام. نشست پیشونیم روى داغش

 :زدم لب آروم و گذاشتم

 

 چرا! مراسمت؟! ؟ مونامه! شد؟ چى سونیا پس_

 !اومدى؟ حاال

 

. مبود مجبور ولى برم پیش اینجا تا نبود قرار_

 اب تو وقتى ولى باشه سورى ازدواج این بود قرار

 ربیشت نتونستم بیرون زدى عمارت از وضع اون

 كه رو كارى شدم مجبور و كنم تحمل این از

 .بدم انجام حاال و بدم انجام بعد ى هفته بود قرار

 

 !چیه؟ كار این از قصدت نگفتى من به اچر_

 



 صورتم روى وار نوازش و شصتش انگشت

 كشید

 

 ولقب و چیزي همچین تونستى مى گفتم مى اگه_

 ؟!كنى

 

 بعید ازش كه آرومى لحن باهمون و كردم سكوت

 داد؛ ادامه بود

 

 خیال! گذشت؟ سخت من به چقدر دونى مى_

 الخی! برى؟ جایى بازم من بدون زارم مى كردى

 من جاى از غیر جایى فرمیسكم زارم مى كردى

 !كنار؟ گذاشتمت كه! باشه؟

 

 .بودم مقصر منم.  انداختم پایین و سرم



 

 ... من اردوان_

 

 .نشست لبم روى شستش انگشت

 

 براى هست وقت عمر یه. نگو هیچى ششش_

 مى. كنم حست خوام مى فقط االن حرفامون زدن

 كه من، یشپ اینجایى االن كه كنم باور خوام

 ... شده تموم چیز همه باالخره

 

 چون بود شده آروم نفسام. آغوشش تو كشید منو

 تكیه دبو پشتمون كه مبلى به. بود برگشته نفسم

 اینو و بود خسته. سینش رو گذاشت و سرم و زد

 . دید حركاتش هم و نگاهش تو هم شد مى

 



 االن كه كرد نمى باور من مثل اونم انگار

 هیچ بدون همیم آغوش تو النا كه. كنارشم

 تمام با و نشست موهام روى لباش. مشكلى

 :زد لب خستگیش

 

 تموم چیز همه دیگه.. من كوچولوى خانوم_

 ...تویى اونم...  داره خانوم یه فقط اردوان..شد
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 و كردم حلقه دورش و دستم. شد لذت از پر قلبم

 عطر تمام خواستم مى. كشیدم عمیق هاى نفس

  باورش خواستم مى. هام ریه به بفرستم و تنش

 منتظرش كه اردوانى همون. بود خودش.كنم

 .بودم

 

 

 كرده پنهون آغوشش تو و سرم كه طور همون

 :گفتم آرومى به بودم

 

 ...بیاى كردم نمى فكر_

 



 

 هرسید آرامش به سختى كلى از بعد كه كسى مثل

  یدكش عمیقى نفس

 

 !نداشتى؟ اعتماد بهم_

 

 به زدم زل و برداشتم سینش روى از و سرم

 رمغش بى و خسته چشماى

 

 ... ولى داشتم_

 

 رسه مى موقع به همیشه اردوان. نداره ولى_

 .نكن شك موضوع این به وقت هیچ

 



 بهم درد سالها از بعد كه لبخندى. زدم لبخندى

 :تمگف و گذاشتم ریشش ته روى و دستم. چسبید

 

 .ندارم اصال دیگه. ندارم شك_

 

 تك.  رفت براش دلم كه زد روم به كجى لبخند

 صورتم. زدن مى له له براش بدنم هاى سلول تك

.  یشپیشون به چسبوندم و پیشونیم و  بردم جلو و

 .بود همین دنیا تو خوشیم دل تمام

 

 

 شدى من تمام

 ..نشو تمام برایم وقت هیچ

 



 جلو اردوان صورت هم با پیشونیامون تماس با

 كنم درك و كارش بتونم كه این از قبل و اومد

 .كردم حس لبام روى رو خیسى

 

 قلبم.  حبس  سینم تو نفس و شد گرد چشمام

. درمیومد جاش از لباش خوردن تكون با داشت

 بسته اراده بى چشمام موهام تو رفت كه دستش

 . شد

 

 بود آرامش فقط و پروند سرم از عقل هاش بوسه

 ممشت تو و پیراهنش. شد مى تزریق وجودم به كه

 .شدم همراه باهاش آروم گرفتم،

 

 میشه چى نبود مهم دیگه

 بودم وضعیتى چه تو قبل ساعتى كه



  بود كجا اردوان كه

 .من كنار اینجاست، االن كه بود این مهم

 وجود با رو زندگى هاى سختى تمام من و

 .داشتم دوست اردوان

 ...میشه چى تنیس مهم دیگه باشه فقط
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 با. شد فعال دخترونگیام تمام وضعیت اون تو

 و زد لبخندى كه گرفتم لبش از گازى شیطنت

 صدقه قربون خواست مى دلم. شم جدا ازم آروم

 . ودب كرده تر شیرین و قیافش كه برم لبخندش ى

 

 یرینشش هاى خنده این و بقیه براى اخمش اصال

 همچین امیدى نا اوج تو شد نمى باورم. من براى

 اردوان كه درى. باشه شده باز روم به درى

 .بود پشتش

 

 

 باز رویم به است قرار كه باش درى همان پست"

 "شود

 



 انگشت. لباش دورى قرمز و لبخند به زدم زل

 :گفت آروم كه لبش دور كشیدم و شستم

 

 !كردى؟ قرمزم_

 

 :مداد جواب شیطنت با

 

 ...شدى خودت نكردم من_

 

 نشست لبم روى اونم شست انگشت

 

 .كردم قرمز اینجارو من_

 



 و منظورش. كشید لبم دور و شستش انگشت و

. شدم زده خجالت كوتاه اى لحظه براى و فهمیدم

 كردم فرامرش و خجالتم بازم بعدیش حرف با اما

 كنار بودن از داشت كه فرمیسكى همون شدم و

 .برد مى لذت عشقش

 

 رنگش. نزن و رژ این بودم گفته بهت قبلنم_

 .شه مى پخش

 

 لبخند كه زدم شونش به آرومى ى ضربه مشت با

 . اومد نزدیك بازم لبش. شد تر غلیظ لبش روى

  كاشت لبم ى گوشه آرومى ى بوسه

 

 .نزنیا كسى جلوى من جز رژ این_

 



 :گفت و كشید سرم به دستى. دادم تكون سرى

 

 دوباره داره امكان. پاشو ندادم دستت كار تا_

 .بریم سریع باید. اینجا برگردن

 

 

  ماسید لبم رو لبخند بابا بایادداورى

 

 !كجا؟_

 

 .داد فشار آروم و گرفت دستش توى و دستم

 

 هم تو باشم من كه جا هر. نباش اینش نگران_

 . اونجایى



 

 تمام. شدیم بلند جامون از و زدم لبخند

 خارج تنمون از كوتاه نزما همین با خستگیامون

 ى ادامه براى داشتم انرژى كلى االن. بود شده

 و نیستم تنها توش دیگه دونستم مى كه راهى. راه

 .بود دنیام كه همراهى. داشتم همراه یه

 

 نمت و برداشت و بود افتاده زمین روى كه رو كتم

 رو انداخت و شالم و كشید لباسم به دستى. كرد

 :گفت و گرفت قبل از تر محكم و دستم. سرم

 

 !بریم؟_

 



 شدیم خارج خونه از. دادم تكون سرى جواب در

 همونایى یعنى این و نبود در دمه سامیار ماشین ،

 .بودنش برده بودن اومده بابا با كه

 

 سویچ حتى كه بود خراب انقدر حالم لحظه اون

 از خواستم. بودم برنداشته ماشین روى از رو

 من لباساى و یتوضع این با بپرسم اردوان

 شنیده خونه تو كه زنى صداى كه بریم چجورى

 اومد كنارمون از بودم

 

 .رسن مى دیگه االن بیارم ماشین گفتم آقا_

 

 :گفت تشكر از بعد و داد تكون سرى اردوان

 



 در كه هایى لطف. بیارن گفتم و مزدتون دست_

 .كنم نمى فراموش هرگز و كردین حقم

 

 .زد لبخند و انداخت من به نگاهى زن

 

 دختر خاطر به بار این و كار این. بود وظیفم_

 خانوم. مادرشه شبیه ماشاال. دادم انجام كنارتون

 .خوشگل و

 

 مبپرس بتونم این از قبل و كردم نگاهش متعجب

 سرعت با ماشینى. شناسه مى كجا از و مامانم

 رو و شدن خارج ازش نفر دو. ایستاد پامون كنار

 :گفتن اردوان به

 



 ونچ برین سریع فقط ماشین از اینم ، آقا سالم_

 .اینجا گردن مى بر دارن عده یه

 

 كه كرد كمكم و كرد باز من براى و در اردوان

 :گفت بست مى و كمربندم كه طور همون و بشینم

 

 هاگ. باشه اطراف این به حواستون فقط ممنونم،_

 مامسل.بگیرینش سریعا اومد محبى طرف از كسى

 .نم دنبال میان

 

 عجله با اردوان و گفتن چشمى هم با دو هر

 هب چسبیدم شد بلند كه الستیكا صداى. شد سوار

 از كه كمى.  اتوبان تو پیچید سرعت با. صندلى

 :گفت و انداخت بهم نگاهى نیم شدیم دور اونجا

 



 خسته. بخواب خورده یه بخوابون رو صندلى_

 .اى

 

 .سمتش برگشتم

 

 .اى خسته هم تو! چى؟ تو_

 

 .خوابم مى برسیم من_

 

 :دادم جواب كردن فكر بدون

 

 .خوابیم مى هم با برسیم نمیاد، خوابم_

 



 مفهمید تازه بست نقش لبش روى كه لبخندى با

 و نگاهم. بود دیر كردنش جمع براى. گفتم چى

 هك رفتم مى كلنجار خودم با داشتم و گرفتم ازش

 و سرعت كه طور همون و كرد عوض رو دنده

 :گفت كرد مى بیشتر

 

 .خوابیم مى هم با باش،_

 

 حرف ولى. گرفت خندم خودمم و گزیدم و لبم

. دمبو خوابیده كنارش قبلنم. بودم نزده اشتباهیم

 مى حاال. كجا حاال و كجا موقع اون خوابیدن ولى

 همون و بازوهاش روى بذارم و سرم راحت تونم

 رو نفساش و كنه مى بازى موهام با كه طور

 .بخوابم میشه خالى امموه و صورتم

 



 شد باعث میومد سرم تو كه اى دخترونه فكراى

 تیهپش به بدم تكیه و سرم و شه تر غلیظ لبخندم

 زیر شد گرفته اردوان توسط كه دستم. صندلى

 اون  تو كوچولوم دست.كردم نگاهش چشمى

 قرار كه این مثل. بود شده بامزه مردونه دست

 و كنیم عوض دنده هم با مقصد به رسیدن تا بود

 دو هاى كردن عوض دنده این بود شیرین چه

 .نفره
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 دلب و رد بینمون حرفی هیچ مقصد به رسیدن تا

 به سرعت با و بود آشفته چنان هم اردوان نشد،

 تمام در.  بود حرکت حال در  معلوم نا سمتی

 کردن ول قصد و بود چسبیده محکم و دستم مدت

 احساس زندگیم طول در اولین برای نداشت،

 گذرا ترسیدم می که آرامشی کردم، می آرامش

 امیدوار بازم اما. بره بین از زود خیلی و باشه

 رها منو اردوان داشتم، اعتماد اردوان به و بودم

 بودم مطمئن اینو. کرد نمی

 

 که خیابون یه تو اردوان که بود شده تاریک هوا

 رو کوچه باغ درختای بودو باغ ورشد تا دور

 اغب وجود و تاریكى ایستاد، بودن کرده سرسبز



 اردوان.  بود كرد خفناک  رو کوچه اطراف هاى

 :گفت و کرد رها دستم

 

 .میام االن بشین همینجا_

 

 دونستم می و میومد بارون. شد پیاده ماشین از و

 بود بهش نگاهم. میشه خالی خیس اردوان االن

 وارد عجله با   و کرد باز رو به رو در که

 پیاده بازم. باغ داخل برد و ماشین ، شد ماشین

 بود تاریک باغ انقدر بست، و در خودش و شد

 اردوان. پایین برم ماشین از نداشتم جرعت که

 دکر باز و ماشین در. سمتم اومد در بستن از بعد

 :گفت و

 

 .سریع. شو پیاده_ 



 

 هپیاد ماشین از و گرفتم دستم تو و لباسم مردد

 هم با و نشست شونم رو اردوان دست که شدم

 درست که رفتم ای خونه سمت به بارون زیر

 شدت از و بود شده سرد هوا بود، باغ وسط

 خونه جلوی. خورد می هم به دندونام سرما

 و کرد باز و در سریع خیلی اردوان و ایستادیم

 اومد خودش بعدش و داخل فرستاد منو اول

 که بارید می شدت با طوری بارون .داخل

 رو خونه برق اردوان شدیم، خالی خیس جفتمون

 و روم پیش ی خون تونستم می حاال کرد، روشن

 . ببینم

 

 چپ سمت بود، روم به رو  بزرگ حال یه 

 و روم به رو که بسته ده تا چند و آشپزخونه



 و بود شیکی ی خونه. شدن می دیده راست سمت

 . بودن شده چیده سلیقه با داخلش لوازم تمام

 

 و لباسات باید. دیگه تو بیا! وایستادی؟ چرا_

 .کنی عوض

 

 راه دنبالش و سمتش برگشتم اردوان صدای با

 سراغ رفت سریع شد، اتاقا از یکی وارد. افتاد

 و آورد بیرون ست شلوار بلوز دست یه و کمک

 داخل که دری با که حالی در و گرفت سمتم به

 :گفت کرد می هاشار بود اتاق

 

 گرم آب دوش یه بری تونی می حمومه اینجا_

 نیاز که ای دیگه چیزه هر لباس اینم. بگیری

 .هست  کشو تو داشتی



 

 

 خوب و هست کشو تو که چیزایی از منظورش

 انداختم و سرم و گرفتم ازش و لباس فهمیدم،

  پایین،

 

 .بگیرم دوش ریم می من پس. مرسی_

 

 زا قبل و رفتم حمومه دبو گفته که دری سمت به

 دش بلند سرم پشت از صداش کنم باز درو که این

 

 بیرون میریم من هست، حموم تو هم حوله-

 .کن صدام داشتی نیاز چیزی

 



 اول اتاق از اردوان رفتن با و دادم تکون سری

 اب ست زیرای لباس دیدن با. کشو سراغ رفتم

 چشمام بود، شده چیده مرتب که مختلفی رنگای

 می چیکار اینجا زیر لباس همه این اخه. شد گرد

 !کرد؟

 

 یه که بزرگ اتاق یه چرخوندم، اتاق تو و نگاهم

 یه تخت روی به رو و بود وسطش نفره دو تخت

 سمت آرایش میز یه بزرگ، نسبتا دیواری کمد

 ی نفره دو مبل یه چپش، ست کمد یه و راستش

  جلوش، عسلی یه و بود اتاق گوشه هم فانزیه

 زیر لباس دست ی شدم، اتاق بررسی یالبیخ

 .حموم تو پریدم سریع و برداشتم

 

 آب دوش زیر رفتم و کردم عوض و لباسام

 رفت، می بین از داشت کم کم تنم ی سرما ولرم،



 یم سنگینی آرایش همه اون با صورتم طرفیم از

 پوشیدن با و شستم و خودم سریع خیلی. کرد

 که همیشگی تعاد به.  شدم خارج اتاق از حوله

 لباس بعد و کردم می خشک و موهام اول باید

. سشوار دنبال گشتن به کردم شروع پوشیدم می

 نگاهی و سرم رو انداختم و حولم کاله. نبود اما

 کفشای و بود بلند تنم ی حوله. انداختم خودم به

 پشت فرستادم و خیسم موهای. پام عروسکی

 بزنم حرفی خواستم شدم، خارج اتاق از و گوشم

 لمشغو که برهنه ای باالتنه با اردوان دیدن با که

 دهنم تو حرف بود حال ی شومینه کردن روشن

  ماسید،

 

 ورزیده هیکل ی خیره و ایستادم حالت همون تو

 رو شومینه اردوان.  انداختم خیسش موهای و

 تعجب من دیدن با برگشت که همین کردو روشن

 مچش اهبزنگ سره که کسی مثل کردم هول کرد،



 هک اتاق تو برگشتم سریع خواستم. گیرن می و

 :گفت عادی خیلی

 

 !خوای؟ می چیزی. اومدی زود_

 

 داشتم سعی که حالی در و کردم نگاهش مظلوم

 :فتمگ نیوفته شدش تیکه تیکه شکم اون به نگاهم

 

 سشوار-

 

  زد خیسش موهای به چنگی

 

 .باشه سشوار نکنم فکر_

 



 :گفتم آرومی ایصد با و گزیدم آروم و لبم

 

 .نداره اشکال_

 

 همون با. زد صدام که اتاق تو برگردم خواستم

 نگاهش بود اومده سراغم یهویی خیلی که خجالتی

 . کردم

 

 !کنی؟ خشک و موهات خوای می_

 

 برم کرد اشاره که. دادم تکون سری جواب در

 .سمتش

 

 ...اینجا بیا_

 



 یهو چرا دونم نمی. دادم قورت و دهنم آب

 ات انگار نه انگار. دلم تو نشست عجیب سیاستر

 می بال بال براش داشتم پیش دقیقه چند همین

 ایستادم جام سره طور همون دید وقتی. زدم

 :گفت محكم

 

 .اینجا بیا گفتم_
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 بهش ، بودم شده ها بچه شبیه وضع اون با 

 بلند قد  ادم،ایست روش به رو و شدم نزدیک

 که بود شده باعث حولم کاله بودن جلو و اردوان

 کمش ببینم می که چیزی تنها بهش شدنم نزدیک با

 آب قطرات هنوزم که باشه شدش تیکه تیکه

 برای کرد می وسوسم داشت و شد می دیده روش

 و این ولی. پکاش لمس و بهش شدن تر نزدیک

 از دبع حاال و تنهاییم چون که دونستم می خوب

 چیز همه کردیم اعتراف حسمون به سال همه این

 اب بود مرد یه شد،اردوانم نمی تموم نزدیکی یه با

 همه این از بعد شاید که غرایزی خودش، غرایز

 !تونه؟ می یعنی. کنه کنترلش نتونه سال

 



 هکال خورد، گره هم با نگامون ٌکالم رفتن عقب با

 سرم روی همونجا دستش و کشید عقب و سرم

 که شدیم هم خیره طور همون ای لحظه. موند

 به کرد شروع کاله با و اومد باال دیگشم دست

 هر با و انداختم پایین و سرم. موهام کردن خشک

 و موهام آب.شد می آب دلم تو قند اردوان حرکت

 روی حرکت بی و دستاش و گرفت حوله با

 .نشست موهام

 

 :گفت و چشمام به دوخت و نگاهش

 

 بشین_

 

 و دستش كه. كردم نگاهش متعجب خنگا لمث

 شومینه سمت چرخوند منو و گذاشت شونم روى

 .كرد نشستن به وادار منو همونجا و. 



 

 آورد در و سرم كاله اردوان كه نشستم زانو رو

 كردن خشك مشغول و جلوتر برد و سرم و

 .شد شومینه جلوى موهام

 

 زدم لبخندى صورتم جلوى موهام شدن ریخته با

 بود كنارم كه حاال. موند دور اردوان چشم زا كه

 شه جدا ازم نیست قرار دیگه دونستم مى و

 امتم ترسیدم مى انگار. بودم شده خجالتى عجیب

 تبدیل واقعیت به گذره مى ذهنم توى كه چیزایى

 .شه

 

 مى جوره همه. خواستم مى و اردوان من

 مال مرد این. داشتم مى نگهش و خواستمش

 حتى بگیرتش ازم كسى ذاشتم نمى و بود خودم

 .باشه بابا شخص اون اگه



 

 و موهام. موهام شدن خشك با اى لحظه از بعد

 كه این جرعت و بود شده گرمم. طرف یه فرستاد

 از بلق و كشید گردنم به دستى. نداشتم  و برگردم

 حس گردنم روى داغى بخورم تكون بتونم كه این

 .كردم

 

 گرد چشمام و خوردم تكونى كه انقدر ، سوختم

 برداشته تا و كردم حبس سینه تو و نفسم.  شد

 .بكشم نفس نتونستم گردنم رو از لبش شدن

 

 روى و دستاش. سوخت مى هنوزم لبش جاى

 سرم. خودش سمت كشید و من و گذاشت شونم

 .مكن نگاه چشماش تو تونستم نمى و بود پایین

 



. كردم بلند و سرم و چونم رو گذاشت و دستش

 جلوى فقط. بهش دوختم و زدم جالتخ چشماى

 مى رنگ به رنگ طور این كه بود مرد این

 .شدم

 

 :گفت آرومى صداى با و چشمام تو زد زل

 

 مى خوبى بوى همیشه. دارم دوست و موهات_

 .ده

 

 .بگیرم و زبونم جلوى بتونم نشد باعث خجالت

 

 !چى؟ و خودم_

 



 دختر لبخنداى همون از.  شد كج لبش ى گوشه

 .دونشمر كشِ 

 

 !بودى؟ اینجا االن نداشتم اگه_

 

 .خورد تكون دلم تهه چیزى یه
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 حسش از داشتم دوست دیگه دختراى تمام مثل

 این زبون از كشیدن حرف كه این مثل ولى بگه

 .بود سخت زیادى مغرور مرد

 

 !موهام؟ یا بیشتر من_

 

 ور گذاشت و سرم.دش تر عمیق لبش روى لبخند

 :گفت لب زیر و سینش

 

 !كنى؟ مى حسودى موهاتم به. كوچولو حسود_

 

 تو و كردم لوس براش و خودم اولین براى

 .دادم تكون سرى آغوشش

 

 .اوهوم_



 

 :لب زمزمه لب زیر زد و موهام روى اى بوسه

 

 ..جان اى_

 

 دستاى حصار و شد تر عمیق لبم روى لبخند

 بازى به و موهام. رت محكم تنم دور اردوان

 از سرما تنم ى حوله با سرما اون تو من و گرفت

 صداى فقط و كردیم سكوت جفتمون. رفت یادم

 .میومد چوب سوختن

 

 چرا فهمیدم مى تازه و كشیدم عمیق هاى نفس

 نمى قرارى بى قلبم دیگه خوبه، دلم حال انقدر

 .نداشتم دارویى هیچ به نیازى و كرد

 



 هیچ بود كنارم اردوان ولا همون از اگه شاید

 هب نیاز وقت هیچ و كشید نمى عمل به كارم وقت

 .نبود دورى همه این

 

.  كرد مى بدتر و حالم لحظه هر كه دورى

 هیچ شد باعث بدنم وضعیت و روحي شرایط

 مدت تمام در كه.  كنم عمل آمریكا نتونم وقت

 نه و برگردم تونستم مى نه و بودم نظر زیر

 .كنم تحمل اونجارو شرایط

 

 و درد سال سه به. دورى سال سه به شدم محكوم

 براى شرایط تا كه موندم كه.  كشیدم كه رنجى

 ...كه. نشد و بشه مهیا عملم

 

 !نیست؟ سردت_



 

 .بیرون اومدم فكر از اردوان صداى با

 

 .نه_

 

 .بپوش و لباست برو پاشو سرده هوا_

 

 :دادم جواب اردوان حال به توجه بى

 

 .رم مى دیگه دیقه چند_

 

 بلند و سرم شد باعث خواهشش از پر صداى

. زد مى قرمزى به كمى خستش چشماى. كردم

 نشبود خسته تمام با مرد این بود رفته یادم انگار

 . َمرده بازم



 

 اب و كشید موهام به دستى. گرفتم فاصله ازش

 :گفت لحن همون

 

  .نخوردى سرما تا بپوش و لباسات برو پاشو_

 

 چرخش در صورتم اعضاى تك تك رو نگاهش

 نزدیك صورتش ، كرد مكث كمى لبام روى. بود

 هبوس.گرفت نشونه و پیشونیم ، لبم جاى و اومد

 ازم كه همین و. زد پیشونیم روى نشینى دل  ى

 :داد ادامه گرفت فاصله

 

 !كنم؟ كولت باید اتاق تا. دیگه پاشو_

 

 :گفتم شیطنت با و. شدم بلند جام از و خندیدم



 

 .نزنى یه بپوش چیزى یخ برو هم تو_

 

 .شد بلند جاش از

 

 هم با میام. اتاقه تو لباسام خوبیه، فكر آره_

 .كنیم عوض

 

 سریع و كردم مصنویى اخم لبم روى لبخند با

 زد و حرف این دونستم مى خوب. اتاق تو پریدم

 درانق یعنى. اتاق تو بفرسته تر سریع و من كه

 !بود؟ سخت كنارش من حضور

 

 یه دمپوشی و بود گذاشته برام كه هایى لباس ریعس

 مخملى خرس یه جفتش رو كه سفید شلوار بلور



 لباس اون تو خودم دیدن با. شد مى دیده بزرگ

 زا سریع و كشیدم لباسم به دستى. گرفت خندم

 از  لحظه یه حتى خواستم نمى. شدم خارج اتاق

 .بگذرم اردوان با بودن
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 اش سوارى اسب پیست به هاكان بعد اى لحظه

 سبا ساعتى از بعد و پوشید را هایش لباس.رسید

 وارد هایش اسب با زدن كله و سر و سوارى

 شدو. شد بود ساخته استراحتش براى كه اتاقكى

. پوشید را هایش لباس و گرفت سرى و سر

 بى او و خورد مى زنگ همچنان اش گوشى

 آب بطرى آخرین و رفت یخچال سراغ اعتنا

 هنوزم. كشید سر نفس یك و برداشت را معدنى

 محبوبش هاى اسب با حتى بار این و بود كالفه

 را گوشى. كند آرام را خود بود نتوانسته هم

 .شد دور آنجا از و كرد خاموش

 و هستن نگرانش همه حال دانست مى خوب

 فرستاده دنبالش هم را نفریم چند است ممكن

 تحت جا همه. بود همین بودن خان بدیه. باشند

 باید. كرد حركت عمارتش سمت به. بود كنترل

 باید. گذاشت مى میان در مادرش با را تصمیمش

 عمارت به را دختر آن خواهد مى كه گفت مى



 .بقیه عبرت درس بشود كه كند كارى و بیاورد

 هاى زمان مال اجبارى ازدواج بگیرند یاد كه

 ازدواج به وادار را كسى نباید حال و بوده قدیم

 .باشد خودش شخص آن اگر مخصوصا. كنند

 ماهین وضع این با و باشد آزاد خواست مى او

 عمارت جلوى را ماشینش. بود شده دماغش موى

 هاى لباس همان با مادرش. شد وارد و كرد پارك

 به و بود نشسته سلطنتى هاى مبل روى مراسم

 .بود شده خیره زمین

 پرت میز روى را اش گوشى. شد نزدیك او به

 كه شهربانو. نشست مادرش روى به رو و كرد

 از بود ترسیده میز با گوشى برخورد صداى از

 .شد پسرش ى خیره وحشت با و آمد بیرون فكر

 و نبود كن گوش حرف وقت هیچ كه پسرى

 روى را دستش. شد مى دردسر ى مایه همیشه

 نفس كه لىحا در و گذاشت اش سینه ى قفسه



 هاكان به خطاب و شد بلند جایش از زد مى نفس

 :گفت

 چرا! سر؟ خیره ى پسره برگشتى باالخره_

 هست معلوم هیچ! ؟ ندادى جواب و گوشیت

 منو خواستى مى فقط! كنى؟ مى چیكار دارى

 !كنى؟ پول یه ى سكه بقیه جلوى

 فندكش كه حالى در و انداخت پا روى پا هاكان

 :داد جواب كرد مى بسته و باز را

 مى عادت گفتن خوام نمى دخترو اون گفتم_

 نمى مگفت. میشه بزرگ گفتن بچست گفتم كنى،

 این و شدن خان براى گفتن كنم ازدواج خوام

 تمام من كه حاال. الزمه مسخره رسومات و رسم

 چیه؟ مشكل دیگه كردم قبول اینارو

 مىك صدایش و شد تر نزدیك پسرش به شهربانو

 :آمد پایین



 همون از. هست چیز همه به حواسم من گفتم_

 ىم. خونه بیاریش عقد از بعد تو نبود قرار اولم

 دستت گرفت مى و قدرت بگذره مدت یه ذاشتى

 كه حرفایى اون با حاال. دادى مى طالقش بعد

 و شدى احمق نگو! كنى؟ چیكار خواى مى زدى

 با.  بچست اون هاكان اینجا، بیاریش خواى مى

 طور اون. میشه بدتر چیز همه جااین آوردنش

 مونه نمى برامون آبرو بدى طالقش بخواى اگرم

 كنى؟ دار لكه و بابات اسم خواى مى

 به رو. بلند جایش از و بست را فندكش هاكان

 ى چهره به زد زل و گرفت قرار مادرش روى

 نگرانش

 .بدم طالقش نیست قرار_

 .بیشتر تعجبش و شد جمع شهربانو ى چهره

 چى؟ یعنى_



 شناسنامم تو و اسمش باید كه حاال كه این یعنى_

 . كنم مى تحمل خودشم كنم تحمل

 دستانش و برداشت هاكان سمت به قدمى شهربانو

 بهت با و گذاشت پسرش هاى شانه روى را

 پرسید

 كنى؟ چیكار خواى مى_

 این  كنم مى كارى و اینجا میارمش. هیچ_

 كارى. برسه پایان به همینجا سنتى هاى ازدواج

 اقدام طالق براى خودش ى خانواده یا كنم مى

 اشتباهى كاره عجب بگن میشینن هرجا یا كنن

 .كردیم

 شد بلند شهربانو صداى

 به و خودت زندگى خواى مى! شدى؟ احمق_

 تا خواى كنى؟مى خراب چیزى همچین خاطر

 كنى؟ زندگى دختربچه یه با عمرت آخر

 .كنم زندگى بچه دختر یه با نیست قرار نه_



 شد گرد شهربانو چشمان

 !!بگیري زن بازم خواى مى نگو! چى؟ یعنى_

 داد تكان سرى هاكان

 .نه كه چرا آره_

 هنوز هم هاكان.شد بیشتر شهربانو عصبانیت

 اش زندگى با دارد دانست نمى و نداشت سنى

 مى و بود لجباز پدرش همانند. كند مى چكار

 .بدهد دستش كار آخر لججبازى این ترسید

 همین به دوباره گرفتن زن كردى فكر_

 زن زارن مى اینا عموت كردى راحتیاس؟فكر

 نز كه رفته؟كسى یادت بابات حرفاى! بگیرى؟

 از باشه اى دیگه كسه به نگاهش و باشه داشته

 دوم زن به دارى تو حاال بعد. میشى ترد اینجا

 كنى؟ مى فكر

 :نشست هاكان لبان روى نیشخندى



. زدن دیگم حرف یه خان امبهر باشه یادت اگه_

 اونى كه. باشه وارث بدون نباید خان یه گفت مى

 خون از باید من جانشین بشه قراره آینده در كه

 وارث برام نتونه دختر اون اگه. باشه من خود

 تنگرف زن پیشنهاد عمو اون خود نفر اولین بیاره

 .ده مى

 سر هاكان ى شانه روى از شهربانو دستان

 دلیل بى شناخت مى خوب را پسرش. خورد

 .زد نمى حرفى

 گذره مى ذهنت تو داره چیه؟چى منظورت_

 !هاكان؟

 مشغول و شد تر عمیق هاكان لبان روى پوزخند

 نفهمیدن كدام هیچ و شد مادرش به دادن توضیح

 آمده شهربانو با زدن حرف براى ماهین پدر كه

 با باید حال. شنیده را هایشان حرف تمام و

 دختر زندگى با! كرد؟ مى چه سرنوشت



 مى شیاد این دست را چه؟دخترش كوچولویش

 زیر كردن؟اگر مى نابود را اش زندگى تا سپارد

 چه؟ زد مى چیز همه

 براى را كرد؟كجا مى چه بعدش شدن ترد با

 طالق توانست مى چطور ؟اصال داشت رفتن

 داد؟ مى طالقش هاكان بگیرد؟اصال را دخترش

 .دانست مى بعید
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  نیپیراه بود، نشسته مبل روی خستگی با اردوان

 هب خسته انقدر و بود کرده تن به باز های دکمه با

 خوابش داشت حالت همون تو که رسید می نظر

 من ی متوجه که همین شدم نزدیک برد،بهش می

 بستن مشغول و برداشت مبل از و تکیش شد

 نگاهم داشتم سعی من و کرد پیراهنش های دکمه

 کرد درست و لباسش ی یقه. نیوفته بدنش به

 و پیراهنش باالی های دکمه نداشت قصد انگار

 قزمز چشماش ببنده، و داد می نشون و سینش که

 و چشم با. داد می خوابی بی از خبر و بود شده

 :گفت و کرد ای اشاره کنارش به ابرو

 

 .اینجا بیا_

 

 ورد دستاش. نشستم کنارش مرفت خواسته خدا از

 و شونش رو گذاشت و سرم و کرده حلقه شونم



 لحظه. من سره رو کج حالت به و خودش سره

 با اردوان که گذاشتم هم روی و چشمام ای

 :گفتی آرومی صدای

 

 !نیست؟ گشنت_

 

 این تو دونستم می ، کردم می ضعف احساس

 برای داد سفارش غذا جایی از نمیشه موقعیت

 :تمگف همین

 

 !کنم؟ درست چیزی یه خوای می_

 

 :کرد ای خنده تک اردوان

 

 !بلدی؟ آشپزیم_



 

 جلو اومد آشپزیش های آموزش و راشین تصویر

 شد راشین از شدن جدا از بعد که چشمام،آشپزی

 مردا بود گفته راشین آخه. روزم هر عادت

 تدوس بیشتر و دارن خوبی پخت دست که زنایی

  و خدمتکار غذای جای دارن دوست که. دارن

 و خونشون خانوم غذای بیرون های رستوران

 چرخوندم و سرم روزا اون یادداوری با. بخورن

 :گفتم و اردوان سمت

 

 !کنی؟ امتحانش خوای می_

 

 !چیو؟_

 



 ی فاصله همین تو انگار که بود خسته انقدر

 می حرف چی راجب داریم بود رفته یادش کوتاه

 .زنیم

 

 .دیگه منو پخت دست_

 

 .خندید کوتاه اردوان

 

 نمی مرغم تخم یه تو یادمه من که جایی تا_

 .کردنش درست به برسه چه بشکونی تونستی

 

 نشوندم پیشونیم روی مصنوعی اخم

 



 االن.گرفتم یاد دیگه بود،االن قبل مال اون_

 باهاش انگشتاتو آشپزی چه اونم کنم می آشپزی

 .خوری می

 

 انداخت باال ابرویی اردوان

 

 !گرفتی؟ یاد کجا از وقت اون! عا؟واق_

 

 دوران اون و آمریکا بحث خواست نمی دلم

 فتنگر فاکتور با. بکشم پیش رو مسخره و سخت

 :گفتم آمریکا از

 

 ایآق زنه میشه. بشناسیش کنم فکر. راشین از_

 .احتشام

 



 تکون سری شد، محو اردوان لب روی از لبخند

 :پرسیدم تعجب با من و داد

 

 !شده؟ چیزی_

 

 تدوخ و نگاهش زد، تکیه مبل پشتیه به و سرش

 :گفت و سقف به

 

 هی دونستم می. دیدمش مهمونی یه تو بار اولین_

 لوج برم که بودم دل دو همش بود، پیشتون تایمی

 برگشت و کرد حس نگاهم سنگینی آخرشم یانه

 کیارش خواستم نمی و بود کنارش کیارش. سمتم

 اون از رشکیا آخه. ببره بویی وضوع این از

 مین دخالت کسی زندگی تو وقت هیچ که مرداییه

 شخصیش زندگی راجب سوالی هیچ آدم از و کنه

 تو منو ی رابطمه راجب دونم نمی. پرسه نمی



 تنگف بهم وقت هیچ ولی کرد می فکری چه دقیقا

 ها بعد اینو من و دیده سامیار ی خونه رو تو که

. بود مهمونی آخرای. شنیدم زنش زبون از

 زنش که کرد می صحبت عده یه با داشت کیارش

 پسرش انگار. بیرون رفتن سالن از بچش با

 رفتم چرا دونم نمی کرد، می قراری بی داشت

 هک این از قبل ترسید لحظه یه دیدم با دنبالش،

 شما پرسیدم سریع خیلی  بده نشون واکنش،

 کمال در و کرد تعجب! شناسی؟ می و فرمیسک

. کردم تعجب! اردوانی؟ وت گفت بهم ناباوری

 دید و سکوتم وقتی.  بشناسه منو کردم نمی فکر

 :گفت کالفگی با و چسبوند خودش به و بچش

 ردمک تایید و حرفش وقتی! اردوانی؟ شما پرسیدم

 مدت تمام در که این از گفتن تو از کرد شروع

 می حرف من راجب همش که بوده، من با فکرت

 من خاطر به آخر ی لحظه که عملی از. زدی

 از ترسی می گفتی که این گفت، زیرش زدی



 سری یه نتونی و نیای بیرون زنده عمل زیر

 بهم و پیغامت. بدی توضیح من به چیزارو

 مثل درست. خبره بی ازت گفت بعدش و رسوند

 ولی باشه خبر با ازت اون حداقل داشتم امید. من

 جارو همه. شد تبدیل یأس به امیدمم آخرین

 شده آب انگار نکردم پیدات ولی تمگش دنبالت

 زنگ بابات به. زمین، تو بودین ورفته بودین

 من به چیزی و خبره با ازت اونم دونستم می زدم

 ایران، برنگردم دیگه شد باعث همین گه نمی

 به و ور این کارای مسئولیت و موندم همینجا

 مه خیلی ولی بودم همکار کیارش با.گرفتم عهده

 من و نبود زنش دیدم می که ییموقتا دیم، نمی و

 بهم تو از خبر یه بیادو زنش بودم منتظر همش

 .بده

 

 .بودم کرده بغض من و زد می حرف اردوان



 

 و یبگ و بیای که بودم تو از خبر یه منتظر منم_

 نیستی ارتباط در دختری هیچ با

 

 :گفت تعجب با و کردم نگاهش اردوان

 

 !چیه؟ منظورت_
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 اولش اومد پیش رفتنمون بحث که موقعی_

 بگم بهت و چی همه خواستم می کردم، مقاومت

 ور سونیا اسم بارم چند شد، مشکوک تلفنات ولی

 جورایی یه هم بابا و دیدم گوشیت صفحه روی

 ارتباطی در باهاش که بفهمونه من به داشت سعی

 یبرا وقعیتم بهترین و میرین بیرون هم با که

 تو گفتم می خودم با همش منم. توا با ازدواج

 قضیه این به کاری ی جنبه از شدی، پشیمون

 زا یکی دختر گفتم می خودم با و کردم می نگاه

 و همکاره باهاشون ، داراس،باهوشه سهام

 هر برای خوبی فرصت تونه می ازدواجشون

 برای تصمیمم شد باعث اینا و باشه دوتاشون

 ودب بود تر کم سنم موقع اون  شه، تر جدی رفتن

 لقاف کنم، می کارو بهترین دارم کردم می فکر و

 خودم ی عهده به اصال گیری تصمیم که این از

 منو ی خسته ذهن بود بلد خوب بابا نبوده،



 ونا. کنه القا بهم چیزارو سری یه و بده شستشو

 و گرفتی می فاصله ازم همش  نبودی، تو مدتم

 بزنم حرف باهات نستمنتو وقت هیچ

 

 شده دستگیرش ای تازه چیزای گویی که اردوان

 :گفت متعجب ی قیافه همون با بود

 

 حرف باهام موضوع این خاطر به تو یعنی_

 زده تو به حرفارو این واقعا کوروش ؟!نزدی

 !بود؟

 

 در وضوع به عصبانیت. دادم تکون سری آروم

  بود، معلوم اش شده مشت دستان و چهره

 



 خرابه، اوضاعت گفت می سامیار چون فتمر_

 گفتم می خودم با همش. شی عمل بازم باید که

 دختر یه من بمونم، اینجا وضع این با چرا

 نه،ز می قلبش کی تا نبود معلوم که بودم مریض

 چیزارو سری یه حداقل که برم گرفتم تصمیم

 اول بدم انجام کاری بود قرار اگرم  که نبینم،

 بهت بودم سپرده هم همه به کنم، درمان و قلبمم

 عمل موقع درست ولی رفتم ، نگن چیزی

 رت حساس حتی ، بود حساسی عمل شدم، پشیمون

 وفتهبی برام اتفاقی عمل تو ترسیدم.  قبل عمل از

 و رفتنم دلیل نتونم. بزنم حرف باهات نتونم و

 خراب طوری حالم بیمارستان تو همونجا. بگم

 بعدش و یو سی آی بردن منو راست یه که شد

 کنن، عمل منو تونستن نمی حالم اون با فهمیدم

 هریسک عمل این که بودن گفته هم دیگه دکترای

 می مراقب تحت باید عوض در ولی. بزرگیه

 شدم مرخص بیمارستان از گذشت، مدت یه.موندم



 ،کرد پیدا مارو محمدرضا که برگردم داشتم قصد

 عیموق تو دشمنش، بگم بهتر یا بابا دوسته همون

 زد حرفایی اومد، اون کنارم میومد بابام باید که

 تهگذش از گفت، بابا از داد، تغییر و چیز همه که

 بودم فهمیده حاال که مادری از بینشون، تلخ ی

 دونسته می که حالی در اونم کرده رهاش بابا

 که گفت انتقامی از.  نرفته بار زیر ولی حاملست

 خودشم که داره لقبو گفت می ، دنبالشه بابا

 ....ولی کرده اشتباه

 

 عجیبی لرز  اردوان مادر بحث به رسیدن با

.  دمکر عوض و بحث سریع خیلی. تنم تو نشست

 داغونش این با موقعیت این تو دونستم نمی

 .نه یا بزنم حرف راجبش درسته

 



 رو اون به رو این از منو محمدرضا حرفای_

 اون با حق کردم می حساب جوری هر.  کرد،

 حتی نشد، بابا از خبری کردم صبر مدتی بود،

. نه یا موندم زنده عمل از بعد من ببینه نزد زنگ

 که. شم زده بابا از شد باعث اتفاقات این همه

 داستان این پشت مهم خیلی موضوع یه بفهمم

 و کردم فکر روش سال سه که موضوعی هست،

 جواب تا اینجا برگشتم نرسیدم، ای نتیجه به

 .هنشد دستگیرم چیزی هنوز و بگیرم و تمسواال

 

 

 نماو انگار.  چسبوند خودش به بیشتر منو اردوان

 من ولی  کنه یادداوری رو چیزی نداشت دوست

 :دادم ادامه همچنان

 



 همه که. خوبی تو که بود گفته من به سامیار_

 کردن کار غرق که. میره پیش عالی داره چی

 دیگه که بود عموق اون بردی، یاد از منو و شدی

 لمشک به من ویزای. نداشتم برگشت برای امیدی

 به که نمیومد بدش بابا انگار بود، خورده بر

 برای بتونم و شم سامیار زن اتفاق این خاطر

 از وقت هیچ سامیار ولی بمونم اونجا همیشه

 و کارام دنبال افتاد نکرد، استفاده سوء موقعیت

 سمتق یه ونما دیگه شهر یه رفتیم گرفت انتقالی

 ازمون نشونی هیچ که جایی. محرومش تقریبا

 زا دوره اون تو.کجاییم، دونست نمی کسی و نبود

 بهش دمبو سامیارگفته به بودم، بیزار شدت به بابا

 فایحر شنیدن با اونم خودم خیال به و کجاییم نگه

 االن و کنار گذاشته رو بابا من مثل محمدرضا

 ود،ب گفته بابا به رسامیا منه،ولی به حواسش فقط

 این از هم بابا انگا فهمیدم، تازه و این خودمم

 مخفی اونجا من که این از.  بود خشنود قضیه



 با چون. شم نزدیک تو به نیست قرار و شدم

 ارشکی با تو که دونسته می اتفاقات این به توجه

 شناسن، می و هم سامیار و کیارش و همکاری

 می و دوستیم هم با راشینم و من دونست می حتی

 اون شاید اصال. بشه ها جدایی این باعث خواست

 کجا از کنه، دور اونجا از منو خواسته سامیار از

 !معلوم؟

 

 به دقت با. اردوان به زدم زل و ردم بلند و سرم

 . بود سپرده گوش حرفام

 

! کنه؟ می کارارو این داره بابا چرا اردوان_

 !توچیه؟ منو با مشکلش

 

 :گفت و زد موهام روی ای هبوس اردوان



 

 .فهمیم می زودی به_
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 دستاى و گذاشتم شونش روى دوباره و سرم

 مشغوا. نشست شونم روى اردوان بخش امنیت



 نشوند سرم روى اى بوسه. نشست موهام نوازش

 :داد ادامه ترى آروم صداى با و

 

 كار از سر باالخره .شد تموم چیز همه دیگه_

 سرش تو داره چى فهمم مى. درمیارم كوروش

 پیش بعد به این از. نباش نگران تو. گذره مى

 .هست بهت حواسم خودم. خودمى

 

 رو حالت اون تو خواست مى دلم.  زدم لبخندى

 شدت بارون. بخوابم دستاش نوازش با شونش

 صداى زمین با برخوردش از و بود گرفته

 . كرد مى یدتول بخشى آرامش

 

 و بود گرفته بخار كه شیشه به دوختم و نگاهم

 نفس. كوبید مى بهش و خودش شدت با بارون

 حاال ولى بود سوال از پر ذهنم. كشیدم عمیقى



 اردوان خواستم نمى. خواست مى سكوت دلم فقط

 .كنم هست كه اینو از تر خسته و

 

 شونش روى از و سرم آروم بعد اى لحظه

 خواب به از خبر و بود بسته چشماش. برداشتم

 حسابى مدت این بود معلوم. داد مى رفتنش

 .كشیده خوابى بى و بوده درگیر

 

 

 ولى داشت اخم خوابم تو حتى. شدم صورت محو

 بوده مهربون همیشه یعنى. بود تر مهمون چهرش

 مهربون ى چهره این از زندگى هاى سختى ولى

 لباش با لبخند كه مردى. بود ساخته بداخالق یه

 ونما. بزنه لبخند میومد پیش كم خیلى و بود قهر

 موقع همون خواست مى دلت كه محو لبخند یه

 .بچلونیش بغلت تو و كنى بغلش



 

 هك بكشم برجستش لباى به دستى خواستم مى

 سبك خوابش همیشه اردوان. شه بیدار ترسیدم

 .شدم بلند جام از و زدم كنار و دستش آروم.  بود

 نا حتى كه بود خسته انقدر ىول خورد تكونى

 .كنه باز و چشماش نداشت

 

. رفتم آشپزخونه سمت به و زدم روش به لبخندى

 اه كابینت تمام. كردم مى شام براى فكرى یه باید

 ماكارانى گرفتم تصمیم و كردم رو و زیر رو

 كم كردنش درست دردسر كه غذایى ، كنم درست

 .بود تر

 

 هم رو كترى و  شدم كردن درست مشغول

 تو همیشه. كنم دم چایى یه تا گاز رو گذاشتم



 مى اى دیگه چیز هر از بیشتر چایى خستگى

 .چسبه

 

 از رو ماكارانى و كردم درست و ماكارانى مایع

 یه كه كنم قاطیشون خواستم. كردم رد آبكش

 چه تو كه آوردم یاد به و اردوان ى قیافه لحظه

 .برد خوابش وضعیتى

 

 

 ویىپت نه و دادم تكونش نه نشه بیدار كه این براى

 از و كردم خاموش و گاز زیر. انداختم روش

 اردوان نبود ى متوجه كه بیرون رفتم آشپزخونه

 اتاق تو رفته و  شده بیدار كه این مثل. شدم

 رد كه این از قبل و رفتم اتاق سمت به. خوابیده

 :شنیدم و اردوان صداى كنم باز و

 



 تونست چطور نرسید موقع همون پلیس مگه_

 گناهكار كم دخترشم! دخترش؟! چى؟! كنه؟ فرار

 همه. پدرشه االن من حساب طرف ولى نیست

 قبل از گفت كه فرهاد. پدرس خوده سر زیر چى

 گى مى چى میارن، در محاصره تحت و عمارت

 رمت یه كه لباسش اون با دختره داشتى توقع تو

 و لباسش خواست مى تا ؟!كنه فرار داشت دنباله

 من.  سرش ریختن نفر صد فرار براى كنه جمع

. بگیرین و شهروز نتونستین چطور موندم فقط

 ىب كنه فرار موقعیتى همچین تو تونسته كه این

. نمیام فعال من. ده مى نشون رو شما عرضگى

 مى ریست و راست كارارو میام باشه حواست

 .ظخداف باشه باشه. بیام تا نزنید گند فقط. كنم

 

 ونستمنت فیلما مثل. شد باز در تلفنش نشد قطع با

 چیزى كنم وانمود و بگیرم پناه جایى به سریع

 و كردم نگاهش شده گرد چشماى با. نشنیدم



 حرفاش شنیدن و من حضور از متعجب اردوان

 .ایستاد حركت بى همونجا

 

 تعجب با من بده توضیح بخواد كه این از قبل

 :پرسیدم

 

 نبود، كه باباش و سونیا حرفا این از منظورت_

 !آره؟

 

 و گرفت مشتش تو رو گوشى. كرد هول اردوان

 :گفت

 

 ...فرمیسك_

 



 باباش و سونیا منظورت پرسیدم ازت اردوان_

 همین سونیا با ازدواج واسه دلیلت! كه؟ نبود

 !بندازى؟ گیرشون اینجورى خواستى مى! بود؟

 بعد ى هفته بوده قرار گفتى مى كه كارى همون

 همین بدى انجام االن شدى مجبور و بدى انجام

 !بود؟

 

 كنارم از و داد تكان سرى مكث كمى با اردوان

 با. كشید دراز و كاناپه روى برگشت. شد رد

 شده درگیر حسابى ذهنم. كردم نگاهش تعجب

 .بود

 

 به كرد وادارم اردوان حال این دیدن بازم ولى

 .ریختم چایى تا دو شدم آشپزخونه وارد. سكوت

 نمى خوابش دیگه وضعیت این با مدونست مى

 در خستگیش ببرم براش چایى یه حداقل. بره



 با شومینه كنار هوا این تو خوردن چایى. بره

 مى شدت به اردوان وجود و بارون صداى

 .چسبید
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 بلم روى. پیشش رفتم و ریختم چایى فنجون دو

 و دهز تكیه مبل به ود،ب نشسته شومینه به نزدیك

 .صورتش روى بود گذاشته و دستش

 

 ، برداشت مبل از و تكیش كنارش، من نشستن با

 میز روى چایى به نگاهى و شد خم جلو به كمى



 خواست مى دلم قرمزش چشماى دیدن با. انداخت

 تو دونستم مى بعید ولى بخوابونمش زور به

  خوابش شرایطى همچین

 . ببره 

 

 .شدى خانوم_

 

 زده زل ، كردم بلند و سرم اردوان حرف این با

 به  انقدر حرفش. كرد مى نگاهم داشت و بهم بود

 جواب و زدم روش به لبخندى كه نشست دلم

 :دادم

 

 چشم به حاال كردم نمى كارارو این قبال چون_

 ....وگرنه میاد

 



 .میاد بهت_

 

 نگاه بود پریده حرفم وسط كه اردوان به سوالى

 :داد ادامه و برداشت و چاییش لیوان. كردم

 

 میاى پر دست با آشپزخونه از یهو كه این_

 و كردى درست خودت كه چیزایى و بیرون

 .میارى

 

 .خندیدم آروم

 

 نباید زن گه مى كه مردایى اون از كنم فكر پس_

 به و باشه خونه تو شب تا صبح باید كنه كار

 سبزى قرمه بوى همیشم و برسه خونه كاراى

 .بده



 

 كه این بدون و خورد تلخ و چاییش از قلپ هی

 :گفت كنه نگاهم

 

 براش خونش باید زن یه من نظره به ولى نه_

 خونه تو شب تا صبح گم نمى. باشه اولویت در

 هب سال كه نباشه اوناییم از ولى كنه گردگیرى

 غذاشون كه. رن نمى آشپزخونه سمت سال

 خدمتكار باید و خونشون كه حاضریه، همیشه

 هم و هاش بچه شدن دار بچه از بعد و كنه عجم

 رسیدگى وقت چون كنن بزرگ پرستار ده مي

 .نداره و بهشون

 

 سمت برگشت و خورد و چاییش از دیگه قلپ یه

 .من

 



 چیز همه كن سعى ، باشه جامعه تو باید زن یه_

 رو خونه چون. نره یادش خونش ولى بگیره یاد

 .داره نگه گرم تونه مى زن یه

 

 !چى؟ ردم پس_

 

 .كرد تر نزدیك لبش به و چاییش لیوان

 

 مردا به شدن گرم اگه نیست خونه اكثرا كه مرد_

 .زنه مى یخ خونه كه باشه

 

 و میز روى كنترل. بود جالب برام حرفاش

 و كرد روشن و تلویزیون كنار ضبط و برداشت

 :گفت شد مى پخش كالمى بى آهنگ كه درحالى

 



 دوست همیشه ولى. باشه اشتباه حرفام شاید_

 تو و مامانم و خونه بیام بچگیم مثل داشتم

 و عالقم مورد غذاى برام داره كه ببینم آشپزخونه

 رو خونه خونگیش كیك بوى كه كنه، مى درست

 خونگى كیك سال چند دونى مى اصال. كرده پر

 ى مزه ولى كرد درست حمیرا بار یه! نخوردم؟

 دیگه یزچ یه كرد مى درست برام مامان كه كیكى

 مختلف كیكاى كردن امتحان با ترسم مى. بود

 هیچ همین براى بره یادم از مامان كیك ى مزه

 .نكردم امتحان و كیكى هیچ دیگه وقت

 

 از. گفت مى مادرش از اردوان بود بار اولین

 من. شناختش نمى و بودش دیده بارها كه مادرى

 هنوز سال همه این از بعد كه مردى این به

 مادرش بگم چطور نكرده راموشف و مادرش

 !زندست؟



 

 گرفتن مادرش قاتل عنوان به كه زنى اون كه

 موضوع این فهمیدن از بعد اردوان خودشه، مادر

 ! میوفتاد؟ حالى چه به

 

 و اردوان شكست و غم تحمل. بست به تنم

 ، گیره مى جون داره تازه كردم مى حس. نداشتم

 این با ، فهمه مى و زندگى معنى داره تازه كه

 .میومد در پا از شك بدون خبر

 

 !فرمیسك؟_

 

  كردم بلند و سرم وال و هول با

 

 بله_



 

 بود شده متعجب اردوان صورت

 

 !شده؟ چیزى_

 

 نشونه به سرى. كردم جمع و خودم سریع خیلى

 :گفتم و دادم تكون نه ى

 

  نه_

 

 !شدى؟ ناراحت_

 

 بده دادن جواب فرصت من به كه این از قبل و

 :داد ادامه



  

 تو و من مامان بین چى گذشته تو دونم نمى_

 همون من. نبودى بدى زن مادرت ولى گذشته

 ذهنم تو.  دیدمش مى خواستم مى كه طورى

 به بابام خیانت باعث كه بودم ساخته زنى ازش

 نبودم بچه قدرى اون.  شده مامانم مرگ و مامانم

 موقعى. مامانو شب اون حرفاى معنى نفهمم كه

 با خودت كه زد مى داد و زد مى حرف فنىتل كه

 مى خیانت از و زد مى داد كه! دیدیشون؟ هم

 ..شبم اون. گفت

 

 شده مشت كه مردونش دست. كرد سكوت اردوان

. دمكر نگاهش نگران و گرفتم دستم دو با رو بود

 و بده ادامه ترسیدم مى. نبود حرفا این وقت االن

 ادرشم به باهاش بابام كه اونى كه بگم من



 جمله به همین گفتن و نبوده مادرم كرده خیانت

 .بدم لو هم چیزارو بقیه تا بود كافى

 

 اتفاقى چه نیست مهم اصال باش، آروم اردوان_

 ارهد چى بفهمیم بتونیم ن اال كه اینه كهم ، افتاده

 مى بر اتفاقا این ى همه. گذره مى بابا ذهن تو

 معلوم گذشته بره لو بابا راز گذشته، به گرده

 .كنه كمكمون بتونه رضا محمد شاید.  میشه

 

 تو زد زل و سمتم برگشت جدى خیلى اردوان

 چشمام

 

 !محمدرضا؟_

 

 :داد ادامه و شد تر عمیق پیشونیش روى اخم



 

 هم تو سراغ! ارتباطى؟ در باهاش كه نگو_

 ! اومده؟

 

 :گفتم سریع خیلى

 

 شاید خبره، با چیز همه از اونم آخه فقط نه_

 .بیرون بكشیم حرفش زبونش از مبتونی

 

 و بود دستش تو هنوزم كه چایى لیوان اردوان

 میز روى كوبید

 

 خودش علیه بر كه بزنه حرفى میاد كردى فكر_

 كوروش و كنه مى متهم و كوروش اون! باشه؟

 .كس هیچ كمك بدون بفهمم خودم باید. اونو هم
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 به. بود شده مخى رو زیادى اومده جودو به بحث

 روى لیوان. شدم بلند جام از زدم لبخندى سختى

 اردوان به خطاب و سینى روى گذاشتم و میز

 :گفتم

 

 زیر بریزم، دیگه یكى برم من شد، سرد چایى_

 و تازه چایى هنوزم نكردم خاموش رو كترى

 . داغه



 

 دستم روى دستش شم بلند كه این از قبل و

 چشماش. كردم نگاهش حالت همون وت. نشست

 این كه چشمایى. رسید مى نظر به غمگین كمى

 .بفهمم و معنیش تونستم مى خوب روزا

 

 .خوام نمى چایي! نرى؟ میشه_

 

 !بیارم؟ خواى مى چى_

 

 :داد جواب وقفه بى

 

 !خودتو_

 



 سینى روى از و دستم. شدم چشماش محو

 ثلم اونم انگار. كنارش نشستم دوباره و برداشتم

 :گفت كه داشت و بحث كرن عوض قصد من

 

 یه نم باشه نیاز شاید. بمونیم اینجا باید مدت یه_

 هر تحت ولى شم دور  اینجا از و ساعتایى

 با كه تو. خونه رسونم مى و خودم شب شرایطى

 !ندارى؟ مشكل قضیه این

 

 دادم تكون نه ى نشونه به سرى

 

 وىر گذاشتم برات كارتم سیم یه و گوشى یه_

 فقط كردى خطر احساس یا داشتى كارى میز،

 برات جدیدمم ى شماره. بزنى زنگ بهم كافیه

 .كردم سیو



 

 .بریم باید خرید به كه این فقط باشه_

 

 بودن خالى ى متوجه تازه انگار كه اردوان

 و انداخت لپش به بادى زبون با بود شده یخچال

 :گفت

 

. بگیرم فردا بنویس رو الزمه كه چیزایى_

 حاضرى چیزاى سرى یه نباش هم غذا گرانن

 .گیرم مى

 

 !خونه؟ نمیاى ناهار یا شام براى مگه_

 



 بیرون اوضاع این تو نكنم فكر ولى. دونم نمى_

 یه خونه بیام سرى هر. بخورم چیزى بتونم

 .گیرم مى بیرون از خوردن براى چیزى

 

 انداختم باال ابرویى

 

 ىم درست چیزى یه خودم كاریه چه این خب_

 .كنم

 

. باشى آشپزخونه تو چهارى بیست خواد نمى نه_

 ...یا بخون كتاب ، ببین فیلم بشین

 

 .حرفش وسط پریدم

 



 وت كه طورى این. تحمل قابل پختم دست نترس_

 ...ضمن در. ترم سرگم نبودت

 

 :دادم ادامه مكث با

 

 !باشه؟ گرم خونت خواستى نمى مگه_ 

 

 زمان تمداش دوست لحظه اون. چشمام تو زد زل

 اجزاى همینطور بتونم من و ایسته به حركت از

 سیاهى تا دو اون توى و كنم انداز بر و صورتش

 ردك وارد بود دستش تو كه دستم به فشار. شم گم

 :گفت مهربونى لحن اما جدیت با و

 

 !كنى؟ مى گرم و خونم_
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 ى چهره و واهششخ از پر چشماى گیراش، لحن

 تپش  دستش. بدم تكون سرى شد باعث منتظرش

 و داغش لباى و برد نزدیك و سرم. نشست گردنم

 . گذاشت پیشونیم روى

 

 گذشت هاى زدن زبون زخم جز كه هایى لب

.  آرامش از پر هایى بوسه. بود بلد هم بوسه



 و لباش برداشتن با و گذاشتم هم روى و چشمام

 .كردم بازشون گرفتنش فاصله

 

 :گفت لب زیر و كشید صورتم به دستى

 

 .گرمه همیشه تو با خونه این_

 

 تو كشید منو و گذاشت شونم روى و دستش و

 این. بود شده عوض زیادى مرد این. آغوشش

  روزش به چه. نبود گذشته اردوان همون اردوان

! بود؟ شده تغییرات همه این باعث كه بود اومده

 ! بود؟ كشیده چى سالها این تو مرد این

 

 اشك قطره اولین و گذاشتم شونش روى و سرم

 هنوزم. چكید پیراهنش  روى چشمم ى گوشه از



 راجب اردوان به باید چطور و كى دونستم نمى

 عكس تونستم نمى عنوان هیچ به و بگم مادرش

 نمى االن ، بستم و چشمام. بزنم حدس و العملش

 به. كنم فكر چیزى به اردوان جز خواستم

 ...یچىه

 

.  خوردم اردوان كنار در و شام. گذشت ساعتى

 بود معلوم ، بود كرده تعجب پختم دست از

 از بعد و خورد و غذاش اشتها با ، اومده خوشش

 :گفت تشكر

 

 !هستى؟ حرفت سره هنوز_

 

 :گفت كه كردم نگاهش سوالى

 



 .دیگه آشپزى_

 

 :گفتم و خندیدم

 

 آره_

 

 گرفت خودش به جدى ى قیافه. كرد اى سرفه تك

 :گفت و

 

 ... نیست آماده غذا ببینم بیام ضعیفه_

 

  وایسادم جلوش كمر به دست انداختم باال ابرویى

 

 !كنى؟ مى چیكار وقت اون_



 

 نمگو روى اى بوسه شیطنت با.  شد بلند جاش از

 :گفت و كاشت

 

 .جوجه بكنم كارى تونم مي مگه هیچى_

 

 .گرفت خندم مزش با لحن و گفتنش جوجه از

 به دست اردوان و شدم میز كردن جمع مشغول

. ودب من به نگاهش همش كابینت با تكیه با سینه

 در و دستم كش دست  و شستم رو ها ظرف

 . افتاد خیرش نگاه به نگاهم كه آوردم

 

 :گفتم و جاش سره گذاشتم و كش و دست

 

 !دارى؟ الزم چیزى_



 

 و گرفت و دستم برداشت، كابینت از و تكیش

 رفتیم مى بیرون آشپزخونه از كه رطو همون

 :گفت

 

 .آره_

 

 افتاد راه دنبالش

 

 مى دارى منو چرا! ؟ خواى مى چى خو_

 !كشى؟

 

 شدیم وارد و كرد باز اتاق در

 

 .میاد خوابم_



 

 .بخواب خب_

 

 .تخت روى نشوند منو و گرفت هام شونه از

 

 .بكنم كارى همین خوام مى_

 

 منو و دكشی دراز تخت رو كردم نگاهش متعجب

 كنار كه بودم كارش شوكه تو. آغوشش تو كشید

 :گفت گوشم

 

 خوابم منم تا بخواب بگیر نكن وروجه ورجه_

 ترسم مى. ره نمى خوابم نیستى كنارم. ببره

 این مامت باید كه.  نیستى ببینم شم بیدار و بخوابم

 .برم نو از رفتم حاال تا كه هایى راه



 

 حا به جا سینش روى و سرم. كرد مكث كمى

 وىت عمیقى نفس و كشید موهام به دستى كه كردم

 :كشید موهام

 

 درست و چى همه كن تحمل دیگه خورده یه_

 ، قالبیت باباى همون. كردم پیدا مهرانم. كنم مى

 رىس یه تو بتونه كنم فكر بودنش مزخرف تمام با

 . كنه كمك بهمون چیزا

 

 كردم بلند و سرم تعجب با

 

 به تونه مى كمكى چه اون اصال! كردى؟ پیداش_

 !بكنه؟ ما

 



 :داد جواب بسته چشماى با اردوان

 

 هر به. الزمه دختر پدر ى اجازه عقد براى_ 

 .دیگه اونه ایت شناسنامه پدره حال

 

 :گفتم بلند صدایى و شده گرد چشمانى با

 

 !چییییى؟_

 

 رمس دوباره و كرد بلند بود سرم زیر كه و دستش

 حلقه دورم و گیش دست.  سینش رو گذاشت و

 .چسبوند خودش به منو و كرد

 

 حسابى درست خواب هفتست یه بچه، بخواب_

 .حاال نه بخوابم گذاشتى موقع اون نمه.نداشتم



 

 خواد نمى دیگه یعنى حرفش این. گزیدم و لبم

 تصور با كشید، مى خجالت انگار. بده ادامه

 و لبم رو نشست پهنى لبخند كشیدنش خجالت

 .كردم مرور خودم با ربا چند و حرفش

 

 و خودم و. كرد خطور ذهنم به دخترونه فكراى

 كه كردم مى تجسم كنارش مختلف لباساى تو

 .شد بلند مردونش صداى

 

 .گیرمتاا نمى دیگه بخواب_

 

 و دش بلند خندم صداى كنم كنترل و خودم نتونستم

 :گفتم هام خنده میون

 



 !بگه؟ بله بهت خواست كى حاال_

 

 صداى با گوشم كنار و اومد ینپای كمى سرش

 :گفت آرومى

 

 تا بخواب االن. گرفتم پیش وقت خیلى و بلم من_

 .ندادم دستت كار

 

 روى چشمام موهام روى بوسش با و گزیدم و لبم

 و خستم چقدر منم بود رفته یادم انگار. افتاد هم

 در شد نمى باورم هنوز. دارم خواب بود كم

 شدم و دبو برگشته ورق شرایط ترین سخت

 شب ى لحظه ترین تاریك. ترین خوشبخت

 آفتاب و آفتابه طلوع از قبل اى لحظه درست

 تاریك در اون بود كرده طلوع باالخره زندگیم

 و گذاشتم سینش روى و دستم. شب لحظات ترین



 ترین راحت شك بدون ، بخوابم كردم سعى

 .كردم مى تجربه داشتم و عمرم خواب

 

 تو جز خوام مى چه من و

 تو براى بودن جز

 هایت نفس صداى و تنم دور دستانت ى حلقه جز

 همانجا دردهایم تمام و دهد مى قلقلك را گردنم كه

 شود مى تمام آغوشت در

 الالیى شود مى كه صدایت  جز خوام مى چه من

 هایم شب

 سرم كه ستبرى ى سینه و ات مردانه بازوان جز

 مبسپار گوش قلبت صداى به و بگذارم رویش را

 و لرزاند مى را قلبم كه دارت تب هاى بوسه جز

 .دهد مى باد به را حواسم و هوش

 !تو؟ جز خوام مى چه من



 ...تو داشتن جز

 چیزى دیگر دهم مى قول باش من براى تو

 ..نخواهم
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 اب داشت و بود سرم باالى اردوان شدنم بیدار با

 هك لبخندى. كرد مى نگاهم یرینشش لبخند همون

. صورتم رو بكشم رو پتو و بخندم منم شد باعث

 پشت فرستاد و موهام. زد كنار رو پتو اردوان

 :گفت و گوشم

 

 زود كنم مى سعى و جایى رم مى من بخواب،_

 .برگردم

 

 .شد خشك لبام رو لبخند

 

 !كجا؟_

 

 اعاوض ببینم و بدم آب به گوشى و سر یه میرم_

  .زنن مى گند ها بچه نباشم من. میره شپی چطور



 

 .شدم بلند جام رو از

 

 !برى؟ باید حتما_

 

 داد تكون سرى اردوان

 

 یه اگه. برم باید بعدمون راحتى براى آره،_

 نه عمر آخر تا نكنم مشخص چیزارو سرى

 برم باید. محمدرضا نه كنه مى ولمون كوروش

 كردن خراب با. بدم سامون و سر رو اوضاع

 اوضاع االن جفتمون شدن ناپدید و عقد ممراس

 فرستادن گردان یه مسلما. تره ریخته بهم خیلى

 .دنبالمون

 



 و گرفت و دستم اردوان. دلم روى نشست ترسى

 :گفتم نگرانى با من

 

 و منتظرتم كه نره یادت. باش خودت مواظب_

 .برگردى زود باید

 

 :دادم ادامه من و كرد تایید و حرفم اردوان

 

 .بده بهم قولى هی فقط_

 

 !قولى؟ چه_

 

 اگه كه برگردى، كردى خطر احساس كه این_

 خهآ. برى پیش بیشتر نخواى خرابه اوضاع دیدى

 كه حاال. حرفایى این از تر شق كله دونم مى



 اصال نكن، خرابش میشه درست چیزا خیلى داره

 هم با بیا برگرد خرابه خیلى اوضاع كردى حس

 كسى دست كه جایى یه میریم. میریم اینجا از

 كنه، پیدامون نتونه كس هیچ كه نرسه بهمون

 !هوم؟

 

 .داد تكون سرى اردوان

 

 .كنم مى و سعیم_

 

 ...اردوان_

 

 :محرف وسط پرید و شد بلند جاش از سریع خیلى

 



 گوشى. باش خودت مراقب. رم مى دیگه من_

 زنگ حتما داشتى كار. نره یادت میزم روى

 .دم مى جواب شرایطى هر تحت بزن،

 

 .كردم مى بغض داشتم كم كم و شد غمگین صدام

 

 ...اردوان_

 

 بود كرده ناراحتش لحن این با زدنش صدا انگار

 از سریع خواست مى و هم تو رفت صورتش كه

 شدهن تو برد فرو و پایینش لب. كنه فرار اونجا

 فرو و دستش. روش گذاشت محكم و دندونش و

 :گفت و شلوارش جیب تو برد

 



 همه باش مطمئن بلدم، و كارم من. نباش اننگر_

 ات پیشت، گردم برمى زود و میره پیش خوب چى

 به و باشى آروم فقط خوام مى ازت موقع اون

 شدن تموم به. كنى فكر راهه تو كه خوبى روزاى

 الاص. بیرون بریز و منفى افكار. اتفاقات این

 اتفاق همون كنى فكر چى هر به بودم گفته بهت

 !میوفته؟

 

 تبرداش بود آویزون صندلى پشتى به كه و كتش

 :داد ادامه كرد مى تنش كه طور همون و

 

 ور اینجا كسى كن، قفل درو رفتم كه همین االنم_

 نمى عیب كارى محكم از كار خب ولى نیست بلد

 براى ولى كنم مى قفل خودم بیرونم دره كنه،

 رو گذاشتم برات و زاپاس كلید ضرورى مواقع

 ضرورى، موارد براى كنم مى تاكید ولى میز،



 بیرون، برى نشى پا سرخود طورى همین

 ابخر چى همه كنن پیدات اتفاقیم خیلى فرمیسك

 مى سرخود كاراى سرى یه با نكن فكر میشه،

 گم مى بهت اینارو كنى، درست و چیزى تونى

 هب اشتباه فكراى و نكنى كارى خراب وقت یه كه

 .نزنه سرت
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 هب نگاهى شد، بیشتر نگرانیم حرفاش این با 

 كه بزنه حرفى خواست و انداخت ساعتش

 و انداخت من به نگاهى نیم. خورد زنگ گوشیش

 :داد جواب

 

 اونجا اوضاع میام، دارم آره آره! بله؟_

 فرهاد فقط. اومدم باشین همونجا باشه! چطوره؟

 .خدافظ باشه. باش مراقب

 

 و ایستادم روش به رو. شدم بلند تخت روى زا

 لندب پا ى پنجه رو كنه نگام اردوان كه این از قبل

 پر اى بوسه. زدم گونش روى اى بوسه و شدم

 معلوم و شد متعجب چشماش كوتاه، اما حرارت

 .نداشته ازم كارو این توقع بود

 



 انجام دارى كه كارى دونم مى دارم، ایمان بهت_

 خاطرش به دارى كه هست مهم قدر اون دى مى

 مى خواهش برگرد، سالم ولى كنى، مى ریسك

 .كنم

 

 تو كشید منو و نشست شونم روى اردوان دست

 من شوم سرنوشت كه این از ترسیدم، مى. بغلش

 مثل اردوانم بخواد كه باشه، داشته ادامه چنان هم

 . بگیره ازم عزیزام ى بقیه

 

 شد باعث موهام روى اردوان دستاى حركت

 بمش صداى با كه بستم و چشمام. بشكنه بغضم

 :گفت گوشم كنار

 

 داب تا ترس این نكنم درست و چیز همه االن اگه_

 تبه بخواد و بیاد كسى یهو نكنه كه هست دلم تو



 شه، تموم جا همین باید داستان این بزنه، آسیب

 تر ور شعله گذره مى چى هر كه آتیشى مثل شده

 زندگى این از بلق كنم خاموشش باید میشه

 و كنم مى خاموشش بكشه، آتیش به و جفتمون

 .گردم برمى

 

 چشماى زیر دستى. كرد جدا خودش از آروم منو

 .كشید ترم

 

 باشه اینجا فكرم همش نذار نكن گریه دیگم_

 دیگه مردای تموم مثل كن فكر بزنم، گند اونجا

 .گردم برمى شب و سركار رفتم زود صبح

 

 .زد من دل شدن ومآر براى تلخى لبخند

 



 ى مزه دیگه ها، باشه حاضر شام برگشتم فقط_

 به دیگه غذاهاى زبونم زیر رفته پختت دست

 . نمیاد خوش مذاقم

 

 :گفتم آلودى بغض صداى با. دادم تكون سرى

 

 ؟!كنم درست چى_

 

 ى گوشه آرومى ى بوسه اومد، نزدیك صورتش

 :گفت حالت همون تو و زد لبم

 

 .خوبه كنى ستدر تو كه چیزى هر_

 



 هب نگاهى شد، جدا ازم گوشیش زنگ شدن بلند با

. كرد قطع صداش و انداخت گوشیش ى صفحه

 :گفت و چشمام تو زد زل

 

. كنمن سفارش دیگه فرمیسك فقط برم، باید دیگه_

 .باشه حواست

 

 ازب درو رفت در سمت به گفتم، اى باشه لب زیر

 ىكالفگ با و انداخت بهم نگاهى دوباره و كرد

 .كرد ترك و اتاق

 

 جمع شكمم توى و پاهام تخت، روى برگشتم

 نىیع كردم، مى فكر بارم نكبت زندگى به و كردم

 كنار من زندگى از شوم ى سایه این نبود قرار

 !بره؟
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 اى خونه یه زدم، قدم خونه تو شب تا روز اون

 زیبا كنار در كه هایى درخت درخت، كل بین

 ات بهشون كردن نگاه از و بودن هم ترسناك بودن

 .كردم مى امتناع ممكن حد

 



 اون برق و رعد صداى و میومد بارون همچنان

 مى تیر سرم. بود كرده تر وحشتناك برام رو جا

 دنش تر ترسناك و هوا شدن تاریك از بعد و كشید

 شروع بازم. بردم پناه آشپزخونه به باغ اون

 اتقریب یخچال و ها كابینت توى گشتن به مكرد

 .بكنم شام براى فكرى یه تا خالى،

 

 رب ولى. كنم درست فسنجون خواست مى دلم

 رب بدون فسنجون مگه نبود، یخچال تو انار

 !شد؟ مى انارم

 

 كه چیزایى با برداشتم، و مرغ ى بسته آخرین

 مرغ خوراك تونستم مى شد مى پیدا یخچال توى

 كه زدم مى زنگ اردوان به باید قطف. كنم درست

 هاى گوجه چون گوجه، كمى با. بگیره هم نون



 ریختم مى و كردم مى خورد باید و یخچال توى

 .غذا تو

 

 كنارش در و شدم مرغ كردن سرخ مشغول

 ىم خورد و بودم شسته وسواس با كه سبزیجاتى

 سعیم تمام من و بارید مى چنان هم بارون. كردم

 رو ى گرفته بخار ى پنجره تنگرف ندید براى و

 كه غذایى به دادم و حواسم و بردم بکار روم به

 .كنم درست براش بود خواسته ازم اردوان

 

 نگاهى و گذاشتم رو قابلمه دره شد آماده كه غذا

 از خبرى و بود هشت ساعت. انداختم ساعت به

 نشستم شومینه كنار ى كاناپه روى. نبود اردوان

 . كردم جمع شكمم تو و پاهام و

 



 رو درست هم ساعت انتظار، چشم و بودم نگران

 تیك تیك صداى با داشت سعى و بود روم به

 بكوبه و زمان گذر و كنه تلخى اوقات اش مسخره

 و ۱۱ ،۱۱ شد ،۱۰ شد ،۹ شد ساعت. سرم تو

 . بودم ایستادم جام سره همچنان من و نیم

 

 ساعت اون از و نگاهم. نیاوردم طاقت آخرشم

 ىدست پنجره، سمت رفتم و گرفتم مسخره چوبى

 متونست فقط بخار رفتن كنار با و كشیدم روش

  خبر كه ها درخت خوردن تكون و بارون ریزش

 . ببینم رو داد مى تند باد از

 

 ات شد باعث سردیش و شیشه به چسبوندم و سرم

 گذاشتم هم روى و چشمام. بزنه یخ وجودم عمق

 :زدم لب آرومى صداى با و

 



 !كجایى؟ ردوانا_

 

 كه اومد وحشتناكى برق و رعد لحظه همون

 سر زا بلندى جیغ و تنم تو بشینه لرزى شد باعث

 مرفت مى عقب عقب و لرزید مى تنم. بكشم ترس

 با و در سمت چرخیدم كلید چرخش صداى با كه

 تند پا اردوان نگران نگاه دیدن و در شدن باز

 .شآغوش به رسوندم و خودم عجله با و كردم

 

 با و خورد سر دستش از اردوان دست هاى كیسه

 تو اومد باز در از تندى باد. زمین رو افتاد صدا

 لرزیدنم باعث و من سرد تن رو نشست و خونه

 پر صداى و شد حلقه دورم اردوان دستاى. شد

 :شد بلند گوشم كنار امنیتش

 



 خوبى! لرزى؟ مى دارى چرا! عزیزم؟ شد چى_

 ! فرمیسك؟

 

 جواب در اونم و فشردم خودم به بیشتر و اردوان

 . كرد تر تنگ و دستاش ى حلقه

 

 مى دیوونم دارى. بزن حرف فرمیسك شد چى_

 چرا! كشیدى؟ مى جیغ داشتى چرا! كنى؟

 آروم! خانومى؟ شده چى! لرزى؟ مى اینجورى

 ترسیدى رم، نمى دیگه. اینجام االن من باش

 !آره؟

 

 :داد ادامه غیض با و

 



 مى تنهایى از دونم مى اومدم، ردی دونم مى_

 اینجام، دیگه عزیزم، ببخش اومدم، ولى ترسى

 .كنارتم كن، نگا
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 چنگ لباسش به كه و دستم. شد قطع بدنم لرزش

 از. شد شل لباسش رو از و كردم باز و بود زده

 چیزى كه این از قبل اومدم بیرون اردوان آغوش

 بار این شد بلند برق و رعد صداى بازم بگم

 كه فشردم هم رو و چشمام. تر ناك وحشت

 همون و قبلیم جاى سره فرستاد منو بازم اردوان



 آرومو به كرد مى نوازش و موهام كه طور

 :گفت

 

 !كردى؟ وحشت برق و رعد صداى از_

 

 اردوان لباى. دادم تكون تایید ى نشونه به سرى

  نشست موهام روى

 

 كه من كنار اینجا. شد تموم دیگه من چولوىكو_

 . بترسى اینجورى نباید دیگه

 

 كردم حلقه گردنش دور و دستام. شدم جدا ازش 

 :گفتم بودم شده آروم حاال كه حالى در و

 



 و رعد فوبیاى من دونى نمى سال همه این بعده_

 تونستى نمى! ؟ ندیدى و بارون! دارم؟ برق

 !برگردى؟ زودتر

 

 روى آرومش ى بوسه ولى. بود گالیه زا پر لحنم

 هام گالیه و الكى خوریاى دل اون تمام پیشونیم

 .كشید پر

 

 طول خریدام كارا بر عالوه. عزیزم ببخشید_

 اب انقدر بود، تو پیش فكرم همش كن باور. كشید

 مجبور و گذاشتم جا چیزارو سرى یه اومدم عجله

 همیشگى ترافیك و بارونى ى جاده. برگردم شدم

. دبو بسته رو جاده وسط این تصادفم یه كنار به

 تنهات موقعیتى همچین تو دیگه خانومى ببخش

 مى و خودم سریع ابریه هوا ببینم زارم، نمى

 !هوم؟ باش آروم دیگه. خونه رسونم



 

 كرد مى خطابم عزیزم كه بود بار سومین این

 چشماى كه مردى این یعنى بار، اولین براى اونم

 ازم داشت و بود شده خیرم نشنگرا و مهربون

 كه مردى! بود؟ اردوان كرد مى خواهى معذرت

 .نداشت معنایى لغتش فرهنگ در خواهى معذرت

 

 رمس سینش ى جایه به.  شدم بلند پا ى پاشنه رو

 جفت كه طور همون و گذاشتم شونش روى و

 صداى با بودم كرده حلقه گردنش دور دستان

 :گفتم اى گرفته

 

 ساعت این و باد صداى و برق و رعد و بارون_

 گفتى كه بودم احمق تواِ  نگران كنار به مسخره

 یه بود در به چشمم یه حاال تا من و میاى زود

 كه شدم زنده و مردم بار هزار.  ساعت به چشمم



 هاى نگرانى این خواى مى كى. كردى دیر چرا

 كنى مى دیوونه نو م آخرش تو!  كنى؟ درك منو

 . اردوان

 

 و داغش نفساى رفت، فرو گردنم گودى تو سرش

 كلمه هر با كه حالى در و كرد خالى گردنم رو

 مى داغش لباى شد مى خارج دهنش از كه اى

 اى رگه دو و آروم صداى با گردنم به خورد

 .كرد زمزمه گوشم كنار

 

 .كوچولو دلبر كردى دیوونه منو وقته خیلى تو_

 . در اون به در این

 

 اعتراف اولین این .پایین ریخت هرى دلم

 هواى و باز در وسط اونم! نه؟ بود شیرینمون

. كرد مى خیس همینجا از مارو داشت كه بارونى



 و صداش دیگه من و اومد برق و رعد هم باز

 صدایى به من و باشه اردوان میشه مگه. نشنیدم

 !بسپرم؟ گوش اون جز
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 نیم شد باعث شد حلقه كمرم ورد كه دستایى

 خندم. بندازم بود سرم پشت كه اردوان به نگاهى

 :گفتم و گذاشتم رو قابلمه در. بود گرفته

 

 ! كنم؟ درست غذارو ذارى مى_

 

 .دیگه كنى مى درست دارى_

 

 .بذارى شما اگه_

 

 .شد تر محكم دورم دستاش ى حلقه

 

 .گذاشتم_

 



 !اینجورى؟_

 

 شیطنت با گردنم گودى تو برد فرو و سرش

 :گفت خاصى

 

 .جورى همین دقیقا_

 

 دور و دستم. سمتش چرخیدم. خندیدم صدا بى

 :گفتم و كردم حلقه گردنش

 

  میشه شما پرت حواسم اینجورى خان اردى_

 . كنم مى درست چى دارم دونم نمى

 

 خوشمزه كنى درست چى هر تو. نداره اشكال_

 .شه مى



 

 زدم بینیش به اى ضربه

 

 وت ریختم شكر نمك جاى وقتى. موقوف شیطنت_

 اینطور و چیزى هر من فهمى مى وقت اون غذا

 .نمیشه خوشمزه كنم درست پرتى حواسم با

 

 نشست گردنم روى اردوان ى بوسه

 

 . خانوم دارم دوست غذاتم داخل شكر من_

 

 .زد لبخندى شیطنت با اونم و. خندیدم

 

 آرامش طور این وقت هیچ حاال تا دونى مى_

 .اشتمند



 

 صداى با. شد رنگ كم جفتمون لباى روى لبخند

 :گفتم آرومى

 

 .منم_

 

 لباش هم باز ، كرد خالى صورتم رو نفساشو

 مىن! بود؟ بار چندمین این. نشست پیشونیم روى

 هاى محبت روزها این دونستم مى فقط.  دونستم

 دارم بدنم هاى سلول تك تك با دارم و اردوان

 محبت این از تونم ىنم جوره هیچ و.  كنم حس

 بس عذاب و دورو سال چند یعنى. بكنم دل ها

 هك. كنه جدامون بازم بخواد سرنوشت نكنه! نبود؟

 .باشه داشته ادامه عذاب این

 



 .فرمیسك_

 

 و گوشم پشت فرستاد و موهام. گفتم آرومى جانم

 :گفت آرومى صداى با

 

 .سوخت غذات كنم فكر_

 

 كشیدم جیغ تقریبا

 

 !چیییییى؟_

 

  .برداشتم رو قابلمه در. شدم جدا اردوان از سریع

 سالم نظر به هم غذا و نمیومد سوختگى بوى

 برگشتم. بود پایین آخر تا هم گاز زیر. میومد

 :گفتم و اردوان سمت



 

 .سالمه كه غذا_

 

 هك شیطنتى با و كشید آروم و لپم. خندید اردوان

 :گفت زد مى موج چشماش تو

 

 سراغ رى مى وال و هول با وقتى دونى نمى_

 دارى خونه خانوما این شبیه. میشى بامزه غذا

 .آشپزى به كردن عادت كه میشى

 

 . سینش تو كوبیدم مشت با شوخى به

 

 شینمب بازم باید گفتم. كردم یخ لحظه یه. مزه بى_

 . كنم درست غذا

 



 .كردى مى درست بازم داره، اشكالى چه خب_

 

 !!!اردوااان_

 

 . شد تر یقعم لباش روى لبخند

 

 .اردوان جان_

 

.  گزیدم و لبم. بگم چى خواستم مى رفت یادم

 بین از و لبم و نشست لبم پایین اردوان دست

 .كشید بیرون دندونام

 

 .كندیش_

 



 .چه تو به خودمه ماله_

 

 .انداخت باال ابرویى

 

 .نیست دیگه بود، تو مال. نكن اشتباه_

 

 :داد ادامه و كشید لبم روى شستش انگشت

 

 باشه مربوط تو به كه چیزى هر. خودمه مال_

 .خودمه مال بعد به این از

 

 گوشیش بزنه اى دیگه حرف كه این از قبل و

 از و گفت میامى االن لب زیر. خورد زنگ

. بمقل رو وگذاشتم دستم. بیرون رفت آشپزخونه



 یدمكش عمیقى نفس. همیشه از تر تند.  زد مى تند

 .شدم میز چیدن مشغول و

 

 با ولى. برگشت اردوان. گذشت اى دقیقه چند

 نگران كمى. نشست میز پشت. جدى صورتى

 گفتم؛ و ایستادم روش به رو. شدم

 

 !شده؟ چیزى_

 

 ماا. بپیچونه همیشه مثل یا نه بگه داشتم توقع

 :داد جواب و كرد بلند و سرش

 

 فردا باالخره میشه، مشخص چى همه فردا آره،_

 .گیریم ىم و سواالمون از خیلى جواب

 



 .نشستم كنارش متعجب

 

 !چى؟ یعنى_

 

 :گفت كالفگى با و زد موهاش به چنگى

 

 همیش مجبور فردا. كوروش سراغ برم باید فردا_

 .بزنه حرف باالخره

 

 !جورى؟ چه_

 

 تو كنار و من نداشت دوست اولشم از كوروش_

 ىانقدر تو اسم آوردن با مجبورم كنم فكر. ببینه

 . بزنه حرف رهباالخ كه كنم عصبانیش

 



 زد پوزخندى

 

 طعمه شده دخترش كنم وانمود شم مجبور شاید_

 هك بزنم حرفایى شم مجبور شاید. من دستاى تو و

 .كنم تهدیدش تو با حتى كه ندارم دوست

 

 كم و آشفتگیش باید. گذاشتم دستش روى و دستم

 .عذابه در چى از دونستم مى چون كردم مى تر

 

 .تو به فقط.دارم اعتماد بهت_
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  رفت تر باال كمى صداش ولوم

 

 رو و دستش كنى تحمل تونى مى! چى؟ بابات_

 با تونى مى واقعا! بیوفته؟ پلیس گیر كه! كنم؟

 زندگى گیره مى ازت و بابات داره كه كسى

 !كنى؟

 

 !چى؟ كنم تحمل نتونم اگه_

 

 تو بود فرو و دستاش جفت. شد تر كالفه

 و سرش و میز روى گذاشت و آرنجش. موهاش

 .پایین انداخت

 



 مى رو تو دست فوقعش. دونم نمى. دونم نمى_

 چیز همه زیر زنم مى. ریم مى اینجا از و گیرم

 زارم مى كه. رم نمى پیش بیشتر این از دیگه و

 ایران از خودمون و بده ادامه كارش به بابات

 .میریم

 

 !راحتى؟ همین به_

 

 .شد تر بلند شصدا

 

 من عقدى زن بشى وقتى. راحتى همین به دقیقا

 . بگیره و جلوم تونه نمى هم خدا دیگه استغفرال

 قبل از رو اونجا زندگى شرایط. میریم ایران از

 كوروش دست دیگه كه میریم جایى. كردم فراهم

 .نرسه بهمون



 

 .لبم رو نشست لبخندى

 

 همه زیر بزنى راحتى همین به تونى مى یعنى_

 !چیز؟

 

 .آره باشه وسط تو پایه اگه_

 

 برام همین و بودم اولویت من. شد قرص دلم تهه

 و كردم وارد اردوات دست به فشارى. بود بس

 :گفتم

 

 شد الزم. برگرد خوب خبراى با و برو فردا_

 ردهك اشتباهى كاره اگه. پلیس دست بسپر رو بابا

 .بده تاوانشم باید باشه



 

 ى خیره تعجب با و كرد بلند و سرش اردوان

 .شد چشمام

 

 !نیست؟ مهم برات فرمیسك باباته اون_

 

 .دادم تكون راست و چپ به سرى

 

 ، مادرم زندگى كه پدرى. نیست دیگه نه_

 پدرم دیگه كرد خراب رو تا دو ما و مادرت

 .تویى اونم. دارم نفرو یه فقط االن من. نیست

 

 اواقع. زد برق چشماش و گرفت آروم كردم حس

 خیلى بابا. میاد بابا روز به چه نبود مهم برام

 كه رو كارى. بود شده تموم من براى پیش وقت



. داد مى انجام اردوان بدم انجام خواستم مى من

 موهام تو دستاش و نشست شونش رو كه سرم

 گوشم ى الله لباش. اردوان مثل. گرفتم آروم منم

 :زد لب آرومى صداى با و كرد نوازش و

 

 .كست همه میشم خودم_
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 سراغ رفت اردوان رسید، موعود روز باالخره

 با همش جوشید، مى سركه و سیر مثل دلم بابا،

 ىم كه این با رفتم مى باهاش كاش گفتم مى خودم

 ىنم بردنم به راضى شرایطى هیچ تحت دونستم

 .شد

 

 طول همش. من حال مثل درست ، بود ابرى هوا

 دعا لب زیر و كردم مى طى رو خونه عرض و

 آشتى خودم خداى با داشتم تازه انگار. كردم مى

 حاال و بودم دور ازش سالها كه خدایى. كردم مى

 ازش و كنم حس و وجودش كم كم خواستم مى

 !شنید؟ مى و صدام سرى این یعنى. بخوام كمك

 

 لحظه هر و دادم مى فشار مشتم توى و گوشیم

 خبرى اما بودم اردوان جانب از خبر یه نتظرم

 مى و بیرون بزنم خونه از خواست مى دلم. نشد



. مكن خراب و كار رفتنم با ترسیدم مى. ترسیدم

 .بارون بعدش و باد و برق رعد صداى هم باز

 

 كل سیاه ابراى. دیگه بود همین پاییز هواى

 خونه تاریكى باعث كه بودن پوشونده و آسمون

 من و شد مى تر دلگیر لحظه هر هوا .بود شده

 حتى. بودم شده روم پیش باغ ى خیره پنجره از

 بیرون برم بخوام اگه كه.  كجام دونستم نمى

 .كنم پیدا و راه باید چطور

 

 موهام. بستم رو پنجره شد تر شدید كه باد وزش

 هك كردم جمع سرم باالى كلیپس با و پریشونم

 هب نگاهى رساست با شد بلند گوشیم زنگ صداى

 براى. بود ناشناس ى شماره. انداختم گوشى

 براى نگرانى ولى بودم دل دو دادن جواب

 شه قطع گوشى كه این از قبل شد باعث اردوان



 و گوشى و بكشم رنگ سبز صفحه روى و دستم

 :گوشم كنار بذارم

 

 .در دمه بیا شو آماده سریع فرمیسك، الو_

 

 :گفتم تعجب با مهگل صداى با

 

 !؟ اینجایى تو گل،مه_

 

 . بیرون بیا سریع درم دمه آره_

 

  جونم تو افتاد خوره مثل نگرانى

 



 اردوان! كردى؟ پیدا كجا از رو اینجا تو_

 !خوبه؟

 

. زنیم مى حرف هم با بیرون بیا خوبه، آره آره_

 بدتر داره لحظه هر هوا فرمیسك سریع فقط

 ودز یلىخ باید نشده این از بیشتر ترافیك تا. میشه

 .برسونیم و خودمون

 

 كریس باید ولى. بودم دل دو مهگل با رفتن براى

 :گفتم لب زیر. كردم مى

 

 میام االن_

 

 یه اب و لباسام سریع خیلى. كردم قطع و گوشى و

 با و شالم ، كردم عوض بافت یه و جین شلوار



 گوشى برداشتن با و انداختم موهام روى عجله

  .بیرون زدم اونجا از سریع خیلى

 

 و بیرون برم خونه از بخوام تا فاصله اون تو

. كشیده آب موش شدم بشم مهگل ماشین وارد

 :گفتم شدم ماشین سوار كه همین

 

 !كنى؟ مى چیكار اینجا تو! مهگل؟ شده چیزى_

 

 پشت گذاشت و دستش. عقب برگشت مهگل

 مرسیدی. گرفت عقب دنده سرعت با و من صندلى

 خیابان وارد و چرخوند و فرمون.  خیابون سره

 كه كرد مى رانندگى اى حرفه انقدر. شد اصلى

 :گفتم خودم با و كردم سكوت اى لحظه

 



 !ره؟ مى كجا داره عجله این با_

 

 پرسیدم؛ دوباره نداد و سوالم جواب مهگل وقتى

 

 چه اینجا! میریم؟ كجا داریم پرسیدم مهگل_

 !كردى؟ پیدا منو چطور! خبره؟

 

 :داد جواب كنه نگام كه این بدون مهگل

 

 .فهمى مى خودت باالخره. ببند و كمربندت_

 

 .میریم داریم كجا. بفهمم االن خوام مى من_

 

 :شد بلندتر مهگل صداى



 

 پیش. خواى مى كه همونجایى میریم داریم_

 .اردوان

 

 ودب گفته من به اردوان. گرفت شدت قلبم ضربان

 توى مهگل كنار حاال و نیام بیرون خونه از

 یا مكن باورش باید دونستم نمى حتى بودم، ماشین

 .نه

 

 !كنم؟ اعتماد بهت باید چرا_

 

 .كرد بیشتر و سرعتش مهگل

 

 . كردى كه فعال_

 



 :داد ادامه و انداخت بهم نگاهى نیم

 

 .ببند و كمربندت گفتم_

 

 هكالف مهگل ، بستم و كمربندم پریشون ذهنى با

. دیرس مى موقع به باید انگار. داشت عجله و بود

 ىا ضربه مشت با.  وایساد رسیدم كه ترافیك به

 :گفت حرص با لب زیر و زد ماشین فرمان به

 

 .لعنتى_

 

 از. زد زنگ شخصى به و برداشت و گوشى

 چنان هم من و گفت جاده بد اوضاع و ترافیك

 مى گوش حرفاش به و بودم رفتارش ى خیره

 .شد دستگیرم چیزى حرفاش از شاید تا دادم



 

 اولین براى شیشه به خورد مى كه ونبار صداى

 رد سریع تند تند كن پاك برف. بود ِنرَوم رو بار

 خیس بازم زود خیلى و داشت بارون زدن پس

 . شد مى

 

 مثل همه انگار میومد طرف هر بوق صداى

 این از خواستن مى شایدم یا. داشتن عجله مهگل

 رخ نیم روى نگاهم. كنن فرار لعنتى بارون

 با و سمتم برگشت.  موند بتثا مهگل عصبى

 از كه لرزونم دستاى و تنم خیس لباساى دیدن

 و كرد روشن رو بخارى لرزید مى سرما شدت

 :گفت

 

 خونه اون تو چتر یه. دختر زنى مى یخ دارى_

 .شدى خالى خیس! بیارى؟ خودت با نبود



 

 و برداشت عقب صندلى از پالتو یه و برگشت

 رو گذاشت ور پالتو و كرد پاره و روش روكش

 .پام

 

 . بپوش و این بیار درش. شده خیس بافتت_

 

 :گفتم لرزون فكى با

 

 .خوبه جورى همین خواد نمى_

 

 شىپو نمى. تمیزه گرفتمش شویى خشك از تازه_

 .پات روى بندازش حداقل

 



 الفمك حدى به بافتم خیسى اما كنم مخالفت خواستم

  رو پالتو و نگم چیزى شد باعث كه بود كرده

 .پام رو شمبك
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 .شد مى كننده خسته زیادى داشت دیگه ترافیك

 ترافیك وقتى و زد زنگ كسى به بازم مهگل

 مباز و خیابونا از یكى تو پیچید شد روون كمى

 . شد بیشتر سرعتش

 



 !كجاست؟ اردوان_

 

 :داد جواب میلى بى با مهگل

 

 .باشه ارتعم دیگه حاال كنم فكر_

 

 ؟!بود كجا حاال تا_

 

 .بپرس خودش از دیدیش وقتى_

 

 من ولى ببنده منو دهن خواست مى حرف این با

 :پرسیدم دوباره و نشدم ساكت

 



 خونه از شرایطى هیچ تحت گفت من به اردوان_

 !دونبالم؟ اومدى دونه مى. نیام بیرون

 

 :گفت اوج مهگل صداى

 

 همیشه بلده طفق چون. احمقه ،چون دونه نمى نه_

 .منطقى و فكر هیچ بدون اونم. جلو بره تنهایى

 و كوروش. نیست شوخى بحث سرى این ولى

 السو این راحت خیلى كرده فكر. گرفته كم دست

 .میده جواب كوروش پرسه مى

 

 دارى و من! داره؟ من به ربطى چه این خب_

 كار این از و اردوان بیام كه! برى؟ مى كجا

 !كنم؟ منصرف

 



 با و انداخت بهم نگاهى. سمتم برگشت مهگل

 :گفت عصبانیت همون

 

 انتظاره در چى دونى مى! فهمى؟ نمى واقعا_

 بابات از كه اردوانى كردى فكر! اردوان؟

 و بده انجام بود قرار كه كارى كرد، سرپیچى

 تمام و شد بلند مهمى اون به عقد وسط ، نداد

 با تر مهم این از و كرد خراب و هاش نقشه

 ! امانه؟ در بابات دست از ، كرد فرار ترشدخ

 

 :گفتم جانب به حق

 

 اردوان. بزنه آسیب اردوان به تونه نمى بابا_

 .نداشتشه پسر مثل براش

 



 .زد دارى صدا پوزخند مهگل

 

 پسرشه نه اردوان ؟!كشكى چه آشى چه! پسر؟_

 رسیدن براى پله یه فقط اردوان. پسرش مثل نه

 براش اردوان دىكر فكر. خواستش به كوروش

 براش كه بود مهم زمانى تا اردوان! مهمه؟

 حرفاى واسه دیگه اردوان كه االن. داشت منفعت

 كوروش براى كنه نمى خورد هم تره كوروش

 .نداره ارزشى

 

 :گفتم بهت با

 

 !چیه؟ منظورت! چى؟ یعنى_

 



 بابات. نیست نرمال آدم یه بابات اینه منظورم_

 براى كه اى وونهدی یه. خالفكار یه قاتل یه

 شك. كنه مى كارى هر هاش خواسته به رسیدن

 هم باالخره ولى باشى مهم براش هم تو دارم

 حمر تو به شاید كنه نمى رحم كه بقیه به. خونشى

 .كنه

 

 غزم تا سرم و بود شده كشدار نفسام. شدم عصبى

 حرفاش از هیچى. كشید مى تیر استخونم

 مثل ممن شد باعث همین و شد نمى دستگیرم

 :بگم و سرم رو بذارم و صدام مهگل

 

 این چى یعنى! ؟ زنى نمى حرف تر واضح چرا_

 اینجا گى نمى كنده پوست و راست چرا! حرفا؟

 سره بالیى بخواد باید بابا چرا كه! خبره؟ چه

 نمى باشه بدى آدم چقدرم هر بابا! بیاره؟ اردوان



 پسر اردوان اگه حتى بزنه آسیب اردوان به تونه

 .نباشه شخود

 

 خودت چشماى با كه میبرمت دارم منم اتفاقا_

 .ببینى

 

 !ببینم؟ خودم چشماى با باید چیو_

 

 ها دبع كه ببینى و رفتارش خودت باید. باباتو_

 یبتفر ماها و بوده پیغمبر پسر بابات نكنى فكر

 .دادیم

 

 تاررف فقط تا میبرى دارى منو یعنى! چى؟ یعنى_

 !ببینم؟ نزدیك از و بابام

 



 مى چى دارم دونستم نمى كه بودم شده گیج انقدر

 زاچی سرى یه ولى گرفتم نمى رو بابا طرف. گم

 بازم مهگل. درك قابل غیر و بود عجیب براى

 :گفت و انداخت بهم نگاهى ، سمتم برگشت

 

 فهمى نمى نیست، حالیت چیزى كه این مثل نه_

 درست بابات كه جنگى اونم. جنگیم وسط درسته

 .كرده

 

 ترو! مهگل؟ زنى مى حرفى چه از! جنگى؟ چه_

 دىاوم یهویى خیلى. بفهمم منم بگو تر واضح خدا

 این آدرس كسى گفت اردوان كه اى خونه دمه

 پیش میریم داریم گى مى. نداره رو خونه

 و. نشد من بردن به راضى خودش كه اردوانى

 چى. فهمم نمى كه زنى مى حرفایى سرى یه حاال

 !مهگل؟ شده



 

 و دار بعد دقیقه چند تا دنبالت نمیومدم من اگه_

 ىباش بابات پیش تو اگه. میومدن بابات ى دسته

 از كارى هیچ كه ، میشه صالح خلع اردوان

 سرش بالیى چه نیست معلوم و نمیاد بر دستش

 .بیارن

 

 :داد ادامه كه كردم نگاهش زده بهت

 

 باید. كردن پیدا و جاتون كجایى، تو دونن مى_

 مى اونجا از كردن مى پیدات اونا كه ینا از قبل

 یه باید گفتم كه طور همون طرفیم از. بردمت

 . ببینى خودت چشم با چیزارو سرى

 



 لحظه هر دلشورم كردم مى حس. بست یخ تنم

 :گفتم لرزونى صداى با. میشه بیشتر داره

 

. .با اگه یعنى... بابام مثل اردوانم نكنه.. نكنه_

 ... اردوان یعنى... ردوانما نباشه خوبى آدم بابا

 

 زبون به و حرف این باید چطور دونستم نمى

 عمیقى نفس و دادم و قورت و دهنم آب. بیارم

 :كشیدم

 

 ! ندادین؟ خبر پلیس به چرا_

 

 .دادیم_

 



. .اونم باالخره! نیاد؟ پیش مشكلى اردوان براى_

 مى بابا كه كرده مى و كارى همون اونم خب

 ...نكنه بودن، هم با سالها این تمام كرده،
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 :حرفم وسط پرید مهگل

 

 الزمه پس. دونى نمى هیچى اردوان راجب تو_ 

 اه بعد كه ببینى خودت چشم با چیزارو سرى یه



 اردوان. كرده خیانت بابات به اردوان نكنى فكر

 از ، بوده بد باهاش سرنوشت فقط نیست، بدى آدم

 هن و بدى تغییرش تونى مى نه كه سرنوشتا ناو

 كه بكشه طول سالها شاید. بیاى كنار باهاش

 هب باالخره ولى كنى قبول و سرنوشتت بخواى

 حق بهت سرنوشت همون كه رسى مى جایى

 لعنتى زندگى اون به باید یا كه.  ده مى انتخاب

 به ای بدى تغییرش و كنى ریسك كه و بدى پایان

 یه زندگى. بدى ادامه بار فالكت وضع همون

 باشى جنگیدن حال در همش باید. فرمیسك جنگه

 كشته یا كشى مى یا. جلو برى و كنى ریسك ،

 ىنكن تالشى هیچ و وایسى ثابت اگه ولى میشى

 همون توسط میبینى میاى خودت به باالخره

 دیگه و میشى اسیر. شدى محاصره سرنوشت

 یه دمشای یا. برى پیش سرنوشت همون با باید

 به كه این از قبل و كنارت افتاد یهو نارنجك

 .شده تموم چى همه ببینى بیاى خودت



 

 :داد ادامه و انداخت بهم نگاهم نیم

 

 جایى یه ولى. بود بد باهاش سرنوشت اردوانم_

 سمت رفت و شد بلند اونم. داد انتخاب حق بهش

 بابات كه این. رواِ  و چشم بى نكن فكر. دشمن

 رو خواد مى حاال و كنه پدرى براش كرده سعى

 ولى. سخته خودشم براى بگیره قرار روش به

 ای. داده بهش سرنوشت كه انتخابیه حق همون این

 كه این یا بابات بازى شب خیمه عروسك بشه باید

... 

 

 ثباع و دیگه خیابون یه توى پیچید. كرد سكوت

 اصرار چرا فهمیدم مى تازه.  بخورم تكونى شد

 .ببندم و كمربندم داشت

 



 :گفت كوتاه اى لحظه از بعد و كردم سكوت

 

 داشته صبر. فهمى مى و چیز همه زودى به_

 .باش

 

 سرعتش. شد تر بلند گوشیش صداى لحظه همون

 :داد جواب و. پایین آورد كمى و

 

. هست حواسم نه... منه پیش االن بله... سالم_

 شهبا باشه! میاین؟ كى شما ملك آقاى فقط... باشه

 ...خدافظ باشه... اونجاییم دقیقه چند تا

 

 قدرچ گفتم مى گفتم با داشتم. كرد قطع رو گوشى

 روى پاشو مهگل كه آشناست ملك آقاى فامیلى

 :گفت و داد فشار گاز



 

 .برسیم موقع به امیدوارم_
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 مى استفاده كه برایى میان مهگل، باالى سرعت 

 كه شد باعث ایش حرفه هاى كشیدن الیى و كرد

 داشتم انتظار كه چیزى اون از زودتر خیلى

 و مخفى هاى راه مهگل انگار. عمارت برسیم

 یه رو ماشین بود، حفظ از رو عمارت ممنوعه



 از احتیاط با دو هر و كرد پارك تر پایین كوچه

 وارد پشتى در از و شدیم باغ وارد مخفى در

 رفت ازش همیشه خودم كه درى همون عمارت،

 .نشه خروجم متوجه كسى تا كردم مى آمد و

 

 جلوى مسلح اى عده. رسید مى نظر به شلوغ باغ

 اوضاع از خبر این و بودن ایستاده ورودى در

 نزدیك بهم مهگل. داد مى عمارت داخل داغون

 :گفت گوشم كنار آرومى صدایى با و  شد

 

 كسى اگه حتى زنى نمى حرف عنوان هیچ به_

 وتسك باید تو اردوانم پیشونى رو گذاشت اسلحه

 كنى

 

 و مورد یه این توقع ، شد برابر چند ترسم

 .نداشتم



 

 !مهگل؟ خبره چه اینجا! چرا؟! اسلحه؟_

 

 صداى با و انداخت سرش پشت به نگاهى مهگل

 :گفت ترى آروم

 

 بیجا دخالت كن باور فرمیسك. اگه گم مى دارم_

 كنه نمى درست و چیزى تنها نه  احساسیت و

 بود الزم وقت هر.  چیز همه به زنه مى گند تازه

 اشیم،ب بیننده فقط باید قبلش ولى. جلو میریم هم ما

 !حله؟

 

 و گیج هنوزم و بود نكرده قانعم حرفاش كه این با

 مهگل.  دادم تكون سرى مردد ولى بودم منگ

 :گفت لب زیر و گرفت محكم و دستم



 

 !اى؟ آماده_

 

 عمارت سالن سمت به منو كه گفتم آرومى ى آره

 توحش با من و گرفتیم پناه دیوار پشت. كشوند

 بابا و اردوان. روم به رو ى صحنه به زدم زل

 رپ دورشون تا دور و بودن گرفته قرار هم مقابل

 و نفسم. دست به اسلحه پوش سیاه آدماى از بود

 زما صدایى تا گزیدم و لبم و دادم بیرون صدا بى

 . نیاد در

 

 به نگاهى شد باعث روم به رو ى صحنه دیدن

 به منو داشت سرش دادن تكون با. بندازم مهگل

 كار خواست مى ازم و كرد مى دعوت آرامش

 .نكنم اشتباهى

 



 اباب.  رو به رو به دوختم و گرفتم ازش و نگاهم

 نه اما ، زدن مى حرف هم با داشتن اردوان و

. قتدرانهم لحنى با محكم و جدى دو هر. دوستانه

 هب شاید شد مى بیشتر لحظه هر اضطرابم و ترس

 برام بابا روى اون امشب بود قرار كه این خاطر

 كه كردم مى خدا خدا دلم تو فقط. شه مشخص

 سالها این توى كه همونى. باشه آدم همون اردوان

 !اینجام؟ االن دونست مى اردوان یعنى. شناختم

 

 نگاهش اى لحظه انداخت، ساعتش به نگاهى بابا

 :گفت و موند ثابت ساعتش روى

 

 نیومده، هنوز محمدرضا و گذشت دیگم دقیقه ده_

 تونه مى كنه مى فكر داره هنوزم یا زده، جا یا

 كنه خبر تونه نمى پلیسم نه، یا بیاد محافظ بدون



 ارقر به و فرار كنم فكر گیره، خودشم پایه چون

 .داده ترجیه

 

 :داد جواب خونسردى با اردوان

 

 داشته صبر میاد باشه، زدن جا آدم نكنم فكر_

 .باش

 

 روى كه حالى در و انداخت باال اى شونه بابا

 :گفت نشست مى كنارش صندلى

 

 رو ساله چند بازى این و بیاد باید. امیدوارم_

 داره كم كم شده، طوالنى زیادى.  كنیم تموم

 .بره مى سر و حوصلم

 



 به اى دیگه نگاه. انداخت روى و پاهاش بابا

 :گفت و انداخت ساعتش

 

 همین خودت یا. دارم پرواز دیگه ساعت دو من_

 یا میاریش كنى مى پیداش دنبالش رى مى حاال

 گفته بهت هم قبال. میشى موضوع این بیخیال

 كىی طرف كنى، اعتماد یكى به باید فقط تو بودم

 منو حرفاى كه ، دارى انتخاب حق حاال و باشى

 است عیان كه چیزى چند هر اون، یا كنى باور

! چى؟ یعنى تاخیر این. است بیان به حاجت چه

 جز داره معنى چه نیومدنش بیاد، خواد نمى یعنى

 براى حرفى و دونه مى بازنده و خودش كه این

 چرنیات همون بازم بیاد خواد مى! نداره؟ گفتن

 كس هیچ فهمیده! بده؟ تو و من تحویل و قبل

 همه كه كنه، نمى خورد هم تره حرفاش واسه

 و خودش داده ترجیه گه مى دروغ داره فهمیدن

 .كنه گور و گم



 

 :داد ادامه و زد نیشخنده بابا

 

 زا قبل. بود تر آسون واست كردن شلیك قبال_

 رو بود شد ریخته طرف خون بزن بگم كه این

 زندگى كه مردى كشتن! شده؟ چى حاال زمین،

 ودناب و پدر مثل برات مردى و مادرت ، خودت

 ! سخته؟ انقدر كرد

 

 اى شماره آورد، در و گوشیش كالفگى با اردوان

 رو گوشى خودش خاص ژست و گرفت و

 دادن جواب از كه این مثل.  گوشش كنار گذاشت

 گرفت مشتش توى و گوشى كه بود شدت امید نا

 :گفت تمام بدجنسى و بابا و

 



 انقدر زده، جا كه گفتم! نه؟ خاموشه هنوزم_

 رو تنهایى اونم اینجا به اومدن رعتج كه ترسواِ 

 داره، خبر كار این عاقبت از خودشم چون نداره،

 دست دیگه خودم، یا كشیش مى تو یا دفعه این

 خودم امشب بسه، بودن تو امید به و كردن دست

 .كنم مى سره یه كارو
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 و تشعصبانی همیشه مثل. شد منقبض اردوان فك

 هر من و داد مى نشون دستاش كردن مشت با

 اهنگ. بودم دستش گوشى شدن خورد منتظر لحظه



. بود مونده خیره بابا روى غضب با اردوان

 هم بابا حتى گرفت، فرا و عمارت بدى سكوت

 و كنه فكر بتونه اردوان تا بود كرده سكوت

 این اردوان كه نكشید طولى بگیره، تصمیم

 رگه دو و محكم صدایى با و شكست و سكوت

 :گفت

 

 .میارمش رم مى_

 

 .انداخت باال ابرویى بابا

 

 .كنى پیداش اگه البته كنى، مى خوبى كاره_

 



 فاصله همین از و شد بیشتر اردوان دست فشار

. كنم حس هم رو دندوناش فشار تونستم مى هم

 :گفت لحن همون با و برداشت عقد به قدمى

 

 .كنم مى پیداش_

 

 خارج عمارت از بلند هایى قدم با اباب به پشت و

. شد اننمای بابا لباى روى نیشخندى رفتنش با. شد

 حس درونم در لرزشى شد باعث كه نیشخندى

 اباب سره تو خوبى فكراى دونستم مى فقط. كنم

 . نیست

 

 اردوان خالى جاى ى خیره اومد، كش بابا لباى

 :گفت بود كنارش كه شخصى به خطاب و شد

 



 !رفت؟_

 

 :داد جواب ردم

 

 .شدن ماشینشون سوار االن همین قربان، بله_

 

 :داد ادامه بلندى صداى با و گفت اى خوبه بابا

 

 .بیارینش_

 

 دستام و بود كنارم چنان هم كه مهگل به ترس با

 اب داشت سعى بازم. كردم نگاه بود گرفته محكم و

 ولى. باشم آروم باید كه بفهمونه بهم نگاهش

 خبره، چه اینجا دونم نمى! ؟ تونستم مى چطور

 ولى افته، مى اتفاقى چه داره و رفت كجا اردوان



 راه تو خوبى خبراى مسلما و داد مى بد گواه دلم

 نبود

 

 در سمت به و نگاهم هاى قدم صداى با

 رو شخصى پوش سیاه مرد چندین. چرخوندم

 كه مردى. بردن مى بابا سمت به و بودن گرفته

 خوبى دید چون اینجا از ، بود شده بساه طناب با

 روى به رو. ببینم و چهرش تونستم نمى نداشت

 .كردن باز دهنش روى چسب گرفت قرار كه بابا

 روى پوزخند و شد بلند زدنش نفس نفس صداى

 هب رو مرد به تمسخر با. شد تر عمیق بابا لباى

 :گفت و كرد نگاه روش

 

 خیلى دونه نمى بگرده، دنبالت رفت اردوان_

 .اینجایى وقته

 



 بابا پاى كنار و دهنش آب بابا روى به رو مرد

 :گفت و كرد خالى

 

 ! نه؟ كنیم بازى منصفانه بود قرار_

 

 .شد بلند جاش از بابا

 

 نكردى، درك و شرایط هنوز انگار! منصفانه؟_

 و مكن متهم بعد مدرك دنبال برم نیستم پلیس من

 ادرص حكمى چه ببینم قاضى دست بسپرم بعدش

 مدرك بدون كه كسى. كوروشم من ه،كن مى

 رم مى بعدش و كنه مى صادر و حكم خودش

 پیش سال یك و سى هم تو حكم اجراش، سراغ

 كه بودم مناسبش وقت منتظر فقط شد صادر

 مكان، بهترین و زمان بهترین در. كنم اجراش



 و سى به كنم فكر. ممكن شخص بهترین توسط

 .ارزید مى انتظار سال یكى

 

 فهمیده رخش نیم و صداش از االح كه مردى

 بستش دستاى به فشارى ، محمدرضاست بودم

 :گفت و كرد وارد

 

 اون از منظورت ، كنار بذار و چرندیات این_

 !بود؟ چى حرفا

 

 كرد نگاهش سوالى بابا

 

 !حرف؟ كدوم_

 

 :داد ادامه و كرد مكث كمى



 

 ورود از قبل كه شیرینى بحث همون آهان،_

 .زدیم ىم حرف راجبش اردوان

 

 و دستاش گرفت، قرار محمدرضا روى به رو

 داد؛ ادامه و زد گره پشتش

 

 باورت هنوز چیه. پسرى پدر بحث همون_

 تا بدیم دى ان دى آزمایش بریم خواى مى! نشد؟

 با یك و سى كه پسرى بفهمى كه. بشه؟ باورت

 دیدن با لحظه هر و كردم بزرگش دل خون

! خودته؟ پسره دیدم رو تو چشماى ، چشماش

 .مریم به تو تجاوز حاصل

 



 .گذاشتم دهنم جلوى و دستم شده گرد چشمانى با

 د،ش حبس سینم تو نفس و بست یه تنم تو خون

 : كشید فریاد وجود تمام با رضا محمد

 

 چه ، جدان بى شو خفه آشغال شو خفه_

 . هیچى از ندارى خبر هیچى از تو! تجاوزى؟

 

 كاریت فتكثا كدوم از! ندارم؟ خبر چى از_

 هب دیگه! كردى؟ چیكارا دیگه! ندارم؟ خبر دیگه

 !كردى؟ حمله وحشیانه دیگه دفاع بى زن تا چند

 دیگه! ها؟! كشتى؟ رحمانه بى رو دیگه نفر چند

 ! خبریم؟ بى ما كه كردى غلطى چه

 

 و شدى كور چرا احمقى انقدر چرا كوروش_

 بازندست كه اونى! ببینى؟ واقعیت خواى نمى

 باهت و اطرافیانت و خودت زندگى كه یىتو تویى،



 یا داشتى دوست و مریم. مقصرى دنبال و كردى

 ازم و كدومشون انتقام خواى مى ، پرینازو

 !بگیرى؟

 

 انگشت ، كرد كم محمدرضا با و فاصلش بابا

 :گفت و محمدرضا ى سینه تخت زد و اشارش

 

 وت كاشتى كه اى بچه انتقام. جفتشونو انتقام_

 .كشتى خیانت جرم به كه پرینازى و مریم دامن

 ىس كه پسرى توسط میشى كشته خودت امشبم و

 به رو امشب كه كردم پنهونش ازت سال یك و

 نمى كه پسرى توسط كه این. بگیره قرار روت

 .بیشتره خیلى دردش شى كشته تواِ  خون از دونه

 كنه بغلت بیاد سال همه این از بعد  كه این جاى

 .كشه مى لحهاس روت بابا بگه بهت

 



 .شد تر آروم صداش و كرد مكث كمى

 

 !كردى؟ حس و دردش! نه؟ داشت درد_
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 :داد ادامه و كشید لبش و گوشه به دستى بابا

 

 وقت هیچ ولى داشتى دوست پسر همیشه_

 .نشدى بچه صاحب



 

 حرص و اومد باال بابا ى شده مشت دست

 شد بیشتر كالمش

 

 نم دستاى تو كه داشتى پسر یه كه این از قافل_

 شد من، پسر شد. من دستاى تو ، شد بزرگ

 چشماش دیدن با لحظه هر من، راست دست

 حاال تا. تر راغب انتقام براى و شدم مى عصبى

 چشماى انگار! بودى؟ كرده دقت چشماش به

 قدر همون. وحشى و خشن قدر همون. خودته

 سپ دست با بود بلد خوب تخود مثل نشدنى، رام

 و خودش بود بلد خوب بكشه، پیش پا با و بزنى

 نزدیك خودش به و اطرافیان و خریت به بزنه

 مثل من، دختر مثل بهاره، مثل سونیا، مثل ، كنه

 كردم دورش دخترم از. دیگه دختر تا هزار

 رفت ولى نیست مهم براش كرد وانمود اولش



 حاال و كرد وابستش كرد، پیداش ولى دنبالش،

 نمى من ولى كنه، خراب اونم زندگى خواد مى

 خراب زندگى بشه باباش مثل زارم نمى زارم،

 نوبتى منو ى خانواده زندگى زارم نمى كن،

 هر. چى همه به بزنه گند زارم نمى. كنید خراب

 كه یكى زارم نمى توِا، خون از اونم باشه چى

 و بمونه خونم تو همچنان رگاشه تو ، تو خون

 . بزنه گند باباش مثل فقط

 

 دفریا نه دیگه بود، ایستاده حركت بى محمدرضا

 كمرش كردم حس. داد مى توضیح نه و زد مى

 اباب به طورى و بود شده قرمز صورتش شكست،

 باید چطور رفته یادش انگار كه كرد مى نگاه

 شپرت بلندى یه از انگار كه طورى ، بكشه نفس

 زمین رو میوفته رهمنتظ لحظه هر و پایین كردن

 .شه تموم چیز همه و



 

 ولى بودم افتادنش منتظر و لرزیدن مى پاهاش

 اردوان مثل كنه، وكنترل خودش بود بلد خوب

 انقدر چشما این چرا فهمیدم مى تازه بود، محكم

 بود، اردوان چشماى همون این بود، آشنا برام

 مثل درست بابا قول به كه كه سیاهى تا تو همون

 این پسر اردوان. داشت واقعیت پس. بودن هم

 و حقیقت این تونست چطور بابا ولى بود، مرد

 هیچ یعنى! كنه؟ مخفى اردوان از سال همه این

! نداشت؟ اردوان به اى پدرانه حس هیچ وقت

 یعنى! نسوخت؟ اردوان حال به دلش وقت هیچ

 ! بود؟ بازیچه سال همه این اردوان

 

 گاز و انگشتم و شد بیشتر دهنم روى دستم فشار

 صداش تا نشه، بلند هقم هق صداى تا گرفتم مى

 و دیگم دست مهگل دست. كنم خفه دستام با و



 انگار ولى. بیام خودم به تا داد مى فشار محكم

 اتفاق كردم، مى سیر اى دیگه دنیاى توى من

 خودم با همش و كردم مى مرور خودم با و اخیر

 :گفتم مى

 

 .من طفلى اردوان_

 

 اردوان درداى. بود اردوان قربانى تنها انگار

 مى قضاوتش رحمانه بى چه من و بود بیشتر

 مى حرفارو این اگه كشید مى چى مرد این. كردم

 ! شد؟ مى حالى چه! شنید؟

 

 محمد آروم صداى كه فشردم هم روى و چشمام

 :رسید گوشم به رضا

 



 !منه؟ پسره واقعا اردوان_
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 :كشید فریاد بابا

 



 باید اردوان ملك، محمدرضا پسر تو، پسر آره_

 تنفر با میاد اسمت نیست، ولى بود ملكا از یكى

. زنه مى انتقام از حرف همش و میكنه یاد ازت

 باشه، كافى برات پسرت نفرت همین كنم فكر

 حسرت تو و نداشتیش سال همه این كه همین

 سال همه این كه این ،بسه سوختى بچه داشتن

 ذاشت نمى و بود پسرت مانعت ترین بزرگ

 موقعیت تو بارها. بسه بره پیش خوب كارات

 چند گرفتین، قرار هم روى به رو مختلف هاى

 كدومتون هیچ و كشیدین اسلحه روهم بار

 انداست البد چون! ؟ چرا كنین شلیك نتونستین

 هیچ! نه؟ دیگه بود كشه مى و خون ، خون همون

 كردى سعى بارها نبودى، متنفر اردوان از وقت

 ، نفهمیدى و دلیلش وقت هیچ و بیاى كنار باهاش

 كه بودین، كرده حس و هم فهمیدم، من ولى

 هب تا بشه انجام قبل سالها بود قرار كه انتقامى

 من نتونست اردوان امروز. كشید طول امروز



 و دردش خودش، چشم جلوى. كنم مى تموم كارو

 موضوع این از وقت هیچ اردوانم و شىك مى تو

 در كه مردى همون میشم من. بره نمى بویى

 هب باید كه كثیفى مار هم تو و كردى پدرى حقش

 .رسید مى كارش جزاى

 

 به كرد شروع محمدرضا ى شده مشت دستاى

 چرا فهمیدم مى تازه. خودم دستاى مثل لرزیدن

 ،بود اردوان پدر اون. داشتم اعتماد محمدرضا به

 بد نتونستم وقت هیچ كه مردى. من اردوان

 مى ترسیدم، مى ازش فقط. كن باور و بودنش

 كم كم انگار دزدید، سرى یه و من چون ترسیدم

 اون. كردم مى درك دزدیدنشم دلیل حتى داشتم

 كنه، محافظت بابا مقابل در من از خواست مى

 چطور بابا دونست مى محمدرضا فقط انگار

 .ضامحمدر فقط آدمیه،



 

.  شد بیشتر بحثشون جر و داد وبى داد صداى

 با چنان هم بابا و بود شوكه هنوز محمدرضا

. انداختم مهگل به نگاهى. كوبید مى اونو حرص

 نمى اونم انگار نداشت، حسابى درست حال اونم

 براى دلش من مثل یا خبره، چه اینجا دونست

 یه توسط سال همه این كه سوخت مى اردوانى

 .شد رگبز شیطان

 

 نزدیك بهش مردى زد مى داد بابا كه طور همون

 رومآ كمى بابا كه گفت چیزى بابا گوش كنار. شد

 محمدرضا به رو و كشید كتش به دستى شد،

 :گفت

 

 تموم كارو تا اومده.اومده پسرت! اى؟ آماده_

 .كنه



 

 لباى روى رو محكمى چسب بابا افراد از یكى

. شد وارد اردوان بعد اى لحظه و زد محمدرضا

 و ایستاد كنارش كرد، نگاه محمدرضا به متعجب

 درچق كه بردم مى پى قضیه این به داشتم تازه من

 كنار. بود باباش قد هم درست باباشه، شبیه

 :گفت بابا به رو جدیت با و ایستاد محمدرضا

 

 .نبود این قرارمون! بستینش؟ طور این چرا_

 

 و ردوانا گرفت آورد، در پشتش از رو كلتى بابا

 :گفت

 



 عمل بهش تو و بود قرارمون تو چیزا خیلى_

 سره میریم راست یه. شده عوض داستان. نكردى

 .مطلب اصل

 

 سمت به و گرفت بابا از و كلت اردوان

 رفت محمدرضا

 

 زاچی خیلى هنوز بزنیم، حرف باید قبلش ولى_

 .نشده روشن من براى

 

 دهن روى چسب سمت به اردوان دست

 تو پیچید بابا فریاد صداى كه رفت محمدرضا

 :عمارت

 



 تموم جا همین االن همین داستان این گفتم_

 ى،بحث نه مونده حرفى نه. میشه تموم یعنى میشه،

 این از بعد اونم پرسى مى خودم از دارى سوال

 .كردى تموم و چى همه كه

 

 مانعم مهگلم كه برداشتم جلو به قدمى وحشت با

 اشتباهى مرتكب ناردوا بذارم تونستم نمى شد،

 وقتى. بخوره و كارش این افسوس عمر یه و بشه

 چند و بست یخ تنم تمام كشته آدم هم قبال گفت بابا

 حرفاى اتفاقى كه آوردن یاد به و پیش سال

 توردس راحتى به تلفن پشت. بودم شنیده و اردوان

 با هم حاال همین تونست مى پس ، داد مى مرگ

 مردى مغز تو كنه خالى گلوگه یه راحت خیالت

 با من تفكر عكس بر اما. پدرشه دونه نمى كه

 :گفت بابا به رو بلند صداى

 



 آدم راحتى به كه آدمى یه! قاتلم؟ من كردى فكر_

 مى آب جلوش بكشن خوان مى و گوسفند! بكشه؟

 و بستس دهنش كه كسى خواى مى بعد زارن،

 رو كنه دفاع خودش از جوره هیچ تونه نمى

 كوروش كردى فكرد چى من جبرا تو! بكشم؟

 مى! شدم؟ رحم بى انقدر من كى از! خان؟

 نشدم، ولى بسازین گرگ یه من از خواستین

 !شدم؟
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 نشست، بابا لباى روى حرص روى از پوزخندى

 سمت به خودش و گرفت اردوان از و كلت

 خیره سكوت در محمدرضا و گرفت محمدرضا

 رهایی براى تالشى هیچ. بود شده تا دو اون ى

 امیدى دیگه و بود رسیده خط آخر به كرد، نمى

 تا بار آخرین براى خواست مى انگار. نداشت

 فهمیده تازه كه اردوانى. ببینه و اردوان تونه مى

 .پسرشه بود

 

 نتونستى كه رو كارى. زنم مى من نزن باشه_

 ولى ولقب نشدى گرگ تو. دم مى من بدى انجام

 .زنم مى خودم. گرگم وقته خیلى من

 

 خیلى اردوان شلیك از قبل ولى كشید رو ماشه

 به خورد درست تیر و زد پس و دستش سریع



 صداى بار این. بود میز روى كه اى مجسمه

 :شد بلند بابا مثل اردوانم

 

 مسخرتو، حرص این كن تمومش دیگه، بسه_ 

 خودم شه كشته كسى اینجا امشب باشه قرار اگه

 . كشم مى

 

 زیر از رو كلتى و زد كنار و كتش اردوان

 .شد نزدیك بابا به قدمى. آورد در لباسش

 

 تا كه گرگا اون از ولى. نامدار جناب گرگم منم_

 .ندارم كسى كار به كارى نذارن سرم به سر

 

 :داد ادامه لحن همون با و كشید رو ماشه

 



 . ذارى مى سرم به سر دارى شما االنم_

 

 و دبرخور این توقع. كرد نگاه بهش تعجب با بابا

 این بابا با وقت هیچ اردوان. نداشت اردوان از

 روى چسب. وقت هیچ بود، نزده حرف طور

 باال و كلتش بابا برداشت، رو محمدرضا دهن

 با كه بزنم پس و مهگل خواستم وحشت با آورد،

 .زد خشكم همونجا بابا حرف

 

. كن انتخاب! رد؟م این یا خواى مى و فرمیسك_

 . تره مهم برات كدومشون

 

 در و كرد كج بابا سمت به و سرش كمى اردوان

 :گفت بود زمین به نگاهش كه حالى

 



 .نداره ماجرا این به ربطى فرمیسك_

 

 و فرمیسك سمت میرى عقد وسط داره، چرا_

 خبرشون تو خونه، تو ریزن مى پلیسا بعدش

 كرده هنگهما فرمیسكم با قبلش! نه؟ بودى كرده

 نای از منو دختر بودم گفته بهت قبل از! بودى؟

 و فرمیسك نكردى، ولى دار نگه دور موضوع

 .ماجرا وسط درست آوردى

 

 چنان هم كه محمدرضایى سمت برگشت اردوان

 .بود كرده سكوت

 

 مى فقط. نداره ماجرا این به ربطى فرمیسك_

 . بدونه مادرش به راجع خواد

 



 حالش به فرقى چه نستندو دیگه مرده، مادرش_

 ! كنه؟ مى

 

 :زد فریاد و شد عصبانى بازم اردوان

 

 كشید درد همه این كه كسى براى كنه، مى فرق_

 :كنه مى فرق بودن مادر اون دختر جرم به

 

 .هم تو رفت بابا و قیافه

 

 جرمى پریناز نه! دردى؟ چه! درد؟! جرم؟_

 این از باید همین براى فرمیسك، نه شد مرتكب

 .شه داشته نگه دور وعموض

 



 قرار روش به رو و بابا سمت برگشت اردوان

 .گرفت

 

 كه كسى. شمایى فرمیسك درد بزرگترین_

 چرا دونى مى اصال. فراریه ازش فرمیسك

 بد و بودم بد باهاش همه اون كه منى به دخترت

 تویى. تو از فرار براى! آورد؟ پناه كردم رفتار

 یتزندگ. اشىب پدر براش نتونستى وقت هیچ كه

 گیرهب انتقام باید كه اونى اتفاقا. انتقام انتقام، شد

 .برسم كارم به بذار پس. شما نه فرمیسكه منم،

 

 روى به رو. برگردوند رو بابا از اردوان

 بود نشسته زمین روى حاال كه محمدرضایى

 باز و دستاش ى گره. شد زانو كنارش و رفت

 كلت. جلو اومد دستش كلت همون با بابا كه كرد

 :گفت و گرفت جفتشون سمت به و



 

 یك حرفات تموم كه تویى شدى، دراز زبون_

 تهدید بزنى، حرف بلدى خوب حاال بود اى كلمه

 . بدى دستور كنى،

 

 اونم. شد بلند جاش از اردوان كرد، مكث كمى

 شوخى كسى با ها موقع اینجور بابا دونست مى

 .زد فریاد و كشید رو ماشه. نداره

 

 !نه؟ داشتى خبر چیز مهه از_

 

 :زد داد تر بلند كوروش و كرد سكوت اردوان

 

 و سنگش اینطور همین براى! داشتى؟ خبر گفتم_

 ورد منو تونین مى كردین فكر! زنى؟ مى سینه به



. همن پیش االن فرمیسك خوندین، كور نه بزنین،

 خودت براى كه اى خونه فهمم نمى كردى خیال

 برى مى و میسكفر كه! كجاست؟ كردى درست

 مى خراب و چى همه اینجا میاى اونجا زارى مى

 خوشى و خوبى با گردى مى بر دوباره و كنى

 .نیست اینطوریام نه ؟!كنین مى زندگى هم كنار

 تموم كارو من منتظره فرودگاه تو فرمیسك االن

 .   بریم همیشه براى. بریم و كنم

 

 :گفت و انداخت محمدرضا به گذرایى نگاه

 

 ای. من یا كشى مى تو یا امشب بودم گفته بهت_

 خودت كار یا كنى مى تموم رو محمدرضا كار

 زندگیتو گیرم، مى ازت و چیت همه. میشه تموم

 فرمیسك بدون سال سه كه تویى عشقتو، كارتو

 سه این تو! میارى؟ دووم عمر یه نیاوردى دووم



 شپیدا تونى مى كنى مى فكر نكردى پیداش سال

 .تونى نمى دیگه اینبار. تونى نمى نه! كنى؟

 

 بابا، دست كلت روى شد زوم وحشت با نگاهم

 جلو برم كه این از قبل و زدم پس و مهگل

 وت پیچید اى مردونه صداى بعدش و شلیك صداى

 .سالن

 

 منم. هستم من. نامدار جناب نیست تنها اردوان_

 نذارن سرم به سر تا كه گرگى همون گرگم،

 رمس به سر وقته خیلى ولى. ندارم كسى به كارى

 من امشب. کردن فعال و درونم گرگ و گذاشتن

 كه سالهایى این عكس بر. دم مى اردوان به حقو

 .كنارشم منم امشب نداشتیم، و هم دیدن چشم

 



 كه تاریكى وسط جایى درست در، چوب چهار تو

. سامیار به زدم زل و ایستادم نداشت دید بقیه به

 كه وحشى گرگاى .بودن شده گرگ همه امشب

 .بودن حمله آماده
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 كلت. موند ثابت سامیار روى بهت با همه نگاه

 مهگل. رفت سمتشون به و آورد پایین و دستش

 با و عقب كشید و من و كرد استفاده فرصت از

 :گفت گوشم كنار آرومى خیلى صداى



 

 یكى فیهكا فقط فرمیسك، نكن خراب كارو_

 سامیار و اردوان تا بگیره تو سمت به و اسلحش

 . بزنن جا

 

 بلند صداى كه كردم نگاه مهگل به ترس با

 :عمارت تو پیچید سامیار

 

 بهتون سال همه این كردین فكر نامدار آقاى_

 اگه!  دارم؟ اعتماد بهتون همچنان داشتم اعتماد

 تشنجا براى ببرم اینجا از و فرمیسك كردم قبول

 نگفتم چیزى اردوان به اگه  بود، شما دست از

 یالبیخ راحتى این به دونستم مى كه بود این واسه

 بدترین به قراره چه از قضیه بفهمه ،كه نمیشه

 ولى. گیره مى قرار روتون به رو ممكن شكل

 گرفت، فاصله ازتون اردوان منم سكوت با حتى



 كردن پیدا براى كه بود بهش حواسم دورادور

 كارایى چه به شما دست از رهایى و فرمیسك

 چه ى متوجه و رفت آدمایى چه سراغ زد، دست

 مى و چیز همه دیگه حاال اردوان  شد، چیزایى

 ه،ندار تاثیرى روش حرفاتون دیگه بار این. دونه

 ن،دخترتو حتى نداره، تاثیر كسى هیچ روى یعنى

 و سراغتون بار یه سال سه این تو كه دخترى

 مى ازم بار چهارصد روزى عوض در نگرفت،

 خیلى فرمیسك! نشد؟ اردوان از خبرى پرسید

 ىزندگ به امیدتون تنها. كشیده دست شما از وقته

 اگه شاید. دادین دست از هم رو بود دخترتون كه

 فرمیسك و اردوان ى رابطه با پیش وقت خیلى

 هم كنار و جفتشون هر االن كردین مى موافقت

 خودتون از و تشونجف االن برعكس ولى داشتین

 كه چركینى دل و موندیم خودتون فقط و روندین

 .شه نمى تمیز هیچى با دیگه

 



 و گرفت و دستش. ایستاد محمدرضا كنار سامیار

 :گفت اردوان به خطاب و كرد بلندش

 

 این واقعیت، پدر پدرته، محمدرضا آره_

 باباى پیش اومدى كه موقعى همون رو موضوع

 خواستم مى پرسیدى تسواال سرى یه ازش و من

 از پرسیدى، گذشته از روزى هموم. بگم بهت

 رو چیزى هر منم باباى و پریناز از محمدرضا،

 دشای. دستت كفه گذاشت مو به مو دونست مى كه

 و نامدار كه كرد كارو این قدرت براى منم باباى

 اولین براى ولى. جاش بشینه خودش بزنه پس

 هدیگ یكى جایگاه كه كسى. دادم بابا به و حق بار

 جایگاه شدن دزدیده منتظر باید دزده مى رو

 !نامدار؟ جناب نیست طور این. باشه خودشم

 



 .شد اردوان بعدش و سامیار ى خیره بهت با بابا

 همین تو نگاهش از بود خودش تو كمى اردوان

 ودهنب مطمئن حاال تا كه بخونم تونستم مى فاصله

. شده مطمئن حاال تازه و خودشه پدر محمدرضا

 اون تو داشت سعى پدرش مثل درست اما

 .كنه كنترل و احساساتش و باشه محكم موقعیت

 

 كه بود شده اونا ى خیره حرص با طورى بابا

 كت مغز تو كنه خالى گلوله یه بودم منتظر آن هر

 مى رتی قلبم و بود شده بیشتر استرسم. تكشون

 و بود نیومده سراغم مدت این تو كه دردى كشید،

 مهگل. كردم مى حس بدنم سلوالى تك تك با حاال

 مىآرو خیلى صدایى با و گرفت تر محكم و دستم

 :گفت گوشم كنار

 

 باش آروم تو میشه، درست چیز همه_



 

 حتما. كه گرفت نمى آروم حرفا این با دلم ولى

 تا زد مى حرفارو این و كنارم میومد اردوان باید

 ى متوجه كه تمانداخ پایین و سرم.بگیرم آروم من

 دستش تو محكم كه كلتى. شدم مهگل كنار كلت

 متعجب. بود شلیك منتظر آن هر و بود گرفته

 به حواسش تمام اون بار این ولى كردم نگاهش

 . بود رو به رو

 

 یدنبا اولم از. رویى و چشم بى بابات مثل هم تو_

 زا بعد و نداشتم روت شناختى هیچ كه تویى به

 .كردم مى اعتماد ایران بودى برگشته سالها

 

  انداخت باال اى شونه سامیار

 



! خواستم؟ ازتون من مگه كردین، نمى خب_

 به كه كردین مى خواهش ازم چطور رفته یادتون

 قسم ستاره خاك به منو كه برسم، دخترتون داد

 من رو بودم رو و چشم بى من اصال! دادین؟

 گفتین نمى مگه! چى؟ اردوان نداشتین، شناخت

 موقعیت این تو شد چى! خودتونه؟ پسر لمث

 !ترین؟ آشنا شدم من و غریبه فرد یه شد اردوان

 نكردی بزرگ خودتون كه پسرى از بیشتر من به

 .كردین اعتماد بود خودتون پایه تربیتش

 

 هب رو و آورد باال و كلتش. شد مشت بابا دستاى

 :غرید و گرفت سامیار روى

 

 دست هم اینا با هم تو.آشغال شو خفه. شو خفه_

 اینا سره قراره كه بالیى همون پس باشه! شدى؟

 نوم هنوز. میارم خائنتم باباى اون و تو سره بیاد



 كسى. نامدار كوروش. كوروشم من. نشناختین

 .بره آبى زیر من واسه تونه نمى
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 در حاال كه اردوانى روى. چرخوند و كلتش

 :گفت و موند ثابت بود شده خیرش سكوت

 

 یلمم باب اگه باشى خودم پسر مثل تونستى مى_

 قول به اگه. كردى مى عمل قولت به اگه. بودى

 و فرمیسك و خودت انتقام تونستى مى خودت



 اسلحه روش نتونستى كه پدرى همین. بگیرى

 فرمیسك، مادر یا. شد مادرت مرگ باعث بكشى

 هك سخته انقدر بچه هی آوردن دنیا به كردى فكر

 موقعى درست محمدرضا نه! بشه؟ مرگ باعث

 جرم به و. سراغش میره بود ماه به پا پریناز كه

 اهمیت. ده مى آزارش ، كنه مى تهدیدش خیانت

 قلبى ناراحتى كه حاملست، پریناز كه ده نمى

 زن اون انقدر. نیست خوب حالش كه داره،

 دب حالش شب هموم كه كوبه مى رو بیچاره

 نمیاره دووم خودش ولى میاد دنیا به بچش. میشه

 .پدرت حرفاى خاطر به ، این خاطره به ،

 

. مدید مى طور این رو بابا كه بود بار اولین براى

 ى كاسه دو بود شده چشماش و لرزید مى دستاش

 به شد مى لحظه اون گم مى جرعت به. خون

 پر دلش بابا. دید چشماش تو و شیطان راحتى

 یه بود شده امشب خودش قول به. پر لىخی. بود



 تیكه رو همه امشب كه گرگى. خطرناك گرگ

 .كرد مى پاره

 

 و كلتش كه طور همون و شد نزدیك اردوان به

 :گفت محمدرضا به رو بود گرفته سمتش به

 

 منم چطوره دادین تغییر رو بازى شما كه حاال_

 اناردو به تو جاى به تونم مى! بدم؟ تغییراتى یه

 !ها؟! چیه؟ نظرت كنم كشلی

 

 از قبل و كرد، نگاه بابا به وحشت با محمدرضا

 :گفت سامیار بزنه حرفى كه این

 

 لیكش دخترتم به باید كردى شلیك اردوان به اگه_

 بخواى زن یك خاطر به و انتقام براى اگه كنى،



 رتمدخت نكن شك بكشى و بود پسرت مثل كه كسى

 و مرد یه خاطر به اونم. كنه مى كارو همین

 از بتونى تو اگه. خودت سراغ میاد انتقام براى

 پدرش از تونه مى فرمیسكم بگذرى پسرش

 .بگذره

 

 چشماى. لرزید قبل از بیشتر بابا دستاى

 .بود شده خیس خشمگینش

 

 از امشب باشه، فرودگاه باید دیگه االن فرمیسك_

 كه فهمه نمى وقت هیچ و میریم. میریم اینجا

 بفهمه اگه مطمئنا. افتاد تفاقىا چه اینجا امشب

 پسر كنار مدت همه این و كیه پسر اردوان بفهمه

 نمى و سراغش وقت هیچ دیگه بوده مادرش قاتل

 .وقت هیچ.گیره

 



 رودرست بابا كلت. رفت جلو عصبانیت با اردوان

 و ادایست بابا روى به رو ، بود پیشونیش  روى به

 :غرید شدش قفل هاى دندون بین از

 

 كثیفت بازى این وارد و فرمیسك بود قرار_

 .نكنى

 

. ایستادن دورشون تا دور دست به اسحه بابا افراد

 محمدرضا و سامیار ، اردوان ، ها اسلحه تكام

 :زد پوزخندى بابا. بود گرفته هدف رو

 

 واردش تو كه بازى از دارم اتفاقا! بازى؟_

 كه جایى برمش مى.بیرون برمش مى كردى

 كه جایى. كنه شروع و دیدج زندگى یه بتونه

 .نشه قلبش درد باعث و نزنه آسیب بهش كسى



 دخترم مریض قلب با بابات مثل هم تو زارم نمى

 .اردوان زارم نمى. كنى بازى

 

 به دیگه قدم. شد جا به جا اردوان گلوى سیبك

 ور درست بابا كلت كه طورى برداشت بابا سمت

 اب كلت تماس از. گرفت قرار پیشونیش روى به

 اىدست و شدم بلند جام از لرزید، تنم پیشونیش

 .چسبیدن تر محكم و من مهگل

 

 بزن، گیرى مى آروم من كشتن با اگه بزن،_

 اون. باش نداشته فرمیسك با كارى ولى بزن

  !باشى؟ پدرش تو باید كه كرده گناهى چه دختر

 

 پسر شدى كه كردى تو كه گناهى همون_

 .محمدرضا



 

 حرص با و آورد باال و شستش انگشت اردوان

 :گفتم

 

 اشب پدر بار یك باش، مرد بار یك فقط بار، یك_

 .بذار خودش حال به و فرمیسك و

 

 . خندید حرص با بابا

 

 .فرمیسك نه باشى خودت نگران باید االن تو_

 .زنم نمى آسیب دخترم به من
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 اىصد با و نشست ناردوا لباى روى تلخى لبخند

 :گفت غمگینى

 

 مى دخترشم به بزنه صدمه پسرش به كه كسى_

 !اینه؟ از غیر. زنه

 

 ولى شد عوض حالش. كرد مكث كمى بابا

. یرهبگ پیشى چركینش دل از نتونست احساساتش

 و كرد جا به جا اردوان پیشونى روى و كلت

 :گفت

 



 . نبودى وقت هیچ نیستى، من پسر تو_

 

 طرف باش نداشته اردوان به كارى كوروش_

 شى خالص من شر از بود قرار ، منم تو حساب

 هستى چى معطل. اردوان نه بگیرى انتقام من از

 لمشك كنه، شلیك بگو سمتش بده رو اسلحه پس

 ، میگیرى آروم شه ریخته كه من خون منم، تو

 .كن راحتم و بزن بزن، پس

 

 .انداخت محمدرضا به نگاهى بابا

 

 رفتى كه شب اون! آره؟! كرد؟ گل پدرانت مهر_

 همون ممكنه كه نكردى فكر این به مریم سراغى

 خاطر  به امشب كه دامنش تو بذارى بچه یه شب

 !بگذرى؟ خودت از بخواى پسر همون



 

 اى لحظه. شد غمگین محمدرضا ى چهره

 آرومى صداى با و گذاشت هم روى و چشماش

 :گفت

 

 ریمىم. كنم مى سكوت مریم همون حرمت به_

 زورم به و دیگست یكى عاشق دونستى مى كه

 هتب اوایلش گرفتیش، كلك و دوز تا هزار با شده

 آوردن در براى همین براى داد نمى اهمیت

 اخدمتكار با حتى زنا، بقیه سراغ رفتى حرصش

 وسط دوست كه نفهمیدى ولى. هم رو ریختى هم

 هرلحظه كه. شده عاشقت مریم كاریات كثافت

 نمى و كشه مى عذاب بقیه كنار تو ندید از داره

 و معشوقش پسر لحظه هر تو چون بزنه دم تونه

 مى و كردى قبول خوندگى فرزند به اول از كه

 و اتفاق اون باعث تو آخرش. سرش تو كوبیدى



 امتم اتفاق اون بعد كه تویى. شدى سوزى آتیش

 تا بستى و دهنشون و كردى عوض خدمتكارارو

 هك. داشتى رابطه سیما با اواخر این نفهمه كسى

 مى  حاملت زن شب اون نگه كسى وقت یه

 تكثاف از سرى یه و بده و حاملگیش خبر خواسته

 نفر یه كه. میشه رو براش سیما با تو كاریاى

 اب نبودش در كه فرسته مى عكس سرى یه براش

 هحلق كه. مشتركتون خواب اتاق تو میاین  سیما

 دیگه. دیدن سیما دست و بود مریم مال كه اى

 .داشتى رابطه سیما با دونستن مى خدمتكارا همه

 مریم براى عكسارو اون من كردى مى فكر

 این. منه سره زیر چى همه كردى فكر. فرستادم

 عذابت باعث همیشه داشت دوست منو مریم كه

 رو پریناز، رو گذاشتى دست همین براى. بود

 خبر. نبودم من موقع اون. عالقم مورد دختر

 ماز و پریناز تو. كردى پخش تو منو جعلى مرگ



 رو همه تو. بگیرى و مریمت انتقام تا گرفتى

 .تو كردى قربانى

 

 شصدا انقدر. عمارت تو پیچید بابا فریاد صداى

 .بستم و چشمام و لرزیدم خودم به كه بود بلند

 

 ، آشغاااااال شو خفه ، شوووووو خفههههههه_

 ، ،تو تىكش تو و تاشون دو. شووووو خفهههه

 رو تو هم كشمت مى. بود تو سر زیر چى همه

 .حیوون.حیوونین. قاتلین جفتتون. پسرتو هم

 

 كوروش سمت به محمدرضا. كشید رو ماشه

 وانت تمام با كنه شلیك بابا كه این از قبل و رفت

 با. شدم خارج اونجا از و زدم پس رو مهگل

 اومدم كه خودم به و زدم صدا رو بابا بلند صداى

 روى به رو درست و دستم تو مهگل كلت یدمد



. دلرزی مى خشم شدت ازش تنم تمام.  ایستادم بابا

 نفس كه حالى  در و گرفتم بابا سمت به و كلت

 :گفتم بقیه متعجب چشما جلوى زدم مى نفس

 

 چون نیست گرگ اردوان. بابا گرگم منم امشب_

 شمام دختر اگه. هستم من ولى. نیست زاده گرگ

 راحتى به درست كنم مى شلیك دونى مى

 .خودتون
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 اباب دستان. گرفت قرار من به رو ها اسلحه تمام

 به خواست و زد صدا و اسمم لب زیر. شد شل

 از كه چیزى كشیدم، رو ماشه كه بیاد سمتم

 دو با محكم رو اسلحه. بودم گرفته یاد خودش

 :زدم فریاد و گرفتم دستم

 

 و حرفام كه این از قبل نذار بابا نیا نیا، جلو_

 . كنم شلیك بزنم

 

  دادم قورت و بغضم

 

 مى!ببینین؟ اینحا منو نداشتین توقع چیه_

  نبدی قرار هم روى به رو پسر و پدر یه خواستین

 گرفت، قرار روتون به رو خودتون دختر ولى

 ردخت ولى بكشه اسلحه پدر رو پسر خواستى مى

 چطور! بابا؟ چرا. گرفت سمتتون به و حشاسل



 ردوانا گفته كى. بكشى اسلحه پسرت رو تونستى

 كسى تنها بابا شمایى من درده! درده؟ من براى

 من قلب درد باعث. شمایین كنه مى اذیتم كه

 .اردوان نه شمایین

 

. بودن دورم بابا آدماى. انداختم اطراف به نگاهى

 :گفت و جلوم اومد ترس با اردوان

 

 لحظس یه. كنار بذار رو اسلحه اون فرمیسك_

 كن ولش ، كنى مى شلیك خوره مى دستت

 . كنیم مى حل رو موضوع خودمون

 

 زدم پوزخندى

 



 كشتن با! تو؟ كشتن با! چطور؟! كنین؟ مى حل_

 ولا باید. بكشم من بذار كشتن بحث اگه! بابات؟

. این رو بزارم و دستم بعدش و بكشم رو ماشه

 مى شلیك خودمم به افراد این تموم كه وقته اون

 .بابا هم میشم راحت من هم. كنن

 

 نگران و بود متعجب چهرش بابا، سمت چرخیدم

 :نالیدم بغض با بود

 

 درچق دخترت دیدى! گفتم؟ درست! بابا؟ نه مگه_

 زا زمینه این تو استعدادم كنم فكر استعداده، با

 تو چطور دیدى! نه؟ رسیده ارث بهم خودت

 یرمبگ دستم اسلحه تونستم چطور دقیقه چند همین

 .كنم كار باهاش و

 

 .آوردم باال و دستام از یكى



 

 .لرزه نمى دستامم حتى نگاه_

 

. اومد خودش به بابا كه زدم هوا رو و تیر اولین

 هب قدمى وحشت با و زمین روى افتاد دستش كلت

  برداشت سمتم

 

 بذار زمین بندازش نكن، جان بابا فرمیسك_

 .بزنیم فحر

 

 زدم پوزخند روش به من بار این

 

 اونا به تو مگه! حرفى؟ چه! بزنیم؟ حرف_

 اونا گذاشتى مگه! دادى؟ زدن حرف ى اجازه

 .بزنن حرف



 

 خاطر به كردم كارى هر من جان بابا فرمیسك_

 داریم كیو دنیا این توى ، تو منو مگه. كردم تو

 !هم؟ جز

 

 عصبى هاى خنده اون از. خندیدم  بلند صداى با

 . 

 

 و كس هیچ اردوان جز دنیا این تو من!تو؟ منو_

 و اردوان فقط بچگى همون از كسو، هیچ. ندارم

 جز! چى؟ شما ولى  بوده اردوان همیشه. داشتم

 ریمدخت یه كردین فكر! كردین؟ فكر منم به انتقام

 ، زد و انتقام قید من خاطر به اردوان! دارین؟

 !چیكاركردین؟ توندختر خاطر به شما! چى؟ شما

 هك.زندگیم به بزنید گند لحظه هر كه این جز! ها؟

 .خودتون خاطر به كنید در به در و من هى



 

 :دادم ادامه و كردم اردوان به اى اشاره

 

 مى كه همونى اردوان، همون این! بینش؟ مى_

 نه گفتى چى هر كه همون راستمه، دست گفتى

 نحو بهترین به و كارات تمام كه همون نگفت،

 در بود پشتم ومردونه مرد كه همونى.داد انجام

 هب ولى رسید دادم به موقع به شرایط ترین سخت

 دور از منو داشت سعى لحظه هر شما خاطر

 ببینم، و واقعیش خود نذاشت وقت هیچ كنه،

 خورد نمك بگى شما ترسید مى چون! چرا؟

 ولى داره، نظر شما دختر رو كه شكوند، نمكدون

 كسى هر كه مردا اون از. بود مرد ناردوا بابا

 باشه، داشته زندگیش تو ازش دونه یه آرزوشه

 یه ولى نداشتم داداش نداشتم بابا وقت هیچ من



 كه. كرد پر برام و همشون جاى كه داشتم اردوان

 . كرد مردونگى برام  همشون جاى به

 

 یه مثل بغض چكیدن، مى گونم روى دونه اشكام

. دمش مى خفه داشتم بود هكرد گیر گلوم تو گردو

 پس پست با و اشكام.بود من رو همه نگران نگاه

 :اومد جلو  دیگه قدم یه احتیاط با اردوان كه زدم

 

 اب. بزنیم حرف بیا زمین بذار و اون فرمیسك_

 ىكن اعتماد من به نشد قرار مگه. من با. نه بابات

 و چیز همه و خودمون بذار.  من به بدش! هوم؟

  .كنیم درست

 

 :گفتم محكم و رفتم عقب قدمى

 



 خون روتم به رو االن كه منى. نیا جلو اردوان_

 سرى یه نخوام چه بخوام چه.رگامه تو پدر همین

 نمیشه آدمارو ذات. بردم ارث به و خصوصیاتش

 هب كه طورى. بابامه مثل منم ذات شاید. داد تغییر

 مومت همینجا و لعنتى انتقام این و بكشم آدم راحتى

 .مكن

 

 دهش الل اون بار این. كرد مى نگام وحشت با بابا

 و آرومش دختر بود بار اولین داشت حقم ، بود

 مى حالم این از خودمم. دید مى وضعیت این تو

. نبودم عصبانى اندازه این به وقت هیچ ترسیدم

 اردوان منو جدایى باعث بابام فهمیدم وقتى حتى

 یكى اب بود قرار اردوان كه موقعى حتى شده،

 ترك و ایران وقتى حتى یا. كنه ازدواج دیگه

 خودم از جدید شخصیت یه داشتم امروز.  كردم

 .دیدم مى



 

 بودم شده. داشت تازگى برام كه شخصیتى یه

 كارى هر عشق براى كه نترس و شجاع دخترى

 !نداشت؟ داشت، و ارزشش اردوان. كرد مى
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 كرد نگام هراسون ردوانا

 

 هباش مشكلى. كنار بذار و اون گفتم فرمیسك_

. بنداز و لعنتى اون تو. كنم مى حلش خودم

 .نمیشه درست چیزى اینجورى

 

 رىطو. انداختم بابا ى ترسیده ى قیافه به نگاهى

. هبزن حرفى تونست نمى حتى كه بود شده شوكه

 و من داشت سعى همچنان اردوان و گزیدم لب

 و بندازم رو لعنتى ى اسلحه اون باید كه كنه نعقا

 .بگه چیزى بابا بودم منتظر من

 

 كه ، كنه مى تموم رو بازى این همینجا بگه كه

 خشهب مى كه. باشه انتقام فكر به نیست قرار دیگه

 در. نكرد اما كنه مى ببخشش طلب هم ما از و

 داشت كم كم و بود شده من ى خیره فقط سكوت



 خواستم مى كه طورى. شد مى بیشتر ترسم

 سمت بگیرم و بردارم بابا مقابل از رو اسلحه

 .كنم خالص و خودم تیر یه با كه. خودم

 

 یهبق براى اتفاقى چه میومد من سره بالیى اگه اما

 المس نفر یك ذاشت نمى بابا شك بدون! میوفتاد؟

 اب و كشیدم عمیقى نفس. بیرون بره در این از

 احتیاط با داشت سعى كه اردوانى به رو جدیت

 :گفتم شه نزدیك بهم

 

 نذار. كنم اشتباهى كاره نذار اردوان، عقب برو_

 . بره خطا تیرم

 

 .ایستاد جاش سره اردوان

 



 بخوره من به و بره خطا تیرت قراره اگه_

 .نداره اشكال

 

 گونم روى چشمم ى گوشه از سمجى اشك قطره

 .اومد فرود

 

 تا كه هستى دىمر فكر به چرا! اردوان؟ چرا_

 بكشه، رو تو خواست مى پیش لحظه چند همین

 شلیك تو به حاضرى و مهمه برات من باباى چرا

 خراب و زندگیت اون مگه! نه؟ اون به ولى كنم

 سعى مگه! نداد؟ بازیت سال همه این مگه! نكرد؟

! هوم؟! كنه؟ نابود و بابات هم و تو هم نداشت

 !چرا؟

 



 چشمى زیر و شد جا به جا اردوان گلوى سیبك

 راستش سمت كه رضا محمد و بابا به نگاهى

 :گفت و انداخت بودن

 

 .باباته اون فرمیسك_

 

 خودگذشتگى از طور این دارى منه باباى چون_

 !كنى؟ مى

 

 دارى دونى نمى عصبانى، االن تو فرمیسك_

 نذار من به بده رو اسلحه اون كنى، مى چیكار

 .بشه هست كه اینى تر خراب كار

 

 زدم وزخندىپ

 



 گها نترس! كنم؟ شلیك كه ترسیدى هم تو! چیه؟_

 مى. خوره نمى تو به بره خطا تیرم باشه قرار

 .خودم به خوره

 

 نای. پیشونیم رو گذاشتم رو اسلحه لحظه همون و

 مي همه چشماى توى وضوع به رو نگرانى بار

 .آوردم حجوم سمتم به محمدرضا نفر اولین. دیدم

 :گفت و ایستاد مرو به رو فاصله با

 

 .بنداز رو اسلحه اون جان فرمیسك. دخترم نكن_

 نمى من. میشه درست چیز همه دم مى قول بهت

 مطمئن بیوفته، اردوان و تو براى اتفاقى ذارم

 . باش

 

 كردم رو. گرفت شدت گریم و شد جمع صورتم

 چنان هم و بود پریده روش و رنگ ، بابا سمت



 رو و چشمام. ردك مى نگاهم شده گرد چشماى با

 ودنب گرفته و دیدم جلوى كه اشكایى تا فشردم هم

 :گفتم لرزونى صداى با و بزنم پس و

 

 !بابا؟ بگى چى خواى نمى شما_

 

 در ازش صدایى اما شد باز هم از بابا لباى

 مى نفس داره سختى به كردم مى حس. نمیومد

 . كشه

 

 سیاوش ى مردونه صداي كه بزنم حرف خواستم

 :شد بلند ودىور در از

 



 ام كه بود وقتش كنم فكر موندیم، در دمه زیادى_

 اصل یعنى ما، جز هستن همه. داخل بیایم هم

 .كارى

 

 با و بود نشسته ویلچر روى كه مریمى به و

 اى اشاره بود شده خیرمون غمگینش چشماى

 بقیه كنار. آورد ما سمت به و مریم سیاوش. كرد

 :گفت بقیه به رو خونسردى با و ایستاد

 

 این اومدم من. میشه مشخص چیز همه امشب_

 .مدارك با اونم ببندم رو پرونده

 

. كرد اى اشاره مریم به ابرو و چشم با هم باز و

.  شد خیره روش به رو زن به متعجب اردوان

 بودم حاضر. شد خالى دلم ته و لرزید دستام

 .نبینم رو بازى این آخر ولى كنم خالص و خودم



 طفق. بودم اردوان نگران كسى هر زا بیشتر حاال

 میومد؟ سرش به چى امشب. اردوان
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 كه بود شده مادرش ى خیره طورى اردوان

 چشماى. مادرشه دونه مى كه. شناستش مى گویى

 تمام. غمگین مریم چشماى و بود متعجب اردوان

 و اشنب داشته رو همدیگه تونستن مى سالها این

 دستم اسلحه اراده بى. بودن محروم هم داشتن از

 .اومد پایین

 



 ىم نگاه بهم بهت با اردوان و رفتم مریم سمت به

. شناسم مى و زن این من كه دونست نمى. كرد

 .ایستادم كنارش و زدم مریم روى به تلخى لبخند

 هك این از قافل. مریم قاتل كردن مى فكر كه زنى

  قتل جرم به بود قرار كه مریمى. بود مریم خود

 .شه مجازات خودش

 

 به رو غضب با بابا كه بودن كرده سكوت همه

 و انداخت سیاوش به نگاهى ، ایستاد رومون

 :گفت

 

 این با همتون اومدى، در آب از زرد تو هم تو_

 آستینم تو مار مدت همه این! آره؟ بودین همدست

 !دادم؟ پرورش

 

 .زد بابا روى به نیشخندى سیاوش



 

 گرگ ، ندادین پرورش مار جون عمو نه_

 . دادین پرورش

 

 :داد ادامه و كرد ما به اى اشاره

 

 هممون اینجاست جالب و شدن گرگ همه نگاه،_

 از كه قدرى اون من. شدیم بزرگ شما پیش

 كنم رفك. نبودم خانوادم پیش بودم شما پیش بچگى

 دیگه چى یه اومدین بوده، شما تربیت از مشكل

 لدلی تا هزار ساختین، دیگه چى یه بسازین ما از

 زا كدوم هیچ ولى ساختین ملك آقاى نابودى براى

 افتادیم خودمون. نیومد در جور عقل با دالیل

 عكس بر و راه مدت تموم فهمیدم و جواب دنبال

 ما و بوده نزدیكمون نظر مورد ى سوژه. رفتیم

 .بودیم دیگه یكى دنبال سال همه این



 

 و حرفاش و شد تر نزدیك بابا به قدمى سیاوش 

 :كرد كامل

 

 گول خودتونم سال همه این شما نامدار آقاى_

 اىبر كه كنید فرار حقایق از خواستین مى. زدین

 مقصر رو دیگه یكى خودتون كردن تبرئه

 وجدانتون عذاب طور این كردین مى فكر. كردین

 نابود با كردین فكر. نرفت ولى. میره بین از

 فراموش رو گذشته تونید مى لكم آقاى كردن

 مى و واقعیت حاال دیگه همه. نتونستین ولى كنید

 هب قبل از شما همسر نمیشه این منكر كسى. دونن

 عالقه این مرور به ولى بود مند عالقه ملك آقاى

 دل از گفتن قدیم از. شد تر رنگ كم و رنگ كم

 كه ملك آقاى از برفت، دیده از كه همان برود

 مند عالقه بهتون دید، رو شماره تازه افتاد دور



 همین با كه بودین شده شكاك انقدر شما ولى شد

 جهنم براش و زندگى دادنش آزار و بودن شكاك

 بهش دیدن مى نزدیكش كه و آقایى هر. كردین

 خواستین مى ، داشتین دوستش. زدین مى تهمت

 یننتونست شما! قیمتى؟ چه به ولى باشه كنارتون

 نىیع پسرش كنین فراموش و ونهمسرت ى گذشته

 وت كوبیدینش لحظه هر ولى كردین قبول اردوان

 نه كه طورى. دادین آزارش حرفاتون با و سرش

 كسى كنار شد مجبور. پیش راه نه داشت پس راه

 به كسى تا كنه زندگى عاشقشه كنه مى ادعا كه

 آبروش كه نزنه، بودن نامشروع تهمت پسرش

 آقاى به نباید كه ینبود كرده تهدیدش شما نره،

 ترسیدین مى چون بگه، بچه راجب چیزى ملك

 و بگیره و ازتون و همسرتون ملك آقاى

 سپ ملك آقاى به گفتن با كرد مى فكر همسرتونم

 ازش و پسرش آینده بره، آبروش ، بشه زده

 بده، دست از هم رو شما تر مهم همه از و بگیره



 واقعا شما. بود شده مند عالقه بهتون چون

 انتقام براى االن كه داشتین دوست و همسرتون

 !اینجایین؟

 

 به محكمى سیلى اومد، جلو عصبانیت با بابا

 گرفت و جلوش سریع سامیار و زد سیاوش گوش

 همون تو سیاوش. كنه پیدا بیخ قضیه نداشت و

 آمیزى تمسخر لحت با و زد نیشخندى حالت

 :گفت

 

 شبخ ترین مهم به كردین مجبورم سیلى این با_

 اون كه كنم اعتراف. كنم اعتراف موضوع این

 از خانوم یه زد زنگ خانوم مریم به كه زنى شب

 خودتون صداى خانوم مریم بود، خودتون طرف

 مى خانوم اون به داشتین كه گوشى پشت از و

 براى كه شبى همون. شنیده بگه چى كه گفتین



 خواستین حسادتشون شاید و خانوم مریم تحریك

 اون به. بشه خدمتكار با رابطتتون و ى متوجه

 اون به كوروش شنیده بگه كه بودین گفته زن

 و اون و بده طالق و زنش قراره گفته خدمتكار

 بیرون تا دو اون االن همین بگه بهش كه ، بگیره

 خیانتتون از عكسم چندتا و دیده هم با خونه از

 كاره عكسم اون نبود معلوم كه بود شده فرستاده

 باعث همینا اى، دیگه شخص یا ودهب خودتون

 خونه از شد باعث. شد خانوم مریم عصبانیت

 همون به بیاد شما، سراغ بیاد و بیرون بزنه

 شب همون هم شما گفت، زن اون كه آدرسى

 .بیرون بودین فرستاده خرید براى و خدمتكار

 جا و پولش كیف خدمتكار كه این از قافل ولى

 و ماشین. ینتشب مى مریم راه وسط و ذاره مى

 هشد كارى دست كه ماشینى برق، تیر به زنه مى

 پیاده ماشین از مریم كه موقعى درست و بود



 منفجر ماشین میشن، درگیر خدمتكار با و میشه

 ...مریم كه. میشه
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 سیدر اوج به عصبانیتش. پرید بابا روى از رنگ

 حركت یه تو باال، فتهر فشارش كردم حس و

. گرفت و سیاوش ى یقه و زد پس و سامیارو

 به بود معلوم. لرزید مى خشم شدت از تنش تمام



 تو زد زل خشم با.شده بند پاهاش روى سختى

 :گفت لرزونى و بلند صداى با و سیاوش چشماى

 

 زا رو اینا! گفته؟ بهت كى پرتارو و چرت این_

 !شنیدى؟ كجا

 

 مى پوزخند بابا روى به كه بود سیاوش  هم باز

 زد

 

 !شنیدى؟ كجا از گفتم_

 

 مى و بودم مضطرب. من سمت برگشت سیاوش

 از و این تونه مى راحتى به سیاوش دونستم

 مى اشك آروم كه مریمى دست. بخونه چشمام

 د،بو بس كردن دست دست دیگه گرفتم، و ریخت



 با انداختم اردوان متعجب ى قیافه به نگاهى

 اونم.  بود شده سیاوش  خیره شده گرد چشمایى

 حرفاى ى ادامه منتظر خبر بى جا همه از

 . بود سیاوش

 

 . بكشمش آغوش به و سمتش برم خواست مى دلم

 و سرش من بار این واقعیت شنیدن از بعد كه

 این كه. كنم نوازش و موهاش و سینم رو بذارم

 دردش شریك و ببوسم و زبرش ى گونه من بار

 .بشم

 

 اول زارم، نمى زندت خدا به یا بزن حرف یا_

 مزخرفات این بگو ریزم، مى تورو خون همه از

 بهت و چرندیات این كى! شنیدى؟ كجا از و

 !كى؟! ها؟! گفته؟

 



 نگاهم ، دادم قورت و بغضم بابا فریاد صداى با

 انگار دوختم، سیاوش به و گرفتم اردوان از و

 دمدا تكون سرى بود، من جانب از تایید منتظر

 .بابا سمت چرخید كه

 

 :گفت و كرد مریم به اى اشاره

 

 !شناسینش؟ مى. اینجاست كارى اصل_

 

 ى یقه روى از دستاش مریم، سمت چرخید بابا

 مریم روى نگاهش كه حالى در و شد شل سیاوش

 روى به رو. اومد سمتمون به بود مونده ثابت

 بهت با و ایستاد ریخت مى اشك آروم كه مریمى

 :گفت

 



 .نداشتى خبر ماجرا جزئیات از كه وت_

 

 .خندید صدا بى سیاوش

 

 !ه؟دیگ كردین تایید منو حرفاى یعنى! جزئیات؟_

 

 دامها بلندترى صداى با سیاوش به توجه بى بابا

 :داد

 

 خبر چیزى از شب اون كه تو گفتم توام با_

 بهت كى! دونى؟ مى كجا از رو اینا نداشتى،

 !گفت؟

 

  ایستاد بابا كنار تدرس اومد، جلو سامیار

 



 اهاشتب اى دیگه كس با و زن این كنید نمى فكر_

 !گرفتین؟

 

 مریمى به حواسش تمام. كرد سكوت هم باز بابا

 هر بابا حال و زد مى حرف چشماش با كه بود

 و بود شده كشدار نفساش. شد مى بدتر لحظه

 .گرفت مى شدت داشت مریم ى گریه

 

 انداخت، اردوان به بعدش و من به نگاهى سامیار

 اردوان به كردن نگاه  جرعت من دیگه بار این

 از بعد و شد نزدیك بهمون سیاوشم. نداشتم و

 تكمیل و سیاوش حرفاى سامیار كوتاهى ى لحظه

 و نداشت و زدنش جرعت كسى كه حرفى و كرد

 :زد

 



 نهدو مى و جزئیات كه كسى تنها كنین نمى فكر_

 هب رو االن كه همینیه نفر یه اون و نفره یك فقط

 !روتونه؟
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 بابا كمر كردم حس اول ى ثانیه همون توى

 چشمایى با. شل پاهاش و شد خم كمرش شكست،

 شد مریم ى خیره شد مى تر قرمز لحظه هر كه



 هنوزم یعنى. ریخت مى اشك همچنان مریم و

 !داشت؟ دوست و كوروش

 

 

 همونجا و شد جمع كم كم بابا و خمیده پاهاى

 طور این گویى كه سامیار نشست، زمین روى

 :گفت بابا به رو حرص با بود نشده راضى

 

 هی باالخره! كنم؟ معرفى یا! دیگه؟ شناختینش_

 بچتون مادر بود قرار بودن، همسرتون زمانى

 به دزدی گند كاریاتون ندونم با خودتون ولى باشن

 خراب و زن این زندگى هم جفتتون، زندگى

 اینه، شما از من سوال حاال. خودتون هم كردین

 ورط این نتونستین یا نشناختینش اول از واقعا

 كه! آوردین؟ در رو بازى این كه كنید قبولش



 از ات گرفتینش اشتباه دیگه یكى با كردین وانمود

 !آره؟ شید خالص شرش

 

 ردك هدایتش عقب به و گرفت و سامیار ، سیاوش

 :داد ادامه همچنان و نشد آروم یارسام ولى

 

 وجدان اسم به چیزى! انسانین؟ اصال شما_

 نه! دونین؟ مى زندگى از چى شما! دارین؟

 هاتون بچه گذاشتین نه كردن زندگى خودتون

 مى اصال. چیز همه به زدین گند كنن زندگى

 انتقام ازش خواستین مى كه مردى همین دونین

 كه! داشت؟ ستدو و خانوم مریم اونم بگیرین

 قبع و خودش بستین دل مریم به شما فهمید وقتى

 ىفداكار اون! برسه؟ عشقش به رفیقش تا كشید

 ... كه! بودین؟ انتقام فمر به شما و كرد

 



 گذاشت سامیار دهن جلوى و دستش سیاوش

 چشماى. زدن حرف براى كرد مى تقال وسامیار

 لب آروم لرزونش لباى با و شد اشك از پر بابا

 :دز

 

 .مریم_

 

 همش اینا نگفت نكرد، انكار انتظارم برخالف

 چشماى از و واقعیت انگار. حقست نگفت دروغه

 چشماى به سالها این تمام در یعنو.  خوند مریم

 !بود؟ نكرده نگاه مریم

 

 قىعش دیدم، بابا نگاه تو و عشق بار اولین براى

 برق دیدن با.  بود كرده منع خودش از سالها كه

 اباب. شد روشن برام كاراش تمام دلیل بابا چشماى

 مقصر. رسیده جنون به كه عاشقى بود، عاشق



 نمى چون  و بود خودش مریم براى اتفاق این

 خودش دستاى با و عشقش كنه قبول خواست

 خودشم كه طورى رفته مقصر دنبال كرده نابود

 این تو خودشم و مقصره دیگه یكو شده باورش

 عریفت برام بابا كه داستانى. نداشته نقشى داستان

 بقیه از كه چیزایى این با آسمون تا زمین كرد،

 . داشت فرق شنیدم مى

 

 پایین و سرم! بودم؟ عاشق انقدر منم یعنى

 ردىم بع كنم نگاه اردوان به تونستم نمى. انداختم

 ینا تو تونستم نمى و داشتم دوستش وار جنون كه

 سامیار. فشردم هم روى و چشمام. ببینمش حال

 سیاوش و كرد مى سرزنش رو بابا. زد مى فریاد

 و بگیره و حرفاش جلوى داشت سعى چنان هم

 مى اردوان خاطر به كارو این دونستم مى خوب

 ارسامی اما بشكنه این از بیشتر خواد نمى كه كنه

 .فهمید نمى چیزارو این كه



 

 اردوان، سمت كشید مى پر دلم شلوغى اون میون

 به نگاهم و كردم بلند و سرم آروم استرس با

 روى زانو با كه نشسته خون به چشمایى با مردى

 دلى با خورده زخم مردى. افتاد بود نشسته زمین

 با كه تنها مردى. بود شكسته كمرش مثل كه

 یهتك بى بود ایستاده سرش پشت كه پدرش وجود

 اون.  بود كس بى بود، پناه بى. بود ترین گاه

 و زندگیش كل بلكه نكرد پیدا و خانوادش امشب

 .داد دست از

 

 مى بعید! شد؟ مى خوب اردوان حال یعنى

 ...دونستم
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 بابا چشم ى گوشه از كه اشكى قطره اولین با

 خیره سكوت در اى لحظه. گزیدم لب اومد پایین

 جو ، بودن كرده سكوت همه بود، شده مریم ى

 حرفى دیگه سامیارم بود، اومده جودو به بدى

 كرده درك و داغون وضع اونم انگار ، زد نمى

 زخم و نگه چیزى دیگه بود داده ترجیه كه بود

 .نزنه زبون

 



 و زدم زانو مریم كنار همونجا شد، سست بدنم كل

 دونم نمى گرفتم، دستم تو و مهربونش دستاى

 مادر. داشتم دوست زیادى رو زن این ولى چرا

 مامان مهربونش چشماى توى من و بود وانمارد

 عاشق مامانم بودم شنیده. دیدم مى و خودم

 دوست منو اردوانم مامان یعنى بوده، اردوان

 !داشت؟

 

 منم كردم، وارد مریم حس بى دستاى به فشارى

 دردى از كم اونم درده ریختم، مى اشك پاش هم

 سرنوشت گاهى فهمم مى تازه نبود، كشیدیم ما كه

 . هست هم ما از تر تلخ هاى

 

 بازم كرد سعى داد، دست از و عشقش كه مریمى

 زنى نیاورد، شانس دومشم عشق از و شه عاشق

 از طعم دورى، طعم چشید، و خیانت طعم كه



 پسرش از جدایى طعم و شكست طعم دادن، دست

 سالها این تمام و داد دست از و زیباش صورت. 

 .كرد زندگى بزرگ درد یه با

 

 و همسرش و پسرش دیدن ، نشدن شناخته درد

 این زندگى وقتى. خودش قتل جرم به شدن متهم

 فهمیدم مى تازه كردم مى مرور خودم با و زن

 .نبود بد انقدرا من سرنوشت! چى یعنى تباهى

 .نبود مریم مقابل در یعنى

 

 ىزبون بلبل كه حاال تا گرفتى، مونى الل چیه_

 افتادى دتخو و كندى چاه ما براى كردى، مى

 مارو، هم دادى عذاب و خودت هم سالها. توش

 دادى، آزارش ، زدى پسش تو و بود كنارت مریم

 مى. كردى دریغ ازش پسرشم درك به خودت

 سال بیست دونى مى! چى؟ یعنى اینا فهمى



 هنوزم دارن؟ درد چقدر كردن زندگى اینطور

 ! عاشقى؟ میشه ادعات

 

 از بود، كرده بغض اونم كرد، سكوت محمدرضا

 مریم ى خیره زده بهت هنوزم كه اردوان كنار

 .شد نزدیك بابا به و گذشت بود شده

 

 چركین انقدر دلت چقدر! چرا؟! كوروش؟ چرا_

 دگيزن چرا! كنیم؟ تمیزش نتونستیم دیگه كه شد

 یه مریمت از چرا! كشیدى؟ گند به و هممون

 فرارى و پریناز و ساختى متحرك ى مرده

 تا كنه بزرگ دیگه یكى دادى و دخترت! دادى؟

 هی! كوروش؟ قیمتى چه به! كنى؟ بزرگ منو پسر

 خودت روز به چى ، بنداز خودت به نگاه

 اسلحه آدم تا چند جز دارى كنارت كیو آوردى،

 آوردن، رو كار این به بدبختى سر از كه دست به



 االن كه اینجان، االن كه خوبشونه حقوق واسه كه

 شتپ میان بدیم تو از یشترب تومن صد پیشنهاد ما

 بهت دخترتم!! نگاه.میره یادشون تو اسم و ما

 ولى قبول كردى زهر مارو زندگى كرده، پشت

 چند این تو! فهمیدى؟ چى زندگى این از خودت

. نكردى كه خدا به نه! كردى؟ زندگى اصال سال

 .انتقام همش نفرت، همش. كینه همش

 

 :شد بلند محمدرضا صداى

 

 داشت؟ و ارزشش! چرا؟ بپرسم مخوا مى فقط_

 من به اردوان امروز كه گیرم! رسیدى؟ چى به

 و خودت دختر! چى؟ بعدش كرد مى شلیك

 كردى فكر! كرد؟ چیكار  باهات دیدى! دیدى؟

 زندگى خوشى خوبى به بعدش و كشى مى منو

 !زندگى؟ كدوم! كنى؟ مى



 

 اشكى قطره نشست، هم روى بابا خیس چشماى

 با و چكید گونش روى امحمدرض چشماى از

 :گفت لرزونى صداى

 

 بچم مادر از پسرم از منو سال همه این چرا_

 دار امانت نتونستى وقت هیچ چرا! ؟ كردى دور

 مى خودم به خواستى نمى و مریم! باشى؟ خوبى

 مدمیو گفتى مى بود پسرش با مشكلت گفتى،

 مى و غالمیشون عمر آخر تا خودم ، دنبالشون

 .كردم

 

 با كرد اردوان به اى اشاره داد، قورت و بغضش

 :گفت دردى پر و غمگین صداى

 



 هپسر پسر این بفهمم باید سال یك و سى بعد_

 ترین سخت در وقت هیچ كه پسرى كه! منه؟

 ى شهگو جیگر بكشم اسلحه روش نتونستم شرایط

 مى صدات عمو باید االن پسرم كوروش! خودمه؟

 خودمون ایدب عمو، گفت مى من به باید دختر زد،

 ولى ، هم دست تو ذاشتیم مى و هامون بچه دست

 .كن نگاشون حاال

 

 سریع خیلى اما گرفت شدت محمدرضا اشكاى

 ىم قورت و بغضش تند تند. زد مى پس اشكاشو

. بزنه حرف بتونه كه شه باز تنفسش راه تا داد

 ادامه ترى آروم صداى با و كشید عمیقى نفس

 :داد

 

 با! كوروش؟ كردى چیكار زادم برادر و پسر با_

 !كردى؟ چیكار عالقت مورد زن و بچم مادر
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 چنان هم نگاهش. شد باز بابا دردمند چشماى

 نگاه پسرش به بار این مریم و بود مریم روى

 دیگرى سمت به تونستن نمى كدوم هیچ. كرد مى

. كشدار نفساش و شد مشت باباى دستان. برن

 و سكوتش باالخره و داد بیرون و عصبیش نفس

 :شكست،



 

 كه! تویى؟ بازى این قهرمان كردى فكر االن_

 !كردى؟ تصاحب منو زندگى كل االن

 

 بابا نگاه بده جوابى محمدرضا كه این از قبل

 .من رو چرخید

 

 ! اونایى؟ طرف هم تو_

 

 زا آروم. نداشتم گفتن براى حرفى كردم، سكوت

 به بیشتر اردوان االن كردم حس شدم، دبلن جام

 برنداشته سمتش به قدمى هنوز داره، نیاز من

 :گفت من به رو بلندترى صداى با بابا كه بودم

 



 پشت بهم هم تو!!!! اونایى؟ طرف هم تو گفتم_

 !ها؟ ملكى از یكى شدى هم تو! آره؟ كردى

 

 شد باعث كه دادم تكون تایید ى نشونه به سرى

 ردهبرگ دوباره و  بشینه لباش وىر تلخى لبخند

 :گفت بغض با مریم به رو مریم، سمت

 

 ! خودتى؟_

 

 شدت اشكاش و نشست هم روى مریم چشماى

 كه طورى و كشید صورتش به دستى بابا گرفت،

 لب زیر زد مى حرف خودش با داشت انگار

 :گفتم وار زمزمه

 



 همیشه بودى، اونا با همیشه اونایى، با هم تو_

 از گفتى مى همش خواستى، مى رو محمدرضا

 گفتى مى همیشه كردى، ازدواج باهام اجبار روى

 نمى و نبودى حامله اگه كه ندارى، دوستم

 فشار طرفیم از و دارى نگاه و بچت خواستى

 نمى ازدواج باهام وقت هیچ نبود خانوادت

 اومدى اون ى بچه داشتن نگه خاطر به كردى،

 هم تو شتى،دا دوست و محمدرضا هم تو سمتم،

 به دست اول از همتون آره خواستى، مى و اون

 سره زیر چیز همه. بودین كرده یكى

. خودشه سره زیر چیز همه آره محمدرضاست

 همه.  كشت و  پریناز اون كشت و مریم اون

 .خودشه سر زیر چیز

 

 نگاهش متعجب. بود شده هاش دیوونه مثل بابا

 نا داشت حرفاش. زد مى حرف خودش با. كردم



 مریم به رو. كرد بلند و سرش كه شد مى خوانا

 :گفت و خندید

 

! نه؟ دیگه كرد محمدرضا كارارو این ى همه_

 رو همه خواد مى اون. خودشه سر زیر همش

 ... زارم نمى. زارم مى من ولى بكشه،

 

 خواستم نداشت، عادى حالت عنوان هیچ به بابا

 لب زیر كه طور همین كه بردارم قدمى سمتش به

 زده جن مثل یهى كرد مى تكرار رو" زارم نمى"

 كه این از قبل و كتش زیر برد و دستش ها

 اب بابا شلیك صداى و چرخید كنیم درك و كارش

 .پیچید فضا تو من جیغ صداى
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 قبل و شد شل پاهام ، افتاد زمین روى محمدرضا

 كشلی صداى هم باز ینزم روى بیوفتم كه این از

 د،ش بلند اردوانم فریاد صداى بار این. شد بلند

 آرومى خشدار صداى. فشردم هم روى و چشمام

 .كشلی صداى بازم دنبالش به و گوشم تو پیچید

 

 محمدرضا پریناز، اردوان،_

 



 باز و چشمام آروم و زمین روى افتادم زانو با

 بود افتاده مریم پایه روى كه من ى اسلحه. كردم

 به كه اى اسلحه. شد مى دیده دستاش تو حاال

 .بود گرفته بابا سمت

 

 تمنداش جرعت و لرزید مى لبام. بست یخ تنم تمام

 اىصد با و كشید رو ماشه مریم. كنم نگاه بابا به

 :داد ادامه ترى آروم

 

 .مریم_

 

 برگشتم لرزون تنى با. شلیك صداى هم باز و

. بود افتاده زمین روى خون در غرق. بابا سمت

 خراشى دل جیغ و گذاشتم گوشام روى و دستام

 . وجود اعماق از جیغى. كشیدم



 

 سردى دستاى و خورد محكمى جاى به سرم

. گرفت و دیدم جلوى كه طورى نشست، دورم

 مى فشار هم روى و چشمام و كشیدم مى جیغ

 فیلم یه موند مى فیلم یه مثل چیز همه. دادم

 منتونست كه افتاد اقاتف سریع انقدر. ترسناك

 . كنم هضمش

 

 .لرزید مى تنم. عمارت تو پیچید هقم هق صداى

 به دوختم و نگاهم و كردم باز و چشمام وحشت با

. خون پره دورش و بود زمین روى. بابا جسد

 به تیر كه محمدرضایى كنار سیاوش و سامیار

 داشتن سعى و بودن ایستاده بود خورده دستش

 ثابت بابا روى حاال هم وناا نگاه ولى كنن كمكش

 .بود مونده



 لباش روى تلخى لبخند هاش گریه میون مریم

 و كردم بلند و سرم. گشتم مى اردوان دنبال. بود

 حتى. سرمه باال دیدم كه زدم صداش لب زیر

 تمام و بود من كنار. نشدم آغوشش متوجه

 .بابا و مریم پیش حواسش

 .ودب گرفته شدت هام گریه. زدم مى نفس نفس

. اشهنب خواب اتفاقات این ترسیدم مى ترسیدم، مى

 چشماى تو زدم زل. باشه واقعى اینا ى همه كه

 . عصبى و بود قرمز بود، خیس. اردوان

 

 كشیدم، جیغ ، زدم داد. چسبوند سینش به و سرم

 .بود گرفته محكم منو اردوان و زدم چنگ سینش

 با كه دخترى. بودم دختر من. نبودم سنگ از من

 هم باز بود، دخترش هم باز پدرش هاى بدي مامت

 نداشت، قبول و پدرش راه فقط. داشت دوستش

 دوست و پدرش ولى.نداشت دوست و اشتباهاتش



 پدر بازم بدیاش تمام كنار در كه پدرى داشت،

 و خونش هم داره دوست كى. خونش هم تنها. بود

 !ببینه؟ خون تو

 

 بى بدنم .نمیومد باال صدام بودم زده داد انقدر

 یرت قلبم. میوفتاد هم روى داشت پلكام و شد حس

 میون داشتم تن تو كه جونى تمام با كشید، مى

 :گفتم آه و اشك

 

 ...بابا_

 

 حرف. شد بیشتر كمرم در اردوان دستاى فشار

 وت و تنش پلیور. كنه آرومم داشت وسعى زد نمى

 فقط. بود نمونده تنم تو جونى دیگه ، گرفتم مشتم

 . شنیدم مى و پلیس ماشین ژیرآ صداى



 

 .بابا سمت برم و بزنم پس و اردوان خواستم مى

 تكون تونستم نمى بود گرفته منو طورى ولى

 میون و گذاشتم سینش روى و سرم.  بخورم

 رو بابا دید مى تار كه چشمایى با بازوهایش

 . دیدم

 

 .زدم لب آروم و فشردم هم روى و چشمام

 

 .شدم یتیم_
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 بد در كه اردوان. بود اردوان دیگه پناهم تنها

. نم از بیشتر حتى. برد مى سر به شرایط ترین

 كه بردند مى سر به افتاده اتفاق شوك در همه

 روى نگاهم چنان هم كرد، رها منو آروم اردوان

 لحظه هر پلیس هاى ماشین آژیر صداى بود، بابا

 و زد مى حرف تلفنى سامیار ، شد مى تر نزدیك

 همه بابا افراد. داد مى آمبوالنس خواست در

 .بودن شده تسلیم

 

 روى به رو. موند ثابت اردوان روى نگاهم

 گرفت دستش توى و دستش. بود ایستاده مادرش

 رو خورد سر چشماش از اشك ى قطره اولین و

 نمى شایدم یا بزنه حرف تونست نمى. گونش



 و گلوش راه بغض شاید یا. بگه باید چى دونست

 دهچسبی سفت رو اسلحه چنان هم ،مریم بود بسته

 .بود

 

 وبه جسمانیش و تكلم قدرت كى از دونستم نمى

 نزدیك لباش به و مریم دست اردوان آورده، دست

 :گفت بغض با و كرد

 

 !زدیش؟ چرا_

 

 زور به كه طورى خشدارى صداى با مریم

 :گفت زد مى حرف

 

 . تو خاطر به_

 



 مى خودش پدر رو بابا ولى نبود بابا پسر

 و گذاشت پیشونیش روى و مریم دستاى.دونست

 مى طور این بود بار اولین. لرزید هاش شونه

 . دیدمش

 

 نمى چیز هیچ و بودم درد از پر بود، درد از پر

 كه مریم ى دیگه دست. كنه آروممون تونست

. نشست اردوان موهاى روى بود دستش اسلحه

 هجوم چشماش شدن بسته با و بست و چشماش

 .بودن ریختن ى آماده كه اشكایى آوردن

 

 :گفت لب زیر و كشید اردوان موهاى به دستى

 

 گناهى هیچ كه كسى تنها كن، سرزنش و خودت_

 . بودى قربانى هم تو بودى، تو نداشت



 

 ، نشست مریم پاى روى و اومد پایین اردوان سر

 صداى بابا، به مزد زل و گرفتم ازشون و نگاهم

 .شنیدم مى چنان هم و مریم

 

 هر من، حتى بودن، مقصر همه بازى این تو_

 این ولى داد، تاوان خودش ى اندازه به كسى

 . نبود تو حق دادن تاوان

 

 مریم از لحظه اون. كردم نگاهشون چشمى زیر

 اب و صورتش كرد، بلند و اردوان سر. میومد بدم

 :تگف بغض با و گرفت قاب دستاش

 



 و كن فراموش و امشب پسرم، كن زندگى_

 زندگى من كه سالهایى تمام اندازه به. كن زندگى

 .كن زندگى تو نكردم

 

 سكسكه به گریه شدت از. انداختم پایین و سرم

. مداشت گیجه سر و دید مى تار چشمام. بودم افتاده

 كه طور همون. اومد سمتم به عجله با سیاوش

 یگهد بار كه رفتم بابا سمت به آروم بودم نشسته

 فریاد با بار این البته. شد بلند شلیك صداى

 .اردوان
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 محمدرضا اردوان، بر عالوه ایستادم، حركت بى

 گرد سامیار چشماى. شد بلند فریادش صداى هم

 به خیره و بود زده خشكم همچنان من و بود شده

 . كردم مى نگاه بابا جسد

 

 و در شدن باز صداى شد، مى تر بلند صداها

 نشست شونم روى دستى داخل، به ها پلیس هجوم

 عطرى بوى تنش چسبوند، سینش به و سرم و

 روى حرفى هیچ بدون دستش داد، مى زنونه

 . نشست موهام

 



 هیچ بدون من و شد تر شلوغ و شلوغ عمارت

 نمى كه كسى ى شونه به تكیه با العملى عكس

 .كردم مى نگاه بابا باز چشماى به كیه ونستمد

 

 مى شنیده واضح پلیس ماشین صداى دیگه حاال

 سربازى آوردم، باال و سرم حالى بى با شد،

 كنار مهگل صداى و كرد احترام اداى من جلوى

 :رسید گوشم به

 

 ! رسیده؟ آمبوالنس_

 

 داد تكان سرى سرباز

 

 .قربان بله_

 



 صداى با و آورد نبیرو جیبش از بیسیمى مهگل

 :گفت محكمى

 

 تر سریع چه هر. رسید پایان به عملیات_

 .باال بفرستید نیروهارى

 

 :گفت سرباز به رو و آورد پایین رو سیم بى

 

 مثل كنه معایینه و خانوم این حتما باید دكتر_ 

 بیان تر سریع چه هر بگو. نداره خوبى اوضاع

 .داخل

 

 قربان بله_

 



 مهگل، جدى ى قیافه به زدم زل و كردم خم سر

 موهام به دستى شد من نگاه ى متوجه كه همین

 :گفت و كشید

 

 !شى؟ بلند تونى مى! خوبى؟_

 

 بلند كه كرد كمكم و گرفت بازوهام از خودش و

 چرخ جلوى كه و اردوان تونستم مى تازه. شم

 .ببینم رو بود نشسته مریم خونى

 

 در سعى و بودن كنارش سامیار و محمدرضا

 و بود شده پلیس پر عمارت,  داشتن كردنش آروم

 هاى پلیس از تا دو بودن، گرفته و دیدم جلوى

 مهگل گرفتن، و طرفم دو و كنارم اومدن زن

 :گفت بهشون



 

  باشید مراقبش_

 

 به دونم نمى رفت، اردوان سمت به سرعت به و

 نگاه من به و كرد بلند و سرش گفته چى اردوان

 جاش از.  بود مزقر حاال مشكیش چشماى كرد،

 . اومد سمتم به و شد بلند

 

 به رنگ داد، مى درونش حال از خبر ش چهره

 داشته نگه باز سختى به و پلكاش و نداشت رو

 تنها. آغوشش تو كشید منو و ایستاد جلوم بود،

 رو گذاشت و سرم. بود مونده برام كه آغوشى

 .گرفت و دیدم جلوى و سینش

 



 صداى با و فتر فرو گردنم گودى تو و سرش

 :گفت گوشم كنار آلودى بغض و غمگینى

 

 . شد تموم_

 

 غم قدرى به صداش. گذاشتم هم روى و چشمام

 در. میشه تموم داره خودشم كردم حس كه داشت

 من فكر به هم باز زندگیش شرایط ترین سخت

 سر متحرك، ى مرده یه بودیم شده جفتمون. بود

 و ادایست كنارمون شخصى شد، بیشتر صداها و

 :گفت و كرد احترام اداى اردوان به بار این

 

 .پسر نداشت حرف كارت_

 



 و اومدن برانكارد با نفر چند. كرد سكوت اردوان

 افتاد همونجا اردوان ، بردن و مریم و بابا جسد

 . كنارش صندلى روى

 

 اتفاقى چه بود نشده باورش هنوز من مثل اونم

 سك هیچ نبی این و بود تكاپو در كسى هر. افتاده

 هافتاد زمین روى آشپزخونه كنار كه حمیرایى به

. نداشت توجهى ریخت مى اشك آرام و بود

 یعنى.  بود بابا خالى جاى ى خیره كه حمیرایى

 بود؟ كى حمیرا
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 اینجا اومدین وقتى از آوردم و ناهارتون خانوم_

 ات نمیشه خوب التونح اینطورى نخوردین، هیچى

 برین اینجا از تونید نمى نشین خوب كه زمانیم

 . بیرون

 

 فضاى ى خیره پنجره از پرستار به توجه بى

 نمى دلم و نداشتم اشتها. شدم بیرون سرسبز

 ینپای گلوم از  چیزى یعنى بخورم چیزى خواست

 . رفت نمى

 



 از دم نمى اهمیتى حرفاش به فهمید كه پرستار

 دكتر با تا رفت همیشه مثل د،ش خارج اتاق

 بلند جام از تونستم مى خواست مى دلم برگرده،

 رو برگردم دوباره و كنم قفل و اتاق در شم،

 .بیرون به بزنم زل روزو تمام و تخت

 

 داشتم دوست سرما این تو و بود شده سرد هوا

 كه بارى آخرین از ولى كنم باز و اتاق ى پنجره

 هك بستنش طورى حاال كردم باز و اتاق ى پنجره

 .نمیشه باز جوره هیچ دیگه

 

 چیزى باز كه تو! خوبى؟ عزیزم، سالم_

 !نخوردى؟

 

 بیرون از و نگاهم باالخره راشین صداى با

 كنارم صندلى روى. سمتش برگشتم و گرفتم



 روى زاشت مى و كیفش كه حالى در و نشست

 :گفت كنارم میز

 

 دتخو به نگا یه كردى، دیوونم فرمیسك واى_

 خواى نمى استخون، و پوست شدى! انداختى؟

 چیزى تو نخوردن با خدا به! بخورى؟ چیزى

 .نمیشه درست

 

 !كجاست؟ اردوان_

 

 لب هم، تو رفت راشین صورت سوالم این با

 :گفت و گزید

 

 .میاد اونم_

 



 !خوبه؟ حالش_

 

 .خوبه ، آره_

 

 !نمیاد؟ چرا پس_

 

 :گفت و كرد ِمن ِمن كمى راشین

 

 دونه نمى اردوان آخه.. راستش لىو میاد،_

 ما پیش مدت یه گفته بهش كیارش بیمارستانى،

 .تره راحت خیالش طورى این ، مونى مى

 

 :داد ادامه مردد و كرد مكث كمى

 



 موقعیت تو اردوان دارم، خبر موضوع از_

 مدادی ترجیه و بود تو نگران همش. نیست خوبى

 هفنص دیشب. كنیم تر راحت و خیالش طورى این

 خیلى كیارش یعنى. خونه در دمه بود اومده شب

 رد دمه رفت كیارش وقتى. میشه متوجهش یهویى

 ببینه، رو تو خواد مى بود گفته بهش اردوان

 لىك با نبوده خوب زیاد حالت بود گفته كیارشم

 شده منصرف اونم. برده خوابت دمنوش و دارو

 .كنه بیدارت نخواست و

 

 و نای باشم داشته دىب برخورد داشت توقع راشین

 ونتك سرى ولى فهمیدم، تشویشش از پر نگاه از

 :گفتم لب زیر و دادم

 

 .كردى خوبى كار_

 



 نگام استرس با و گرفت محكم و دستم راشین

 .كرد

 

 ...فرمیسك_

 

 . كردم نگاهش سوالى من و خورد و حرفش

 

 مى و سراغت خانوم حمیرا راستش...  راستش_

 هر ما و ببینتت خواد مى كه وقتیه چند. گیره

 چون. كردیم سرش به دست اى بهونه یه به سرى

. هنش بودنت بیمارستان ى متوجه كسى بود قرار

 كسى هر كه بهتره، طور این گفت مى كیارش

 یا بگه مدت این اتفاقات از خواد مى هى بیاد

 ترجیه. نیست خوب برات اصال این و بپرسه

 . باشى تنها مدت یه دادیم



 

 .كردین كارى خوب_

 

 مهگل، اردوان، حمیرا، منتظرتن، خیلیا ولى_

  .منتظرته هم اردوانم پدر حتى سامیار، سیاوش،

 

 قلبم روى چیزى یه اردوان پدر اسم آوردن با

 چشمام روى جلوى بابا تصویر كرد، سنگین

 .ببندم و چشمام شد باعث و شد ظاهر

 

 سر به سختى ى برئه توى دونم مى فرمیسك_

 جمع و خودت تر سرى چه هر باید برى مى

 دوست و اردوان مگه.بیایى خودت به كه كنى،

 و خودش داره ولى خرابه حالش اونم! ندارى؟



 واسه نمیاد چشمت جلوى زیاد اگه كنه، كنترل

 .نبینى و خرابش حال اینه

 

 !نیست؟ ناراحت من از_

 

 :گفت تعجب با راشین

 

 ! باشه؟ ناراحت ازت باید چرا! ناراحتى؟ چه_

 

 .بابام خاطر به_

 

 مگه اصال! چه؟ اون به بابات! شدى؟ دیوونه_

! د؟میا حساب به اونم باباى تو باباى گفتى نمى

 داشت دوست و بابات اونم. عاقل اردوان فرمیسك

 مى حس چون. تره خراب تو از االن اون حال و



 مى. مادرش هم داده دست واز پدرش هم كنه

 یتموقع این تو االن باید تو! چى؟ یعنى این فهمى

 به كسى هر از بیشتر االن شما ، باشى كنارش

 دتونی مى كه خودتونید فقط دارین، نیاز همدیگه

 . كنید آروم رو دیگه هم

 

 :مگفت ناراحتى با و دادم بیرون صدا بى و نفسم

 

 !خوبه؟ حالش_

 

 .زد روم به لبخندى راشین

 

 .میشه بهترم باشى كنارش تو_

 



 مخ سر راشین. انداختم نپایی و سرم و گزیدم لب

 :گفت شیطنت با و كرد

 

 خب ولى. خونه گردونم برت خوام مى امروز_

 .نمیشه وضع این با

 

 :داد ادامه كه كردم نگاهش متعجب

 

 !بیارن؟ و ناهارت بگم_

 

 .كرد پیدا انحنا باال به كمى لبم ى گوشه

 

 .آره شم مرخص بیمارستان از بعدش قراره اگه_

 



"  گفتن با و شد بلند حاش از عسری و خندید آروم

 .شد خارج اتاق از" گردم مى بر االن

 

 دیدن با. شد وارد غذا ظرف با بعد اى لحظه

 غذاى از دونه مي فهمیدم دستش ظرف

 .تهگرف غذا برام بیرون از نمیاد خوشم بیمارستان

 

 كه حالى در و جلوم میز روى گذاشت و ظرف

 :گفت كرد مى باز و درش

 

 .بود گفته بلق از اردوان_

 

 :گفتم متعجب

 

 !چیو؟_



 

 یكى و من جلوى گذاشت رو غذا ظرفاى از یكى

 خودش جلوى رو

 

 .متنفرى بیمارستان غذاهاى و سوپ از كه این_

 . بود كیارش پیش گرفتم، غذا بیرون از منم

 

 !بیرونه؟_

 

 منتظرم رسوند، منو اون آره! كیارش؟! كى؟_

 مبگیر دكتر از و اجازت بخورى و غذات

 .ببریمت

 



 باید. شدم خوردن مشغول و كردم تشكر لب زیر

 واقعا. كردم مى فرار جا این از تر سریع چه هر

 .شدم مى دیوونه داشتم
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 كیارش و راشین همراه ناهار خوردن از بعد

 ستاشدو پیش راشین پسر و دختر. خونه برگشتیم

 خونه كه شیطون و بامزه رپس دختر یه.  بودن

 هنوز دخترش. سرشون رو بودن گذاشته رو



 ىول بزنه حرف تونست نمى و بود كوچولو خیلى

 و پاش و دست دید مى كه و داداشش شیطنتاى

 .زد مى داد و داد مى تكون

 

 بار این و زدم لبخند ها مدت بعد دیدنشون با

 تدوس هارو بچه چقدر كه بشم این منكر نتونستم

 پسرش با و كرد بغل و دخترش كیارش .دارم

. ههاش بچه عاشقش اونم بود معلوم. اتاق تو رفتن

 كه زندگى ، داشت عشق از پر و آروم زندگى یه

. نیاورده دستش به راحتى این به گفت مى خودش

 رفت سریع و كرد معرفى دوستاش به منو اشین

 .آشپزخونه تو

 

 هك چشمایى با بودن شیطون خودش مثل دوستاشم

 اى دقیقه چند همین تو. زد مى موج توش شیطنت



  از پرسیدن، سوال ازم كلى نبود راشین كه

 .دیگه سوال تا هزار و بودنم مجرد و متاهل

 

 دیكنز بهمون آبمیوه سینى با راشین بعد اى لحظه

 دوستاش به رو و میز رو گذاشت رو سینى. شد

 :گفت

 

 .خوردین و مخش دیگه بسه_

 

 بود كرده معرفیش عسل كه دوستاش از یكى

 :گفت

 

 ، نشینه دل انقدر چرا دوستت این راشین واى_

 ازش كلى اول لحظه همون از چرا دونم نمى

 .گرفتم مثبت انرژى



 

 :گفت جواب در و كرد تایید و حرفش صنمم

 

 رو ما بگم، خواستم مى و همین منم خدا، به آره_

 این ولى نمیاد خوشمون كسى از شناسى مى كه

 . نشست دلمون به رشمه لعنتى

 

 مراشین. خندیدن به كردن شروع بلند صداى با و

 مى جلومون و شربت لیوان كه طور همون

 :گفت ذاشت

 

 یه. داشتم بهش اول سرى من كه حسى دقیقا_

 یعنى پاره، آتیش میشه موقعش به كه آروم دختر

 رو زیادى امروز چند هر نشده، آب یخش هنوز

 .مخش رو نرین پس نیست مود



 

 حالت به و دستش و برداشت و لیوانش عسل

 .شقیقش كنار گذاشت احترام

 

. كنیم مى دارى آبرو امروزو یه قربان، چشم_

 مخوری مى و میومون آب میشینیم رنگین سنگین

 پرستار یه جدت سره فقط. كنیم مى كم زحمت و

. كردن رنده مارو امروز بگیر فسقلیات این واسه

 كرد مى بازى داص و سر با و دویید مى ژیار

 نمى ژیار پیش بره پاشه خواست مى دلش دلیارم

 .كرد مى همراهیش داد و جیغ با تونست

 

 :گفت ذوق با صنم

 



 مامانشون مثل بود، شده جنگ اینجا آره واى_

 دست از كشه مى چى كیارش آقا بیچاره ، سلیتن

 . شماها

 

 باال ابرویى و صنم گردن پس زد دست با عسل

 .انداخت

 

 هوار و داد با چرا تو! چى؟ تو بچن، اونا_

 !كردى؟ مى همراهیشون

 

 :داد ادامه و راشین سمت برگشت بعدش و

 

 بگو فقط بعد سرى از خدا ترو راشین واى_

 رت سخت كارم گى مى كه اینم به بیام، تنها خودم

 یا كنم آروم هارو بچه دونم نمى اینجورى میشه،



 یه. نهز مى وق بدتر ها بچه از كن باور صنمو،

 و پستونك اشتباهى كردنش ساكت براى وقتایى

 .این دهن تو ذاشتم مى

 

 :گفت ساختگى اخم با و خندید ریز راشین

 

 صنم ى واسه پستونكم یه باشه یادم پس خب_

 .داره نیاز دلیار از بیشتر اون انگار بگیره

 

 هب كرد شروع و صنم و كرد تایید و حرفش عسل

 بعدش و كردن بحث و ساعتى نیم یه. زدن غر

 نراشی هاى بچه بودن اومده فقط انگار برگشتن،

 .دارن نگه نبودنش تو و

 



. نرفت و بوسیدن و گونم جفتشون خدافظى موقع

 رفك خودم به داشتم و گذاشتم گونم روى و دستم

 داشتنى دوست دوستاش چقدر كه كردن مى

 .نداشتم وقت هیچ من كه دوستایى. بودن

 

 ولیوانار راشین زدم، هتكی مبل به رفتنشون با

. مكنار برگشت دوباره. و آشپزخونه توى گذاشت

 :گفت و كشید پیشونیم به دستى

 

 !خوبى؟_

 

 .دادم تكون سرى جواب در

 

 اردوان یعنى مهمونه، اتاق تو وسایالت_

. كنى استراحت اتاق تو برى تونى مى آوردشون،



 و سر صداى بزنم، ها بچه به سر به برم منم

 .خوابوندتشون كیارش كنم فكر دنمیا صداشون

 

 نگاهم. زدم صداش شد بلند جاش از كه همین و

 :گفت و كرد

 

 !جانم؟_
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 :گفتم و برداشتم مبل از و تكیم



 

 !دارى؟ خبر مهگل از_

 

 !چطور؟_

 

 چیزایى یه شب اون از عجیبه، برام دونم نمى_

 به بردنم مثل. كنم هضمش تونم نمى كه یادمه

 آدرس كسى كه حالى در مهگل توسط عمارت

 چیز همه اومد مهگل كه بعدشم. نداشت رو اونجا

 نمى و بودم منگ و گیج من یعنى بود، عجیب

 .میوفته اتفاقى چه داره فهمیدم

 

 شدست توى و دستم. كنارم برگشت دوباره راشین

 :گفت آرومى صداى با و گرفت

 



 !دونى؟ مىن مهگل راجب هیچى تو_

 

 .دادم تكون راست و چپ به سرى

 

 یكى ما شركت تو دونم مى فقط دونم، نمى نه_

 ى خانواده عروس شد آخرشم و داراست سهام از

 و اردوان قبلنم گویا. سیاوش زنه یعنى. عموم

 .دونم مى حد همین در داشته دوست

 

 .دونى نمى و كارى اصل پس خب_

 

 !چیو؟_

 

 .خندید آروم

 



 . پلیس مهگل این_

 

 .شد گرد چشمام

 

 !چیییى؟_

 

 مخفیش، نوع از اونم پلیسه مهگل خانوم، بله_

 واسه بوده ارتباط در اردوان با كه مدتیم اون

 پلیسا با كرده قبول اردوانم گویا.  بوده همین

 اون. بندازن گیر و باند چندین و كنه همكارى

 مهگل بین چیزى كنه مى فكر مهگلم شوهر موقع

 بوده، سرى عملیلتشون خب لىو اردوانه و

 به و چیز همه و نمیاره طاقت اردوان آخرشم

 ازدواج وگل سیاوش همین براى. گه مى سیاوش

 كنم فكر شنیدم من كه طورى اون و كنن مى

 .كنه مى كمكشون راه این تو سیاوشم



 

 :پرسیدم تعجب با

 

 !دونى؟ مى كجا از چیزارو این تو_

 

 :داد جواب و انداخت باال ابرویى شیطنت با

 

 .كردم فضولى كوچولو یه. دیگه اینیم ما_
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 باهاش صحبتی هم ، زدم حرف راشین با شب تا

 به خواستم می بارم چند.  داد می بهم خوبی حس

 شدم، می پشیمون بار هر و بزنم زنگ اردوان

 دونستم می فقط بگم، چی باید دونستم نمی

 مهمان، اتاق تو رفتم خواب موقع شب. شمدلتنگ

 وپهل اون به پهلو این از بار صد برد، نمی خوابم

 حس که فشردم هم رو محکم و چشمام شدم،

 کردم فکر لحظه یه. شد باز اتاق در کردم

 عطر بوی که شم بلند جام از خواستم راشین،

 سحب سینم تو نفس کرد، نوازش و مشامم آشنایی

 از خبر هاش قدم صدای م،موند حرکت بی و شد

 کنارم که نزدیک قدر اون داد، می شدنش نزدیک

 .موهام روی اومد دستش و نشست تخت روی

 

 و کرد نوازش و موهام گرفت، شدت قلبم ضربان

 فهمیدم خورد می صورتم به که نفساش هرم از

 مدلتنگی تمام با میشه، تر نزدیک داره صورتش



 دلخور نمم ندادم، نشون خودم از حرکتی هیچ

 خودش و اینجا بود گذاشته و من که این از بودم،

 اوج هب دلتنگیم نشست گونم روی که لباش نبود،

 . رسید خودش

 

 با و سرم زیر گذاشت آروم و دستاش از یکی

 تپش سینش، رو گذاشت و سرم دستش یکی اون

 و کشید موهام توی دستی کرد، ارومم قلبش های

 :گفت مگوش کنار ارومی خیلی صدای با

 

 !خواب؟ به بزنی و خودت خوای می چنان هم_

 

 بی نگاهی و رفت عقب کمی. کردم باز و چشمام

 لبخندی شد، دلتنگم چشمای ی خیره قرارش

 :گفت و زد محوی



 

 !خانومی؟ خوبی_

 

 روی ی بوسه. دادم تکون سری قهر حالت با

 :گفت مهربونی با و زد پیشونیم

 

 انصاف، بی بود شده برات دلم چقدر دونی می_

 هک هم حاال نگرفتی ازم سراغ یه که مدت این تو

 !کنی؟ می طور این اومدم

 

 اردوان بود بار اولین برای. شد خالی دلم تهه

 می گریم داشت ذوق از کرد، می دلتنگی اعالم

 حلقه گردنش دور و آوردم باال و دستام گرفت،

 هبوس برد، فرو گردنم گودی توی و سرش کردم،

 :گفت ارومی به و زد مگلو زیر ای



 

 .من کوچولوی خانوم_

 

 و کردم تر تنگ گردنش دور و دستام ی حلقه

 :گفتم دلخوری با و کردم، نفس و تنش عطر

 

 !نیومدی؟ زودتر چرا! ؟ بودی کجا_

 

 :گفت گوشم کنار و موهام تو برد فرو و دستش

 

 اومدم حاال اینه مهم بودم، کجا نیست مهم_

 .ببرمت

 

 گذاشتم و سرم کشید، دراز کنارم حالت همون تو

. سرم رو گذاشت و چونش اون و سینش رو



 سخت برامون شدن جدا و بودیم دلتنگ جفتمون

 .بود

 

 کردم می فکر!بودم؟ منتظرت  چقدر دونی می_

 .نمیای دیگه

 

 و چیز همه فرصت سره  ، خانوم ببخشی_

 این تو بدون و این فقط. کنم می تعریف واست

 حالت روز هر نشدم، قافل ادتی از لحظم یه مدت

 بیام ترسیدم می ولی پرسیدم می کیارش از و

 م،ش موندگار کنارت و بیام ترسیدم می ببینمت،

 

 !خواستی؟ نمی و این_

 

 آرومش و مردونه هاى خنده اون از. خندید آروم



 

 که دونی می خوب ولی خواستم، می که معلومه_

 ابررب چند کارام نداشتیم، خوبی وضعیت جفتمون

 باالخره ولی. رسیدم می همش به باید و بود شده

  شم، موندگار اومدم بار این شد، تموم

 

 از رت بلند ریشش تهه ، کشیدم صورتش به دستی

  بود، شده معمول حد

 

 شده، بلند ریشت ته_

 

 .ریشش ته و مرده_

 

 .خندیدم آروم

 



 هدار کم کم نیست ریش ته دیگه این ریش، ته_

 .میشه تر دبلن منم موهای از

 

 .کرد نوازش اروم و موهام

 

 !بزنمش؟_

 

 چشماش محو کوتاه ای لحظه کردم، بلند و سرم

 روی و جلو بردم و صورتم یهویی خیلی ، شدم

 ولی آروم ی بوسه یه بوسیدم، و ریشش ته

 و مدتم این خستگی تمام که ای بوسه طوالنی،

 :تمگف و کشیدم بوسم جای به دستی برد، و شست

 



 خودتی مهم ، نیست مهم ریش بدون یا ریش با_

 جوره همه و صورتت من. اینجایی االن که

 دارم، دوست

 

 داغی ای بوسه که بود نشده کامل هنوز حرفم

 زبرش، صورت عكس بر لباش کاشت، لبم روی

 هم روى و چشمام. خواستى و نرم بود، نرم

 هاگ که حدی در برد، عقب کمی و لباش. گذاشتم

 شد، می هم قفل بازم امونلب خوردم می تکون

 صدای با و زد كنار پیشونیم رو از و موهام

 :گفت خشداری

 

 !صورتمو؟ فقط_

 

 :دادم جواب آرومى به



 

 تو به مربوط که چیزی هر من خودت، اول_

 .دارم دوست رو باشه

 

 کردم،شاید شکار و لباش که بودم من بار این و

 رکف با ثانیم هر شد، می تر کم دلتنگیم طور این

 هب تونستم می چطور حاال بود گذشته مرد این به

 !بگذرم؟ بود دنیام کل که مرد این از راحتی

  خودمون فکر به فقط امشب که خوب چه و

 من مهم نبود، گذشته اتفاقات از بحثی که بودیم،

 بیشتر لحظه هر که عشقی و بود اردوان بودم،

 حاال بود، خیلی دیگه چیزای برای وقت شد، می

 حاال و بودیم، دلتنگ حاال داشتیم نیاز هم به ما

 ..بود حاال مهم... خواستیم می و هم
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 وصبح خوابیدم اردوان بغل تو صبح تا شب اون

 امج از سریع خیلی نبود، اردوان شدم بیدار وقتی

 جخار اتاق از و انداختم اتاق به نگاهی ، شدم بلند

 کیارش و راشین و اردوان به گاهمن که شدم

 و کیارش و ریخت می چایی داشت راشین افتاد،

 می صحبت و بودن نشسته میز پشت اردوان

 کردم، سالم آروم و شدم نزدیک بهشون کردن،

 و زد لبخندی راشین ، سمتم برگشت ها نگاه همه

 :گفت

 

 تمخواس می االن اتفاقا بخیر، صبح عزیزم سالم_

 .بخوریم هم با رو نهصبحو کنم بیدارت



 

 سرویس تو پریدم سریع و دادم تکون سری

 از بعد و شستم و صورتم و دست بهداشتی،

 و اناردو کنار بقیه، پیش برگشتم کردنش خشک

 :گفت راشین که نشستم راشین روی به رو

 

 !خوابیدی؟ خوب دیشب! خوبی؟_

 

 :دادم جواب و کردم نگاه اردوان به چشمی زیر

 

 . خوابمب خوب تونستم که بود شبی تنها کنم فکر_

 

 خوردن مشغول و گفت خداشکری راشین

 نشون العملی عکس هیچ اردوان.شدیم صبحانه

 می حفظ و خودش ابهت و بود جدی كامال نداد



 بودم، بیزار سره زدن حرف از همیشه مثل کرد،

 ازش کیارش باری چند خوردن صبحانه عین در

 به وتاهک های جواب با اونم و پرسید سوال

 با صبحونه از بعد داد، می خاتمه صحبتشون

 هارو ظرف و کردیم جمع و میز راشین کمک

 مشغول و بودن نشسته حال تو آقایون. شستیم

 بهشون که همین بودن ای برگه یه بررسی

 از کمی کرد، بلند و سرش اردوان شدیم نزدیک

 :گفت من به خطاب و گرفت فاصله کیارش

 

 !؟کردی جمع و وسایالت_

 

 :داد جواب من جای به راشین

 



 باور بمونید، اینجا مدت یه عجله، این با کجا_

 عادت فرمیسک به  حسابی مدت این تو کنید

 .مش افسرده مدت یه رفتنش با کنم فک. کردیم

 

 شونش روی و دستم و زدم روش به  لبخندی

 :گفت اردوان که گذاشتم،

 

 .داریم زحمت بهتون حسابی مدتم همین_

 

 اردوان ی شونه روی کیارش دست بار این

 .نشست

 

 جوری این!مزاحمتی؟ چه حسابی مرد بابا نه_

 !بمونیم؟ خونت نیایم ما وقت یه گی می

 



 شوخی لحن با و زد ای مردونه لبخند اردوان

 :گفت کیارش به خطاب

 

 !بیاین؟ قراره مگه_

 

 :داد ادامه و شد بلند جاش از

 

 .نیستیم خونه كه ما_

 

  خندید آروم کیارش

 

 باشه دیگه، اینطوریاست_

 

 :داد ادامه و راشین سمت چرخید



 

 اهم یه رفتیم وقتی ، ببند چمدونارو برو خانوم_

 کسی با من فهمه می فهمه كى چتر خونش

 .ندارم شوخی

 

 به لب به لبخند من و خندید خانومانه راشین

 بهم اشاره و ایما با ، کردم می نگاه اردوان

 ندبل که کیارشی به خطاب و شم آماده برم فهموند

 :گفت بود ایستاده روش به رو و بود شده

 

 ازتون باید چطور دونم نمی مدت این بابت_

 .کنم تشکر

 

 :گفت و زد اردوان ی شونه به دستی کیارش

 



 .نک جبران خونت میایم نیست تشکر به نیاز_

 

 .چشم روی قدمتون. اومدین خوش_

 

. منشنیدی و ایونآق صدای دیگه شدیم که اتاق وارد

 اکتمس پوشیدمشون، و رفت لباسام سمت به سریع

 کرد تنم و پالتوم که همین بود، آماده قبل از

  اومد، سمتم به راشین

 

 !بری؟ خوای می واقعا_

 

 :زدم ناراحتش ی چهره به لبخندی

 

 .که شم موندگار اینجا همیشه نبود قرار_

 



 .کردم عادت بهت حسابی_

 

 :فتمگ آروم و کردم بغلش

 

 رابطه قطع نیست قرارم رم، نمی دوری راه_

 مد می قول میای، تو میام من بعد به این از کنیم،

 بزنم، سر بهت زود به زود

 

 شدیم، جدا هم از که گفت لب زیر امیدوارمی

. نبیرو رفتیم اتاق از و انداختم سرم روی و شالم

 گرفت، ازم و ساکم و سمتم اومدم سریع اردوان

 اما کنم خدافظی دلیارم و ژیار با تخواس می دلم

 راشین و کیارش با خوابن، االن دونستم می

 از هارو بچه خواستم راشین از و کردم خدافظی

 .ببوسه من طرف



 

 سرمای بیرون زدیم خونشون از که همین

 زمین. بزنه یخ وجودم کل شد باعث زمستون

 میومد، وحشتناکی سوز و بود شده پوش سفید

 دست شده، منجمد بدنم تو خون کردم می حس

 ماشین سوار سریع و نشست شونم روی اردوان

 ، شد سوار اردوانم که لرزیدم می سرما از شدیم،

 بخاری سریع و پام روی انداخت و پالتوش

 میشی گرم االن گفتن با و کرد روشن و ماشین

 افتادیم، راه

 

 انگار شدنم گرم با شد، گرم ماشین زود خیلی

. دیدم می بهتر و برف حاال  و شد باز چشمام

 در سره یه کن پاک برف و بارید می برف آروم

 کرد می کار چشم تا اطرافم بود، کردن کار حال

 ماشین های الستیک جای جز البته ، بود سفید



 و برف شدن کثیف باعث خیابون تو  که هایی

 های خط و بودن شده جاده روی از زدنش کنار

 تقریبا خیابون ،خورد می چشم به زیادی موازی

 الهک شال با بودن بیرون که کساییم و بود خلوت

 ینا از سریع خیلی داشتن سعی و بودن پوتین و

 .برسن مقصد به و کنن فرار برف

 

 !شدی؟ گرم_

 

 طوسی پلیور اون با اردوان، سمت چرخیدم

 به میز سره چرا بود، شده همیشه از تر جذاب

 که مداد تکون سری!بودم؟ نکرده دقت لباسش

 از تر گرم گرفت، زدم یخ دست گرمش  دست

 می رانندگی آروم همیشه خالف بر شدم، قبل

  کرد،

 



 شد این بود شده برف تازه اومدم من که دیشب_

 .زمستونی برف اولین

 

  زدم لبخندی

 

 بازی برف دلم. بودم برف عاشق همیشه_

 خواست،

 

 !بریم؟_
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 گفتم تعجب با

 

 !االن؟_

 

 داد تکون سری

 

 گفت می زد، زنگ احسان امروز اتفاقا ، آره_

 .باشن نبسته و جادش اگه البته دیزین بریم

 

 :تمگف رفتیم هم با که دیزینی اخرین یادداوری با

 

 دیزین رفتیم ها بچه با بود دیروز همین انگار_

 .گذشت زود چه



 

 :گفت لب به لبخند و سمتم چرخید

 

 شد شروع همونجا از حسادتات و هاتتوج_

 .دیگه

 

 انداختم باال ابرویى

 

 !حسادت؟_

 

 من طرف دختر چطور نیست یادت آره،_

 !بهم؟ چسبیدى مى میدیدى

 

 !میومد؟ بدت خیلى هم تو كه نه_



 

 .سمتم چرخید

 

 بامزه شى مى حسود. میومد خوشم اتفاقا نه_

 .میشى

 

 و كردم وارد بود دستم تو كه دستش به فشارى

 :گفتم آروم

 

 كس هیچ منه، مال یعنى منه، مال كه چیزى_

 .شه نزدیكش نداره حق

 

 :خندید مردونه و آروم

 



 مى پس خودم به و خودم حرفاى پررو بچه_

 !دى؟

 

 :گفت و داد فشار آروم و دستم دادم، تكون سرى

 

 میمونه، من مال آخرشم تا منه، مال كه چیزى_

 .میارم دستش به

 

 !آوردى؟ دستش به االن_

 

 :كرد نگام رانندگى عین در بازم

 

 !نیاوردم؟ دستت به_

 



 !آوردى؟_

 

 ى بوسه كرد، نزدیك لباش به و آورد باال و دستم

 :گفت و زد روش آرومى

 

 خودم مال اولشم همون از. آوردم وقته خیلى_

 .بودى

 

 تكیه ماشین ى پشتیه به و سرم و خندیدم ریز

 .میومد برف همچنان. زدم
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 ى خونه رفتیم كردم مى فكر كه طور همون

 روشن رو خونه ى شومینه عالوه سریع ، خودش

 :گفت و كرد

 

 .سرده خونه نزدى، یخ تا اینجا بیا_

 

 خودم شد بلند كه همین ایستادم، سرش پشت

 و كردم حلقه دورش و دستام و بغلش تو وانداختم

 :گفتم

 

 خوام مى شومینه دیگه گرمه انقدر اینجا وقتى_

 .چیكار

 



 خودش به منو. شد تر تنگ دورم دستاش ى حلقه

 :گفت گوشم كنار و فشرد

 

 گرم جا همین طورى همین ابد تا حاضرى_

 !شى؟

 

 :گفتم خنده و شیطنت با

 

 . اردوان سبك به خواستگارى_

 

 .زد موهام روى اى بوسه

 

 .دیگه داره و خودش سبك كسى هر_

 



 كنم خواستگارى ازت من بود قرار اگه یعنى_

 !میشى؟ شومینم گفتم مى باید

 

 تماس از. برد فرو گردنم گودى توى و سرش

 داغش لباى. شدم مور مور گردنم پوست با لبش

 و زد روش آرومى ى بوسه. نشست گردنم روى

 خالى گردنم توى و داغش نفساى كه طور همون

 :گفت خشدارى صداى با كرد مى

 

 !فرمیسك؟ كنى مى زدواجا من با_

 

 سرم و كردم بغض ، بودم جنبه بى همیشه مثل  

 آرومى صداى با و كردم پنهون سینش تو فرو و

 :گفتم

 



 .آره كنى گرم منو طور همین همیشه قراره اگه_

 

 شد، كشیده گونم روى تا گردنم از لباش

 سرش گرفت، قرار هم روى به رو صورتامون

 پشت دستش چشمام، به زد زل و انداخت پایین و

 :گفت و نشست گردنم

 

 .فرمیسكم كنم مى گرمت همیشه_

 

 داغى كه بودم اسمم آخر مالكیت میم ذوق تو

 از چوب سوختن صداى. كردم حس لبم روى

 داخل

 ولى. بود شده گداخته و داغ چوب میومد، شومینه

 به رو آتش روى به و چشمام. لبام داغى به نه

 بستم روم



 

 آتش. بود شده روشن دموجو تو جدیدى آتش

 .شد مى تر سوزاننده لحظه هر كه عشقى

 

 این من. شم همراه باهاش شد باعث لباش حركت

 نمى عوض اى شومینه هیچ گرماى با گرمارو

 .كردم
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 هم كنار و كردیم عوض و لباسامون شب اون

. تیمنشس شومینه روى به رو ى كاناپه روى

 دستاى

 و سرم منم و بود نشسته شونم روى اردوان

 ى خیره و مردونش ى شونه رو بودم گذاشته

 .بودم شومینه توى چوب سوختن

 

 بهم خوبى حس موهام تو اردوان دستاى حركت

 شدم مى پر من و كرد مى بازى باموهام داد، مى

 .خوب احساس از

 

 ..فرمیسك_

 



 دنیا حس بهترین اردوان زبان از اسمم شنیدن

 .بود

 

 ...جانم_

 

 .بزنه حرف باهات خواد مى حمیرا_

 

 چشماش به زدم زل و كردم بلند و سرم

 

 !كجاست؟ االن_

 

 صبر مدت یه خواستم ازش. خودش ى خونه_

 .كنه

 



 باهاش منم. ببینمش خوام مى منم بگو بهش_

 .دارم حرف

 

 گذاشت و سرم دوباره شدم پكر دید كه اردوان

 :گفت و سینش رو

 

 . اینجا بیاد فردا گم مى بهش خانومى، باشه_

 

 !خوبه؟ حالش_

 

 مهگل مدت این تو ضمن در. خوبه خوبه حالش_

 .دیدنت بیاد خواست مى اونم پرسید و حالت كلى

 

 زدم تلخى لبخندى

 



 .كردم قضاوت بد اونم راجب_

 

 .شناختیش دیگه االن اینه مهم_

 

 پره دورش كه دختراست اون از كردم مى فكر_

 دوستش سیاوش فهمیدم وقتى راستش ره،پس

 هب دل گفتم خودم با سوخت، حالش به دلم داشته

 .بسته اشتباهى آدم

 

 خورد بهم كه رابطشون سیاوش، عاشق مهگل_

 سیاوش به و چیز همه و بیارم دووم نتونستم

 .كنه درك و مهگل تونست مى طورى این. گفتم

 

 نمى مهگل راجب هیچى اولش از یعنى_

 دونست؟



 

 .هیچى_

 

! چى؟ شد مى خراب چیز همه تو گفتن با اگه_

 چى وقت اون! چى؟ داد مى سوتى سیاوش اگه

 !شد؟ مى

 

 بود، حرفا این تر عاقل سیاوش نشد، كه حاال_

 .بودم مجبور ضمن در

 

 !مهگل؟ خاطر به_

 

 .تو خاطر به نه_

 

  كردم بلند و سرم تعجب با



 

 .داشت من به ربطى چه_

 

 ترسیدم_

 

 !چى؟ از_

 

 :گفت و شد چشام ى خیره اى لحظه

 

 از شه، كشیده تو سمت به سیاوش كه این از_

 .بره یادت منو و بدى دل سیاوش به كه این

 

 خندیدم اراده بى

 



 آخه حسود، ى دیوونه یه. اردوان اى دیوونه تو_

 روم جلو همیشه كه تویى تونم مى چطور من

 مى دادم به شرایط ترین سخت در و بودی

 !بدم؟ دل دیگه یكى به و كنم فراموش و رسیدى

 

 .نداشتى كاریم همچین جرعت_

 

 :گفتم و انداختم باال ابروى

 

 !وقت؟ اون چرا_

 

 !؟ داشتى جرعت من وجود با_

 

 :گفتم شیطنت با و  كردم فكر كمى

 



 چه ببین. نیست حالیش چیزا این دیگه دل_

 مرد یه عاشق. شده تو عاشق كه داشت جرعتى

 .جرعتم پر زیادى پس. نقع بد و بداخالق

 

 ماسید، لبام روى لبخند شد جدى كه اردوان نگاه

 مى تحلیل تجزیه و بودم زده كه حرفى داشتم

 :گفت كه كردم

 

 !شده؟ عاشق دلت_

 

 موهام زیر از و دستش همیشه مثل گزیدم، و لبم

 دستاش حرارت. گذاشت گردنم پشت و كرد رد

 مردونه لبخند. گرفت مى ازم و ارادم تمام داشت

 :گفت و زد اى

 



 .كشه مى خجالتیم چه كن نگاش_

 

 :گفتم و شدم خیرش كمر به دست

 

 .نكشیدم خجالت اصلنم_

 

 .كن تكرار و حرفت پس_

 

 :گفت و كردم مكث كمى

 

 هیچ هم تو به شده عاشق من صاحب بى دل این_

 .نداره ربطى

 



 سرم و آغوشش تو شدم كشیده لحظه همون

 با و بوسید و مگوش كنار. سینش رو نشست

 :زد لب آروم خواستنى صدایی

 

 دیگه دلت. من كوچولوى برم دلت قربون_

 .جوجه داره صاحب

 

 هاى صدقه قربون براى شد آب من دل در قند و

 .نبود بلد زبونى محبت وقت هیچ که مردى
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 پاشو فرمیسك،فرمیسك_

 

 و برداشتم و كنارم متكاى آلودگى خواب با

 صداى و شد برداشته متكا كه سرم رو گذاشتم

 :شد بلند گوشم كنار دیگه بار اردوان

 

 .دارى مهمون پاشو، خانومى فرمیسك،_

 

 :گفتم و صدام تو ریختم و خواهشم تمام

 

 .بیاد بعدا بگو_



 

 دبیا خودش بگم حمیراست، دختر، پاشو زشته_

 ! كنه؟ بیدارت

 

 جام از ها گرفته برق مثل احمیر اسم آوردن با

 .پریدم

 

 !اینجاست؟ االن ؟!كجاست! كو؟_

 

 .داد تكون سرى اردوان

 

 .تواِ  منتظره نشسته بیرون_

 

 نمت لباساى به نگاهى پایین، پریدم تخت رو از

 حمیرا. بیرون پریدم اتاق از سریع و انداختم



 با بود، پایین سرش و بود نشسته مبل روى

 جاش از و كرد بلند و سرش كردنم سالم صداى

 .شد بلند

 

 آغوش در و شدم نزدیك بهش بلند هاى قدم با

 هاش شونه و شد حلقه دورم دستاش گرفتمش،

 :گفت هاش گریه میون و لرزیدن به كرد شروع

 

 !عزیزدلم؟ خوبى ماهت، روى به سالم_

 

 .كرد خراب منم حال حمیرا حال این

 

 !شدى؟ الغر انقدر چرا! خوبى؟ شما خوبم،_

 



 طرف دو دستاش كرد، جدا خودش از منو حمیرا

 :گفت حالش همون با و نشست صورتم

 

 نگرانت همش دیدنت، میومدم باید اینا از زودتر_

 مى اردوان گرفتم مى و سراغت وقت هر و بودم

 رهدا كردم مى فكر دوستاتى، از یكى پیش گفت

 .واست افتاده اتفاقى كردم مى فكر گه، مى دروغ

 

 :داد ادامه و كشید صورتم به ستىد نگرانى با

 

 !نكرد؟ اذیتت كه قلبت! خوبى؟ االن_

 

 .زدم تلخى لبخند

 

 .خوبم دیگه االن_



 

 سینش به و سرم و زد لبخندى اشكاش میون

 .فشرد

 

 .ببخش منو چیز همه بابت. فرمیسك ببخش منو_

 

 .ببخشمت چى واسه حمیرا، نكردى كارى كه تو_

 

 امون بهش یهگر و لرزید هم باز هاش شونه

 و نشوندمش مبل روى آروم. نداد زدن حرف

 روى و دستاش. كه كنم آرومش داشتم سعى

 :گفت و گذاشت بازوم

 

 منو. كردم كوتاهى حقت در من فرمسیك_

 كه كردم، سكوت مقابلت در كه ببخش ببخش،



 بزرگت كردم، زندگى وجدان عذاب با سالها

 هى و دیدم رو اردوان و تو شدن بزرگ كردم،

 روى تو چطور بعدها من كه كردم نفرین و خودم

 . كنم نگاه تا دو شما

 

 تنم تو نشست لرزى و شد گرد تعجب از چشمام

 .بودم نگران حرفش ادامه براى و

 

 !حمیرا؟ زنى مى حرف چى از_

 

 باید من كردم، شما حق در كه خیانتى از_

 .بگم و چیز همه باید زدم، مى حرف باهاتون

 

 !؟شده چى بگو، خب_

 



 ازم و نگاهش كشید، صورتش به دستى حمیرا

 :گفت و گرفت

 

 چرا كه كردم لعنت و خودم سالها این تمام_

 زنى اون که چرا دارم، خبر چیز همه از نگفتم

 موقع اون بودم، من زد زنگ خانوم مریم به كه

 دست از خواهرم فهمیدم كه بودم جوون دختر یه

 رفتن از بعد داداشام  برده، پناه کسی به داداشام

 من سر روى هارو كوزه كاسه تمام خواهرم

 مثل یكى بشم منم شدن باعث و كردن خراب

 پیش مدت یه فرارى، دختر بشم خواهرم،

 كه دادم دل مردى به خواسته نا و موندم خواهرم

 تونم مى گفت بهم زد، مى سر بهمون گاهى

 یه موقع اون خونش، برد منو. كنم كار پیشش

 مى و مرد اون محبتاى كه بودم جوون دختر

 مرد اون كه این از غافل. عالقش پایه ذاشتم

 كنم جا دلش تو و خودم خواستم مى. زنشه عاشق



 با همیشه ولى داشت دوست و زنش شد، نمى و

 و داشت درد سر زنش همیشه. داشتن دعوا هم

 خدمتكارا. گرفت مى مسكن ما از پایین میومد

 اون با و! ؟ده نمى طالقش چرا گفتن مى همیشه

 هك این تا. بودم طالقشون منتظر واقعا منم وضع

 زنگ زنش به خواست ازم اومد، لعنتى روز اون

 خودش. كردم قبول ولى ترسیدم اولش بزنم

 سیما راجب و چیز همه زنش به. بود خواسته

 چه هر خواستم مى. بودم متنفر سیما از. گفتم

 ،بیرون بندازتش خونه از و بفهمه خانوم زودتر

 و زنش حسادت كه.بود همین شوهرشم قصد

 یادب و بیرون بندازه رو سیما زنش كه بده، قلقلك

 باید كه طور اون چیز هیچ ولى شوهرش، سمت

 .نشد
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 ولى داشت، زن ولى بودم شده مرد اون عاشق

 مى قسم كنم، خراب و زندگیش خواستم نمى

 پشت از ولى كنم كمك بهشون مخواست مى خورم،

 زن اون خراب حال ى متوجه شد مى هم گوشى

 نمى داره، دوست و شوهرش دونستم نمى شد،

 همون. دونستم نمى خدا به. حاملست دونستم

 چیزى كه داد دلداریم اون و شدم پشیمون موقع

 با. كرد فوت خانوم روز همون.  شد ولى نمیشه،

 مرد كه شزن. شدم اتفاق این باعث خواسته

 وقت چند ولى شد دیوونه مرد اون. شدم ناراحت

. خواهرم پیش میره وقت دیر تا فهمیدم بعدش

 انگار. كنه مى آرومش من خواهر و اونجا میره



 آروم سختى شرایط تو و من خواهر مردم اون

 عشق كردن، عقد كه نكشید طولى. بوده كرده

 خواهرم براى و كردم پنهون دلم تو و مرد اون

 جرعت پسرش ترس از مرد اون. بودم حالخوش

. خونش تو بیاره و من خواهره كرد نمى

 بودن گرفته كه اى خونه همون تو و زندگیشون

 اون پسر كرد سعى خیلى خواهرم. كردن شروع

 پس دفعه هر نشد، و كنه نزدیك خودش به و مرد

 یه بود، حامله خواهرم گذشت، ها مدت شد، زده

 مرده من، پیش ودب اومده عمارت، اومد شب

 و خواهرم كه پسرى بود، پسرش ولى نبود خونه

 اون كنه، تحملش تونست نمى ولى داشت دوست

 سالم بهش كه خواهرم بود، عصبانى پسره شب

 داد به كرد شروع رفت، در كوره از پسره كرد

 مادر تو گفت قاتل، گفت خواهرم به داد، بى و

 و خودت ى بچه تا بگیرى و جاش تا كشتى منو

 خواهرم زد، تهمت بهش كلى. كنى بزرگ اینجا



 اون بود، حامله داشت قلبى ناراحتى بود، مریض

 همه آقا. ندیدیمش دیگه ولى رفت خواهرم شب

 هی گذشت، ماه چند. نبود اما گشت دنبالش رو جا

 و خواهرم سراغ و اومد محمدرضا اسم به مردى

 قدران گشت، دنبالش شده گم فهمید وقتى گرفت،

 سراغش، رفتیم باهم كرد، پیداش االخرهب كه

 بودن داده شوهرش زور به و خونه بود برگشته

 كه مردى یه داشتن، طلب بهش که مردى به

 بچش خاطر به فقط خواهرم و معتاده فهمیدیم

 خواهرم. بیاد در مرد اون عقد به كه كرده قبول

 باورش شد، بد حالش دید رو محمدرضا كه همین

 داشت وجدان عذاب طرفى از .باشه زنده شد نمى

 گفت مى خوابمه، تو همیشه مریم گفت مى و

. شوهرشم كنار من كه كشه مى عذاب داره مریم

 شوهرش بود، بد حالش خیلی شب اون خواهرم

 انداخت خونه از مارو دید كه و وضعیتش و اومد

 و خواهرم فوت خبر بعدش و رفتیم. بیرون



 شوهرش بودیم مراسمش درگیر كه همین. شنیدیم

 .بود زنده ولى مرده بچشم كردیم فكر زد غیبش

 باباى بود فهمیده حرفامون از شب اون مرد اون

 . كنه اخاذى وسیله این به خواست مى و كیه بچه

 

 اب كه بودم حمیرایى ى خیره شده گرد چشمایى با

 و شد خالى پام زیر انگار زد، مى حرف هق هق

 تنمو كه یغت پره دره یه. دره یه تهه كردم سقوط

 خیره حمیرا به ناباورى با و بهت با. كرد زخمى

 :داد ادامه كه شدم

 

 این كه همونى. پریناز خواهر خالتم، من آره_

 برگشت، بازم تو اومدن با و كرد ترك و عمارت

 انگار كه پرینازى. پرینازى یادگاره تنها تو

 ازم ترس با نیست، موندنى دونست مى امشب

. مباش مراقبت افتاد براش ىاتفاق اگه كه خواست



 ممری. بود درست پریناز خواباى انگار. نشد ولى

 ىم فكر پریناز و زندم بگه تا خوابش رفته مى

 .بده آزارش خواد مى كرد

 

 :شد بلند حمیرا هق هق صداى

 

 اتفاقات ى همه. عشق قربانى. قربانین همه_

 بود، عاشق نحوى به كسى هر بود، عشق بازى

 ىیك اون نتونست كس هیچ و یدد آسیب نحوى به

 .كنه درك رو

 

 :زد لب و پایین انداخت و سرش

 

 خراب خونه كه عشقى به لعنت عشق، به لعنت_

 .بود كن
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 از سرخ چشماى با اردوان كردم بلند و سرم

 در كه مردى. بود ایستاده رومون به رو عصبانى

 مادرش راجب بودم نكرده عتجر مدت این تمام

 پیداش سال چندین از بعد كه مادرى. بپرسم ازش

 . داد جون خودش بغل تو و كرد

 



 و پسرش بازم تازه بود زنده فقط مریم انگار

 شچشما همیشه واسه و ببینه و شوهرش تا ببینه،

 اردوان برد، خوش با منم پدر و رفت ببنده، و

 این با بود نتونسته هنوزم بود داغون هنوزم

 خودش روى به من كنار ولى بیاد كنار قضیه

 . نمیارد

 

! چى؟ و چشماش كرد مى پنهون من از و حالش

 قطره. شده پیر سالها و اندازه به كردم مى حس

 چكید، گونم روى چشمم و گوشه از اشكى

 و گرفت تر محكم و دستام حمیرا، سمت برگشتم

 :گفت هاش گریه میون

 

 جاى شهر این دیگه برم خوام مى. كنید حاللم_

 كه مونم مى مرگى منتظر و رم مى. نیست من

 . سراغم بیاد قراره كى دونم نمى



 

 گفتن از انگار. پایین انداخت و سرش اى لحظه

. كشید آغوش به منو یهو. بود شده خالى حرفا این

 مجسمه یه مثل من و سینش روى گذاشت و سرم

 .بودم رو به رو ى خیره ققط

 

 روزاى همون باید شاید جان، الهخ ببخش منو_

 نكشى عذاب انقدر كه بردمت مى جا این از اول

 همونجا و بمونم بودم مجبور شد، نمى ولى

 برات كردم سعى ولى نبودم مادرت. كنم بزرگت

 خواسته ازم پریناز كه چیزى همون. كنم مادرى

 و دخترش كردم، عمل قولم به كنم فكر. بود

 دست بسپرش خوام مى حاال و كردم بزرگ

 ولى. شرمندم ازش كسى هر از بیشتر كه مردى

 و من كه كارى كنه، مى خوشبختت اون مطمئنم



 ،من حاللمون. بدیم انجام برات نتونستیم پدرت

 . كن حالل و جفتمون. و پدرت هم و من هم

 

. بودم شده الل من انگار. اومد بیرون آغوشم از

 و كرد پاك و چشماش روسریش ى گوشه با

 :گفت

 

 كردم سعى بودم، جفتتون مراقب مدت تمام در_

. سیمین مثل بدم، نجاتتون خیلیا هاى دسیسه از

 اینجا خالش و مادرش. سیماست دختره سیمین

 سیما مادر كه اتفاق این از بعد كردن، مى كار

 اى خاله. بود خالش پیش اكثرا سیمین شد فوت

 و كرده فوت شب اون كه اونى بود فهمیده كه

 عمارت این فرستاد و دخترش. مریم نه سیماست

. كرد كارو همین عكس بر هم آقا و انتقام براى

 وقت یه كه خودش پیش بود داشته نگه و سیمین



 هبست كه اى پرونده نخواد كه نكنه، اشتباهى كار

 فاش رو سیما با رابطش كه كه كنه، باز رو شده

 . شده خودش زن مرگ باعث نفهمه كسى و نكنه

 

 :داد ادامه و اردوان سمت شتبرگ حمیرا

 

 از و پیشت میومد كه هایى وقت اون تمام_

 داشت سعى و گفت مى بد مادرش و فرمیسك

. یدمشن من رو بده تغییر اونا به نسبت و ذهنیتت

 نبی داره چطور دیدم مى و بودم دنبالش سایه مثل

 نسبت و ذهنیتت كه زنه مى بهم رو ها شما

 مى باعثش خرآ در و كنه مى خراب و بهشون

 نهوگر. فرمیسك با دعواتون و شما عصبانیت شد

 فرمیسك اتفاقات این تمام با بچگى همون از شما

 مى سرماخوردگیتون موقع. داشتین دوست و

 مجبور وقت یه تا ندارین دوست سوپ گفتین



 مى. بدم فرمیسكم خورده به سوپ اون از نشدم

. دینكر مى نگاش دور از ولى نیاد سمتتون گفتین

 وت ذاشتین مى و خریدین مى بازى اسباب براش

 . باباشه كار كرد مى فكر اون و اتاقش

 

 :داد ادامه و نشست حمیرا لباى روى تلخى لبخند

 

 دهفای هیچ من پشیمونیه ، كردم اشتباه دونم مى_

 فرمیسك مراقب خوام مى ازتون ولى نداره، اى

 از دل و جون با كه سالهایى این تمام مثل. باشید

 منو .بگم چیزى نتونستم و كردم مراقبت مادرتون

 نهات جبران براى ببخشید، اشتباهاتم تمام بابت

 ندیدن با و برم كه اینه برمیاد دستم از كه كارى

 .نشه یادداورى براتون چیزا خیلى من

 



 در سمت به خواست.  داد قورت و بغض حمیرا

 :شد بلند اردوان محكم صداى كه بره

 

 و مادرمه زن اون دونستى مى سال همه این_

 !نگفتى؟ هیچى

 

 انداخت و سرش شرمندگى با و گزید لب حمیرا

 از بود پر حاال كه چشمایى با اردوان كه پایین

 :زد فریاد اشك

 

 سال همه این تونستى چطور! تونستى؟ چطور_

! كنى؟ سكوت و ببینى و من وضعیت و من حال

 تمداش كه! كشیدم؟ چى مادرم خاطر به دونى مى

 !زدم؟ مى كارایى چه به دست

 



 خواست ازم خودش_

 

 !خودش؟_

 

 .داد تكون سرى حمیرا

 

 كه گفتم بهش زدم مى حرف باهاش كه روزى_

 .نذاشت اما بگم، و چیز همه پسرتون به خوام مى

 به شدم مجبور كه انقدرى. شد بد حالش روز اون

 .كنم سكوت خاطرش
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 :داد ادامه مكث كمى با و داد قورت و دهنش آب

 

 راجب و چیز همه محمدرضا به كه بودم من_

 عدب. كنم سكوت فعال خواست ازم اونم. گفتم مریم

 بهش گاهى   شد مریم ى متوجه فرمیسك مدت یه

 بود مریض نداشت، خوبى وضعیت ، زد مى سر

 ترسیدم مى مونه، نمى زیاد بودن گفته دكترا و

 از بشینى، مادرت عذاى به بازم و همىبف شما

 هیچ اون. ترسیدم مى كوروش برخورد از طرفى

 بیمار كوروش. مریم زن این نكرد باور وقت

 امیدوار من. شد بیمار مریم رفتن از بعد. بود

 شهب مریم بهبودى باعث بتونه فرمیسك كه بودم

 و واقعیت كه بزنه حرف مریم كنه كارى كه

 قرار انگار. نشد اما بگه بهتون خودش كه بفهمه

 روز. بمونه راز داستان این آخر ى لحظه تا برد



 كه كرد خداروشكر كرد باز زبون مریم كه آخر

 شده سوخته زن این نفهمید اردوان وقت هیچ

 آخرین ى برا امشب همین اگه گفت مى. مادرشه

 مبمیر بعدش و پسرم كنم صداش و ببینمش بار

 شكایت زندگیم از وقت هیچ كه كافیه، برام هم

 مى كه طور همین رسید، آرزوش به. كنم نمى

 حالل منو هم شما كرد حالل و من رفت، خواست

 .كنید

 

 خالى و متوجه كردنش باز با و بستم و چشمام

 این تمام كه مرموزى زن همون. شدم حمیرا

 امروز كه زنى. داشتم بهش خاصى حس سالها

 و رفت. رفت و برداشت چیزها خیلى از پرده

 .نه ای ببینمش بتونم بازم كه نیستم مطمئن هنوز

 



 وت شدم، بلند جام از. نبود اردوان سمت برگشتم

 هك سیگارى. دستش تو سیگار یه با دیدمش تراس

 اتاق سمت برم خواستم ، داشت نیاز بهش امروز

 .شدم پشیمون آخر ى لحظه درست كه

 

 آرومش تونستم نمى سیگار یه ى اندازه به یعنى

 !كنم؟

 

 تراس سمت به و دادم بیرون صدا بى و نفس

. هش تموم امروز همین داستان این كنم فكر. رفتم

 امشب باید كشیدیم درد چى هر بود بس دیگه

 مرحم شدم مى امشب باید. كردم مى تمومش

 و بود زخم كنار اون مدت همه این. زخمش

 ...زخمش كنار من امروز
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 :گفتم بغض با كردم باز و تراس در كه همین

 

 .امروز فقط ولى دادم قول دونم مى_

 



 من به پشت شدم، دستش توى سیگار ى خیره

 حالش این نداشت دوست انگار و كشید مى داشت

 و دستام و شدم نزدیك بهش پشت از. ببینم و

 . كردم حلقه دورش

 

 ریمگ بود، شكسته من مرد ، لرزید هاش شونه

 تنگ كمرش دور و دستام ى حلقه و گرفت شدت

 داستان این كردم نمى فكر وقت هیچ شد، تر

 با اردوان تن عطر. شه تموم طور این بخواد

 وىب بار اولین براى ، بود شده قاطى سیگار بوى

 .بود بخش لذت برام سیگار

 

 قلبم انگار نكرد، اذیتم امروز كه سیگارى بوى

 كشید مى تیر فقط ود،ب كرده درك رو اوضاع هم

 اردوان به حواسم تمام قلبم درد به توجه بى من و

 .بود



 

 كنارش هم طورى این دیدمش، نمى كه بود خب

 اى لحظه. بود تر راحت اون هم و بودم

 بتونم كه این بدون و برگشت گذشت،اردوان

 اب و آغوشش تو كشید و من و ببینم و صورتش

 :گفت دردى پر و آرومى صداى

 

 ندونم با من و بود من فكر به همیشه ممادر_

 تونستم مى سالها این تمام دادم، دستش از كارى

 .تمنتونس. فرمیسك نتونستم ولى باشمش داشته

 

 دستش فشردم، هم رو و چشمام لرزید كه صداش

 ور و بستم و در. خونه تو كشوندمش و گرفتم و

 امچشم عایقه، دیوار دونستم مى ایستادم، روش به

 .زدم داد محكم و بستم و

 



 :گفتم كه كرد نگاهم متعجب

 

 كسى نیست مهم اصال من، مثل بزن، داد_

 خالى تو كه اینه مهم نه یا شنوه مى و صدات

 ره مسابقه بیا اصال خودت تو نریز بزن داد. شى

 . شد تر بلند صداش كى

 

 و چشمام اى لحظه. زدم فریاد تر بلند بار این و

 خونه كل تو كه دبو اون صداى بار این و بست

 هام گریه میون. مرد یه درد صداى پیچید،

 زد، مى داد وجود تمام با اردوان و كردم سكوت

 و نشست زمین روى همونجا شد، شل پاهاش

 آغوش به و سرش و نشستم كنارش سریع خیلى

 :گفتم آرومى به و كشیدم

 



 این تمام. تموم چیز همه. شد تموم دیگه ششش_

 مامت با كه كابوسى بود، سكابو یه مثل اتفاقات

 خیلى منم. شد تموم باالخره بودنش دردناك

 تو االن ولى. اردوان دادم دست از چیزارو

 كل منم. جنگم مى دارم تو خاطر به و  كنارمى

 .باختم و زندگیم

 

 با و نشست كمرم روى و اومد باال اردوان دست

 :گفت آرومى و خشدار صداى

 

 .چیزت همه میشم خودم_
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 هیچ.موندیم حالت همون تو چقدر دونم نمى

 شیم بلند جامون از خواستیم نمى كدوممون

 كرده پیدا رو همدیگه وجود تو رو رفته آرامش

 از و سرم شد تر آروم كه قلبش ضربان.  بودیم

 خستش و غمگین چشماى كردم، بلند سینش روى

 .زد مى سرخى به

 

. لوج بردم و صورتم و كشیدم ریشش ته هب دستى

 یشپ برجسته لباى اون بوسیدن براى من بار این

 ازش خواستم كوتاه ى بوسه یه از بعد. شدم قدم

 و تداش نگه ثابت منو دستش با كه بگیرم فاصله

 .اومد جلو اون صورت بار این



 

 تداش لباش شیرینى. شد بسته جفتمون چشماى

 تك تك برد، مى بین از و روزام این تلخى

 . بود شیرین مرد این با بودن روزاى

 

 دستام كردن حلقه با نشست پام زیر كه دستش

 سمت به. چسبوندم بهش و خودم گردنش دور

 خواب اتاق بشه بود قرار كه اتاقى. رفتیم اتاق

 تر نزدیك ى اجازه كه اتاقى همون. مشتركمون

 یعنى خودم، اتاق بود شده حاال و نداشتم و بهش

 .ودمونخ

 

. خوابوند تخت روى ارزش با شي یه مثل و من

 دیدم، مشكى چشم تا دو كردم باز كه و چشمام

 از بود پر و كرد مى تسخیر منو كه چشمایى

 .نیاز حس و خواستن حس آرامش، حس



 

 

 قرار هم روى به رو صورتامون. شد نزدیك

 تو و نفسامون كه نزدیك قدر این ، گرفت

 ازش تونستم نمى. كردیم مى خالى هم صورت

 لب زیر و كشید موهام به دستى. بردارم چشم

 :گفت وار زمزمه

 

 .گذشت نمى روزا این نبودى تو_

 

 :زدم لب آروم خودش مثل

 

 .هستم_

 

 !همیشه؟_



 

 دادم تكون سرى

 

  زد پیشونیم روى آرومى ى بوسه

 

 تو به رسیدن قراره مشكالت این تمام آخر اگه_

 . ارمز مى سر پشت رو همه باشه،

 

 مه از و لبام و كشید لبم روى و شصتش انگشت

 گردش در لبام و چشمام بین نگاهش. كرد باز

 .بود

 

 .خوبه من حال باشى تو_

 

 موند ثابت چشمام روى نگاهش



 

 !كنى؟ مى خوب و حالم_

 

 مى وجود تمام با من. فهمیدم خوب و منظورش

. همیشگى و انتها بى خواستن یه ، خواستمش

 كمرم به فشارى شد باعث كه. دمدا تكون سرى

 با لبامون و بخورم تكونى شد باعث و كنه وارد

 .كنه برخورد هم

 

 شد بسته كه من چشماى.  بود هم قفل چشمامون

 مى كه كارى از.  رفت لباسم سمت به دستش

 دور و دستام. بودم مطمئن بدم انجام خواستم

 .شدم همراه باهاش و كردم حلقه گردنش

 



 مردونه دستاى. خمار چشمام و بود داغ تنم

 حال بود بلد خوب داغش هاى بوسه و اردوان

 بین از كامل و استرسم و كنه خوب و خرابم

 .ببره

 

 كه این با ، سپردم توانمردش دستاى به و خودم

 چه داره كه چیه، ماجرا این پایان دونستم مى

 ردم این وجود با و اتفاقى هر من. میوفته اتفاقى

 .داشتم قبول

 

 و گرفتم گاز و لبم نشست تنم تو كه دردى با

 روى و لباش داغى. فشردم هم روى و چشمام

 دهكشی گوشم كنار تا لباش. كرد كم دردم از گونم

 زمزمه گوشم كنار اى رگه دو صداى با و شد

 :كرد

 



 ...اردوان دنیاى. من خانومِ _
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 با هى اردوان و بود دهبری و امونم درد دل

 ، رفت مى راه اتاف تو و كرد مى نگاهم نگرانى

 :گفت مى بارم یه دقیقه پنج

 

 ! دكتر؟ بریم_



 

 و كرد مى سكوت كمى شنید مى نه من از وقتى

 :گفت مى دوباره

 

 .دكتر بریم پاشو نداره فایده نه_

 

 ىچ دكتر به باید دونستم نمى و كشیدم مى خجالت

 رفتن به راضى جورى یچه همین براى. بگم

 وقتى اردوانم. عادیه درد این دونستم مى. نشدم

 وت شم رفتن به راضى نداره راه جوره هیچ فهمید

 عدب دقیقه چند و كردن سرچ به كرد شروع گوگل

 .كرد دم جوشونده و آورد گرم آب كیسه واسم

 

 یه خواست مى دلم كه بود كرده هول جورى یه 

 آورد كه رو جوشونده. بخندم قیافش به سیر دل



 كمرم دور و دستش. نشست تخت روى كنارم

 :گفت و كرد حلقه

 

 !خوبى؟_

 

 براى و بوسید و موهام روى ، دادم تكون سرى

 :كرد تكرار هزارم بار

 

 !دكتر؟ برى خواى نمى مطمئنى_

 

 .مطمئنم_

 

 !دارى؟ درد_

 



 .كوچولو یه_

 

 و سرم. شد بیشتر كمرم دور دستش ى حلقه

 :زد لب مظلومى صداى با و ینشس رو گذاشت

 

 .بمیرم الهى_

 

 كه گفتم اى نكنه خدا لب زیر و گزیدم و لبم

 جورى یه. اومد حركت به شكمم روى دستش

 . شد خارج تنم از دردم تمام كه داد مى ماساژ

 

 گرمى آب ى كیسه هر از هم آغوشش گرماى

 حالت همون تو دقیقه چند. كرد مى عمل بهتر

 و برداشت تخت كنار از رو هجوشوند كه موندیم

 .صورتم جلوى گرفت حالت همون تو



 

 .دكتر میریم نشدى بهتر. بخور_

 

 و كردم جا به جا سینش روى از كمى و سرم

 از بعد. بخورم رو جوشونده تمام كرد مجبورم

 سینش رو كامل دوباره و سرم شدنش تمام

 هبهتر طورى این حالم بود فهمیده انگار. گذاشتم

 . خوردن تكون كه

 

 و تنش عطر من و شد دادن ماساژ مجبور دوباره

 حاال كه كردم مى فكر این به و كشیدم مى بو

 هیچ دیگه كه. شدم اردوان مال كمال و تمام دیگه

 ىب ما براى جدایى دیگه كه. نیست بینمون مانعى

 . معنیه

 



 كمقلقل لحظه به نشست گردنم گودى تو كه لباش

 كنار و زد ندىلبخ. كردم كج و سرم و اومد

 :گفت بمش صداى با گوشم

 

 .دیگه برد و دلم هات خنده همین_

 

 .خندیدم شیطون

 

 !نخندم؟ دیگه یعنى_

 

  داشت نگه گردنم روى و لباش

 

 براى فقط ولى. من واسه دلبرى جوره همه تو_

 .كنه مى ترت خواستنى هات خنده. بخند من

 



 .خندم مى همیشه من باشى تو_

 

 گوشى به و سرش و موند تثاب شكمم رو دستش

 كرد تر نزدیك

 

 به و گرفتم و هات خنده امروز كه این مثل ولى_

 . دادم درد بهت جاش

 

 منو بازم كه شد خجالتم ى متوجه ، گزیدم لب

 :گفت و بوسید

 

 بهم دنیارو حس بهترین امروز. خانومى مرسى_

 میاد روزا همین كردم هماهنگ مهران با. دادى

 ىبن هیچ دیگه موقع اون. عقد برا بده رضایت تا



 از نه و قلبم از نه اسمت تونه نمى بشرى

 .میمونى من براى همیشه تو. بزنه خط شناسنامم

 

 :زدم لب و گذاشتم هم روى و چشمام

 

 ...من براى هم تو و_

 

 و دستش. كشید دراز تخت روى حالت همون تو

 :گفت وار زمزمه لب زیر و گردنم پشت گذاشت

 

 بزرگ منتظر این با ، اشتنىد دوست وروجك_

 یه كردم نمى فكر وقت هیچ ولى بودم شدنت

 . شى بزرگ انقدر روزى

 

 :داد ادامه و كرد مكث كمى



 

 اگه ببخش. كوچولویى من براى هنوزم ولى_

 .كنى مى عادت كم كم من كوچولوى شدى اذیت

 

 ردمك نثارش پررویى و سینش تو كوبیدم مشت با

 تنگ دورم و دستاش ى حلقه و خندید مردونه كه

 .كرد تر

 

 كار امروز ترسم مى. خانوم دلبر بخند فقط تو_

 .بدى دوباره دادیاااا یعنى دستم بدى

 

  گرفتم بازوش از نیشگونى

 

 .دم نمى دستت كار باشى ساكت_

 



 كه طور همون و آورد گوشم نزدیك و لباش

 :گفت صورتم رو كرد مى خالى و داغش نفساى

 

 وقتى نشو تو ولى. شم مى ساكت دیگه من_

 تنگ صدات واسه دلم زنى نمى حرف و كنارمو

 .نیست خوب حالت كنم مى حس همش و. میشه

 

 .خوبم من_

 

 !بسازیم؟ بچه_

 

 :تمگف حرص با و انداختم وچنگ گرفتم و بازوش

 

 .اردواااااان_

 



 و زیر و من دل كه هاى خنده اون از. خندید ریز

 .كرد مى رو

 

 حرص. اردوان شگلخو خانوم اردوان، جان_

 دبای هى گرونى این تو میشه خشك شیرت نخور

 از باید من ى بچه. بگیرم خشك شیر بچه واسه

 .باشم گفته كنه تغذیه مادرش شیر
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 جانب به حق و كردم بلند سینش روى از و سرم

 :گفتم



 

 ناال از كنه عوض باباش باید منم ى بچه پوشك_

 .باشم گفته

 

 تونه مى ولى نیست بلد كارا این از باباش_

 . بگیره پرستار

 

 :داد ادامه و كرد نگام شیطون

 

 .برسه بچم به كه مامانى و خوشگل پرستار یه_

 

 اىصد با و سینش تو كوبوندم بیشتر حرص با

 :گفتم بلندى نسبتا

 



 كرده غلط پرستار اون اردوااان، كشمتتت مى_

 كنم مى پرتش گیرم مى گیساش از خودم. تو با

 به نه كنم مى بزرگ خودم و بچم اصال. بیرون

 .پرستار نه دارم نیاز تو

 

 به و من سر. شد بلند اردوان ى خنده صداى

 :گفت دلبرش هاى خنده میون و چسبوند سینش

 

 .هستم جان فسقل اون و شما چاكر دربست من_

 

 بود كرده گل زیادى امروز كه شیطنتى با

 :گفت و كرد نزدیك صورتم به و صورتش

 

 گفته بهت میشى تر خواستنى میشى حسود_

 !بودم؟



 

  انداختم باال ابرویى

 

 به خون كه نیار در و حسادتم. هست كه همینه_

 .كنم مى پا

 

 :گفت و كرد شكار سریع خیلى و لبم

 

 كنم مى دیگه كار به منم. كن پا به خون تو_

 .خواستنى خانوم حسود

 

 و بستم و چشمام. كرد قفل و بامل كامل لباش و

 و حواسم خوب چه. شدم همراه باهاش هم باز

 .بود برده یادم از و درد و بود كرده پرت

 



 با كه مغرورى مرد كنار در. بود خوب من حال

 مى و دلم هاش خنده و بخنده بود بلد اخماش تمام

 كرد مى بیشتر و حسادتم كه هایى خنده. لرزوند

 هیچ واسه من جز كاش فتمگ مى خودم با همش و

 .نخنده كس
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 خواب از اردوان ى صدا و سر صداى با صبح

 زدم اتاق از و دادم بدنم به قوسى و كش. پریدم

 هقهو ریختن حال در آشپزخونه تو اردوان. بیرون



 و زد لبخندى دیدنم با و شدم نزدیك بهش. بود

 :گفت

 

 .بخیر صح وم،خان سالم_

 

 :دادم جواب مالیدم مى و چشامو حالى در

 

 اول چیه واسه صداها و سر این خبره چه سالم_

 !صبحى؟

 

 :گفت و كرد ساعت به اى اشاره

 

 !دیدى؟ و ساعت! صبح؟ اول_

 



 :تمگف و نشستم صندلى روى ساعت به اهمیت بى

 

 .میاد خوابم هنوز من اینه مهم حاال، خب_

 

 نشست كنارم اومد و شتبردا و قهوش لیوان

 

 !ریختى؟ خودت واسه فقط خوااام، مى منم_

 

 خوب واست بخورى نباید چایى و قهوه تو_

 .نیست

 

 :گفت و كرد میز روى لیوان به اى اشاره

 

 بخور پرتغال آب تو_



 

. افتادم دكتر حرفاى یاد كه كنم مخالفت خواستم

 كرد مى منع قهوه و چایي خوردن از منو همیشه

 دزدكى كه روزایى. سراغش رفتم مى زمبا من و

 و خودش جورى یه اردوان و ریختم مى چایى

 روزا اون. بیوفته دستم از لیوان تا بهم زد مى

 ولى نفرته روى از كارش این كردم مى فكر

 حواسش هم روزا همون اردوان كردم، مى اشتباه

 نبود حواسم من بود، من به

 

 منتظر خرید برم گفتم داریم، مهمون امروز_

 .نه یا دارى الزم چیزى ببینم شى بیدار بودم

 

 :گفتم تعجب با

 



 !كى؟! مهمووووون؟_

 

 وحشت چرا كه میاد جن نگفتم میاد مهمون گفتم_

 !كردى؟

 

 !كى؟ گفتم اردوان_

 

 .ها بچه خانوم و كیارش_

 

 !راااااااشین؟_

 

 هم تو رفت صورتش

 



 با پس نه رفت، سرم فرمیسك زنى مى داد چرا_

 .میاد زنش كىی اون

 

 :مگفت بود شده آمیخته هیجان با كه استرسى با_

 

 كى! بگى؟ من به االن اینو باید اردوان واى_

 چى من اردوان واى! میان؟ شام واسه! میان؟

 !میان؟ مطمئنى اصال! كنم؟ درست چى! بپوشم؟

 

 سمت به و قهوش لیوان خونسرد خیلى اردوان

 .برد لبش

 

 هست میوه. تمیزه كه خونه. میان شام واسه آره_

 ایدب فقط دم مى سفارش شامم گیرم، مى شیرینى

 !بلدى؟ كنى دم چایى یه اومدنشون موقع



 

 :گفتم حرص با

 

 .اردواااااان_

 

 طور این كه ندارى دادن انجام براى كارى واال_

 خودت به برو خودته واسه روز كل كردى هول

 .میشى زشت نكن آرایش زیاد فقط برس

 

 جلوش كمر به دست و هم تو رفت ابروهام

 .ایستادم

 

 .شم مى زشت من_

 

 .زد لبخند



 

 یه ولى. خوشگلى جورى همه شما خانوم نه_

 مردش واسه فرش و قر همه باید خوشگل خانوم

 .باشه

 

 :گفت ساختگى جدیت با و

 

 !شد؟ فهم شیر_

 

 .دادم جواب شیطنت با من بار این

 

 رادد چشت تا كنم مى آرایش انقدر. نشد نخیرم_

 .زشتو اردى تویى زشتم. 

 



 ولى بستم و در و رفتم اتاق سمت به عجله با و

 :گفت مى كه میومد آشپزخونه تو از صداش

 

 لآناب عروسك شبیه و خودت. فرمیسك كشتمت_

 .گیرم مى دوم زن كه نكنى

 

 :دادم جواب بلندى صداى با

 

 همون تو همون تو. كشتمت اردى كشتمت_

 فكر به بعد بگیر و اول زن. موندى اولیش

 .باش دومیش

 

 .گیرمتا نمى_

 

 :گفتم و كردم درازى زبون در پشت از



 

 .مد نمى بله بهت كخ منم بگیرى خداته از كه تو_

 

 مى آماده االن از باید. حموم تو پریدم عجله با و

 .شدم
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 بیرون موقع و كردم حموم وسواس با خیلى

 مى حرف تلفنى داره اردوان شدم متوجه مدناو

 .كیارش گوشه پشت طرف فهمیدم حرفاش از زنه

 مهمونى بعدش و بود شركت راجب بخث اولش

 .شب

 

 وشمبپ شب بود قرار كم لباسى من فاصله این تو

 رمك صورتم به و لوسیون بدنم به و كردم پیدا و

 با اردوان كه كنم خشك و موهام خواستم مى. زدم

 و شسمت برگشتم. شد اتاق وارد اى كالفه ى هقیاف

 :گفتم

 

 !اردوان؟ شده چیزى_

 

 .شد نزدیك بهم و داد تكون نه ى نشونه به سرى

 . شدیم هم ى خیره آیینه تو از



 

 !اى؟ قیافه چه این اردوان شده چى_

 

 كه شد مى بیشتر داشت نگرانیم كرد، سكوت

 :گفت

 

 !فرمیسك؟ چطوره قلبت_

 

 ! پرسى؟ مى چیزى چینهم چرا! چطوره؟_

 

 .بودى بیمارستان مدت این تمام گفت كیارش_

 روزایى چه. بپیچونه منو سرى هر بود بلد خوب

 تایىوق چه و فرمیسك به بده و گوشى گفتم مى كه

 جورى یه و ببینمت تا خونشون دره میومدم كه

 .كرد مى سرم به دست



 

 عادت به و لبم.  قراره چه از قضیه فهمیدم تازه

  گرفتم دندون به شگىهمی

 

 بى همچین اونم انگار. زندان افتاد محمدرضا_

 از و اون كاراى طرف یه از. نبوده تقصیر

 شدن دفن زهرا بهشت.  سپارى خاك دیگه طرف

 فكر مرگ به یا امیدم نا بگم خوام نمى. هم كنار ،

. خریدم مریم كنار قبرم یه ولى. نه كنم مى

 زا بعد خوام ىم ولى كنم زندگى كنارش نتونستم

 .باشم كنارش مرگم

 

 حرف تونست باالخره. بست و گلوم راه بغض

 زا كدوم هیچ تو كه بابایى. بابا از مریم از. بزنه

 لحظه خوردنش تیر و صحنه و نبودم مراسماش

 .شد نمى دور چشمام جلوى از اى



 

 :تگف غمگینى صداى با و زد تلخى لبخند اردوان

 

 همین براى دارىن و آمادگیش هنوز كردم حس_

 نمى ولى دردم كوه من فرمیسك.  نگفتم چیزى

 من كشیدنت درد با. بشى درد برام هم تو خوام

 اتفاف همه این از بعد اگه. كشم مى درد بیشتر

 م،زرنگ كردم فكرمى. تویى دلیلش پام سره هنوز

 مى فكر دارم خبر چى همه از كردم مى فكر

 برگ كنم مى همكارى پلیس با دارم چون كردم

 نكردم،بدتری مى فكر اشتباه ولى منه دست برنده

 همه.  خوردم آخر ى لحظه درست رو ضربه

 سال همه این كه مادرى.فرمیسك باختم و چیم

 جدید آدم یه ازم و كرد عوض و زندگیم نبودش

 دونستم مى همیشه. بود روم جلو درست ساخت

 وقت هیچ ولى. آشناست عجیب چشما اون



 سرم به داره چه كردم مىن فكرشم. نشناختمش

 .میاد

 

 آب اردوان. زد حلقه چشمام توى اشك هاى قطره

 .بغضو شایدم یا داد قورت و دهنش

 

 نمى. بگیم بهت چیزارو سرى یه قراره امروز_

 ومن همین و كنم بینى پیش و العملت عكس تونم

 .ترسونه مى

 

 :گفتم وحشت با

 

 !شده؟ چیزى_

 

 .كشید گردنم به دستى



 

 خوب عین در كه خبرا اون از. یهخوب خبر_

 . كنن مى وارد آدم به عجیبى شوك یه بودن

 

 !خبرى؟ چه_

 

 همه رسیدن مهمونا كه شب ، باش داشته صبر_

 . فهمى مى و چیز

 

 و من و حالت همون تو و شد خم یهویى خیلى و

 :گفت و زد گردنم روى اى بوسه. كشید آغوش به

 

 هك قلبى زج. تو جز نیست مهم برام هیچى االن_

 مىن فرمیسك باش قوى همیشه. تپه مى سینت تو

 .بدم دستت از خوام
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 به وال و هول با شد بلند كه در زنگ صداى

 :گفتم اردوان

 

 ! خوبم؟ من اردوان واى. اومدن_

 

 تو "گفتن با و زد استرسم این به لبخندى اردوان

 نمى خودمم. رفت در سمت به" خوبى همیشه

 به نگاهى آیینه تو از.  چیه حالم این دلیل  دونستم



 عمیقى نفس.  بود خوب چیز همه ، انداختم خودم

 دم راشین و كیارش.  رفتم در سمت به و كشیدم

 راشین دختر. بودن كردن بش و خوش مشغول

 و باباش دست فرفریش مو پسر و بود بغلش

 .بود گرفته

 

 اب. شدم نزدیك بهشون گویى آمد خوش و سالم با

.  دادم دست همسرش به و كردم بوسى رو راشین

. كرد راهنماییشون پذیرایى سمت به اردوان

 دخترش دادن با راشین و آورد در و كتش كیارش

 اتاق وت و گرفتم و لباساشون. پالتوشو كیارش به

 .كردم آویزون

 

 ینا تو. بیرون رفتم و ریختم چایى سریع خیلى

 و كردم تعارف.  چسبید مى چایى دسر هواى



 اشباب به نمكى با لحن با ژیار. نشستم كنارشون

 :گفت

 

 !خاله؟ پیش بلم تونم مى بابا_

 

 :گفت و كشید پسرش موهاى به دستى كیارش

 

 جان بابا برو_

 

 حلقه دورم و دستاش و كنارم اومد دو با ژیار

 . كرد

 

 .خاله بود شده تن برات دلم_

 



 :گفتم ذوق با و كردم قهحل دورش و دستام

 

 . خاله وروجك بود شده تنگ برات دلم منم_

 

 با ى قیافه. پاهام رو نشوندمش و كردم بغلش

 كرده تنش مامانش كه لباسایى با و داشت نمكى

 لمد وجود تمام با لحظه یه. بود شده تر نمك با بود

 .باشه خودم مال كه اى بچه. خواست بچه

 

 كردم نگاه اردوان به چشمى زیر حالت همون تو

 و حرفام انگار و كرد مى نگاهم لب به لبخند اونم

 .خوند مى چشمام تو از

 

 خاله بلندشو، خاله پاى روى از جان مامان_

 .دیگه شدى بزرگ ماشاال میشى اذیت



 

 :گفتم راشین به رو كه كرد نگام مظلومانه ژیار

 

 وشخ كلیم اتفاقا. نمیشه اذیت خاله نباش نگران_

 .همیش حال

 

 و كرد حلقه گردنم دور و دستاش زده ذوق ژیار

 دستاى اون براى كردم مى ضعف داشتم من

 و صورتم كه نرمش صورتش و كوچولوش

 .كرد مى نوازش

 

 :گفتم گوشش كنار و بوسیدم و گونش

 



 نه ولى خودش واسه شده مردى پسرمون_

 رو و كنه بغل و خالش نتونه دیگه كه اونقدى

 .بشینه پاش

 

. كنیا مى لوس و پسرمون دارى رمیسكف خاله_

 خاله گفت مى دیقه هر نبودى كه مدت این تو

 بازى هم مدت این تو! میاد؟ كى خاله! كجاست؟

. كرده عادت بهت كلى و واسش بودى خوبى

 و دش زده ذوق كلى اینجا میاین داریم گفتیم وقتى

 .پرید مى پایین باال حالى خوش از

 

 :تمگف و كردم نگاه ژیار به نشدنى وصف ذوقى با

 

 !آره؟_

 



 یه بازم باعث كه داد تكون سرى لب به لبخند

 :بگم لب زیر و بكارم گونش روى بوسه

 

 .بود شده ذره یه واست دلم منم.من برم قربونت_

 

 :گفتم و كردم بلند و سرم بعدشم

 

 ! چطوره؟ ما خانوم دلنیا_

 

 اخیرا كردناى قرارى بى به كرد شروع راشین

 به كردن شروع اردوانم و كیارش و گفتن دلنیا

 شدیم كالفه ما آخر كه انقدرى. كارى هاى بحث

 از دبع و چیدیم و شام میز. آشپزخونه تو رفتیم و

 ماشین توسط ظرفا شدن شسته و شام خوردن



 كابینت تو دوبارشون چیدن و شویى ظرف

 .حال تو برگشتیم چایى سینى یه با باالخره

 

 داشت و بود نشسته اناردو پاى رو بار این ژیار

 و جذبه اون با كیارش و مكید مى انگشتشو

 :گفت ژیار به رو مردونش

 

 .انگشتت ژیار_

 

 كار این كه بود اومده یادش تازه انگار كه ژیارم

 و انگشتش سریع خیلى كردن منع كردن براش و

 كرد مى قایمش پشتش كه حالى در و آورد در

 :گفت

 

 .شد تموم. نیس_



 

 و زد تكیه مبل به كیارش.   یمنشست كنارشون

 :گفت ما به رو لب به لبخند

 

 ى پروژه با كنى مى چیكار خان اردوان خب_

 !كنى؟ تكمیلش تونستى! جدید؟

 

 .داد تكون سرى اردوان

 

 سرى یه. نمونده شدنش تموم به چیزى آره_

 تموم خدا امید به. ها بچه دست سپردم و كاراش

 .بعدى سراغ میریم شد

 

 دارى كم كم. میرى پیش دارى وبخ ماشاال_

 .میشیا رقیب ما واسه



 

 :داد جواب لب به لبخند اردوان

 

 نمى گرمى فعال شدیم رقیب وقته خیلى ما_

 .فهمى

 

 من چون و انداخت من به نگاهى یه لحظه همون

 یهو نگاهش با تازه و بودم خوردن چایى مشغول

. كردن سرفه به كردم شروع و گلوم تو پرید قند

 شروع اردوان و سمتم اومد نگرانى با راشین

 . پشتم دادن ماساژ به كردن

 

 بهم خفگى حس و پرید روم و رنگ لحظه یه

 ى قیافه با كردم باز و چشمام كه همین. داد دست

 :گفت مى كه شدم رو به رو اردوان نگران



 

 !فرمیسك؟ خوبى_

 

 هك گرفتم سمتم به و آبى لیوان. دادم تكون سرى

 :گفت راشین

 

 واى قلبشه از مشكل كردم فكر لحظه یه اىو_

 .میوفتادم پس داشتم

 

 :گفت پریده روى و رنگ و نگرانى با بعد

 

 ! عزیزم؟ بهترى_

 

. كردن نگاه هم به مشكوك كیارش و اردوان

 موهاش به و انداخت پایین و سرش اردوان



 نراشی كه بود تابلو طورى قیافشون.  زد چنگى

 :گفت و كرد نگاهشون تعجب با

 

 !شده؟ چیزى_

 

. كرد نگاه راشین به بعد و من به اول كیارش

 :گفت راشین به خطاب و كرد كنارش به اشاره

 

 .بگم چیزى یه خوام مى بشین_

 

  حرف یه كردم مى حس. كردیم تعجب جفتمون

 بود طورى قیافشون ولى دارن زدن براى مهمى

 .كنن شروع كجا از باید دونستم نمى انگار كه
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 كیارش صداى كه كردم نگاه اردوان به سوالى

 :اومد

 

 مبگ بهت و چیزى یه قراره وقت خیلى راستش_

 خانوم فرمیسك وضعیت طرفیم از و بودم مردد ،

 امشب و كردم هماهنگ اردوان با. نبود خوب

 . كنم عمل قولم به تا اینجا اومدیم

 

 :گفت بود شده شوكه كه راشین

 



 مى منو دارى كم كم! كیارش؟ قولى چه_

 !شد؟ چى یهو! ترسونى؟

 

 .زد لبخندى كیارش

 

 هب نگفتم چیزى اگه ولى دونستم مى اولش از_

 و ترسیدم مى العملت عكس از كه بود این خاطر

 یا داره و آمادگیش خانوم فرمیسك دونستم نمى

 واكنشى چه فهمیدنش از بعد نبود معلوم.  نه

 مى باید. چطوره برخوردت ای دى مى نشون

 هم شى آروم تو هم كه بگذره زمان ذاشتیم

 .خانوم فرمیسك

 

 :گفت میوفتاد پس داشت من از بدتر كه راشین

 



 !نه؟ یا شده چى گى مى كیارش_

 

 كه طورى.  انداخت اردوان به نگاهى كیارش

 بعد و. شه مطمئن چیزى از خواست مى انگار

  راشین سمت برگشت اطمینان از

 

 به كه تویى چرا كه كردى فكر این به حاال تا_

 زود كسى هر با و كنى نمى اعتماد زود كسى هر

 انومخ فرمیسك با انقدر چرا نمیشى صمیمى انقدر

 یه از بیشتر برات همیشه كه! شدى؟ صمیمى

 لحظه هر و بودى نگرانش همیشه! بوده؟ دوست

 زا بیشتر بود بد كه حالش. پرسیدى مى و حالش

 مى سرش باال صبح تا ، كشیدى مى ددر خودش

 تا دردش هر با و دادى مى امید بهش ، موندى

 كیارش گفتى مى و ریختى مى اشك فقط ها مدت

 یه دیدیش آمریكا كه موقعى! میشه؟ خوب یعنى



 عاشق كه تویى و نشدى جدا ازش هم لحظه

 مى همش و برگردى نمیومد دلت بودى ایرانى

 اگه! ؟بمونیم شتربی میشه! نمیاد؟ فرمیسك گفتى

 !ى؟چ بیوفته واسش اتفاقى نبودمون تو و بریم

 

. خورد گره هم به نگاهمون. سمتم چرخید راشین

 از پر و بود نگران.  عسلیش چشماى تو زدم زل

 . من مثل درست. تشویش

 

 راىب كیارش حرفاى تمام. رفت باال قلبم ضربان

 دوستى وقت هیچ كه منى. كرد مى صدق منم

 طورى مهرش اول نگاه همون با اشینر و نداشتم

 هی این. دوست بهترین شد برام كه نشست دلم به

 .بود قلبى حس

 



 خیرم طورى و اشك از بود پر راشین چشماى

 مى چیزى دنبال چشمام تو انگار كه بود شده

 :داد ادامه مكث كمى با كیارش. گشت

 

 مدت همه این كه همونیه فرمیسك ، راشین_

 تو فائزه قلب كه دخترى همون. بودى دنبالش

 كنارت سالها این تو گمشدت. تپه مى داره سینش

 مخصوصا. كردى حس خوب این تو و بود

 و سرم وقتى چرا دونم نمى گفتى مى كه وقتایى

 آروم و اون كه این جاى زارم مى سینش روى

 ضربان آهنگ گفتى مى. میشم آروم خودم كنم

 ارانگ. خندیدى مى خودت و آشناس برات قلبش

 . نداشتى باور و دلت حرف

 

 .داد بیرون و نفسش كیارش

 



 تا دو حاال البته. راشین كردى پیدا و فائزت_

 سرى هر. فرمیسك هم و فائزه هم. دارى دوست

 مى و كردى مى بغض كنارته فائزه گفتم مى

 بهش رو فائزه قلب كه اونى تونم مى كى گفتى

 مداد مى قول بهت سرى هر منم و ببینم و دادیم

 عمل قولم به دیدى. پیشش بریم روز یه كه

 ! كردم؟

 

 همنگا. شكست صدا با و زمین افتاد دستم لیوان

 و لرزید مى چونش حاال كه راشینى از اى لحظه

 سواالم تمام جواب. نشد جدا بود خیس صورتش

 رهبهت یا كرد مى قرارى بى قلبم. بودم گرفته و

 و شناخت مى خوب و دوستش. فائزه قلب بگم

 راشین بغض. كرد مى قرارى بى براش داشت

 تو بیام خودم به كه كه این از قبل و تركید

 پر رو خونه كل هقش هق صداى و بودم آغوشش

 :گفت درد دنیا یه با و كرد



 

 قربونت. اومدى باالخره آجى عزیزدل... فائزه_

. نفهمیدم و بودى كنارم همیشه من برم

 .فائزههههه
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 مقلب ضربان. آورد در منم اشك راشین ى ى گریه

 برم روزى یه داشتم دوست خیلى ، گرفت شدت

 به و دخترشون قلب كه كسى ى خانواده سراغ



 امروز و. نشد قسمت وقت هیچ ولى دادن من

 .دبو كنارم قلبم صاحب صمیمى دوستاى از یكى

 

 رفت مى رژه چشمام جلوى صنم و عسل تصویر

 مچون. داشتم كنارشون كه افتادم خوبى حس یاد و

 گذاشتم هم روى و چشام. دستام مثل. لرزید مى

 هب بیشتر منو. كردم حلقه راشین دور و ودستم

 :زد هق و فشرد خودش

 

 همون از. دونم یه یكى بگردم دورت من الهى_

 زودتر كاش. آشنایى برام تو دونستم مى اولشم

 خیلى فائزه ، یسكفرم. فهمیدم مى و چیز همه

 رباو و رفتنش نتونستم هنوزم. بود عزیز برام

 .واِ ت ى سینه تو قلبش االن كه كنم باور چطو كنم،

 



 و من بین نگاهش. شد بلند نگرانى با كیارش

 بود منتظر آن هر انگار. بود گردش در راشین

 .شه بد یكیمون حال

 

 و دستم. خوبه چیز همه فهمونم بهش نگاهم با

 لب زیر و راشین طالیى موهاى تو بردم فرو

 :گفتم

 

 براش خیلى هم تو و كنارته همیشه تو ى فائزه_

 .گه مى قلبم گم، نمى من و این. عزیزى

 

  داد قورت و دهنم آب

 



 و عزیزاش وقتى ولى. آرومه آرومه االن فائزه_

 خواى مى. میشه بد حالش اونم بینه مى ناراحت

 !باشى؟ ناراحتیش باعث

 

 بود معلوم و باش آروم راشین ى گریه صداى

. هكن كنترل شو خود تا گیره مى گاز و لباش داره

 فاصله ازم یهو و موند آغوشم تو اى لحظه

 با و نشست صورتم طرف دو دستاش. گرفت

 :گفت دردى از پر صداى

 

. حال خوش هم فائزه باشى حال خوش تو_

 قلب. خیلى بود، خوب خیلى فائزه ، فرمیسك

 و معرفت خداى كه تپه مى ینتس تو داره كسى

 . باش مهربونش قلب مراقب. بود مهربونى

 



 شاید. كردم بغلش دوباره و دادم تكون سرى

 . كرد مى آرومش قلبم هاى تپش صداى

 

                             *** 

 

 آخر سكانس

 

 ماش وكیلم آیا سبحانى فرمیسك خانوم دوشیزه_

 مهریه با نامدار اردوان آقاى جناب دائم عقد به را

 یك و آزادى بهار ى سكه چهار و هفتاد و صد

 !وكیلم؟ آیا! بیاورم؟ در مجید هللا كالم جلد

 

 .بچینه گل رفته عروس_

 



 دسابی مى قند آروم سرم پشت كه راشین صداى با

 . نشست لبم روى لبخندى

 

 !وكیلم؟ آیا كنم مى عرض دوم بار براى_

 

 .بگیره گالب گل از رفته عروس_

 

 ى پارچه طرف یه كه بود عسل صداى بار این

 .صنم دیگه وطرف بود گرفته و سرم روى

 

 !وكیلم؟ آیا كنم مى عرض سوم بار براى_

 

 .خواد مى لفظى زیر عروس_

 



 داخل از رو اى جعبه. سمتم برگشت اردوان

 ظریف خیلى كه طال دسبند یه. آورد در جیبش

 ندبدست و گرفت و دستم. بود شده كار روش اسمم

 :گفت لب زیر و. كرد دستم و

 

 .بگى بله زارن نمى كه ندن دق و من تا_

 

 بهش شلوار كت چقدر كردم، نگاهش لبخند با

 صداى. بود كرده تر مردونه و قیافش. میومد

 دیگه بار عاقد شد كمتر كه بقیه جیغ و دست

 :كرد تكرار

 

 !وكیلم؟ آیا گم مى آخر بار براى خانوم عروس_

 



 اهنگ خندید مى چشماش كه اردوانى به آیینه تو از

 :گفتم لب زیر و كردم

 

 .بله مجلس هاى بزرگتر ى اجازه با_

 

. دش بلند بقیه زدن دست و جیغ صداى دیگه بار

 و محضر ها بچه و داد رو بله زود خیلى اردوانم

 مسمت به كه نفرى اولین. سرشون رو گذاتشتن

 :گفت  و كرد بغلم آروم ، بود مهگل اومد

 

 سال سالیان امیدوارم. عزیزم گم مى بریكت_

 .بخندین هم كنار طور همین

 

 مهگل به رو بود اردوان كنار حاال كه سیاوش

 :گفت و كرد



 

 و كردن اذیت و هم تونستن تا قبال نفر دو این_

 باشه وقتش دیگه كنم فكر آوردن در و هم اشك

 و عصبانیتشون و اخم جاى ، خنده دیگه كه

 .بگیره

 

 من به خطاب و كشید اردوان اخم خط به دستى

 :گفت

 

 خط صورتش كرده اخم انقدر بوتاكش ببرش_

 اگه دم مى قول. خنده خط از دریغ ولى. انداخته

  .بزنم ژل براش برم مى خودم شه پیدا خندش خط

 

 سینه به آرومى ى ضربه اردوان و خندیدن همه

 :گفت و زد سیاوش ى



 

 بلكه زنم مى ژل لبات به برم مى من هم رو تو_

 .زدن حرف براى شه باز تر كم كرد باد لبات

 

 كیارش و راشین بده و جوابش سیاوش این از قبل

 هم و رفت كنار كمى سیاوش. شدن نزدیك بهمون

 خیلى راشین. نداخت مى كل اردوان با چنان

 با مردونه كیارش و كشید آغوش به منو سریع

 .گفت تبریك و داد دست اردوان

 

 من و خوشحالى بغض. بود هكرد بغض راشین

 .گریه زیره بزنه بودم نگران

 



 دونى مى خودت. عزیزدلم گم مى تبریك_

. فرمیسك شو بخت خوش. آرزومه خوشبختیت

 .دارى و لیاقتش سختى همه این بعد

 

 :گفتم و زدم لبخندى. لرزید مى صداش

 

 .همیشه از تر خوشبخت. راشین خوشبختم من_

 

 :شد جدا ماز و بوسید منو آروم راشین

 

 .باشه طوالنى بختیت خوش این امیدوارم_

 

 [۱۱:۴۴ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک

 



#part_563 

 

 

 

 

. شه تموم تبریكا تا كشید طول اى دقیقه چند

 به خودمم ى خانواده حاال كه سیاوش ى خانواده

 .بودن اومده میومدن حساب

 

 زیاد شوق از دستام ، شدیم زدن امضا مشغول

 عروسى و عقد اردوان ستدرخوا به. لرزید مى

 و بود زندان محمدرضا. بودیم گرفته هم با رو

 بهم و دلیلش اردوان عروسى از بعد برد قرار

 .بگه

 



 داستان. اردوان جز نبود مهم هیچى برام دیگه

 مى و كردیم مى تموم امشب همین باید رو گذشته

 و من زندگى داستان. جدید داستان سراغ رفتیم

 .اردوان

 

 سپ و كارش تقاص كسى هر. گذشت هدیگ گذشته

 با شاید. شدن قربانى هم عده یه وسط این. داد

 این هاى قربانى كه فهمیدم مى اردوان حرفاى

 .نه یا بود قربانى واقعا داستان

 

 مى عشق. فهمیدم مهم چیز یه داستان این از ولى

 خراب و زندگیت و باشه كن خراب خونه تونه

 اتفاق ترن گقشن و بهترین تونه مى یا كنه

 .بسازه و زندمیت و باشه زندگیت

 

  بیرون فكر از گرفتم دستم كه دستى با



 :گفت گوشم كنار و شد نزدیك بهم اردوان. اومدم

 

 !بریم؟ خانوم عروس_

 

 بودن محضر در دمه كه مهمونایى به نگاهى

 اردوان به نگاهى. تاالر رفتیم مى باید. انداختم

 :گفتم و انداختم

 

 .بریم_

 

 از هم با قدم هم و كرد وارد دستم به آرومى رفشا

 اردوان ماشین سوار و رفتیم بیرون محضر

 . شدیم

 



 نمى كس هیچ و بود پیچیده جا همه بوق صداى

 گاهیم بین این و كنه كنترل و هیجانش تونست

 اذیت قصد و جلومون پیچید مي سیاوش ماشین

 .داشت و كردنمون

 

 رسیدیم متسال به باالخره بود كه چى هر ولى

 .بود سامیار دیدم در دمه كه نفرى اولین و تاالر

 ایستاده ورودى در دمه لب به لبخند كه سامیارى

 ینا.  داشت بلیط امشب. بره و ببینه مارو تا بود

 .بود گفته ما به قبل از و
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 نسمتمو به سامیار شدیم پیاده ماشین از كه همین

 :گفت و زد لبخندى. اومد

 

 مى داشتم كم كم دیگه! كردین؟ دیر انقدر چرا_

 .رفتم

 

 اومد ناراحتى حس یه. شدم نزدیك بهش لبخند با

 خوب دوست یه برام مدت این تو سامیار. سراغم

 .خوب همراه یه. خوب برادر یه بود،

 



 شدى بزرگ انقدر كى تو نگاه، و خانوم عروس_

 !فرمیسك؟

 

 كه چشمایى. مهربونش چشماى تو زدم زل

 .رسید مى نظر به غمگین كمى امروز

 

 نبودى تو اگه. سامیار ممنون چیز همه بابت_

 سرم به چى پیش سال چند همون دونم نمى

 .میومد

 

 :گفت و انداخت اردوان به نگاهى سامیار

 

 سىك به نیاز ، نداشتى عملم به نیاز اولشم از تو_

 بود دزدیده و قلبت كه داشتى

 



 :داد ادامه و زد لبخندى

 

 !كردى؟ پیدا و شدت گم قلب باالخره_

 

 باعث و كرد وارد دستم به آرومى فشار اردوان

 .عصبانى نه ولى بود جدى. كنم نگاهش شد

 

 و انداخت ساعتش به نگاهى وال و هول با سامیار

 :گفت

 

 جفتتون نرسم پرواز به میشه، دیرم دارم اوه اوه_

 و داد دست باهام و ردآو جلو و دستش. كشتم و

 .گذاشت شونم روى و دیگش دست و دست

 

 .پیشه عاشق خانوم باشه مبارك_



 

 سامیار دست به و انداخت باال ابرویى اردوان

 :گفت اى مزه با لحن با سامیار كه بود شده خیره

 

 . میام حساب به محرمش و دكترشم من_

 

 و برداشت من ى شونه روى از و دستش بعدشم

 :زد اردوان اى شونه هب اى ضربه

 

 برادر سالها این تمام! فهمیدى؟ كن، خوشبختش_

 ابروش به خم هستم، هنوزم و بودم بزرگترش

 پیش برمش مى همیشه براى میام بار این بیاد

 .خودم

 



 زبا هم از لباش كه بودم اردوان عصبانیت منتظر

 شونه روى و دستاش یهویى حركت یه تو و شد

 .كرد بغلش نهمردو و گذاشت سامیار ى

 

 :گفت و زد محوى لبخند اردوان شدم، شوكه

 

 شدس، ثابت مردونگیت. ممنون مدت تمام بابت_

 شپی فرمیسك سالها این تو حالم خوش كه انقدرى

 .بوده تو مثل كسى

 

 :شد تر غمگین سامیار نگاه

 

 آورد، و اسمت انقدر كرد دیوونم سالها این تو_

 یه ارشىكن كه االن چون بده، صبر بهت خدا

 .كنه مى دیوونه رو تو دیگه جورى



 

 :گفتم آرومى صداى با و دادم قورت و بغضم

 

 و وقتش دارى، و لیاقتش سامیار، شو خوشبخت_

 . كن زندگى بیرون، بیاى هوا و حال این از

 

 :داد تكون سرى سامیار

 

 شروع و جدید زندگى یه منم شاید كن، دعا برام_

 .كردم

 

 .كنم مى دعا برات همیشه من_

 

 و  رفت عقب قدمى كرد، تشكرى لب زیر سامیار

 :گفتم كنه خدافظى كه این از قبل



 

 كسى شاید باشه، اطرافت به بیشتر حواست_

 .باشه داشته دوست خیلى كه باشه

 

 :خندید آروم سامیار

 

 . باهوش_

 

 .خوبیه دختر آنا_

 

 .زدم حرف باهاش شاید دونم، مى_

 

 . كن خبرم حتما شد چیزى_

 



 مىن. شدم پشیمون كه میایم اردوان با بگم ستمخوا

 انگار ولى. بزنم حرف اردوان طرف از تونستم

 :گفت سامیار به خطاب كه خوند و فكرم اردوان

 

 تو. ایمبی بتونیم كه باشه موقعى گرفتى عروسى_

 . بگیر تابستون

 

 در و انداخت بهمون تشكرى از پر نگاه سامیار

 تكون دست ونبرام رفت مى عقب عقب كه حالى

 ارسو. كنیم خدافظى نتونستیم كدوممون هیچ. داد

 كنارمون از داشت كه موقعى درست  شد ماشین

 .گرفت ازمون غمگینشو نگاه شد مى رد

 

 حقم در رو برادرى ولى نبود برادرم سامیار

 . بود كرده تموم



 

 عروسیه دیگه، داخل برین ها بچه وااااااى_

 .كه تنیس ناله و آه و خدافظى مراسم

 

 :گفت اردوان كه بزنم حرفى خواستم

 

 خودم تا داخل ببر و شوهرت این بیا مهگل_

 .نبردمش

 

 :گفت و زد بستش دهن به اى ضربه یه سیاوش

 

 مى زنگ اصال. زدم حرف دیگه من اگه بیا_

 مراسمتون به بیشتر ، بیاد خون روضه یه زنم

  میاد

 



 .ببریش باید خودت كنم فكر: مهگل

 

 :شد نزدیك بهمون بردار فیلم

 

 در سمت به شمرم مى سه تا باشه حواستون_

 . برین ورودى

 

 :گفت سیاوش به رو و

 

 شونفیلم كادرین، تو واینستید پشت اون خواهشا_

 .میشه خراب

 

 :گفت و انداخت باال ابرویى سیاوش

 



 مى منم مشكل اگه آقا! داریم؟ خار ما مگه_

 رسابا امشب تازه!چطوره؟ هان برم كال خواین

 اینا روضه مراسم واسه باش منو داره، بازى هم

 . كه واقعا. گذاشتم فوتبالم از

 

 خنده با و گرفت بازوش از سریع خیلى مهگل

 :گفت

 

 ىعروس فیلم منتظرن، مهمونا سیاوش بریم بیا_

 خراب و یكى این كردى خراب كه و خودمون

 .خواهشا نكن

 

 از زد مى ما به چشمكى كه حالى در سیاوش و

 بردارفیلم گفتن سه شماره با ما و گرفت فاصله ام

 اب و. شدیم تاالر وارد لبخند با هم دست در دست



 تو پیچید عالقم مورد آهنگ صداى ورودمون

 .سالن

 

 جانم نداره فایده مرگ بعد دارو نوش باش جانم_

 . باش

 

 جانم باش تابانم شب ماه این و كن نمایان رخ

 .باش

 

 .دل از فریاد اى مشد قرارت بى دل، از داد

 

 .دل از بال بر دگر رفته من صبر

 

 دل از داد دل، از داد

 



   مستم و دیوانه و دیوانه و دیوانه

 

 نپرستم را كسى تو از غیر و تو از غیر

 

 جانت به بسته و تو مست و تو دست دل

 

 .حیرانم عشقت از
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 بودن، اومده اطرافیان مامت. بود بزرگى مهمونى

 بین از ولى. همكار و آشنا تا گرفته دوست از

 مى و محمد و احسان فقط  اردوان همكاراى

 بیرون بارى چند باهاشون كه دوستایى. شناختم

 .بودم رفته

 

 شد مى و حالى خوش و داشتن لب به لبخند همه

. تعجب كمى شایدم. دید تكشون تك ى چهره تو

 كه بوده برانگیز تعجب هم اونا براى انگار

 اونم بگیره، زن بخواد باالخره سخت سر اردوان

 .شناختنش مى عموش دختر به همه كه دخترى

 



 هك بود گذشته گویى آمد خوش از چقدر دونم نمى

 آهنگ و اردوانم آغوش تو كه دیدم و خودم

 .پخش حال در مالیمى

 

 مامانم، مثل. بود خالى مراسم این تو خیلیا جاى

 همیشه كه حمیرایى و محمدرضا ، مریم ،بابا

 .بود مادر برام

 

. كردم نمى تنهایى احساس حال این با ولى

 حال در هنگامه از كه آهنگى به و بستم چشمامو

 :سپردم گوش بود پخش

 

 سوال عالم یه سواله چشمات تو_ 

 کال آرزوهای از پر نگاهت

 میگذره چیا ذهنت تو میدونم



 هعاشقتر کی اما تو میبینی

 سایت مثل درست کنارت میمونم

 بینهایت اون تا روز هر تا امروز از

 پاتو خاک جای هیچکس نمیگیره

 

 آروم چشمام اومد نزدیك كه اردوان صورت

 خالى صورتم روى و نفساش نشست، هم روى

 مور مور صورتم با ریشش ته تماس از و كرد

 با لب زیر و نشست گوشم و الله كنار لباش. شدم

 :كرد خونى مه خواننده

 

 میخورم قسم عشق این نمیمیره_ 

 

 این و كشیدم عمیقى نفس شد، كج كمى صورتم

 :خوندم مى آهنگ با وار زمزمه لب زیر من



 

 میزنه هنوز قلبم که روزی تا

 تنه این توی جونی که وقتی تا

 بد روزای تو خوب روزای تو

 میخورم قسم باهاتم همیشه

 

 كشیدم مى بو و تنش عطر بودیم، رقص اوج تو

 به ببرم، و لذت نهایت امشب از داشتم سعى و

 .ما شب بود، اون و من امشب اردوان قول

 

 میخورم قسم باهاتم همیشه_ 

 میخورم قسم هاتم لحظه توی

 

 مثل بود شده برام اردوان ى مردونه صداى

 ممكن آن هر كردم، باز و بستم چشماى الالیى،



 شخص یدند با كه زدم لبخندى بگیره، خوابم بود

 .شد محو لبا روى از لبخند روم به رو

 

 و كرد مى خونى لب آهنگ با همچنان اردوان

 بود، خودش شدم، رو به رو ى خیره شوكه من

 مى تاریكى این تو و فاصله همین از سیمین،

 .ببینم چشماشو شرارت تونستم

 

 خواستم كردم، وارد اردوان ى شونه به فشارى

 فهمیدم بقیه دنز دست صداى با كه بگم چیزى

 پیشونیم روى اردوان ى بوسه شده، تموم آهنگ

 .نشست

 

 وسط اومدن همه ، شد پخش شادى آهنگ بار این

 به یهو كه استرسى این جلوى داشتم سعى من و

 .بگیرم رو بود افتاده جونم



 

 چى هر ولى شد حالتم تغییر متوجه هم اردوان

 مبگ بودم مجبور جمع نزدن بهم براى پرسید مى

 .نیست یزىچ

 

 از بعد و داشت ادامه شب از پاسى تا مهمونى

 .شدن تموم

 

 كردن همراهى اردوان آپارتمان تا رو ما جوونا

 .شدیم تنها اردوان و من باالخره و
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 اون از. داشتم نیاز بهش سال همه این كه تنهایى

 طرف دونى مى كه اى نفره دو شدناى تنها

 خودته، ماله هم قانونن قلبن بر عالوه مقابلت،

 

 به رو اومد اردوان شدیم خونه وارد كه همین

 صورت و شد چشمام ى خیره اى لحظه. روم

 چشمام نشست پیشونیم روى كه لباش جلو، اومد

 .بستم همیشگى عادت به و

 

 انرژى تمام. بود بخش آرامش آغوشش مثل لباشم

 جدا ازم آروم. كرد ىم دور ازم هارو منفى هاى

 :گفت و گرفت دستاش بین و هام شونه. شد

 

 !شده؟ چى بگى خواى مى_



 

  گذاشتم سینش روى و سرم و شدم نزدیك بهش

 

 دیدم و سیمین_

 

 :گفت تعجب با

 

 !مراسم؟ تو! كجا؟_

 

 .نكردم پیداش دیگه و دیدمش رقص موقع آره_

 

 :دادم ادامه و كشیدم عمیقى نفي كردم، مكث كمى

 



 اذیت ها سختى اون تموم! اردوان؟ شد تموم_

 اردوان! شد؟ تموم همشون كشیدنا، درد شدنا

 ندارم، و جدید بازى یه ى حوصله كه خستم انقدر

 همه این از دیگه كنم، زندگى آرامش با خوام مى

 !بجنگم؟ باید كى تا خستم، نرسیدن و دویدن

 

 روى و چونش شد، حلقه دورم اردوان دستاى

 مى نوازش و موهام كه حالى در و گذاشت سرم

 :گفت آرومى صداى با كرد

 

 میشم خودم من، عشق شد تموم چیز همه_

 چیز همه نترس، چیزى از هستم من تا آرامشت،

 . كن فكر من به فقط. كنم مى درست خودم و

 

 سینش روى از و وسرم نشست لبم رو لبخندى

 .برداشتم



 

 !تو؟ به چرا_

 

 تو باید هرتشو شوهر، شوهرتم، من چون_

 . شى آروم بهش كردن فكر با و باشى اولویت

 

 تهه چیزى یه كرد تاكید كه شوهر ى كلمه روى

 شد مى باورم داشت تازه انگار. خورد تكون دلم

 .شوهرمه اردوان دیگه االن كه

 

 :گفت و كاشت لبم روى اى بوسه

 

 !كنى؟ نمى عوض لباساتو_

 

 :شدم خیره عروسم لباس به ذوق با



 

 عالف نه_

 

 گفت؛ و زد شیطونى لبخند

 

 كنم، مى عوضش برات خودم پي باشه_

 

 ور و من كنم مخالفتى بتونم من كه این از قبل و

. برد خواب اتاق سمت به و كرد بلند دستش

 و من هاى خنده میون و گردنم تو برد و سرش

 تخت رو منو برد، تخت سمت به منو قلقلكى

 .كرد باز و كراواتش و نشوند

 

 !حموم؟ بریم واىخ مى_

 



 .برمممم شاید_

 

 نشست، كنارم اومد و خندید شیطون

 

 مدت این انقدرتو میریم، هم با برى باشه قرار_

 افانص بى خو كوفتس، بدنم كل كارا دنبال دویدم

 .بده ماساژ شوهرتو خورده به بیا

 

 :كشید موهام به دستى حرف این دنبال به و

 

 باز و اتموه داخل هاى گیره بذار قبلش ولى_

 تركونده، و موهات زده ژل و تافت انقدر. كنم

 به شونه یه ترى، قشنگ ساده گفتم بار صد

 نداخت مى و تور و زدى مى موهات

 !چیه؟ اینا آخه بود، بهتر سرت رو 



 

 :خندیدم بلند صداى با

 

 ترین ساده زنى، مى غر چقدر اردى واى_

 اروپایى، الیت آرایش یه بودم، من عروسشون

 چشم به آرایشم اصال رژم، هم رنگه كم یمسا هم

 ساده این از ، بود مدل ترین ساده موهامم نمیاد،

 !میومدم؟ اینجورى اسبى، دم شد مى تر

 

 :گفت اى مزه با لحن با و كشید لپم

 

 رو تو كه منم مهم.  خانوم آخه قشنگه كچلتم تو_

 چه نیست مهم دارم، دوست جوره همه رو تو

 موهام نه، یا دارى آرایش اصال ، دارى آرایشى

 من و تویى خود مهم. مدلیه چه كوتاه، یا بلنده



 دوست فرمیسك همین. دارم دوست و خودت خود

 .داشتنیمو

 

 آروم و لبم شد باعث جدیش نسبتا و آروم لحن

 دستاش با. بدزدم ازش و نگاهم و بگیرم گاز

 :گفت و چشمام تو زد زل ، كرد بلند و سرم

 

 سالها این تو دونم مى ،چى همه بابت مرسى_

 دم مى قول ولى گذشت سخت بهت چقدر

 كم برات زندگى این تو هیچى كنم، خوشبختت

 پر زندگیم تو رو خیلیا خالى جاى. زارم نمى

 .كنم مى پر هاتو خلع تمام من و كردى

 

 قبل و اومد جلو صورتش زدم، روش به لبخندى

 .دش بلند گوشیم صداى لبام به لباش رسیدن از



 

 هرفت دست از تماس یا نخونده پیام وقتى یشههم

 دمیوم در صداش بار یه دقیقه چند باشم داشته اى

 .كرد كالفه منو موضوع این همیشه و

 

 :گفتم اردوان به رو و كشیدم پوفى

 

 !كنه؟ اذیت خواد مى كه كیه یعنى_

 

 گوشیم ، داد تكون نه ى نشونه به سرى اردوانش

 و زدم لبخندى یارسام اسم دیدن با و برداشتم و

 :گفتم

 

 .سامیاره_

 



 پیامش خوندن با و كردم باز و پیامش زده ذوق

 مسخره شوخى كشید، سوت سرم و شد گرد چشام

 و كردم تكرار و پیامش بار چندین بود، اى

 :گفت متعجب قیافم دیدن با اردوان

 

 !شده؟ چیزى_

 

 گم،ب چیزى تونستم نمى كه بودم شده شوكه انقدر

 چرخید، نمى دهنم توى حرفى زدن براى زبونم

 رو گوشى ترس كمى شایدم و نگرانى با اردوان

 خودم با رو سامیار پیام همچنان من و گرفت ازم

 :كردم مى تكرار

 

 خودتم كه این با كوچولو، خانوم باشه مبارك_

 میاد، داره موقعى خوب ولى كوچولویى هنوز

 این ها بعد دارین، نیاز بهش جفتتون كه موقعى



 عروسى تو من بگه تونه مى میشه خاطره اشبر

 چى هر ولى نشه باورت شاید. بودم بابام مامان

 مى تشخیص زود رو چیزا خیلى ، دكترم باشه

 بگو تبریك خنگش باباى به منم طرف از دم،

 و لقم دهن ببخش. تر خنگ كوچولوى مامان

 مونه بشین، متوجه خودتون تا كنم تحمل نتونستم

 صبر و فهمیدم و چبز همه دش بد حالت كه شبى

 شادى خواستم خبر این با امشب، تا كردم

 . بگیرین جشن تایى سه. كنم تكمیل و امشبتون

 

 سامیار
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 نداشت، من از كمى دست هم اردوان ى قیافه

 گرد، چشماش و شد پایین باال گلوش سیبك

 به و گرفت شىگو ى صفحه از مردد و نگاهش

 . نگرانى از بود پر چشماش تو. دوخت من

 

 و صورتم دستاش با و نشست تخت روى كنارم

 :گفت متعجبى صداى با و گرفت قاب

 



 بازى مسخره! نه؟ دیگه كنه مى شوخى داره_

 یه رفتن دمه بذار گفته بره خواد مى جدیدشه،

 .بذارم سرشون به سر خورده

 

 بهم از كردم، مرور خودم با و اخیر اتفاقات تمام

 سرگیجه تا غذاها از سرى یه با حالم خوردن

 احساس و میومد سراغم گاه بى و گاه كه هایى

 .كردم مى ضعف

 

 مى چه بودم، كرده عادت وضعیت این من

 .باشه حاملگى عالئم تونه مى اینا دونستم

 

 :زدم لب و كردم نگاه اردوان به وحشت با

 

 ...اردوان_



 

 .اردوان جان_

 

 ...واقعا هاگ_

 

 .ماسید دهنم تو حرف سینش به سرم برخورد با

 :گفت و گذاشت گردنم روى و دستش

 

 میریم فردا نباش، نگران تو نیست، چیزى_

 .دكتر

 

 :نالیدم بغض با

 

 !ندارى؟ دوست بچه تو_



 

 :داد جواب مكث كمى با اردوان

 

 . نه رو بزنه صدمه تو به بخواد كه اى بچه_

 

 !اى؟ صدمه چه_

 

 عالف باشى، نظر تحت همچنان باید تو میسكفر_

 . بیرون بنداز سرت از رو بچه فكر

 

 !چى؟ باشه درست سامیار حرفاى اگه_

 

 خودش با اونم انگار كرد، سكوت هم باز اردوان

 به و دستش و كشید عمیقى نفس بود، درگیر

 :برد موهام سمت



 

 از تر مهم ترى، مهم برام تو نیست، كه ایشاال_

 تهدید و جونت كه چیزى. دنیا این وت چیزى هر

 .خوام نمى رو كنه

 

 طرفى از بود، شده درگیر ذهنم ، بستم و چشمام

. اردوان حرفاى دیگه طرف از و سامیار حرفاى

 مى چیكار بچه این با باید بودم حامله واقعا اگه

 !كردم؟

 

 حال من نه موندیم، حالت همون تو اى دقیقه چند 

 نداشتم حوصله حتى ن،اردوا نه داشتم زدن حرف

 . كنم عوض و لباسام پاشم

 



 ، حالت همون تو لباس همون با خواست مى دلم

 .برم خواب به اردوان آغوش تو

 

 !كنى؟ عوض و لباست خوام نمى_

 

 . كردم جا به جا سینش رو و سرم

 

 نه_

 

 !كنم؟ عوضش خودم_

 

 نه_

 

 .میشى اذیت اینجورى آخه_



 

 بلند جاش از آروم ، كنم مخالفتى كه این از قبل

 و داشت برشون. بود شده آماده قبل از لباسام شد،

 سمت و دستاش و چشمام تو زد زل. كنارم اومد

 .رفت لباسم زیپ

 

 :گفت و كشید پایین آروم و لباسم زیپ

 

 استراحت بهتره نبود، خوب حالت اصال امشب_

 .كنى

 

 بیاره در تنم از و عروس لباس كه این از قبل

 :گفتم

 

 .ببخشى امشب بابت_



 

 !چرا؟_

 

 .چیز همه به زدم گند وضعیتم این با_

 

 معذرت بخواى كه نكردى اشتباهى كاره تو_

 .كنى خواهى

 

 ... اگه ولى اردوان_

 

 .حرفم وسط پرید سریع خیلى

 

 حداقل بزنم، حرف قضیه این راجب خوام نمى_

 . نزدم حرف دكترت با كه زمانى تا



 

 هك دستش ، شد یكنزد بهم اردوان ، گزیدم و لبم

 .انداختم پایین و سرم خورد تم.لخ بازوى

 

 نمباالت رو و دستم ، كشید پایین به رو و لباسم

 :گفت كه گذاشتم

 

 .شوهرتم كنم فكر_

 

 : زدم محوى لبخند

 

 !امشب؟ از_

 

 رزی و چسبوند گوشم به و سرش شد، نزدیك بهم

 :كرد زمزمه لب



 

 تو رفت اسمت فقط امروز وقته، خیلى_

 اسمت كه شدم شوهرت زمانى من ولى اسنامم،شن

 .شد حك قلبم رو

 

 .بودى زورگو همیشه_

 

 زد لبخند

 

 این. زورگوام همیشه خوام مى كه چیزى واسه_

 خیلى رو بله من. ندارم قبول هم بازیارو كاغذ

 پرسه مى عاقده هى وقت اون گرفتم تو از وقته

 اینجا االن كه نبود راضى اگه خب! وكیلم؟ آیا

 .كه نبود من اركن

 



 .خندیدم صدا با

 

 !كرد؟ گل بازیت منطق بى باز اردوان_

 

 .هست كه همینه اصال آره_

 

 :گفتم شیطنت با خودش مثل و كشیدم و لپش

 

 تموم چى همه نخواى چه بخواى چه دیگه اردى_

 .شد

 

 گونم روى و شستش و اشاره انگشت اردوان

 با و شد جمع هم از لبام كه طورى به گذاشت

 :گفت ندهخ

 



 .خوردم گول آخرشم. خانوم گرفتمت باالخره_

 

 انداختم باال ابرویى

 

 !؟ دیگه خوردى گول_

 

 !نخوردم؟_

 

 و خودش سمت كشید منو كردم، نگاهش اخم با

 كنار رفت مى لباسم سمت به دستش كه حالى در

 :گفت گوشم

 

 ترى خوشمزه بخورم، رو تو جاش به تونم مى_

. 
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 یا مشترك، زندگى از صبح اولین ، بود صبح

 ازب كه و چشمام. قانونى مشترك زندگى بگم بهتر

 رمخی كه مشكى چشم جفت یه به افتاد نگاهم كردم

 .بود شده

 

 و لرزونه مى و آدم دل ته كه هایى نگاه اون از

 . لبت گوشه بشینه لبخند یه میشه باعث



 

 به دستى. شد تر غلیظ ندشلبخ دید و لبخندم

 :گفت و كشید موهام

 

 !خوابیدى؟ خوب_

 

 .اوهوم_

 

 .شدى بیدار زود_

 

 :گفتم و كشیدم و لپش محكم

 

 نهك نگات اینطورى سرت باال بشینه یكى وقتى_

 . میشى بیدار باشى كه پادشاهم هفت خواب تو



 

 باعث و نشد لپم روى اشارش و شست انگشت

 .جلو بیاد لبم شد

 

 اومدن خوابت، تو بیان كردن بیجا ادشاهپ هفت_

 .تو با دونم مى من وگرنه شو بیدار سریع

 

 حلقه گردنش دور و دستام شد، بلند خندم صداى

 :گفتم هام قهقهه میون و كردم

 

 نمیان اونا خوابشون تو رم مى من_

 

 .كردى بیجا خیلى شما_

 

 .دیوونه_



 

 :داد جواب شیطنت با و انداخت باال ابرویى

 

 مى اینجور دارى صبحى اول كه تویى وونهدی_

 و دست به آب یه برو پاشو ، پاشو خندى،

 .بخوریم صبحونه بیا بزن صورتت

 

 !كردى؟ درست صبحونه_

 

 طور این كنى، درست تو موندم منتظر پس نه_

 .بخوریم شام یهو موندم مى منتظر باید

 

 ، شدم بلند جام از و كردم نثارش پررویى بچه

 به كه حالى در و زدم گونش روى اى بوسه

 :گفتم رفتم مى بهداشتى سرویس سمت



 

 .من دارم كدبانویى شوهر چه_

 

 خونه این تو من كه بود آخر و اول بار امروز_

 غذا خونه میام فردا از كنم، مى درست چیزى

 !ضعیفه؟ فهمیدى حالله، خونت نباشه آماده

 

 :زدم داد اونجا از و شدم بهداشتى سرویس وارد

 

 !بود؟ سكه چند مهریم دوانار_

 

 :گفت بلند صداى با یهو

 

 كرده فراموش رو مهمى این به موضوع اٌه اٌه_

 هخون این تو آخر باره گفتم من عزیزم خب بودم،



 گیرم مى واست عمارت یه كنم، مى درست غذا

 !خوبه؟ كنم، مى درست غذا برات روز هر اونجا

 

 تسم به كارم انجام از بعد و خندیدم صدا با

 هخون مرغ تخم ، سوسیس بوى رفتم، آشپزخونه

 و تنقالت از بود كرده پر و میز. بود برداشته رو

 .كرد مى نمایى خود میز رو رنگش خوش چایى

 

 :مگفت ذوق با و نشستم میز پشت سریع خیلى

 

 هنر یه انگشتت پنج هر از ماشاال، هزار ماشاال_

 .باره مى

 

 انداخت باال ابرویى

 



 !هنر؟ یه_

 

 .ندیدم ازت اى دیگه هنر این جز دیگه رهآ_

 

 لم. شدم خوردن مشغول لبخندش به توجه بى و

 قرار كه مسافرتى از خواستم و مبل روى دادیم

 چینى مقدمه بدون اردوان كه بپرسم بریم بود

 :گفت

 

 .شده آزاد سونیا_

 

 و كشید چونش به دستى. كردم نگاهش متعجب

 :گفت كنه نگاه بهم كه این بدون

 



 زا یكى شناسیم، مى ساله خیلى رو سونیا پدر_

 هك دوستایى از بود، خان كوروش قدیمى دوستاى

 در هم با گهگدارى ولى نبود صمیمى زیاد شاید

 .بودن ارتباط

 

 داد؛ ادامه و انداخت به نگاهى

 

 موقع همون از كرد مى تعریف خان كوروش_

 بوده حاضر و بوده خودش منفعت دنبال فقط

 .بزنه زمین رو همه خودش كار نرفت پیش براى

 كوروش سربازى میره محمدرضا كه سالى اون

 ازىب پارتى كلى با و سربازیشون سونیا باباى و

 ولى كنن، مى معاف و خودشون و خرن مى

 و سربازیش باید حتما كه بوده مدعى محمدرضا

 برابر چند شركتشون سهام قیمت سال اون بره،

 سهام بتونه كه این براى سونیا باباى و میشه



 شایعه سوزى آتش موقع بكشه باال رو محمدرضا

 به خبر زود خیلى و شده فوت محمدرضا كنه مى

 سهام تمام سونیا باباى و رسه مى جا همه

 وقتى محمدرضا. كشه مى باال رو محمدرضا

 كوروش ى نقشه اینا كنه مى فكر گرده برمى

 اموالش عالوه به داره دوست كه دخترى تا بوده

 .بگیره زشا و

 

 قرار گذشته داستان این كه این مثل ، زد خشكم

 .بشه تموم نبود

 

 !فهمیدى؟ كجا از اینارو_

 

 در شركاش از یكى با داشت سونیا پدر وقتى_

 خواست مى. شنیدم زد مى حرف باره این

 اموال طریق این از و بندازه من به و دخترش



 خودش ى تله همون از منم ، بكشه باال كوروشم

 ات همین براى. انداختنش گیر براى كردم فادهاست

 قدع از بعد بود قرار رفتم، پیش عقد سفره پایه

 مى كه شركتى كنه، جدیدش شركت وارد و من

 گند از سرى یه براى الپوشونیه یه دونستم

 كمدار سرى یه تونستیم مهگل كمك با. كاریاشون

 نم كه این از بعد البته. كنیم پیدا علیهشون بر

 اینارو تو دنبال اومدم و كردم ترك و عمارت

 جور و مدارك همه قبل از مهگل كه این. فهمیدم

 .كرده
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 روى و كرد مى سنگینى دستم رو كه چایى لیوان

 .شدم اردوان حرف ى ادامه منتظر و گذاشتم میز

 

 نیاسو گناهى بى تونسته وكیلشون كه این مثل_

 كاراى از حد چه تا دونم نمى ، كنه اثبات رو

 نیت از كه مطمئنم و این ولى خبره با باباش

 كه روزى و بود مطلع ما ازدواج براش باباش

 نمى جایى بابات كه فهمونم بهش مستقیم غیر

 معاملست اهل همیشه و بره زیرش آب كه خوابه

 باباش تصمیم گفت دخترش ازدواج براى حتى

 باهاشت باباش اگه حتى اضرهح و نیست مهم براش

 این وارد و اون خواستم نمى. كنه پشت بهش كرد

 شه، وارد داشت اصرار خودش ولى كنم بازى

 رمبب پیش دیگه جور یه كارارو خودم داشتم سعى

 هر به خواست مى. داشت پا یه اون مرغ ولى



 مى فكر موقع اون. من زن بشه شده كه قیمتى

 نای نیستم مطمئن مهنوز و باباشه مثل اونم كردم

 سهامش درصد چند باباش روز اون. باشه طور

 و من خواست مى كار این با و داد سونیا به و

 مى دخترش هاى ارزش از همش كنه، تحریك

 هفهموند بهم مستقیم غیر و باال مهریه از ، گفت

 پاى به بریزم و چیم همه بعدش باید كه بود

 ولى عزیز و دختره تك كرد مى وانمود. دخترش

 معامله دخترشم ازدواج با حتى اون نبود، اینطور

 روز به چه قراره نبود مهم براش و كرد مى

 جاى بود اومده سونیا كه این. بیاد دخترش

 هك سنگین انقدر باباش پرونده چون نداره نگرانى

 هم رو سونیا. بخوره خنك آب قراره ها حاال حاال

 كارى محكم از كار. بگیرن نظرش زیر سپردم

 .كنه نمى عیب

 

 !شى؟ انتقام واسه بیاد اگه_



 

 .زد رنگى كم لبخند

 

 ها عرضه این از بعدشم. كه نیست جنگ دیگه_

 به پشتش اون قرصه، زیادى ما پشت. نداره

 ره تونست نمى باباش وجود با و بود گرم باباش

 و نیست باباش كه حاال بده انجام رو كارى

 كج هتون نمى مطمئنا خرابه طور این اوضاع

 چیز همه به حواسشون ها بچه طرفى از. بره

 .نباش نگران هست،

 

 از اردوان كه دادم تكون سرى و گزیدم و لبم

 :گفت و زد موهام روى اى بوسه. شد بلند جاش

 



 منم. شى حال سره خورده یه بگیر دوش یه برو_

. چطوره اوضاع ببینم سیاوش پیش رم مى سر یه

 مى مسافرتم سهوا كه چیزایى. گردم مى بر زود

 .داریم بلیط فردا كن جمع خواى

 

 .آمادست چیز همه_

 

 .كن استراحت گردم مى بر تا پس_

 

 خونه از بوسیدنم با اردوان كه گفتم اى باشه

 و ذهنم كردن درگیر ى حوصله دیگه. شد خارج

 پیدا رو حمیرا خواست مى دلم فقط االن. نداشتم

 و راشین ى شماره و برداشتم رو گوشى. كنم

 :گفت سریع خیلى دادن جواب محض به گرفتم

 



 این مثل. كردم پیداش باالخره خانوووم، سالم_

 كه این مثل. قدیمى باغ خونه یه تو ورامینه، كه

 . هست خودشم ى خونه

 

 :گفتم تعجب با

 

 !بوده؟ خودش مطمئنى_

 

 و عكسش مگه. خودشه خوده بابا آره_

 .بوده همون گن مى! نفرستادى؟

 

 !كردى؟ پیداش كجا از اصال!طمئنى؟م كجا از_

 

 ...خاكه سره میره بار چند اى هفته كه این مثل_

 



 :داد ادامه و كرد مكث اى لحظه

 

 پیداش همونجا. بود درست حدسم. خان كوروش_

 ادزی. ورامین به رسیدن تعقیبش از بعد و كردن

 .زهرا بهشت میاد

 

 :گفتم لب زیر و بستم و چشمم

 

 .بفرست برام و آدرسش_

 

 !پیشش؟ برى خواى مى_

 

 .آره_

 



 !تنها؟_

 

 آره_

 

 پیچوندن كردى فكر! شدى؟ دیوونه فرمیسك_

 چشمى چهار اون اوضاع این با! راحته؟ اردوان

 ازش زارن نمى ثانیم یه و هست بهت حواسش

 برى بپیچى خواى مى تو بعد ، شى دور

 ! نزدیكیاش؟ همین كردى فكر! ورامین؟

 

 :تمگف و زدم موهام به چنگى

 

 .كنم مى كاریش یه بفرست و آدرس تو_

 



 ارك ترسم مى شقى كله تو بعد، برا بمونه آدرس_

 اونم خورده سرما دلیار وقته چند. بود دستمون

 فعال. میومدم باهات وگرنه بذارم تنها تونم نمى

 نظره به. زد زنگ بهش فرستم مى و شمارش

 بخواى كه این تا بهتره االن تلفنى ارتباط من

 .ببینیش ىحضور

 

 !دارى؟ و شمارش_

 

 .آوردم گیر آره_

 

 :گفتم وال و هول با

 

 حرف باهاش باید. حاال همین راشین، بفرست_

 .بزنم



 

 .كنم مى اسش برات االن برم من پس باشه_

 

 اردوان كه این از قبل سریع، فقط راشین باشه_

 .بزنم حرف باهاش باید بیاد

 

 .فعال. فرستم مى االن باشه_

 

 ى خیره استرس با بینمون ارتباط شدن قطع با

 ىس. شدم اتاق تو رفتن راه مشغول و شدم گوشى

. ودب راشین.  واسم اومد پیام كه بود نگذشته ثانیه

 :متن یه با بود فرستاده شماره یه

 

 وت دل فقط، نكن كارى خراب خدا ترو فرمیسك_

 .نیوفته واست اتفاقى وقت یه كه نیست دلم



 

 سنف. دوختم شماره به و فتمگر متنش از و نگاهم

 ور گذاشتم و دستم و فرستادم بیرون و شدم حبس

. بده جواب تا موندم منتظر و گذاشتم شماره

 بهش زاده خواهر یه عنوان به خواستم مى امروز

 تنها باالخره كه اى زاده خواهر یه. بزنم زنگ

 .كرده پیدا و فامیلش

 

 [۱۱:۴۴ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک

 

#part_570 

 

 

 



 صداى شنیدن با ، داد جواب كه نكشید ولىط

 و دهنم آب و گزیدم و لبم. شد خالى دلم ته حمیرا

 .دادم قورت

 

 .بفرمایید بله،_

 

 . شد قفل لبام و نشست هم روى چشمام

 

 !دارید؟ و من صداى بفرمایید، علو،_

 

 لرزونى صداى با و دادم بیرون صدا بى و نفسم

 :گفتم

 

 ....حمیرا... حم_

 



 به نگاهم كنه، سكوت كه بود اون نوبت ربا این

 حرف براى وقت زیاد افتاد، روم به رو ساعت

 :گفتم تر محكم بار این همین براى نداشتم زدن

 

 رىهمینجو كردین فرمیسك،فكر منم،! شناختین؟_

 ! كنم؟ نمى پیداتون دیگه برین بذارین

 

 :گوشى تو پیچید آرومش و متعجب صداى

 

 !!فرمیسك_

 

 ىب گشتم دنبالت چقدر دونى مى. نشناختی پس_

 !معرفت؟

 

 :دادم ادامه بغض با شد بلند كه گریش صداى



 

 پیدات تا گشتم چقدر عروسیم براى دونى مى_

 و دختر مثل اردوان و من گفتى نمى مگه! كنم؟

 !نیومدى؟ هات بچه عروسى براى چرا ، پسرتیم

 و من كردى تعریف كه چیزایى اون با كردى فكر

 نه! باشیم؟ متنفر ازت عمر آخر تا رهقرا اردوان

 مه تو. شدیم شوكه فقط ما نیست، اینطور اصال

 انجام رو كارى همون هم تو بودى، ما مثل یكى

 من مثل توام. نه یا خوبه دونستى نمى كه دادى

 اردوان مگه اصال كردى، سكوت و دیدى و مریم

 وقت هر من! شد؟ متنفر ازم من سكوت خاطر به

 مى بد حالش میاوردیم و اردوان اسم مریم پیش

 نگاش حالت با تا كرد مى و تالشش تمام و شد

 فكر اولش چرا دروغ. كنم سكوت بفهمونه بهم

. اردوان خوده سره زیر چي همه كردم مى

 كوروش ، زدى مریم به كه حرفاییم اون راجب

 دیگه یكى به دادى نمى انجام تو ، خواست ازت



 زمال افتاد، مى فاتاتفا این تمام بازم و گفت مى

 دستت از ما كنى، سرزنش و خودت نیست

 مزخ یه شد،درسته تموم گذشته نیستیم، دلخور

 همچنان همه و گذاشت هممون دل رو بزرگ

 تا دیگه كشیدن درد ولى كشیم مى درد داریم

 ىب فكراى و انتقام و دورى! كى؟ تا دشمنى! كى؟

 كجا از اصال! كى؟ تا جا بى و قضاوت و خود

 خوب و امروز همین بیا باشیم زنده فردا تا لوممع

 ناراحت ازت اردوانم كن باور. كنیم زندگى

 مونبه سالها این تمام و پاكیت و خوبي تو نیست،

. حمیرا باشى بد تونى نمى تو كردى، ثابت

 حركت وقت هیچ ولى داشتى دوست و كوروش

 و سرت میومد كه كوروش. ندیدم ازت اشتباهى

 ىم فكر نداخت، مى گل لپات و نپایی نداختى مى

 از ولى شدیم مى! شدیم؟ نمى متوجه ما كردى

 از اینا كردیم مى فكر ما. كه نداشتیم خبر دلت

 كوروش. كه نداشتیم خبر دلت از ، خجالته روى



 تا داشت نگه خودش كنار سیمین مثل هم رو تو

 دلیلت تو دونست نمى ولى بمونه مخفى رازش

 این. ایه دیگه چیزه تعمار این تو حضور براى

 من به حواست تمام و موندى تنها سال همه

 ! نیست؟ بس اینا بود، اردوان

 

 جلوى كه اشكى پرده تا گذاشتم هم روى و چشمام

 . بزنم كنار رو گرفته و دیدم

 

 دست از و چیزمون همه ما. حمیرا برگرد_

 برگرد. بدیم دست از هم رو تو خوایم نمى. دادیم

 . پیشمون

 

 بهش هقش هق. شد تر بلند حمیرا هق هق صداى

 بغضم طرفى از و داد نمى زدن حرف ى اجازه

 روى جا همون. بود كرده سد و من گلوى راه



 هگری وسط آرومى صداى با حمیرا كه نشستم مبل

 :گفت هاش

 

 ینازپر به شباهتت قشنگم، فرمیسك گلم، دختر_

 مثل درست دختر یه و رفت پریناز ستودنیه،

 قلب یه با دختر یه گذاشت، اج به خودش

 پر پریناز روح كه لحظه همون كنم فكر. مهربون

 .شده متولد نو از بازم.  تو جسم تو اومده كشیده

 تلخى اومده و شده ظاهر دیگه جسم یه با بار این

 رویى چه با دونم نمى من. بچشه و روزگار هاى

 تو چشماى هم چون ، كنم نگاه چشمات تو باید

 شرمندم دوتون هر از. پریناز هم و بینم مى رو

 .شرمندم جفتتون از فرمیسك،

 

 . نشه بلند گریم صداى تا گرفتم گاز و لبم

 



 دعاى دیدمتون، دور راه از.اومدم عروسیتون_

 عروس لباس تو. كردم راهتون ى بدرقه و خیرم

 طور همون درست ، بودى شده همیشه از زیباتر

 ات دو ماش خوشبختى آرزوم. بودم كرده تصور كه

 مى فقط. ندارم آرزویى هیچ دیگه حاال و بود

 ك،فرمیس نباشین من نگران.  ببخشین و من خوام

. گردم برمى باشم تنها مدت یه خوبه، جام من

 نباش من نگران اصال. عزیزم زنم مى سر بهتون

 .راحتم اینجا من

 

 خواى مى موقعیتى همچین تو و دخترتم گى مى_

 ! بذارى؟ تنهام

 

 اردوان بودن با عزیزم، میشه درست یزچ همه_

 ...ت

 



 .حمیرا حاملم من_
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 هند تونستم مى تلفن پشت از كرد، سكوت حمیرا

 كرده تعجب اونم.  ببینم و گردش چشماى و باز

 باور كه اردوانى اردوان، مثل من، مثل بود،

 حس رو بچه اون وجودش كه منى و بود نكرده

 .كردم مى

 



 مگه! چى؟ یعنى! ؟ فرمیسك گى مى دارى چى_

 ...تازه اردوان و تو

 

 :دادم ادامه من و خورد و حرفش حمیرا

 

 راستش... راستش. اردوانم پیش وقته خیلى من_

. شه اینطور كردم نمى فكر... ولى بگم چطور

 ینا رفتنش قبل سامیار ولى نیستم مطمئن هنوزم

 نمى فكرم بهش ولى دارم و عالئمش. گفت بهم و

 استرس خاطر به كردم مى فكر یعنى كردم،

 دردارو انواع دارم عمر یه من اخیره، اتفافات

 عالئم تونه مى دردا این دونستم چه چشم مى

 انقدر من و افتاده عقب هم ماهانه. باشه حاملگى

 .حمیرا ترسم مى. نشدم متوجه بودم كارام درگیر

 دارى بچه از یچىه من. كنم چیكار دونم نمى

 .دونم نمى



 

 ! شدى؟ متوجه كى از_

 

 .دیشب_

 

 !رفتى؟ دكتر_

 

  هنوز نه_

 

 شرش از نشده دیر تا. دكتر برو فرمیسك_

 خواى مى. مامانت مثل میشى وگرنه. شو خالص

 خواى مى! دنیا؟ این به بیاد دیگه فرمیسك یه

 نفر یه و شى راحت خودت آوردنش دنیا به موقع

 و خودت زندگى داستان! كنى؟ بدبخت رو دیگه

 چه هر فرمیسك! نشد؟ عبرت درس برات مامانت



 براى حاملگى. بكن رو قضیه قال و برو زودتر

 ! دونستى؟ نمى اینارو. خودكشى یعنى تو

 

 .گفت مى عصبانیت و داد با اینارو ى همه حمیرا

 حد چه تا فهمید شد مى و لرزید مى صداش

 .كرد مى ارتكر و اردوان حرفاى اونم. عصبیه

 

 :گفتم بغض با و انداخت شكمم به نگاهى

 

 !گردى؟ برمى_

 

 كه حالى در و. كرد سكوت اى لحظه حمیرا

 :گفت كشید مى عصبى نفساى

 



 اون تا میام، بعدش. بدم انجام رو كارى یه باید_

 .باش خودت مراقب موقع

 

 !كارى؟ چه_

 

 .بهت گم مى موقعش به_

 

 موقعش به فتىگ مى كه حرفایى این ى همه مثل_

 !فهمیدم؟ سال چندین بعد و فهمى مى

 

. كنم مى تو خاطر به كنم كارى هر باش مطمئن_

 .ترى ارزش با براى چیزى هر از تو

 

 فقط بكنى، كارى من خاطر به خوام نمى_

 .برگرد



 

 یه قبلش فقط. گردم برمى فرمیسك، گردم برمى_

 آخر تا ندم انجامش اگه كه دارم نشده تموم كار

 من نگران تو. ببخشم و خودم تونم نمى عمر

 .بیوفته بدى اتفاق زارم نمى نباش

 

 .گردى برمى كه بده قول_

 

 .ترسیدم بعدش جواب از و كرد سكوت حمیرا

 

 امحرف به شده شده حاال تا. گردم برمى كه گفتم_

 !نكنم؟ عمل

 

 !محمدرضاس؟ به مربوط_

 



 !اون؟ چرا_

 

 .مونده گذشته از كه كسیه تنها چون_

 

 دادن دست از با و كارش تقاص هم محمدرضا_

. داد پس پسرش از دورى و عالقش مورد زن

 آزاد كى نیست معلوم و زندونه گوشه كه االنم

 .میشه

 

 : پرسیدم تعجب با

 

 !كارى؟ چه_

 

 گرفتش صداى با و داد بیرون و نفسش حمیرا

 :گفت



 

 .داشت دوسش كه زنى به درازى دست_

 

 !چى؟ یعنى_

 

 دست از و عقلش محمدرضا شد اعثب مستى یه_

 این تمام كوروش كه كنه كارى مریم با و بده

 از اى لحظه نتونه اتفاق اون به فكر با سالها

 مریم شب اون از كنم فكر. بكشه دست انتقام

 . شد حامله

 

 لىخی حمیرا بپرسم، سوالى بتونم كه این از قبل

 :گفت سریع

 



 ورمد از باش مطمئن ولى. برم باید فرمیسك_

 برمى زود خیلى. گردم برمى. هست بهت حواسم

. دكتر برو حتما. گفتم بهت چى نره یادت. گردم

 وت. تره مهم دنیا این تو چیزى هر از تو سالمتى

  .پریناز جاى حتى. كنى زندگى باید حاالها حاال

 

 :فتمگ وال و هول با گوشم تو پیچید كه بوق صداى

 

 الو حمیراااا ، الو الو،_

 

 جام از. بود خاموش گرفتم، دوباره و شمارش

. رفتن راه به كردم شروع استرس با و شدم بلند

 مى كارى چه! زد؟ مى حرف و از حمیرا

 بده؟؟ انجام خواست
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 رپك ى قیافه با اردوان و گذشت ساعتى دو یكى

 و بوسید و پیشونیم همیشگى عادت به. خونه اومد

 دنبالش تعجب با. رفت خوابمون اتاق سمت هب

 من كه افتاده اتفاقى یه كردم مى حس. افتادم راه

 . خبرم بى ازش

 

 تخت روى و كرد باز و پیراهنش هاى دكمه

 روى و دستاش كه حالى در و كشید، دراز

 :گفت اى خسته صداى با ذاشت مى چشماش



 

 از زنم مى زنگ كنى درست ناهار خواد نمى_

 . بیارن چى یه بیرون

 

 و نشستم تخت روى كنارش و شدم نزدیك بهش

 :پرسیدم مردد

 

 !اردوان؟ خوبى_

 

 خوابم احیانا اگه خستم، خورده یه كنم فكر آره_

 .كن بیدارم دیگه ساعت یه برد

 

 !نخوابیدى؟ دیشب_

 

 نه_



 

 این تونست نمى و بود ناراحت چیزى از

 این تو دونستم كنه،نمى مخفى ازم رو موضوع

 نمى. بذارم تنهاش یا باشم كنارش باید عیتموق

 .تنهایى یا داره نیاز من به دونستم

 

 دست كه رفتم مى كلنجار خودم با همینطور

 :گفت و گذاشت تخت روى و دیگش

 

 .اینجا بیا_

 

 دراز كنارش و نشست لبم روى محوى لبخند

 هك دستش و گذاشتم سینش روى و سرم. كشیدم

 این مثل. گذاشتم هم روى و چشمام شد حلقه دورم

 .داشت نیاز بیشتر من به كه



 

 آرومى صداى با نشست سینش روى كه دستم

 :گفت

 

 !كردى؟ آماده و وسایالت_

 

 .آره_

 

 از حتى. كرد سكوت و گفت آرومى اى خوبه

 فتادها اتفاقى یه دونستم مى كشیدناشم نفس صداى

 .بزنه حرف راجبش خواد نمى و

 

 ىاینجور اگه پرسم،ن چیزى فعال دادم ترجیه ولى

 .فهمم مى كه باالخره. كنه سكوت بذار تره راحت

 



 هیچ. موندیم حالت همون تو اى دقیقه چند

 لحظه هر و بود گشنم. نبرد خوابمون كدوممون

 . شه بلند شكمم قور و قار صداى برد ممكن

 

. اردوان صورت به زدم زل و شدم خیز نیم آروم

 شچشما جلوى از و دستش و خورد تكونى

 مى لو و درونش حال كه چشمایى. برداشت

 . دادن

 

 .گشنمه من اردوان_

 

 تبرداش و گوشیش. شد بلند جاش از حالى بى با

 :گفت

 

 !خورى؟ مى چى_



 

 :گفتم سریع خیلى

 

 .فود فست_

 

 ضرر نداره خاصیت حداقل كه بخور چیزى یه_

 .باشه نداشته

 

 نظر به مظلوم كردم سعى و كرد جمع و لبام

 برسم

 

 .خواد مى دلم فود فست حاال من وبخ_

 

  كرد رو و زیر و گوشیش هاى شماره



 

 !بدم؟ سفارش چى_

 

 .كردم مكث كمى

 

 ساالد با برگر چیكن نه نه همبرگر، پیتزا،_

 . باشه مشكى نوشابشم سزار،

 

 مردونه لبخند و انداخت بهم نگاهى چشم باالى از

 لبخند اون از. رفت ضعف براش دلم كه زد اى

 .حال بى و ستهخ هاى

 

 رو دادن سفارش از بعد و گرفت رو اى شماره

 :گفت و من سمت كرد

 



 .رسه مى دیگه پنج و چهل تا حداكثر_

 

 .دیر چقدر_

 

 .دیگه كشه مى طول بیارنش و شه آماده تا خب_

 

 .شدم نزدیك بهش و دادم تكون سرى

 

 باز و بود بسته كه پیراهنش آخر و دكمه تا چند

 پیراهنش. بود زده زل بهم جبتع با اون و كردم

 .كردم بلند و سرم و آوردم در تنش از و

 

 حال سر خورده یه بگیر دوش یه برو پاشو_

 نداشتى حسابى درست خواب مدت این. شى

 رو افتاد كارا همه. بودى دوییدن حال در همش



 هات خستگى تمام سرد آب دوش یه به. تو دوش

 .میبره و شوره مى و

 

 كه حالى در و گرفت و دستم.  زد لبخند بازم

 سمت كشید و من كشید مى دراز تخت روى بازم

 . خودش

 

 خیمه روم كه حالى در و خوابوند تخت رو و من

 :گفت زد مى

 

 سر و من تونه نمى تو اندازه به چیزى هیچ_

 .من فرفریه كنه حال

 



 لقف و لبام بدم و جوابش بتونم كه این از قبل و

 و شه بسته خود به خود چشمام شد باعث و  كرد

 .نكنم بازشون زدن و در زنگ كه زمانى تا

 

 .گذشت مى زود آغوشش در زمان چقدر
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 غذارو ظرف. كردم دم چایى. شد خورده ناهار

 ختمری چایى. یخچال تو گذاشتم و باقیش و شستم



 كاناپه، روى بود داده لم. اردوان سمت رفتم و

 .دیگه جایه فكرش و بود تلویزیون ى خیره

 

 برگشت. بهم ریختم و افكارش و نشستم كنارش

 بى و انداخت میز روى سینى به نگاهى و سمتم

 :گفت چینى مقدمه

 

 نماو بگیره، دكتر وقت برات گفتم راشین به_

 .سفرمون از قبل فردا

 

 و كرد شكمم به اى اشاره. كردم نگاهش متعجب

 :گفت

 

 .نه یا خبره چه تو اون بفهمیم ایدب باالخره_

 



 مى یادم پاك داشت. فهمیدم و منظورش تازه

 . رفت

 

 موكول سفرمون بعده به و فهمیدنش تونیم مى_

 .هش كوفتمون مسافرتمون اولین خوام نمى. كنیم

 

 .برگردوند ازم و روش جدیت همون با اردوان

 

 یالمخ باید. شده دیر خیلى االنشم تا ، نكرده الزم_

 .شه احتر

 

 !چجورى؟_

 

 !چجورى؟ چى_

 



 حامله من كه این! میشه؟ راحت خیالت چجورى_

 !نباشم؟

 

 .بهم دوخت و عصبیش نگاه

 

 تو منو نیست، دارى بچه وقت االن فرمیسك_

 اول. كنیم ریسك االن تونیم نمى. راهیم اول تازه

 .بعد شیم مطمئن سالمتیت از باید

 

 .سالمتم االنشم من_

 

 . نكن لج! فرمیسسك_

 

 امروز. شم بلند جام از شد باعث بلندش صداى

 اهر بیمون دعوائى خواستم نمى و بود عصبى كال



 بهش باره این در و آخرم حرف باید ولى بیوفته

 .زدم مى

 

 هیچ من بود اشتباه سامیار حرفاى اگه اردوان_

 اگه ولى. كنم نمى شدن دار بچه براى اصرارى

... 

 

 :دادم ادامه مردد و مكث كمى با

 

 بچه این تونى نمى تو بود درست حرفاش اگه_

 ، اردوان كشم نمى و بچم من. بگیرى ازم رو

 .كشم نمى

 

 زدناش صدا وبه رفتم اتاقم سمت به عجله با و

 مى درك و این بود نگرانم. نكردم اى توجه هیچ



 اونم .بگیره اشتباهو تصمیم ذاشتم نمى ولى كردم

 وارد دونیم ىنم هنوز كه اى بچه این قبال در

 .مسئوله نه یا داره وجود

 

 

 برد مى خوابم داشت كه موقعى درست شب اون

 مى چون نكردم اعتراضى. كردم بغلم پشت از

. داریم نیاز آغوشى هم این به دومون هر دونستم

 من و بود نفر یه اون چون شاید... من مخصوصا

 ...شاید خواستن، مى آغوش نفر دو شاید نفر، دو

 

 

                           *** 

 



 زود. كه مثبته آزمایشم جواب عزیزم، مباركه_

 .بعد باال بیاد شكمت ذاشتى مى فهمیدى

 

 ور گذاشت و دستش و كشید كوتاهى جیغ راشین

 .دهنش

 

 فرمیسك یعنى! مطمئنین؟ نمیشه، باورم وااااى_

 !حاملست؟

 

 .انداخت راشین به نگاهى عینكش باالى از دكتر

 

 زنگ بهم كه اولش. مباركه. احتشام ومخان بله_

 .دارین راهى تو و سوم بچه كردیم فكر زدین

 



 ى خیره همچنان من و كرد بغلم پشت از راشین

 .كردم شوخى بگه شاید تا بودم دكتر

 

.  كنم مى قش خوشحالى از دارم فرمیسك واى_

 آخه كن نگاش واى اى. خانوم میشى مامان دارى

 میشى مامان ارىد فرمیسك! شدى؟ شوكه چرا

 ! چى؟ یعنى این فهمى مى

 

 .خندید آروم دكتر

 

 اه بچه براى كنم فكر خوشحالى االن كه انقدرى_

 نمى باورت كه اوایل نداشتى، ذوق انقدر خودت

 .جان فرمیسك مثل درست ، شد

 



 وت حمیرا حرفاى و نشست لبم روى محوى لبخند

 :شد اكو سرم

 

 شرش از نشده دیر تا. دكتر برو فرمیسك"

 خواى مى. مامانت مثل میشى وگرنه. شو خالص

 خواى مى! دنیا؟ این به بیاد دیگه فرمیسك یه

 نفر یه و شى راحت خودت آوردنش دنیا به موقع

 و خودت زندگى داستان! كنى؟ بدبخت رو دیگه

 چه هر فرمیسك! نشد؟ عبرت درس برات مامانت

 براى حاملگى. بكن رو قضیه قال و برو زودتر

 ! "دونستى؟ نمى اینارو. خودكشى ىیعن تو

 

 دور سرم از رو حمیرا حرفاى كردم، بلند و سرم

 :گفتم كردم مى حسش تازه كه ذوقى با و ریختم

 

 !سالمه؟! دكتر؟ خانوم وقتشه چند_
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 بود خوشحال اون. برگشتیم مطب از راشین با

 با اردوان ونستمد نمى ولى بودم خوشحال من

 اب راشین. نه یا میشه خوشحال خبر این شنیدن

 از و اولش حاملگي خبر كه موقعى از ذوق

 كرده تالفى دومى سره و شنیده شوهرش زبون

 به باید چى دونستم نمى من و كرد مى تعریف

 . بگم اردوان



 

 سكوت راشین كه شدم مى كالفه داشتم كم كم

 تعجب با و دكشی پر لباش روى از لبخند كرد،

 :گفت

 

 !فرمیسك؟ شده چیزى_

 

 .دادم تكون نفى ى نشونه به سرى

 

 .هیچى نه_

 

 هب ناراحتم حتى نیستى، حال خوش كنم مى حس_

 !ترسى؟ مى! میاى؟ نظر

 



 مى اردوان برخورد از آره، بگم خواستم مى

 :گفتم جاش به اما ترسم،

 

 .شدم شوكه خورده یه فقط نه_

 

 ماا نشست فرمون پشت راشین. شدم ماشین سوار

 :گفت و  من سمت چرخید نكرد، روشن و ماشین

 

 .كنى مى نگرانم دارى فرمیسك_

 

 .بستم و چشمام

 

 .خواد نمى بچه گه مى اردوان_

 



 ؟!چییییییییى؟_

 

 و بمل گفتم، چى فهمیدم تازه راشین بلند صداى با

 هم هب دستامو استرس با كه حالى در و گرفتم گاز

 :گفتم مالیدم مى

 

 .باشه خطرناك برام كه ترسه مى_

 

 ....آخه ولى_

 

 اومده یادش چیزى تازه انگار كه طورى بعد

 :گفت وحشت با باشه

 

 چیزى همچین به من چرا فرمیسك واى قلبت،_

 ارسامی مگه ببینم وایسا اصال! بودم؟ نكرده فكر



 موضوع این اول اون نگفتى مگه نبود، دكترت

 اونم حتما ودب مشكلى اگه خب ، گفته بهت رو

 !نه؟ دیگه كرد مى مخالفت

 

 سوى كور حرفش این با راشین، سمت چرخیدم

 : زدم لب آروم.شد روشن دلم تو امیدى نور

 

 .گى مى راست-

 

 لبخندى راشین. بودم نگران هنوزم دلم تهه اما

 .زد

 

 زنیم، مى حرف دكتر با نباش، نگران بابا_

 زنیم مى زنگ اصال گیم، مى كامل و شرایطت

 هیچ كردن رعایت با باش مطمئن سامیار، به



 احتنار اصال. افته نمى بچه نه تو واسه نه اتفاقى

 .نباش

 

 :دادم قورت و دهنم آب

 

 !كنى؟ مى واسم كارى یه راشین_

 

 كرد نگاهم سوالى

 

 !كارى؟ چه-

 

 منفى آزمایش جواب بگى اردوان به میشه_

 !بود؟

 



 .شد گرد چشماش

 

 خواى مى كه نگو !فرمیسك؟ گى مى دارى چى_

 .بدى فریبش

 

 نمى و اردوان تو راشین. مجبورم ولى نه_

 ترسم مى مونه، مى پاش بزنه حرفى یه شناسى

 كنن مى فكر. كنه دور ازم رو بچه این جورى یه

 و كنم آمادش باید من، قاتل بشه قراره بچه این

 نهبتو سامیار شاید. بزنم حرف سامیار با قبلش

 .كنه قانعش

 

 .دارن دوست بچه امرد همه_

 

 .باشه داشته دوست اردوان نكنم فكر_



 

 :گرفت و دستم آروم راشین

 

 بحث اگه داره، دوست بیشتر و زنش ولى داره،_

 بچه براش تونستن مى زنا از خیلى بود بچه

 هك نفر دو بین از اون. نه و فرمیسك ولى. بیارن

 .كرده انتخاب رو تو داره دوستشون

 

 :داد ادامه و كرد مكث كمى

 

 !درستیه؟ تصمیم این مطمئنى_

 

 .دادم تكون سرى

 

 :گفت و كرد روشن و ماشین



 

 گفتى چى هر ، بزن حرف باهاش خودت پس_

 خواى مى كه كارى به قبلش فقط. كنم مى تایید

 .نیست شوخى موضوع این كن، فكر خوب بكنى
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 ازم ناراحتى با شینرا خونه به رسیدنمون با

 بى دلیار كه این مثل.  رفت و كرد خدافظى



 عجله  با بود مجبور راشین و كرده مى قرارى

 .خونه برسونه و خودش

 

. داشتیم پرواز امشب. بود نیومده هنوز اردوان

 احساس لحظه یه. بیاد نداشت قصد هم حمیرا

 اب و نكشید طول زیاد حس این ولى كردم تنهایى

 كمش به دستى استرس با راهیم تو ى بچه به فكر

 :زدم لب آروم و كشیدم تختم

 

  .دارم مى نگهت ، میوفته اتفاقى چه نیست مهم_

 

 دمكر آماده غذا به سریع. رفتم آشپزخونه سمت به

 و گرفتم سرى سر دوش یه. حموم تو پریدم و

 رژ. پوشیدم و كوتاهم هاى پیراهن از یكى

 نم موهاى مزد و داشت دوست اردوان كه قرمزى

 .كردم رها شونم روى و دارم



 

 اردوان.  در سمت چرخیدم شد باز كه اتاق در

 لبخند و كرد برانداز و پام تا سر اى لحظه. بود

 :زد محوى

 

 .باشه آفیت_

 

 هب طبیعى لبخندم كردم سعى و رفتم سمتش به

 . برسه نظر

 

 .خوردى و سالمت آقا، شد عرض سالم_

 

 پیشونیم روى لباش و شد حلقه كمرم دور دستش

 .نشست

 



 .میره یادم چى همه بینم مى رو تو_

 

 سمت به و شدم رد كنارش از شیطنت با

 .رفتم آشپزخونه

 

 برگشتم و كردم خاموش و زیرش بود آماده غذا

 كانتر به تكیه اردوان دیدم كه آمادست غذا بگم

 .كنه مى نگام داره

 

 چى به داره دونستم مى خوب بود جدى نگاهش

 لو و چى همه نگاهم كه این از قبل. كنه مى فكر

 :گفتم و شدم میز چیدن مشغول بده

 

 باید كنم فكر. بود منفى جواب. دكتر رفتیم_

 مسخرش شوخى بابت و سامیار به بزنم زنگ



 دلم لحظه یه. شدم مى امیدوار داشتم. كنم ترورش

 . نشد ولى. لرزید براش

 

 كانتر از و تكیش اردوان. دادم قورت و دهنم آب

.  كرد بغلم پشت از. شد نزدیك بهم و برداشت

 آرومى صداى با و شونم رو گذاشت و سرش

 :گفت

 

 فكر راجبش بود خوب خوبه حالت كه روزى_

 از خوبى ى خاطره. حاال نه ولى. كنیم مى

 ...ترسم مى و ندارم حاملگى

 

 .حرفش وسط پریدم و چرخیدم بغلش تو

 



 رسوندنش دیر بوده، تنها من مامان اردوان ولى_

 دوستش كه كسى كنار اونم اگه شاید. بیمارستان

 زنده االن بیمارستان رسید مى زود و بود داشت

 ...من بشه اون منم عاقبت نیست قرار. بود

 

 باعث و نشست لبم روى اردوان اشاره انگشت

 .بخورم و حرفم ى ادامه شد

 

 از و بچش ، بود حامله اونم! چى؟ من مامان_

 ... ودشخ و داد دست

 

. كردم مى درك رو فاجعه عمق داشتم تازه

 مادرش یاد تازه. بود پر جا همه از دلش اردوان

 .داشت درد چقدر اردوان. بود حامله اونم. افتادم
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 !اى؟ آماده فرمیسك_

 

 همیشه مثل كه اردوانى به و كردم بلند و سرم

 نگاه بود ایستاده در بچهارچو تو خوشتیپ

 .كردم

 



 .ماشین تو بذار چمدونم این فقط آره_

 

 اونجا .بیارى لباس زیاد خواد نمى گفتم فرمیسك_

 این برگردوندن براى كه كنى مى خرید انقدر

 .گیرى مى عذا لباس همه

 

 كرده آماده قبل از كه و شالم. شدم بلند جام از

 .برداشتم صندلى روى از و بودم

 

 ریمب دوباره نیست نیاز داریم و چیزى یه وقتى_

 . بار هزار این بخریم

 

 :گفت و گرفت و چمدون ى دسته اردوان

 

 !الزمه؟ اونجا براى وسایال این ى همه حاال_



 

 اینارو برو زدن غر جاى. الزمه اردوان آره_

 . بیام تا ماشین تو بذار

 

 از باش زود گفتن با و داد تكون سرى اردوان

  .شد خارج اتاق

 

 چیزى وقت یه تا انداختم اتاق به سرسرى نگاه

 هك نفرمون دو عكس به نگاهى. باشیم نذاشته جا

 مكث عكس روى اى لحظه. افتاد بود تخت كنار

 بل زیر لبخند با و كشیدم شكمم به دستى. كردم

 :كردم زمزمه

 

 .نفر سه میشه زودى به نفرمون دو جمع_

 



 اردوان. شدم خارج خونه از و برداشتم و كیفم

 هك نشستم كنارش سریع خیلى. بود فرمون پشت

 :گفت و سمتم برگشت

 

 !نذاشتى؟ جا چیزى_

 

 نه_

 

 !مطمئنى؟_

 

 : سمتش برگشتم تعجب با

 

 !مونده؟ جا چیزى نه_

 



 مى روشن و ماشین كه حالى در و زد لبخندى

 :گفت كرد

 

 بار رو خونه كل قراره كردم حس لحظه یه_

 خودمون وقتى صالا. ببریم خودمون با بزنیم

 !هتل؟ بریم اونجا باید چرا داریم خونه اینجا

 

 مسخره گفتن با و زدم بازوش به اى ضربه

 تویى امید به الهى لب زیر. گرفتم ازش و نگاهم

 گوشیم لحظه همون. كرد روشن و ماشین و گفت

 .خورد زنگ

 

 .گرفت فرا و وجودم كل ترس حمیرا اسم دیدن با

 ىنگران با كه انداختم وانارد به نگاهى استرس با

 :گفت



 

 !كیه؟_

 

 سریع خیلى همین براى بگم دروع تونستم نمى

 :گفتم

 

 .حمیرا_

 

 بدون چسبید سفت و فرمون. هم تو رفت اخماش

 :گفت كنه نگام كه این

 

 .داره چیكارت ببین بده جواب_

 

 . دادم جواب و دادم تكون سرى



 

 .علو_

 

 !كجایى؟ فرمیسك علو_

 

 جواب وال و هول با شد اعثب نگرانش صداى

 :بدم

 

 !شده؟ چیزى حمیرا! چطور؟ ماشین، تو_

 

 تونه مى كه جایى تا بگو اردوان به فرمیسك_

 فرار ازش فقط دیدین مشكوك مورد. باشه مراقب

 .كنه گمتون كه جورى یه. كنین

 

 .شد تا چهار چشام



 

 راجب! مشكوكى؟ مورد چه! شده؟ چى حمیرا_

 !زنى؟ مى حرف چى

 

 خیرم نگرانى با اردوانم شد باعث بلندم صداى

 بلندى صداى با و. گرفت دستم از و گوشى. شه

 :گفت

 

 !خبره؟ اینجا! شده؟ چى حمیرا علو_

 

 ، بود عصبى. شدم اردوان ى خیره نگرانى با

 كه گفت مى بهش داشت چى حمیرا دونم نمى

 ندچ خشمش و شد بیشتر فرمون رو دستش فشار

 .برابر

 



 میخكوب من و زد مى حرف راحمی با اردوان

 تو .ببرم بویى چیزى از شاید تا بودم شده اردوان

 پیچید ماشینى یهو كه بودیم دار و گیر همین

 كنترل اردوان لحظه یه كه طورى ، جلومون

 تو بریم بود نزدیك و داد دست از و ماشین

 به و كرد كنترل و ماشین مهارت با ولى. جدول

 :گفت حمیرا

 

 . میام بر پسش زا نیست، چیزى_

 

 . كرد قطع رو گوشى سریع خیلى و

 

 :گفتم ترس با

 



 مى حرف چى از حمیرا! اردوان؟ شده چى_

 !دنبالمونه؟ كسى!زنه؟

 

 و سرعت و كرد عوض و ماشین ى دنده اردوان

 و اهچهارر راست سمت پیچید سریع خیلى. بیشتر

 :گفت

 

 بازى ماشین خورده یه كنم فكر نیست، چیزى_

 !كه؟ ترسى نمى سرعت از. ریمدا راه تو

 

 و شد بیشتر سرعت كه گفتم اى نه لب زیر

 :گفت اردوان

 

 .خوبه_

 



 دلم تو كردم شروع همیشه مثل و كردم سكوت

 نگران اردوان بر عالوه االن. زدن صدا خدارو

 شدوست عجیب نیومده كه كسى. بودم دیگم نفر یه

 .داشتم
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 مرو به رو ى خیره و گرفتم مشتم تو و كمربندم

 هاى كوچه تو پیچید مى گاهى اردوان. شدم

 هارو خیابون و زد مى دور هارو میدون مختلف،

 .فرارى یه مثل درست. كرد مى رد

 

 

 با مشكى ماشین یه بزرگراه یه تو آخر در و

 طورى و شد رد كنارمون از دودى هاى شیشه

 و سرعتش اردوان شد ثباع كه جلومون پیچید

 . كنه كم

 

 دقیقا دونستیم نمى. شدیم خارج بزرگراه از

 دادن ویراژ و بود خلوت خیابون یه ولى كجاییم،

 جلو از ماشینى. كرد مى تر راحت ما براى و

 اردوان اون به رسیدن از قبل شد باعث و اومد



 كه دبو معلوم بغل آیینه تو از. راست سمت بپیچه

 .مونهدنبال ماشین اون

 

 :گفتم و اردوان سمت برگشتم

 

 !دنبالمونن؟_

 

 :گفت و كرد عقب به نگاهى آیینه از اردوان

 

 .كه این مثل_

 

 !كین؟_

 

 .بدونم چه_



 

 مى اتفاقى هر و خلوته اینجا! اینجا؟ اومدم چرا_

 نتونست نمى غلطى هیچ شهر وسط بیوفته، تونه

 .بكنن

 

 شد باعث و شد بلند شلیك صداى لحظه همون

 .بده تغییر و ماشین مسیر بازم ردوانا

 

 و سرم اردوان كه عقب برگشتم وحشت با

 :گفت و عصبانیت با و برگردوند

 

 پایین بندازت و سرت! كنى؟ مى نگاه چیو_

 .یینپا برو فرمیسك. نیستن گلوله ضد ها شیشه

 

 ....تو اردوان_



 

 نمیشه چیزیم من. نكن بحث من با فرمیسك_

 هب حواسم هم باید نجورىای.  پایین ببر و سرت

 .تو هم اونا هم باشه ماشین

 

 .گذاشتم هم روى و چشمام و شدم خم سریع خیلى

 و دستم. زد مى بهم و حالم داشت ماشین حركتاى

 .فشردم هم روى و چشمام و گرفتم دهنم جلوى

 

. بیارم باال كه نبود معدم تو چیزى و زدم مى هق

 نفعم هب االن نخوردنش و بودم نخورده صبحونه

 .بود

 



 زا قبل. كردم بلند و سرم اردوان ناگهانى ترمز با

. دش بلند بازم شلیك صداى شد چى بپرسم كه این

 .نزدیك خیلى بود نزدیك صداى

 

 

 تو .شد مى تر عصبى رفته رفته اردوان ى قیافه

 خیره در شدن باز با و گزیدم لب. بود آشوب دلم

 كه پوش سیاه مردى. شدم روم به رو مرد ى

 گرفت و اردوان دست ، بود پوشونده و صورتش

 .  شد باز منم سمت در. پایین كشیدش و

 

 كه كردن داد بى و داد به كرد شروع اردوان

 از دش كشیده كه بازوم. باشید نداشته اون با كارى

 فتهگر پشت از و دستم شخصى. شدم پیاده ماشین

 . بود

 



 ى خیره حركت بى من و كرد مى تقال اردوان

 و شد باز درش كه شدم رومون به رو ینماش

 . شد پیاده ماشین از دخترى

 

 دق دخترى. نكردم تعجب دیدنش با چرا دونم نمى

 دبو ریخته شونش روى و بلوندش موهاى كه بلند

 . بود برداشته سرش روى از و شالش باد و

 

 آبیش چشماى از. نبود مظلوم دیگه نگاهش

 دیدنش با اردوان. بارید مى نفرت و شرارت

 روم به رو فاصله با ،  كرد سكوت اى لحظه

 :گفت تمسخر با و ایستاد

 

 .داشتى و دیدنم توقع كه این مثل_

 



 از و خودش داشت سعى كه حالى در اردوان

 دفریا بده نجات بودنش گرفته كه كسایى دست

 :زد

 

 همون. شناختم مى و كثیفت ذات باید اولشم از_

 از ردمك مى اصرار كوروش به كه روزایى

 بستن واسه اون و بیرون كنه پرتت عمارت

 مى باید بود داشته نگهت عمارت تو دهنت

 مى خالص شرت از هم طورى این ، كشتمت

 .موند مى بسته همیشه براى دهنت هم و شدیم

 

 اردوان سمت به قدمى و زد پوزخندى سیمین

 . برداشت

 

 منو. راهه بهترین همیشه كشتن گى، مى راست_

 كه اونى حاال. منه دست اسلحه الحا و نكشتى



 من فهمیدى كه حاال. من نه شمایین میشه كشته

 عمارت اون تو چرا سال همه این و سیمام دختر

  و كردم بازو خدمتكارو یه نقش و موندم لعنتى

 دهنتون بستن براى باید ساختس ازم كارایى چه

 !نه؟ دیگه بكشمتوم

 

 رتصو كل نفرت هم باز انداخت، من به نگاهى

 :داد ادامه حرص با و پوشوند و

 

 زندست كه زنى اون دونستم مى سال همه این_

 قرار كه عذابى تمام خواستم مى سیما، نه مریم

 مادر. بدین مریم همون به و بدین من مادر به بود

 و خورد و كوروش حرفاى گول بود، ساده منم

 دوستش كوروش كرد مى فكر. اوضاعش شد این

 اون تو و مریم جاى تونه مى كرد مى فكر. داره

 مى كارارو این ى همه بگیره، كوفتى عمارت



 ى كله و سر.  نشد ولى بكنه، من براى خواست

 گذاشت و من مامان كوروش شد پیدا كه تو مامان

 .بیرون كنه پرتش عمارت از داشت قصد و كنار

 .شد قربانى آخرشم و بود طعمه یه فقط من مامان

 برم و دور نفهمم كه رقد اون نه ولى بودم بچه

 .خبره چه
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  همیشه كه اى خاله خالته، حمیرا دونستم مى

 اشتباهى كاره من ذاشت نمى و بود بهت حواسش

 به حتى و پخت مى خودش رو تو غذاهاى. بكنم



 و من. ذاشت نمى تنها آشپزخونه تو و من ثانیم

 رمب داشتم سعى كه ایىوقت حتى ، داشت نظر زیر

 ور شعله و درونش و انتقام آتیش و اردوان سمت

 دختر فرمیسك كنم یادداورى بهش كه. كنم تر

 هر ولى. شد اتفاقاتى چه باعث پریناز كه كیه،

 شدن تر ور شعله از قبل و رفت مى حمیرا دفعه

 ریخت مى آب سطل یه بودم كرده پا به كه آتیشى

 . كرد مى خاموشش و روش

 

 سمتش به قدمى و اردوان سمت چرخید حرص اب

 .برداشت

 

 اینجا االن بود بهتر خورده یه رفتارت اگه_

 همیشه اگه بود، كنارت و مادرت االن نبودى،

 گفتم، مى بهت و چیز همه نبودى فرمیسك طرف

 نظر زیر با گفتم مى كجاست، مادرت گفتم مى



 ،مى شدم چیزایى چه ى متوجه كوروش گرفتن

 ....گفتم مى ، كیه پدر گفتم

 

 :كرد مكث كمى

 

 و محمدرضا بین كردم نمى سعى وقت هیچ و_

 كدوم هر كاراى. كنم بدتر كه اینى از و كوروش

 رو چیزا سرى یه. نداختم مى یكى اون گردن و

 كه كردم مى سازى صحنه طورى و دادم مى لو

 رابطه وقت هیچ طور این و داد لو یكى اون

 . خونه دشمن تا دو شدن. نشد درست بینشون

 

 كه حالى در و زد وحشتناكى نیشخند سیمین

 :گفت بود گردش در اردوان و من بین نگاهش

 



 مى. بودم خوب زندگى به دنبال مامانم مثل منم_

 هر اردوان ولى كنم فراموش رو گذشته خواستم

 هب زد گند رقیب سمت رفتن و زدن پس با لحظه

 منم مانما مگه گفتم مى خودم با همش. چیز همه

 نمى پرینازم مگه! نبود؟ فرمیسك مامان مثل

 همه این چرا پس! بگیره؟ مریم جاى خواست

 اچر! بود؟ بهتر فرمیسك با اردوان ى رابطه سال

 دفعه هر چرا! كوه؟ سرش پشت و بود بد جلوش

 بلندش اردوان زمین بزنم و فرمیسك كردم سعى

 !كرد؟

 

 لب ومآر و شد تر نزدیك اردوان به اى دیگه قدم

 :زد

 

 !چرا؟_

 



 كى. كثیف دختر یه آشغالى، دختر یه تو چون_

! ها؟ ىكن مقایسه فرمیسك با خودتو تونى مى گفته

 ذاتت فهمیدم اول همون از. شیطانى خوده تو

 به و دستم بودن حاضر اول همون از. كثیفه

 مثل هم تو. نبینمت دیگه ولى كنم آلوده خونت

 ، پول دنبال. ىبود خودت منافع دنبال فقط مامان

 مگه ولى بود كرده كور و چشمات طمع. قدرت

 آدم تا چهار كه انقدرى! كرد؟ خرجت كم كوروش

 ىبیا و خودت دنبال بندازى و خودت از تر كثیف

 .كاریت كثافت دنبال

 

 زد حرص روى از لبخندى سیمین

 

 كه كسى از انتقام. بودم انتقام دنبال تو مثل منم_

 فكر. كرد حروم نمماما و خودم به و خوشى

! شده؟ تموم چیز همه كوروش مردن  با كردى



 چون بردارم راه سر از و فرمیسك خواستم مى

 اون. بود گرفته ازم و خواستم مى من كه چیزایى

 حمیرا، خوب، زندگى یه داشت، چیز همه

 ....توجه ، ثروت ، پول ، كوروش

 

 .داد ادامه مكث كمى با هم باز

 

 چیزایى تمام فرمیسك، تداش چى همه. رو تو و_

 بچگى همون از. باشه من مال تونست مى كه

 كم ى بهونه به مثال. كنم نابودش داشتم سعى

. آب تو كنم پرتش خواستم مى استخر آل بودن

 بازى آب واسه فقط قراره كرد مى فكر بود، بچه

 چشمى چهار هم تو انگار اما شه استخر وارد

. بودى تو دنبو حمیرا اگه حتى. بود بهش حواست

 بشه استخر وارد كه خواست مى كه موقعى دست

 پاش افتاد ، خورد پیچ پاش گرفتى و جلوش



 رو تو همیشه كشید درد خیلى چون و و شكست

 گفت مى همیشه. دونست مى پاش شكستن مقصر

 اینجورى كردم مى فكر. داد هول منو اردوان

 پناهش تنها انگار. نشد اما میشه متنفر ازت

 مقای تو پشت میومد كرد مى اذیتش كى هر. بودى

 نمى جدا چون. خوردم مى حرص من و شد مى

 .... چون. كرد جداتون شد نمى شد. شدین

 

 كه حالى در و كرد بلند اسلحشو لحظه یه تو

 اون سمت رو اسلحه بود اردوان به نگاهش

 گرفت

 

 به رو خشدارى صداى با و عصبى اردوان

 :گفت و كرد سیمین

 



 خودت. گناهه بى فرمیسك  نىدو مى خودت_

 ، كشید درد دید، ضربه همه از بیشتر دونى مى

 وسط این كسى اگه. اومد روزش به چه دیدى

 .فرمیسكه اون باشه شده قربانى

 

 !چى؟ من پس_

 

 اردوان. بود آلود بغض بار این سیمین صداى

 اى اسلحه چون كنه، برخورد آروم داشت سعى

 تیر به بود كنمم آن هر كه بود من روى به رو

 . من به بخوره و شه خارج ازش

 

 ربهض با. گذشته دیگه ها گذشته سیمین ببین_

 روزاى تمام تو. نمیشه درست هیچى ما به زدن

 خواى مى كى پس. گذروندى نفرت با و عمرت

 !كنى؟ زندگى
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! ؟گرفتن ازم كه زندگي! زندگى؟ كدوم! ؟ زندگى

_ 

 تونم مى جورى چه! شد؟ خراب كه زندگى

 !كنم؟ زندگى

 

 و زندگیت تونى مى دارى راه خیلى تو سیمین_

 .بسازى



 

 .نشد كردم سعى_

 

 .كن سعى دوباره_

 

 .نشست سیمین لباى روى تلخى لبخند

 

 برداشتن راه سر از با شاید. كنم مى سعى دارم_

 ماز و زندگیم. كنم زندگي بازم بتونم فرمیسك

 ، بگیرم ازش و زندگیش خوام مى منم و فتگر

 !نه؟ عادالنس

 

 .گرفت اوج اردوان صداى دیگه باز

 



 كفرمیس كشتن با كنار، بذار و اسلحت سیمین_

 .نمیشه درست چیزى

 

 معنایى یه كسى هر براى زندگى. میشه چرا_

 تمام فرمیسك. بودى تو من زندگى معناى. داره

 تنیس دیگه بدونم كه همین. گرفت ازم و زندگیم

 ...بتونم شاید

 

 من ىتون مى طورى این كردى فكر سیمییییییین_

 هسر بالیى كردى فكر! بكشى؟ خودت سمت به و

 !زارم؟ مى زندت بیاد فرمیسك

 

 اب اى لحظه و كشید رو ماشه. خندید بازم سیمین

 ترس.  كشید رو ماشه بست، و چشماش حرص

 باال سینش قفسه. اردوان وجود كل تو نشست

 .  كشدار نفساش و شد مى ایینپ



 

 شد بلند اردوان داد با همراه كه شلیك صداى

 ولى. كردم نمى درد احساس. بستم و چشمام

 .تنم از روح پرواز مثل داشتم حسى

 

! كنى؟ مى غلطى چه دارى هست معلوم_

 .نبود این قرارمون

 

 شك گوشام به انگار كه طورى. بود آشنا صدا

 سر مرغ مثل ردوانا.  شد باز چشمام. داشتم

 افراد دستاى بین از خودشو داشت سعى كرده

 . تونست نمى و بده نجات دورش

 

 تهرف خطا تیر ، بود گرفته و سیمین دست مردى

 خوش دل ازش كه مردى لطف به اونم. بود



. بود ماهان. بود یادم خوب و قیافش. نداشتم

 .ملك ماهان

 

 زد صدا و اسمش عصبانیت اوج تو اردوان وقتى

 كه دبو سیمین با بحث حال در. كیه افتاد یادم تازه

 ماهان سمت به و اسلحش. داد هولش سیمین

 :گفت و گرفت

 

.  بازى این توى مهره یه. بودى مهره به هم تو_

 خوده من و خواستى مى و اردوان از انتقام تو

 خواستم مى كه چیزى اون به كه حاال.  و اردوان

 . نیست تو به نیازى دیگه رسیدم

 

 و خورد پاش به تیر.  كرد شلیك ماهان سمت به

 منو اسلحش دیگه بار. شد بلند فریادش صداى



 نگاهش العملى عكس هیچ بدون. گرفت نشونه

 . برداشت سمتم به قدمى. كردم

 

 .فرمیسك راهه آخره دیگه اینجا_

 

 كمى فقط. نكردم التماس جونم براى. نترسیدم

 نسیمی ى قیافه دیدم با اونم كه داشتم تهوع حالت

 .بود طبیعى چیزه واقعیش ذات شناختن و

 

 فریاد صداى. بودم شلیكش منتظر لحظه هر

 آب. كرد مى اذیتم كه بود چیزى تنها اردوان

 ! خوندم؟ مى و اشهدم باید ، دادم قورت و دهنم

 

 با. من پاهاى شدن شل و شلیك صداى هم باز

 وت افتادن مثل. كرد یخ تنم. زدم عق وجود تمام



. افتاد مى هم روى داشت پلكام. یخ ى دریاچه یه

 جسم به نگاهى و كردم بلند و سرم سختى به

 و بود زمین روى كه انداختم سیمین خونین

 . من پاى زیره بود افتاده تفنگش

 

 پشت دست به اسلحه آراسته ظاهرى با مردى و

 هم رو مرد این من. كشیدم عمیقى نفس. بود سرم

 زاده برادر و ماهان برادر ، نریمان. شناختم مى

 . محمدرضا ى

 

 همیشه. بود محمدرضا ى پرونده دست نریمان

 یعنى. خواست مى اون كه داد مى انجام و كارى

 خاطر یابه بوده عموش خواست به ما از مراقب

 !اینجاست؟ برادرش

 



 مسین ى قفسه روى و دستم.كشید مى تیر قلبم

 و شد رها دورش آدماى دست از اردوان. گذاشتم

 نگاهى به نگاهم آخر ى لحظه اومد، سمتم به

 زا اردوان آغوش تو كه این از قبل و افتاد آشنایى

 :كردم زمزمه لب زیر برم حال

 

 حمیرا_
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 زیاد كه صداهایى.میومد صدا و سر صداى

 صداها اون بین شد مى بعد كمى ولى نبود واضح

 رو كسى. داد تشخیص و اردوان بىعص صداى

 باز و هام چشم تونستم نمى. كرد مى سرزنش

 .رفتم هوش از بازم حالت اون تو و كنم

 

 و سر از اثرى دیگه اومدم بهوش دوباره وقتى

. دش باز آروم پلكام. نبود پیش دقیقه چند صداى

. كرد مى سنگینى و سرم و زد مى و چشمم نور

 و باز و چشمام بار دچن ، دیدم مى تار جارو همه

 رمهس شال با زنى تونستم باالخره كه كردم بسته

 روى به روى كه ببینم مشكى مانتوى و رنگ اى

 .زدن مى حرف و بود ایستاده پوش سفید مردى

 



 نگین، چیزى بچه پدر به خواهشا دكتر آقاى_

. كنه سوپریزش خواد مى همسرش كه این مثل

 ات تره نگقش خیلى بشنوه زنش زبون از كه این

 مى رو زمونه دوره این هاى بچه. دكتر زبون از

 ورج این و سوپرایز و هیجان عاشق دیگه شناسید

 این. كه بود عصبانى چقدر دیدین تازه. چیزان

 به واى بود همسرش براى فقط عصبانیت همه

 اون. حاملست همسرش بفهمه كه روزى اون

 .میریزه بهم و زمان و زمین كه موقع

 

 دید تارى از اثرى حاال و شد وا املك هام چشم

 . نبود

 

 مى صالح طور هر. واال بگم چى دونم نمى_

 .جوونا شما دست از. دونید

 



 حمیراست بودم فهمیده حاال كه پوش مشكى زن

 لحظه همون. كرد تشكرى لب زیر و زد لبخندى

 . داخل اومد راشین و شد باز اتاق در

 

 و برداشت سمتم به قدمى دكتر. بستم و هام چشم

 اتاق از الزم هاى توصیه سرى یه گفتن از بعد

 :اومد راشین صداى در شدن بسته با. شد خارج

 

 !زدى؟ حرف دكتر با شد چى_

 

 به باالخره ولى. بگم دروغ شدم مجبور آره_

 .گه نمى چیزى اردوان به گفت. گذشت خیر

 

 كشید آسودگى از نفسى راشین

 



 چیزى ونما سپردم. زدم حرف پرستارش با منم_

 .نگه

 

 !كجاست؟ اردوان خوبه،_

 

 مى صحبت اونا با داره اومدن مامورا بازم_

 . كنه

 

 !چطوره؟ سیمین اوضاع_

 

 همین تو ماهان با دونم مى فقط ، دونم نمى_

 برخ كجا از شما راستى. شدن بسترى بیمارستان

 !میوفته؟ اتفاق این كه داشتین

 



 صبرانه بى من و كرد مكث اى لحظه حمیرا

 .بودم جوابش منتظر

 

 این تمام. شینه نمى ساكت سیمین بودم مطمئن_

 مى. بودم خبر با اردوان به سیمین حس از سالها

 انتقام اومد. كنه مى كارى یه باالخره دونستم

 مى كه پسرى اون كه بعدشم ، بگیره و مادرش

 و كینه شد اینا ى همه و داد دست از و خواست

 و كردم گمش. بودم شدنبال مدت این تمام.  نفرت

 به پشتش نریمان. زد زنگ بهم نریمان بعدش

 محمدرضا افتادن زندان با و بود گرم عموش

 و بازى این حوصله. بود داده دست از و حامیش

 و برادرش دونست مى كه اونجایى از و نداشت

 مهگل با خواست ازم شدن دست ،هم هم با سیمین

 تو خواست مى و پلیسه دونست مى. بزنم حرف

 توسط خبرش دیروزم اتفاق. كنیم كمكش راه این

 بلیط اینا اردوان دونستن مى. رسید بهم نریمان



 مثل ولى نمونن خونه تو بگم زدم زنگ. دارن

 درست كه این مثل آخه. زدم زنگ دیر كه این

 ما ، كنن مى عوض و نقششون آخر ى لحظه

 ااین سیمین بود گفته نریمان كه جایى رفتیم

 و بود زده ركب سیمین انگار لىو. اونجان

 حرفاى به توجه با ، بوده ما پیچوندن قصدش

 تو همونجا بهشون شده قرار فهمیدیم نریمان

 ، دادم آدرس یه اردوان به. بشه شلیك خیابون

 یمبنداز گیرشون تونستیم مى تر راحت كه جایى

 ریزى خون و خون خیابون وسط كه این بدون

 به خوبه باز. بودن اونجا هم مامورا. بیاد پیش

 بالیى چه نبود معلوم وگرنه رسیدیم موقع

 .میاد سرشون

 

 نزدیك راشین صداى و نشست سرم روى دستى

 :رسید گوشم به تر



 

 مى فكر همیشه. گذشت خیر به شكر خدارو باز_

 انگار ولى.  بوده سخت زیادى من زندگى كردم

 كل. بوده بیشتر خیلى فرمیسك زندگى سختیاى

 دادن دست از و درد و جنگیدن با و زندگیش

 مه سختیا تمام با من خدا شكر. گذرونده عزیزاش

 مدت تمام در كه همسرم هم و داشتم و خانوادم

 ، نشدم بزرگ مادر بى بچگى از من. بودن كنارم

 دوستش كه كسى از سالها. نشد كشته جلوم پدرم

 ...عشقم. نداشت مشكل قلبم. نشدم دور داشتم

 

 حرف افتاد صورتم روى كه اشكى قطره با

 .باز من چشماى و شد قطع راشین

 

 گریش میون و كشید خیسش چشماى به دستى

 .زد لبخندى



 

 .اومد بهوش. حمیرا اومد بهوش_

 

 سالمن بچه و اردوان بودم فهمیده که همین من و

 ...بود کافی برام
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 . ظرهمنت اردوان بدو فرمیسك_

 

 :زدم داد و كشیدم لبم روى دیگه بار یه و رژم

 

 .اومدم بابا اومدم_

 

 .میشه دیر داره دیگه بدو_

 

 با از و انداختم آیینه توى خودم به آخرى نگاه

 یه تو و بود در دمه حمیرا. بیرون رفتم عجله

 .آب كاسه یه دیگس دست و قرآن دست

 

 بغلش حالت همون تو. رفتم سمتش به عجله با

 :گفتم بوسیدم مى و گونش كه حالى در و كردم

 



 خوبم من چون. نكن شروع خدا ترو فقط حمیرا_

. كنم مى دقت گفتى كه هم هایى نكته تمام به ،

 میام زود. هفته دو فوقعش فوق مونیم نمى زیاد

 .سرت رو شم مى آوار

 

 بوسید پیشونیم و زد لبخندى حمیرا

 

 و دوانار تا. همرات به خدا برو دخترم برو_

 .نیستم هیچى نگران دارى كنارت

 

 براى و. بودم كرده خدافظى باهاش هم خونه تو

 سمت به سریع و كشیدمش آغوش به هزارم بار

 .رفتم بود در دم كه ماشینى

 



 به نگاهى. برداشت ماشین از و تكیش اردوان

 :گفت و انداخت مچیش ساعت

 

 .شه سبز پامو زیر علف ذاشتى مى اومدى زود_

 

 سوار كه حالى در و كردم باز و اشینم در

 : گفتم شدم مى ماشین

 

 .نبودى غرو غر كه تو_

 

 اردوانم كه كردم آژانس راننده به سالمى ذوق با

 نمى گریه. حمیرا به زدم زل شیشه از. شد سوار

 رفتنمون گر نظاره لبخندى با عكس بر و كرد

 .شد

 



 برگشت اردوان كرد روشن و ماشین كه راننده

 :گفت و من سمت

 

 فالن آخ نگى فرودگاه دم! نذاشتى؟ جا چیزى_

 .گردیما برنمى نیاورم و چیز

 

 حالى در و گذاشتم گردنش روى پشت از و دستم

 :گفتم دادم مى فشار آروم

 

 .بریم نذاشتم جا چیزى نه_

 

  زد محوى لبخند اردوان

 

 یادت تازه بشى هواپیما سوار تویى اگه واال_

 اونم جز ، نیاوردم مسواك داد بى داد اى میوفته



 انخلب و بزنم مسواك تونم نمى اى دیگه مسواك با

 .بزنه دور كنى مى مجبور و

 

 و دستم فشار حرص و اخم با خندید كه راننده

 به كمى شد باعث كه كردم بیشتر گردنش روى

 : بگه شیطنت با و بشه متمایل

 

 .گم مى دروغ مگه_

 

 راننده كه كشیدم مى نشون و خط براش لب زیر

 تكون دست حمیرا براى شیشه از. كرد حركت

 و شد خارج كوچه داخل از بوقى با راننده و دادم

 سرمون پشت آب و اومد باال حمیرا ى كاسه

 .ریخت

 



 رو به رو خیابون به و. گرفتم ازش و نگاهم

 !بود؟ شده تموم كابوسام تموم یعنى. دوختم

 

 [۱۱:۴۵ ۲۸.۰۲.۱۹, ]فرمیسک

 

#part_582 

 

 

 

 ور اینجارو نشی اماده دیگه دیقه پنج تا اردوان_

 .دادی قول تو. کنم می خراب سرت

 

 جواب بود تلویزیون ی خیره که حالی در اردوان

 :داد

 



 ینمبب وایسا دیقه چند یه دیگه آخرشه فرمیسک_

 .میشن چند چند

 

 کشیدم آرومی جیغ

 

 این خوام می من پاشووو، گفتممم اردواااااااااان_

 منو دادی قول ببینم، گن می که سنگی شهاب

 !چی؟ باشه شده تموم مراسم حاال تا اگه ببری،

 

 شد بلند اردوان داد صدای

 

 ونجاا که نیست شلغم اون دیگه، بده پاس بابا ای_

 حداقل بزنی گل تونی نمی احمق خو وایستاده،

 .بده گل پاس

 



 .وایستادم جلوش کمر به دست عصبانیت با

 

 .گم می یچ شنوی می اردوااان_

 

 داد تکون با داشت سعی که حالی در اردوان و

 :گفت ببینه و فوتبالش بقیه سرش

 

 .اخرشه گم می دارم ساعته یه عزیزم اره_

 

 یه دونست می خودشم لعنتی. خندیدم اراده بی

 اخرشه، دیگه که گذاشته کار سر منو ساعته

 به بعدشم و دیقس ۹۰ فوتبال دونم نمی انگار

 بیست دیقه از اردوان و میشه هکشید اضافه وقت

 دیگه میشه تموم االن اخرشه گفت می هی پنچم

 داره که خانومی مثل درست نمونده، چیزیش



 و امادم ای دیقه دو گه می هی و کنه می ارایش

 .مونه می ایینه جلوی ساعت چهار

 

 به زد زل و کرد بلند سر که کردم که سکوت

 از که حالی در و شد بلند جاش از یهو خندمو

 :گفت شیطنت با شد می بلند جاش

 

 .من ضعف نقطه رو بذار دست بخند، اره_

 

 ورد و دستش و شد نزدیک بهم که خندیدم بلندتر

 لبخند و کشید جلو و صورتش کرد، حلقه کمرم

 .زد ای مردونه

 

 اینجوری داد بی و داد جای اول همون از اگه_

 !بودیم؟ کجا االن دونستی می خندیدی می



 

 .چشماش تو مزد زل

 

 سنگ شهاب منتظر و اونجا بودیم رسیده االن_

 .بودیم

 

 تر نزدیک سرش و کرد ای مردونه ی خنده تک

 اومد،

 

 قضیه بودیم تخت رو اتاق تو االن خانوم، نه_

 .بود کنسل امشبم

 

 من دوباره شد باعث و زد چشمکی دنبالش به و

 می اردوان که کردن داد و جیغ به کنم شروع

 .کشمت



 

 برداشت تخت روی از و کتش گرفت، فاصله زما

 نداخت می دستش روی و اون که حالی در و

 .گفت

 

 میشه ساعت فالن و روز فالن گن می که این_

 از درست همیشم دید و سنگ شهاب جا فالن از

 .نمیاد در آب

 

 !چطور؟_

 

 اشتبرد و بود گرفته کیارش  از و ماشین سوییچ

 :داد وجواب

 



 و زنن می و حرف این سال هر گن می خیلیا_

 شهاب دیدن برای قسمت یه میشن جمع همه

  سنگ،

 برمی همه ساعت چند بعد و نمیشه خبری ولی

 .هاشونه خونه گردن

 

 .شد کور بارگی یک به ذوقم و شوق تموم

 

 :اومد سمتم به و زد لبخندی اردوان

 

 سنگ شهاب خواد می من ی جوجه وقتی ولی_

 !وم؟ه بشه رویت باالخره تا میمونیم انقدر ببینه و

 



 شینما رفتیم، در سمت به و گرفتم دستش ذوق با

 اردوان و شدیم سوار عجله با بود، پارک در دمه

 :گفت افتادن راه از قبل

 

 برج بوم پشت باال بریم قراره. نمیریم اونجا_

 تمام برجاس، ترین بلند از یکی اینا، کیارش

 زا کنم فکر بودم، باال اون بودم اینجا که مدتی

 .دیدش راحت بشه اونجا

 

 :گفتم تعجب با

 

 !دیدیش؟ تو اردوان_

 

 بعدش و کرد روشن و ماشین و زد لبخندی

 .ماشین تو پیچید من جیغ صدای
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 تو ماشین پارك از بعد و رسیدیم دقیقه چند از بعد

 نباالتری به و خودمون آسانسور با پاركینگ

 یه صورت به باالرو اون. رسوندیم برج قسمت

 هاى مهمونى مخصوص و بودن آورده در بار

 و میز كلى آزاد هواى توى و بود برج این

  بود شده چیده شیك صندلى



 

 میز دور تا دور هاى چراغ و بود زیبایى فضاى

 .كرد مى چندان دو رو زیبایى این ها صندلى و

 

 :گفتم و انداختم اطراف به نگاهى ذوق با

 

 جایى همچین توقع اردوان واى خوبه، چه اینجا_

 .شده درست باسلیقه چه. نداشتم رو

 

 و كرد حلقه كمرم دور و دستاش از یكى اردوان

 :گفت

 

 .دارى دوستش دونستم مى_

 



 آسمون به و نگاهم و زدم روش به لبخندى

. میومد چشمم به همیشه از تر ستاره پر. دوختم

 سمتش چرخیدم و گرفتم هفاصل اردوان از كمى

 

 !نشده؟ رد سنگ شهاب نظرت به_

 

 پلیور و مشكى جین شلوار اون با كه اردوان

 شده همیشه از تر پوش خوش و جذاب طوسیش

 و آورد باال و دستش خودش خاص ژست با بود

 به نگاهى. زد كنار دستش روى از و كتش

 :گفت و انداخت مچیش ساعت

 

 .رسیدیم زودم تازه. نكنم فكر_

 

 :داد ادامه میومد سمتم به كه حالى در بعدم



 

 .بشینیم بریم بیا_

 

 ردك هدایت جلو به منو و نشست پشتم بازم دستش

 لنمقب گویا كه و قسمت ترین دنج و ترین ،گوشه

  .كشید عقب برام رو صندلى و ایستاد بود اومده

 

 مى دید و اطراف ذوق با كه طور همین و نشستم

 :گفتم زدم

 

 !اومدى؟ اینجا قبال تو_

 

 داد تكون سرى

 

 !شب؟ هر عینا_



 

 كردم نگاهش متعجب

 

 !شب؟ هر_

 

 دستش و گذاشت میز روى و راستش دست آرنج

 چونش روى گذاشت و

 

 دیدنت از و بودى اینجا توهم كه روزایى_

 .اینجا میومدم شبا آخر بودم محروم

 

 خلوته؟؟ انقدر همیشه_

 



 .باشه وتخل اینجورى میاد پیش كم اتفاقا نه_

 مهمونى كه اومده پیش مشكلى یه شنیدم امروز

 . شده كنسل امشب

 

 شدم متمایل جلو به كمى و انداختم باال ابرویى

 

 !مهمونى؟ میومدى باشه، خوشم_

 

 خندید ریز

 

 !كردم؟ انتخاب رو صندلى این چرا كردى فكر_

 

 به گذروندم، نظر از و اطراف دیگه بار یه

 از كه این با و یگهد هاى صندلى از دور قسمت

 اصال قسمت این ولى دید جارو همه میشد اینجا



 ى قیهب به نسبت كمترى روشنایى و نبود دید توى

 .داشت جاها

 

 جواب در و اردوان سمت برگشتم. دنج و خلوت

 :گفت خودش كه زدم روش به لبخندى

 

 بغی یهو. نبود بند جا هیچ به دستم مدت اون تو_

 مى كه وقتایى یه. لتدنبا در به در من و شدى

 پناه اینجا به نمیاد بر دستم از كارى دیدم

 كنترل اونورم اوضاع ولى بودم اینجا. میاوردم

 رفتناش راهه بى و كوروش به حواسم. كردم مى

 سامیار به هم تو كردم مى فكر چرا دروغ. بود

 سامیار دونستم مى چه من. فرار و دادى دل

 دور تو زا منو كرد كارى هر كوروش. دكتره

 تو سامیار آوردن با كردم مى فكر و كنه

 كه. بندازه جدایي بینمون خواد مى زندگیمون



 خالص من شر از و سامیار به بده رو تو آخرش

 پدرم فهمیدم كه شدم مطمئن فكر از زمانى. شه

 داشت حقم. بود كوروش ى ساله چند دشمن. كیه

 مگه خب ولى بده من به و دخترش نخواد كه

 اون كردم مى پیدات بود كافى. بود اون دست

 بردمت مى اینجا از و گرفتم مى دستت وقت

 اگه عمرم آخر تا آدماش كوروشو كه جایى

 ىم بیشتر چى هر. نكنن پیدات بگردن دنبالت

 مى همش. شدم مى امید نا داشتم كم كم گذشت

 یگهد یكى زن وقتى كردى پیداش كن گیریم گفتم

 !بكنى؟ غلطى چه خواى مى باشه

 

 انگار.  زد چنگى موهاش به كالفه اردوان یهو

. شد مى عصبى هم روزا اون یادداورى از

 حتى.. گذشت سخت همینقدر منم به كه روزایى

 ..بیشتر شاید
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 انداخت بهم نگاهى گذاشتم، اردوان روى و دستم

 :داد ادامه كه شد تر آروم كمى انگار و

 

 روزایى كنم، یادداورى روزارو اون خوام نمى_

 مى رفتم مى درى هر از كه بود، درد همش كه

 جور عقل با چیزا سرى یه بست، بن به رسیدم



 هك گشتم مى پدرى دنبال موقعیت این تو نمیومد،

 پیداش كردم سعى خیلى مرده، بود گفته كوروش

 گنگ انقدر ولى رسیدم جواب به بارم چند كنم

 راغس رفتم مى و باشه این محاله گفتم مى كه بود

 جدید، شخص یه كردن پیدا براى جدید راه یه

 ، شد مى منتهى نفر به به راها همه ولى

 ....محمدرضا

 رو برام كوروش هاى دروغ از خیلى بین این تو

 كنترل و چى همه دور راه از خواستم مى. شد

 چیز همه به حواسش مهگلم مدت این تو. كنم

 یه دارن سونیا پدر با كوروش یدیمفهم. بود

 پدر. ایران برگشتم. كنن مى سنگین و معامله

 واجازد پیشنهاد دوباره برگشتنم محض به سونیا

 عقد شب همون بود قرار و داد رو سونیا منو

 از تو رفتن از قبل. شه امضا مهمى داد قرار

 قبل سامیار و بود داده پیشنهاد بارها ایرانم

 ینا رفتنت دالیل از یكى فتگ بهم تازه رفتنش



 چیزى. كردى فكر و شدى قضیه متوجه كه بود

 با . كردم قبول. جدیه و قضیه و سونیاس منو بین

 یه منو و داشتن سراغ من از بقیه كه رفتارى

 فقط كه شناختن مى احساس بى و خشك مرد

. كردن باور و ازدواج این سریع خیلى كاره غرق

 حسم از ونچ بود مشكوك كمى اولش كوروش

 ثابت بهش داشتم سعى لحظه هر من و داشت خبر

 هدیگ و كرد خیانت من به سامیار با فرمیسك كنم

 نقش این تو انقدر. نداره من براى اهمیتى هیچ

 مى خوب منو. شد باورش كوروشم كه رفتم فرو

 میره ذاره مى یهو كه دخترى بود محال شناخت،

 دوباره رو كنه مى زندگى مرد یه با سال چند و

 كردم، قبول و ازدواج پیشنهاد خالصه. كنم قبول

 دنبال و كنیم رو و دستشون شب اون بود قرار

 یه شب همون هم طرفى از و. بگردیم مدرك

 و پروندشون كه شد جا به جا هم چیزا سرى

 ناومد با اما كنم عقدش بود قرار. كرد تر سنگین



 با من ازدواج هدف از شد، خراب چى همه تو

 جاسوس مهگل. نداشت خبر مهگلم حتى سونیا

 ترم دقیق حتى من جاسوساى. داشتم منم داشت

 وت هم سونیا باباى شدم مى مطمئن باید اول. بودن

. گفتم مى مهگل به بعد داره دست قضیه این

 این وارد كار خاطر به گفت مى همش مهگلم

 و سونیا به و بود تو نگران اونم نشم، بازى

 برسونه بهم مارو واستخ مى. داشت شك باباش

 سرى یه از خودم باید. شد نمى موقعیت اون تو و

 به بعدش شدم مى مطمئن و درمیاوردم سر چیزا

 رزی از تونه نمى فهمید كه مهگل. گفتم مى مهگل

 سعى. شد تو دامن به دست بكشه حرف من زبون

 وجود با دونست مى چون كنه استفاده تو از كرد

. زنم مى حرف االخرهب و مونم نمى ساكت من تو

 مبه رو عروسى تونه نمى من توسط فهمید وقتى

 با و كنه رو ، رو سونیا پدر دست خواست بزنه

 كوروش كنى كارى مدارك سرى یه جایى به جا



 بهم رو عروسى اون و شه خبر با چیز همه از

 خبر بى چیز همه از مهگل عقد روز تا. بزنه

 هك كرد ددا بى و داد كلى گفتم بهش وقتیم. بود

 كه . شم بیخیال نشده دیر تا كه. نیست راهش این

 خودمم زندگى به داستان این شدن تموم خاطر به

 شروع خودم كه بود راهى این اما. نزدم گند

 هیچ كردم نمى تمومش همینجا اگه. بودم كرده

 وزر درست. باشم داشته رو تو تونستم نمى وقت

 نستمتو نمى و قراره چه از قضیه فهمیدم عقد

  اصرار مهگل به و برم پیش این از بیشتر

 من كه كنه، تموم و چیو همه شب همون كه كردم

 تحال اون وقتى مخصوصا نیستم، عقد به راضى

 .دنبالت اومدم و نیاوردم دووم ثانیم یه دیدم و

 

 :گفتم و زدم روش به لبخندى

 



! كردى؟ برخورد بد انقدر اومدم كه روزى چرا_

 .متنفرى ازم واقعا كردم رفك رفتارت اون با

 

 . مباش متنفر ازت نتونستم وقت هیچ! متنفر؟_

 

 !سامیار؟ وجود با حتى_

 

 .سامیار وجود با حتى_

 

 مى متمایل جلو به كه حالى در و كرد مكث كمى

 :داد ادامه شد

 

 و شى دور همه از خواستى مى كه روزى_

 ىم كجا بود نگفته كوروش به كرد قبول سامیار

 گردن فرمیسك دنبال بود گفته بهش طفق. برتت



 ببرمش قراره و داره آرامش و تنهایى به نیاز

. كنم پیدا و آرامشش تنهایى تو هم كه جایى

 نپیداتو و دنبالتون میاد حتى شده شاكى كوروش

 مى زنگ بهش بار یه وقت چند سامیار. كنه نمى

 و نباشه نگران و خوبه حالت گفته مى و زده

 پیداشون كه كرده مى هدیدشت دفعه هر كوروشم

 .زاره نمى زندش كنن
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 :گفتم باورى نا و بهت با



 

 سامیار چرا پس! دونى؟ مى كجا از اینارو تو_

 ...كردم مى فكر من! نگفت؟ من به چیزى

 

 یكى و داشت عمارت تو جاسوس تا چند مهگل_

 مى ضبط و صداش داشته روز اون جاسوسا از

 و بوده معنى بى براش حرفا این اولش ، كرده

 با مهگل اما باشه، بخور درد به كرده نمى فكر

 من به و قراره چه از قضیه فهمه مى شنیدنش

 به رو تو هم اینجورى. داشت حق سامیارم. میگه

 این هم و كرد دورت اینا از و رسوند خواستت

 در تو كه كرد راحت و كوروش خیال حداقل كه

 .امانى

 

 محمدرضا عمارت تو كه حرفایى یادداورى با

 مى دروغگو و كار خیانت و اون و زدم بهش



 چند من خاطر به سامیار اومد، بدم خودم از دیدم

 . گذشت زندگیش از سال

 

 بیرون فكر از شد وارد دستم به كه فشارى با

 .اردوان مشتاق چشماى به زدم زل و اومد

 

 نهای مهم. نكن فكر شبه. گذشته دیگه ها گذشته_

 االن و رسیدیم بهم باالخره سختى همه این بعده

 !هوم؟. همیم كنار

 

. نریزه فعال شوقم اشك تا دادم قورت و بغضم

 گرفت و دستم دو هر اردوان ، دادم تكون سرى

 .نشوند دستم روى اى بوسه و

 



 مى خفگى احساس من كنى مى بغض اینجورى_

 . كنم

 

 گیرایى لحن با اردوان و.انداختم پایین و سرم

 :داد ادامه

 

 كردى عادت بد.  لعنتى كردى وابستم بعد_

 و من بیااد چشما اون از اشك قطره به چشمامو،

 .تو و دونم مى

 

 .كردم بلند و سرم و كشیدم صورتم به دستى

 

 .بخند_

 

 .نكرد قانعش انگار ولى زدم روش به لبخندى



 

 ...تر طبیعى. بخند تر قشنگ_

 

 نىیع كه كردم مى فكر به و اومد كش ربیشت لبام

 داره بفهمه اردوان قراره كه شبیه همون امشب

 ...دمیا بهش شدن بابا چقدر... بابا آخ! میشه؟ بابا

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 


