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 ...خالصه
 

 شاه" هایاسم به دانشگاه تو پسر و دختر معروف   گروه تا دو درمورد داستان

 ...اما میارن هم سر زیادی بالهای که "flover5"و" دانشگاه پسران

 
 ):قلم اولین
 

 .خوش پایان
 
 
 
 (سایه زبان از) 
 

 که دانشگاه مخفی پاتوق تو داشتم
 .آوردممی در بازی خنگولک بود، خودم گروه مخصوص

 همون یا اتاق سفید   دیوار روی و بودم گرفته دستم تو مشکی موژیک یه مثال
 از که بودم کشیده رو ایشافسانه شیکم اون با سعادت آقای شکل خودم، پاتوق
 .بود زده بیرون نافش پیراهنش بودن تنگ شدت
 .رفتم عقب قدم یه شاهکارم شدن تموم بعد
 بال سایه تو به آفرین کشیدم خوب نه اوم
 فوق لبخند یه با شیطانی نگاه   یه جیبم تو گذاشتم بعد بستم گرفتم رو موژیک سر

 .انداختم سعادت آقای نقاشی به شیطانی
 هان؟ دیگه دیمی گیر من موهای به حاال
 .برات دارم
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 :گفتم بلند باصدای دفعه یه
 اگه اومدی خوش سایه بانو ورزشی کالس یجلسه اولین به جونم سعادت خب-

 یک حاال بده انجام دممی انجام من که کاری هر کنی آب رو هاتدمه خوای می
 !بریم بزن...دو حاال
 زدم مشتی بشکن یه باال پریدم
 .کمر   شاه که نیست کمر المصب دادن قر به کردم شروع
 :کردم خوندن به شروع

 من من من من تر؟  قشنگ همه از کی-
 .تو تو تو تو بشه؟ الغر االن خواد می کی
 :گفتم ناز با و دادم قر یه گردنم به و لرزوندم هم رو تنم باال
 الغرشدی؟ جون سعادت خب-

  بود حراست رئیس سعادت آقای راستش
 .داشتم قبول من که ن  بیرو موهات گفتمی هی داد می گیر من به هم همیشه
  بخوره اونم که کوتاه   مانتوت گفتمی
 ولیییی ولی گفتمی راست سرم تو

 .زدی رژ تو میگه من به که  این اصلی ینکته
  قسم خودم آباد و جد به چی هر من حاال
 که رهنمی گوشش تو خودم   هایلب رنگ نیست رژ رنگ این بابا خورممی
 .رهنمی
 ترسممی اما بدم و ورزشی باشگاه یه آدرس بهش برم مخوامی حرصم از منم
 دارم جوریاین مونده دلم سر عقده که اینه کنه له بزنه هاشدمه اون با منو
 .کنممی خالی
 که میشد قوز باال قوز گرفت می حالت این تو رو مچم کسی اگه البته

 .شهب اینجا وارد نداشت جرعت(گروه اعضای)نفر پنج ما جز کسی خداروشکر
 باال، زده بازیم خنگولک آدرنالین که  این

 دادن قر به کردم شروع دوباره
 دفعه یه که برقصم تانگو جون باسعادت برم دیوار تو بپرم بود مونده کم دیگه
 گروومپ شد باز شدت به در

 زدم جیغ یه منم دیوار به خورد
 کامال دیوار ور وبازگذاشتم دستام بغل حالت به دیوار تو انداختم و خودم پریدم
 .چسبیدم بهش
 .است همتاخر دیدم که در سمت دادم رو نگاهم ترس با
 متعجب قیافه شده کج سر با داشت که
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  شده خشک جوریهمین کردمی نگاهم
  جام از اینکه بدون کاری طلب با که بود

 :گفتم بخورم تکون
 .ها نمیشه کم ازت چیزی بزنی در یه ندیدی؟ خوشگل چیه! ها-
 : گفت باز دهن با اهمت اما
 دونستم می اولم از سرت تو خاک! سایه-
 .داری نظر سعادت به

 سعادت؟ به من؟! جان
 گه؟می چی این
 که کردم نگاه دیوار به بهت با

 یُکله و کج و گرد ناف فقط هامچشم
 .ابررررفضض یا دید، رو سعادت

  کردم جدا دیوار از رو خودم جهش یه با
 .بودم کرده بغل رو دتسعا من که فهمیدم تازه
 خنده می داره همتا دیدم که اوردممی در زدن اوق ادا داشتم ، دور به خدا
 :گفتم برزخی قیافه با
 مگه؟ داره خنده کوفت درد-

 :گفت خندیدمی که جورهمین
 .جورم چه آره-

 : گفتم کنم عوض رو بحث اینکه برای
 اومدی؟ که داشتی چیکار حاال-

 متفکری حالت اب و شد تموم اشخنده
 :گفت
 داشتم؟ چیکار گیمی راست-
 :گفتم و کردم بغل رو هامدست و باال انداختم رو شونم خیالیبی با
 .کار هیچ-

 :گفت کردو نگاهم گیجی با همتا
 .زبونم   نوک هانگی باهات، داشتم کاری یه مطمئنم نه-
 :گفتم تمسخر با
 بگی؟ خوایمی چی تو بدونم کجا از من خب-

 :گفت خنگی با همتا
 .ها گی می راست-
 :گفتم تفاوتیبی با
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 .نبود مهم شاید ول آلش-
 . داد تکون مثبت ینشونه به رو سرش همتا
 :گفت رفتمی در سمت به که جوریهمین
 .جونت سعادت به بچسب هم تو برم من توا   با حق آره
 :من
 .خالی حسابی جات-

 بست هم در رفت بگه چیزی اینکه بدون
 گرومپ که بلرزونم رفتم دوباره

 یه کردم عرعر درد شدت از منم خود حتی هیچی که در ، دیوار به خورد در
 .بود همتا باز کردم در به نگاه
 :همتا
 .  سایه-

 .هوم:من
 :گفت بلند نیمه لحن با 
 .سایه-

 :گفتم خودش مثل منم
     چیه-

 .سایه: گفت بلندتر
 :من 
 .سایه مرض و درد ای-

 :تگف حرث با همتا
 :گفتم باخنده! جانم؟ گفتی می مردیمی-
 .میشی پرو نه:

 :گفت بیشتری حرص با همتا
 .نیوفته جاهیچ اتسایه نباشه روشنایی و نور ایشاال-

 :گفتم کالفه
 داری؟ چیکارم جنابالی حاال اووف-
  اومد خودش به انگار همتا دفعه یه

 می و آوردمی در ردنک گریه اَدای سرش تو زد کردمی گریه مثال که باحالتی
 :گفت
 سیاه گممی چی من فهمیمی تو رفت باد بر آبرومون رفت، شدیم بدبخت-

 بخت؟
 گفتمی رو اینا ریتم با 
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 :گفتم گیجی با
 شده؟ چی مگه رفته؟ آبرمون چرا-

 .بدبخت شد مغزی ضربه کنم فکر که خودش سر تو زد دیگه یکی دوباره
 :همتا
 نمیاد گیرم شوَور دیگه سایه؟  خندنیم نداشتمون ریش به دارن همه-
 .خواممی شوهر من(داد ادامه بلندی جیغ با)

   گردنی پس یه جلو رفتم من ایندفعه
 سرشم دور های ستاره که زدمش محکم
 .دیدم
 : دادزدم بلند باصدای 
 شده؟ چی بگو یاال بخندن نداشتمون ریش به کردن غلط-
 :گفت لکنت با پرید و همتا رنگ 
 نشه؟ پاتی...قاطی سیمات دیمی قول...ق بگم اگه-

 !داره بو کمی ماجرا کردم حس که من
 :گفتم شده ریز هایچشم با
  شده؟ چی بگو حاال دممی قول باشه-

 :گفت ایرفته تحلیل باصدای
 عوض حرفشو برزخیم چشمای بادیدن...)با شفت داشتی جااین تو وقتی-

 موزون حرکات جااین داشتی یعنی(کرد
 .زدن پستر جا همه به دادی می نجام

 :گفتم کالفگی با چیه منظورش نفهمیدم
 چی؟ پستر دیگه، بحرف درست اوف-

 احتیاط با دیوار کنار صندلی روی نشست لرز با دا،د قورت رو دهنش آب همتا
 :گفت
 .دانشگاه رویراه کل دیوارهای به زدن کردن پستر رو ما عکس-
 :گفتم و  کردم نازک براش چشم پشت یه فاوتیتبی با
  نفر پنج ما یهمه عادی کهاین خب-
 آبروریزی ؟ کجاش این دختراییم ترین معروف داشگاه تو

  صدای حرفم، شدن تموم بعد همزمان
 شدن وارد یاشا و سانیا و آیسا بندش پشت اومد کفش چند یپاشنه تقتق

 و ناراحت بدجور هاشونقیافه همشون
 . بود پرسد
 .بفهمم رو ماجرا این ته و سر باید من
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 :گفتم بشاشی باصدای

 خوبین؟( FLOWer5)بچ و بر سالم-

 :گفت برزخیش قیافه با یاشا
 باشم؟ خوبم پسترها اون دیدن بعد داری توقع علیک،-

 .گریه زیر زدن همشون حرفش شدن باتموم
 ریختنمی تمساح اشک بگم بهتره البته
 :کشید می جیغ و زدن به رو خودش هاپیرزن مثل کرد عشرو گریه با همتا
 .کرددددد خرابم خانه دلبر دلبرم-

 زدن جیغ بندش پشت اوناهم
 !بیاد در کاسه از بهت بخاطر بود نزدیک دیگه هام چش

 :بادادگفتم
 .شده برسرمون خاکی چه ببینم بناله نفرتون یه د   ندارم خبر هیچی از من-
 زد شونخشک ترس از دفعه یه

 :گفت لرزون صدای با سانیا
 واسه دیوار به زدن کردن پستر رو ما عکس گرفتن احمق پسر تاپنج اون-

 ...مو و سیبیل و ریش مونهمه
ََ  گهمی چی شنیدمنمی دیگه  شده کر رسماَ

 .بودم 
 !گفتتت؟ چی(لقبش)مخ مخ سانی
 .اوق...سیبیل ریش
 اینا؟ یهمه
 .خدا متنفرم ریش از من
 شدم ولو صندلی روی حالیبی با

  گذاشت رو دستش طرفم اومد ترس با آیسا
 :آیسا هامشونه رو
 کردی؟؟پ قرمز چرا خوبی؟ دختر سایه-

 با کردم شروع کنم نگاهش اینکه بدون
 زدن نفس نفس اعصبانیت و خشم

  دماغم هایپره از داشتم حتم که جوری
  خود کار دونممی خوب میشه، بلند دود

 :گفت وحشت با همتا بیشعورش  
 .بگیرید پناه ها بچه..ب-

 .رفتن عقب به قدم چند ترس با هم اونا
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 :رفت هم شمسی ی منظومه تا صداش که زدم جیغی وجودم تموم با
 !ساواش-

 و یاشا زمین، روی افتاد که شدم بلند صندلی از جوری جیغم این با همزمان
 .کشیدن بلندی جیغ و عقب پریدن مقد ده ترس از همتا و آیسا و سانیا
 .رفتم خروجی در سمت به جت مثل اونا به توجه بدون من اما
 برسه گوالخ یپسره اون به دستم اگه

 حلقش ته رو بلندم هایناخن همین
 .براش دارم کشه؟ می سیبیل و ریش من واسه کنم،می فرو

 :افکارم رو شد پارازیت سانیا صدای
 ری؟می داری کجا آروم، هی-
 ورودی در سمت به و ندادم اهمیت بهش اصال ولی سمتم اومدمی داشت دو با

 .رفتم دانشگاه
 برگردون اعصابم رو(بیچاره دانشجوهای) کفتارها اون خنده و پچ پچ صدای
 زدمی
 .بودم ایستاده بزرگ پستر یک روبروی که اومدم خودم به وقتی

 میشه؟ مگه آخه بشم، لحقم آبادم و جدم به جاهمون وحشت از بود نزدیک
 ریش افزار نرم با هممون واسه دیوار به زدن کردن پستر و نفر پنج ما عکس

 میخ هامچشم بودن نوشته زیرش هامونماسم بدتر همه از بودن گذاشته سیبیل و
 .شد خودم عکس

 بود شده نوشت قرمز رنگ با

 ( FLOWeR5 سرگروه حضرت الیاه به ملقب امیری سایه)

 گهمی چی وسط این فرفری موی اون 
 گذاشتن؟ واسم که
 چی؟ کلفت سیبیل اون 
 خدابیامرزم آقاجون شبیه قدراین چرا 

 !شدم؟
 من مثل بود دختر آقاجونم اگه یعنی بود آقاجونم شبیه عکس این خیلی خداییش
 بود؟می خوشگل
 کشی؟می وسط رو آقاجونتپای چرا سایه سرت تو رس خاک
 !کش سنف آی اومدم؟ خودم به
 کنممی شونآبکش مسلسل با افتهبی کودن پسر تا پنج اون به چشمم اگه

 :گفتنمی همزمان اومد دخترا صدای
 .سایه سایه-
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 :گفت و گرفت رو دستم یاشا رسیدن بهم
 کنیم؟ چیکار االن گیمی شاهکارشونو، دیدی که خودت دختر، سایه-

 :سانیا
  حراست االن تا چطوری عجبم در-
 .کردنمی جمع رو پسترها وگرنا دهنش خبر با

 :گفت حرص با همتا
 گرم رو مسئوالن سر االن تا حتما بود شده حساب شوننقش دیگه، معلومه-

 . کردن
 :من کنم جور و جمع رو افکارم کردم سعی عمیق نفس یه با
 یه فکر به باید کردن ریزی برنامه چجوری رو نقشه این نیست مهم واسم-

 .باشیم عالی تالفیه
 :آیسا
 .خندنمی دارن چجوری کن نگاه کنیم؟ چیکار خب-

  نزدیک و دور از گفتمی راست آیسا
  اومد می هاشونخنده صدای
 .شدم هامیمون اون خیالبی دار شاخ کفتارای
  چطوری ببینم تا وسط ریختم رو افکارم
 .کنم تالفی
 چند بودن، قشهن فکر تو هم اونا زدن حلقه دورم همتا و سانیا و یاشا و آیسا
 تعجب با یلند نانسی آهنگ طب طب یا    صدای که بودیم سکوت تو فقط دقیقه
 جیب از آهنگ صدای دیدم که کجاست صدا منبع ببینم تا کردم بلند رو سرم

 !میاد همتا مانتوی
  رو گوشیش تندی کرد، هول سریع همتا
 کرد خاموشش و آورد بیرون جیبش از
 :گفت خنگولی قیافه با
  بود مزاحم خشیدبب-
 .دارم هایی گروهی هم چه ببین، منو کریماس آه

 :گفت حرص با یاشا
 ذاری؟می گوشیت زنگ واسه آهنگه اینم دیوونه آخه-

 :گفت خجالت با همتا
 .دارم دوست و آهنگش کنم چیکار خو-

 !خودشه آهنگ یافتم وایی نانسی؟ طب طب یا  آهنگ؟
 یماورای جادوگری خبیس فوق لبخند با
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  یه گرفتن که زدم زل چهارتاشون هر به
 .هست سرم توی فکرایی
 :گفت و بهم زد دستاشو ذوق با همتا
 چیه؟ نقشه بنال حاال سایه آبجی جیز دمت-
 .اومد دستش کار حساب که کردم همتا به توپ اخم یه
 :گفتم یاشا به رو
 اجرای برای من با تو یاشا-

 .میای نقشه
 :گفت و ایستاد کنارم اومد سریع یاشا
 .چشم روی به-

 :سانیا
 کنیم؟ چیکار ما پس-

 :گفتم و چونم زیر زدم رو راستم دست اشاره انگشت
 داریم؟ کالس کی با زنگ این... اومم-

 :آیسا
 !چطور؟ حسینی، با-

 :من
 .کنید گرم رو بقیه سر فقط شما یاشی منو به بسپرین رو نقشه-

 :گفت عجز با همتا
 کنیم؟ چیکار جاناون هم گودزیال تاپسر پنج اون نگو وای-

 :من
 .ناراحتین خر مثل کنین وانمود ندین بهشون سگم محل فقط هیچی-

 :گفت و گزید لبشو همتا
 !شدی ادببی چقدر سایه ا ه-
 :گفتم حرص با
 کنین اجرا خوب رو توننقش حسینی آقای کالس برین هم حاال خفه همتا-

 اوکی؟
 :گفتن باهم همه
 .اوکی-

 منم کالس سر رفتن همتا و آیسا و سانیا
 :کردمی سوال ازم راه تو بیاد همراهم دادم عالمت یاشا به
 سایه؟ چیه نقشه-

 .باشه داشته صبر گفتممی جادوگری لبخند یه با منم
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 بپزم گروهش و ساواش آقا واسه آشی یه
 باشه روغن روش وجب دو که

  چیکارت ببین حاال بری؟می منو آبروی
  حضرت الیاه من به که الکی کنممی
 !گننمی
 نقشم از حدودی تا خندیدمی صدابی مدام یاشا که بودیم مون نقشه انجام حال در
  زدم مشت تا چند منم شده خبر با
  گیر وگرنه بشه، خفه بلکه کمرش به
 جرم ارتکاب حال در اونم افتادیم،می
 .کن درستش بیا حاال
 یعنی سه ساعت بود ظهر دو کردم مچیم ساعت به نگاه یه شد تموم کارم آخیش
 که داشت کنفرانس یک کشی،نقشه استادهای از یکی  دیگه ساعت یک  درست
 سوم سال معماری دانشجوهای همه
 فوق ینقشه منم داشتن، حضور درش

 .کنممی عملی رو محرمانم
 گیمی همچین بگه بهم نیست یکی حاال
 :|کنی خنثی ای هسته بمب خوایمی نگارا که" محرمانه نقشه"

  نداره هم کردن خنثی بمب با فرقی حاال
 .کنم بازی جونم با خواممی بزارم( دانشگاه پسران شاه)گروه سر به سر قرار  
 یکی افتخارم به بزنین دست کنم، لجبازیم و شیطنت فدای رو خودم خوام می
 کوش؟ تقدیرم لوح بیاره و قهرمانیم مدال

 برج همون ها؛برج اون نه بسازین ایفل برج کنار رو کاریم فدا یمجسمه
 !ایش(ساواش لقب)زهرمار

 ساعت یک هر من که هپروت دنیای از
 شدم خارج زدممی بهش سری یه بار یه

 کجایی سایه:زد داد دفعه یه بگم چی یه من تا دهمی جر وحلقش داره یاشا دیدم
 تو؟
 .دارم شلوار خوبه حاال شرتم  تو ریخت قلبم کشی؟می جیغ چرا تتلو جد وای
  دوم قسمت تا در سمت دویدم و گرفتم ودستش تندی بگم چیزی اینکه بدون
 .کنم عملی رو نقشم
 .آن از فراتر و بیکران سوی به پیش پس -)

 بگم خواستم می کنی، موجودیت اعالم نیست نیاز باگزالیدر بمیر خفه تو-من
 .(بریم بزن پس
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 بودیم، کرده دیرم میزدیم نفس نفس بودیم دویده چون رسیدیم کالس در پشت به
 کلفته پارتیم نداره اشکال اما

 دارکارخونه یه که رو بابام حسینی استاد
 !ددی قربونه نمیگه چیزیم شناسهمی بزرگه
 :اومدم خودم به یاشا باصدای

 پسران شاه گروه اعضای از یکی ارسالن لقب)انیشتین اون کنه خدا سایه-
 .داره غیب علم انگار آخه باشه نکرده شک( زرنگه خیلی که انشگاهد
 :من
 این کنننمی شک چیزی به خوبین بازیگرای خودمونم دخترای نباش نگران-

 .رهمی پیش عالی داره نقشه
 .گرفتم باال غرور با رو سرم منم زد لبخند یه

 اجازه با و زدم در به تق   تا چند بعدش
 ....که شدیم وارد استاد

 چهل مرد یه که حسینی آقای خوشبختانه
 نفس صدای بفرمایید گفت دست اشاره با فقط نگفت چیزی بهمون است، ساله
 نداشتم استرس اصال من ولی دادمی داشت که استرسی از نشون یاشا عمیق
 .نقشم واسه داشتم هیجان بیشتر
 سراشون بیشترشون دادم کالس یتو دانشجوهای به گرفتم حسینی از رو نگاهم
 شدت از ایشاال گرفتن رو هاشونخنده جلوی زور به کنم فکر بود، پایین

 .بشن خفه خنده نگهداشتن
 کردن سرفه به کردن شروع نفر چند که گذشتنمی فکرم از زیادی زمان هنوز
 !نفررررین جونم
 بودما خواسته دیگه چی یه خدا از کاش
 دیدم کردم، نگاه بهش و اومدم بیرون فکر توی از زد بهم یاشا که ایسقلمه با

 آه که کالس وسط به دادم رو نگاهم تعجب با کنهمی اشاره ها صندلی به داره
 و آیسا و همتا خودم گروه که بود جلو ردیف صندلی تا ده فقط شد، بلند نهادم از

 و نارسال و ساواش شامل که دانشگاه پسران شاه گروه با بودن نشسته سانیا
 .بود خالی صندلی دوتا فقط شدنمی آهیل و آرتین و خشایار

 پوزخند با داشت که زهرمار برج ساواش اون کنار هم یکی خشایار کنار یکی 
  کرد می نگاهم

 .نشینم اون کنار ولی بخورم مار تخم حاضرم
 بشینم خشایار صندلی کنار برم خواستم

 نشست خشایار کنار لیصند روی رفت سریع کرد اقدام زودتر یاشا که
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 !شددددیددد گرفت حرصم
 ساواش به دادم دوباره رو نگاهم عجز با
 شد ترعمیق پوزخندش که

 فکر اینکه برای بزنمش خورهمی تا جونش به افتمبی چماق با گهمی شیطونه
 بشینم تا صندلی سمت رفتم محکم های قدم با باال دادم رو سرم آوردم کم نکنه
 .نشستم بندازم بهش هم نگاهینیم هشب حتی اینکه بدون
 حرفاش از هیچی خدایی کردم نگاه دادمی درس جدیت با داشت که حسینی به

 تو چی یه بود دماغم توی زهرمار برج این عطر بوی فقط فهمیدم،نمی
 !کودن زهرمار برج این واسه واقعا عطر این حیف شکالتی هایمایه
 که بدم درس به رو حواسم کردم سعی

 !اهممم هما-
 این باز بیاره منو اعصاب قرص یکی آقا

خر ساواش  .کرد شروع نر 
 منو اعصاب حرفاش با خواستمی حتما
 اوف کنه رنگی رنگی موژیک با

 اومد شیطونش صدای دوباره
 :ساواش

 !هستند؟ قهر جنتلمن منه با حضرت الیاه اینکه مثل-
 !اوق کلمه واقعی معنای به
  گفتم؟ چی بیاره، من واسه رو ستشویید یکی کجاست؟ دستشویی آقا
 دیگه هست البد چمیدونم هست؟ آوردنی دستشویی مگه

 !گفت؟جنتلمن؟ چی این راستی
 بال اال هستی چی همه گوریت به گور افجی سر تو بخوره جنتلمن ایششش 

 .جنتلمن
 یه فقط ندادم محل بهش اصال اما کردم بلغور دلم تو که حرفایی برعکس  

 .زدم پوزخند
 :نداشتم اعصاب رو پروند ملخ صداش باز که
 حضرت؟ الیاه گرفتم حالتونو چطوری دیدی خب-

 .گذشتم خیرت از بشی تسلیم شاید
 !کش نفس آی
 بده؟ مرغ صدا اینو بزنم

 بودم کنارش که منی فقط که زدمی آروم اونقدر رو حرفا این چندش پسری  
 شنیدممی
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 بزرگی من شاهدی خودت کریم اوس
 شد شروع جنگ بودم ساکت االن ات کردم
 .باشم گفته هانیست من تقسیر
 ...که بدم بهش شکنفک جواب یه تا برگردوندم رو صورتم
 !شد قفل زمردی سبز یتیله دوتا تو چشمام
 !مامی جیگری عجب اوه اوه
 تونیمنمی هم ثانیه صدم صفر که میاد بدمون هم از اونقدر ساواش منو دونیدمی
 .نیمک تحمل رو هم

 :/ندیدیم رو هم حسابی و درست همین واسه
 بود تالفی و دعوا و جنگ بینمون همش
 ماشاال هزار آقا چون بودم، ندیده درمون و درست و ساواش یقیافه من اصال

 کردمی فکر دیدمی خودش به نگاه یه تا
 ناخن اندازه به واسم بدم نشون بهش که این واسه منم داره نظر بهش طرف
 . کردم نمی نگاهش اصال نداره رزشا مورچه

 نزدیک اینقدر یفاصله از حاال اما
 دی اچ فول تصویر یه اونم دیدمش
 !کردی؟ خلق چی خدا
 !هلو اصال ،ماه گل یدسته  پسر

 زمردی چشماش خرمایی موهاش
 بود چشماش تو خاص غرور یه ندیدم چشمی رنگ همچین عمرم تو اصال که

 (آمین بگو) آیندش همسر کوفت توپ؛ نگو که هیکل
 کرده تیغ شیش صورت سفید پوستش
 نگو که لب  خوشفرم دماغ
 ...باهاش دادمی حال لبایی چه
 (منحرفا کردین فکری چه خودتون با دونم می)بیاری در ماهی ادای
 . اومدم خودم به تازه

 اللیگا حد در سایه زدی گند  هیععععع
 زدی؟ زل مردم جوون   به طوریاین چرا
 ای؟ندیده پسر مگه
 مادر ادب  بی این ندارم گفتن واسه حرفی دیگه من)پدرخر بود مالی عجب ولی
 :(\نویسنده از سخنی زادیه
 پوزخند اون از دیگه کرده،می آنالیز منو داشته مدت این تو اونم فهمیدم تازه
 روی
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 بود شده میخم کال نبود خبری لبش
 دانشگام خوشگل دخترای جزو منم خب

 رو نگاهم گممی راست خداییش ولی حلقتون، تو نفسم به اعتماد مشون سردسته
 .بود شده خیره من به همچنان اون اما گرفتم ازش
 واسه چی یه شدم تموم دیگه بسه

 کنممی صداش االن بزار شوهرم
 کنه کبودت سیاه بیاد کنه باد غیرتش رگ

 !!اصغررررر
 شوهر اسم خرست اهمت خیالی شوهر اسم که اصغر رفت یادم دیدی وای ای

 بود؟ چی من خیالی
 !داره؟برنمی من از ونگاهش زهرمار برج این چرا حاال باو ولش
 .کردنمی نگاه طرف این به داشتن نفر چند کنهمی توجه جلب داره کم کم
 شدت از اون تا بزن دید رو خودت دختر دوست برو بگه بهش نیست کسی خب
 بترکه ذوق
 داری؟ چیکار من به

 که زدم پاش ساق به محکم لگد یه نشه سه اینکه برای گرفت حرصم دیگه
 !چسبید خیلی المصب
 .شد همراه کالس زنگ با آخ ش صدای
 .افتاد ساواش برزخی یچهره به نگاهم که بزنم جیم که شدم بلند سریع

 !تتلو زاده امام یا
 :گفت ایدورگه صدای با ساواش

 پرونی؟می لگد من به که داری مرض مگه تو دیوونه ی دختره-
 :گفتم و کمرم به زدم رو دستام

 مثل. کنم شونادب خواستم منم کردنمی چرونی چشم داشتن هابعضی آخه-
 :گفت گیجی با چون کردممی تصور من که بود چیزی از ترخل ساواش اینکه

 !داری؟ چیکار من به بزن لگد چرونا چشم همون به برو خب-
 که بدم بهش شکَنفک جواب یه ستمخوا
 .بریم کنفرانس سالن به کرد اعالم حسینی استاد

 :گفتم ساواش به رو پوزخند یه با بودم ایلحظه همچین منتظر که منم 
 تکید) نداره شدن تسلیم قسط سایه حضرت الیاه جنتلمن ظاهر به آقای-

 .وقت هیچ(کردم
 بیان دنبالم فهموندم اینا همتا به مسر اشاره با میگه چی ببینم واینستادم دیگه
  اومدن سرم پشت شدن متوجه اونام
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 :گفت فوضولی با همتا
 هست؟ چی چی نقشه این حاال-

 :گفتم کردممی نگاه روروبه به داشتم که جوریهمین
 . فهمی می حاال باش داشته صبر-

 :گفت همتا
 ...آخ
 :گفتم و حرفش وسط پریدم  
 .دیگه گممی بصبر نداریم ماخه آخه-

 از شدن رد موقع نگفتن چیزی همتا از تبعیت به هم بقیه نگفت چیزی دیگه
 گرفتیم قرار پستر خالی جای با راهرو
 بدون من اما زدن زل بهم تعجب با و وایسادن هم دخترا من توقف با ایستادم
 برنامه با کودنا اون معلومه که پستر خالی جای به کنم؛ نگاه اونا به کهاین

 .کردم نگاه کردن نیستش به سر االن و کردن نصبش ریزی
 :گفتم دلم تو 
 گروه یخنده نوبت باشه که هم نوبتی حاال اما دانشگاه پسران شاه خندیدین شما-

FLOWeR5  کنه می تالفی سایه چطوری ببین هستش 

  پوزخند یه با
 کردم حرکت کنفرانس سالن سمت به و گرفتم خالی دیوار از رو نگاهم
 پس بودن نشسته اول ردیف که افتاد اینا ساواش به چشمم رسیدیم سالن به وقتی
 صندلی تاهفت اول ردیف ولی بود پر ها صندلی بقیه. رسیدن ما از زودتر
 .بود خالی
 بشینیم؟ هاچلمنگ این پیش باید باز کریم اس وای
 چل و خل تاپنج هر المعل عکس تونممی اینجوری هانداره اشکالم همچین حاال
 !آخجون ببینم رو
  داشت فاصله ساواش به صندلی چهار که نشستم ایصندلی روی بار این
 زد پوزخند یه افتاد بهم نگاهش وقتی
 بریدن؟ پوزخند با روناف ت مگه وکوفت، درد و مرض
 زنی؟می پوزخند زرت زرت هی
 شمگو کنار آهسته خیلی اومدم خودم به بود نشسته دستم بغل که یاشا صدای با

 :گفت
 است؟ آماده که چیز همه سایه-

  دادم تکون مثبت معنی به سرمو
 :گفتم آروم
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 آوردی؟ واسم گفتم که چیزی اون-
 :گفت آهسته یاشا
 .آوردمش آره-
 :گفتم تریآهسته صدای با
 .دیگه من به بدش خب-

 سریع ممن دستم توی گذاشت رو چیز اون اونم دستش کنار بردم رو دستم
 .نبینه کسی تا جیبم توی گذاشتمش

 .رفتیم نقشه َجو تو چه کنیممی جا به جا مخدر مواد داریم انگار حاال
 ترتیب به که انداختم اینا همتا به نگاه یه

 چشمک یه بهشون شیطنت با بود زده هیجان هاشونقیافه بودن نشسته یاشا کنار
 خندیدم وزدم
 سخنرانی تا سن روی بود رفته که مونکشیقشهن استاد زمانی، استاد صدای با
  نفهمیدم حرفاش از هیچی خداییش اما اومدم خودم به کنه
 . داشتم استرس خیلی
 درخت مثل من اما بود گذشته دقیقه چند
 کردمنمی کاری وبودم شده خشک چنار
 اجراء رو نقشه کردمی اشاره بهم داشت که اومدم خودم به یاشا سیخوَنک با
 .کنم
 دیممی انجام داریم که کاری این بفهمه حراست اگه کنممی رو فکرش که حاال
 شاخشه رو اخراج   اونوقت منه کار
 .هاااا ارزهمی اما
 که کنترلی تردید بدون دفعهاین پس زمین خورهمی بدجوری ساواش جوریاین 

 .آوردم بیرون مانتوم جیب از رو بود داد بهم یاشا
 گوش استاد رفایح به داشتن یا همه
 بودن زدن چرت حال در یا دادنمی
 نبود من به حواسش کسی پس
 .نزنن سکته گروهش و بزمجه ساواش که باش مواظب فقط کریماس اوف
 بعد انداختم دستم توی کنترل به نگاه یه

 عربی آهنگ و زدم رو صدا پخش یدکمه
 رو اشبقیه و طب طب یا میگه که نانسی
 . شد پخش نبودم بلد

 تازه ساختمون چند عکس سن روی پرده از داشت موقعاون تا که زمانی استاد
 شوک از کردمی معرفی بهمون و ساخت
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 با که شنیدم رو همتا صدای اومد همه همه صدای شد ساکت آهنگ شدن پخش
 :گفت استرس

 .شده بلند چه گوشیم زنگ خدا یا-
 .هست گوشیش صدای بود کرده فکر بیچاره خخخ
 !رسیده کاری اصل قتو حاال و

 بجاش و رفت ساختمونا تصاویر که زدم رو فیلم پخش یدکمه
 

[ ,.12.01.18 18:09] 

 منفجرررر کلمه واقعی معنای به کنین توجه منفجر سالن که شد پخش چیزی
 .خنده از شد
 لبام رو اومد شیطون لبخند یه
 ویبره رو یا سایلنت رو بودن رفته یا همه گرفتم نظر زیر رو جاه همه دقت با
 .لرزیدنمی بندری حالت به بودن شده خاموش خنده شدت از یا

 بودن شده صندلی و میز پخش هابعضی
 :/انگاری شدن سگ ملت شد پیدا شدیدم گرفتگی گاز مورد تا چند حتی
 شد؟ اینجوری چی برا بگم حاال
 گم می پس

 رقاص تاپنج تصویر بود پخش حال در که نانسی طب طب یا آهنگ با همزمان
 .میشد پخش داشت بود پوشیده لباساشون البته که عربی
 هایبزمجه پسر پنج این سر رقاصا اون سر بجای بودم کرده چیکار من حاال

 بودم گذاشته رو آفریقایی
 با که گروهش اعضای و ساواش آقا بله

  شده دارخنده خیلی واقعا که رقاصا اون بدن روی سرشون گرفتن قرار
 .بودن
 آورده کم اکسیژن خنده شدت از که دخترا  کردم خودم گروه اعضای به گاهن یه

 جمع رو اینا جسد بیاد اورژانس بزنم زنگ برم شدنمی خفه داشتن بودن
 .کنه
 کردم زهرمار برج ساواش به هم نگاه یه
 بود شده صندلی پخش ساواش اوه اوه

 با و بود شده آبی به مایل بنفش رنگشم
 جاش از بهت شدت از هم ارسالن کردمی نگاه فیلم به تداش شده گرد چشمای

 میزد ای گوجه به رنگش بود شده بلند
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 رو موهاش سرش به بود زده دستش دوتا با که هم(خشایار لقب)خش خش
 زده سکته گوسفند مثل بودو کرده غش که(آهیل لقب)دانشگاه دلقک کشیدمی

 .بودا فیلمش گرفت، ندمخ خودمم صحنه این دیدن از بیرون بود اومده زبونش
 .پایین بود انداخته رو سرش خجالت با که هم( آرتین لقب)آرتی
 جیگرم حسابی گوالخا این دیدن از
 .بود اومده حال
 دستگاه دمو با تند تند داشتن مسئوالن و زمانی استاد انداختم سن به نگاهم یه

 رو نجاشای فکر من ولی کنن قطع رو فیلم که رفتن می ور سن یا صحنه روی
 .بودم کرده هم
 .میشد قطع فیلم بود دستم که کنترلی با فقط
 باخنده بریم در باید االن که گرفتن اوناهم بلندشن که کردم اشاره اینا سانیا به
  شدن بلند
 به بود نشده کم دانشجوها خنده صدای از هم کم یه حتی شدم بلند جام از منم

 :مزد صداش تمسخر با انداختم نگاهی ارسالن
 .انیشتین آقای هی-
 افتاد که کردم پرت طرفش به رو کنترل پوزخند با منم کرد نگاه بهم گیجی با

 اینکه قبل و اومد خودش به سریع بغلش
 ساواش حواس کرد نگاه کنترل منو به تعجب با گرفتش هوا تو از افتهبی کنترل

 شد جلب من به آرتین و آهیل و خشایار و
 بودن گیج وزهن زدم دیگه خند پوز یه
 :گفتم وزدم چشمک یه
 .مساوی یک یک؛ 

 جت سرعت با بعد بیرون زدیم سریع دخترا با کنم نگاه بهشون اینکه بدون بعد
 .رسوندیم پاتوق به رو خودمون نور سرعت با نه
 پشت کوچیک اتاق یه پاتوق آخه کنهنمی پیدامون هیچکس که جایی تنها 

 نداشتن خبر ازش کودن تاپنج اون زا هیچکدوم که بود دانشگاه ساختمان
 خنده از ترکیدیم دوباره تو رفتیم وقتی
 :گفت خنده با سانیا
 .بستی پشت از شیطونو دست هستی کی دیگه تو دختر وای-
 :گفتم غرور با
 .میشه مردود سال هر تنبله شاگرد من درس کالس تو شیطون البته-
 :تگف آیسا خندیدیم که یکم خنده زیر زدیم دوباره 
 .هاشیممی  اخراج که بوده ما کار بفهمه مدیر اگه سایه -
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 :گفتم شوخی با بودم نگران خودمم گفتمی راست که این با کردم سکوت
 .میاریم در دلش از کنیممی ماچش دوتا نباش نگران-
 :زدن داد چندش با چهارتاشون هر دفعه یه
 .سایه-

 .کردم فرار خنده با که دنبالم افتادن بعد
 .دین دین...دین دین...دین دین
 .شدم بیدار خواب از گوشیم آالرم صدای با

 بودم خواب خمار که همینجوربیدارشم من که کشتمی داشت رو خودش بیچاره
 .کردم خاموشش و گرفتم رو گوشیم کردم دراز دست
  بدونین شما هزشت که اومد جام یه به که فشاری با اما داشتم خواب جای هنوز
 ...ترکیدم که دستشویی سمت رفتم سر با
 :/( سایه نظر از البته دیگه سال صد میشه که دقیقه بیست گذشت از بعد)

 افتهبی راه سیل داشت امکان لحظه هر هاشدم راحت آخیش
 فیلم یه آخه بودم داشته نگهش دیشب از رو بانیش و باعث کنه لعنت خدا

 نشستم زده جو منم شدمی پخش ماهواره از اشتد آمریکایی توپ ترسناک
 .کردم نگاهش
 که لرزیدممی جوری بودم، کرده کوپ سنگ که بود ترسناک که اونقدر حاال

 فرار دست به خواب لباس ها چارهبی اومده زلزله کردن فکر بدنم سلوالی
 .کردن
 اینکه بخورتم لولو دستشویی برم ترسیدممی داشتم یک شماره دستشویی که منم

 خواهش مسئوالن از زدما رکد خدایی دستشویی برم صبح امروز شدم مجبور
 .بشه ثبت گینس تو که مندم
 دانشگاه گفتم آخخخخ شد دیر دانشگاهم که برم باید بگذریم خب
 حال خدایی افتادم بودم آورده کودن بز پنج  اون سر که بالیی و دیروز یاد تازه
 .کردم

 به برگشتم دوباره شدم خارج هپروت دنیای از شاده روحم روز بیست تا 
 . کردم آبکشی و صورتم و دست و دستشویی

 رو درش بپوشم لباس دانشگاهم برای تا لباسام کمد سمت رفتم بیرون اومدم بعد
 .کردم نگاه داخلش به و کردم باز

 !بپوشم؟ چی اوومم
  یه با ایسرمه مقنعه یه فهمیدم اها

 جین شلوار بایه بود ناز اندامم تو که دخترونه اما ساده ولی مشکی مانتوی
 ریختم صورتم روی کج موهامم پوشیدم تند تند و کردم انتخاب ایسرمه
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  زدم عطر یکم با آفتاب ضد کرم یه فقط خوشگلم ندارم نیاز که آرایش
 ساواش کلیه تو نفسم به اعتماد خوشگلم حسابی که برم خودم قربونه

 . کردم خودم به آیینه تو نگاه یه
  آیینه تو انداختم خودم برای هم تف یه زدم خودم به که چشمکی با همزمان
 حتما چیه؟

 بود شده قاطی سیمام که بودم پرانرژی اونقدر امروز فرستاد بوس نباید که 
 حالشون خوب بودم آورده زهرمار برج ساواش سر که بالیی بخاطر کنم فکر
 .بال سایه گرفتی رو

 :خوندممی و دادم می قر رفتم می رد سمت که همینجوری
 وسط از منو ساواش که این  محاله؛ محاله محاله خوشبختی همه این منو-

  کنه نصف
 !خیاله خیاله خیاله و خواب همش
 پله منظورش منحرفان توجه قابل)عشقم به حسرت با بیرون رفتم اتاقم از

 (هاست
 میشه چروک وممانت حیف ولی بخورم سر روش از شدمی کاشکی انداختم
 .اوف
 : زدم داد پایین رفتم می که همینطور شدم هاپله خیالبی 
 .بخیر صبح سالممم-
 :بود خونه آشپز تو که اومد پایین از دادشیم صدای حرفم شدن تموم با
 .کرد شروع صبحگاهی خروس این باز-

 صدای با رفتم آشپزخونه سمت به و گذشتم ها پله از برم داداشم قربونه خخخخ
 :گفتم شادی

 کنه؟ بیدارتون کی نباشه خروس این اونوقت -
 :گفت و شد خم نمایشی بود سالش ۲۵ که گلم داداش سیاوش

 .گینمی درست شما من بانوی بله بله-
 مامان که نشستم صندلی روی رفتم خنده با منم کشید عقب واسم رو صندلی بعد
 :گفت
 .نشه دیرت بخور صبحانه ینبش زود دخترم بخیر صبح-

 :من
) تیرداد( کردم اضافه باشیطنت) خورممی االن چشم جونم مامی بخیر صبح-

 کجاست؟ جونت( بابا
 همه این گذشت بعد خنده از رفتم ریسه که شد سرخ تندی بیانملحن از مامان
 .بود مونده خجالتی هنوز کردمی زندگی بابا با که سال
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 :اومد بابام آهنگ خوش صدای که خندیدممی داشتم
 دفعهاین. نکن اذیت منو خانوم   اینقدر پریده ور اینجاست مامانت جونه تیرداد-

 :گفتم و آوردم باال تسلیم نشونه به رو دستام منم خنده زیر زد سیاوشم
 دنبالم مالقه با کنم اذیتش جونتونو( مامان) ترانه  کنم غلط من چشم چشم-

 .کنهمی
 :گفت سیاوش که خوردم گرفتم لقمه دتاچن خندیدیم دوباره

 .نشده جنگ تا برم من بهتره خب-
 :گفتم و زدم داریکش سوت یه قیافش به افتاد نگاهم تازه 
 .کردی خوشتیپ چه برادر شتابان چنین کجا به-
 :گفت کردو سیاوش به مهر با نگاه یه مامان حرفم این با
 .هست و بود خوشتیپ بچم ماشاال-
 :گفت که میز پشت نشستمی داشت که بابا ؛ مانما حرف این با
 چی؟ من پس خانومم ا ه-
 و شد سرخ مامان بابا حساسیت بخاطر خنده از ترکیدیم سیاوش منو دفعه یه

 :گفتم شیطنتم همون با من اما نگفت چیزی
 شما بابایی نباش نگران هست زیادی عاشقانه حرفای بیانگر که سکوت خب-
 .شدی پسند قبل از
 :گفت و شد بلند خنده با سیاوش که خنده زیر زدیم باز
 .دیگه برم من نشده دیرم تا-
 :گفتم شده ریز چشمای با 
 کجا؟-

 :گفت کردو مچیش ساعت به نگاه یه سیاوش
 . شلوغه حسابی سرم شده رزرو میزها همه امروز دیگه، رستوران-
 :گفت و کرد من به نگاه یه
 برسونمت؟ خوایمی-
 :گفتم بلندشم تا دادممی عقب رو صندلی که همزمان رفتمگ دیگه لقمه یه
 و کرد خداحافظی بابا و مامان با و داد تکون سرشو. رممی ماشینم با خودم نچ-
 :گفتم سریع منم شد خارج آشپزخونه از
 .شد دیرم رفتم من مامی ددی خب-

 :مامان
 .باش خودت مواظب-

 :من
 .چشم-
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 :بابا
 .سالمت به-
 از رفتم خروجی در سمت به شدم خارج آشپزخونه از ودمدا تکون دست یه 

. کردم پام وبرداشتم رو داشت سفید های خط که ایمسرمه هایکتونی جاکفشی
 قدشون کجا تا کجا از پوشنمی سانتی ده پاشنه های کفش دخترا از بعضی چیه
 راه طناب روی دراز چوب یه با زمین از متری هزار یفاصله از شدمی بلند
 بخاطر دخترا از درصد َنَود. واال بری راه ها کفش این با تا تره راحت بری
 (بخدا)بوخوداا میشن مغزی ضربه هاکفش همین
 بلند شاسی از خبری رفتم خوشگلم جنسیس سمت به و بیرون زدم خونه از

 .بود گذاشته باز واسم درم بیرون بود زده زودم چه نبود سیاوش
 حرکت و کردم روشنش و شدم ماشینم سوار ومزد گیرودز باال انداختم ایشونه 

 .دانشگاه سوی به پیش
 کردم پارک دانشگاه پارکینگ توی رو ماشینم  دانشگاه، رسیدم ایدقیقه بیست
 که شدم پیاده ماشین از خوشگلم خوبه نه کردم خودم به نگاه یه ماشین آینه از
 داده تکیه فراریش ماشین به که افتاد ساواش به مچشم قدمیم بیست یفاصله از
 .خورد می مخلفاتم با درسته منو نگاهش با داشت و بود
 دادم قورت رودهنم آب اضطراب با 
 انگار بود بد حس از پر نگاهش بودم، ندیده طوریاین و ساواش حال به تا

 .ادد تکون سالم نشونه به سرشو و زد عمیقی پوزخند   چون ترسیدم فهمید
 پاهای زور به کردم، تنظیم شونم روی رو کیفم گرفتم ازش رو نگاهم ترس با 

 خواد می رو دیروزم کار حتما که بود مشخص دادم حرکت رو شدم جفت
 .کنه تالفی

 فر؟نیک ساواش سرته تو چی 
 جیغی ترس با واومدم بیرون فکر از خورد شونم به محکم که چیزی با دفعه یه

 .البا پریدم و کشیدم
 ببینم برگشتم عمیق نفس یه با کردن نگاهم برگشتن نفر چند جیغم صدای از 

 :گفت تعجب با افتاد همتا به چشمم که کیه
 .زنم می صدات دارم ساعت یک سایه؟ کجاست حواست-

  بیام بیرون گیجیم از کردم سعی
 :گفتم
 .نبود حواسم کردم،می فکر داشتم هیچی-
 سکوت با داشتن وبودن وایساده همتا سر پشت که بودم شده دخترا متوجه تازه 

 :گفتم تعجب از رفته باال ابروهای با کردنمی نگاهم داری معنی
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 شده؟ چیزی-
ن سانیا ن م   :گفت و کرد م 
 سری یه همه از گردنمی کرده پخش رو فیلم دیروز که کسی دنبال دارن-

 از االنم ردنک اشاره پسرا اون و ما دشمنی به هاشونبعضی پرسیدن سوال
 .خوانمی رو تو مدیر دفتر
 ! سایه سرت فرق به سیمان نه خاک میشه جوریاین دونستممی پوف 

 افتی؟بی خوردن چیز به جوریاین که کشیدی اینقشه همچین شدی َجوگیر چرا
 :گفتم خیالیبی مثال لحن با دادم خودم به دلم تو که هاییفحش خالف بر اما
 کننمی کم امنمره از یا دنمی تذکر بهم بوده من کار بفهمن اگه فوقش باو ولش-
 .که نمیشه چیزی کلفته پارتیم دیگه میارم رو بابام شد ترجدی مسئله اگه یا

 کشیدن راحت نفس یه همشون چون بودم کرده بازی خوب رو نقشم اینکه مثل
 :گفتم شونش به زدم رو دستم تعجب با بود دپرس قیافش یکم یاشا اما
 چته؟ باز تو-

 :گفت آرومی صدای با یاشا
 ...و کردم همکاری نقشت تو منم خب سایه آخه-

 :گفتم شوخی لحن با بده ادامه نذاشتم
 .هاخورنشمی میان پسرا که کن جمع لوچتو و لب-
 قیافه به درجه هشتاد و صد یاشا ناراحت قیافه حرفم شدن تموم محض به

 .شد ایگوجه رنگش و کرد تغییر برزخی
  گند رفتمداره آلرژی هاحرف جوراین  به یاشا که بود رفته یادم رجبننه جد یا

 :کنم جمع رو کاریم
 ورودی در سمت رفتم بدو بدو  سریع. اجازه با دفتر برم بهتره خب من چیزه-

 .کردا رحم خدا آخییش اومد می داشت دخترا خنده صدای دانشگاه
 زدممی نفس نفس بودم رسیده دفتر در پشت وقتی که بودم دویده تند تند اینقدر 
 مدیر جناب خشک بفرمایید با زدم در به تقه چندتا بعد و گرفتم نفس چندتا یه

 خودم به روقیافم ترینمضلوم کردم سعی و پایین انداختم روسرم آروم خیلی
 .شدم وارد کردم باز رو در بگیرم

 آقای همون یا مدیر که بود پایین سرم همچنان بستمش و در آروم خیلی بعد 
 :گفت صالحی

 . بزنین حرف راست و رک باید اینجایین دوتون هر که حاال خب-
 بزنیمم؟ دوحرف هر چی؟
 بی پس بود نزدیک بود اونجا که کسی دیدن با که کردم بلند تعجب با رو سرم
 .افتم
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 کنه؟می چیکار اینجا اون اصال
 ساوش به باید کردنمی و کار این بده لو منو اومده ماحت دیگه معلومه خب هه
 خواستن؟ دفتر چی واسه رو اون اصال کردممی شک بودنش زهرماربرج
 کنن؟ بازخواست منو نبود قرار مگه 
 قدراین چجوری نبود پارکینگ تو این مگه اصال دارن چیکار بزمجه این به

 اینجا؟ رسونده وخودش زود
  اومده بوده گرم دخترا با سرم من وقتی حتما

 :اومدم خودم به مدیر صدای با اوووف
 وایسادین؟ اونجا چرا امیری خانوم-
 اشاره بود راهبه پوزخندش باز که زهرمار برج اون کنار جایی به دست با 

 سرگروه امیری سایه من بار؛ اولین واسه و کردم حرکت میلیبی با منم کرد
 هاحرف   خیلی وایسادم سالم سه دشمن رکنا االن  چل و خل دختر تا چهار

 ! شده؟ آخرالزمان یاخدا گفتمی بود اینجا دلقک آهیل اگه خالی دخترا جای 
 شکالتیش عطر بوی باز ایستادم کنارش ساواش از قدمی سه یفاصله تو وقتی 

 بخره عطر این از بگم امآینده همسر به بعدا باشه یادم پیچید دماغم توی
 فضا بردمی و آدم المصب
 :اومدم بیرون هپروت دنیای از مدیر باصدای

 کنید؟ تکرار تونوحرف دیگه بار یه میشه فرنیک جناب خب-
 رو پرونده جا همین رسما تا بوده من کار که بگو...بگو دیگه بار یه آره هه
 . خونمون برم تا بقلم زیر ب دن
  ذارهنمی زندم اون بگو رو سیاوش خدا یا بدم چی بابامو مامان جواب هین
 ساواش دیگه سینم روی ذارهمی برهمی روسرم فوقش باداباد هرچی وللش
 لحن با مدیر به رو و کرد من به نگاه نیم یه مرموزش نگاه اون با دوباره
 :گفت ایجدی

 که زدن تهمت ایشون به  و نداریم باهم ایدشمنی هیچ امیری خانوم منو-
 . نبوده دوستانش و ایشون کار مطمئنم من ادند انجام رو خرابکاری اون دیروز
 چی؟
 شنوند؟می درست گوشام

 گفت؟ چی زهرمار برج این 
  نداریم؟؟ هم با ای دشمن هیچ
 :گفت من به رو مدیر دفعهاین گذرهمی ذهنش تو چی بزمجه این کریم اس
 آقای همینطور هم شما تونکالس سر برین تونیدمی بفرمایید امیری خانوم خب-
 . فریکن
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 گاز روزمین خر مثل نشستممی جاهمین نبود آبروم از ترس خاطر به اگه
 حرکت رو پاهام زور به بودم مونده ساواش حرفای شوک توی هنوز زدممی
 .کردیم حرکت در سمت به هم با همزمان دادم

 بازش تا هبرس در به زودتر زهرماربرج آقای تا کردم ایمورچه رو سرعتم
 این چرا کریماس رفتمی راه من ی شونه به شونه داشت قشنگ نه اما  کنه
 رسیم؟نمی در به چرا میاد؟ کش هی راه
 رسیدم در به وقتی کردم، زیاد و سرعتم و کشیدم حرصی نفس یه دفعهاین
 بیرون پریدم کردم بازش معطلی بدون
 بود مردگان دنیا مثل تو اون آخیش
 ساواش؟ و... و ازرائیل انگار هم مدیر
 اون از منو عذاب یفرشته مثل آره عذاب یفرشته نه نه...نجات یفرشته مثل
 .ترهمنطقی این بده عذاب منو بیشتر تا آورد بیرون تو
 به َدم من چرا بیرون اومدم هپروت چاله سیاه از کنارم از ساواش شدن رد با

 ازم بیشتر که این از قبل اب،دری و ساواش ول ل ش هپروت؟ تو رفتممی دقیقه
 :گفتم بشه دور
 بود؟ من کار نگفتی چرا کردی؟ کاری همچین چرا-
 تمسخری پر صدای با برگرده طرفم به اینکه بدون و شد متوقف حرفم این با

 :گفت
 کارو این که حاال و َنَدمش لو کرد می خواهش من از پریده رنگ یقیافه اون-

 ندادمت؟ لو چرا گی می نکردم
 و زد پوزخند یه و کرد نگاهم نیمرخش از و برگشت سمتم به آروم دفعه این
 :گفت
 .شناخت میشه نه کرد درک میشه نه رو دخترا شما اصال-

 حرکتم این از پریدم جلوش وسمتش گرفتم جهش یه بره که برگشت که همین
  این از خودمم حتی شدمی سانت پنج زور به مونفاصله ایستاد و شد شوکه

  اون به برسه چه کردم هنگ کم یصلهفا
 حتما کنه بخیر رو بعدی خدا ها میشه ترکم داره هی هامون فاصله کریم اس

 خخخ حلقش تو برم قراره
 : گفتم خشک و محکم لحن یه با و نباشم فکر تو این از بیشتر کردم سعی

 گذره؟ می سرت تو چی-
 .بگی دروغ مدیر به که نبود الزم
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 نشست لبش روی نبود پوزخند به شباهت بی که لبخند یه اومد خودش به
 رو لبام...چشمام... موهام... هام گونه...بینیم چرخوند صورتم تو رو نگاهش

   شدم سرخ خجالت از که کرد مکث بیشتر لبام
 کنه؟ ایجاد برسری خاک صحنه خوادمی نکنه خدا یا

 نزدیک اونقدر نهک ماچم خوادمی که کردم پیدا یقین دیگه شد ترنزدیک سرش
 انداخته راه کنسرت خودش واسه قلبم دیدممی چپکی ودماغش نوک که بود شده
 .بیرون بزنه حلقم از خوادمی انگار که کردمی تولوپ شاالپ تاالپ همچین بود
 خاک یصحنه اولین که موندم منتظر بستم رو چشمام و دادم قورت ودهنم آب 

  کنم تجربه رو زندگیم برسری
 به صورتش کردم باز رو چشمام الی یکم نیوفتاد اتقاقی کردم صبر چی هر اما
 ذره یه اون یا من اگه که داشت فاصله صورتم با انگشت یک اندازه به زور
 بعله...  خوردیممی تکون
 صورتش که شد بیشتر ضربانش قلبم خورد تکون صورتش دوباره که همین
  گوشم طرف رفت و کرد پیدا جهت تقییر
 :گفت مرموزی و آروم صدای با
 باش من بزرگه جواب منتظر داره هم بزرگی جوابای بزرگ هایتالفی-

 .حضرتالیاه
 صورتم به لبخند با و گرفت فاصله ازم قدم یه بیام بیرون شوک از اینکه از قبل
 :گفت انداختمی نگاهی لبام به که همزمان کرد نگاه شدم گرد چشمای و
 .منحرفی خیلی راستی-
 .رفت و شد رد کنارم از زدم سکته قیافه به نگاهی بدون و کرد ایدهخن
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 و پیش لحظه چند اتفاقات تونستمنمی اصال بودم شده خشک جام تو مجسمه مثل
 منحرفم؟ من داره، بزرگم جوابای بزرگ هایتالفی گفت؟ چی ساوش کنم هضم

ن چی هر الهی هیع   روی داره وجود زمین کره تو مانسی و خاک و ماسه و ش 
  وووااااایییی بشه نازل سرم

 کنه؟ ماچ منو که بودم وایساده جلوش راست چطور
 بخورم تمساح تخم الهی بیاد وجود به برسری خاک صحنه که بودم منتظرم چه 

  بشم کوزت الهی
 زهرمار برج فرنیک ساواش وایسادی که منحرفی و جنبهبی تو آخه چقدر
 جیییییغ ؟؟ ببوسه و حضرت الیاه امیری سایه تو ایبزمجه



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 چه جنبهبی منه مورد در که بگو رو ساواش االن بیشتر؟ این از رسوایی
 .کنهنمی که فکرایی

 چشم صورتی پلنگ...گودزیال...اورانگوتان...دار شاخ دیو... سر دو میمون  
 ساعته چهار و بیست نانسی آهنگ با قبرت جلو بیام خودم ایشاال...وزغی
 آمین بگو برقصم عربی
 داغم هایگونه که پوشوندم رو صورتم دستام با بیرون دادم حرص با رونفسم
 بیاد حلقت تو بود نزدیک ساواش که پیش لحظه چند دیگه آره کردم حس رو

 بکشی؟ خجالت که افتاده یادت تازه نشده هیچی که االن نکشیدی خجالت
 برم برگشتم بره بیرون سرم از فکرا ینا که خودم سر تو زدم محکم دونه یه

 استادهای از یکی قفاری خانوم با کردم بلند سرمو که همین کالسم سمت
 .کردمی نگاهم شده گرد هایچشم با داشت که شدم رو به رو دانشگاه

 :گفت بهت با کنه بخیر و بعدی خدا امروز، دومه آبروریزی اینم بفرما 
 خوبه؟ حالت دخترم-
 خیره بهش کرد شک عقلم به بیشتر صد در صد که ایکوله و کج لبخند با

 :گفتم وشدم
 .خوبم خانوم بله-
 :گفت شدش گرد هایچشم همون با
 خوبه؟ حالت واقعا...خودت سر تو زدی دیدم آخه-

کی  دلم اصال باشم دیوونه واقعا شایدم  دیوونم من کرده باور انگار خانوم!!ز 
 .سرم تو بزنم خواست
 :گفتم سوالش به توجه بدون

 . کالسم سر برم من اجازه با-
 به داشت حق بیچاره کالس سمت رفتم تند تند میگه چی ببینم نکردم نگاه دیگه
 سرت؟؟ تو زنیمی وایسادی مدیر دفتر در پشت آخه کنه شک عقلم
 بیان تا تیمارستان زدممی زنگ راست یه دیدممی آدمی همچین بودم منم 

 .کنن جمعش
 و زهرمار برج اون خدا وای رسیدم، کالس در پشت کی فهمیدمن اصال پوف

  دارن تشریف تو االن که هم گروهش
 نفس یه بهتره، کار این آره شده چی که نمیارم خودم رو به اصال درک به

 کردم باز و در گفت استاد که بفرماییدی با زدم در به تقه چند و کشیدم عمیق
 نگاهم تعجب با داشتن همه شدم خشک جام تو گرفتم باال رو سرم که همین
 کجاست؟؟ اینجا کردنمی



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 سال ما کالس تو هااولی سال ان؟اولی سال زنن؟می بچه اینقدر اینا چرا 
 ببینم وایسا اصال دارن؟ چیکار هاسومی
 منه؟ کالس اینجا واقعا حاال
 :رسیدم سوالم به استاد ناآشنای صدای با
 دارین؟ کاری خانوم بفرمایید-

 عااااااالم خاک
 وایی که اومدم اشتباهی رو کالس

 :گفتم خجالت با
 .اومدم اشتباهی استاد ببخشید-
  خنده زیر زدن بقیه و استاد حرفم این با
 میاد؟ اشتباهی روکالسش عاقلی آدم   کدوم بخنده کی پس نخندن اینا دیگه آره
 سال دانشجوی مثال که منی اونم

 واسم هم مورچه چشمای لنز اندازه به دیگه ،سوم ریزیه آبرو از اینم ام،سومی
 . نمونده آبرو
 خیال و فکر بدون اونم برم باید کجا که کردم دقت دفعهاین و گفتم ایاجازه با

   اومدم درست رو کالسم دفعهاین شکر رو خدا  رسیدم در پشت به اضافه
 گرومپ و شد باز سرعت به در دفعه یه بزنم در خواستم که همین
 .شدم زمین پخش که شدت به منو به خورد
 تو اومد امکلیه شد یکسان خاک با همه فقراتم ستون.. لوزالمعدم... کمرم آخ

 .شد سقط نداشتم بچه دهنم
 آخه؟ کنهمی باز و در جوریاین عاقلی آدم کدوم 
 پشت کنهمی نگاهم باز دهن با داره ایستاده دلقک آهیل دیدم که کردم نگاه یه 

 هوا در لنگ به دونستننمی  انگار که بود دانشجوها بقیه و استاد هایکله سرشم
 . باشن من حال نگران یا بخندن من بودن
 :گفت اومد خودش به آهیل
 حرکت داری که هست؟ بازی ژیمناستیک جای جااین مگه کن جمع لنگاتو وا-

 زنی؟می ورزشی
 !کش نفس آی

ی  میگه بعد زده منو کردنش باز در اون با کلهبی ارسوسم توله سوسک پسر 
 دم؟می انجام ژیمناستیک دارم
 شیشه مثل داخلیم هایاندام که دادم پایین  رو موندم هوا در هایلنگ درد با

 هیچیم آخخخ برم برداری عکس یه باید کنم فکر دادن صدا تروق ترق شکسته
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 خشم با همتا بود وایساده زب مثل در جلو که آهیل حرف شدن تموم با نموند،
 :گفت حرص با زد، بهش تنه یه وسمتش اومد
 روز و حال این به تو کردن باز در بخاطر نفهمیدی که بودی کور جنابالی-

 .افتاده
 گرفتممی گاز هی رو لبم بشم بلند که کرد کمکم و گرفت رو دستم شد خم بعد
 .کردمی درد نمباس بدجوری آخه نکنم اوخ آخ شده فارق زنای مثل که
 شد نابود آقا لطف به داشتم که هم برجستگی کوچولو یه همین کنم فکر
 :گفت مظلومیت با همتا حرف شنیدن با آهیل
 .شدید بودم الزم دشستشویی کنم چیکار خب -

 :گفت حرص با همتا
 چرا دیگه برو پس طوریهاین اگه خب گرفتنه دستشویی جای کالس وسط آخه-

 وایسادی؟
 نگاهشون دارن چشم جفت چهل که کردن فراموش هردوشون کهاین مثل
 :گفت آهیل چون کنهمی
 فشار فقط کنهنمی خبر و آدم دستشویی که نیست من دست خو؟ کنم چیکار من-

 .کن خالی منو باش زود باش زود میگه میاره
 زد تق اومد خشایار دفعهاین خندیدن به کردن شروع همه حرفش این با

 !شازده داری ایول یعنی کردم حال من که کلش پس
 :خشایار

 .نبردی رو آبرومون این از بیشتر تا بشین برو آهیل سرت تو خاک-
 بود سخت واسم ایستادن چون همتا به دادم تکیه رو خودم کالس تو داد هولش 

 یعنی؟ شدم چالق
 :گفت خشایار به رو ارسالن

 .نکرده کاری خراب تا بره بزار-
 حاال خندیدمی هم استاد خود حتی زدنمی گاز رودیگه هم داشتن همه دیگه
 شدمی بد وگرنه بودا مهربون و پایه استادای اون از رضایی استاد خوبه

 :گفت شده گرد هایچشم با آهیل واسشون
 کنم؟ کاری خراب که سالم دو بچه من مگه داداش -
 :گفت آرتین دفعه این 
 .داشدا نداری هادوساله بچه از هم کم واال-

 خاص چقدر خندهمی قشنگم چه خر پدر خندیدمی هم ساواش حتی دیگه
 !خندهمی

 : گفت آویزون لوچه و لب با آهیل کن درویش چشماتو سایه واااای
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 .باال رفت برخورد بهش شما هایحرف با دیگه نه-
 : گفت شده گرد چشمای با ارسالن 
 باال؟؟ رفت کی-

 .دستشویی دیگه مهمعلو-: گفت و صندلیش رو نشست آهیل
 یه خشایار خندیدن می بودن گرفته رو دلشون که همه زیرخنده زدم منم دفعهاین

 :گفت  آهیل به زد چشمک
 دو؟ یا یک شماره دستشویی-
 : گفت با نیش با هم آهیل 
 .دو هر-

 جلو زور به استاد میاورد در زدن اوق ادا گوشم بقل همتا خنده از پوکیدیم دیگه
 : گفت و گرفت خندشو

 .برسیم درسمون ادامه به بریم دیگه بسه خب-
 : گفت و انداخت بودم داده تکیه همتا به که من به نگاه یه
 خوبه؟ حالتون شما امیری خانوم-
 :گفتم بودم شده بهتر آهیل هایبازی مسخره این با واقعا که من 
 . خوبم استاد بله-

 : گفت و داد تکون سرشو
 .داخل بفرمایید طپس
 ردیف صندلی تا منو نذاشت که بشم جدا همتا از خواستم گفتم لبی زیر مچش یه

 صندلی روی نشستم بشینم ساواش کنار نبود الزم دفعهاین خداروشکر برد سوم
-: گفت نگرانی با بود نشسته طرفماون صندلی که سانیا نشست کنارم هم همتا

  خوبی؟
 درس به کرد شروع اییرض استاد دادم تکون آره معنی به واسش رو سرم فقط
 .کردم نگاه استاد به دقت با گرفتم سانیا از رو نگاهم منم دادن
 

**** 
 
 برداشتن شونم رو از کیلویی صد وزنه یه انگار رضایی استاد نباشید خسته با

 رو شدم پرس باسن این با جوریچه وگرنه نداشتم کالس دیگه خداروشکر
 نشستم؟می صندلی
 سر حلوا ایشاال گفتم آخ درد از لب زیر شدم بلند صندلی روی از که همین
 واسم کردنت باز در اون با دیگه وزغی سوسک دلقکه آهیل بخورم رو قبرت
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 اومد آیسا که انداختم شونمروی رو کیفم شد بیامرز خدا بیچاره که نذاشتی باسن
 :گفت سمتم

  کنه؟ نمی درد که جاییت خوبی سایه سالم-
 :گفتم و کردم نگاهش خنده با
 .شده داغون عقبم صندوق فقط خوبم مرسی سالم-

 اون حتی نبود کالس تو کسی خوبه حاال خنده زیر زد حرفم شنیدن با همتا
 داشت طوریهمین همتا. بودن رفته چ لش و ُخل گروه   با زهرمار برج ساواش

 و نزدیکش اومد یاشا که خندیدمی
 !کلش پس زد شتلق
 !واهَ  ملت کله پس زنهمی هی شده( خشایار)  خشخش ثلم اینم
 :گفت حرص با یاشا کردم، حال اما
  کرد مونَخَفه و فاضالب چاه ب َبند-

 :گفت سرش رو گذاشت رو دستش همتا
 خودت دهن   بشنوی، رو خندم صدا که باشه خداتم از قشنگی این به خنده ایش-

 .بوگندو فاضالبه چاه مثل
 االنم داشتن دعوا هم با همش خشم، از بود شده ایگوجه شرنگ دوباره یاشا

 رو کنه جلوگیری اینا بین جنگ از که این واسه سانیا بودن کرده شروع دوباره
 :گفت من به
 گفت؟ چی مدیر؟ دفتره رفتی سایه راستی-
 اینکه یادآوری با هنوزم افتادم صبح امروز اتفاق یاد زد سانیا که حرفی با

 بزمجه ساواش بشی زلیل ایشاال کشممی خجالت حلقم تو بره خواستمی ساواش
 . کارات این با

 :گفت تعجب با آیسا
 شدی؟ قرمز  چرا سایه-
 خودمم گفتمی راست بود داغ گذاشتم هامگونه روی رو دستم آیسا حرف این با

 کنم؟ تعریف رو ماجرا اینا واسه جوریچه حاال شدم سرخ که کردممی حس
 جیزه شونواسه هجده مثبت انبچه هنوز اینا واال سانسور فاز تو برم بهتره
 خخخ
 :گفتم هول با
 نزدیک که(آوردم در خودم از مکانو این اسم) رز کافه بریم بهتره اوم چیز-

 .شده چی کنممی تعریف واستون راه تو هست هم دانشگاه
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 وداع رو دارفانی کنجکاوی و فوضولی از داشتن چهارتاشون هر انگار
 که آوردن هجوم در سمت به من از جلوتر سریع مخالفت بدون چون کردنیم
 .خندیدم ریز ریز شونحرکت این از

 درد استخونم و مغز هنوز آخه در سمت رفتم پنگوئن همانند به لبخند با خودمم
 . کردمی
 پیاده ماشینامون برداشتن بدون نداشت دانشگاه با زیادی یفاصله رز کافه چون
 کردم تعریف شونواسه رو صبح امروز ماجرای راه تو منم کافه تسم رفتیم
 ! سانسور با البته
 :گفت باز دهن با سانیا
 از تو از انتقام واسه رو خوبی این به فرصت ساواش واقعا سایه؟ چی یعنی-

 داد؟ دست
 خودش؟ میل با اونم
 :گفتم و باال انداختم ندونستن معنی به هامو شونه

 .جمگی هنوز خودم من-
 :گفت همتا
 سرشونه؟ تو چی یعنی ترسممی من خدا وای-
 :گفتم داخل رفتیممی که جوریهمین و رسیدیم کافه ورودی در به
  دیگه حرفیممی درموردش بعد شکم این تو بریزم چی یه بیا حاال-

 .شدیم کافه وارد باهم همزمان
 عذابم فرشته چهار به چشمم که بودم تهبرنداش کافه داخل به رو دوم قدم هنوز
 .بودن نشسته نفره پنج میز یه دور جلوتر کمی که افتاد
 اصال که الهی ایش نبود، دلقکه آهیل فقط گروهش اعضای و ساواش آقا بله 

 . افتممی دردم باسن یاد اسمش آوردن با نباشه دیگه
 اینقدر چرا اصال براهه کرکرشون هرهر انداختن راه هم صدایی و سر چه

  اینا؟ حالنخوش
 از اسفنجی باب شکل بودم کرده پخش که فیلمی اون خاطر به دیروز همین تا

 اون با انگار که کننمی رفتار جوری االن شدنمی آب مایه روغن مثل خجالت
 .شدن برنده اسکار جایزه شد بخش دیروز که فیلمی
 هستن هم کافه این خوبه مشتری و اینجاست شونهمیشگی پاتوق خوبه حاال

 بودنشون انداخته اُردنگی با صدا و سر همه این با وگرنه دننمی گیر بهشون
 .بیرون

 به و گفتم آخ یه لب زیر اومدم خودم به کردم حس پهلوم تو که بدی سوزش با 
 :گفتم اخم با بود گرفته نیشگونم که کردم نگاه سانیا
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 .شد سوراخ پهلوم چته-
 : گفت حرص با
 . خوردیشون سایه نشد تموم-
 نگاه با من وگرنه کردممی فکر مرموزشون هایحالت به داشتم فقط من بابا ای

 بدون گیرهمی اوقم( گودزیال و اورانگوتان مخلوط)هااورازیال این به کردن
  ما بد شانس از که نفره پنج میز یه سمت به بگم چیزی سانیا به کهاین
 .کردم تحرک بود اورازیالها میز رویروبه

 به اصال نشستیم هاصندلی روی و اومدن دنبالم من از تبعیت به هم دخترا بقیه 
 سر کردم می حس رو نگاهشون سنگینی اما کردم نمی نگاه اینا ساواش طرف

 .بود شده قطع هم صداهاشون و
 : گفت و سمتمون اومد داشت مخصوص روپوش که پسر یه 
  دارین؟ میل چی خانوما سالم-

 یاشا گفتم رو سفارشم سریع بودم کرده کاپوچینو هوس بدجور که نم اوومم
 داد سفارش کاپوچینو هم همتا و خالی قهوه آیسا و سانیا شکالتی کیک و قهوه
 :  گفت خوشرویی با گارسون همون یا پسره

 .میشه آماده االن-
 :گفت همتا رفت و
 معنی به رموس و کردم نگاهی بهش. بیام و بشورم دستامو برم من ها بچه -

 وروم بهداشتی سرویس سمت رفت سریع و  شد بلند دادم تکون باشه
 سالگرد روز باباش که ماشینی مورد در داشت که سانیا سمت برگردوندم
  کردمی تعریف رو بود خریده مادرش برای ازدواجش

 بندش پشت نشست و اومد میز سمت عصبانی صورت با همتا که نکشید طولی
 :  گفت رسایی صدایی با و شد خارج سرویس از آهیل
 سو ندارین نگه رو تون دستشویی هیچوقت نصیحت شماها به من از آخیش-

 .بود شده کم بخدا چشمام
 خدا یا خنده زیر زدن بودن اونجا که پسرایی دختر از نفر چند و اینا ساواش 

 بوده؟ wc تو این کافه اومدیم ما که موقعی از یعنی

 بود باری اولین این بود معلوم چهرش تو عصبانیت آثار که کردم نگاه همتا به
 :گفتم تعجب با دیدممی عصبی رو همتا که
 چته؟ باز تو -
 :گفت حرص با
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 تو اون از نرخر آهیل همین دیدم که دستشویی رفتممی داشتم چلغوز یه پسر -
 برگشته داشتی چیکار زنونه دستشویی تو گممی بهش اومد بیرون باز نیش با
 (آورد در رو آهیل ادای) میگه ازهت
  بود؟ زنونه مگه ا ه-

 محرم باید مونم دستشویی واسه مگه نداره مردونه و زنونه دستشویی اصال
 کنیم؟ رعایت و نامحرم

 . بود دیدنی واقعا همتا قیافه خنده زیر زدیم دخترا منو 
  شدیم ساکت سفارشامون آوردن با
 داشتیم بود بنده مبارک جیب از که ولشونپ پرداختن   و سفارشامون خوردن بعد
 با که خونه بریم و بگیریم پارکینگ از رو مونهاماشین تا دانشگاه رفتیممی

 :گفت می که آشنایی صدای
 خانوم؟ سایه...وایسین لحظه یه دخترا -

 ابروهام شخص اون دیدن با که کیه ببینم برگشتم اسمم شنیدن با شدیم، متوقف
 .باال پرید تعجب از

 کرد؟ می صدامون که داشت چیکار ما با دیگه اون آرتین؟
 ما به هیچوقت اما بود ساواش گروه عضو کهاین با آرتین میاد یادم که جایی تا

 هاشوننقشه تو البته  بودم، ندیده ازش ایاحترامیبی و بود ننداخته تیکه
 بعضی اما بود زیر به سر و تساک پسرهای اون از خب ولی کردمی همکاری

 . داشت رو خودش شیطنت هم هاوقت
 :گفتم بهش رو
 !بله؟-

 بودن خیره آرتین به و بودن ایستاده کنارم تعجب با من مثل هم دخترا و همتا
 : گفت و اومد مونسمت ایدوستانه لبخند با آرتین اما
 درخواستی ونازت خواستممی راستش شدم تونمزاحم که ببخشید خانوما سالم-

 .باشم داشته
 :گفت متعجبی لبخند با آیسا دفعه این
 درخواستی؟ چه-
 قدم چند برگشت لحظه یه و کرد هول آرتین که دیدم واضح خیلی آیسا حرف با

 . برگشت ما سمت به دوباره و چرخید و کرد مکث اما شد دور ازمون
 کردناش هول این به باز دهن با و بودیم شده رد تعجب مرز از دیگه هم ما

 اینقدر چرا کردم، ریز رو چشمام بود شده سرخ بدبخت کردیم،می نگاه
 زد؟می مشکوک



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 در چاه ته از انگار که صدایی با و زمین بود انداخته رو سرش دفعهاین
 :گفت اومدمی
 همه تقریبا دانشگاه از گرفتن، پارتی یه تولدم روز مناسبت به خانوادم راستش-

 ادبیبی این دیدم رو، کالس هایبچه مخصوصا ردمک دعوت رو ها بچه
 .نکنم دعوت هم رو خانوما شما که میشه محصوب

 به پتر زود همتا بود نامه دعوت همون که مونسمت گرفت پاکت تا پنج 
 :گفت و گرفت آرتین دست از نامههارو دعوت رفت ذوق با سریع اومد خودش

 یه با و زد گشاد و َگل لبخند یه هم نآرتی. میایم حتما ما آرتین آقا ممنون وای-
          نگاه رفتنش به ُبز مثل داشتم منم کافه سمت رفت و برگشت سریع خداحافظی

 . کردممی
  شد؟ چی االن

 پسران شاه گروه اعضای از یکی آرتین؟ کی اونم کرد؟ دعوتمون تولدش
  دانشگاه؟

 .دارن حضور ارتیپ تو هم هاپوک کله اون و ساواش که معلومه جوریاین
 ! بود دار بو ماجرا این بذارم جااون رو پام عمرا من
 : گفت ذوق با هم یاشا ریمنمی ما که بگم و کنم باز رو دهنم خواستم تا
 .شده خشک کمرم تو قر نرفتم مهمونی که وقته خیلی وای-
 خوش یکم جنجال همه این بعد تونیممی آره: گفت و زد لبخند هم سانیا 

 . یمبگذرون
 : گفت و کردمی نگاه هارونامه دعوت همتا مثل هم آیسا
 .دیگه گذرهمی خوش حتما پارتی بریم تونیممی باهم نفری پنج اونم-

 کنن؟ می زر زر چی دارن اینا شد بسته وار اتوماتیک دهنم
 مشکوکه؟ ماجرا این که کنننمی فکرشم مهمونی واسه دارن هم ذوق چه 

 آرتین خود که تولدی توی هم اون ذارمنمی پا باشن ات پنج اون که جایی من
 .هاست پارتی اون از از که فهموند
 : گفت و کرد نگاه من به همتا
 چیه؟ تو نظر سایه-

 : گفتن و چسبیدن بهم زالو مثل دفعه یه که نه بگم خواستم
 . بریـــــــــم بریم بریم کنم می خواهش سایه-

 شدممی له داشتم بیرون، بزنه بود مونده مک بود شده گرد که بس از هامچشم
 . ریممی باشه: گفتم ناچار به خودم جون نجات برای
 برمون و دور کسی خوبه کشیدن، شده کنترل جیغ یه زمانهم حالیخوش از
 . کنن مونجمع بیان تا تیمارستان زدنمی زنگ وگرنه نبود
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 این دست از تا مبگیر رو ماشینم زودتر که دانشگاه سمت برگشتم حرص با
 و اومدنمی دنبالم زشت هایاردک جوجه مثل هم اونا کنم پیدا نجات شیاطین

 ! عروسی برن خوانمی انگار زدن می حرف کفش فالن و لباس فالن مورد در
 .پوف که، واقعا چال و خل

 فقط نذاشتم محل هاشونم زدن صدا به شدم ماشین سوار و پارکینگ رفتم سریع
 .کردم حرکت خونه سمت به سرعت با و زدم بوق تک یه
 اتفاقی هیچ تعجب و ناباوری و بهت کمال در که روزی سه گذشت؛ روز سه

 .نیوفتاد
 پوزخندی و تیکه ساواش نه یعنی بود آروم حد از بیش چی همه دانشگاه تو

 .گرفت صورت ایتالفی نه پروند
 . کردممی فکر آور خجالت یصحنه اون به کمتر منم
 هفته آخر پارتی مورد در فقط دانشگاه تو پسرا و دختر بحث روز سه این تو

 کهاین مثل بود کرده سرایت منم به که داشتن هیجان قدراون. بود امروز یعنی
 .نبودم بود شده خشک کمرش تو قر که کسی تنها فقط

 کردممی فکر کهاین با گفتم سیاوش و بابا و مامان به رو امشب پارتی موضوع
 محیط از یکم بهتره گفت هم سیاوش حتی کرد قبول اما کنهمی مخالفت بابا که

 .بگذرونم خوش وباشم دور دانشگاه
  نگفت چیزی راضیه بابا دید که مامانم
 شوندنبال میرم ماشینم با بشن آماده امشب که کردم هماهنگ دخترا با منم

 . بریم هم با ماشین یه با همگی
 هیجان یه بود نیم و پنج ساعت االنم شدمی شروع تازه شب هفت ساعت پارتی

 .بگیرمش نادیده کردم می سعی که بود، دلم تو کوفتی استرس یه با همراه و
 تنم دور رو حوله و کردم خشک حوله با رو تنم سریع بیرون اومدم حموم از

 بودم، گذاشته متخت روی و بودم کرده آماده امشب واسه که لباسی قبل از پیچیدم
 بیشتر میومد بهم خیلی ریختم شونم طرف یه و دادم حالت سشوار با موهامو
 .کردم درست طوریاین موهامو لباسم مدل بخاطر

 یه با زدم کرم یکم بشه فر بیشتر فرم هایمژه که زدم ریمل کمی چشمام به 
 !خوشگل قـرمـز لب رژ
 !بود شده ترخوشگل نازم هایچشم کشیدم هم دار دنباله چشم خط یه

 سفید کوتاه دامن که دخترونه لباس یه لباسم بود شده آخر یمرحله وقت حاال
 بند دو پشتش و بود باز یکم هفتی مدل هم یقش بود ایسرمه تنش باال اما داشت

 .بود ناز خیلی داشت بزرگ پاپیون یه وسطش که خوردمی ضربدری
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 خودم به نگاه یه آینه تو  از اددمی نشون رو خودش بیشتر اندامم تو کال 
 کیه؟ بهشتی حوری این واو انداختم

 سرم؟ تو خورد بود چی آخ
 .خخخ شد آوار سرم رو سقف زیادیم نفس به اعتماد از بله 

 هم ایمسرمه شال پوشیدم و بود باز جلو که رو ایمسرمه بلند مانتوی سریع
 همه خب. گرفتم وشبومخ عطر با هم حسابی دوش یه انداختم سرم روی آزادانه
 است؟ آماده چی
 رولکس ساعت یه که رو کادوش عسلی میز روی از مونده آرتین کادوی آهان
 کیف همراه به رو بودم گذاشته شیک خیلی طالیی مشکی جعبه یه داخل که بود

 قر تا چند یه بال سایه کردی چه انداختم، خودم به و آخر نگاه برداشتم دستیم
 : ندمخو ریتم با و دادم
 !امشب شدی خوشگل چه خوشگل چه خوشگل چه-
 پایین هاپله از که زمانهم رفتم هاپله سمت به و بیرون اومدم اتاق از لبخند با
 ویتی جلوی راحتی هایمبل روی که سیاوش و بابا و مامان چشم که اومدممی

 .افتاد من به بودن نشسته
 : گفت نتحسی با مامان که بودم رسیده ها پله آخر به 
 !شدی زیبا چه دخترم ماشاال-
 : گفتم ناز با بشه معلوم گونم چال که زدم لبخند یه

 .بینهمی زیبا طچشماتون
 : گفت شیطنت با سیاوش حرفم این با
 که دیدمی رو واقعیت خود اگه وگرنه بینهمی قشنگ مامان هایچشم دیگه آره-
 . کردمی فرار ترس از
 : آوردم در اداشو حرص با خنده زیر زد خودش حرف از
 .نمکدون هر هر هر-

 : گفتم بابا و مامان به رو
   برم؟ من ندارین کار خب-

 : بابا
 . برگرد هم زود باش خودت مراقب فقط دخترم نه-

 : من
 .چشم-

 : سیاوش
 برسونمت؟ خوای می-

 :گفتم رفتممی در سمت که طوریهمین
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 .دیگه رم می دخترا با نه-
 و رفتم ماشینم سمت به و بیرون زدم خونه از خداحافظ یه با منم گفت باشه یه 

 شده آماده هم زود چه بو،د دقیقه ده و شیش کردم ساعت به نگاه یه شدم سوار
 !ها بودم
 .همتا یخونه سمت کردم حرکت و کردم باز و حیاط در ریموت با

 و کردم توقف همتاشون خونه در جلوی
 هایالستیک زیر انتظار از کنه خدا همتا، گوشی به  زدم تک هی گوشیم با

 در که گذشتنمی فکرم از چیزی هنوز نشه سبز آمازون جنگل ماشینم
 کهاین مثل اومدن بیرون آیسا و یاشا همراه خنده با همتا و شد باز شونحیاط
 دیگه شد بهتر جوریاین بشن، حاضر باهم که کردن ریزی برنامه تا سه این
 رسیدیممی دیر وگرنه      رفتممی دنبالشون و راه همه این با نیست نیاز

 بودن شده خوشگل خیلی موندم مات شدن ماشین نزدیک که همین پارتی،
 !بیشعورا

 پسرا مثل نشستن عقب ادا و ناز کلی با یاشا و آیسا و نشست جلو عشوه با همتا
 :گفتم و زدم دار کش سوت یه
 ! شدین خوشگل چه راهو همه این رهمی کی! لَه لَه او -

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت عشوه با همتا
 .دارم شوهر بنده کن درویش رو هاتچشم ایش-
 :گفتم شیطنت با
 .بودم یاشا و آیسا با بود تو با کی-

 لبخند با  نگفت چیزی و کرد نگاهم حرص با همتا خنده زیر زدیم دخترا منو
 ...سانیا خونه متس رفتم و کردم روشن و ماشین
 : گفتم بلند صدای با شدم کالفه صداشون و سر از دیگه
 کنینمی کوچه اون به کوچه این از منو هی دیگه بگه و دقیق آدرس یکی بابا-
 .شدیم گم
 :گفت حرص با یانسا
 سمت رفتیمی دوراهی اون سر باید دیگه خوندم نامه دعوت تو از من خب-

 .راست نه چپ
 : گفت لیخیابی با همتا
 .بزن ُبر میان-
 : زدیم داد سرش عصبانیت با همزمان دفعه یه
 !همتا-
 : گفت ترس با و پرید جا از 
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 خو؟ چیه-
 :گفت عصبانیت با یاشا
 .دیگه شدیم گم که جنابالیه برهای میان این بخاطر-
 :گفتم تاسف با
 .بریم چپ سمت دوراهی اون از دوباره بزنم دور بزار-
 همتا سر داشتن هم هنوز زدم دور احتیاط با نبودا طرفه یک جاده خوبه حاال 

 رفت؟می رو  از مگه که هم همتا زدنمی غر
 !بود شیک و بزرگ چقدر آرتین، ویالی رسیدیم مکافات کلی با بالخره

 کرده باز و در که بود پیرمرد یه کردن باز و بزرگ یدروازه بوق تک یه با
 دمدا حرکت حیاط سمت به و ماشین بود
 یکی و کردم پارک و ماشین خودش واسه بود باغی کنم عرض چه که حیاط
 :گفتم و کردم نگاه اطراف به تعجب با. شدیم پیاده یکی
 کجاست؟ بقیه ماشین خلوته قدراین چرا-

 :یاشا
 .اومدیم که هستیم نفرهایی اولین ما حتما شده هشت ساعت تازه بابا-

 :من
 .داشت کالس اومدیم می دیرتر بابا ای-

 :گفت شیطنت با همتا
 .بیان هم بقیه تا بشینیم ماشین تو بریم برگردیم تونیممی هانشده دیر هم هنوز-

 :گفت چندش با یاشا
 سرمو پرتات و چرت با بشینم ماشین تو برم تو با باز عمرا من ؟ چی-

 .خوردی
 :آیسا
 هستن حتما روشنه هاشبرق همه کنید نگاه ویال تو بریم بیاین بابا کنین ول-

 .دیگه
 :گفتم تفکر با
 داد تکون مثبت نشونه به سرشو سانیا   اومدیم؟ درست که هستین مطمئن حاال-
 :گفت و
 . نوشته نامه دعوت تو اینجاست آدرس بابا آره-

 :گفت رفتمی ویال سمت که جوریهمین که یاشا
 . ببینیم داخل بریم بیاین-
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 تعجب کمال در رسیدیم در پشت یوقت کردیم حرکت ویال سمت به دیگه هم با
 و باال انداختم بیخیالی با شونمو انداختیم هم به متعجب نگاه یه بود، باز نیمه در
 :گفتم
 . تو بریم بیاین-
 رفتیم قدم چند یه بقیه و یاشا بعد شدم  داخل من اول و دادم هول آروم و در

 دیگه ندمگردو رومون به رو بزرگ سالن دور تا دور رو نگاهم ترنزدیک
 نبود؟ کسی چرا پس اومدمی در تعجب از داشت هامچشم

 با در همزمان و رفت ها برق دفعه یه که بپرسم بقیه از رو سوال این خواستم
 .شد بسته بدی صدای

 :شد بلند هممون جیغ زمانهم ترس از
 .جـــــــــــــیــــــــغ-

  شد؟ چی خدا وایــــــی
 ترس با دیدنمی رو چیزی هامچشم اصال بود رفته فرو تاریکی تو لنسا کل
 :زدم صدا
 دخترا؟ همتا؟...هم-
 همتا لرزون صدای که کشیدم بلند جیغ یه اختیاربی که کمرم به خورد چیزی یه

 :اومد
 . منم سایه نترس-
 هم باز اما بود کرده عادت تاریکی به هامچشم کهاین با کشیدم راحت نفس یه
 توی گرفتم رو دستش محکم سریع دیدمنمی همتا از محو تصویر یه جز یزیچ

 .کرد ترنزدیک من به رو خودش اونم دستم
 تند ترس از قلبم کردیم، بغل و دیگر هم و شدن ما نزدیک یاشا سانیا و آیسا 
 .بود اومده وجود به سالن تو بدی سکوت زدمی تند
 : گفت لرزونی صدای با یاشا 
 .بیرون...ب بریم...در از ینبیا... ب-
 :گفتم ایرفته تحلیل صدای با
 .  بریم.. ب آره-

 رسید گوشم به عجیبی صداهای یه که بود نگذشته حرفم از زیادی زمان هنوز
 .هـــیــــس هیس یا ناخن با دیوار خراشیدن مثل
 صدای با افتممی پس دارم کردممی حس پایین ریخت هری ترس از قلبم 

 :تمگف لرزونی
 شنیدین؟...شنی هم شما...ش هابچه...ب-

 :گفت بغض با آیسا
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 .برگردیم بیاین-
 :گفت دورگه صدای با همتا
 برقی اره یه با ترسناک موجود یه هابچه دیدم ترسناک فیلم یه صبح امروز-

 ...و کرد نصفش وسط از بعد دختره یه دنباله بود افتاده
 :زدیم جیغ ترس با همزمان

 .ــــاهــــمـــــت-
 کم دیگه هاشحرف با هم خره همتا این حاال بودیم ترسیده کم هم جوریشهمین
 .بده سکتمون مونده

 عمیق نفس یه خواستم بودم زده توهم ترس از انگار بود، شده قطع صداها 
 شروع دخترها بست یخ هامرگ تو خون برقی اره صدای شنیدن با که بکشم
 نشون بلندشون پاشنه هایکفش تق تق صدای کشیدن جیغ وحشت با  کردن
 بود، زده خشکم جام تو مجسمه مثل من اما کننمی فرار دارن که دادمی

 ثابت چیزی یه رو فقط هامچشم بود رسیده خودش اوج به ترس از قلبم ضربان
 آلودخون باز دهن خونی صورت پریشون و بلند موهای با موجود یه بود مونده
 قدمیم دو یفاصله تو دقیقا  پوره پاره بلند لباس یه با سفید دست یک هایچشم

 .کردمی نگاه من به داشت و بود ایستاده
 ببینمش بود شده باعث اومدمی سالن قد تمام یپنجره از کمی که مهتابی نور 

 بزنه سینم از که االنه کردممی حس گذاشتم قلبم روی رو سردم و لرزون دسته
 سیاهی هامچشم و گیج سرم کردم حس که مبرداشت عقب به قدم یه بیرون،
 و شد حلقه کمرم دور چیزی یه که افتادممی داشتم کنم تحمل نتوستم دیگه رفت،
 هاینفس کنم باز رو هامچشم تونستمنمی!  رفتم فرو گرمی و نرم جای توی
 غرور با که آشنا نهایتبی صدای یه بعد و کردممی حس گوشم کنار رو داغی
 :گفت
 .من نفع به یک دو-

 ...مطلق سیاهی همش و رفتم حال از بعدش
 

*** 
 

 کردن باز توان اما کردممی حس  صورتم روی رو آب هایقطره پاشیدن
 بودن، چسبونده هامپلک به رو کیلویی صد وزنه تا دو انگار نداشتم؛ رو چشمام
 :شنیدممی و نفر چند دخترونه گریه صدای

 .کن باز چشماتو خواهری برم ونتقرب سایه-
 .من به بده رو کوفتی قند آب اون یکی-
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 .  کرده سکته ترس از دونممی من کشتیمش ما-
 :اومد نفر چند داد صدای

 !آهــــــــــیــل-
 :گفت مغرور و آشنا صدای همون عصبی نهایتبی صدای یه و
 . رو لعنتی قند آب اون من بده ببندمش؟ یا و فک اون بیندیمی-
 دی؟می فحشش قدراین که کرده گناهی چه قند آب داداش-

 :غرید حرص با صدا همون
 .آهــــــــــیل-
 .بگیر بیا ریختم شکر توش نکردم پیدا قند فقط! کردم غلط باشه باشه-

  دادم قورتش اختیاربی و کردم حس دهنم تو رو چیزی شیرینیه بعد لحظه چند
 که کردم باز چشمامو آروم میشه هترب حالم داره کردم احساس کم کم

 مبل روی دیدم، روم به رو رو همتا و یاشا و سانیا و آیسا گریون هایصورت
 و ساواش بودن اینجا همشون چرخوندم اطراف به نگاهمو بودم خوابیده راحتی
 .خشایار و ارسالن و آرتین و آهیل
 شد؟ چی ترسناک موجود اون پس زدم زل نامعلوم اینقطه به 

 چه بود روشن برقا انداختم اطراف به نگاه یه دوباره برقی؟ اره صدای اون
 بود؟ افتاده اتفاقی
 و بلند موهای افتاد بود ارسالن دست که ترسناکی و عجیب ماسک به نگاهم

 ! موجود اون مثل...مث خونیش صورت
 !بود؟ نقشه َهَمش شدمی چیده دیگه هم کنار داشت ذهنم های پازل

 : پیچید مسر تو صدایی
 .من نفع به یک دو-

  که کردنمی سعی دخترا بودم فکر تو من که مدتی تمام تو اومدم خودم به تازه
 . بزنم حرفی
 :آیسا
 .بگو چیزی یه روخدا تو سایه آبجی-

 :زد جیغ پسرا به رو سانیا
 حرف کردین وارد بهش که شوکی از آرودین سرش بالیی چه کنین نگاه-

 .زنهنمی
 :گفت و داد تکونم گرفت رو هامشونه نشست مبل روی کنارم اومد یاشا
 .کن نگاه منو دختر بگو چیزی یه! سایه؟-
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 تو دونمنمی بودم خیره بهش زدن پلک بدون بود، ساواش به نگاهم من اما
 زهرمار برج فر نیک ساواش آقای شد زده بهت صورتش که دید چی هامچشم
 .فرممتن ازت دادی خوب خیلی مو تالفی جواب
 :گفت بغض با همتا
 باشه؟ اومده بند زبونش نکنه-
 سنگین سرم یکم هنوز شدم بلند جام از ریلکس خیلی زدم صدادار پوزخند یه
 .ندادم اهمیت اما بود
 رو کادو آرتین سمت رفتم و برداشتم رو بود آیسا دسته که کادو جعبه و کیفم
 :گفتم و زدم پوزخند یه دوباره کوبوندم سینش تو محکم

 . جنابالی تولد کادوی اینم-
 :گفتم دخترا به رو پایین، انداخت سرشو

 .بریم-
 زدم و در سمت رفتم سریع باشم شخصی جانب از حرفی منتظر کهاین بدون

 عمیقی نفس حرص با داشتم، کم همینو فقط اَه باریدمی نم نم بارون بیرون،
 که رفتممی ماشین سمت تند تند داشتم ترسونن؟می منو عوضی پسرای کشیدم
 دست از رو تعادلم نداشتم رو انتظارش چون شد، کشیده عقب به شدت به دستم
 میون من و شد حلقه کمرم دور قدرتمندی هایدست که افتادممی داشتم دادم،
 .موندم معلق هوا و زمین
 خونه برسم تا من حتما شومیه شب چه امشب خدایا بستم، ترس از هاموچشم
 .زدم رو سکته

 بهم خوبی حس کردنمی اذیتم اما باریدمی صورتم روی دونه به دونه بارون 
! کنهمی خاموش رو درونم آتیش داره بارون هایقطره کردممی حس دادمی
 . کردم باز هاموچشم آروم
 جونم از چی شما صاحب شکالتی؛ عطر بوی این بازم زمردی، نگاه این بازم
 !خواد؟ می
 :گفتم حرص با بودیم شده هاهندی فیلم مثل انداختم حالتمون به نگاه یه
  کنی؟ می چیکار-

 . بیشعور کن ولم
 :گفت شیطنت با اما میشه عصبی االن کردممی فکر
 کنم؟ ولت ها،افتیمی کنم ولت نیستی؟ راحت حضرت، الیاه چیه-

 وار تیکاتوما زمین، روی افتادن ترس از که کرد ُشل کمی رو دستاش
 .چسبیدم کامال بهش و شد حلقه گردنش دور هامدست

 !خدا وای... دید می حالت این تو رو ما یکی اگه 
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 :من
یفت خیلی االن مثال-  کوکه؟ ک 

 :گفت داری کش لحن با بستو رو هاشچشم
 .جــــورم چه آره اوه-

 بزمجه پسری کـــــــوفــــــــــت
 :گفتم اعصبانیت با 
 .  کردممی سکته ترس از کردین؟داشتم شماها که بود کاری چه اون-
 لحن با و کرد هامچشم میخ رو نگاهش شد رو اون به رو این از دفعه یه

 : گفت ایجدی
 داشتم حسی چه من کردین پخش رو فیلم اون شماها وقتی فهمیمی حاال پس-

  .نداره ربطی من به هستی نارنجی نازک تو کهاین تازه در، اون به این
 .ریختبی اورازیالی نارنجیه نازک ننت ام؟نارنجی نازک من چــــــی؟

 :گفتم کردمو نگاه زمردیش هایچشم تو پروابی منم
  ندادی؟ رو تالفیم جواب مگه برم؟ نذاشتی چرا دنبالم؟ اومدی چرا-

 کنی؟ تحقیرم خوایمی چقدر دیگه
  بگه چیزی خواست تا کرد نگاهم تردید با

 . ما دعوای وسط پروند ملخ یلآه بلند صدای
 :آهیل
 خبره؟ چه اینجا روشن چشمم-

 از که افتاد نفرشون هشت هر به چشمم که آهیل طرف به برگردوندم سرمو
 .  کردنمی نگاه ما به باز دهن با داشتن و بیرون بودن اومده ویال

 .ســـــــــرم فـــــــــرق تو خـــــــاک! هــــــیــــــــــن
 بدم نشون العملی عکس اینکه از قبل رفت آبروم وای...ساواش غلب تو من

 فرصت از منم کرد، باز کمرم دور از دستاشو و کرد بلند منو سریع ساواش
 . گرفتم فاصله ازش قدم چند کردمو استفاده

 نگاهمون رفته باال ابروهای با داشت کمرشو به بود زده دستاشو که آهیل به
 :گفت شیطنت با آهیل  نداشتن ازش کمی دسته مه بقیه کردم نگاه کردمی
 .وروجکا ناقالها، شیطونا، کردین می چیکار ما نبود در داشتین-

 :غرید حرص با ساواش
 .کردیم می دعوا و کلکل داشتیم ما آهـــــــــیل-

 :گفتم دادمو تکون سرمو منم
 . کردیم.می کلکل آره آره...آ-

 :گفت و زد شیطون لبخند یه آهیل
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 .هم بغل تو(زد چشمک یه)بارون زیر جدیده مدل دعوای شما به ینآفر-
 :زدیم داد همزمان ساواش من
 .آهیــــــــــل-

 :گفت شده گرد هایچشم با آهیل
 هماهنگ که هم چقدر(گفت شیطنت با دوباره)خوردین آهیل قرص مگه چیه-

 یه منم پس کنینمی که هم اختراع جدید دعوای(گفت متفکری حالت با)هستین
 .کنم می امتحان

 :گفت بود مونده ما بغل تو شوک تو هنوز که همتا به رو
 .کنیم دعوا بغلم بیا همتا هــــــــوی-
 :گفت شده گرد هایچشم با سمتش برگشت سریع همتا حرفش این با
 کنیم؟ کار چی ها-

 :گفت شیطنت با آورد در بغل حالت به دستاشو نمایشی آهیل
 .بغلی تو دعوای سایه و اواشس مثل دیگه کنیم دعوا-

 خندیدیممی داشتیم هممون بود شده قرمز عصبانیت یا خجالت از دونمنمی همتا
 :گفت حرص با همتا
 بکنیم؟ هم دعوا خوای؟ می بغل آهان-

 :گفت دادو تکون تند تند سرشو باز نیش با آهیل
 . آره آره-

 بلندای پاشنه اون از که هاشوکفش یکی یکی شد خم کشید، عمیق نفس یه همتا
 :زد داد همزمان شد بلند سریع و آورد در رو بود میخی

 . بدم نشونت رو بغلی تو دعوای وایسا داری جرعت-
 دخترا مثل هم آهیل آهیل، دنبال افتاد حیاط هایچمن روی برهنه پای با زمانهم

 :آهیل موندم َکف ش تو من که کشید جیغی
 . کردم غلط جــــــــیــــغ-
 با همتا بود داری خنده یصحنه واقعا خنده زیر زدیم هممون گذاشت فرار هب پا

 دراز لنگ بابا مثل که آهیل دنباله بود افتاده کفش بدون مهمونی لباس اون
 !دلـم وای دویدمی
 :زد داد آهیل 
 گاو این یکی خورهمی سایه و ساواش درد به فقط اختراع این کردم غلط-

 . نگهداره(بیچاره همتای) رو وحشی
 :زد جیغ همتا
 . بوفالو خودتی وحشی گاو-
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 سریع آهیل بود اومده در خنده از اشکم دیگه چرخیدنمی ما دور دو، حالت به
 و گرفتم دستاشو سریع بزنتش بره اومد تا همتا گرفت سنگر ساواش پشت اومد
 :گفتم خنده با
 . همتا کن ولش-

 :گفت شیطنت با هم یاشا
 . نکن آلوده کثیفش خون به رو دستت آره-

 :گفت بیرون آورد ساواش پشت از کلشو آهیل
 که همتا به رو زدو شیطون لبخند یه دوباره. )کثیفه خودت خون هـــــــــوی-

 حلقی تو دعوای از تونیممی نشد، بغلی تو دعوای حاال(گفت زدمی نفس نفس
 .کنیما استفاده هم
 :گفت خشم با همتا
 .کنم جا حلقت تو فشموک پاشنه همین تا جلو بیا-

 :گفت ساختگی ترس با آهیل
 .کردم غلط ننت جونه نه نه-

 آرتین که ماشینم سمت برم برگشتم بودم شده خسته بودم خندیده بس از دیگه
 :گفت
 میشه شروع ُنه ساعت مهمونی خب اما منه تولد واقعا امشب راستش دخترا-

 رو شما یعنی... ما و نداره چندانی ی فاصله اینجا با که پدرم خونه توی اونم
 ...ما...خب
 :گفتم جدی و حرفش وسط پریدم

 اینجا کشوندین رو ما مهمونی از قبل هاشما بگی و اشبقیه خوادنمی دونممی-
 بودین نوشته نه ساعت جای به که تقلبی هاینامه دعوت اون از استفاده با اونم

 وحشت ویالی این تو اومدیم ما که بعدش میشه شروع مهمونی هفت ساعت
 ...و

 از تنم هنوز صداها و هاصحنه اون یادآوری با بدم ادامه نتونستم دیگه اشوبقیه
 نگاهش تعجب با هممون آهیل خنده صدای شنیدن با میشه مور مور ترس
 بود؟ مرگش چه کردیم
 :آهیل
 . ینبود شده دار خنده خیلی دیدینمی باید رو تونقیافه وای-

 :گفت حرص با همتا
 . کنم آدمش رو بوفالو این باید من نه-

 :گفت و گرفت شوخنده جلو سریع آهیل
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 باباش؟ بزرگ ،عمه گرفت خندم. بدتری هم بابام بزرگ عمه از تو بابا ای-
  است؟ زنده مگه
 :آرتین

 .دیممی توضیح چیو همه واستون اونجا ویال تو بریم بیاین-
 :گفت تمسخر با خشایار

 .بود حقشون بدیم توضیح واسشون چیو خوبه؟ حالت آرتین-
 :گفت و کرد نازک چشم پشت خشایار واسه و شد سینه به دست یاشا
 . اندازبی وسط خودتو انداز خاک-

 :گفت یاشا به رو خشم با خشایار
 آش؟ هر نخود میگی چی تو-

 :گفت کشیدو پوفی کالفگی با سانیا
 . کنید تمومش-

 :گفت همزمان و رفت ویال سمت به ساواش
 . ویال تو بریم بیاین آرتین   با حق-
 رممی ویال سمت به دارم من که دیدن که دخترا رفتم ویال سمت به حوصلهبی

 بارون زیر دقیقه چند که این با شدم ویال وارد اومدن دنبالم و نگفتن چیزی
  نشستم فرهن دو مبل یه روی بود، نشده خیس زیاد هاملباس اما بودم مونده
 سه مبل روی هم آیسا و سانیا و یاشا نشست من کناره همتا و اومدن هم دخترا
 . نشستن نفره
 :اومد حرف به که بود نفری اولین سانیا اومدن، هم پسرا
 .کنیممی گوش بگین خب-

 شروع بود گرفته خاص ژست یه شلوارش جیب تو گذاشت رو دستاش ساواش
 :کرد زدن حرف به
 کردین فرار بعدش و کردین پخش رو فیلم اون شما وقتی م،گ می خالصه-

 خشایار بالفاصله کرد قطع رو فیلم اون کنترل همون از استفاده با ارسالن
 .نذاشت ارسالن اما بوده شماها کار که بگه مسئوالن به خواست
 : زدن حرف به کرد شروع ارسالن و کرد سکوت ساواش

 نجات رو خودتون بازی پارتی با همتون بود ممکن گفتیممی مسئوالن به اگه-
 شما به حسابی و درست درس یه ما باید که گفتم ساواش به همین واسه بدین
 .کشیدن نقشه به کردیم شروع و بدیم

 : خشایار
 ما بگیرن پارتی یه خوانمی خانوادش و نزدیکه آرتین تولد که فهمیدیم وقتی-

 که داد شهادت مدیر دفتر تو ساواش همینم واسه رسید ذهنمون به فکر این
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 بودیم کرده پیدا تالفی واسه بهتری راه یه چون نبوده شما کار فیلم اون پخش
 منصرف پارتی به اومدن از مبادا تا  نداشتیم کارتون به کار هم روز سه این
 :گفت همیشگیش شیطنت با هم آهیل. بشین

 بودم خریده اریسپ از هالووین پارسال که بود من مال هم لباس و ماسک اون-
 . میاوردیم در خودمون هم هاصدا اون بود دیدنی همتون قیافه واقعا
 : گفت ناراحتی با همتا
 چی؟ برقی اره صدای اون پس-

 اورست قله نوک روی انگار که شد کردن تعریف مشغول دوقی چنان با آهیل
 .ساخته خونه

 توپ فکر یه دیزمی حرف ترسناک  فیلم اون مورد در داشتی ترس از وقتی-
 رو برقی اره ویال حیاطه ته انباری از کردم استفاده فرصت از منم زد سرم به
 .آوردم کردمو پیدا
 و پرید آهیل رنگ دیدم شخصه به که کرد نگاه آهیل به و کرد اخمی چنان همتا

 .  بود حرصی آهیل دست از بدجوری همتا کنم فکر کرد سکوت
 : گفت شرمندگی با آرتین

 .کردیم روی زیاده اما بترسونیمتون یکم بود قرار ویال تو اومدین ماش وقتی-
 :گفت آرتین ه روب حرص با خشایار

 چیزی یه تو ساواش اصال بود حقشون نکردیم رویزیاده هیچم ما آرتیــــن-
 .بگو

 شکن دندون حرف کلی من تا بگیره و خشایار طرف ساواش که بودم منتظر
 .شد گرد تعجب از هامچشم زد که حرفی با اما بگم بهش

 :ساواش
 کرد من یشده گرد هایچشم به نگاه یه)کردیممی رویزیاده نباید آرتین   با حق-
 بود ممکن دارن تشریف نارنجی نازک هابعضی باشه هرچی(داد ادامه و

 . افتهبی گردنمون خونش
 !کــــــش نــــفـــس آی

 ازش رومو اخم با نفهمم، هاشوتیکه معنی که باشم خر هاگ کــــــوفـــــت،
 : آرتین دادم فحشش کلی دلم تو و برگردوندم

 .باشین داشته حضور تولدم توی که خوادمی دلم واقعا امشب حاال-
 آورده؟ َدووم گروه این تو چطوری بود مهربون و مظلوم زیادی پسر این
 .نیست بقیشون و زهرمار برج ساواش مثل اصال 

 : گفتم اخم با بهش رو
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 ثانیه صدم یک حتی خوادنمی دلم آوردین سرمون امشب که بالیی اون از بعد-
 .  بمونم اینجا
 آسمون به بیرون، زدم و رفتم در سمت به شدم بلند سریع و برداشتم رد کیفم
 کردممی کلکل ساواش بغل تو که لحظه اون یاد بود اومده بند بارون کردم نگاه

 آخ...صورتی کروکدیلهای اورازیالها بوگندو پسرهای گرفت حرصم افتادم،
 افتاد ساواش به چشمم دوباره که کشیده و زده چنگ رو بازوم کی ببینم برگشتم

 .نیست ما کن ول این خدا ای
 :گفتم اعصبانیت با
 .  شکست کن ول ک شیش؟می که شلواره کش دستم مگه وحشی چته-
 :گفت و شد خیره هامچشم تو
 ری؟می داری راچ-

 :گفتم خودش مثل
 برم؟ نباید چرا-
 :گفت و زد چشمک یه
 .هست آرتین تولده چون-

 :گفتم نکرد، ول اما کشیدم رو دستم
 .خونمون برم خواممی کن ول تولدیه عجب بینممی دارم بله-
 :گفت تمسخر با
 حضرت؟الیاه زنیمی جا داری-

 .رفتمگ باال سرمو اخم با و برداشتم تقال از دست
 قلنج باال گرفتم سرمو بس از بلنده خیلی ساواش یا کوتاهم خیلی من یا کریماس 

 :گفتم جدی هاکرده خم سرشو یکم خوبه باز گرفتم
 .زنمنمی جا هیچوقت امیری سایه من کن فرو هاتگوش تو اینو-
 :گفت و زد پوزخند یه
 . بینممی دارم آره-
 :گفتم حرص با
 کنی؟می مسخره منو-
 :گفت پرو و داد تکون سرشو شیطنت با
 .آره-
 خونمون رمنمی شده که هم تو چشم کوری از اصال کن مسخره رو عمت برو-

 . دستمو کن ول بیاد در چالت و چشم که تولد میام
 .کرد پیدا نجات دستم آخیش کرد ول دستمو تعجب کمال در
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 خشک در دم مجسمه مثل که دخترا ویال سمت رفتم دوباره بهش توجه بدون
 : زدم داد پادگان های فرماند مثل آرتین به رو داخل رفتم بودن شده
 کجاست؟ دستشویی-

 :کرد زمزمه شده گرد چشمای با آرتین
 .چپ سمت اتاق اولین باال یطبقه-

 :گفت باز دهن با آهیل
 .ها نیست خشونت همه این به نیاز ریزهمی داره اگه حاال-

 :من
 .خاموش یکی تو-

 من رفتمی رژه سرم تو بدجوری ساواش هایحرف هاپله سمت تمرف تندی
 .محـــــال محاله  اصال بزنم جا که نبودم کسی
 باز و در و بود چپ سمت که در اولین طرف رفتم رسیدم که باال یطبقه به

 که موهام هامشونه رو گذاشتم شالمو کنم درست خودمو تا آینه سمت رفتم کردم
 آوردم در کیفم از و لبم رژ کردم درستش دوباره دستم با بود ریخته بهم یکم
 یآماده االن خب زدم ریمل هم دیگه یکم کردم ترش رنگ پر حسابی دفعهاین
 .خودم به بوس شدم، کشی پسر واسه آماده

 نگاه من به استرس با داشتن که دخترا سمت رفتم و پایین یطبقه برگشتم
 کنن؟می نگاه نم به جوریاین چرا اینا وا کردنمی

 پارتی به ما...که بگم خواستم خب:گفتم و ایستادم جلوشون سینه به دست
 .ریممی

 این با یعنی پاچم تو ریخت وجودم یهمه که کشیدن جیغ حالی خوش از جوری
 کوفتی پارتیه اون به خواست می دلشون واقعا بودن آورده سرمون که بالیی
  برن؟
 .کردن بغلم و سمتم اومدن یکی یکی هاندیده تولد
 :آیسا 
 !جونم سایه مرسی وای-

 :یاشا
 !آبجی گرم دمت-
 :سانیا 
 !گلی خیلی-

 :همتا
 !نیستی نارنجی نازک که حالم خوش-

 جـــــــــان؟
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 ام؟نارنجی نازک من کرده قبول اینم
 که ندارم شانس منم شده حرصی اورازیالها این دست از که کسی تنها انگار
 .پوف
 :آرتین

 . بیاین دنبالمون ماشین با نداره فاصله اینجا با زیاد ونخونم-
 سمت رفتم کردمنمی نگاهم ساواش به اصال دادم تکون باشه معنی به سرمو
 بشه تموم امشب کن صبر شدن سوار باز نیش با هم دخترا شدم سوار و ماشینم
 . کنم چیکار اینا با دونممی من
 دوباره کردن حرکت در سمت به و شدن خشایار بلند شاسی سوار هم پسرا
 راه سرشون پشت کردمو روشن زو ماشینم منم کرد باز و در پیرمرده همون
 .افتادم
 با و در آرتین برسیم، آرتین پدر یخونه به که کشید طول ایدقیقه ده یه دقیقا

 شدمی شنیده هم اینجا از حتی موزیک صدای و کرد باز داشت که ریموتی
 :گفت موزیک صدای شنیدن با همتا
 . وحشت ویالی اون نه اینه واقعی پارتی ایول-
 :گفت و سرش تو زد یاشا که داد قر ناز با و گردنش زمانهم
 .ای ندیده پارتی که فهمنمی امشب نفر چند ببینم َبر آبرو-
 وارد و در سمت کردم حرکت شد حیاط وارد که خشایار ماشین   خندیدم صدابی
 ترخوشگل هم آرتین ویالی از حتی خودش واسه بود قصری نه که خونه دیم،ش
 همیشه دانشگاه تو باشه دارمایه قدراین آرتین که دونستمنمی من اصال بود
 کردم پارک بقیه هایماشین کنار رو قرمزم جنسیس زد می ایمعمولی هایتیپ
 .بودن باال مدل َدم از هاماشین یهمه یعنی
 :گفتم که بشن پیاده خواستنمی هیجان اب دخترا

 . کنین صبر-
 :دادم ادامه که کردن نگاه من به تعحب با
 سوژه شیممی ببینن باهم رو ماها  اگه ریم،می ما بعد داخل برن پسرا اول-

 . دانشگاه
 به رو دقیقا خشایار بلند شاسی جاهاشون، سر نشستن و دادن تکون سرشونو
 نگاهشون متوجه هم جا همین از شدن پیاده یکی یکی پسرا بود پارک ما روی
 حواسم من اما نشدیم پیاده چرا که بودن کرده تعجب انگار شدم خودم ماشین به
 نفسم حرص با ببینم رو پوزخندش تونممی هم اینجا از کنم فکر بود، ساواش به
 .دادم پبیرون  رو
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 شدن داخل و آرتین پدره قصر در سمت رفتن و شدن ما به کردن نگاه خیالبی
 نگاه عقب به و برگشتم تعجب با نشد خبری اما بودم دخترا شدن پیاده منتظر
 :گفتم و کردم

 نمیشین؟ پیاده چرا وا-
 :گفت مضلوم آیسا
 . حضرتالیاه توایم دستور منتظر-
 :گفتم و خنده زیر زدم بلند اما افتادم ساواش یاد آیسا گفتن حضرتالیاه با
 . هاومیشگا بیرون شیدگم-

 کردم نگاه دخترا به زدم و دزدگیر شدمو پیاده منم شدن پیاده و خندیدن هم اونا
 کشیدم دار کش سوت یه دلم تو رنمی در سمت دارن عشوه و ناز با که

 !بودنا شده خوشگل المصبا
 .کردیم حرکت در سمت باهم سمتشونو رفتم منم 
 و دور به نگاه یه شدن وارد متاه و آیسا و یاشا و سانیا بعد شدم وارد من اول 
 !بودن گذاشته تموم سنگ واو کردم بر
 اتاق یه سمت به رو ما و سمتمون اومد داشت مخصوص روپوش که زن یه 

 و آوردم در رو شالم و مانتوم سریع رفت و بشیم آماده تا کرد راهنمایی
 اتاق یآینه سمت رفتم بود، اونجا که اینفره یک تخت روی شونگذاشتم
  بودم شده عالی شونم طرف یه ریختم موهامو
 :گفت مبهوتی صدای با همتا
 :سانیا! شدی خوشگل چه بال سایه وای-
 . شدی ناز خیلی آره-
 :گفتم نگرانی با اما بشه مشخص گونم چال که زدم پسرکش لبخند یه
 نیست؟ کوتاه و باز کم یه لباسم نظرتون به-

 :یاشا
 .هستن هم بدتر تو از بابا نه-
 آوردن در به کردن شروع هم اونا دادم تکون سرمو و جلو دادم تفکر با لبامو 

 . برد ماتم افتاد قیافشون و تیپ به نگاهم وقتی ماتنوهاشون
 زدیم و رفتیم در سمت به هم با و کردم تعریف ازشون منم بودن شده عالی
 هایبچه از ماشاال انداختم همه به نگاه یه بود کننده کر موزیک صدای بیرون
 این سعادت آقای تنها کنم فکر بودن دعوت آخری ترم تا اولی ترم از دانشگاه
 قر اینجا بخواد اش گنده شکم اون با سعادت اینکه فکر بود نشده دعوت وسط
 متر پنج که پسری به افتاد نگاهم که بیاد صورتم روی لبخند یه شد باعث بده

 دارم که شد متوجه وقتی کرد می همنگا و بود داده تکیه ستون به من از جلوتر
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 چهرش گرفتم ازش رو نگاهم داد، تکون برام لبخند با سرشو کنممی نگاهش
 بازوم از همتا که نیشگونی با باشمش دیده دانشگاه تو نکنم فکر نبود آشنا واسم
 می نگاه جایی یه به داشت شده گرد هایچشم با که کردم نگاهش اخم با گرفت
 کش دخت جدید هایتیپ با پسرا و ساواش دیدم و گرفتم رو نگاهش رد کرد
 رفتن نشده هیچی هنوز ایـش. زننمی حرف دارن ایستادن دختر عالمه یه وسط
 نبود بینشون آهیل فقط بازی دختر سراغ
 باز نیش با و شد سبز جلومون اسمش آوردن با که بود هم زاده حالل انگار
 :گفت
 . همتا-

 :گفت حرصی ولی شده گرد چشمای با همتا
  چیه؟-

 :گفت مظلوم آهیل
 .برقصیم بریم بیا-

 :گفت بهت با همتا
 ! چـــی؟

 داشتن که جمعیتی وسط برد کشید رو دستش و نداد فرصت بهش آهیل که
 کردیممی نگاه همتا و آهیل به باز دهن با داشتیم اسکوال مثل ماهم رقصیدن،می
 دارن وسط اون ودب تانگو رقص مخصوص که خارجی آهنگ یه با که
 کنه ولش تا گرفتمی کشتی آهیل با داشت انگار بیشتر که همتا البته رقصنمی
 .همتا هایچشم به بود زده زل باز نیش با آهیل ولی
 بودیم مونده بهتش تو هنوز بود برده رو همتا و بود اومده هم پرو پرو چه
 کسی آشنای نا ایصد و شد ظاهر جلوم ایمردونه دسته که بودم فکرا همین تو
 :گفت که
 دید؟ می من به و رقص دور یه افتخار زیبا خانوم-

 ...که صورتش به دادم و شدش دراز دسته از رو نگاهم
 بینمشمی نزدیک از که حاال بود داده تکیه ستون به که بود پسری همون دیدم
 !هلو اصال پسره
 !هاشک ُدخَمل اون از نه هم معمولی هلو

 .بود خوشگل واقعا نزدیک از المصب
 کن قبول هستی چی منتظر گفتنمی من به ابرو و چشم با داشتن سانیا و یاشا
 :گفتم و زدم پسره به رو جذاب لبخند یه منم
 . میل کمال با-
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 به اون یمردونه دست مقابل در من دست دستش، تو گذاشتم ناز با رو دستم
 بودم جوجه خیلی من یا بود هیکلی زیادی اون یا بود نارس نوزاد یاندازه
 کردیم حرکت رقص جایگاه سمت به بود دستش تو دستم که طوریهمون آروم
 دور دستامو منم کمرم، دور گذاشت رو دستاش و بغلش توی کشید آروم منو و

 رقصیدمی خوب خیلی رقصیدن، به کردیم شروع آروم و کردم حلقه گردنش
 !هانمبز ُمخشو میگه شیطونه

 :صداش قشنگه چه وویی اومدم خودم به صداش با
 دارم؟ کسیو چه با آشنایی افتخار بگین میشه زیبا بانوی خب-

 :گفتم لبخند با هست زبونم چرب چه المصب
 .آرتین آقا دانشگاهی هم هستم، سایه-
 فضا تو رفتم که زد کش سایه لبخند یه

 :گفت
 .آرتین عموی رپس هستم نریمان منم بانو، سایه خوشبختم-

 خانوادگی اینا انگار هست که هم آرتین عموی پسر حلقم تو بانوت سایه
 .دارن تشریف ادب با و مهربون

 رو فضا بیشتر اما شد تاریک جا همه جورایی یه و شد کم هاچراغ نور
  هاستخارجی های پارتی مثل بیشتر بودا تولدی عجب بود کرده عاشقانه
 (میشه خودمونی هم زود چه گفت و بدبخت نریمان) جون نری
 هنوز چرخوند، منو و سرم باالی برد آروم و گرفت دستش تو رو راستم دست
 !آخ بغلش، توی کشید محکم منو که بودم نچرخیده کامل
 نفس یه کردمی ل ه کمرمو داشت میاره؟ در بازی وحشی چرا نشده هیچی هنوز
 ...؟نکنه تیشکال بوی همون آشناست عطرش بوی چقدر کشیدم عمیق

 حضرت؟ الیاه گذرهمی خوش-
 رو ساواش براق و سبز هایچشم تاریکی اون تو باال گرفتم رو صورتم بهت با

 .بود زده زل هامچشم به جوریچه که بدم تشخیص تونستم
 چرخوندم اطراف به سرمو سختی به
 :گفت تمسخر با
 .نیست جونت نریمان نگرد-

 چسبه؟می نم به هی امشب چرا این بیعشور
 :گفتم حرص با
 کنی؟می بغل منو زرت زرت چرا تو-

 :ساواش
 .میاد خوشم خوریمی حرص کنممی که بغلت ابروتم و چشم عاشق نکن فکر-
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 نگاه اطراف به دوباره نبود، کن ول کردممی تقال هرچی آفریقایی یبزغاله
 کجاست؟ جون نری پس کردم

 تنم خورد گوشم ی الله به نفسش که همین کرد نزدیک گوشم به سرشو ساواش
 :گفت و شد مور مور
 .اونجاست نریمان-

 با داشت شد گرد هامچشم کردم نگاه کردمی اشاره که جایی به کردم بلند سرمو
 می انداختمی بیامرز خدا جوکر یاد منو صورتش آرایش که جلفی دختر یه

 .هابزنم مخ خواستم بار یه گرفت حرصم رقصید
 فشار بدبختم کمر به ترمحکم که بیام بیرون ساواش بغل از مخواست دوباره
 .آورد

 یه امشب این واقعا افتاد خندونش هایچشم به نگاهم بودم حلقش تو رسما   دیگه 
 .هللا بسم شده؟ جنی هست، چیزیش

 و عطرش بوی و سانتی صفر یفاصله این هم بود اومده بند زبونم هم
 هم ساواش که بود اینجا جالب بود گرفته نم از رو کردن بحث توانه هاشچشم
 . رقصید می فقط گفتنمی هیچی
 .هارقصید می قشنگم کثافت
 پریدم بغلش تو از دستش شدن شل محض به شد تموم آهنگ کی نفهمیدم اصال
 .بشم دانشگاه سوژه قراره چقدر دونهمی خدا بیرون
 . بود انداخته راه کنسرت خودش واسه قلبم
 از یکی امیر با داشت که یاشا قبلیم جای سر برگشتم و کشیدم قعمی نفس چندتا

 تعجب کمال در هم آیسا زد،می گپ بود هم خوشتیپ که دانشگاه پسرخای
 خودش از داشت هم سانیا کردمی حلقی تو رقص آهیل قول به آرتین با داشت
  نبود ما به حواصشون آوردم شانس پس خوردمی فقط کردمی پذیرایی حسابی

 کجاست؟ همتا پس استیر
 .شد گرد چشمام رقصید می آروم آهیل بغل تو که دیدنش با که چرخوندم چشم
 آهیل حلق تو رو کفشش پاشنه خواستمی که نبود همتایی همون این کریم اس
 کنه؟ فرو
 شدم خسته بودن کرده تعجب که بس از اصال امشب بود شده زمان آخر حاال
 و صندلی روی نشستم خیال بی پس شهمی مشخص چی همه فردا بابا ولش
 .خونه بریم و بخوریم تا بودم تولد کیک آوردن منتظر

 بلند فنرهاش صدای و سر همیشه مثل کردم پرت تختم روی و خودم خستگی با
 .دادنمی فحشم که شد
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 گذشت، جوریچه پارتی بقیه بودم نفهمیده اصال دیگه بخوابم بذارین مرض 
 برید و کیک آرتین آوردن و کیک بود رفته تند دور روی انگار چی همه

 و بزن دیگه یکم و خوردیم و شام و کیک بعد کرد، باز رو کادوها بعدشم
 و شد نزدیک بهم ساواش نه که بود این خوبیش خونه برگشتیم و کردیم برقص

 همتا های رقصیدن بجز البته گذشت عادی چی همه باز دختر نریمان اون نه
 ! بود شده همه سوژه که وآهیل
 که ساله صد انگار! طلبیدمی عجیب منو خواب رو هادلقک اون کن ول

 ...برد خوابم سوته سه و بستم رو چشمام پس نخوابیدم
 خوابم هنوز من نه آه کردم باز زور به چشمامو گوشیم زنگ صدای با صبح
 .میاد
  شدم بلند زدن غر و فحش نفرین و ناله کلی با پس داشتم دانشگاه که حیف ولی
 این و مدرسه رفت و شد بلند صبح شیش ساعت که کسی اون به لعنت اصال
 که دیگه روزهای برعکس داشتم کالس هفت ساعت امروز کرد مد و کار

 .دارم کالس ُنه ساعت
 و رفتم لباسام کمد سمت و بیرون اومدم عملیات انجام بعد دستشویی سمت رفتم
 بپوشم؟ چی ممماو کردم بازش
 یمقنعه و مشکی جین شلوار با بود خوشگل و شیک که تیره آبی مانتو یه

 دوش یه زدم لب برق یکم با ضدآفتاب کرم یکم همیشه مثل پوشیدم، مشکی
 !بوس بوس بال سایه ایآماده خب گرفتم عطرم با هم حسابی

 بابا مانما آخه نکردم صدا و سر نبود بیدار کسی چون بیرون رفتم اتاقم از
 پایین هاپله از بودن خواب االن پس بخورن صبحونه ُنه ساعت داشتن عادت
 بود نشسته کرده خوشگل بازم سیاوش دیدم که شدم آشپزخونه وارد و رفتم
 . خوردمی صبحونه داشت و میز پشت
 :گفتم شیطنت با
 !قشنگ صبحت داداش؟ احوال-
 :گفت و کرد نگاهم لبخند با
 شیطون؟ چطوری-
 !بخیر هم تو حصب 

 :گفتم و نشستم میز پشت
 شدی؟ بلند زود صبح چرا داداش خوبم من-

 :گفت و خورد و اشقهوه
 .رستوران میرم شلوغه حسابی سرم امروز-

 .زدامی مشکوک ماهم داداش این کردم، ریز رو هامچشم
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 و باال انداختم خیالیبی با و امشونه رستورانش بره زود که بود نشده حال تابه
 :گفت و شد بلند سیاوش دیدم خوردم که یکم شدم، خوردن مشغول

 .آبجی باش خودت مراقب خداحافظ خب-
 :گفتم بیرون بره در از خواست تا
 برسونی؟ راهت سر منم تونیمی گممی! داداش؟ ا  -
 :گفت و کرد نگاهم تعجب با سیاوش 
 برسونمت؟ من چرا داری ماشین خودت که تو-
 :گفتم حرص با
 جا برسون بیا گممی من که حاال برسونمت بیا سایه گفتیمی دیروز مینه تا-

 زنی؟می
 :گفت خنده با
 .بود تعارف همش-
 با و گرفت و دستم برگردوندم، صورتمو قهر حالت به و گفتم زیرلبی کوفت یه

 :گفت خنده ته همون با و در سمت کشید خودش
 .رسونمتمی نکن کوله و کج لوچتو و لب من واسه بیا حاال-

 بود مونده تنم رو که دیشب خستگی همه اون بعد واقعا شد، شل نیشم خـر مثل
 ...رفتم سیاوش ماشین سمت به ذوق با پس نداشتم رانندگی حال

 :گفت و داشت نگه و ماشین دانشگاه روبروی
 .باشی موفق سالمت به برو گلم آبجی   خب-
 :گفتم لبخند با 
 !داداشـی مرسی-
 :گفت و زد جذاب لبخند یه
 . کوچولو نداره قابل-

 گازشو سریع هم سیاوش بستم و ماشین در شدم، پیاده و کردم باز دوباره نیشمو
 :اومد عذابم یفرشته صدای که کردممی نگاه رفتنش به رفت و گرفت

 !حضرت الیاه مبارک جدید یراننده-
 داشت و بود وایساده ترطرف اون متر چند که ساواش سمت برگشتم حرص با
 :گفتم و زدم بقلم زیر دستامو کردمی نگاهم پوزخند با
 .بود دلم عزیز  (کردم اضافه شیطونی لبخند با)نبود رانندم-
  وایسم کهاین بدون منم شد گرد تعجب از ساواش هایچشم ثانیه صدم یه تو

 .رفتم دانشگاه سمت به و برگشتم سریع بگه چیزی
 ُپف هایصورت با که خودم گروه دخترهای دیدن با شدم، کالس وارد که همین
  زدنمی چرت صندلی روی بودن نشسته خمار هایچشم و کرده
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 هاشچشم بس از که همتا مخصوصا بودن شده دار خنده خیلی خنده زیر زدم
 .بود شده هاچینی شکل بود کرده پف و خمار
 زده زل باز نیمه هایچشم با ودنب دنیا این تو انگار کردم نگاهش سمتشو رفتم
 واکنشی هیچ ولی دادم تکون هاشچشم جلوی کردم بلند دستمو تخته به بود

 .نداد نشون
 !کرده؟ سکته نکنه خدا یا

 :اومد یاشا آلودخواب صدای
 .انگار رفته خواب باز چشم با سایه کن ولش-
 :گفتم یاشا به تعجب با
لو اینجا معتادا مثل چرا شماها-  ؟ نشدی و 

 نخوابیدین؟ دیشب مگه شده؟ اینجوری چرا همتا
 :گفت کالفگی با سانیا
 .کنه می درد سرم نزن اینقدرحرف سایه-

 :من
 ریختیه؟ این همتا چرا حاال بگیره درد سرت که طبیعی   صدا و سر همه اون با-

 :گفت و کرد بلند میز روی از سرشو آیسا
 و برقی اره اون خواب اینکه مثل خوابیده دوساعت فقط دیشب که گفت خودش-

 .دیده
 :گفت ها زده جن عین که کردم نگاه همتا به نگرانی با
 .بود وحشتناک خیلی دنبالم افتاده برقی اره یه با آهیل دیدم خواب-

 !چی؟
 جلو زور به کنن نگاهم حرص با آیسا و سانیا شد باعث که خنده زیر زدم

 :گفتم و گرفتم خندمو
 .خندمنمی باشه باشه-

 کناریش صندلیه رفتم منم میز روی گذاشت سرشو و کشید کالفه پوف یه همتا
 . نشستم
 بود بر آبرو واقعا چون بیان در حالت این از که زدم حرف باهاشون یکم
 از زدن حرف مشغول همشون شدن کالس وارد دانشجوها بقیه بعد دقیقه چند

 .بودن دیشب مهمونی  
 |:ویکتوریا ملکه تولد شنج رفتن انگار که زنن می حرف جوری
 متفرقه جزایر کروکودیل تا پنج اون ورود با. کننمی بزرگش اینا چقدر

 . اومدم بیرون فکر از جنوبی آفریقای
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 بود شده ترسناک و جدی واقعا که بود پیشونیش روی بزرگ اخم یه ساواش
  کردن سکوت اخمش دیدن از ها بچه نصف کردم حس که جوری

 ردیف ما چون دیدمنمی صورتشو دیگه نشست اول ردیف بقیه نگاه به تفاوتبی
  زنن می حرف باهاش دارن ارسالن و خشایار که دیدممی اما بودیم نشسته سوم
  انگار بود گرفته گازش سگ باز

 اومده عقلش باز که خوبه بودم کرده شک عقلش به خندید می بس از که دیشب
 ! سرجاش

 به دادم و نگاهم اومدم بیرون فکر از یگهد منم کردیم سکوت استاد ورود با
 امتحان داد که درسی از بعد یجلسه گفتمی داشت سالم از بعد که استاد
 ...گیرهمی
 فکر دنبالم اومده که نمیشه باورم جونآخ کردم نگاه سیاوش ماشین به ذوق با

 خداحافظی بود شده بهتر حالشون که دخترا از برگردم تاکسی با قراره کردم
 ردمک
 به انگار نیومدن ما طرف پسرا از کدوم هیچ بودم دانشگاه توی که امروزی کل

 .فعال البته نداشتن کارمون به کاری بودن آورده سرمون که دیشبی بالی خاطر
 ریزنمی کرم بازم زودی به که دونم می خودم
 با شدم سوار و ماشین سمت رفتم شدم، ها بزمجه اون به کردن فکر خیال بی
 :گفتم ندلبخ
 .دنبالم اومدی که خوب چه داداشی سالم-

 :گفت و داد تحولیم کش خواهر لبخندای اون از یکی سیاوش
 .بری تاکسی با خواستنمی دلم نداری ماشین دیدم دیگه گلم خواهر سالم-
 از سرعت با ماشین یه کنه حرکت خواست تا زد استارت اونم زدم لبخند یه

  بهش خوردیممی حتما بود کرده حرکت  سیاوش اگه که جوری شد رد کنارمون
 بود ساواش ماشین نمیشه باورم شد گرد هامچشم کردم نگاه که ماشین اون به

 :گفت من سمت برگشت نگرانی با و گفت لب زیر ایعوضی یه سیاوش
 نترسیدی؟ خوبی سایه-
 :گفتم و دادم تکون سرمو زدمی تند تند قلبم کهاین با
 .نباش نگران برو داداش خوبم-

 :گفت لب زیر و کرد حرکت سیاوش
 .آشغال یمرتیکه شنمی پیدا آدمایی عجب-
  کرد؟ طوریاین چرا ساواش که بودم بهت تو من اما
 بود؟ خودش واقعا حاال
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 اما بود شده پیش ساعت نیم اتفاق خیالبی کال که سیاوش شدیم خونه وارد باهم
 نبود؟ حواسش یا بود کرده عمد از و کار این ساواش که بودم فکرش تو کال من
 :اومدم خودم به مامانم صدای با
 .ناهار بیاین پسرم سیاوش سایه،-
 گفتم چشم یه با لبی زیر سالم یه کردم نگاه بود آشپزخونه نزدیک که مامان به
 کش کردم عوض صورتی تونیک یه با مانتومو اتاقم توی باال یطبقه رفتم و
 روده که فعال شدم کردن فکر خیالبی شونم روی ریختم کردمو باز وهاموم

 !خوردمی رو بزرگه روده داشت کوچیکه
 منم زدنمی حرف کارخونه مورد در داشتن بابا و سیاوش پایین یطبقه رفتم
 :مامان کردم کمک یکم مامان به آشپزخونه تو رفتم
 .ناهار واسه کن صدا و سیاوش باباتو سایه-
 :گفتم و در سمت رفتم دهنم گذاشتم و برداشتم ساالد ظرف از خیار دونه هی
 .حاضره ناهار بیاین سیاوش داداش بابا-

 شروع و نشستیم میز دور آشپزخونه تو اومدن شدن بلند و دادن تکون سری
 .کردیم
 تعجب با مامان شد بلند لبی زیر تشکر یه با سیاوش که بودیم خوردن مشغول
 :گفت
 .نخوردی چیزی که تو مپسر وا-

 :گفت لبخند با سیاوش
 کنم استراحت رممی خستم یکم بودم خورده غذا رستوران تو من مامان ممنون-
 :گفت و داد تکون سری بابا.
 . برو پسرم باشه-

 مشکوکه؟ واقعا سیاوش کردممی حس چرا
 ونهخ آشپز از داشت که کردم نگاه رفتنش راه به شده چی که بیارم در سر باید

 .رفتمی بیرون
 :مامان

 .شد سرد غذات بخور سایه-
 برم زودتر تا شدم خوردن مشغول تند تند دادم تکون باشه معنی به سرمو
 ...بازی کارگاه
 رسیدم باال یطبقه رفتم بدو بدو مامان از َمشت تشکر یه با غذام شدن تموم بعد
  نیومد صدایی که چسبوندم در به گوشمو سیاوش اتاق در پشت
 !وا انداختم داخل به سری سری نگاه یه پایین دادم و در دستگیره آروم
 کجاست؟ سیاوش پس
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 بگیره دوش بود رفته اومد؛می اتاقش توی حموم سمت از آب شرشر صدای
 ! انگار
 و در خواستم آویزون یلوچه و لب با کرد بازی کارگاه شهنمی االن کهاین مثل
 شل نیشم سریع افتاد بود تختش روی که گوشیش به چشمم ولی اتاقم برم و ببندم
 .شد
 خیال با پس نداره رمز دونستممی خوب برداشتمش، و گوشیش سمت رفتم

  داره پیام یک دیدم که کردم روشنش راحت
 .شد گرد چشمام پیام متن دیدن با کردم بازش کنجکاوی با
 دید؟می درست واقعا هامچشم دمخون آخرش تا اول از رو پیام دیگه بار یه
 داده؟ پیام سیاوش به دختر یه
 : خوندم و متن دوباره باز دهن با
 بیرون؟ رفتی رستوران از زود چرا عشقم سیا-

 داره؟ هم دختر دوست سیاوش مگه
 "سارای" بود نوشته کردم نگاه فرسنده اسم به
 :داد پیام دوباره که کردممی نگاه اسمش به جوریهمین 
 دی؟نمی جواب چرا یاس-

 کنم؟ ل ه ش بزنم گذاشته امبیچاره داداش واسه هم مَخَففی چه شد مچاله صورتم
 :نوشتم واسش حرص با
 .آبادت و جد هفت و خودتی سیا-

 :داد پیام دوباره بعد لحظه چند
 عزیزم؟ خوبه حالت سیا گیمی چی-
 سیا گیمی چی آوردم در اداشو 

 ! لوس ایییششش
 :نوشتم

 بد؟ یا خوبه حالم من که چه تو به دوما   ریختته سیا اوال  -
 :بده جواب تا کشید طول یکم
 .قهرم باهات دیگه سیاوش نمیشه باورم که واقعا-

 !لوسه چقدر
 :نوشتم

 .درک به برو باش قهر-
 یکی اینم حتما خندیدم ریز ریز کرد غش گوشی پشت کنم فکر نداد جواب دیگه
 دوست سیاوش دونممی که من وگرنه بود شسیاو سیریش هایخاطرخواه از

 .باشه لوس قدراین که کسی اونم نداره دختر



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 رو گذاشتم هم گوشیش کردم پاک رو ها پیام سریع هول با شد، قطع آب صدای
 خودم؟ اتاق   تو رفتم تندی و بیرون زدم اتاق از تخت روی انداختمش سایلنت
 نکردم باز هاموجزوه و ابکت الی وقته خیلی فهمیدم کردم سنگین سبک یکم
.  نکنین تشویقم ممنون بخونم درس کنم لطف یکم کتابام سمت رفتم که اینه
 خخخ
ی نفهمیدم که بودم خوندن درس درگیر قدراون  من زده صدام شام واسه مامان ک 
 خونممی خودکشی درحد خونممی که وقتم هر خونمنمی و خونمنمی درس
 تا دادم مالش گردنمو یکم شد رگ به رگ نمگرد بود پایین سرم که بس از

 همیشه مثل که مامان بقیه، پیش پایین یطبقه رفتم هم حال همون در بشه خوب
 کردمی نگاه اخبار و بود نشسته وی تی جلو هم بابا و بود مشغول آشپزخونه تو
 کجاست؟ سیاوش پس
 :گفتم و آشپزخونه تو رفتم باال انداختم اموشونه

 .خواینمی کمک جونم مامان-
 : مامان

 .شام واسه کن صدا سیاوشم برو نه-
 :زدم داد و ایستادم و ها پله کنار بیرون خونه آشپز از رفتم و گفتم باشه یه
 .شام بیا سیاوش داداش-

 :مامان
 .زشته نزن صدا اینجوری دختر ا  -

 :گفت لبخند با بابا
 .شنوهمی هاست پله نزدیک سیاوش اتاق خانوم کن ولش-
 بزنم صداش برمو باال تا میومد زورم حقیقتش شد شل نیشم بابا حرف زا

 اومد هاپله از سیاوش هایقدم صدای
 :خودش صدای بعد
 ام سکته زدنش صدا این با کردین تنبل و دختر این که هستین شما همین بابا-
 . داد

 موقع حتی شد کردنمون کل کل و شوخی شروع استارت سیاوش حرف همین
 االن تا نداشتم و داداش این من اگه خداییش کردیم می بحث هم دنخور شام
 !زدممی کپک
 لذت واقعا چون بودم کار این عاشق  شستیم سیاوش منو و شام هایظرف
 َکفی و هیکلم کل که کنار به این البته بشوره ظرف داداشش با آدم که داشت
 برگشتم بخیر شب یه با و کردیم نشینی شب یکم هاظرف شستن از بعد کرد
 .گذاشتم ساعت روی گوشیمو دانشگاه برم بخوابم زودتر تا اتاقم
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 تخت روی بزنم شیرجه خواستم شلوارک و تاب یه با هاملباس تعویض از بعد 
 !روش پریدم بس از بود کرده قلنج بیچاره سوخت حالش به دلم که
 صبح ارک کردم فکر امروز اتفاقای به یکم کشیدم دراز آروم کردم لطف پس

 واقعا رفتم لوس و چندش دختر اون فکر تو بود، سوال واسم هنوز ساواش
 داره؟ خودش َبر و دور دخترایی همچین سیاوش
 و بستم چشمامو بچسب خوابو فعال   شد بسته اشپرونده بود چی هر باو ولش
 .رفتم خواب نرسیده تا سه به گوسفندا شمردن به کردم شروع

 راحت چقدر آخیش شدم بیدار و کردم باز رو هامچشم گوشیم ساعت زنگ با
 اتاق سمت و شدم بلند و کنار زدم رو پتو بودما خوابیده

 و" ترامپ توالت" جناب با محرمانه یجلسه یه از بعد رفتم(wcهمون)مذاکرات

 مشکل باهم"سیفونی انرژی" سر هنوز المصب بیرون اومدم" اوباما مسواک"
 خخ کنن؟ ترورم َنیان سیاسی خط تو زدم صبحی سر داشتیم

 یه پوشیدم و آوردم در ایمو قهوه دمپای شلوار با و کرمی مانتوه کمدم از
 و آفتاب ضد کرم یکم برداشتم هم ایم قهوه ی کوله کردم سرم هم کرمی یمقنعه
 .شد تموم و زدم عطر کمی با و لب برق
 :دادزدم و بیرون رفتم اتاق از
 بخیر صبح-

 :اومد مامان صدای
 .هیوالییت صدای اون با ریخت دلم سفید چشم یدختره مرض-

 بود گرفته یاد حرفا این از سیاوش منو از هم مامان خندیدم ریز ریز
 رو مبل روی جیک تو جیک بابا و مامان دیدم که رفتم پایین هاپله از خنده با
 بینن می فیلم دارن نشستن وی تی روی به
 :گفتم تعجب با
 خورین؟نمی صبحانه شماها سالم-

 :مامان
 .نشه دیر دانشگاهت بخور برو تو دخترم خوردیم ما نه-
 :گفتم و کردم نگاه بر دور به گفتم باشه یه
 کجاست؟ سیاوش پس-

 :بابا
 .رستورانش رفت داشت عجله اینکه مثل-
 هرچی داره هم حق البته داره عجله رفتن رستوران واسه روز هر اینکه وا
 بره نیست الزم زود قدراین بازم اما اونجاست رئیس هباش
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 مشغول تند تند و صبحونه میز   به کردم حمله و خونه آشپز تو رفتم شدم خیالبی
  شدم خوردن

 هین... که بیرون رفتم کردم جمع و میز شدنم سیر از بعد
 :گفتم بلند صدای با چشمامو روی گذاشتم دستمو

 جاشه؟ آخه جااین مامان-
 شد بلند بابا یخنده و اومد مامان گفتن وای ای یصدا
 :گفتم و برداشتم هامچشم رو از دستمو شیطنت با
 .ها نیستم آماده دوباره شدن   خواهر واسه من-

 .دادمی رنگ تغییر ایگوجه قرمز به گیالسی قرمز از هی که مامان
 :گفت خجالتبی بابا
 کردن بوس واسه بشیم راحت رخرس دوتا این از باید ما اینکه مثل خانوم نه-
 . نداریم امنیت هم

 :گفتم خنده با من که بابا بازوی تو زد مشت یه شده سرخ یچهره با مامان
 . بخواد دیگه نی نی یه داره حق خب داری؟ چیکار بابامو مامان ا  -

 :گفت ترسناک هایاخم با مامان که خنده زیر زد بلند بابا
 پریده؟ َور نداری دانشگاه مگه تو-

 :گفتم بردمو باال تسلیم معنیه به دستامو
 .نمیشم مزاحم میرم باشه باشه-

 :گفتم بشم خارج اینکه از قبل و در سمت رفتم
 .ها باشه آبجی فقط-

   شد بلند مامان جیغ صدای بستم و در که همین
 .رفتم ماشینم سمت به خنده با

 به محوطه سمت رفتم شدم پیاده و کردم پارک دانشگاه پارکینگ تو رو ماشین
 یا باشن کالس تو شاید نبودن ولی ببینم رو دخترا تا انداختم نگاهی بر و دور
 کالسم، سمت رفتم و باال انداختم هامو شونه دانشگاه، نیومدن هنوز هم شاید
 افتمبی اینکه از قبل کسی به خوردم محکم که شدم می رد راهرو از داشتم
 . کردم جور و جمع ودموخ زمین
 ساواش بازم پوف انداختم بودم کرده برخورد بهش که کسی به نگاه یه

 باز کش نفس آیی کردمی نگاهم تحقیر با داشت بود ایستاده سینه به دست
 کنه خطی خط نداشتمو اعصاب خوادمی
 کرد؟می نگاهم تحقیر با چرا
 زنممی بگه چیزی یه ندارم ریختن خون یحوصله و حال االن من بابا ولش

 رفتم دور یه من کنه فوتم یه َنَنم جون آره)کن درستش بیا حاال کنممی ناکارش
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  کردم هول وایساد جلوم اومد که بشم رد کنارش از خواستم( واال برگشتم مریخ
 نفر یه شدمی چی کریم اس زدم زل هاشچشم به بود نزدیک خیلی امون فاصله
  بود؟ ردیزم هاشچشم ساواش جز دیگه
 ...ساواش ولی نگو، که رفتممی طرف یصدقه قربون اونقدر جوریاین
 منتظر انگار کردمی نگاه هامچشم به داشت سکوت تو اونم نکن فکرشم حتی
 رو از من نیست خبرا این از نوچ زدم پوزخند یه دلم تو بیارم کم من بود
 :ساواش! داش رمنمی
 داره؟ عادت بقیه ودنب راننده به دلت عزیز اینکه مثل-
  راننده؟ دلم؟ عزیز چیه؟ منظورش کردم، نگاه بهش گیجی با

 بزمجه؟ این میگه چی
 دور خواست تا برگشت و گرفت ازم نگاهشو پوزخند با و عقب رفت قدم چند
 :گفتم بشه
 چیه؟ منظورت-

 تو؟ گیمی چی
 :گفت دادمی ادامه راهش به که همونطور برگرده کهاین بدون

 .حضرت الیاه باش دلت عزیز مواظب فقط هیچی-
 سرش به بود زده صبحی سر کردم نگاه رفتنش به شده گرد هایچشم با

 .االنش از نه ترسوندم رانندگیش وضع اون با که دیروز از نه انگاری،
 به شدمو خیال بی باشه؟ االنش که بوده عادی آدم مثل ک ی اون کن ولش اصال
 و زهرمار برج ساواش با زنگ این کرش رو خدا کردم حرکت کالس سمت

 .داشتیم بعد زنگ ولی نداشتیم کالس گروهش
 سرش اخم با سانیا نبودن یاشا و آیسا دیدم رو همتا و سانیا که شدم کالس وارد
 :گفتم و رفتم سمتشون به خوندمی درس داشت و بود کتاب تو
 کجان؟ دیگه دوتای پس دخترا سالم-

 :همتا
 .مدننیو هنوز اونا سالم-
 :گفتم و کردم نگاه سانیا به کنجکاوی با
 کنی؟ می چیکار سانی-

 :گفت کنه بلند سرشو اینکه بدون
 استاد که بعد زنگ برای کنممی اشمطالعه دارم هست سخت خیلی یمعادله یه-

 .کنم حلش برم دهمی درس
 :گفتم تعجب با
 کنی؟ حل خوایمی چی واسه رو نداده درس استاد هنوز که ایمعادله-
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 .هاداری مشکل
 :گفت گوشم تو آروم شد بلند همتا
 نیست؟ رقیب ارسالن با درس تو مگه سانیا-

 :من
 .آره خب-
 :همتا 
 و ارسالن خوادمی نیاره کم که کنهمی حاضر داره خودشو االن از دیگه همین-
 .کنه ضایع معادله این کردن حل با

شک)زبرشک ب ر   رقابت حال در فقط دوتا این دارن حالی چه( زرشک=ز 
 .هستن درسی
 :گفتم و نشستم سانیا کناریه صندلی رفتم
 .خداییش فهمیمی بهتر دهمی توضیح استاد بعد زنگ سانی بیخی-
 و یاشا شدن وارد کمکم هادانشجو بقیه بست محکم رو کتاب کالفه پوف یه با 

 نشستیم ردیف به کدوم هر و اومدن هم آیسا
 .کرد دادن درس به شروع و شد وارد هم استاد بعد دقیقه چند
 فکر از هنوز کردم حرکت خونه سمت به و شدم پیاده ماشین از خنده با

 پای برن گفت بهشون استاد که وقتی گیرهمی خندم ارسالن و سانیا کارهای
 هم ما بودن، رفته رقابت حس تو خیلی کنن حل رو معادله جدا همزمان و تخته
 کنن حل نتونستن رو معادله نصف از بیشتر اما کردیممی نگاهشون هیجان با

 هم همفکریه با خودشون بعد یجلسه تا گفت بهشون اینه وضع دید کههم استاد
 !همگروه شدن سانیا و ارسالن جورایی یه یعنی کنن حل اونو
 ماومد فکر از بود کرده سکته انگار که ارسالن بگو هاشونو قیافه واااییی 

 .....شدم خونه وارد باز نیش با و بیرون
 :گفت که کردم نگاه بابا نگران یچهره به بغض با
 .بگیر تماس دیگه بار یه-
 قبلی هایتماس مثل دونستممی و بودم کرده کارو این دفعه صد نزدیک اینکه با
 بازم که گوشم به چسبوندم رو گوشی زدم زنگ بهش دوباره اما است فایدهبی
 :گفت تکراری صدای ناو
 .باشدمی خاموش نظر مورد مشترک دستگاه-
 .کردم نگاه بابا به امید نا و کردم قطع گوشیو کالفگی با

 با که مامان به زدن قدم به کرد شروع نگرانی با و نداده جواب فهمید خودش
 رفتم اومد درد به دلم کردم نگاه مبل روی بود نشسته اشک از خیس صورت
 :گفتم ناراحتی با و کردم بغلش و نشستم کنارش
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 .میاد سیاوش نخور غصه بشم فدات الهی مامانم-
 :گفت بغض با مامان

 دو ساعت که االن تا صبح هفت ساعت از سیاوش بچم باشم؟ آروم جوری چه-
 خبرمون نزده زنگ یه خاموشه گوشیشم برنگشته و بیرون رفته شده صبح
 .کنممی دق نگرانی از دارم نکرده
 و کردم نگاه بابا به گرفتم اشکامو ریزش جلو ولی کردمی خفم داشت بغض
 :گفتم
 نگفتن؟ چیزی زدی؟ زنگ رستورانش همکارای یا دوستاش به بابا-

 :گفت و کشید آه یه بابا
 کنهمی کار رستورانش تو که رضاعلی اما ندارن خبری ازش که دوستاش-

 . برنگشته و بیرون زده رستوران از عجله با صبح نیم و ده ساعت که گفت
 با کردمی تابیبی خیلی شد بیشتر مامان گریه شدت بابا حرف شدن تموم با

 نگاهمو کنه آروم و مامان تا نشست مبل روی رفت که کردم نگاه بابا به عجز
 کجایی نالیدم، دلم تو بود دقیقه چهل و دو کردم نگاه ساعت به و گرفتم ازشون
 !دیگه برگرد نیست ازت خبری ونهخ برگشتم که ظهر از داداشی
 هنوز خوردم و ریختم آب لیوان یه خودم واسه یخچال از و آشپزخونه تو رفتم
 بعد اومد ورودی در شدن بسته و باز صدای که بودم نذاشته سرجاش رو لیوان
 .سیااااوش:مامان جیغ صدای

  شد تیکه هزار و سینگ تو افتاد دستم از لیوان نگرانی و ترس از
 شده؟ چی یعنی

 اومد؟ سیاوش
 رفت سیاهی هامچشم لحظه یه شخص اون دیدن با که بیرون رفتم سریع 

 داداشمه؟ سیاوش مرد این خدایا گذاشتم صورتم روی بهت با رو هامدست
 آشفته موهای بیرون بود زده شلوارش از که پاره و چروک پیراهن با مرد این 

 یاوش؟س خونی لباش یگوشه شده خون کاسه هایچشم
 :گفت و سمتش رفت عصبانیت با بابا من خدای

 رفت؟ راه هزار دلمون دونینمی فکر؟بی یپسره بودی گوری کدوم االن تا-
  وضعیه؟ چه این

 کردمی نگاه بابا به بهت با و کردن گریه به کرد شروع مبل روی نشست مامان
 طوریینا رو آرومم همیشه بابای زندگیم تو که بود بار اولین داشت حق

 دنیا این تو انگار کردم نگاه سیاوش به دیدم،می شده قرمز صورت با و عصبی
  شد؟ چش سرد سرده نبود
 : کردم مداخله سمتشون رفتم اومدم خودم به سریع
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  بینی؟نمی روزشو و حال مگه خدا رو تو بابا-
 . زنم می حرف باهاش خودم من
 این باال یطبقه رفت بابا و امانم هاینگاه منو حرف به توجه بدون سیاوش اما

 :دادم ادامه بابا به رو ترسوندمی منو سکوتش
 .زنممی حرف باهاش رممی من کنین آروم و مامان شما-

 .اتاقش سمت باال یطبقه رفتم سریع و نموندم بابا حرف منتظر
 به تقه چند نگرانی با بود قفل اما پایین دادم و در دستگیره رسیدم در پشت به
 :گفتم و زدم در
 بزنیم حرف باهم کن باز و در برم قربونت قفله؟ در چرا داداش سیاوش-

  کردیمنمی مخفی هم از چیزیو هیچ که تو منو داداشی، خواهرتم من چته، بگو
 شده؟ چی بگو بهم بزنیم حرف باهم تا کن باز و در
 خواستم امیدی نا با بود فایدهبی اما کنه باز و در تا کردم صبر لحظه چند

 .کردم ذوق در شدن باز و کلید چرخش شنیدن با که برم برگردم
 به دلم دیدم که و سیاوش غمگین و خسته یچهره شد باز آروم آروم اتاق در
 لباساشم بود شده خشک بود رفته چونش زیر تا که لبش کنار خون اومد درد
 .بود نکرده عوض هنوز

 رفتم بود خون کاسه تا دو هاشچشم شدیم خیره هم هایچشم به سکوت تو 
تف ش تا زور به آخه برسه چونش به قدم تا باال کشیدم وخودم و نزدیکش  بودم، ک 
 .بغلم توی کشیدمش و کردم حلقه گردنش دور هامودست
  خودش از بهتر حتی شناختمش؛می داره نیاز آغوش این به دونستممی

 از تونستینمی شدمی ناراحت که هم وقتی بود شاد و مهربون پسره یه سیاوش
 حرف به خودش اینکه مگر کرده ناراحتش چی که بکشی حرف زبونش زیر
 .کردمی سکوت بیشتر کردیمی اسرار اگه شده چی بگه تا بیاد
 کنهمی کردن تعریف به شروع خودش زود یا دیر دونستممی نگفتم چیزی پس
 اتاق تو کشید منو و کرد حلقه کمرم دور ستاشود بودم کرده بغلش که جورهمین
 تختش روی رفت بزنه حرفی کهاین بدون و شد خارج بغلم از بست و در

  هاشدست توی گرفت سرشو و نشست
 حرف بدون و برداشتم دستمال یه رفتم کنم باز رو صحبت سر من خواستمنمی

 بدون کوتس توی منم کرد بلند سرشو کنارشم اینکه حس با نشستم کنارش
  شدم لبش زخم کردن تمیز مشغول بندازم هاشچشم به نگاهی کهاین

 .کنه آماده رو حرفاش یمقدمه تا نکردم نگاهش
 :کرد زدن حرف به شروع آرومی و َبم صدای با که بودم مشغول دقیقه چند
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 برای تالشی نذاشت کرد، ترکم چیه گناهم بفهمم اینکه بدون کرد، قضاوت-
 .گذاشت تنهام و رفت بکنم، بودنمون باهم

 نگاه بدون که سیاوش به شده گرد های چشم با شد خشک هامدست حرکت
 .زدم زل زد رو کننده گیج حرفای اون من به کردن

 چی؟ یعنی ترک؟ قضاوت؟ 
 :داد ادامه خودش کنم سوالی اینکه از قبل 
 تادمفرس جدایی پیام بهش گفت بهم اون اما واسش میرممی دارم، دوستش من-

 خیره زدم بهت صورت به اشکی هایچشم با. درک به برو گفتم بهش گفت بهم
 :گفت و شد
 بخدا نگفتم درک؟ به برو بگم بهش  بیام حاال نگفتم کمتر گل از عشقم به من-
 براش تا دویدممی دنبالش خیابون تو هادیوونه مثل کرد ترکم نداد گوش اما

 کتکم و سرم ریختن مزاحمم کردن رفک نفر چند نکرد ایست اما بدم توضیح
 .نبود بدتر قلبم شکستن درد یاندازه به هاکتک اون درد اما زدن
 بود؟ شده عاشق سیاوش بود کرده قفل مغزم
 باورکنم؟؟ من خدای وای
 بیچارم داداش وایی جابی قضاوت بخاطر اونم بود کرده ترکش دخر اون
 :گفتم نارحتی با
 داداش؟ چیه اسمش-

 :گفت لبخند با و کرد نگاه بهم کوتاهی مکث بعد
 سارای-

 به شروع مغزم هنوز انگار کردم نگاه سیاوش به شده ریز هایچشم با اول
 .بود نکرده هاشحرف پردازش

 :کردم تکرار لب زیر و دختر اون اسم بار چند
 !سارای...سارای...سارای-
 !شنیدمش؟ کجا آشناست اسم این قدر چه
 اومد یادم و کرد کار به شروع مغزم دفعه یه
 بیرون؟ رفتی رستوران از زود چرا عشقم سیا-) 
 دی؟ نمی جواب چرا سیا-
 آبادت و جده هفت و خودتی سیا-
 خوبه؟ حالت سیا گی می چی-
 بد؟ یا خوبه حالم من که چه تو به دوما   ریختته سیا اوال  -
 قهرم باهات دیگه سیاوش که واقعا-
 (درک به برو شبا قهر-



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 !خدا وایی هیع
 بوده؟ سیاوش عشق سارای لوس؛ دختر   اون
 . بودن دیگه باهم اونا و نبوده سیاوش مزاحم دختر اون یعنی
 سرم به خاک
 این کنه ول رو سیاوش دختر اون شد باعث که بودم داده رو هاپیام اون من
 دهن زمین استخومی دلم وایی منم، اونا جدایی و سیاوش بده حال مسبب یعنی
 بکنم؟ برادرم با کاری همچین تونستم چطور برم فرو توش من و کنه باز
 :اومدم بیرون فکر از داد دستم به سیاوش که تکونی با
 زنم؟می صدات ساعت یک دارم کجایی سایه-

 ب:گفتم آروم کنم نگاه صورتش تو شدنمی روم پایین، انداختم سرمو
 گفتی؟ یزیچ فکر، توی رفتم لحظه یه بخشید-
 : گفت کالفگی با
 .کنهمی درد خیلی سرم بیاری برام مسکن یه میشه گفتم-
 که بود من اشتباه بخاطر کشیدم، آهی ناراحتی با افتادم قرمزش هایچشم یاد

  بود افتاده روز و حال این به سیاوش
  نتونستم اما بوده من کار بگم کنم باز دهن خواستم لحظه یه
 مسکن قرص یه آرایشم میز کشوی از رفتم اتاقم سمت به حرفبی و شدم بلند

 .برداشتم
 ببینم بزارم دست رو دست تونم نمی بدم انجام کاری یه باید فکر، توی رفتم باز

 باید باشن، باهم باید پس دارن دوست همو واقعا اگه میشه آب داره داداشم
 هم خودم پس شدم شون جدایی باعث خودم بشه، برطرف سارای سوءتفاهم
 .رسونممی بهم دوباره اونارو

 پله سمت به و رفتم بیرون اتاق از و بستم رو میز کشوی بیرون، اومدم فکر از
 مامان از خبری انداختم پذیرایی سالن به نگاهی پایین، یطبقه برم تا رفتم ها
 تو رو سیاوش منو باید دونستن می خوب اتاقشون تو رفتن حتما نبود بابا

 .بزارن تنها موقعیتی همچین
 آب از پر لیوان رفتم یخچال سمت به و برداشتم لیوان یه شدم خونه آشپز وارد
  برگشتم باال یطبقه به قرص با همراه و کردم
 روی رو دستش آرنج و بود کشیده دراز تخت روی سیاوش شدم اتاق وارد

 میدم تونآشتی خودم داداشی نخور غصه گفتم دلم تو بود، گذاشته پیشونیش
 : گفتم و سمتش فتمر
 .بخور قرص داداش شو بلند-

  دادم دستش به و قرص و آب لیوان و شد بلند تخت روی از آروم
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 چی العملش عکس دونستمنمی بگم مورد این در چیزی سیاوش به تونستمنمی
 جوری؟چه اما بزنم حرف سارای خود با باید باشه، تونهمی
 : تمگف سیاوش به رو زد سرم به که فکری با
 کن عوض لباساتم بزن صورتت و دست به آبی یه برو شو بلند داداشی-
 .بشه بهتر کمی حالت تا
 رفت اتاقش سرویس سمت به و شد بلند خستگی با حرفبی مسکن خوردن بعد

 لیست وارد گوشیش سمت زدم شیرجه بست و در و شد وارد که همین
 بکنم و کار همین یدبا آره کردم، مکث" سارای" اسم روی و شدم مخاطبینش

 کردم سیو گوشیم تو اشو شماره و آوردم بیرون شلوارم جیب از رو گوشیم
 " داداش زن"گذاشتم هم اسمش
 .باره به نه داره به نه هنوز گرفت خندم

 اومد بیرون سرویس از سیاوش بعد لحظه چند سرجاش برگردوندم رو گوشیش
 : گفتم بهش رو
 درست چی همه مطمئنم نخور هم غصه بخواب، و کن عوض لباساتم داداش-

 .میشه
 بهش و بوسیدم گونشو و سمتش رفتم داد تکون باشه معنیه به سرشو مظلوم
 :گفتم
 . داداش بخیر شب-
 :کردم اضافه دلم تو
 .برسونم بهم رو سارای و تو دم می قول-

 اتاق سمت به و امدوم بیرون اتاقش از برگشتم و گفت بخیر شب یه هم اون
 که کاری به کشیدم عمیق نفس یه دادم تکیه بهش و بستم درو مرفت خودم
 .کردم فکر بدم انجام خواستممی
 تخت سمت به خستگی با فردا، اما بزنم حرف باهاش باید کاره بهترین این آره
 .برد خوابم کی نفهمیدم کردم، پرت روش رو خودم و رفتم
 

**** 
 
 بلند تخت روی از کرختی با کردم باز هاموچشم ورز به گوشیم ساعت زنگ با

 .بیارم یاد به رو دیشب اتفاقات تا کشید طول ثانیه چند نشستم و شدم
 رفتن دانشگاه از امروز باید پس بدم انجام رو خواممی که کاری بود قرار اگه

 .کنم نظر صرف
 .رفتم دستشویی سمت به و پایین اومدم تختم از
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 کردم اتاقم دیواری ساعت به نگاه یه و بیرون اومدم طهمربو کارهای از بعد
 دارم کافی وقت پس خب بود نیم و هفت ساعت

 بزنم خوب تیپ یه امروز خواستممی کردم باز رو کمدم در
 مانند زنجیر کمربند یه که شیک و کوتاه طوسی مانتوی یه مانتوهام بین از

 دستیه کیف با که مشکی شال و طوسی چسبان شلوار با کردم انتخاب رو داشت
 .شد ست مشکیم

 به نگاه یه صورتم روی ریختم کج هم موهام دادم انجام هم مختصر آرایش یه
 .کردم آیینه توی خودم
 میاره کم مقابلم در پریون شاه دختر اصال کردی خلق چی کریم اس
 . حلقم تو نفسم به اعتماد شلغم و پنیر و نون خوندم دلم تو
 دوش یه باهاش برداشتم و عطرم شیشه صبحی، سر شدم ُخل خندیدم ریز ریز

 .شدم تکمیل حاال گرفتم حسابی
 رفته فرو سکوت تو خونه رفتم پایین یطبقه سمت به و بیرون اومدم اتاق از
 نیست کسی انگار واه بود
 :گفتم بلند تعجب با
 کجایی؟ مامان-

 : اومد صداش بعد ی لحظه چند
 .خونم آشپز تو-
 .نمیشه جدا خونه آشپز از ماهم مانما این بابا ای
 :گفتم لبخند با ریختمی چای قنجون یه داشت خونه آشپز تو رفتم
 کجاست؟ بابا پس بخیر صبحت مامان سالم-
 :گفت کردو نگاهم مهر با
 .کارخونه رفت بابات دخترم بخیر توهم صبح  -

 : گفتم و نشستم میز پشت
 رستوران؟ رفته سیاوشم پس طآهان
 :گفت گرفته صدای با ثیمک از بعد
 صبحونه واسه رفتم صبح کرده زندونی اتاقش تو رو خودش دیشب از بچم-

 این دونمنمی خواب به بود زده رو خودش کنم فکر نیومد دلم ولی کنم صداش
 .شده چش بچه
 اشتهام سرجاش برگردوندم ناراحتی با و بودم برده دهنم تا که مربایی کره لقمه
 خون بدجور داداشم حال واسه دلم شدم می آب وجدان ابعذ از داشتم شد کور
 .دادممی انجام و کار اون باید شدم مصمم داشتم که تصمیمی روی بود

 :مامان
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 .دخترم خورینمی چیزی چرا-
 :گفتم و دادم تکون سرمو و بیرون اومدم فکر از
 .خورممی باشه-

 :گفت تیناراح با مامان دهنم تو گذاشتم برداشتم رو لقمه دوباره
 شده؟ چ ش نفهمیدی زدی حرف سیاوش با که دیشب تو دخترم سایه-

 داشتم؟ گفتن واسه حرفی اصال گفتم؟ می چی پایین انداختم سرمو
 :گفتم ایگرفته صدای با
 .میگه بهتون بود آماده وقت هر سیاوش خود مامان نه االن-
 ولی بابا هم اون هم نگران   دونستممی شد ریش دلم که کشید سوزناک آه یه

 میگه خودش بخواد اگه سیاوش دونستنمی خودشونم چون زدننمی حرفی
 دیگه لقمه چند زور به دونستممی من فقط رو اصلی موضوع اما چیه موضوع

 خونه از خداحافظی از بعد کردم تشکر مامان از خوردم چایی زور با رو
 مو گوشی بزنم ارتاست اینکه قبل شدم سوار و ماشینم سمت رفتم بیرون، اومدم
 زن"اسم روی مخاطبین لیست تو رفتم کردم، باز رو قفلش آوردم بیرون کیفم از

 .کردم مکث" داداش
 چسبوندم گوشم به رو گوشی و کردم برقرار رو تماس و کشیدم عمیق نفس یه 
 . شدم دادنش جواب منتظر و
 بوق سه...دوبوق... بوق یه
 خواب االن تا نکنه شدم امید نا دادنش جواب از کمکم رسید که هفتمی بوق به

 باشه؟
 با خواستم باشه خواب شاید بود هشت ساعت کردم ُمچیم ساعت به نگاهی
 :داد جواب که کنم قطع نارحتی

 .بفرمایید بله-
 یهمه که بودم کرده هول اونقدر داره، قشنگی صدای چه اومد بند زبونم
 بگم چی دونستمنمی رفت یادم هامحرف
 :گفت دوباره

 دی؟نمی جواب چرا الو-
 :گفتم لرزونی صدای با و اومدم خودم به
 !سالم الو....آممم-
 :گفت تعجب با
 شما؟ سالم-

 :گفتم و کشیدم عمیق نفس یه دوباره و بستم رو هامچشم
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 یمسئله مورد در باهات و ببینمت باید شناسممی رو تو و آشنام فرد یه من-
 .بزنم حرف مهمی

 :گفت تردید با
 ببینی؟ منو خوایمی که هست مهمی یمسئله چه-

 هستی؟ کی شما اصال
 :من
 .سیاوش مورد در( کردم تکید)مهمه خیلی بزنم حرف باهات باید کن باور-

 :گفت تهاجمی حالت با بعد و کرد سکوت کمی
 شناسی؟می کجا از رو سیاوش تو-
 .کردمی تقضاو زود چه دختر این خوندم زو فکرش ته تا داشت که لحنی از
 : گفتم محکمی لحن با
 ببینیم رو هم بیا تو اومده ذهنت تو که نیست چیزی اون سیاوش با من نسبت-

 .گممی بهت چیو همه من
 :گفت بالفاصله چون بگم خواممی چی که بود شده کنجکاو هم خودش انگار

 .ببینیم رو هم کجا دممی آدرس من اما باشه-
 :من
 .کجا بگو باشه-

 روشن و ماشین لبخند با کرد قطع بعد و داد و معروف شاپ افیک یه آدرس
 برطرف رو ها تفاهم سوء بتونم امیدوارم زدممی حرف سارای با باید کردم
 .کنم
 .کردم حرکت کردم باز ریموت با و در اینکه از بعد
 .انداختم کافه مدرن و شیک سالن به نگاهی شدم، کافه وارد
 پیدا و سارای چطوری حاال بودن، نشسته جفتی یا گروهی پسرها و تردخ همه
 کنم؟
 چشم ها میز بین دقت با ناچار به بودم، ندیده رو قیافش حال به تا که من

 پشت کافه ایشیشه نمای کنار دنج جای یه که دختری روی نگاهم چرخوندم
 .افتاد بود نشسته میز

 به دیگه نگاه یه باشه سارای شاید ینمبب تونستمنمی صورتشو و بود پایین سرش
 ندیدم ایدیگه تنهای دختر   انداختم سالن
 .رسیدم میزش کنار و رفتم سمتش به بود صورتم روی که لبخندی یه با

 اممتوجه هامکفش یپاشنه تق تق صدای از که بود فکر توی بدجوری انگار
 . نشد
 :گفتم لبخند با
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 !خانوم؟ سارای ببخشید، سالم-
 زیبا چقدر موندم ماتش لحظه یه شد خیره بهم و کرد بلند تعجب با رو سرش
  بود
 :گفت که اومدم خودم به صداش شنیدن با گفتم آفرین داداشم یسلیقه به دلم تو

 .هستم خودم بله سالم
 کم یه پایین انداختم سرمو و نشستم میز پشت و گفتم ایاجازه با عمیقی نفس با

 .کنم شروع کجا از رو حرفام دونستمنمی بود، اومده سراغم به استراس
 :شدم خیره بهش کنجکاوش صدای با
 ببینین؟ منو خواستینمی که داشتین من با مهمی کار چه خب،-
 میشناسین؟ کجا از رو سیاوش درضمن و
 یه دوباره بده، دست بهم بودن خودی حس نباید یعنی که فهمیدم رسمیش لحن از

 .فشردم بهم کردمو عرق هایدست کف کنم مرتب وافکارم تا کشیدم عمیق نفس
 :کردم زدن حرف به شروع

 با منم نسبت ذاشتم،می درمیون باهاتون باید که بود مهمی یمسئله راستش-
 . برادریه خواهر(کردم نگاه چشماش به)سیاوش
 :گفت و زد قشنگی لبخند بعد یلحظه شد گرد تعجب از هاشچشم
 . ای سایه تو پس-

 :گفتم کنم تعجب که بود من نوبت بار این
 میشناسی؟ منو تو-
 بگیره سفارشامونو ازمون تا اومد پیشخدمت بزنه حرفی خواست تا لبخند با

 دادم سفارش نسکافه یه اون از تبعیت به منم و داد سفارش نسکافه یه سارای
 .رفت سفارشامون گرفتن بعد پیشخدمت

 :گفتم و کردم نگاه بهش
 شناسی؟می جاک از منو نگفتی خب-

 :گفت و زد لبخندی
 و شیطون چقدر که گفتمی زدمی حرف من با تو درمورد همیشه سیاوش-

 .بازیگوشی
 نگاهی بیرون به کافه یشیشه پشت از گرفتم ازش رو نگاهم و زدم تلخی لبخند
 :گفتم و کردم

 .داد دستم کار شیطنتم این اما درسته-
 :گفتم و کرد نگاه بهم گیجی با
 .کنم برطرف رو سیاوش و تو بین سوءتفاهم   تا نجامای من-
 بدم ادامه یعنی که فهموند بهم سکوتش با
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 تعریف واسش رو ماجرا یهمه زدن حرف به کردم شروع پایین انداختم سرمو
 سیاوش  بد حال از حتی سیاوش نه بودم من داد پیام بهش که اونی گفتم کردم
 .گفتم ندارم رو داداشم احتی  نار طاقت اینکه از و کرد ترکش که وقتی
 نکردم نگاه بهش و بود پایین سرم مدت این تموم شدم سبک تا گفتم اونقدر
 .کرده تغییر بهم نگاهش که ببینم خواستمنمی

 .آوردن هامونو سفارش ک ی نفهمیدم که بودم زدن حرف گرم اونقدر
  بود شده حاکم بینمون سنگینی سکوت
 بازی اش نسکافه فنجون با داشت شدم، خیره بهش باال دادم رو نگاهم باالخره

 ای گرفته صدای با که کشیدم آه ناخداگاه بود ناراحت خیلی اشقیافه کردمی
 :گفت
 .نشده سرد تا بخور-

 بهش دوباره رو نگاهم نوشیدم داخلش محتوای از کمی برداشتم رو فنجونم
 :گفتم آرومی صدای با و سرجاش برگردوندم رو فنجون دوختم

 کنی؟ چیکار خوایمی خب-
 :گفت و کرد نگاه بهم ناراحتی با
 روشم به رو باهاش طوریچه دونمنمی نزدم سیاوش به خوبی هایحرف من-
 .نبود خوب هم تو کار(گفت و پایین انداخت سرشو)

 :داد ادامه که شد آویزون لوچم و لب
 . شیطونی که واقعا-
 !آره هم مدادش زن پس شد باز نیشم که زد بهم چشمک یه
 ! بودم کرده ذوق بود نشده عصبی دستم از که این از
 :گفتم شیطونی لحن با
 .دممی تونآشتی خودم داداش زن نباشه غمت-
 خوشگل چقدر میشه سرخ وقتی کشید، خجالت داداش زن گفتم بهش اینکه از
 خندیدم ریز ریز شدمی
 :گفتم و
 .بکنی کاری یه باید فقط -
 : گفت کنجکاوی با
 چیکار؟-

 :گفتم و زدم شیطونی لبخند
 :گفتم و زدم شیطونی لبخند

 .خونمون بیای باید هیچی-
 :گفت شده گرد هایچشم با
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 کنم؟ چیکار بیام خونتون خونتون؟ بیام چی؟-
 :گفتم و انداختم باال رو شونم

 .دیگه بیاری در داداشم دل از که-
 :گفت اضطراب با سارای

 !سایه؟ گرفته شوخیت-
 گنمی چی بابات مامان اونوقت بیارم؟ در سیاوش دل از خونتون بیام من 

 !هان؟
 :گفتم و خندیدم ریز ریز
 جزء کسی استخر رفته ساعت این که هم مامانم رفته، کارخونه که بابام-

 .کنیممی سوپرایزش خونمون ریممی باهم نیست خونه تو سیاوش
 :گفت خجالت با سارای

 .نیست درست کار این کن باور خونتون؟ بیام نمیشه روم من هسای نه-
 :گفتم کالفگی با
 تازه کنین آشتی و بزنی حرف سیاوش با و بیای باهام که فرصته بهترین این-

 .بینیمی هم ما یخونه جوریاین
 توی بود رفته انگار کردمی بازی باهاش و گرفت دستش تو رو شالش یلبه
 .فکر
 .شدم حرفش منتظر و گذاشتم چونم زیر و میز روی ادمد تکیه دستامو 

 : گفت خجالتی از پر لبخند با  بعد لحظه چند
 .باشه-
 :گفتم و شدم بلند صندلی روی از ذوق با 
 .بریم پاشو پس-

 سفارش پول پیشخون سمت رفتم سریع منم شد بلند جاش از و زد لبخندی اونم
 .شدیم خارج کافه از سارای با و کردم حساب رو ها

 :گفت اعتراض با سارای
 .کردممی حساب خودم من-
 .دیگه بودی من مهمون نداریم فرقی که تو منو واه-
 . مرسی-
 :گفتم و زدم لبخند یه
 داری؟ ماشین-
 .نیاوردم ماشینمو اومدم تاکسی با نه-

 :گفتم و کشیدم ماشینم سمت به و گرفتم دستشو
 .آوردم من نباش نگران-
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 .نشست دستم بغل اونم شدیم سوار
 :گفتم بزنم استارت اینکه از قبل
 . خب...راستش...فقط سارای-

 :گفت حرفمو وسط پرید
 .دادی پیامارو اون تو که گمنمی سیاوش به نباش نگران-
 .بود مهربون چقدر دختر این کردم نگاهش قدردانی با
 حرکت خونه سمت به و زدم استارت کشیدم، عمیق نفس یه با

 .................کردم
 

 به لذت با سارای شدیم وارد باهم بعد و کردم بازش و در توی انداختم و کلید
 :گفت و کرد نگاه خونه دکوراسیون

 !قشنگه و شیک خونتون چقدر وای-
 :گفتم خنده با
 و کشوندم ها پله سمت به و گرفتم دستشو. دیگه همینه سلیقه با مادر داشتن-

 :گفتم
 . داریم تری مهم ماموریت فعال بزنی دید رو خونه تونیمی هم بعدا  -
 جلوی گرفتم مو اشاره انگشت که بزنه حرفی خواست رفتیم باال ها پله از تند

 اتاق در به ابرو و چشم با که کرد نگاهم تعجب با گفتم کشدار هیس یه دماغم
 . شد ساکت و گممی چی گرفت سریع که کردم اشاره سیاوش

 . بمونه منتظر در پشت که گفتم بهش آرومی صدای با
 سیاوش چرخوندم اتاق دور نگاهمو کردم باز اتاقشو در احتیاط با و آروم خیلی
 خواب داشت شدم نزدیک تختش سمت به یواش یواش بود؛ خوابیده تخت روی
 تو که ای نقشه با نخندم تا گرفتم خودمو جلوی دیدمی رو دریایی پری هفت
 .وجودم تموم با و کردم باز دهنمو زدم شیطونی لبخند بست نقش ذهنم
 !سیاوش-

 چشماش افتادم، زمین روی خنده از که زد داد و نشست تختش روی جوری
 . بود شده دار خنده واقعا شلخته موهای اون با بود مونده باز دهنش و گرد
 خندیدممی داشتم هنوز که من به افتاد نگاهش زدمی نفس نفس که جوریهمون
 مثل صورتش چون بود من کار که گرفت سریع اما کرد منگاه گیجی با اول
 :گفت خشم با و شد سرخ گیالس آلبالو

 . سایه کنم خفت تا وایسا داری جرعت فقط-
 به پا و دویدم اتاقش در سمت به خنده و جیغ با منم که سمتم زد شریجه همزمان
 . گذاشتم فرار
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 باز دهن با داشت که دافتا سارای به چشمم شدم خارج سیاوش اتاق از که همین
 یه فقط که سیاوش شدم دور اتاق از کمی که همین کردمی نگاه من به شده

 و افتاد سارای به چشمش و بیرون اومد اتاق از بود تنش شلوارک و رکابی
 کردم شوننگاه ذوق با منم شد اشخیره دلتنگی با هم سارای زد خشکش
 !میشه شروع هندی فیلم االن آخجون
 :گفت آرومی صدای با کرد می نگاه سارای به که جوریینهم سیاوش

 که زنممی توهم دارم که االنم دارینمی بر سرم از دست که خیال و خواب تو-
 .شدم دیوونه کنم فکر( کشید دردناک آه یه)ایستادی جلوم تو

 :گفت و شد سیاوش نزدیک سارای
 دیگه مونممی تکنار بگم که اومدم سارای، خودمم من نزدی توهم سیا نه-

 عصبی ببخش زدم بهت دیروز که حرفایی بخاطر منو...منو کنمنمی ترکت
 بگم که اومدم االن و گفت بهم و چیز همه سایه بودم شده تفاهم سوء دچار بودم

 .ببخش منو عشقم سیا! ببخشید
 جلوی باش آماده حالت به دستامو رمانتیکی و انگیزی خاطره یلحظه عجب

 .خخخخ بپوشونم رو هامچشم شد سری بر خاک صحنه اگه هک گرفتم صورتم
 بدون اما بزنه عاشقانه حرف تومار یه سارای مثل سیاوشم که بودم منتظر
 و اتاقش تو رفت نیوفتاده که اتفاقی هیچ که انگار عادی خیلی بگه چیزی اینکه
 .بست محکم هم در

 منم ها پله سمت فتر گریه با سارای دفعه یه بود شده حاکم بینمون بدی سکوت
 سریع بیرون بره که خواستمی و رسید در به که وقتی دنبالش رفتم نگرانی با

 :گفت هق هق با که گرفتم دستشو
 قلبشو من نداره دوستم دیگه اون ببخشه منو خوادنمی سیاوش سایه کن ولم-

 .شکستم
 :گفتم ناراحتی با
 نبود ای کینه اون میارمن َسرَدر آخه نیست اینطوری سیاوش سارای باش آروم-

 .بخشیدمی زود
 دورگه صدای با

 :گفت
 خواممی کن ولم زدم بهش بدی حرفای من نبخشه، منو که داره حق دفعهاین نه-

 . برم
 پله از داشت تند تند که اومد سیاوش شاد صدای که بزنم حرفی دوباره خواستم

 :اومدمی پایین ها
 بری؟ خوایمی من ونبد خانومی کجا-
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 زده هم خفن ُکش سارای تیپ یه شدم خیره سیاوش به تعجب از پر هایچشم با
 بشه؟ حاضر سرعت این به کرد وقت ک ی بود
 :گفت و سارای سمت اومد لبخند با
 اونجا باهم ناهارم دارم افتاده عقب کار کلی که خانومم رستوران بریم بیا زود-

 .خوریممی
 سارای از بدتر منم بود شوک توی هنوز انگار اما زد لبخند باز دهن با سارای
 :گفت خنده با سیاوش بود چسبیده زمین به فکم
 ریممی هم خانومم منو بخور برو سایه گذاشته گاز روی و ناهار مامان-

 .باش خودت مواظب خداحافظ رستوران
 ومدهنی بیرون شوک توی از هنوز که و سارای دست بزنم حرفی اینکه از قبل
 ...شدن خارج و رفتن در سمت به و گرفت  بود
 و سارای دست و اومد راحت چه سیاوش. شدم خیره بسته در به بز مثل منم

 نه رستوران برم باهاشون که زد من به تعارفی نه برد، خودش با و گرفت
 !هیچی به هیچی اصال ای خداحافظی نه دادم شونآشتی که کرد تشکری
 آخرش دادم شونآشتی کشیدم زحمت همه این داد، دست بهم بودن سرخر حس
 سارای اون حاال نبردن رستوران خودشون با منو نکردن مهمون منو ناهار یه

 راحت خیلی بزمجه سیاوش این اما بود شوک توی نداشت گناهی هیچی بیچاره
 .حال و عشق رفت خودش کرد ول خونه تو تنها و تک منو
 عشقوالنه صحنه خواستم سرم خیر دیگه اینه کردن خوبی ینتیجه!  خدا ه ی
 ببینم
 واسه همه نداشتم، شانس شپش ناخن یاندازه به اول همون از من اصال

 بیاد زدممی زنگ آقامون به االن وگرنه من بجز کردن پیدا جفت خودشون
 توی اینجا ها ترشیده مثل که نه کردممی خالی جیبشو منم رستوران بریم دنبالم
 . بزنم کپک خونه
 صدایی و سر چه اوه اوه اومدم، بیرون هپروت از شکمم قور و قار صدای با
 :گفتم و گذاشتم شکمم روی دستمو انداخته راه هم
 .دممی غذا بهت االن مامانی باش آروم-

 به و خندیدم ریز ریز زنم،می حرف بچم با دارم کنهمی فکر ندونه کی هر
 . رفتم آشپزخونه سمت
 !میاد خوبی بوی چه َبه َبه اوم
 جونآخ پخته، چی ببینم که گاز اجاق سمت رفتم نکنه درد گلم مامان دست 

 بزرگ بشقاب یه ذوق با رفتم و شدم سارای و سیاوش خیالبی ماکارونی،
 ...خوردن به کردم شروع لذت با و ریختم ماکارونی توش خرخره تا و برداشتم
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 بی) زدم مشتی بادگلوی یه خجالت بدون و کردم لوو صندلی روی خودمو
 ها چسبید چقدر آخیش( تربیت
 رفتم و شدم بلند صندلی روی از بزور بترکم، داره امکان لحظه هر کردم حس
 .کردم پرت ویتی جلوی مبل روی خودمو و سالن سمت
 تماشای مشغول شدمی پخش داشت جومونگ جونآخ کردم روشن و وی تی
. کنم عوض مانتومو بودم نکرده وقت اصال خورد زنگ گوشیم هک بودم فیلم

 زده زنگ بهم کی کنم نگاه اینکه بدون آوردم بیرون شلوارم جیب از گوشیمو
 :دادم جواب

 .الو-
 :زد جیغ کی
 .سایه-
 :گفتم حرص با شد کر گوشم آخ
  زنی؟ می داد چرا همتا مرض-

 .شد کر گوشم
 دانشگاه؟ نیومدی امروز چرا کوفت-
 خوبی؟ تو خوبم من مرسی سالم-
 :گفت و کشید پوفی کالفگی با
 .سالم-
 .علیک-

 :کشید جیغ دوباره
 نیومدیی؟ دانشگاه چرا-

 :گفتم حرص با دوباره کشید سوت گوشم رسما   دیگه
 .دانشگاه بیام نتونستم داشتم کار من بعدشم همتا، تر پایین بیار صداتو ولوم-
 هست؟ دانشگاه از تر مهم کاری چه-
 :گفتم خنده با
 .کارا خیلی-
 :گفت حرص با
 .داشتی کاری چه بگو مرض،-
 :گفتم لبخند با
 . دیگه گممی بهتون میام فردا-
 .خداحافظ پس باشه-
 .بای-

 ...کنم عوض لباسامو تا اتاقم رفتم و شدم بلند سریع منم کرد قطع
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 الشح سیاوش که گفتم بهشون وقتی خونه اومدن بابا و مامان بعد ساعت یک
 ذوقش از که مامان شدن خوشحال کلی رستورانش برگشته االن و شده خوب
 هم بابا کنه، آماده رو سیاوش یعالقه مورد غذای شام برای تا آشپزخونه رفت
 سرگرم خودمو و بخونم درس یکم تا اتاقم رفتم شدم بلند منم کارش اتاق رفت
 .بیاد سیاوش تا کنم

 داشتم و بودم نشسته وساعتد تقریبا  
 در رو اشدقیقه ُنه و پنجاه و ساعت یک دوساعت این از اما خوندممی درس
 .بودم زدن ُچرت حال
 پرید چرتم ترس از دیوار به خورد محکم و شد باز شدت به اتاقم در دفعه یه 

 اب منو داره نفر یه و شدم معلق هوا توی شدم متوجه بیام خودم به کهاین از قبل
 شاد صدای کردم، زدن جیغ به شروع وهیجان ترس با چرخونهمی شدت

 :گفت که شنیدم و سیاوش
 برگردوندی من به و سارای که مرسی خواهری شم فدات عاشقتم سایه ووایی-
 .ممنونم...ممنونم... ممنونم ایدونه یه تو

 هم با امکلیه و لوزالمعدم بیارم باال بدنمو اعضای تمام بود مونده کم دیگه
 :گفتم جیغ با بودن شده ترکیب

 .پایین بذار منو سیاوش-
 لحظه یه چرخیدمی چشمام دور اتاقم گذاشت پایین منو آروم و ایستاد خنده با

 ای دیدممی پاهام زیر رو سقف بعد یلحظه دیدممی سقف روی رو اتاقم فرش
 .کردنت احساسات ابراز این با سیاوش روحت تو تف
 :گفت شادی لحن با رفتم فرو سیاوش گرم آغوش تو دفعه یه
 . دیدمنمی رو سارای هرگز دیگه من شاید نبودی تو اگه عزیزم ممنونم ازت-
 :گفتم و کردم بغلش لبخند با
 .سیاوش-
 .آبجی جونم-
 داری؟ دوست رو سارای واقعا-

 :گفت عشقی از پر لحن با سیاوش
 .چیزی هر از بیشتر-

 :گفتم و کردم بغلش ترمحکم
 خواستگاری؟ برن برات تا گینمی بابا مامان به چرا سپ-

 تعجب با نشد؛ بلند صدایی ازش ولی بزنه حرف سیاوش تا وایسادم دقیقه چند
 تو رفته دیدم که کردم نگاه صورتش به و کردم بلند سینش روی از سرمو
 :گفتم تعجب همون با هپروت
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 زنی؟نمی حرف چرا سیاوش! وا-
 : گفت و کرد نگاه بهم ذوق با اومد خودش به صدام شنیدن با
 برن برام ممکنه بزنم حرف بابا مامان با من اگه گیمی راست سایه آره-

 (خنگی چون)نرسید؟ خودم فکر به چرا سارای، خواستگاری  
 هم دیگه سال بیست تا حتما   گفتمنمی بهت من اگه سیاوش، که واقعا-

 .شدمی ترشیده اونم و رفتینمی خواستگاریش
 : گفت چون باشه نشنیده منو حرف که نگارا
 که واقعا کردممی اقدام اینا از تر زود باید بزنم حرف بابا مامان با رممی من-

 (رسید نتیجه همین به خودشم خنگه گفتم دیدی) خنگم
 : گفت و رفت اتاق در سمت به تند تند و کرد باز کمرم دور از دستاشو

 .بزنم حرف اباب و مامان با رممی االن همین-
 . بست و در بگم چیزی رفتم تا

 !هوله چقدر
 سیاوش دیدم که پایین یطبقه رفتم و کردم جور و جمع کتابامو گرفت ام خنده
 یه زنه؛می حرف خجالت از افتاده سری با آروم آروم داره و نشسته بابا کنار
 چون بشم سیاوش زدن حرف مزاحم خواستمنمی لبم روی اومد شیرین لبخند
 من حرف   بعد هم زود چه زنهمی حرف سارای مورد در داره صد در صد
 .کردا اقدام
 خواستمی تازه بود نشسته مامان خونه آشپز سمت رفتم و باال انداختم رو شونم
 نگاهم تعجب با که گرفتم دستش از رو چاقو سمتشو رفتم که کنه درست ساالد
 : گفتم کردمو باز واسش نیشمو کرد
( بابام یاداوری جهت) جون تیرداد پیش برو نکش زحمت اینقدر تو جونم مامی-

 . بگیر قلوه و بده دل یکم
 رفت خنده با و شد بلند کمرم، تو زد مشت با نمایشی خجالت   و حرص با

 !بود هم خواسته خدا از چه واه. بیرون
 بودم مشغول جوریهمین کنم درست ساالد  نشستم بعد شستم و دستام رفتم اول
 .پروند جا از منو مامان جیغ دایص که
 ! ابرفض یا

 آبلیمو شبیه ور سیاوش داره مامان دیدم که بیرون زدم آشپزخونه از سریع
 : گفتمی شادی صدای با و بود کرده بغلش محکم چون کنهمی
 . بگیره زن خوادمی که برم خودم پسر قربونه-

ل به کرد شروع بعد  . دز دست خوشحالی با هم بابا کشیدن ک 



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 خیالبی شده، خدابیامرز نفر یه کردم فکر من زد مامان که جیغی اون با پوف
 .کردم هنرنمایی هام سوت با منم شدمو کردم فکر

 و خط واسم چشماش با که خنده زیر زدم میشد سفید و سرخ دخترا مثل سیاوش
 . کشید نشون
 درست ساالد مشغول دوباره و آشپزخونه تو برگشتم و زدم واسش چشمک یه

 .شدم کردن
  کی؟ اونم بگیره زن خوادمی سیاوش که نمیشه باورم واقعا   

 که همین بود نشسته دلم به اما بودمش دیده بار یه فقط که دختری سارای،
 کارمو کافیه، من واسه میشد خوشحال کنارش و بود عاشقش همه این داداشم
 هم رو سیاوش و بابا  منم و چیدیم و میز هم با زدم صدا و مامان و کردم تموم
 .زدم صدا
 کردمی سوال اشخانواده و سارای یدرباره ذوق با مامان خوردن شام هنگام
 یه سارای که فهمیدم مثال گفتمی بهشون داشت اطالع که جایی تا سیاوشم
 داره ماشین نمایشگاه تا چند پدرش و داره من سال و همسن تر کوچیک برادر
 از داخلیه دکوراسیون طراح هم خودش داره هخون مادرش معروفه خیلی که

 رستوران داخلی   طراحی   که بود سارای چون شدن؛ آشنا باهم هم راه همین
 .بود داده انجام رو سیاوش
 عاشق و میاد خوششون هم از داشته رستوران توی که آمدی و رفت اون طی
 .میشن دیگه هم

 بودن شده ترجدی رفتن خواستگاری برای سیاوش های تعریف از بابا و مامان
 پس یا فردا تا خواست سیاوش از و سارای یخونه یشماره مامان که جایی تا

 .بزنه زنگ بهشون فردا
 که دونممی من گیرهمی سارای از خودش و نداره ایشماره گفت سیاوش اما 

 .نگفته سارای به چیزی خواستگاری مورد در هنوز چون است بهونه این
 آخر تا شستم هاروظرف من و کرد جمع و میز مامان شام از بعد بود نگفته
 زود چه ریختنمی برنامه خواستگاری واسه داشتن مامان و سیاوش و بابا شب
 !خالق جلل خواستگاری، برن بودن گرفته تصمیم شبه یک هم
 جواب منتظر و رفتم ها پله سمت بخیر شب گفتن با و کشیدم خمیازه یه

 خمار   و بسته چشمای با شدم اتاقم وارد و رفتم باال هاپله از نشدم دادنشون
  خوابیدم و تخت روی انداختم رو خودم و کردم عوض لباسامو خواب
 .افتهبی بود قرار که اتفاقاتی از غافل
 .... بعد روز چهار....
 .شد دیر دیگه باش زود سایه-
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 :گفتم کالفگی با
 .وایسا مامان دیگه االن-
 با بودم پوشیده ایتیره جین شلوار کردم نگاه آینه تو خودم به دیگه دور یه

 شال یه داشت شیکی مدل و دادمی نشون عالی و هیکلم که رنگ یشمی مانتوی
 به خالصه بودم داده انجام هم حسابی کاری بتن یه و بودم کرده سرم هم مشکی
 .بودم شده خوشگل داماد خواهر عنوان

 پیک و شیک همه رفتم پایین یطبقه به تند تند و شدم خارج اتاق از رضایت با
 .بودن منتظرم در جلوی
 :گفت و افتاد من به نگاهش سیاوش

 .میومدی فردا دفعه یه-
 : گفتم شیطنت با
 .بیام فردا برم برگردم ناراحتی-

 : گفت تشر با مامان
 نیستن که ما االف مردم شد دیر بریم نبیای باشین زود دوتا شما دست از وای-

 .نگرفتیم شیرینی و گل هنوز
 : گفت بشه خارج اینکه از قبل و در سمت رفت بابا
 .نرسیم دیر بخریم هم شیرینی و گل تا بریم بیاین حرفا این بجای-

 نگاهم استرس با سیاوش رفت بیرون در از و کرد تایید رو بابا حرف مامانم
 : گفت کردو

 نداره؟ ایراد چطوره؟ تیپم نظرت به سایه-
 : گفتم و کردم نگاه رو سرتاپاش لذت با
 .منتظره خانوم عروس بریم بیا حاال شدی، عالی داداش نه-
 سمت به و بیرون رفتیم باهم خنده زیر زدم که شد باز نیشش حرفم این با

 . نشستیم عقب مامان منو نشست جلو سیاوش رفتیم بابا یسانتافه
 قورت صدا و سر با دهنشو آب و میریخت عرق شر شر هی وشسیا راه تو
  دادمی
  خنده از بودم کرده غش وسط این منم

 حال به تا داره حق بیچاره اوخی داره، استرس بیشتر هم عروس از سیاوش
 خواستگاری به چگونه" آموزشی کالس واسش کاشکی نرفته خواستگاری

 بگیره یاد چی یه بلکه تا نداختممی راه" بروید
 خخخ نمونه خواهر گننمی من به که الکی واال
 که خریدیم گودزیال یکله یاندازه بزرگ گل دست یه خوب فروشیه گل یه از

 خواستگاریه؟ گل   دسته اینم آخه کرد اشغال رو ماشین کل فضای
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 .باهاش کردن شوخی به کردم شروع بشه کم سیاوش استرس از اینکه خاطر به
 تکون سرشو چال و خل مثل گفتممی بهش چی هر نبود باغ تو بیچاره ولی
 .بود کرده قاطی سیماشو عاشقی و عشق کال دادمی
 اینا سارای کاخ کنم عرض چه که خونه و شدیم رد رستم خان هفت از بالخره 

 آیفون زنگ من رفتیم، خونشون در سمت به و شدیم پیاده ماشین از دیدیم رو
 زدم رو تصویری

 .داخل بفرمایید: 'گفت که اومد شاد زن یه صدای که
 .داره گناه چه الهی  کشید عمیق نفس یه هیجان با سیاوش
 !بود بزرگ و قشنگ خیلی خونشون شدیم دلبازشون و بزرگ حیاط وارد

 می باال سنش که خوشگل پوش شیک خانوم یه و در رسیدیم که در پشت به 
 ما به لبخند با که کرد باز باشه سیاوش ی آینده زن مادر که نظرم به و زد
 . بفرمایید اومدین خوش سالم-: گفت
 شدم وارد من بعد بابا بعد کرد روبوسی خانومه اون با و شد وارد مامان اول
 نگاهمون شرم از افتاده سری با و. دیدم و در جلو بود اومده سارای تازه که
 کردمی نگاهش خریدارانه ذوق با بدجوری که مامان کردمی
 شد گرد چشمام شخص اون دیدن با که بودم گرفته رو خندم جلوی زور به منم
 .باشه جااین اون نداره امکان کردم نگاه بهش بهت با و

 یدکمه بستن مشغول که شخص اون به و بودم شده خشک جام تو مجسمه مثل
 دارم نییع خدا وای بود نشده من  متوجه هنوز کردم،می نگاه بود آستینش
 نه میبینم؟ درست
 : گفت حرص با گوشم کنار سیاوش

 سارای به وگلدسته این کنار برو زود شد خسته دستم زده؟ خشکت چرا سایه-
 .بدم

 :کردم زمزمه حرفش به توجه بدون
 .خودشه-

 : گفت گیجی با سیاوش
 خودشه؟ چی-
 .زهرمار   برج همون کی نه چی-
 : گفت تعجب با
 کیه؟ زهرمار برج-
 رو ساواش اصال که سیاوش گفتم؟ چی سرم تو خاک اومدم، خودم هب

 .نمیشناسه
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 سمت به و دادم حرکت و پاهام زور به کنم مالی ماست رو سوتیم اینکه برای
 .رفتم سارای

 سیاوش که وقتی نتونستم حتی گفت جوابم در چی و کردم سالم چطور نفهمیدم 
 و کنم سوژه و شدن سرخ تخجال از هردوشون و داد سارای به رو گل دسته
 . بخندم
 : گفت که سارای پدر جواب در نفهمیدم حتی
 .کردم رفتار چطور دخترم؟ چطوری سالم-

 .بودم شده خیره کردمی نگاهم بهت با داشت حاال که بزمجه اون به فقط
 . گذشتن روراه از خنده و تعارف با نبود ما متوجه کسی اصال
 دراز رویراه یه با شدیمی وارد در از یوقت که بود طوری سارای یخونه
 سمت رفتن ما به توجه بدون هم اونا نداره دید پذیرایی به که میشی روروبه

 .بودیم چغندر برگ ما انگار پذیرایی
 به و ایستاد مقابلم و سمتم اومد حرص با شد مطمئن اونا رفتن از وقتی ساواش
 .کرد نگاه چشمام

 چیکار اینجا جنابالی بپرسم میشه-: گفت که دمکر کارو همین جسارت با منم 
  کنی؟می
 : گفتم و زدم پوزخند یه
 . دارم تو از رو سوال همین منم اتفاقا  -
 :  گفت عصبی 
 .حضرتالیاه منه یخونه اینجا اطالعت محض-

 : گفتم تعجب با و شد گرد چشمام
 تو؟ یخونه چی-
 : گفت اخم با
 داری؟ یکارچ اینجا تو حاال من یخونه بله-
 .هست سارای یخونه که اینجا ولی: گفتم باز دهن با

 : گفت و کشید ای کالفه پوف
 .هست هم سارای یخونه اینجا آره-
 : گفتم اخم با
 میشناسی؟ کجا از رو سارای تو-
 : گفت تمسخر با و زد نیشخند یه
 بپرسم؟ تو از رو سوال این منم میشه-
 : گفتم گیجی با
 .بشه مداداش زن قراره-
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 داداشت؟ زن چی؟-: گفت بهت با و رفت بین از نیشخندش
 .بشه سیاوش زن قراره سارای خواستگاری اومدیم دیگه آره-

 : گفت شوک با پرید رنگش
 سیاوش؟ خواستگاری؟-

 :گفتم شدم گیج
 .منه داداشه هم سیاوش خواستگاری، آره-

 .وایی-: گفت و پیشونیش تو زد محکم و دستش
 : گفتم نگرانی با بیرون زدمی حدقه از اشتد هامچشم دیگه
 شد؟ چی-

 : گفت عجز با سیاوش
 . سارای-

 :گفتم زور به و دادم قورت رو دهنم آب
 چی؟ سارای-
 :گفت ناراحتی با
 .منه خواهر-

 ساواش؟ خواهر سارای کردن خالی سرم رو و یخ آب پارچ یه انگار
 !نه...جیغ
 :گفتم باز دهن با
 این خواستگاریش اومده که من داداش   سیاوشم و هست وت خواهر   سارای اگه-

 یعنی؟
 :گفت دادن بهش رو عزیزش فوت خبر انگار که کسی مثل و کرد قطع و حرفم

 .بشیم فامیل قراره-
 کنی؟ نازل سرم رو نبود بیشتر این از بدبختی خدایا
 خیار صدا بخورم و گیرمب گاز موز حتما   دارم من که گندی شانس این با اصال
 دختر انگار فامیلشم ساواش با نبود قرار که داشتم شانس اگه واال، میاد در ازش
 .شده این خواهر عاشق رفته سیاوش که بود کم

 :گفت بیچارگی با ساواش
 . دنیاست عذاب ترین بزرگ این اصال کنم؟ تحملت چطور-

 کنم؟ لهش بزنم کریم اس
 یه با باشم خونسرد کردم سعی زنهمی حرف داره اینطوری که حیوالم من مگه
 :گفتم عمیق نفس
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 نیم تونمنمی منم اتفاقا   حالم خوش میشم فامیل تو با دارم اینکه از نکن فکر-
 هم عاشق سارای و سیاوش اینکه بخاطر ولی کنم تحمل رو تو هم ثانیه صدم
 .بیام کوتاه مجبورم کنن ازدواج باهم خوانمی و هستن
 به داشت انگار گرفت شکل پیشونیش رو شدیدی اخم و پایین اختاند سرشو
 . کردمی فکر موضوع این
 :گفت و اومد حرف به زور به لحظه چند بعد
 .کنیم تحمل همو که مجبوریم پس-
 :گفتم تمسخر با
 .کنیم زندگی سقف یه زیر بریم قراره تو منو انگار که میزنی حرف جوری-
 چرا بیژن زاده امام یا افتادم خوردن چیز به که کرد نگاه بهم طوری یه 

 میکنه؟ نگاه اینطوری
 .َطحالم تو افتاد قلبم 

 که نکردم نگاه دیگه رفتم پذیرایی سمت به حرف بدون خودم نجات برای
 دقیقه ده غیبت یمتوجه االن تا که کردممی فکر نه، یا اومد سرم پشت ساواش

 .بود نکرده من از ییاد اصال کسی اما بودن شده ساواش منو ای  
 و سیاوش و بابا بودن زدن حرف گرم که( سارای مادر) خانوم یگانه و مامان 
 درمورد که اولیه چرت حرفای همون داشتن هم( سارای بابای)کیومرث آقا

 بودن؟ شده نبودنم متوجه واقعا میزدن حرف مطلب اصل جزبه بود هرچیزی
 .دمش امیدوار خودم به توجه، همه این از مرسی

 بازی ضایع نخواستم دیگه بود شیک خیلی خونشون انداختم اطراف به نگاه یه
 قاطی و خودم و نشستم مامان کنار رفتم آدم بچه مثل همین واسه بیارم در

 از( شدم خاله دختر زودم چه)جون یگانه و مامان لطف به و کردم بحثشون
 با جهیزیه وسایل ترین گرون و شیرینی و ساالد دیزاین ترین بروز و آخرین
 شدم خبر
 بسه خب زد کپک آشپزخونه تو بیچاره سارای   حتما   رفت سر حوصلم اوف 

 یه بیاره رو چایی استکان چهارتا اون بچم تا کنید تموم و زدن حرف دیگه
 وا دلشون بندازن بهم عاشقانه نگاه یه عاشق کفَتر دوتا این و کنیم تر ما گلویی
 .بشه

 به گاهی از هر و بود نشسته من رویروبه مبل روی و بود اومده هم ساواش
 .زدمی پوزخند حوصلم بی یقیافه
 چقدر باشه ساواش خواهر سارای که نمیشه باورم هنوز دادمی حرصم بیشتر  
 .همه شبیه اسماشون هم

 .زد صدا آوردن چایی واسه رو سارای جون یگانه و داد جواب دعاهام بالخره
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 .آورد رو چایی سینی   شرم با و خانومانه چقدر که افتاد سارای به شممچ
 .بود پوشیده رنگ بادمجونی شیک دامن کت یه شده خوشگل چقدر الهی 
 سارای به بود زده زل بدیدها ندید مثل چطور که انداختم سیاوش به نگاه نیم یه
 .داشتنمی بر ازش چشم و
 واسه چشماش با داشت چسبیده بهم فک با که انداختم هم ساواش به نگاه یه

 .کشیدمی نشون و خط سیاوش
 .بود شده تپل غیرتش رگ نگیره خندم که دادممی فشار بهم رو لبام
 ازش ای پدرانه لبخند با بابا که کرد تعارف بابا به اول رو چایی سینی   سارای 

 .کشهمی خجالت چقدر شد، سرخ بیشتر سارای که کرد تشکر
 گوجه؟ سس یا بگیریم زن سیاوش واسه خوایممی ما کریم اُس
 :گفت لب زیر که مامان به بعد کرد تعارف کیومرث آقای به بابا از بعد
 .خانوم عروس مرسی-

 خجالتی؟ اینقدر دخترم بهتره نگم چیزی سارای یقیافه از دیگه
 همین کنم فکر بود اومده خوشش سارای از انگار مامانم ها خودمونیم ولی
 .بشه تموم چیز همه اول یجلسه
  بود کاری اصل نوبت برداشتیم چای هم ساواش و خانوم یگانه و من اینکه بعد

 فنجون یه فقط کنه، تعارف چایی بهش تا رفت سیاوش سمت به ناز با سارای
 .کردم نگاه بقیه و خودم فنجون به تعجب با بود مونده سینی تو
 کرد؟یم فرق ما چایی فنجون با سیاوش فنجون چرا
 نداشتن فنجون مدل این از دیگه حتما   انداختم باال خیالیبی با رو هام شونه
 نگاهش اینکه بدون هم سیاوش گرفت سیاوش جلوی رو سینی شد خم سارای

 .برداشت رو چایی فنجون داره بر سارای از رو
 .کرد تشکری لب زیر
 :گفت کیومرث آقا به رو بابا بعد دقیقه چند
 کار انجام در تره واجب کاری اصل بگذریم چی هر از ر،ف نیک آقای خب-

 .نیست ای استخاره هیچ حاجت خیر
 :گفت کیومرث آقا
 .فرمایید می درست بله-

 : گفت لبخند با بابا
 گیر شما خانوم دختر پیش دلش ما پسر شازده این که حضورتون به عرضم-

 .خواستگاری بریم بریم گفت بس از که کرد کچل رو ما( گفت خنده با)کرده
 تازه و بود انداخته پایین رو سرش خجالت با بابا حرف این قبل تا که سیاوش

 :گفت و کرد بلند سرشو بهت با بابا حرف شنیدن با بخوره چایی خواستمی
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 !بابا ا  -
 اینور از مامانت دنبال پیش روز سه از که نبودی تو دیگه، گممی راست چیه؟-
 .خونشون به بزن زنگ فتیگمی افتادیمی راه اونور به

 .زد لبخندی خجالت با سیاوش
 :گفت و کرد مداخله مامان

 .تیرداد آقا دیگه نکن اذیت-
 .کردمی نگاه سیاوش به پوزخند با داشت هم ساواش خندید نرم سارای
 .ببینه منو داداش نداره چشم حاال همین از بزی شاخ یپسره مرض
 . کردم نازک واسش چشمی پشت
 :داد هادام بابا
 ما پسر آقا این واال هستی، پدری جور چه نگه باز کنممی تعریفشم یکم-

 رستوران یه صاحب خودش تالش با هم حاضر حال در خونده مدیریت
 .بوده داخلیش طراحی مسئول خانوم سارای که هست معروف
 :گفت تعجب کمی و مندی رضایت لبخند با کیومرث آقای
 بدونم؟ و رستوران اسم میشه-
 .سایه رستوران...بله:گفت و انداخت من به نگاهی نیم لبخند با اباب
 :گفت خوشحالی با کیومرث آقا
 ها بچه و خانومم با هم بار چند حتی شنیدم زیاد رو سایه رستوران تعریف بله-
 .رفتیم اونجا به
 و انداخت کردمی نگاه سیاوش به داشت تعجب با که ساواش به نگاهی نیم) 

 .اومد خوشش خیلی اونجا از ساواش پسرم(گفت
 .نموند دور ساواش چشم از که زدم غروری پر لبخند
 :گفت لبخند با مامان

 عنوان به کرد افتتاع و رستوران اون سایه تولد روز جان سیاوش راستش-
 .تولدش کادوی
 :گفت خانوم یگانه

 سالته؟ چند دخترم( گفت کردو من به نگاهی) عالی چه وای-
 :گفتم لبخند با
 .سالمه دو و بیست-

 :خانوم یگانه
 چیه؟ اترشته-
 !وا

 .پرسهمی رو هاسوال این داره که من خواستگاری اومده انگار
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 :گفتم تعجب با
 .معماری-

 :گفت لبخند با خانوم یگانه
 .معماریه هم جان ساواش یرشته جالب چه-

 :گفت پوزخند با که ساواش به افتاد نگاهم
 .هستن من دانشگاهی   هم خانوم، سایه امانم-
 :گفت رفته باال ابروهای با کیومرث آقا
 .نیست تحقیق به نیازی دیگه داشتن آشنایی قبل از ها بچه اینکه مثل-
 .خندیدیم هممون حرفش این با
 همه...ماشین و کار...خوب آمد در-: داد ادامه دوباره و کرد صاف گلوشو بابا

 این که شما و خانوم سارای خود تصمیم مونهمی داره رو زندگی اولیه چیزای
 هیچ البته( کرد اضافه خندی تک با بابا...)نه یا کنینمی قبول رو ما یشازده
 تایید و پسر این جوره همه من اما ترشه من ماست گهنمی فروشی ماست
 .خودتون نظر مونهمی دیگه کنممی
 .داد تکون تایید ینشونه به سری کیومرث آقا
 :گفت بابا
 وا رو شونهاسنگ و بزنن حرف برن جوون دوتا این باشین موافق اگه حاال-

 کنن
 .جلوتر بریم هم ما تا که خورنمی هم دردبه ببینن که

 سیاوش بودن شده سرخ خجالت از که انداختم سیاوش و سارای به نگاهی
 کرد شروع دفعه یه که خورد ازش یکم و کرد نزدیک لبش به رو چایی فنجون

 چند و نشستم کنارش رفتم نگرانی با بود شده سرخ صورتش کردن سرفه به
  شد خوب که کمرش به زدم بار

 :گفتم و کردم نزدیک گوشش به سرمو
 شد؟ چی-
 :گفت ضعیفی صدای با
 .بود شور چاییم-
 :گفتم تعجب با
 بود؟ چی؟شور-

 نگرانی با داشتن که کردم نگاه بقیه به تعجب با داد تکون آره معنیه به سرشو
 میمون مثل داشت که زهرمار برج ساواش بجز البته کردن می نگاه سیاوش به

 . کرد می کوفت میوه
 .کرد می نگاه سیاوش به شیطنت با داشت که افتاد سارای به چشمم
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 . شد چی گرفتم آهان
 چشمک یه محسوس نا و خندیدم ریز ریز ریزهمی نمک داماد چایی تو پس
 . زدم بهش
 :گفت سیاوش به رو کیومرث آقا
 پسرم؟ خوبی-

 :گفت و کرد صاف گلوشو سیاوش
 .خوبم بله بله-
 :گفت سارای به رو کیومرث آقا
 .کن راهنمایی اتاقت به رو سیاوش آقا دخترم-

 و شد بلند جاش از هم سیاوش شد، بلند و گفت اجازه با یه با و چشم یه سارای
 .رفتن پله راه سمت به سارای سر پشت
 نگاه سیاوش به و میداد تکون پاهاشو عصبی داشت که کردم نگاه ساواش به
 .کردمی
 .خواهرت شوهر بشه من داداش که باشه هم خدات از ایش 

 و نگاهم و برگردوند سرشو دفعه یه که گفتممی بیراه و بد بهش دلم تو داشتم
 .کرد غافلگیر

 ریخت، پایین قلبم درون از داغ سرب مثل یا مایه یه کردم حس لحظه یه
 .بود عجیبی حس   یه

 مثل هاش چشم هم واقعا  ...بگیرم زمردیش هایچشم از و نگاهم تونستمنمی
 !بود زمرد

 .دزمی تند چه اوه اوه کشیدم، قلبم رو دستمو نامحسوس
 جنبهبی... ترآروم بیرون؟ میزنی داری که آوردی کم جا مگه
 . شده چم دونستم نمی بشم آروم تا کشیدم عمیق نفس چندتا یه

 گلوم. کردممی حس اونو نگاه سنگینی اما برداشتم چشماش از زوربه رو نگاهم
 .نوشیدم ازش کمی و برداشتم رو چاییم فنجون بود شده خشک

 :گفت دار معنی اما شوخی به ای خنده تک با کیومرث آقای زمانهم
 در و)بدیم زنش که هست ساواش پسرم نوبت   خترم،د سارای از بعد انشاهللا-

 .(انداخت من به هم دار معنی نگاه نیم یه تعجب کمال
 .کنم سرفه شدت به شد باعث که پرید گلوم تو دفعه یه چایی
 با دهنمو آب شدم خوب تا زدم سینم تخت به سرهم پشت چندبار دستم با

 ساواش به کردم بلند وسرم و میز روی گذاشتم فنجونمو دادم قورت سروصدا
 .کردم نگاه
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 کمی... شیطنت...خنده مثل مختلف حس چند چشماش تو بود جوری یه نگاهش
 .بود تحقیر
 شد؟ پدرش حرف یمتوجه اونم یعنی
 میکنه هم ذوقی چه نفهمه، که خره مگه
 وزغ...اورانگوتان...گودزیال یپسره
  کشیدم داغم هایگونه به دستی
 ؟کشیدم خجالت من یعنی
 !!خالق جلل
 چرا که کردمی مسخره رو بیچاره سارای پیش لحظه چند همین تا که بود کی
 معنی حرف یه زدن با بگه من به نیست یکی حاال شدی قرمز گوجه سس مثل
  شدی؟ سرخ تابلو اینقدر چطوری دار
 .سایه سرت تو خاک
 :گفت کیومرث آقا داره معنی حرف از خبربی بابا
 .بشن خوشبخت هردوشون انشاهللا-

 :گفت مهربونی لبخند با خانوم یگانه
 .بشه پیدا آقا و خوشتیپ و خوب پسر یه هم جون سایه واسه انشاهللا...آمین-

 :گفت ذوق با مامان
 .ایشاال ایشاال-

 بده؟ دست ترشیدگی حس من به که کردی ذوق جوری چرا من  مادر
 امشب همین هممونو دفعه یه خوانمی انداختن راه انشاهللا انشاهللا اینا قدرهم چه

 .کنن مزدوج
 خنده که میداد فشار بهم لباشو شد گرد چشمام که کردم نگاه ساواش به عجز با
  دادم تکون" چیه؟"معنی به سرمو شده گرد چشمای با نگیره اش
  لرزید صدا بی یخنده از هاش شونه و کنه تحمل نتونست که
 بلرزه منم دل   شد باعث که

 !نده؟خ و ساواش
 ! میخنده قشنگ چه
 مثل چرا پس میشی شیرین خنده با اینقدر که تو پسر، گل فدات به مامانت الهی

 کنه؟ سکته آدم که میکنی اخم کروکودیل
 گفتم؟ چی ،من اومدم خودم به دفعه یه

 خنده؟می قشنگ ساواش
 سیمام کنم فکر بیدارشم میبینم خواب اگر تا کردم بسته و باز محکم چشمامو

  شده پاتی طیقا
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 کردم؟؟ تعریف ساواش از من
 اوف جنبهبی حد چه تا دختر آخه گرفت حرصم

 . جویدم لبمو پوست دندونام با 
 رفته سارای و سیاوش که بود دقیقه ده کردم نگاه مچیم ساعت به کالفگی با

 . نزنن حرف بودن
 . دیگه بیاین خب

 که دارین ایتازه حرف هچ آخه شناسینمی و دیگر هم وقته خیلی شما ناسالمتی
 بزنین؟ بهم
 بود ُمخ رو بدجوری ساواش شیطون های نگاه بودم شده کالفه چرا دونمنمی
 . کشیدم خجالت فهمیده انگار بودم داده دستش آتویی بد
 . نکنه ام سوژه دانشگاه تو فردا کنه خدا

 .اومد ها پله از سیاوش و سارای های قدم صدای فکر این با همزمان
 .اومدنمی پایین هاپله از شرم با چطور که شدم خیره بهشون ذوق با

 .اومدنمی بهم چقدر گرفت، شکل لبم رو لبخندی
 :گفت خانوم یگانه

 کنیم؟ شیرین دهنمونو شد؟ چی خب-
 درخشیدمی خوشحالی از که چشمایی با سیاوش اما پایین انداخت سرشو سارای
 .دز بزرگی لبخند
 یگانه و مامان و زدن دست به کنن شروع کیومرث آقا و بابا که بود کافی همین
ل خانوم  .بکشن ک 
 هامدست افتاد، ساواش به چشمم که زدن دست به کردم شروع خوشحالی با منم

  شد، متوقف
 چی نگاهم تو دونمنمی نمیداد، نشون رو چیزی صورتش اما بود شده خیره بهم
 .زد دست نمایشی و پایین تانداخ سرشو که دید

 برداشتم رو شیرینی ظرف و شدم بلند مامان یاشاره با گرفتم، ازش رو نگاهم
 .کردم تعارف بقیه به و

 و آروم صدای با مکثی بعد برداره شیرینی که شدم خم ساواش جلوی وقتی
 :گفت بشنویم خودمون فقط که شیطونی

 .آینده خانوم عروس مرسی-
 :گفت آرومی یخنده با که کردم نگاه بهش بهت با و شد گرد چشمام

 .میشی دار خنده نمیاد بهت گرد چشمای-
 .کنهمی اذیتم داره دونستممی خوب. گرفتحرصم
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 به توجه بدون و سرجاش گذاشتم و ظرف   گرفتم ازش چشم برزخی نگاه یه با
 تبریک بهشون شیطنت با و کردم بغل رو سارای و سیاوش ساواش، حرف
 .گفتم
 مخملی آبی جعبه یه و کرد بغل و سیاوش اشکی پر هایچشم با هم مامان

 :گفت سارای روبه و آورد بیرون کیفش از کوچیک
 یحلقه بیا پسرم(گفت و سیاوش به داد نگاهشو) عروسم   نشون انگشتر این-

 .کن دستش رو عروست
 .کردن می نگاه صحنه این به شادی لبخند با کیومرث آقا و خانوم یگانه

 :گفت کیومرث آقا سمت به نگاهی با سیاوش
 .اجازه با-

 طال حلقه یه به چشمم کرد باز درشو و گرفت مامان دست از رو جعبه بعد
 .افتاد بود شده کار ریز های الماس روش کلی که وخوشگل ساده سفید
 با نمیشد پاک صورتش روی از اصال که لبخندی با سیاوش بود، ناز خیلی
  اومد می ظریفش دست به خیلی کرد سارای دست رو حلقه عشق
 رو ما هاش سوت با ساواش اینبار که زدن کف به کردیم شروع دوباره
 .کرد همراهی

 بود افتاده اخماش پیش ساعت نیم همین تا که این شد، گرد ناخوداگاه هامچشم
 ها زده ذوق مثل داره االن حاال گیرهمی صورت داره وصلت این چرا که

 میکنه؟ هنرنمایی
 .است کننده گیج ساواش واقعا  
 های حرف تا و نشستن هم کنار بیشتری صمیمیت با خانواده دو هر اینبار
 .بزنن رو اصلی
 ...و مهریه مقدار دیگه هم مشورت با و اصلی های صحبت بعد
 گرفتن بعد   و خون آزمایش برن فردا که شد قرار گرفتیم، رفتن به تصمیم 

 تایید رو عروسی و عقد تاریخ اون بعد و نامزدی راسمم تاریخ آزمایش، جواب
 . کنن

 تو داره االن که میدونم خوب رسیده عشقش به داداشم که بودم حال خوش
 ... شکر خدارو...کنهمی پرواز آسمونا

 
****** 

 
 ...بعد روز
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 بیرون کیفم از رو گوشیم خوشحالی با و گذاشتم میز روی و شیرینی یجعبه
 .داد جواب بوق سه بعد...همتا به زدم زنگ و آوردم

 چیه؟ ها-
 کنی؟نمی سالم چرا تربیتی بی چقدر تو درد-
 . دارم دوست چون-

 خندید بعدم
 :گفتم حرص با
 (هست؟ یادتون که رو اونجا)مخفی پاتوق بیا هابچه با زود کوفت-
 چرا؟-
 .دارم سوپرایز(گفتم شیطنت با) فهمیمی بیا تو را، به چسبیده چ چون-

 :گفت ذوق با همتا
 .اومدم اومدم-

 بگیره؟ یاد ادب خوادمی کی دختر این کرد، قطع خداحافظی بدون بعد
 خخخ میگم راست اینکه ادبم خدای خودم که نه حاال
  دیوار به خورد محکم و شد باز شدت به در که بودم غرق هپروت دنیای تو
 .بود همتا کار فقط کردن باز در مدل نای گذاشتم قلبم رو دستمو ترس با
 از بعد دید، اشو قورباغه خود چشمم که کردم نگاه در سمت به برگشتم خشم با

 . شدن وارد سانیا و یاشا و آیسا اون
 :گفت هیجان با و جلوم پرید همتا بگم چیزی کهاین از قبل
 چیه؟ سوپرایزت-
 کوه پشت از بدیدهای ندید مثل و افتاد شیرینی ی.جعبه به چشمش دفعه یه

 :گفت برگشته
 .شیرینی هابچه جونم ای-

 کوبید محکم شد قدم پیش یاشا هاشیرینی سمت بره خواست تا شد گرد هامچشم
 .اومد حال جیگرم من که َکلَش پس
 :گفت یاشا
 .نبری آبرومونو تو بریم جا یه نشده-
 :گفت آویزون لوچه و لب با همتا 
 .مدار دوست شیرینی چیه؟ خو-

 .داد تکون تاسف ینشونه به سرشو یاشا و خندیدن ریز ریز آیسا و سانیا
 :گفت کنه عوض رو بحث اینکه واسه سانیا
 چیه؟ شیرینی این مناسبت-
 :گفتم شیطنت و ذوق با



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 .بزنین حدس-
 :گفت تند تند همتا
 .من اول من اول-

 :گفتم و کردم نگاه بهش
 .بگو-
 :گفت ذوق با
 عروسیته؟ شیرینی-
 .شد گرد دخترا هایچشم گفت که نوای
 :گفتم شده جمع صورت با
 .نه اوق-

 :همتا
 نامزدیت؟ شیرینی-
 :گفتم باز دهن با
 نه-
 ات؟ صیقه پس-
 :گفتم جیغ با
 .نه-
 :گفتم اعصبانیت با
 دادی؟ ربط من شدن مزدوج به و چیز همه چرا-

 :همتا
 .میشن زدلبا و دست عروسیشون واسه فقط تو مثل خسیسی آدمای آخه-
 زیر زد بلند و داد خالی جا که سرش تو بزنم خواستم سمتشو پریدم حرص با

 .خنده
 . کردم بهش جانانه اخم یه

 :گفت آیسا
 .مناسبته چه به بگو خودت خب-

 :گفتم لبخند و گرفتم ازش و روم و کشیدم نشون و خط همتا واسه
 .سیاوش   داداشم ازدواج...شیرینیه این-

 کردن ُتفیم ُتف حسابی و روم پریدن و کشیدن جیغ هیجان اب تاشون چهار هر
  اومد وجود به ازم آبشار یه قشنگ
 دخل بیچاره همتای از بدتر که کردم تعارف بهشون و برداشتم رو جعبه رفتم

 ها زده قحطی... بخورن رو جعبه خود که بود مونده کم آوردن رو هاشیرینی
 :گفت کنجکاوی با آیسا



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 کیه؟ نومخا عروس حاال-
 ...ماجرا کردن تعریف به کردم شروع و اومد لبم رو لبخندی دیشب یاداوری   با
   شدم خیره بهشون و کردم سکوت ماجرا کل کردن تعریف بعد

 .کردن می نگاه بهم تعجب با داشتن دخترا
 :اومد حرف به که بود کسی اولین سانیا
 ؟میشین فامیل باهم دارین ساواش و تو االن یعنی-

 :گفتم باال انداختم و هام شونه
 .ده می نشون اینو که شواهد آره-
 .خنده زیر زدن بلند بعد و انداختن دیگه بهم نگاه یه 
 :گفتم شده گرد هایچشم با
 داره؟ خنده مرض-

 :گفت خندیدنش وسط یاشا
 هم فامیل حاال...حاال بمونین هم کنار...ثانیه یه تونین نمی که ساواش و تو آخه-

 ... دیگه که بشین
 .خندید تر بلند و کنه تحمل نتونست
 به و شدم بلند صندلی روی از نداشت خنده که من نظر به گرفت، حرصم
 بود دقیقه چهل و نه کردم نگاه ساعتم

 :گفتم اخم با
 هم شیرینی میشه شروع کالس االن که بریم بشین بلند رو بساط این کنین جمع-
 .الحمدهللا کردین کوفت که
 و سمتم اومد و شدم ناراحت فهمید آیسا
 :گفت 
 بغلم آروم)گفتیممی تبریک بهت باید خندیدن جای به ما سایه ببخشید-

 .آبجی گم می تبریک(کرد
 کردم بغلش محکم منم نداشتم سراغ دختر این از ترمهربون گرم آیسا دم بازم
 :فتگ حسادت با و شد آویزون لوچش و لب همتا که 
 .شیرین خود ایش-

 :گفتم بهشون بیرون اومدم آیسا بغل از مونهمی ها بچه مثل واقعا گرفت خندم
 .میشه شروع کالس االن بریم بیاین-

 .اومدن دنبالم و گفتن ایباشه
 ها ناراحت ادا لوس که منم بیارن در دلم از کردنمی سعی سانیا و یاشا راه تو
 خخخخ دیگه دارم کرم...آوردممی در رو
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 داشتن ها بچه و بود نیومده استاد هنوز شدن، کالس وارد دخترا بعد من اول
 .کردنمی صدا و سر حسابی
 دخترای از یکی آوا با داشت که افتاد ساواش به چشمم که چرخوندم چشم کمی
 .زدنمی حرف دانشگاه خوشگل البته و لوس
  ساواش دیدم یوقت مخصوصا   زد، خشکم و شد داغ َکلم کردم حس لحظه یه

 .کرد دیشب که ایخنده همون مثل...خندید
 و سوم ردیف هایصندلی از یکی سمت رفتم حرص با و زدم پلک بار چند
 .نشستم و کردم پرت روش و کیفم
 به بودم زده زل نبود مهم واسم اما کردممی حس و نفر چند متعجب نگاه

 چشه زهرمار برج این نیست معلوم...آوا و ساواش
 با حاال زدنمی حرف دانشگاه تو دختری هیچ با دیروز همین تا که گوالخ این
 ... آوا این
 دارن؟ باهم مهمی حرف چه مگه
  شده؟ چم من اومدم، خودم به

  خورم؟می حرص دارم چرا
 بزنن حرف باهم خوانمی که چقدر هر داره ربطی چه من به

  ...شمالی آفریقا متفرقه جزایر وحشی یوزپنلگ پسری
 .اومدم خودم به سانیا صدای با
 شدی؟ عصبی چرا شده چی سایه-
 :گفتم اخم با
 . نشده چیزی نیستم عصبی من نه ام؟ عصبی من چی-
 .بود لبش رو لبخند انداختم سمتشون به دیگه نگاه یه

 اوف لعنتی نخند
 :گفت نگرانی با سانیا
 .باشه باشه-

 اونا دیدن با چرا نفهمیدم خودمم نشم تابلو این از بیشتر تا گرفتم اونا از و نگاهم
 . شدم عصبی هم کنار
 ذهن این با صد در صد شدم خیره بهش حوصلگی بی با استاد شدن وارد با

 .فهمم نمی درس از چیزی مشغولم
 .بکشم راحت نفس یه تونستم من و شد تموم کالس
 .خونه برم خواستممی برداشتم و کیفم نداشتم کالسی این بعد دیگه
 اینکه جرعت که بود جدی و برزخی نگاهم اونقدر کردم، خداحافظی دخترا با
 .نداشتن بپرسن سوالی ازم
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 دانشگاه محوطه وارد و زدم بیرون  کالس از کنم تلف وقتی دیگه اینکه بدون
 .شدم
 تونستمنمی کردممی هرکاری بودم زهرمار برج ساواش اون آوا فکر تو هنوز
 .بیرون بیام شونفکر از

  داشتن؟ باهم مهمی حرف چه یعنی
 ...زد نمی حرف دخترا با که ساواش اصال
 آخه؟ داره ربطی چه من به اوف
 یه که بشم ماشینم سوار کالفگی با خواستم رسیدم پارکینگ به کی نفهمیدم اصال
 .کشید عقب به محکم کیفمو بند نفر
 شدم رو به رو ساواش اعصبانی یچهره با و برگشتم عقب به منم ناخوداگاه که

 که زدم زل بهش شده گرد چشمای با زده بهت
 :گفت چسبیده بهم فک با
 بودن؟ َکر به زدی خودتو یا َکری راستی راستی تو نکنه-
 :گفتم گیجی و حرص با
 .میگم کن ول( کشیدم و کیفم)نیستم کر من خودت؟ واسه گیمی داری چی-
 آب شدم رخش به رخ که کشید رو کیفم بند تر محکم و شد خیره هامچشم به

 .بود کم خیلی مون فاصله لعنتی...دادم قورت و دهنم
 :گفتم و کردم نگاه برم و دور به نگرانی با
 . بینهمی نفر یه االن کن ول کنی؟ می چیکار-
 :گفت خیالبی
 به زدم صدات و بودم دنبالت رو دانشگاه محوطه کل من تازه چیه؟ مگه ببینن-
 .شدیم سوژه کافی دازهان
 :گفتم تعجب با
 داشتی؟ چیکارم بودی؟ دنبالم چی-

 نیشخندی با کنهمی نگاه بازیش اسباب به داره انگار که کرد نگاهم جوری
 :گفت
 .نشنیدی زدم صدات واقعا   انگار نه-

 : گفتم کالفگی با و چرخوندم کاسه تو رو هامچشم
 .دیگه کن ول( ردمک تقال دیگه بار یه)داری چیکارم بگو خب-

 :گفت بشه ایجاد تغییری اش چهره تو کهاین بدون
 .زدم حرف آوا با-

 :گفتم و  کردم نگاهش تیز و برداشتم تقال از دست
 . نداره ربطی من به زدی که زدی حرف آوا با-
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  و شد تر عمیق پوزخندش
 :گفت
 رو ما نگاهت با موقع اون داشتی وقتی حضرت الیاه دیگه نشد د   نَ  د  -

 نداره؟ ربط االن داشت ربط بهت خوردیمی
 نگاه بهشون تابلو اینقدر یعنی ههین... شد داغ صورتم کردم حس ثانیه یه تو

 .سرم تو خاک فهمیده؟ که کردم
 :داد ادامه

 جوری همین که داره رو نامزدی و عروسی هایسالن بهترین از یکی آوا پدر-
ش نمیشه هم رو  ز   خواستم من اما کردیممی اقدام پیش ماه چند از باید کرد ر 

 بهتر چی گفتم خودم با و کنم آماده خوب عروسی کادوی یه خواهرم تک برای
 خواستم همین واسه کنه عروسی شیک و مدرن سالن یه تو خواهرم که این از
 در رو سالن اون شب یه واسه و بزنه حرف پدرش با تا کنم کار آوا مخ رو

 .بزارن اختیارمون
 . خدا بود موزمار پسر این چقدر کشید، وتس مغزم
 بود؟؟ سالن اون کردن رزرو برای آوا مخ زدن واسه لبخندا و حرفا اون یعنی
 دیگه؟ کیه باز این خالق جلل

 :داد ادامه خاصی لبخند با که بزنم حرفی نتونستم که بودم شده شوکه اونقدر
 اما بشه خبر با کسی تمخواسنمی من و بود همه برای سوپرایز یه این اینکه با-

 .نترکی حسودی از تا(  زد پوزخند) بگم و این تو به شدم مجبور
 :گفتم من من با موند باز دهنم
 . بزن توهم کمتر نه حسادت؟ و من چی...چ-

 و کردم استفاده فرصت از زدمی تند تند قلبم کرد ول ور کیفم و نگفت چیزی
 ...کشیدم عمیق نفس یه و کردم پشت بهش
 .کشیدم عمیق نفس یه و کردم پشت بهش
 :گفتم و صورتش جلو گرفتم رو اماشاره انگشت سمتش، برگشتم حرکت یه با
 .نکردما حسودی من باشم گفته بهت-

 :گفت و برد باال تسلیم نشونه به رو دستاش و پرید باال ابروهاش
 . گی می راست تو باشه باشه-

 .کرد نگاهم شیطون
 تمام با و کنم فرو خوشفرمش موهای تو و هامدست خواستمی دلم گرفت ملج

 همچین وگرنه گرفتم رو وحشیم خوی جلوی کردم لطف اما بکشم قدرتم
 (عمم جون آره)بمونه آبادش و جد پیش بره بگیره دربست که زدمشمی
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 و کردم باز و در ماشینم، سمت برگشتم گرفتم ازش و نگاهم حرف بدون
 .سوخت ماشینم حال به دلم که بستمش محکم عصبانیت با نشستم،

 منو شیطونش نگاه اون با داشت هنوز انداختم بهش دیگه نگاه نیم یه
 !زده توهم نه، که معلومه بودم؟ کرده حسودی من...خوردمی
 کنم؟ حسودی عملی دماغ آوای اون به باید من چی واسه آخه 

 ....کردم حرکت خونه سمت به و کردم فوت کالفگی با رو نفسم
 :گفتم انرژی با و شدم خونه وارد
 .منزل اهل سالم-

 :اومد آشپزخونه از مامان صدای همیشه مثل
 .نباشی خسته اومدی خوش دخترم سالم-
 :گفتم و بوسیدم و اشخوشمزه لپای و سمتش رفتم شدم، آشپزخونه وارد خنده با
 !میاد خوبی بوی هچ به به( کشیدم بویی لذت با)گلم مامان مرسی-

 :گفت لبخند با مامان
 آماده و میز بشوری رو صورتت و دست و کنی عوض و لباسات بری تو تا-

 .کنممی
 خوای؟نمی کمک...جونم مامی باشه-

 :گفت و خندید
 .نکن لوس خودتو بچه برو نه-
 ...افتادم راه اتاقم سمت به و خندیدم لذت با
 گل شیطنتم باز که االن به نه بودم اخالق دب دراکوال مثل که صبح امروز به نه

 .بود کرده
 بابا بیخی باال، انداختم ندونستن معنی به رو امشونه چمه؟ من واقعا
 سفید خونگی شلوار یه و ساده آبی تیشرت یه با رو هاملباس و شدم اتاقم وارد

 نگاه آینه تو و خودم ریختم شونم طرف یه مو طالیی موهای کردم عوض
 .کردم
 سمت به و زدم خودم به چشمک یه شیطنت با اومدمی هامچشم به آبی رنگ

 . کردم حرکت دستشویی
 بهم خوبی حس آب خنکی زدم، آب صورتم به بار چند و شستم رو هامدست
 بهم و خیس هاممژه شدم، خیره هامچشم به و کردم نگاه روشویی آینه به دادمی

 .بود چسبیده
 گذره؟می چی سرش تو ساواش واقعا...افتادم صبح امروز یاد

 کنه؟ کار آوا مخ رو خواسته سالن یه رزرو بخاطر
 داد؟ توضیح من واسه اومد چرا اصال 
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 شده راضی ازدواج این به هم زود چه
 بره بیرون ذهنم از مزاحم افکار این تا دادم تکون راست و چپ به و سرم
 .کنم فکر چیزی به خواستم.نمی
 . کردم حرکت پایین طبقه سمت به و مشد خارج دستشویی از

 حمله سمتش به افتاد غذا از پر میز به که چشمم شدم آشپزخونه وارد دوباره
 اشهمه گاو مثل داشتم من بود جلوم پر بشقاب یه که اومدم خودم به وقتی کردم
 .خوردممی رو

 بود گفته ایناشون همتا به صبح امروز که بودم همونی من انگار نه انگار
 شده بدتر اونا از وضعم من حاال زده حطیق

 . شونم سرگروه من ناسالمتی نداره تعجبی
 :گفت خشم با مامان

 تر آروم)خوری می تند اینقدر که اومدی کوه پشت از مگه دختر تر آروم-
 چرا خورهمی غذا آبی اسب اندازه به که دختر این چرا دونم نمی من( داد ادامه
 .هنمیش زیاد تنش گوشته یکم
 آبی؟ اسب

 به و کنه گیر گلوم تو غذا از کمی شد باعث که گرفت خندم مامان تشبیه از 
 .خوردم ازش برداشتم رو دوغم لیوان سریع افتمبی صرفه
 :گفتم کنم عوض و بحث اینکه برای داد تکون تاسف معنی   به سرشو مامان

 خبر؟ چه اینا سیاوش از-
 دادن آزمایش بعد هم سیاوش ن،خو آزمایش رفتن سارای و سیاوش که صبح-

 می سارای با یکم اونموقع تا میشه آماده عصر جواب که گفت من به زد زنگ
 .بگیرن و آزمایش جواب رنمی هم بعد گردنمی پارک و رستوران رن
 :گفتم و دادم تکون مواقفت معنی به و سرم
 چی؟ نامزدی مورد در-

 :گفت لبخند با مامان
 درمورد فر نیک آقای با بابات باشه نداشته ایرادی ونش آزمایش اگه انشاهللا-

 و نامزدی کارای سریع بخواد خدا اگه که زننمی حرف نامزدی روز تایید
 .بدیم انجام
 :گفتم و دادم تکون و سرم ذوق با
 .خوبه خیلی-

 سمت به و شدم بلند و کردم تشکر مامان از شدم سیر تا خوردم غذا دیگه یکم
 .اومد کلید چرخش صدای موقع مونه که رفتم پذیرایی

 :گفت که سیاوش شاد صدای بعد و
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 .بدین مژده-
 :گفتم و سمتش رفتم شیطنت و ذوق با بود دستش هم شیرینی جعبه یه
 شدم؟ عمه شد چی-

 پرویی کمال در بعد ولی خندید و کرد نگاه بهم شده گرد هایچشم با سیاوش
 :گفت
 .میشی اونم(انشاهللا)ایشاال-
( خوردم می فحش کلی معلومه میشد؟ چی شدممی عمه من اگه)خندیدم بلند 

 .گفتم تبریک بهش و کردم بغلش
 :گفتم شوخی با من که کرد بوسه از پر رو سیاوش صورت و سر هم مامان

 .شیرینی آخجون(گفتم همتا یاد به)کنین ولش رو هاهندی فیلم این ایش-
 رو خدا دلم تو انداختم، جذابش قیافه به نگاه یه بخنده بلند سیاوش شد باعث که

 وارد کامل طور به سارای که وقتی از داداشم، خوشبختیه بابت کردم شکر
 تره خوشحال شده زندگیش
 باشه ابدی خوشحالی این امیدوارم

 
          ............................... 

 
 قرمز مانتوی کردم نگاه آینه تو و خودم دیگه دور یه و برداشتم رو کیفم سریع
تش جین شلوار با آجری  اومد می بهم خیلی بودم پوشیده که قرمزی شال و س 

 .بودم شده خوشگل
 :شد بلند مامان کالفه صدای دوباره

 .منتظرن ها بچه دیگه باش کنی؟زودمی چیکار شده خراب اون تو سایه-
 :گفتم بلند
 .اومدم-

 . رفتم بیرون اتاق از سریع
 آقای با بابا نداشت، مشکلی هیچ که آزمایش جواب شدن مشخص از عدب

 و سیاوش خواسته طبق و خانواده دو هر نظر با اوناهم که زد حرف کیومرث
 و کردن موکول دیگه روز دو یعنی آذر شانزده به رو نامزدی روز سارای
 کلی که کردن جاری بینشون هم محرمیت صیغه یه هردوشون راحتی واسه
 . انداختم ندستشو
 که وقتی بشه برگذار ایناشون کیومرث آقای باغ توی نامزدی مراسم بود قرار
 رویایی البته و سرسبز و بزرگ خیلی شدم شیفتش دیدیم و باغ اون اونجا رفتیم
 .بود
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 برم سارای و سیاوش با من بود قرار االنم میشد پیدا کم تهران تو باغی همچین
 .بخرم لباس
 رفت یادم حتی بیرون رفتم سریع بودم حیاط در جلوی که دماوم خودم به وقتی
 .کنم خداحافظی ایناشون مامان با که

 هایشیشه لطف به رفتم سمتش به بود پارک در پشت سیاوش بلند شاسی
 .ببینم رو داخلش تونستمنمی دودیش

 .افتاد ساواش به چشمم که کردم باز و عقب در
 اومده؟ چی واسه دیگه این...زد خشکم
 :آورد خودم به منو سیاوش صدای

 .بدیم انجامشون باید که داریم خرید کلی سوارشو، سایه دیگه باش زود-
 یه همیشه مثل شد باعث که کوبیدم محکم و در و شدم ماشین سوار حرص با

 .بزنه پوزخند
 .بشه کج لبات که بزن پوزخند اونقدر درد،

 :گفت لبخند با و گردوندبر عقب به سرشو بود نشسته جلو صندلی   که سارای
 عزیزم؟ خوبی سایه، سالم-
 :گفتم و گرفت شکل صورتم رو واقعی لبخند یه
 خوبی؟ تو خوبم من مرسی داداش زن سالم-

 :گفت و اومد خوشش زدم صداش دادش زن اینکه از انگار خندید
 .خوبم منم مرسی-

 با اشساو موقع همون که داد حرکت و ماشین هم سیاوش برگردوند و صورتش
 :گفت بشنویم خودمون فقط که آرومی صدای

 .نده خوبی؟خجالتم شما خوبم منم ممنون مرسی-
 صدای با کنم نگاه بهش اینکه بدون  نگیره خندم که دادم فشار بهم رو لبام

 :گفتم آرومی
 .سالم-

 گرفت، شکل لبام روی رضایتی از پر لبخند داد، بیرون حرص با رو نفسش
 .میاد بدش ایهتوجبی از دونستممی
 .بیارم در و لجش فقط خواستمی دلم دیگه، داشتم کرم
 ...خندیدم ریز ریز
 پیاده کرد پارک رو ماشین سیاوش اینکه بعد گذروندیم سکوت تو و راه بقیه
 . شدیم
 .انداختم روم به رو شیک و بزرگ پاساژ   به نگاهی
 : گفت سارای به سیاوش
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 من به نگاهی)داره نامزدی لباسای که امیر دوستم پاساژ بریم ما بهتره-
 میای؟ ما با هم تو سایه( انداخت
 :گفتم و کردم فکر کمی
 .گردممی خوب مجلسی لباس یه دنبال اینجا پاساژای تو منم برین شما نه-

 :گفت خواسته خدا از سیاوش
 .بزن گوشیم به تک یه شد تموم خریدت پس باشه-

 .رفتن باهم گرفت رو سارای دست سیاوش که گفتم ایزیرلب ایباشه
 لباسای که رفتم پاساژا از یکی سمت به بندازم نگاهی ساواش به اینکه بدون
 و شد کشیده شدت به بازوم بشم واردش اینکه از قبل بودن عالی ویترینش پشت

 :گفت ترسناکی اخم با بود، ساواش برگشتم،
 هان؟ چته تو-

 :گفتم تعجب با و شد گرد چشمام
 چیه؟ منظورت-

 کردممی حس کرد، رها رو بازوم عمیقی نفس با و شد خیره هامچشم تو کمی
 .مونده بازوم روی هم لباس روی از حتی دستش حرارت
 های مجلسی لباس به نگاهم که وقتی شدم، پاساژ وارد و برگشتم حرف بدون

 .کردم فراموش رو ساواش دست گرمای افتاد خوشگل
 :گفت ودب هیز کمی جلف پسر یه که فروشنده

 .خانوم خدمتم در بفرمایید-
 کشید عقب منو کمی و گرفت رو بازوم دوباره ساواش که بگم چیزی خواستم

 ...شدم خیره رخش نیم به تعجب با کرد هدایت پشتش به منو جوریایی یه
 : گفت فروشنده پسر به سردی با اخم کمی و جدیت با اون اما
  بدین نشونم رو تون مجلسی هایلباس بهترین از مدل چند-

 :گفت ضعیفی صدای با کنهمی نگاه بهش گودزیال عین ساواش دید که پسر اون
 کنید نگاه هستن ب رندها و ها مارک بهترین از پاساژ این تو هایلباس همه-

 .میاد خوشتون کدوم از ببینین
 رفتارهای به کردن فکر وقت دادم نجات ساواش دست از رو بازوم تقال کمی با

 لباس به ذوق با بنابراین نداشتم ساواش رو غریب و عجیب
 تر خوشگل یکی از یکی کردم نگاه هامجلسی
 دامنش که رنگ آبی مجلسی لباس یه کردممی نگاه بهشون که جوریهمین
 بود شده کار کمرش دور تا اش تنه باال از و بود هفتی مدل اشیقه و بود کوتاه
 گرفت و چشمم داشت خاصی طرح یه

 :گفت گوشم کنار ساواش
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 اومده؟ خوشت اون از-
 : گفت پسره به اخم با که دادم تکون آره معنی به و سرم فقط
 .بیارین خانوم واسه لباس اون از-

 بعد کمی و شد پاساژ روراه ته های اتاق از یکی وارد و گفت چشمی یه پسره
 هامچشم به و من سمت ومدا ساواش داد، ساواش دست به رو لباس و برگشت
 :گفت مکثی بعد و شد خیره

 .بپوشش برو بگیر-
 اتاق سمت به و گرفتم دستش از رو لباس شده داغ کمی صورتم کردممی حس
 . رفتم ُپرو
 سختی کلی با بود سخت خیلی پوشیدنش ولی بود خوشگلی لباس اینکه با

 .پوشیدمش
 منم؟ این خدا وای...موند باز مدهن...انداختم اتاق داخل قدی آینه به نگاه یه

 !بودم شده عالی بود ناز تنم تو خیلی وای
 .خورد در به تقه چند که کردم می نگاه خودم به ذوق با داشتم

 :گفتم تعجب با
 .بله-

 :اومد ساواش صدای
 پوشیدی؟-
 .پوشیدم آره-
 .ببینم کن باز و در-

 :گفتم و شد گرد هامچشم
 ینی؟بب چیو-

 : گفت حرصی
 .پوشیدی تنت که لباسی-

 ... ببینه؟ لباس این تو منو ساواش باال، پرید ابروهام
 کمی فقط عالیه که تنم بود،تو قشنگی لباس کردم نگاه آینه توی رو خودم دوباره
 .میومد بهم خیلی که بود این مهم نداره اشکال بود باز

 .پوشیدم رو خودم لباسای و آوردم در رو لباسم سریع و زدم شیطونی لبخند
 :گفت کالفگی با و زد در دوباره ساواش

 .دیگه کن شد؟باز چی-
 با منو که زوده کمی حاال زهرمار، برج ساواش   جناب ُنچ ُنچ خندیدم؛ ریز ریز
 .دارم سوپرایز برات ببینی، لباس این
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  کنه نگاه منو اینکه بدون ساواش که کردم باز و در قفل و انداختم سرم رو شالم
 اون سمت به برزخی نگاه یه ببینه منو اینکه از قبل اما کرد باز و در کمی
 دیدن با که کردمی نگاه و طرف این کنجکاوی با داشت که کرد فروشنده پسره
 .پایین انداخت و سرش ساواش برزخی نگاه
 کنهنمی نگاه طرف این به دیگه پسره اون که دید وقتی ساواش بود، گرفته خندم
 :پرسید تعجب با شد گرد چشماش که شد خیره من به
  کو؟ تنت تو لباس   پس-

 نشد؟ اتاندازه
 :گفتم شیطون

 .اومدمی بهم خیلی اتفاقا بود اماندازه چرا-
 از و لباسم کشید، پوفی نگفت چیزی اما خورد تکون حرفی زدن واسه لباش
 .رفت و گرفت دستم
 .کردم اش ضایع حسابی که بود معلوم
 :گفتم و رفتم فروشنده سمت به و شدم خارج ُپرو اقات از
 کنم؟ حساب چقدر خب-
 دنبال منو و کشید شدت با رو بازوم دوباره ساواش بگه چیزی خواست تا

 .برد بیرون پاساژ از خودش
 :گفتم و کردم خارج دستش حصار از رو بازوم حرص با
 .برم بزار نکردم، حساب و لباسم پول اومد، کش بازوم بابا چته-

 :گفت و داد دستم به و خریدی پاکت کنه نگاه من به اینکه بدون
 .شده حساب-

 حساب و لباسم پول اون...کردم نگاه بهش شده گرد هایچشم با و کردم سکوت
 کرد؟
 .داشت معنا خیلی واسم کارش داشتم، خاصی حس
 :گفت بیاره خودش روی به اینکه بدون

 بخری؟ داری الزم چی دیگه-
 :گفتم و پایین تمانداخ سرم
 .خواممی مجلسی کفش-
 ...کرد هدایت پاساژ یه سمت به منو گرفت و کیفم بند سکوت تو

ت دقیقا کفش جفت یه تونستم تا کردیم رو زیر و پاساژ تا پنج تقریبا  پیدا لباسم س 
 بود گرون البته و خوشگل خیلی کنم
 .کردم حساب و پولش خودم که

 :گفت شد تموم خریدمون وقتی که اومدیم دنبالم حرف بدون هم ساواش
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 نداری؟ الزم چیزی دیگه-
 :گفتم و دادم تکون نه معنی به و سرم فقط
 خوای؟نمی چیزی خودت-
 :گفت آورد بیرون جیبش از و گوشیش و گفت لبی زیر نه یه
 بهتره شده تموم خریدشون اوناهم حتما سیاوش به بزنیم زنگ بهتره پس-

 .برگردیم
 خوشحالی با دوشون هر بعد دقیقه چند سیاوش به زد زنگ اونم و گفتم ای آره
 .هابزنم تک بهش که بود گفته من به سیاوش خوبه اومدن، ما سمت به
 و بود خریده که نامزدای لباس سارای بودیم ماشین تو که وقتی برگشت راه تو
 ینمبب تنش تو رو لباس اون که نبود دلم تو دل بود خوشگل خیلی داد نشون بهم

 شیک شلوار و کت دست یه هم سیاوش اومد خوشش خیلی منم لباس از سارای
 .بود خریده
 خونمون بیان شام واسه که کرد اصرار ساواش و سارای به هرچی سیاوش
 .نکردن قبول
 خونه بدگشتیم ما بعد و خونشون رسوند ساواش و سارای سیاوش همین واسه
 باعث که نگرفت ایرادی هم ودنشب باز از کرد تعریف کلی لباسم از مامان

 . شد خوشحالیم
 .رفتم اتاقم به نشینی شب کمی و شام خوردن بعد
  شدم خیره بهش و کمدم تو گذاشتم رو لباسم
 .کردم پرت تختم رو و خودم رفتم، عقب عقب

 بازوم دور و ساواش دست گرمای هنوز رفتمی رژه سرم تو امروز اتفاقات
 خندیدم... زدش شکوفه تازه غیرت  ...رشرفتا...نگاهش...کردم می حس

 . داشت تازگی برام همشون
 بود؟ شده غیرتی من واسه واقعا
 که کردم مرور سرم تو و امروز اتفاقات اونقدر گرفت شکل لبم رو نرمی لبخند

 ...برد خوابم کی نفهمیدم
 آرایشگر این دست زیر صبح از بکشم جیغ اعصبانیت از خواستمی دلم

 .دادنم جون حال در جهنمی
 من از رو آبادش و جد ارث انگار که کشهمی و کنهمی شونه رو موهام جوری
 .داره طلب
 غلط به کنید،می رسیدگی بهم دارین جوری این که نیستم عروس من خدا به بابا

 .آرایشگاه اومدم شدم راضی که افتادم کردن
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 گردنم بگیرم، گاز رو زمین چی مثل خواستمی دلم نبود آبروم بخاطر اگه
 درجه هشتاد و صد و سرم( آرایشگر)جون شیدا این که بس از شد رگ به رگ
 :میگفت و چرخوندمی
 .راست بگیر چپ بگیر باال بگیر حاال کن اینوری و سرت یکم جون سایه-

 .زهرمار و کوفت بگیر
 من که کنهنمی صبر یکم میگه من به رو اینا که زمانهم جادوگر زنیکه

 میکنه، اونور و اینور شدت به و سرم دستاش با خودش بدم انجام و دستورش
 .بخدا شد جا جابه مغزم
 برسه؟ برگشته بخت من داد به که نیست هم یکی
 داشت دونمنمی هم اسمش که مهربون آرایشگر یه سارای، حال به خوش
 با سارای هک دادمی انجام و کارش لطیف اونقدر کرد،می درست و موهاش
 .زدمی چرت داشت بود، صورتش روی که لبخندی
 نامزدیش   مراسم امشب که انگار نه انگار
یفش  .خورممی من و حرصش...میکنه خانوم این و ک 
ت بازم خدا هیی  صد از دیگه که میشه عبرتی درس یه واسم این شکر، و َکَرم 

 .نشم رد آرایشگاه کیلومتری
 چاله سیاه از( شدمی بهتر بود شیاد اسمش من نظر به)جون شیدا صدای با

 .اومدم بیرون هپروت
 :شیدا
 .شدی آماده عزیزم خب-

 :گفت و انداخت بهم نگاهی تحسین و لذت با رفت تر عقب کمی
 .جیگر شدی ناز خیلی...شدی ترخوشگل بودی خوشگل عزیزم وایی-

 شیدا قول به که بودن انداخته پارچه آینه روی اما ببینم رو خودم شدم کنجکاو
 .نکنم تقلب جون

 داره؟ ایمعنی چه هابازی قرطی این خداییش
 ...کردم نگاه َبرم و دور به
 زدن؟ زل من به هیزا عین چرا اینا یانگوم جد یا

  برداشت آینه روی از رو پارچه جون شیدا
 .کردم هنگ افتاد آینه توی تصویر به نگاهم که همین
 !منم؟ این جون خدا یا

 شده درست مواج کمی و فر خودم خواست به موهام مدل شدم، گلخوش چقدر
 .بود ریخته دورم که
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 که آتیشی قرمز رژ یه بود مات کمی خودم خواست به هم باز صورتم آرایش
 .بود زده لبام به داشت لباسم رنگ با جالبی تضاد
 لطف به...زده بود شده مخلوط مشکی با که پرنگ آبی سایه هم هامچشم پشت
 ...بود شده پشت پر و فر العاده فوق هاممژه لریم
 .بود شیک اما ساده آرایشم کل در

 و صورتم کلی آرایش یکم این کردمنمی آرایش زیاد همیشه من اینکه بخاطر
 .بودم شده جذاب...بود کرده عوض
 کردن، تعریف ازم کلی آرایشگاه سالن توی هایمشتری زدم رضایتی پر لبخند
 .کردممی ذوق چی مثل منم
 :گفت ذوق با جون شیدا
 .شده گل دسته عین ماشاال شد آماده هم خانوم عروس-

 ...که سارای به دادم و نگاهم
 .بود شده ناز و زیبا خیلی سارای موندم، مات
 :گفتم و کردم بغلش و نزدیکش رفتم
 .شدی عالی خیلی داداش زن وایی-

 :گفت و شد سرخ سارای
 خیلی فامیلمون پسرای هاباشم گفته...شدی کش پسر حسابی ندیدی، و خودت-

 .کن تور و شونیکی هستن خوشتیپ خیلی
 :گفتم شیطنت با نباشه بلند خندم کردم سعی اما خندیدم

 .بخدا درمیام ترشیدگی از منم بهتر این از چی-
 داجونشی دستیارای و هامشتری همه اومد بیرون بغلم از گفت، پرویی خنده با

 ازمون که کرد درخواست جون شیدا حتی کردن تعریف سارای و منو از کلی
 .داره نگه مدل عنوان به و بگیره عکس
 به زد تک یه بود شده تموم کارش که سارای کردیم مخالفت سارای منو اما

 نزدیک کرده حرکت گفت سیاوش که باغ برن تا دنبالش بیاد که سیاوش
 .ست آرایشگاه

 :گفتم منم 
 بیام؟ کی با من پس سارای-
 :گفت و کرد نگاهم تعجب با
 .دیگه ما با معلومه خب!..واه-

 :گفتم و شد آویزون قیافم
 همه اون جلوی اونم باغ، بیام دوماد و عروس ماشین سوار منم نیست زشت-

 مهمون؟
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 جون شیدا دستیارای از یکی و زدن و آرایشگاه زنگ که بگه چیزی خواست
 :گفت
 .اومده خانوم سارای همسر-

 :گفت و گرفت منو دست سارای
 .نیست زشت هیچم عزیزم بیا-
 .بپوشه و شنلش کردم کمکش و رفتم سمتش به نارضایتی با
 مشکیم نازک شال با پوشیدم، رو بود رنگ مشکی که آزادم و بلند مانتوی منم
 .نشه خراب موهام مدل که جوری سرم روی انداختم و

 و بود شده کار روش زیبایی به و بود سفید رز از پر که و گلش دست سارای
 .برداشت

 . رفتم دنبالش منم بیرون رفت آرایشگاه در از
 :گفت و سمتمون اومد بود خانوم یه که بردار فیلم
 بهش وقتی منتظرته داماد آقا پایین برو ها پله از آروم آروم خانوم عروس خب-

 گفتم، رو چیزا این بهش مخود بوسهمی و گیرهمی رو دستت اونم شدی نزدیک
 .بگیرم فیلم صحنه این از خواممی

 فاصله با منم رفت پایین ها پله از آروم آروم و گفت ایباشه خجالت با سارای
 .رفتم پایین ها پله از نیوفتم فیلم تو که جوری اون از

 فشن موهای اون با پرنگش آبی شلوار و کت اون تو...افتاد سیاوش به چشمم
 .بود شده خوشتیپ و جنتلمن واقعا تیغه شیش صورت و اشکرده
 و سارای دست شیفتگی با سیاوش چطور که شدم خیره هردوشون به لذت با

 از حتی رو سارای قشنگ لبخند شد باعث که کرد زمزمه چیزی یه و بوسید
 .ببینم هم شنلش زیر
 فیلم هندی صحنه این لحظه به لحظه از داشت رضایت با هم بردار فیلم
 .گرفتمی

 و بود شده تذئین قرمز رز   گالی با که مشکی پورشه یه که و ماشین در سیاوش
 و کرد دوربین به نگاه یه هم سیاوش شد ماشین سوار ناز با هم سارای کرد باز

 .گرفت جا ماشین عقب رفت هم بردار فیلم شد سوار رفت خودشم زد لبخند
 ...که کردم می اهنگ بهشون لبخند با داشتم هنوز ُخال مثل منم

 شد دور سرعت با و کرد حرکت ماشین
 !گذاشتن جا و من خدا یا....اومدم خودم به دفعه یه

 داد با و دویدم ماشین سمت به کمی بلندم پاشنه کفشای اون با شد گرد هامچشم
 :گفتم
 .وایسا سیاوش-
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 . بود شده دور ازم خیلی ماشین نداشت فایده اما
 کردن؟ فراموش منو راستی راستی یعنی
 .ها گورخر...ها رحم بی...نکنه درد دستشون...نمیشه باورم
 :گفت که شنیدم سرم پشت از رو شخصی صدای که بگیره امگریه بود نزدیک

 .میشه خراب آرایشت حضرتالیاه نخور جوش قدراین-
 که برگشتم تعجب با

 .افتاد اون به چشمم
 !نگاه کفشارو اینا مامانم اُه اُه رفتن، باال به کردم وعشر یارو هایکفش از
 !اَخوی کفشت فدای مشکی؛ کالج کفش جفت یه
 !شوما تیپی خوش چه تر، باال رفت نگاهم یکم
 مردونه سفید پیراهن چه تنتونه، دوختی خوش مشکی شلوار و کت چه
 !حلقم تو پاپیونت!ای

 !برادر کردی تیغ شیش چه اُه...صورتش به رسید نگاهم
 !داری توپی قیافه عجب
 ...زدی که هم دودی عینک جانم ای

 :برداشتم آنالیزش از دست صداش باشنیدن
 .سالم-
 :گفتم و کردم نگاه دودیش عینک به
 .علیک-

 !بهم زده زل تفاوت بی و خونسرد چقدر کن نگاه و پرو بچه نگفت؛ هیچی
 !آیا؟ ینیبنمی تغییری من تیپ و چهره توی ریخت،بی زهرمار برج
!! شدی خوشگل چه میگه و کنهمی نگاهم خیره خیره فیلما این مثل االن گفتم
 ...زکی
 .کرده عادت هاشچشم دیده مختر دختر بس از آقا این
 شدی؟ خوشگل بگه من به باید چرا زهرمار برج این اصال زنما می توهم منم
 .بعله...هستم زیبا و خوشگل خودم...ندارم احتیاجی اون گفتن به من
 :گفت خونسردش قیافه همون با
 بریم؟-
 .کرد اشاره فراریش ماشین به

 من؟ دنبال اومده ساواش شد، چهارتا هامچشم
 من که آرایشگاه جلوی اومد کی ساواش این اصال کردم، نگاه ماشینش به

 نشدم؟ متوجه
 !بشی؟ متوجه االن که شدی متوجه و چیزی کی تو بگه نیست یکی
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 . اینجاست ساواش دونست می حتما رفت، سیاوش که ودب همین واسه پس
 :گفتم و زدم زل بهش باز نیش با فکر این با
 .گذاشته جا منو سیاوش کردم فکر...دنبالم اومدی تو پس-
 :گفت و داد تکون سری تاسف با
 .گریه زیر زدی می حتما رسیدممی دیر اگه-

 راننده کمک تسم و ماشینش طرف به رفتم ذوق با حرفش به توجه بدون
 :زدم داد ببندم و در اینکه قبل و نشستم

 رسیدن ما از زودتر دوماد عروس شد دیر نامزدی ب تازون بیا اَخوی هویی-
 .باغ
 جاش از ماشیت و زد استارت شد، سوار و اومد ماشین سمت به ریلکس خیلی
 .پرید
 جیغ جیغ و دادممی پایین و ماشین پنجره بودم ریختن کرم حال در و راه کل
 کم اونم که زدممی رو ماشین بوق نبود حواسش ساواش که موقعی...کردممی
 نیست آدم دست الهی بشکنه دستش...دستم پشت زدمی محکم آوردنمی
 .گرازه دست...که

 داشتم مرض کال...خوندممی آهنگ ای دهنده آزار و بلند صدای با خودم واسه
 اون از لجبازتر ولی...بیاد در صداش بشه عصبی ساواش که بود این هدفم
 و آبی به رو قرمز از پرست آفتاب مثل فقط...کردم می فکر که بود چیزی
 .دادمی رنگ تقییر بنفش
 در صداش چرا که بودم عجب در...کردم اذیتش کلی باغ برسیم تا

 .هانداشت سابقه...نیومد
 برم و دور به و پایین پریدم منم کرد پارک و ماشین ساواش که باغ رسیدیم
 ماشین؟ نمایشگاه یا نامزدیه مراسم اینجا!...گاد مای او...کردم نگاه
 .دونستمنمی هاشونم بعضی اسم باال مدل دم از همه
 .باشن اینا ساواش هایفامیلی مال کنم فکر

 شاه یه باید...کنم آماده رو گیریم ماهی تور باید کنم فکر شد، شل نیشم دوباره
 .کنم صید ماهی پسر
 با زور به منم رفتمی باغ ورودی سمت به داشت که افتاد ساواش به گاهمن

  دویدم دنبالش بلند پاشنه کفشای اون
 :کنه می غرغر خودش پیش داره که فهمیدم شدم نزدیک بهش که همین

 با)و اجنبی این دختر؟ چرا اصال کنم، ماشین سوار دختر کنم غلط من دیگه-
 .گرفتم سرسام...کردمی ماشین سوار نباید( آیا؟؟ منه
 .زدم شیطونی بخند داد،ل جواب نقشم پس گرفت خندم
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 .زمین به چسبید فکم که، شدیم باغ وارد
 !شده قشنگ اینجا قدر چه جونم خدا وای
 یه بودن چیده صندلی و میز اطرافش و بودن کرده چراغونی رو باغ کل

 .بودن کرده درست دوماد عروس واسه هم مخصوص جایگاه
 .بگیره منو بیاد یکی خواست دلم نمم آقا

 شناختمنمی رو بودن باغ تو که هایی شوهر و زن و ها پسر و دختر از خیلی
 .بودن اینا سارای فامیالی از حتما
 .کردم نگاه برم و دور به و بیرون اومدم فکر از
 کرد؟ فرار کو؟ ساواش پس!! واه
 .شدم زهرمار برج اون خیال بی  مامانم صدای با
 اومدی شد خوب چه دخترم مسال-

 .شدی خوشگل چقدر بشم قربونت الهی
 .انداختم بهش نگاه یه کردم تشکر ازش و کردم بغل و مامان ذوق با
 .بود شده ناز خیلی زرشکی شیک دامن و کت اون با
 :گفتم و زدم بهش چشمک یه
 کردی؟ خوشگل اینقدر کی واسه ناقال، ای-

 :گفتو گرفت گاز و لبش مامان
 .ا ه سایه هزشت-

 :گفتم و خندیدم کمی
 .بودن کرده حرکت تر زود که اونا نیومدن؟ سیاوش و سارای-
 .برسن دیگه ربع یه کنم فکر بگیرن، عکس آتلیه رفتن-
 توپ آهنگ یه برم بعد بیارم در و شالم و مانتو برم من مامان فهمیدم آهان-

 .کنم گرم و مجلس بذارم
 .نکن ریزی آبرو فقط کنیمی کاری هر-
 :گفتم شده گرد چشمای با
 !مامان؟-
 .رفته کی به اخالقم فهمیدم تازه کرد مامان که ای خنده با
 اتاق یه باغ ته اونجا...کردن پهن قرمز فرش که طرفی اون برو باش زود-

 .بیا و کن عوض رو لباسات هست
 بهش نگاهی...رفتم باغ ته قاتا به اطرافم به توجه بدون سریع و گفتم ایباشه

 خوابیدن واسه ها شب باغ، نگهبان حتما   که بود کوچیکی اتاقای این از انداختم
 .کرد می استفاده ازش
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 ای وسیله هیچ اما داشت برق خوشبختانه شدم، اتاق وارد باال انداختم رو شونم
 .نبود داخلش چوبی میز یه جز
 گذاشتم میز روی و آوردم در و مشال مانتو تند و برداشتم زدن دید از دست
 .کردم برسی گوشیم دوربین با و خودم یکم
 برداشت ترک گوشی صفحه خودشیفته دیگه بسه...شدم خوشگل چه جونم ای

 .هادرگیرم باخودم
 . شدم درگیریم خود خیاله بی
 ...سفت چیز یه به خوردم محکم که بیرون اومدم اتاق از لبم روی لبخند با

 معلق زمین و هوا روی که افتمبی عقب به بود نزدیک دادم ستد از و تعادلم
 ...شدم
 های نفس که بود نکرده کار به شروع مغزم هنوز...زد می تند تند داشت قلبم

 ...کردم حس صورتم روی رو داغی
 من واقعا   یا بود شده متوقف زمان دونمنمی...کردم باز رو هامچشم ترس با

 از وقت هر که داره جادویی چه زمردی یهاچشم این...کردم نمی حسش
 میشه؟ گرفته ازم کاری هر قدرت میشم خیره بهش نزدیک فاصله
 دستایی و بودم من...ساواش خاص های نگاه و بود من قلب تند ضربان دوباره

 .کردم حلقه گردنش دور که
 !منم؟ این واقعا  

 و زهرمار برج فر نیک ساواش با سال سه دانشگاه تو که کسی امیری سایه 
 جادو منو داره ساواش هایچشم چطوری االن...بود دشمن گروهش پسرای
 !افتاده؟ واسم اتفاقی چه کنه؟می
 بغلش از خواستم و کردم باز گردنش دور از رو دستام...شدم بلند منگ و گیج
 من به کشش سایه نگاه   همون با دوباره گرفت، تر محکم و کمرم که بیرون بیام
 ...شد خیره
 :گفتم من من با
 .برم خواممی کنی...ک ولم میشه...آمم-

 چته؟ سایه وای
 !دختر باش آروم

 بدون کرد، باز کمرم دور از ور دستاش آروم و چرخوند صورتم تو و نگاهش
 .گرفت و بازوم که کنم فرار چرخیدم سریع مکث
 .افتممی پس االن وویی
 :بود غریب واسم صداش لحن اما...شنیدم و صداش برنگشتم، ولی شدم متوقف

 ...لباس این با تو...لباس این-
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 چی؟ لباس این با من
 .شدم خوشگل لباس این با کن اعتراف...ساواش بگو
 .کردم غافلگیر رو نگاهش و برگشتم طرفش به آروم

 !خاص برق یه با...تحسین با...کردمی رصد و پام تا سر چشماش
 ...رو تو لباس این-

 .شد قطع مهمونا دست و جیغ و موزیک بلند صدای با حرفش ادامه
 و سیاوش و سارای اومدن از نشون که اومدمی هم ماشین بوق بوق صدای
 .دادمی

 و پایین انداخت و سرش...کرد ول رو بازوم و داد بیرون شدت با رو نفسش
 کنار به این حاال سیاوش پیش رفتممی باید بمونم، تونستمنمی کرد، سکوت
 .بود سخت خیلی بود بینمون که عجیبی یفضا این تحمل
 .کردمیخکوبم جدیش صدای که برم برگشتم دوباره

 هیچ تو نداری حق دیگه سایه، بینممی تنت تو و لباس این که است دفعه آخرین-
 فهمیدی؟ بپوشیش ایدیگه مهمونی

 میگه؟ چی این شدم، خیره بهش تعجب با
 :گفت و کرد اسیر رو هامنهشو و سمتم اومد حرص با دید رو سکوتم وقتی

 خب؟ نپوشش دیگه...امشب همین فقط-
 معنی به سرم چرا و چون بدون شد باعث چون آوردم ایمان نگاهش جادوی به

 ...کرد ولم بعد و کرد نگاهم خیره دیگه کمی بدم، تکون باشه
 عطرش بوی اما بودم زده توهم اصال انگار نبود ساواش از خبری بعد لحظه
 ...راسته چی همه ادد می نشون
 .شد کوفتم داداشم نامزدی روز بودم، کالفه

 خدا؟ کرد چیکار من با ساواش
 خودمون فامیالی با چطوری نفهمیدم اصال مهمونا پیش برگشتم مشغول فکر با
 ...کردم سالم اینا سارای و

 واسشون دلم افتاد بهشون نگاهم وقتی دوماد و عروس جایگاه سمت رفتم مستقیم
 !اومدنمی بهم ت،خیلیرف ضعف
 :گفت شادی با افتاد من به چشمش که همین سیاوش

 .خودم خوشگل خواهر به به-
 .کردم بغلش و سمت رفتم عشق با
 که برادر آغوش از بهتر چی داشتم، نیاز آرامش یه به پیش دقیقه چند اتفاق بعد
 میده آرامش بهم کلی
 .کنم رفتار شیطون و شاد همیشه مثل کردم سعی
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 .بشه کالفگیم متوجه سیاوش خوامنمی
 :گفتم همین خاطر به
 .داداش آقای بودم خوشگل من-
 کرد می جدا خودش از منو که زمانهم
 :گفت 
 .لعنت برمنکرش-

 :گفتم و بوسیدم رو صورتش رفتم؛ سارای سمت به و کردم ایخنده
 .گلم داداش زن گممی تبریک دیگه بار یه-
 :گفت مهربونی هنگا با
 .رسیدیم بهم سیاوش منو االن که بود تو کمک بخاطر سایه، مرسی-
 :گفتم و زدم بهش چشمکی شیطنت با
 فامیل پسرای میگما( کردم نزدیک گوشش به سرمو)عزیزم کنیمی جبران-

 .بخورم شونو یکی خوادمی دلم جیگرن زیادی شما
 .نشست لیشصند روی رفت و گفت حیاییبی بهم و کرد ای خنده
 کمی که نفره دو میز یه سمت رفتم بعد و گذاشتم سیاوش سر به سر دیگه یکم
 .نشستم بود دور هامهمون جمع از

 .بدم قر وسط اون برم خودمون فامیل دخترای مثل خواستمی دلم خیلی
 .خوردمی برسری خاک یا حلقی تو رقص درد به َدم از همه هاآهنگ اما
 های آهنگ از پر توش که و فلشم سیاوش و سارای عروسی شب تو باشه یادم
 .بزارم و بود ایرانی و شاد
 اشتها با و کردم آماده خودم واسه خیار و سیب و موز از پر دستی پیش یه

 ......کردم خوردن به شروع
 صدا و سر با و دهنم تو گذاشتم بود بزرگ تقریبا   که رو خیارم تیکه آخرین
 .شدم جویدنش مشغول
 .شدم خیره فر نیک خاندان پسرای به زاهی مثل

 بود کرده تیکه تیکه منو یگمشده نیمه خدا انگار هلوتر، یکی از یکی المصب
 .دارم حس همشون به من آخه بوده گذاشت اونا همه وجود تو و
 چشمات؟ با هم خوریمی غذا دهنت با هم زمانهم جوری چه-

 برگردوندم صدا سمت به و رمس کرده باد لپ با و کردم متوقف رو جویدنم
 !ساواش بازهم
 .گرفته اشخنده کردم حس دادم قورت نجویده جویده و خیار
 کشید عقب و کناریم صندلی و شد تر نزدیک میزم به قدم چند نزدم حرفی
 .نشست
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 زنه؟می و عطر این همش چرا شکالتیش، عطر بوی بازم...اوف
 پوست از پر دستی پیش به رفته االب هایابرو با داره دیدم که شدم خیره بهش
 .کردمی نگاه بودن شده کوه مثل که سیب و خیار و موز
 یا دختره موجود این میگه خودش پیش داره االن حتما خجالت از مردم یعنی

 بوفالو؟
 بوفالو بگه من به کنهمی غلط
 :گفتم بهش حرصی فکر این با
 .خودتی-
 :تگف و شد خیره بهم متعجبی و گیج نگاه با
 خودمم؟ چی-

 :گفتم و راه اون به زدم و خودم سایه زدی گند که بازم
 .ولش هیچی ها؟-

 سرشه؟ تو فکری چه باز بود شیطون نگاهش کردم، نگاه بهش چشمی زیر
 :گفت مرموزی صدای با
 تجدید یه باهم چطوره...ام خاطره تجدید عاشق من حضرت الیاه چیه دونیمی-

 .باشیم داشته خاطره
 :گفتم تعجب با بودم شده گیج
 چی؟ یعنی! خاطره؟ تجدید-
 ...گرفت منم دست زمانهم و شد بلند جاش از

 وجود کل یا ام جنبهبی خیلی من یا اعصابم رو رفت قلبم ضربان دوباره
 دست بهم مختلف حس کلی دستاش لمس با جوریاین که جادویی   ساواش
 .تره قبول قابل یک گزینه من نظر به...میده
 هامچشم برده رقص پیست طرف به منو ساواش دیدم که اومدم خودم به وقتی
 !!برقصه من با خواد می ساواش داره معنی یه فقط این شد، گرد
 .شد حلقه کمرم دور هاشدست دوباره کی نفهمیدم که بودم کرده هنگ قدراون
 ...بودم ساواش گرم آغوش تو من بعد ثانیه
 !کردم حبس امسینه تو رو نفسم شد؛ بسته هامچشم
 .است دهنده آرامش که برادر   آغوش   این کردممی فکر پیش لحظه چند
 !بود آرامش از فراتر کردممی حس ساواش بغل تو که چیزی اما
 .کردمی گیجم خواستم،نمی و حس این
 .ادمد هولش عقب به و اشسینه تخت رو گذاشتم و هامدست انرژیم مونده ته با

 .نکرد ولم ولی رفت عقب
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 بابا و مامان هیع....کردم نگاه برم و دور به چشمی زیر و پایین انداختم و سرم
 خجالت از بود مونده کم کردن،می نگاه رو ما داشتن هم سارای و سیاوش حتی
 .بشم آب
 :گفتم ضعیفی صدای با
 .برم کن ولم...ساواش...س-

 .خنده می صدابی داره که کسی مثل شد پخش صورتم رو لرزون هاشنفس
 :گفت شیطونی صدای با
 .کنیممی خاطرات تجدید داریم تازه حضرت الیاه نچ-

 .چرخوند و من دور یه آروم برد، سرم باالی رو دستم
 دقیقه چند همین تا رقصیم حال در بودم نشده متوجه که بودم شوک تو اینقدر
 چه تو ببین کریم اس الحا گرفتممی ایراد حلقی تو رقص از داشتم پیش

 .کردم گیر ایبدبختی
 :گفتم حرص با
 .باشم داشته دعوا و جنگ جز ایخاطره تو با نمیاد خاطرات؟یادم تجدید-

 از ساواش برگردم کامل اینکه از قبل...چرخیدیم باهم زمانهم دو هر دفعهاین
 .کرد اسیر منو پشت

 :ساواش
 .آرتین تولد    تو...رقصمون اولین...داریم چرا-

 یادشه؟ و شب اون یعنی...من خدای اوه
 و کارشون رفت یادم که جوری بودم کرده فراموش و روز اون کال که من

 .کنم تالفی
 :گفتم شیطنت با بیارم در رو لجش اینکه برای

 .نمیاد یادم چیزی که من! اوومم-
 .داد فشار و بود گذاشته شکمم رو که دستی
 .دادم قورت و دهنم آب
 کنی؟ کم رو دستت فشار خواهشا   میشه ساواش...چیزه-

 :گفت تمسخر با شنیدم و پوزخندش صدای
 اومد؟ دردت چیه-
 : گفتم آرومی صدای با
 خوردم سیب و موز و خیار جعبه یه پیش دقیقه ده همین شما پای پیش ولی نه-
 دارم روت به گالب میدی اممعده مخصوصا   شکمم به داری که فشاری این با
 .ارممی باال
 .گرفت فاصله ازم و کرد ولم سریع حرفم شدن تموم محض به
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 .بود شده جمع چندش از چطور که کردم نگاه قیافش به برگشتم
 :گفتم و خندیدم دار صدا
 .دارم هم دستشویی االن اومد فشار هم هام روده به البته-
 :زد داد حرص با
 .سایه-

 .رفتمی ومآبر وگرنه بود زیاد آهنگ صدای بودیم آورده شانس
 :گفتم لب زیر
 .نکنی اذیت خاطرات تجدید با منو دیگه که باشی تو تا َحقته-
 حال و حس تو زدم بدجوری که معلومه کردم نگاه برزخیش هایچشم به

 .رقصش
 در داشتن که رفتم سارای و سیاوش سمت به مستقیم و گرفتم ازش رو نگاهم
 .زدنمی حرف هم با گوشی

 :گفتم اعتراض با
  هستین؟ دومادی و عروس جور چه دیگه شما خدا وای-

 .زود بشه گرم مجلس برقصین یکم برین شین بلند
 :گفت خنده با سارای

 ما به نیازی چه دیگه هستین رقص حال در وسط اون ساواش و تو وقتی تا-
 هست؟
 .کردم نگاه سیاوش خندون قیافه به چشمی زیر
 رقصیدم؟ ساواش با من اینکه از نشده غیرتی یعنی
 . دارم ذوقی بی داداش چه
 :گفتم سارای به رو الکی اخم یه با
 پاشین حرفا این جای به رقصیدیم باهم دور یه فقط ساواش آقا و من بله؟ بله-

 .یاال بدین تکون خودتون به یکم
 :گفت و کرد دراز سارای جلوی نمایشی دستشو و شد بلند خنده با سیاوش

 خانومم؟ دین می من به و رقص دور یه رافتخا-
 گذاشت سیاوش دست تو رو دستش کرد نگاه سیاوش هایچشم تو ناز با سارای

 :گفت و
 .میل کمال با-

 کردن حرکت رقص پیست سمت به دیگه باهم و شد بلند سارای که همین
 .شد بلند هامهمون جیغ و دست صدای
 .کردم زدن دست به شروع و اومدم َوجد به منم
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 رو دستاش سیاوش که شد شروع تانگو رقص مخصوص عاشقانه آهنگ یه
 .گذاشت سیاوش گردن دور رو دستاش هم سارای و کرد حلقه سارای کمر دور
 .کردن رقصیدن به شروع آروم آروم
 ...شد حلقه پهلوم دور دستی که شدم خیره صحنه این به لبخند با
 .شده خیره بهم اصخ نگاه یه با ساواش دیدم که برگشتم ترس با
 من به دقیقه به دم چرا این...باال پرید ابروهام که کردم دستش به نگاه یه
 چسبید؟؟می

 یه که داد فشار رو پهلوم ترمحکم و نذاشت که بگیرم فاصله ازش خواستم
 چسبید اش سینه به بدنم طرف

 :گفتم آروم و کردم نگاه برم و دور به خجالت با
 .زشته کن لمو کنی؟می داری چیکار-

 گوشم الله به لباش زدمی حرف وقتی که قدراون کرد نزدیک گوشم به رو لبش
 ...شدمی کشیده
 !سراغم اومد عجیب حس اون دوباره بستم، و چشمام
 :ساواش

 .حضرت الیاه تنبیه   یه این-
 گوشم به هاشنفس زدنش حرف با نگیره امخنده تا دادم فشار بهم رو هاملب
 .دادمی قلقلکم کار نای و خوردمی
 :گفتم و دادم تکون رو هاملب زور به
 ای؟تنبیه چه تنبیه؟-

 .نیارن در حرف واسم فامیالم که کنه خدا نبودم اطرافم متوجه اصال
 :کرد زمزمه

 امشب اینکه واسه دو، کردی اذیتم کلی ماشین تو اینکه بخاطر یک، تنبی آره-
 اولین چهار،تو کردی ول نمونرقصید وسط منو سه پوشیدی باز لباس این

 َکمه؟ اینا نظرت به بودی کرده فراموش رو رقصمون
 :گفتم استرس با حرفش به توجه بدون

 این تو یا من بابای مامان ممکنهدرک به فامیالم کن ولم خدا تورو ساواش-
 ...اونوقت ببینن رو صحنه
 حرفم وسط پرید

 :ساواش
 چی؟ اونوقت-
 :تندگفتم تند عجز با
 .کن ولم دونم نمی دونم نمی-
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 عشق با رو پیشونیش و کرد خم هاشدست روی رو سارای سیاوش،
 .کردمی پاره رو خودش حلق داشت جمعیت...بوسید
 :گفت مکث با ساواش

 .میشه چی دونممی من-
 که میشه چی بپرسم خواستم

 ...شد زده گونم رو داغی مهر دفعه یه
 هامچشم... کرد قفل مغزم...رسید خودش اوج به قلبم ضربان گرفت، آتیش گونم
 .بستم و
 !کردم حس قلبم ته اون عجیبی شیرینی یه
 .بیام خودم به تونستم تا کشید طول دقیقه چند
 بود بوسیده ساواش که جایی همون دقیقا داغم، گونه روی و سردم دست
 .گذاشتم
 .نبود...کردم نگاه رفتنش مسیر به برگشتم
 بود؟ چی کار این از فشهد بوسید، منو گونه اون
 جدیده؟ مدل کردن اذیت
 تنبیه؟ یا...یا

 !میشم گیج دارم خدا وای
 سمت رفتن و شد تموم رقصشون سارای و سیاوش کی نفهمیدم اصال
 .شدم  خیره بهشون نشستن، و شونجایگاه
 و اش گونه و کرد نزدیک سارای صورت به و سرش لبخند با سیاوش
 !عشق با...بوسید
 حسی؟ چه با اما بوسید منو گونه هم ساواش ،گرفت بغضم
 .گرفته بازی به رو احساساتم ساواش کردممی حس بود، درگیر ذهنم
 .بشه پاک اش بوسه جای تا کشیدم گونم رو حرص با و دستم
،نیک ساواش اون که کنم فراموش نباید من نمیدم بهش رو اجازه این دیگه  فر 
 .کردم تالفی و کرده اذیتم بارها بارها که کسی دانشگاه تو شمنمد و رقیبم
 رسیدیم؟ اینجا به که شد چی
 گونم؟ رو بوسه مهر یه با بغلش تو رقص حال در ساواش کنار من
 .نیست ساواش اون نیستم من این نه

 !نباید...شدمی اینجوری نباید
 .کشیدم عمیق نفس یه بستم رو هامچشم
 .باختممی رو خودم نباید



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 پوزخند با شباهتبی که لبخند یه...داشتم بهتری حس االن کردم باز رو هامچشم
 ...رفتم فامیلمون دخترای میز سمت به و کاشتم صورتم رو نبود
 چند گذروندم( عموهام دختر)فاطیما و نگار و نگین کنار رو مراسم بقیه تقریبا  
 .کردم گرم قشنگم رقص با رو مجلس هم بار
 اگه کردممی فراموش هم رو بوسه اون گذاشتم هم سارای و سیاوش سر به سر

 .زدنمی پرسه برم دور ساواش
 و خودم من اما پیشم بیاد که بود فرصت یه دنبال منه به حواسش که فهمیدممی

 .بودم ترراضی جوریاین نشه نزدیک بهم تا کردممی شلوغ هایجمع قاطیه
 خانواده و ما فقط رفتن، هامهمون که بود شب نیمه دوازده ساعت طرفای
 .موندیم باغ تو خدمتکارها از تا چند با سیاوش و سارای و فرنیک
 سنگین هاینگاه زیر و بودم نشسته بزرگ تقریبا میز یه دور مامان کنار

 .بودم کردن کوفت میوه حال در ساواش
 حواسش کسی بودن امشب مورد در زدن حرف و خوردن میوه حال در هم بقیه
 پیش تو خیار و موز چی هر خواستمی دلم نبود ساواش تابلو هاینگاه به

 .نکنه نگاه منو قدراین که حلقش تو کنم فرو رو هاستدستی
 .گرفتم و خودم جلوی کردم لطف اما

 و بردم مامان گوش کنار و سرم ایاحتمالی ریزی آبرو هر از جلوگیری برای
 :گفتم
 !خستم خیلی من خونه برگردیم میشه مامان-

 :گفت آروم
 .زنممی حرف بابات با االن باشه-

 .کردم نگاه ساواش به چشمی زیر
 خیره من به دادمی فشار دستش تو و آب لیوان که جوریهمین و بود کرده اخم
 .بود شده
لز ج لز داره آقا باشم اعصبانی من اینکه جای به  .ریختبی گودزیالی کنهمی و 
 :گفت بابا که موندم رمنتظ دیگه یکم
 .کنیممی زحمت رفع ما خانکیومرث دیگه خب-
 :گفت کیومرث آقا
 .داشتین تشریف تیرداد؟ آقا کجا-

 :گفت لبخند با مامان
  ببریم تشریف بهتره است خسته دخترم جان سایه ولی فرنیک آقای ممنون-

 .ممنون هم باغتون بابت
 :جون یگانه
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 و دخترم نامزدی شب که بود کاری کمترین حرفیه، چه این دارین اختیار-
 تموم سنگ امشب بشن خسته دارن حق هم جان سایه دادیم انجام سیاوش دامادم
 .گذاشتن

 :گفت داری معنی لحن با و خندید کیومرث آقا
 .بده و فامیل خانومای جواب بشینه تلفن پای باید جان یگانه فردا از کنم فکر-
 و سرش و بود شده تر وحشتناک صورتش روی اخم که ساواش و من جز به

 چی؟ یعنی بودم شده گیج خندیدن پایین بود انداخته
 :گفت شوخی به سیاوش

 .نمیدم شوهر و خواهرم حاالها حاال من-
 داداش میاد ایقوپی چه َکننمی جا از دارن و در پایه خواستگارام که نه حاال
 ما
 :گفت خنده با کیومرث آقا
 .دردسراش و خوشگلی حال هر به-

 .گنمی چی دارن که افتاد کیوم آی تازه شد گرد هامچشم
 .بخنده دار معنی جون یگانه شد باعث که پایین انداختم خجالت با و سرم
 شدمی بلند که زمانهم نیستم راحت جمع این تو دیگه من که دید وقتی مامان
 :گفت
 .اجازه با...کنیم زحمت رفع هم ما بلندشو جان تیرداد خب-

 :گفت پرویی کمال در سیاوش که شدیم بلند جامون از همگی
 .مونم می خانومم پیش من برید شما-

 :گفت بابا به خنده با کیومرث آقا که خندیدن به کردیم شروع
 راه رو ها بچه عروسی زود باید میده نشون شواهد که جوراین تیرداد آقا-

 .بندازیم
 کرده اخم فقط زدنمی هم پوزخند حتی...افتاد ساواش به چشمم خندیدیم دوباره
 شده؟ چش این...بود شده خیره نامعلوم نقطه یه به و بود

 .بخندیدم تر بلند شد باعث که زد سیاوش بازوی به مشت یه خجالت با سارای
 بر نگاهش اما کرد می نگاه من به داشت اینبار کردم نگاه ساواش به دوباره
 من شد باعث که بود جوری یه...نبود شیطون یا خاص پیش اعتس چند خالف

 کنه؟می نگاه ازرائیل مثل بدم،چرا قورت رو دهنم آب ناخوداگاه
 .اومدم خودم به بابا صدای با
 .دیگه بریم حاضرشو برو دخترم سایه-
 و میز کاریه تمیز مشغول سخت که کردم نگاه خدمتکارا به زد بابا که حرفی با

 .ودنب ها صندلی
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 گناه ها بیچاره ولی بیاره رو وسایلم واسم بره بگم اونا از یکی به تونستممی
 .بودن خسته خیلی آخه داشتن
 میارم رممی خودم که هست شال و مانتو یه ریخته سرشون رو کار کلی حتما
 .نداره کاری دیگه
 .رفتم بودم گذاشته و لباسام که اتاقی طرف به و گفتم ایباشه

 .ترسیدمنمی و بود روشن باغ ها چراغ نور   لطف به خوشبختانه
 .کردم روشن المپ و شدم اتاق وارد
 شالم خواستممی که همین کردم، تنم و برداشتم رو مانتوم و رفتم میز سمت به
 .داد بدی صدای که خورد دیوار به و شد باز شدت به اتاق در کنم سرم رو
 طرف به برگشتم قلبم، روی گذاشتم رو دستم و کشیدم بلند نیمه جیغ یه ترس با
 .بود ساواش وای در
 :کردم َفوران لحظه یه تو و کشیدم عمیق نفس چند
 .کردی ترکم زهر کنی؟ می باز و در جوریاین چرا چته؟-

 به قدم چند منم ناخوداگاه که شد ترنزدیک بهم قدم چند سکوت تو زد پوزخندی
 .شد تر عمیق پوزخندش رفتم، عقب
 :گفت و کرد کج و سرش و گذاشت شلوارش جیب تو رو هاشدست

 ترسیدی؟ حضرت الیاه چیه-
 جدید؟ بازی یه باز باشم محکم کردم سعی
 :گفتم و شدم خیره سرخش هاایچشم تو
 .ترسمنمی یکی تو از بترسم که چی هر از من-

 :گفت و داد تکون و سرش و چرخوند اتاق دور تا دور و نگاهش
 ؟کردیمی فرار ازم چرا-

 زد؟می حرف ربط بی اینقدر چرا کردم نگاهش گیج
 فقط مونفاصله...شد تر نزدیک بهم دیگه قدم چند و شد خیره گیجم هایچشم به

 .بود قدم چهار
 :گفت آرومی صدای با
 جلب خودت به رو پسرا نظر تا بدی قر وسط اون که گرفتیمی فاصله من از-

  کنی؟
 بازوش، رو گذاشتم و دستم! چیه حرفا این از منظورش که فهمیدمنمی اصال
 .بره کنار تا دادم هولش جونبی
 .شد دیرم...برم خواممی کنار برو بسه ساواش-

 .بود داغ دستش بود، بازوش رو که دستم رو گذاشت و دستش
 .نذاشت اما کنم آزاد رو دستم تا کردم تقال
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 که ترعقب رفتم ،بشه نزدیک بهم خواستمنمی کرد پر هم مونده باقی قدم چند
 !لعنتی آه...دیوار به خوردم
 .کنه جادوم دوباره هاشچشم به کردن نگاه با خواستمنمی

 تونستمنمی حتی کنه قفل مغزم بود شده باعث این و بود کم خیلی مون فاصله
 .بود شده پر شکالتیش عطر از هامریه بکشم، نفس راحت
 کنار دقیقا دیوار روی و ادشآز دست چسبید بهم کامل و شد ترنزدیک بهم

 .گذاشت گوشم
 .بود خسته خیلی صداش باراین اما شنیدم و صداش دوباره...بستم رو هامچشم
 فهمی؟می...نکن دوری ازم نکن،اذیتم-

  چشه؟ ساواش من خدای زدم؟می گیج اینقدر چرا نگفتم چیزی
 .نبود جوریاین که اون
 .باال رفت قلبم ضربان دوباره که مپیشونی به چسبوند رو پیشونیش باراین
 :گفت اش خسته لحن همون با
 .نده پا کسی به سایه نده آزارم-
 :گفتم لرزون صدای با
 .کردی گیجم خدا ترو بسه...ب ساواش...س-

 :گفت داری خش صدای با و کرد فوت صورتم تو و نفسش
 کردم؟ گیجت من کنم؟ بس من-

 .کشید سوت گوشام که زد داد طوری
 گذاشتم گوشم روی رو آزادم دست

 چیکار باهام داری و کردی گیجم که تویی کنی بس باید که تویی این لعنتی-
 امیری؟ سایه کنیمی چیکار روحم و ذهن با داری...کنیمی
 شنیده رو صداش بقیه ترسیدم که زد داد بلند قدراون رو آخرش حرف این
 .باشن
 .بود تهگرف کنه؟بغضممی اینجوری چرا ساواش خدایا
 

*********************** 
 

 دستشک، عطرش،حرارت بوی نزدیکش، فاصله اما کنم تمرکز کردم سعی
 ...شدمی پخش صورتم روی که داغش هاینفس
 .بشم تر دفاع بی من تا بودن داده هم دست به دست همه و همه
 :گفتم درد با کردم باز و آبم پر هایچشم
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 ممکنه ساواش برم بزار کنممی خواهش...ندارم روحت و ذهن با کاری من-
 . ببینه رو ما بیاد کسی
 از و صورتم کل چشماش با و کرد تر زونش با و لباش حرفم، به توجه بدون
 ...گذروند نظر
 حلقه کمرم دور و آورد پایین آروم و بود گذاشته گوشم کنار دیوار به که دستی
 .کرد
 .خدا...شد تند هام نفس
 .تر مالیم شاید...شد تر آروم پیش لحظه چند خالف بر صداش ُتن
 .بشه معلوم تکلیفم باید...بری ذارمنمی ندی و سواالم جواب تا-
 :گفتم وکردم تقال دیگه یکم کالفگی با
 تکلیفی؟ چه ها؟ سوال کدوم جواب-

 .بگیر فاصله ازم یکم حداقل
 :گفت شیطون کمی و خیال بی
 . ترم راحت اینطوری من...نچ-

 .بودم حلقش تو رسما   کرد وارد فشار کمرم به تر محکم
 :گفتم حرص با
 .ام ناراضی من ولی-

 :گفت و دیوار به چسبوند و بود دستش تو که و دستم
 .نیست مهم-

 ...پوووووففففف
 خب؟-
 ؟..خب چی-

 .شد مورم مور کردکمی فوت صورتم تو رو نفسش
 گذره؟می چی سرت تو-
 .خورهمی دردت چه به گذره؟می چی من سر تو ونیبد خوای می-

 :گفت خاصی لحن با و کرد مکث کمی
 .بشم راحت مزخرف حس این از ممکنه... حداقل-
 :گفتم تعجب با
 حسی؟ چه بدونم میشه-

 :رسید گوشم به مامان ضعیف صدای
 دخترم؟ کجایی سایه-
 چند و ردک ول منو سریع ساواش خوردیم سخت تکون یه دومون هر زمانهم
 مغزم تازه شد، گرد هامچشم کشیدم عمیق نفس چند...گرفت فاصله ازم قدم
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 اگه...بودم ساواش بغل تو االن تا من بودم فهمیده و بود کرده کار به شروع
 .....دیدمی مارو کسی
 !خدا وایی
 :شنیدم و مامان صدای دوباره

 .دخترم سایه-
 :زدم داد ترس با
 .مامان...میام االن.َ..ا-

 چشه،آخ ساواش که بفهمم تونستممی کرد می صدام تر دیر کمی مامان اگه
 ...لعنتی
 باال، بود داده و سرش و گردنش پشت بود گذاشته و دستش کردم نگاه بهش
 .بود بسته و هاشچشم
 :گفت ای گرفته صدای با بود که حالتی همون تو سوخت واسش دلم
 .بری اینجا از زودتر چه هر که بهتره-
 برداشتمش میز روی از رفتم، شالم سمت به ناراحتی با و گرفتم ازش و اهمنگ
 .انداختمش سرم رو آزادانه و

 در دستگیره روی و دستم...رفتم در سمت به بندازم نگاهی بهش اینکه بدون
 .برو یاال د  !سایه؟ هستی چی منتظر...کردم مکث اما گذاشتم

 .کنه ادوتج باز نزار نکن فکر آغوشش گرمی و ساواش به
 .بیرون رفتم و کردم باز و در مکث بدون دفعهاین

 و سیاوش با همراه باغ در کنار آماده و حاضر که بابا و مامان پیش برگشتم
 .بودن من منتظر باباش مامان سارای
 و آبروم فقط امشب که ساواش بخوری گرم زمین به الهی...کشیدم خجالت کمی
 .بردی
 :گفت و کرد اخم افتاد من به چشمش تا مامان

 .کردی دیر چقدر موندی؟ کجا دخترم-
 .رسید دادم به بابا که بگم چی بودم مونده زدم ایکوله و کج لبخند

 وضعشون و سر به آینه جلو فقط میشناسی رو دخترا که خودت خانوم-
 .کردهمی درست و خودش داشته هم سایه حتما رسنمی

 :گفت و خندید خانوم یگانه
 .برگشت تر خوشگل رفت خوشگل آره-

 ساواش سمت به اختیاربی ذهنم زدم جونبی لبخند یه فقط من اما خندیدن همه
 .شدمی کشیده
 بخشش آرامش آغوش و ساواش
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 !جادوییش زمردی نگاه
 .باال بردمی و قلبم ضربان بهش کردن فکر حتی حرفاش

 دهمی بازیم داره ساواش که گفتممی خودم با پیش ساعت چند همین تا
 کی اون که کنم فراموش نباید و بشه نزدیک بهم نمیدم اجازه بهش دیگه که

 .هست
 بدون خیالم و فکر مرکز شده ساواش نخوام چه بخوام چه بودم فهمیده حاال اما

 تغییرات منتظر باید من و کرده باز زندگیم تو و پاش باشم راضی من اینکه
 .باشم زندگیم و خودم تو بزرگی

 بشه؟ چی شآخر قراره اما
 و کردم خداحافظی سارای و سیاوش با بودم ناراحتی و فکر تو که جوریهمین

 .کردم خوشبختی آرزوی براشون
 می و ساواش آغوش بوی بغلش کرد، بغلم صمیمانه خیلی که جون یگانه
 !کشیدم دادآهی
 برای بوقی تک با بابا نشست راننده صندلی کنار مامان شدم بابا ماشین سوار
 آورد در حرکت به و ماشین و دز بقیه
 ایستاده باغ در کنار که سیاوش و سارای واسه شیشه پشت از جونیبی لبخند با

 ...افتاد ساواش به چشمم که دادم تکون دست بودن
 .کردمی نگاه من به داشت و بود اومده در سمت به تازه
 تا شد، متوقف دستام حرکت لرزوند و دلم نگاهش برق هم فاصله همین از

 .موندم خیره بهش بشه دور باغ از ماشین که ایلحظه
 ماشین شیشه به و سرم بستم، رو هامچشم  شد، محو دیدم مقابل از که قدراون
 .کشیدم عمیقی آه و دادم تیکه
 کشید،می پر امشب اتفاقات طرف به ذهنم بخوام من اینکه بدون

 شب یه تو آدم مگه آخه بود، کرده یردرگ و فکرم همه کاراش، حرفاش،
 کنه؟ تغییر همه این تونهمی
 نبود؟ همیشه مثل امشب ساواش چرا
 هم گنگی حسه یه زدمی موج زمردیش هایچشم تو که خاصی غرور کنار در

 .بود توشون
 .کرد اشاره حس این به هم خودش حتی
 .پیچید گوشم تو صداش دوباره فکر این با
 ه؟میگذر چی توسرت-) 
 خوره؟می دردت چه به گذره؟می چی من سر   تو بدونی خوایمی-
 (شممی راحت مزخرف حس این از حداقل،-
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 مثل دونستممی زدم، لبخند شد، داغ هامگونه هاصحنه اون تک تک یاداوری با
 .کشیدم خجالت همیشه
 .زدمی تند دوباره گذاشتم، قلبم رو و دستم
 .بود کرده قراریبی حد از بیش امشب
 که کردم فکر حرفاش و ساواش به ،اونقدر دادم بیرون کالفگی با و نفسم

 ...رفتم فرو خواب عالم به کی نفهمیدم
 دخترم؟ سایه-

 .رسیدیم شو بیدار
 .کردم باز و خوابم در غرق هایچشم مامان صدای با

 :گفت خمارم و خسته هایچشم دیدن با مامان
 استراحت دخترم اتاقت برو شو پیاده شدی هخست خیلی حتما برم، قربونت الهی-

 .کن
 .شدم پیاده ماشین از و دادم تکون و سرم حرف بدون
 .خوردممی تلو تلو که بودم خواب ت*س*م اونقدر
 .شنیدم و مامان صدای برم باال ها پله از اینکه از قبل شدم خونه وارد
 .دانشگاه نرو فردا ایخسته خیلی اگه سایه-
 سر توننمی دخترا فقط دپرسم حال   این با رفتم، فرو فکر به مامان حرف با

 .بیارن حالم
 و یک درجه فامیالی واسه فقط مراسم این چون نیومدن نامزدی واسه امشب
 .بود دو

 عروس و داماد با ما گفتن و کشیدن خجالت بیان کردم اسرار بهشون وقتی
 .نیومدن همین واسه فالن و نداریم نسبت
 این قطعا کردنمی شرکت نامزدی مراسم تو امشب اونا اگه اومدنمی کاشکی
 .داد نمی رخ ساواش منو بین اتفاقا
 :گفتم مامان به ایگرفته صدای با و بیرون اومدم فکر از
 .افتمبی عقب هام درس از خوامنمی میرم، مامان نه-

 نماما شونه دور انداخت و دستش بابا که بزنه حرفی نگرانی با خواست مامان
 :گفت و
 برو( انداخت نگاهی من به)بخوابه بره بزار نده گیر بابا دختر گل به اینقدر-

 .بخوابی خوب باباجان
 .رفتم باال طبقه به و گفتم بخیری شب لبخند با

 .کردم روشن و المپ و شدم اتاقم وارد
 .ایستادم مقابلش و کردم حرکت آینه سمت به آروم آروم
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 .آوردم در و شالم و مانتو بودم شده خیره خودم به که جوریهمین
 لباس این با چقدر بگه بهم اینکه جای به ساواش، سمت شد کشیده ذهنم باز

 .نپوشمش دیگه که کرد تحدیدم شدم خوشگل
 اون حرف به باید چرا اصال چشم، چهار زهرمار برج جویدم، و لبم حرص با

 دادم؟می گوش
 و لباسم اینکه از قبل رفتم، کمد سمت به و آوردم در زور به و لباسم اخم با

 .شدم متوقف سرجاش بزارم
 آشنا عطر همون اومد،می عطر بوی
 .کردم نزدیک بینیم به و لباس تردید با

 .گرفت شکل پیشونیم رو غلیظی اخم
 .لعنتی آه

 .دادمی و عطرش بوی لباسم االن که کرد بغلم و شد نزدیک بهم ساواش اونقدر
 که ها چرک لباس سبد تو بندازم لباس و برم مومح سمت به خواستم حرص با

 .شدم منصرف
 .کشیدم بو ولع با و کردم تر نزدیک دماغم به و اون دیگه بار یه

 زده حیرت و متعجب بدم انجام خواستممی که کاری از داد،می و ساواش بوی
 .بودم
 .بره بوش تا بشورن بدم و لباسم خواستمنمی
 دارم، نگهش خواممی
 .گذاشتم کمد تو رو اون ارزش با جواهر یه مثل
 کنم، فکر کارم بودن عجیب به خواستمنمی
 اتاقم توی حموم سمت به کنم پرت مسئله این از و خودم حواس اینکه واسه
 ...بشه برطرف خستگیم کمی تا رفتم
 خشک الکی موهام و بیرون اومدم حموم از ای دقیقه بیست دوش یه از بعد
 .کردم
 .کشیدم دراز و رفتم تخت سمت به و پوشیدم نارنجی ارکشلو و تاپ یه
 شوفاژ اومد می خوابم نهایت بی اما بود رفته بین از حدودی تا خستگیم اینکه با

 .نکردم ایتوجه اما بود سرد کمی هوا و بود خاموش اتاقم
 بستم، رو هامچشم طوالنی خمیازه یه بعد همین واسه
 ...رفتم فرو خواب به که نکشید طولی

 
******* 
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 .کردم باز رو هامچشم آروم شدم، هشیار سرم روی نفر یه دست نوازش با

 :گفتم و زدم لبخند خمار بود، مامان
 .مامان بخیر صبح-
 :گفت و کرد نگاهم محبت با
 .نشه دیر دانشگاهت بلندشو قشنگم دختر بخیر صبح-

 بدنم به قوسی و کش طوالنی، خمیازه یه بعد مالیدم، هامانگشت با رو هامچشم
 :گفتم و دادم
 چنده؟ ساعت-
 .دقیقه چهل و هشت-
 .پریدم جام از و شد گرد بسکتبال توپ قد چشمام ثانیه از کسری تو
 :گفتم جیغ با
 کالس باقری با ُنه ساعت نکردی؟ بیدار زودتر منو چرا مامان، وای وای-

 آقای مثل نمیشه سرش هم مارتی پارتی ه،نمید راهم کالس تو کنم دیر دارم
 .گهنمی چیزی کنممی دیر وقتی که نیست حسینی

 دونستمنمی بودم شده هول چرخیدم،  خودم دور گیج و اومدم پایین تخت از
 .کنم چیکار
 :گفت زده شوک حالت و تعجب با مامان

 میشی بیدار گوشیت ساعت زنگ با خودت همیشه مثل کردم فکر من  آخه-
 .مونیمی خواب دونستمنمی یگهد

 :گفت دید و گیجم ظاهر وقتی نزدم، حرفی
 . بچینم و میز میرم منم شو آماده سریع برو باش آروم-
 .رفت بیرون اتاق از تند

 .رفتم دستشویی سمت به  سریع که بودم مامان دستور منتظر انگار
 .رفتم کمدم تسم به دو با و شدم خارج دستشویی از مربوطه کارای انجام بعد
 مشکی جین شلوار و مقنعه یه با شیک اما ساده بنفش مانتو یه هولکی هول
 .پوشیدم تند تند و آوردم بیرون

 .زدمی تند استرس از قلبم بودم، افتاده نفس نفس به
 . نداشتم کردن آرایش وقت نزدم، هم دست صورتم به حتی

 و داشت نم کمی بودم نکرده خشکش و بودمش شسته اینکه بخاطر صورتم
 .نکردم ایتوجه اما کردممی سرما احساس

 .رفتم بیرون اتاق از وسایلم و کیف برداشتن از بعد
 .کردم یکی تا دو رو هاپله
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 :شنیدم  رو مامان صدای رسیدم پایین طبقه به وقتی
 .بخور صبحانه بیا سایه-
 :گفتم ناراحتی با و کردم نگاه مچیم ساعت به
 .خداحافظ برم باید من شد دقیقه پنجاه هشت ساعت ندارم، وقت مامان وای-

 .کردم حرکت خروجی در سمت به نموندم مامان طرف از حرفی منتظر
 :گفت عجله با و اومد بیرون آشپزخونه از مامان

 .دانشگاه برو بعد بخور و پرتقال آب این حداقل-
 پرتقال آب ضرب یک و گرفتم دستش از و لیوان نشکونم رو دلش اینکه واسه
 .خوردم و

 .بوسیدم و اشگونه تشکر یه بعد و دادم دستش رو خالی لیوان
 .شدم خارج خونه از و کردم باز و در
 .شدم سوارش و رفتم ماشینم سمت به عجله با

 .بگذرون بخیر دیگه و اشبقیه صبح امروز از نه دیشب از نه کریم اس اوف،
 کالفم آخه بشه خشک صورتم نم تا پایین دادم رو خودم طرفه ماشین شیشه
 حرکت دانشگاه طرف به  سرعت به و کردم روشن و ماشین بود کرده
 ....کردم
 !لعنتی آه نبود، حیاط تو هیچکی شدم، دانشگاه حیاط وارد عجله با
 .بود دقیقه بیست و نه کردم،ساعتم به نگاه یه

 یه بودم افتاده نفس نفس به دویدم، کالسم سمت به است خوندهامفاتحه دیگه
 .نکردم بهش ایتوجه ولی سوختمی گلوم هم خورده
 .دلم تو والکرسی آیت خوندن به کردم شروع
 .رسیدم کالس در پشت به کی نفهمیدم اصال
 .بیاد جا حالم تا کشیدم عمیق نفس تا چند و دادم تکیه در به رو تنم

 شده؟ چم بود، کرده کالفم هام سرفه
 .زدم در به تقه چند و شدم َبدم حاله بیخیال

 .شدم بیدار کردم می حس دستم توی که سوزشی حس با
 .کردمی درد نهایت بی هم َسرم دستم بر عالوه
 :نالیدم اختیاربی که طوری

 !سرم آخ-
 :شنیدم رو کسی زده هیجان صدای

 اومدی؟ بهوش سایه، وای-
 هامپلک به رو کیلویی صد وزنه دوتا انگار کنم، باز رو هامچشم کردم سعی

 .چسبوندن
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 .سوختمی هامچشم کنم، باز رو رمقمبی هایچشم تونستم بالخره
 اینجا که فهمیدم بود دستم توی که سُرمی دیدن با انداختم نگاهی برم و دور به 

 .بیمارستان  
 کنار براقش هایچشم و هیجان با که بود همتا انداختم، صدا سمت به نگاهی
 :گفت و شد خیره بهم خوشحالی با کرد،می نگاه بهم داشت و بود نشسته تختم
 .اومدی بهوش بالخره پس خواهری، برم قربونت-
 :گفتم شدمی شنیده زور به که داری خش صدای با
 افتاده؟ اتفاقی چه-
 :گفت تعجب با
 هوا رفت لنگات زمین خوردی بقیه و استاد جلو کالس تو نمیاد؟ یادت چیزی-
 ...و بیرون افتاد پاچت و َپر
 :زدم ُتشر همتا به ضعیفی صدای با
 .همتا-
 :گفت مسخرگی با
 عشقم؟ جانم-
 :گفتم و خندیدم صدا بی
 .خفه-
 خفه نمیشه دفعهاین خفه، گفتیمی وقتی همیشه مثل حضرت الیاه دیگه ببخشید-

 .تو جون بشم
 :نالیدم و شدم کالفه گلوم سوزش از
 شده؟ چم بگو همتا، نکن شوخی-

 تعریف هیجان با گرفت، دستاش توی و نبود وصل بهش سرم که رو چپم دست
 :کرد
 که گفت بهت( باقری استاد)اژدها خشم که وقتی آبجی ببین گم،می بهت باشه-

 سمت به رفتی و شدی بلند هم تو بدی توضیح رو درس َمبَحث و تخته پای بری
 .زمین خوردی شدی پا کله راه وسط که تخته
 شد، گرد هامچشم زارم حال ناو با

 .شد رد چشمم جلو از فیلم یه مثل چی همه
 باعث که کشید تیری سرم بود، کرده برخورد زمین با سرم اینکه یاداوری با
 :گفتم ناراحتی با کنم، اخم شد
 .رفت همه جلو آبروم همتا وای-

 .نفهمیدم رو معنیش که گرفت شکل لباش رو شیطونی لبخند همتا
 .نداری خبر و بعدش جونم سایه نیست زیچی اینکه-
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 :گفتم گیجی با
 چی؟ بعد-
 .شدی هوشبی اینکه بعد-

 :گفتم تعجب با و کردم خشکی سرفه
 شد؟ چی بعدش مگه-

 :گفت و زد مرموزی لبخند
 شد چی شدی هوشبی اینکه بعد که کنم تعریف واست کامل بزار-

 خون موقع همون وقتی اام خندیدن همه زمین به خورد سرت و افتادی که وقتی
 سایه، کردیم وحشت واقعا اومد در حرکت به زمین روی سرت از
 بودن زده بهت و نگران قدراون هم همه کردیممی گریه داشتیم که دخترا و من

 .بزنن زنگ آمبوالنس به و کنن حرکتی تونستن نمی اصال
 و کرد نگاه ومکنجکا هایچشم به دوباره و بگیره نفس تا کرد سکوت کمی همتا
 :گفت
 .بود فرنیک ساواش اومد، خودش به زود که کسی تنها-

 :گفتم شوکه
 ساواش؟ -
 ما یهمه که دوید سمتت و زد صدا و اسمت فریاد با جوری ساواش، آره-

 رو تو کنه فکر قیمتش گرون پیراهن شدن کثیف به اینکه بدون هنگ، تو رفتیم
 صدا رو اسمت فریاد با هم مدت ومتم شد خارج کالس از دو با و کرد بغل
  زدمی

 شو بیدار بگو، چیزی یه کن، باز رو هاتچشم خدا رو تو سایه گفتمی همش
 .لعنتی
 .بودیم شده هم ساواش نگران که کرد می فریاد و داد جوری سایه وای
 فرو عجبی حال توی و بودم بسته رو هامچشم همتا زبون از حرفا این شنیدن با

 بودم رفته
 .بود کرده التماس من بخاطر ساواش که نمیشه اورمب
 .بودم همتا حرف ادامه منتظر هیجان با
 .کردمی نگاهم تاسف با استاد شدم، کالس وارد استاد بفرمایید با

 من که استادی تنها بیارم، در بازی پرو تونستمنمی جلوش پایین، انداختم و سرم
 .بود باقری بشم حریفش تونستمنمی

 : شنیدم و آمیزش طعنه صدای
 . بود بهتر اومدیننمی من نظر به امیری؟ خانوم بود اومدن وقت چه االن-
 :گفتم آرومی صدای با
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 .نمیشه تکرار دیگه استاد ببخشید-
 اینکه مثل نکن بیرون منو ننت جان نالیدم، دلم تو شدم، خیره بهش مظلومیت با

 .داد جواب دعام
 :فتگ اخم با
 .نشه تکرار دیگه ولی بنشینید بفرمایید باشه-
 . گفتم چشمی و زدم لبخند حالیبی با

 با و بودن نشسته هم کنار سوم ردیف اینا همتا چرخوندم کالس تو ور نگاهم
 .کردنمی نگاهم هیجان
 .بود ساواش صندلی پشت دقیقا دوم ردیف خالی صندلی تنها

 نگاه اما بشه تکرار دیشب اتفاقای بارهدو خواستمنمی دزدیدم ازش رو نگاهم
 .کردممی حس خودم روی و اون خیره
 .نشستم و کردم حرکت صندلی سمت به کنم توجه بهش اینکه بدون
  حرفاش به دقت با کردممی سعی دادن درس به کرد شروع دوباره هم استاد
 .کنم تمرکز ذاشتنمی هوا گرمای اما بدم گوش
  گرما؟ پاییز وسط آخه
 .کردم لمس رو دیگم گونه بالفاصله شدم متعجب که کشیدم دستی صورتم به
 !! واه
 بود؟ داغ صورتم اینقدر چرا

 شده؟ چم شد، شدیدتر گلوم سوزش
 گذشت، هم بعد دقیقه چند شد،نمی اما کنم تحمل رو وضعیت این کردم سعی
 . رفتمی گیج هم سرم حتی دیگه
 دوربین رمزش کردن باز از بعد ،آوردم در جیبم از رو گوشیم حالیبی با

 .کردم برسی رو خودم کمی و کردم روشن رو جلوش
 بود خون کاسه دوتا مثل هامچشم بود، شده دار تب و سرخ هامگونه وای
 .کردم هم سرفه چندتا
 .گرفتم باال ترس با و سرم استاد عصبی صدای با
 شه؟ وضع چه این امیری خانوم-

 بیان بهتره گوشیه؟ تو سرتون من دادن درس وسط هم حاال میاین کالس به دیر
 .بدید توضیح بقیه واسه رو مبحث این اینجا
 :گفتم خماری و کشدار خیلی لحن با ناچار به داشتم کم و همین فقط خدایا اوف
 .استاد چشم ببخشید-

 :گفت شیطونی لحن با آهیل
 .باشه زده چیزی یه صبحی سر امیری خانوم کنم فکر استاد-
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 :گفت جدیت با استاد که اومد ها بچه ندهخ صدای
 .بفرمایید امیری خانوم ساکت،-

 دادم،می آهیل به شکن دندون جواب یه نبود بد حالم اگه نداشتم، مخالفت توان
 .دلقک یپسره
 و گلوم سوزش نداره، جون پاهام کردممی حس شدم، بلند جام از سختی به

 .شد می بدتر داشت لحظه هر امسرگیجه
 .دیدم می تار خورده یه آخه بشه بهتر دیدم تا زدم پلک تند تند بار چند
 .کردم حرکت تخته سمت به خوردن تلو تلو کمی با

 سرم دور داره سقف کردم حس لحظه یه که بودم نشده دور صندلیم از قدم چند
 .بستم رو هامچشم و گذاشتم سرم روی و دستم چرخه،می
 :گفت بیشتری مخش با دید منو مکث این که استاد

 .بیرون کالس از بفرمایید اصال کنید، بس هاروبازی مسخره این امیری خانوم-
 .اومدمی چاه ته از استاد صدای انگار کنم تحمل تونستم نمی دیگه

 . زمین خوردم سر با و شد شل پاهام که بردارم ایدیگه قدم خواستم
 زیاد، گرمای و درد تم،داش حس دوتا فقط من اما شد، بلند هابچه خنده صدای
 .شدمی منفجر داشت سرم
 اینکه از قبل دادم فشار هم روی درد با رو هامچشم سرم زیر خیسی حس با

 اسمم فریاد با که شنیدم رو دخترا جیغ و همه همه صدای برم فرو تاریکی توی
 ....مطلق سیاهی بعد زدن،می صدا رو
 بغلش توی هم تو شد، خارج کالس از سرعت با کسی به توجه بدون ساواش-
 بودیم افتاده توندنبال ساواش گروه پسرای با و دخترا و منو بودی، هوشبی

 توجه بدون نداد اَمونش ساواش اما بزنه زنگ آمبوالنس به که خواست ارسالن
 از ها دیوونه مثل شد، سوار خودشم و ماشینش توی گذاشت رو تو ما به

 افتادیم، راه ساواش دنبال و شدیم ماشین دوتا سوار هم ما بیرون زد دانشگاه
 بود نزدیک حتی بود، معجزه یه نکرد تصادف اینکه بود زیاد سرعتش اونقدر
 .کنیم هم ُگمش
 نگاهش باز دهن با داشتم منم کشید عمیق نفس تا چند و کرد سکوت همتا
 .شد نمی باورم کردم،می
 و داشت نگه رو ماشین که همین ساواش رسیدیم انبیمارست به مکافات کلی با-

 شده خون از پر لباسش گرفت، بغلش تو دوباره رو تو اومد صاف شد پیاده
 کرده نگران رو ما همه موضوع همین و داشت شدیدی خونریزی سرت بود،

 از دخترا منو کال   دیگه بود باال خیلی هم بدنت دمای موضوع این از بود؛جدا
 .شدیممی رکو داشتیم گریه
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 وسط قدراین تا همتا، حلق تو بپرم پا جفت خواستمی دلم کرد، سکوت دوباره
 .نکنه مکث حرفاش

 صدای با کشیدم، باال صدا و سر با رو دماغم و کردم دیگه سرفه تا چند
 :گفتم ایگرفته

 بعدش؟ خب-
 حرف به شروع ذوق با دوباره کردمی بازی شالش ریشه با که همینطور همتا
 :کرد نزد
 و بیمارستان کجاست؟ دکتر کنه کمک من به یکی که زدمی فریاد فقط ساواش-

 سریع برانکارد، روی گذاشتنت و اومد دکتر خالصه سرش، روی بود گذاشته
 بردن، ها اتاق از یکی سمت رو تو هم
 که بودیم نگرانت اونقدر بیرون بیاد اتاق از دکتر که بودیم منتظر مونهمه

 بدیم خبر خانوادت هب رفت یادمون
 خونریزیه که گفت ما به اومد بیرون اتاق از دکتر که کشید طول دوساعت
 خانوم گویا بود درجه هشت و سی بدنت دمای داشتی هم تب و اومد بند سرت
 .بودی خورده سرما
 :گفت و کرد نگاه بهم حرص با
 اتاقت نجرهپ و حموم رفتی داداشت نامزدی شب فهمیدم جنابالی مامان   از بعدا  -
 .بوده خاموشهم شوفاژ بوده، باز هم
 :گفتم ناراحتی با
 ماشینم شیشه دانشگاه بیام خواستممی و بودم مونده خواب که هم موقعاون آره-

 خورد، باد صورتم به و بود پایین
 .بود خیس کمی صورتم آخه 

 :گفت و گزید و لبش همتا
 .زخمیه سرت که حیف ماا سرت توی بزنم یکی خوادمی دلم سایه یعنی-

 قیافه با همتا که باال کشیدم و دماغم دیگه بار یه نخندم، که دادم فشار و لبام
 :گفت شده جمع
 .خورد بهم حالم نکن اَه اَه-

 .خندیدم ریز ریز بگیرم، رو خودم جلوی نتونستم دفعهاین
 :گفت و کرد نازک چشمی پشت
 به ساواش شده رفع خطر شد ممعلو اینکه بعد بگم، بهت رو اش ادامه بزار-

 ارسالن کرد، تعریف واسش مختصر رو ماجرا احتیاط با و زد زنگ داداشت
 ساعت یه کنه، عوض رو لباساش تا اشونخونه فرستاد رو ساواش زور به هم
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 ازش کلی برگشت دوباره ساواش که وقتی بیمارستان رسیدن هم خانوادهات بعد
 .اومدی بهوش ساعت چهار و بیست بعد جنابالی االن کردن تشکر

 :گفتم ای زده بهت قیافه با
 ساعت؟ چهار و بیست-
 تب دلیل به و خوردممی سرما منم اگه ساعت، چهار و بیست حضرت الیاه بله-

 اومدمی خون و شدمی زخمی سرم بعد شدممی هوشبی و کردممی غش زیاد
 اجازه ما به ردکت که دوساعته تازه شدم،نمی بیدار االن تا ضعف شدت از

 یاشا و آیسا اون از بعد اومد سانیا بعد دیدنت اومدن اتخانواده اول داده مالقات
 .اومدی بهوش که مالقاتت اومدم من که آخرشم

 :گفت و شد گرد دفعه یه هاشچشم آخرش حرف این گفتن با
 .کردی باز و چشمات بگم بقیه به رفت یادم سایه؟ شد چی دیدی وای-
 :گفت و شد بلند جاش از
 .شد بیدار خفته زیبای که بدم خبر همه به برم من-

 .بیرون رفت اتاق از بمونه من طرف از حرفی منتظر اینکه بدون
 نفس چیه، دلیلش دونستمنمی حتی کنم جمع رو لبخندم تونستمنمی جوره هیچ

 .اومد در شدن باز صدای که بستم رو هامچشم کشیدم عمیقی
 
. ************* 
 

 و بست و در شد، اتاق داخل سفید روپوش با خانوم یه که کردم باز رو هامچشم
 :گفت و اومد تختم سمت به لبخند با
 نگرانت حسابی اتخانواده همه خوشگله خانوم اومده، بهوش کی ببین به به-

 .باش خودت مواظب بیشتر بودنا،
 :گفتم آرومی دایص با و اومد خوشم اشصمیمانه لحن از
 .حتما باشه-

 :گفت و زد بهم چشمکی
 داری؟ درد-

 :گفتم و کردم سرفه کمی
 .زیاد نه ولی آره-
 و بخوابی راحت هم بشه کم دردت هم تا کنممی تزریق سُرمت تو مسکن یه-

 .بشی خوب زود
 :گفتم تعجب با
 .ببینم رو بابام و مامان خواممی من اما بخوابم؟-
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 استراحت به نیاز تو فعال دیدنت، میان فردا انشاهللا گلم، شده تموم مالقات وقت-
 .داری

 دوباره اینکه از بعد اونم کردم، ایلبی زیر تشکر و گفتم ایباشه نارضایتی با
 .شد خارج اتاق از کرد چک رو سُرمم
 افتممی همتا حرفای یاد وقتی رفتم، فرو فکر به کشیدم، پوفی کالفگی سر از

 .کنه پیدا لرزش قلبم شدمی باعث و دادمی قلقلک رو قلبم یچیز یه انگار
 کم کم گرفت شکل لبام رو لبخندی شیرینیه، و گنگ حس بود که هرچی
 ...رفتم فرو رویا عالم به و شد گرم هامچشم
 نداشت، سوزش گلوم دیگه بود، بهتر کمی حالم شدم بیدار بار این وقتی
 داخل به پنجره از ماه توسط که  کمی نور فقط بود شده تاریک تاریک اتاق
 .بود کرده روشن حدودی تا و اتاق تابید،می

 چیکار دونستمنمی نداشتم، دوست رو سکوت این رفت، می سر داشت حوصلم
 .کنم

 قسمتی دیوار کنج رو شخصی از محوی سایه که انداختم برم و دور به نگاهی
 .دیدم بود تر تاریک اتاق همه از که
 اومده؟ اتاقم تو ن*ج نکنه خدا یا پاچم، تو افتاد قلبم
 :کردم زمزمه لرزونی صدای با کنم جور و جمع و خودم کردم سعی

 .الرحیم الرحمن هللا بسم-
 :گفتم تری بلند صدای با و طه عثمان خط تو زدم دفعهاین نرفت، المصب ولی
 .الرحیم الرحمن هللا بسم-
 :زدن حرف به کرد شروع ن*ج دفعه یه
 .حضرت الیاه رمنمی من بخونی هم بقره سوره-

 :گفت و تر جلو اومد کمی
 .چ ل و ُخل ساواشم-
 :گفتم و کشیدم راحتی نفس حرص با
 .َنبری و اسمش کردم فکر کردی؟ می اعالم باید االن-

 توی شیطنت شد باعث که زد برقی چشماش نخنده تا داد فشار هم به و لباش
 .ببینم و نگاهش

 گذره؟می چی سرش تو اشساو  باز کریم اس
 به بود زده زل خجالتی هیچ بدون اونم شدم، خیره بهش شده ریز هایچشم با

 :گفتم اخم با داشت،نمی بر سرشون از دست و هامچشم
 ندیدی؟ خوشگل حال به تا مگه چیه؟-
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 بودم ندیده ساواش چهره توی هیچوقت بخورم قسم حاضرم که محوی لبخند با
 .چرخوند صورتم توی و نگاهش
 گرد هامچشم شد باعث که شد خم صورتم سمت آروم آروم بجاش نزد، حرفی
 .بشه

 قورت صدا و سر با و دهنمر آب گذاشت، تخت روی سرم طرف دو و دستاش
 .دادم
 کنه؟ می چیکار داره این

 ...نکنه؟
 .فشردم مشتم تو رو پتو بستم، رو هامچشم و انداخت گل هامگونه فکر این با

 شدن تموم به چیزی سوزوندمی و صورتم داشت داغش هاینفس دیگه
 ...که بود نمونده اشفاصله

 .بودم نزده عمرم تو حال به تا که زدم جانانه عطسه یه وجودم تموم با
 .کردم باز رو هامچشم کشیدم، باال حسابی صدای و سر یه با رو دماغم
 اونم ساواش، صورت به بود شده پاشیده داشتم دماغ و دهن آب چی هر اوه اوه

 .دادمی فشار بهم و بود بسته چندش با و هاشچشم و بود شده خشک سرجاش
 :گفت لب زیر و کرد پاک و صورتش و کرد جدا تخت از و دست

 .حضرت الیاه چندشی خیلی که واقعا-
 :گفتم و شد باز نیشم
 .جونت نوش-

 .اومد در دستگیره تنرف پایین صدای که بگه چیزی خواست
 .شد قایم پشتش و در سمت رفت تند شد، بلند سریع هول با ساواش

 .بودم شده خیره بهش گیج و متعجب منم
 بود پیشم اومد صبح پرستاره بودم فهمیده که خانومه همون شد، باز نیمه تا در
 .کردمی نگاه اتاق بر و دور به و بود ایستاده در کنار
 انگشت کردم، نگاه بود داده تکیه دیوار به در پشت که ساواش به چشمی زیر
 .گذاشت دماغش روی و اش اشاره

 :کردم نگاه بهش پرستاره اون صدای با
 شدی؟ بیدار!! ا ه-
 :گفتم هول با
 .شدم بیدار شد باز در آره...آ-
 .شنیدم صدایی یه کردم فکر خانومی، ببخشید-
 چی؟ صدای-
 :گفت شک با
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 .مرد صدای-
 .افتهمی پس داره بود معلوم کردم نگاه ساواش به پایین، ریخت هری قلبم
 :گفتم ظاهری خنده یه با
 .مرد به برسه چه نیست من اتاق تو کسی نه مرد؟-
 :گفت و کرد نگاه بهم رفته باال های ابرو با
 چیزی بخیر، شبت گلم کردم بیدارت ببخشید شنیدم اشتباه حتما پس باشه آهان،-

 نداری؟ نیاز
 :گفتم و کشیدم ای آسوده نفس
 .بخیر شب ممنون مرسی نه-

 بست و در و بیرون رفت و زد لبخندی
 :گفتم و کردم نگاه ساواش به
 شدی؟ قایم رفتی چرا حاال-

 :گفت سمتم اومدمی که جوریهمین
 .بود شده تموم مالقات وقت آخه اتاقت اومدم قاچاقی و اجازهبی چون-
 :گفتم تعجب با
 بودی؟ مجبور مگه!!واه-

 :شد،گفت خیره بهم و ایستاد تختم کنار
 .داشتم کاری یه آخه-
 :گفتم تعجب با
 کاری؟ چه-

 .داره کاری چه افتاد هزاریم دو که شد خم سمتم دوباره حرف بدون
 .گرفت شدیدی درد یه لپم ،که موندم منتظر و بستم رو هامچشم

 :گفتم و کردم باز رو هامچشم درد با بود، کشیده و لپم بیشعور
 بود؟ چی واسه دیگه این داری؟ مرض مگه...آخ-
 :گفت خنده با
 الیاه باشی خودت مواظب بیشتر بگیری یاد بعد به این از که کشیدم و لپت-

 .نخوری سرما دیگه تا حضرت،
 پایین، انداخت و سرش و کرد لبام به گذرا نگاه یه شد، آویزون ام لوچه و لب
 :گفت آرومی صدای با
 .شیمی مرخص فردا بخوابی، بهتره-

 :گفت بهم دوباره و کشید باالتر کمی و بود روم که پتویی حرف بدون
 .بخواب حاال-
 بری؟ خوایمی چی؟ تو پس-
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 :گفت کنه نگاه بهم اینکه بدون
 .مونم می نه-
  بخوابی؟ خوایمی کجا پس-
 :گفت و کرد اشاره اتاق کنار نفره دو مبل به
 .نباش نگران خوابممی مبل یرو-

 :گفتم و شد برابر چند تعجبم
 .ها پوکه می کمرت صبح تا تازه شی نمی جا که مبل اون روی-
 :گفت لبخند با
 .شه نمی چیزی که شب یه نداره اشکال-

 ...من وقت اون و بخوابه کوچیک مبل روی ساواش گرفتم، وجدان عذاب
 .بود تر بزرگ نفره یه از و تر کوچیک دونفره از کردم نگاه تختم به
 :کردم زمزمه خجالت با بشم پشیمون اینکه از قبل زد، سرم به فکری یه
 .ساواش-

 :گفت سمتم، برگشت و کرد مکث رفتمی مبل سمت که جوریهمین
 !جان-

 :گفتم شده سرخ های گونه با و زد تند قلبم
 .بخواب تخت رو بیا-
 :گفت گیجی و تعجب با
 بخوابی؟ کجا تو پس تخت؟ روی چی-

 :گفتم و دزدیم ازش رو نگاهم
 .تخت روی-
 تخت؟ کدوم-
 : گفتم خجالت و حرص با
 .تخت همین-

 .بود کرده هنگ کل به بیچاره موند باز دهنش
 سرت تو خاک گرفتم گاز و لبم حرص با شدم، پشیمون دادم که پیشنهادی از

 دادی؟ که بود پیشنهادی چه این سایه
 .گذرهمی سرش تو فکری چه تو رددرمو االن دونهمی خدا

 دورش و اومد تختم سمت به آروم های قدم با که کن فراموشش بگم خواستم
 .بشه باز ساواش واسه جا که تر اونور کشیدم و خودم کمی زد،
 .شدممی آب خجالت از داشتم
 .کشید دراز و تخت روی اومد حرف بدون

 . سرش زیر گذاشت اشساو و یکیش بود، تخت روی بالشت دوتا خوشبختانه
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 اونقدر ولی نخوره من به و بگیره کمتر جای تا بود کشیده دراز پهلو به
 .بود چسبیده بهم کمی بازم که بود ایعضله

 .خواب به زدم رو خودم بستم، رو هامچشم زیادی خجالت از
 :گفت آرومی صدای با ساواش بعد دقیقه چند
 خوابیدی؟! سایه-

 .ندادم جواب
 :گفت دوباره

 .حضرت الیاه بخوابی خوب-
 .زد سرم باند روی دقیقا امشقیقه روی ایبوسه کردم حس دفعه یه
 .بیرون بزنه خواستمی که نداشت دوست و قالبش انگار قلبم
 .کردم باز چشم آروم که بود گذشته دقیقه چند دونمنمی موندم، حالت همون تو
 .شدم خیره ساواش به و برگردوندم و روم
 زیر و زدم لبخندی خوابیده، دادمی نشون منظمش هاینفس و اشستهب هایچشم
 :کردم زمزمه لب
 .مهربون زهرمار برج بخیر شبت-
 به وقت هیچ بخورم قسم حاضرم رفتم، خواب به و شد گرم هامچشم کم کم

 ...بودم نخوابیده راحت شب اون اندازه
 
. 

............ 
 
 زده شوک شخصی، بلند صدای شنیدن با که بودم رفته روف ناز خواب یه تو

 :شد گرد چشمام
 خبره؟ چه اینجا روشن، باباهاتون ننه چشم   به به-
 در کنار که متعجب و شیطون چشم جفت هشت با که کردم بلند و سرم هول با

 .شدم رو به رو بودن ایستاده
 این چرا اینا کردم، نگاه ساواش گروه پسرای و خودم گروه دخترای به گیجی با

 زدن؟ زل من به ریختی
 :گفتم تعجب با
 شده؟ چیزی-

 :گفت و انداخت باال ابرو شیطون آهیل
 .باش راحت شما عزیزم نه-

 :گفت و آهیل شونه به زد خشایار
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 .شدیم مزاحم موقع بد که این مثل داداش بریم بیا-
 زدن؟ می حرف جوریاین چرا پوک کله دوتا این شدم، خیره بهشون حرص با

 هستن؟ بهت تو چرا بقیه
 شده پیچیده سفت چیز یه دورم انگار تونم،نمی دیدم که بخورم تکون خواستم

 .بود
 شدم؟ فلج نکنه شده؟ چم!...وا
 کردم حس گوشم کنار رو داغی های نفس که بدم تکون رو پاهام خواستم خدا یا

 شدم خشک
 .چرخوندم و سرم تعجب و ترس با

 !!هیع
 کنه؟می چیکار من تتخ رو ساواش

 شدت با ایندفعه زایید، قولو صد گاوم شد، باز متر یک دهنم دیشب یاداوری با
 با کنه، حلقه دورم بیشتر و دستش ساواش شد باعث که کردم تقال بیشتری
 :گفت بود شده دورگه خواب خاطر به که صدایی

 .میاد خوابم خیلی تو جون بخوابم، بیشتر بزار سایه خدا رو تو-
 :گفت شیطنت با آهیل
 .ایخسته خیلی معلومه داداش باش راحت-

 :کرد زمزمه لب زیر کنه باز رو هاشچشم اینکه بدون و کرد اخمی ساواش
 بعد معموال شنیدم؛ و آهیل صدای کردم حس بندازی صدقه یه بهتره سایه-

 .میشه نازل آسمونی بالی یه آهیل صدای شنیدن
 :گفت خنده با آهیل
 .خودمم خوده داداش، نکردی حس-

 :گفت عجز با و شد زوم من روی نگاهش و گرد ساواش هایچشم
 ...که نگو-

 :گفتم خجالت با منم نداد، ادامه رو حرفش
 .بله متاسفانه-

 بودن کوچیک بخاطر که شد بلند و کرد باز دورم از و دستاش جوری ساواش
 .پایین شد پرت کمر با بیاد خودش به اینکه از قبل تخت
 :گفت شیطنت و خنده با سالنار
 .آسمانی بالی از اینم-

 :گفت اخم سانیابا
 .بدهکارید ما به توضیح یه دوتا شما کنم فکر-
 .بودیم داده دستشون آتویی بد بشم، آب کره مثل خجالت از بود مونده کم
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 :گفت سینه به دست یاشا
 .منتظریم ما خب-

 بودن، ما توضیح منتظر همشون
 مثل و ایستاد و شد بلند زمین روی از درد، از شده جمع صورت با ساواش
 و دهنش آب داد، جلو و شکمش و کمرش پشت برد و دستش یه حامله زنای
 :گفت و داد قورت

 .بگو تو سایه! راستش...چیز...اوم-
 :گفتم من من با ساواش از بدتر منم
 .اینجا اومد دیشب ساواش..خب..خب-

 :گفت ساواش روبه بیشتری شیطنت با آهیل
 .شدی کار به دست ناقال،پس ای-

 :گفت غلیظ اخم یه با ساواش
 سر اش حوصله تنهاست دیدم بزنم، سایه به سر یه اینجا اومدم فقط من آهیل-

 .خوابیدم موندم پیشش رهمی
 :گفت و کرد اشاره تخت به آهیل
 .کردیم مشاهده داداش نیست گفتن به الزم-

 آهیل که آهیل سمت برداشت خیز دفعه یه و کشید عمیق نفس چندتا یه ساواش
 اینجا که انگار نه انگار گذاشت فرار به پا و رفت بیرون در از خنده با

 .بیمارستان  
 .کردم نگاه پسرا بقیه دخترا و همتا به و خندیدم آهیل المعل عکس به
 نیاوردم کم اام بودم زده خجالت هنوز اینکه با بودن، زده زل من به سکوت تو
 :گفتم پرویی با و
 ندیدین؟ باشه شکسته سرش که خوشگلی! چیه؟-
  شدن اتاق وارد وکامل خندیدن 

 :کرد زدن حرف به شروع بقیه از زودتر ارسالن
 رو ما که اذیتی همه اون بخاطر خدا اینکه مثل حضرت، الیاه باشه دور بال-

 .گرفت رو تو دامن ما آه کرد، مجازاتت کردی
 :کرد مداخله سانیا بزنم حرفی من اینکه زا قبل
 .بشین مجازات قراره هم شماها که باشه اینطوری اگه زارت،-

 :گفت و وسط پرید آرتین
 .نیست کردن بحث جای که اینجا ها بچه بیخیال-

 و بود زرد رز گالی از پر که گلی دسته شد تر نزدیک تختم به کمی آرتین
 :گفت و تخت کنار میز روی گذاشت
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 .نداره قابل-
 :گفتم لبخند با
 !کردی لطف مرسی -

 بوسید، و ام گونه و شد خم هم آیسا
 .بودیم شده نگرانت خیلی آبجی نشد چیزیت که شکر رو خدا-

 :داد،گفت تکیه دیوار به شد اتاق وارد نفس نفس با آهیل که بگم چیزی خواستم
 زیاده، خیلی سرعتش المصب بوده، یوزپلنگ ساواش داداش جد کنم فکر-

 جیبش تو دست شد، نزدیک ما به کمی لبخند با و برداشت دیوار از رو اشتیکه
 :گفت و آورد بیرون جیبش از کوچیک جعبه یه کرد، مکث دفعه یه و کرد
 نیست نیاز گلم خودم دیدم که بخرم گل خواستم ها،رفتمی یادم و این داشت-

 .واست خریدم و این همین واسه
 :گفتم ذوق با گرفتم، دستش زا و رنگ زرشکی جعبه

 .آهیل مرسی وای-
 .رفت هوا به همه خنده که، کردم باز و درش

 باز نیش با که کردم نگاه آهیل به و آوردم بیرون جعبه از و پستونک اخم با
 :گفت
 .بشه نیاز ات بچه واسه شاید گفتم-

 که دیدیمخنمی آهیل های بازی مسخره از داشتیم بگیرم، رو امخنده جلو نتونستم
 جدیت ،با زد خشکش ها بچه دیدن با که شد اتاق وارد دیشبی پرستار همون
 :گفت
 .است دیگه ساعت یک مالقات وقت بیرون بفرمایید خبره؟ چه اینجا-

 :گفت و برد باال تسلیم حالت به و دستاش شوخی به آهیل
 .اومدیم اش بچه و مادر عیادت واسه ما پرستار خانوم ببخشید-

 .آهیل نده مرگت خدا دادم، فشار همب و لبام
 :گفت که بود نشده آهیل شوخی متوجه اینکه مثل پرستار

 .هستن زایمان بخش شما بیمار محترم آقای اومدید اشتباه-
 و کردمی نگاهم حرص با پرستار خنده زیر زدم بلند و کنم تحمل نتونستم دیگه
 .خندیدنمی داشتن هم بقیه

 :گفت دوباره پرستار
 .زود بیرون اییدبفرم-
 بیرون اتاق از خنده و شوخی با هم اونا و کردم خداحافظی پسرا و دخترا با

 .رفتن
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 تنش نصف که جوری کرد رد در از و سرش ساواش که کردم سرفه کمی
 :گفت آروم چرخوند، اتاق دور تا دور به و نگاهش بود بیرون

 رفتن؟ ها بچه-
 .بیرون کرد پرتشون اومد پرستار آره-

 گفت آهانی لب زیر و دزدید ازم و نگاهش
 .داد بیرون  کالفگی با و نفسش و کرد پا اون و پا این کمی
 :گفتم تعجب با
 شده؟ چیزی-

 :پرسید و کشید سرش پشت به دستی
 کیه؟ مالقاتت وقت -
 .دیگه ساعت یک که گفت پرستار-
 :گفت مالیمی لحن با
 راستی بودن نگرانت خیلی دیروز میان، القاتتم واسه بابات و مامان پس-

 .بشی مرخص عصر کنم فکر
 :گفتم و زدم لبخندی ذوق با
 .خونمون برم خوادمی دلم شدم خسته اینجا از که من عالیه خیلی جدی؟ وای-
 :زد زل هامچشم تو و گرفت باال و سرش حرفم این با
 ...اما تببینم جایی چنین تو وقت هیچ خوادنمی دلم اینکه با-

 .کرد مکث
 چی؟ اما لعنتی بکن جون د  

 :گفت تند تند و کشید داری کش هوف
 خیلی دیشب مخصوصا داره، خوبی حس موندن کنارت و ازت کردن مراقبت-

 .خداحافظ خوابیدم راحت
 .کوبید بهم و در و بیرون رفت اتاق از سریع و گفت و این
 .نداشتم اعتماد مگوشا به گذاشت، تنها زده بهت قیافه یه با و من

  گفت؟ چی ساواش
 .بکشم جیغ خواستممی حرفش یاداوری با

 و سرش زیر بود گذاشته دیشب ساواش که بالشی شده که هم آبرو حفظ برای
 .کشیدم جیغ یه دلم ته از گذاشتم، صورتم روی و برداشتم
 پسران شاه" سرگروه زهرمار برج فرنیک ساواش نمیشه باورم خداجونم وای
 .باشه زده بهم و حرف این پسرانه گروه ترین معروف" گاهدانش
 خلسه توی که کشیدم عمیقی نفس بود صورتم روی بالش که جوریهمین
 .رفتم فرو عجیبی
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 و کشیدممی بو لذت با تند جادویی،تند عطر داد،همون می و ساواش بوی بالش
 .شدمی تر عمیق لبخندم لحظه هر

 شب از که اتفاقاتی به کردم، تغییر منم بلکه ناو تنها نه کرده، تغییر ساواش
 .کردم فکر بود افتاده اتفاق امروز به تا سارای و سیاوش خواستگاری

 .فشردم بغلم توی و بالش و چرخیدم پهلو به
 .کردم بو و بالش دیگه بار یه
 ...داشتم دوست و تغییرات این منم آره
 

○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○ 
 
 :گفتم اعتراض با
 دستی دو و بغلم زیر نشکسته که پام و دست شده، زخمی سرم من مامان-

 .بیام تونممی خودم گرفتی
 :گفت تشر با مامان

 زمین رفت گیج سرت اگه که گرفتم و بغلت زیر بشکنه پات و دست نکنه خدا-
 .نخوری
 :گفتم و باال کشیدم و دماغم

 .رفتهگ دماغم کمی ،فقط رهنمی گیج سرم-
 :زد غر مامان

 ولی ببند، اتاقتم پنجره کن چک و اتاقت شوفاژ خوابیدن از قبل گفتم دفعه هزار-
 افتاده، روز و حال این به که خورد سرما خانوم شنوا؟ گوش کو
 راضی خوردم چیز بگم اصال زدی غر بار هزار اومدی وقتی از مامان اوف،-

 میشی؟
 :گفت و کرد باز و ماشینش عقب در خنده با سیاوش

 .نمیشه آدم شو، خانوم سرتق این بیخیال مامان-
 :گفتم و کردم سیاوش به رو
 .آدمی خیلی تو که نه-
 .شدمی کوتاه زبونت بشکنه سرت اینکه جای به کاش-
 :گفتم همزمان و شدم ماشین سوار آروم مامان کمک با
 .دارم جیبم تو زاپاس دونه یه نباش، زبونم شدن کوتاه نگران-

 :گفت و نشست من کنار ماشین عقب و کرد خندیدن به شروع ایسار
 .نکن اذیت رو بنده عشق اینقدر عزیز، شوهر خواهر-

 :گفت و نشست جلو صندلی ذوق با سیاوش بزنم حرفی اینکه از قبل
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 !جیگر تو فدای به عشقت ای-
 سارای به ،نگاهی  خنده زیر زدیم ماهم و شد سرخ سارای سیاوش حرف از

 .بود نکرده عادت جمع توی سیاوش هایعالقه ابراز به وزهن کردم
 .افتاد راه خونه سمت به و کرد روشن و ماشین بابا

 :پرسیدم
 کنیم؟ باز و سرم باند قراره کی گفت؟ چی دکتر-

 :سیاوش
 اما کنهمی باز و سرت باند دیگه هفته یک تا گفت زدم حرف دکترت با که من-

 .موندهنمی جاش هست زیبایی نوع از هم ها هبخی کنی، استراحت هم خوب باید
 سرم رو بخیه جای نداشتم دوست اصال خوبه کشیدم، راحتی نفس آسودگی با

 .بمونه
 :شد بلند بود نشسته سارای کنار که مامان صدای که دادم تکیه شیشه به و سرم
 خوب سرت واسه خورهمی تکون ماشین سایه، نده تکیه شیشه به و سرت-

 .نیست
 .کردم نگاه بود برگردونده عقب به و سرش که سیاوش به عجز با
 :گفت خنده با من آویزون قیافه دیدن با
 .است کاسه همین و آش همین هفته یک تا-

 .زدن حرف به کردم شروع باهاش آروم سارای سمت کردم رومو خندیدم،
 وقتی مخصوصا داره، سارای به زیادی شباهت ساواش که کردم فکر این به
 مثل هم هاشون صورت ترکیب فهمید میشه کردن دقت کمی با شد،می ربونمه
 .است دیگه هم
 رسیدیم، خونه به دقیقه بیست بعد
 به دلم که ببرند سر جلوم گوسفند یه که بود سپرده( باغبون)رمضان مش به بابا
 .سوخت بیچاره حال
 .رفتیم خونه سمت به بیچاره گوسفند اون اعدام بعد
 حال در یا همش بزنم سفید و سیاه به دست نذاشت مامان و روز اون کل

 .کردممی کیف شخصه به دو هر با من که خوردن حال در یا بودم استراحت
 واسم مامان که خوراکی و غذا هرچی بود نشده بد هم سیاوش واسه وسط این

 .بخنده سارای شدمی باعث که خوردیممی شریکی باهم و میاورد
 فهمیدم وقتی مخصوصا گذروندم امخانواده با و خوبی وزر ،روز اون کل در

 .موننمی ما پیش شب سیاوش و سارای
 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 
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 .کشیدم سرم روی رو پتو اخم با مامان های تکون با
 .خوابیمی چقدر دختر، دیگه شو بلند سایه-
 :کردم غرغر ناله با
 که نشده ساعتم یک هنوز خستم خیلی بخوابم بزار خدا رو تو مامان وای-

 .خوابیدم
 :گفت تشر با و کشید سرم از رو پتو مامان

 .بیاد مهمون خونمون قراره سایه شو بلند-
 :گفتم عجز با و شد گرد وار اتوماتیک هامچشم
ُشمین این صبح از مهمون؟ بازم چی؟نه-  من مگه میاد، مهمون که باری   ش 

 نداره، رو حرفا این دیگه که بخیه برگشتم؟چهارتا جنگ از تازه که جانبازم
 از شده زخمی سرم اینکه واسه حاال گرفتننمی ازم خبری سال تا سال خوبه
 . خونمون میان دارن نوبتی نوبت االن تا صبح
 :گفت و گزید و لبش اخم با مامان

 .عیادتت اومدن که میشن نگرانت هستن تو هایفامیل اونا سایه زشته! ا ه-
 :گفتم و دادم بدنم به قوسی و کش و نشستم تخت روی

 حال اینکه بجای اینجا اومده هرکی دیدم من که اونجایی تا واال عیادت؟ چی-
 و میوه جعبه دوتا با کرده جان نوش شربت و چایی تانکر یه بپرسه منو

 .رفته شده بلند بعد و کرده کوفت شیرینی
 :گفتم که  داد تکون تاسف نشونه به و سرش مامان

 اسحاب قوم این از داره کوزت مثل  صبح از بدبخت سارای میگم؟ دروغ مگه-
 .کنهمی کمک سارای به یکم زلیله زن پسرت خوبه حاال کنهمی پذیرایی کهف
 :گفت کالفگی با مامان

 .شو حاضر پاشو دختر نکن غرغر اینقدر-
 :گفتم و ایستادم مامان روی به رو و پایین اومدم تخت از
 بیان؟ کیا قراره حاال میشم، حاضر باشه-

 :گفت رفتمی در سمت که طوریهمین مامان
 .اینا تینا عمه-
 از که بود بابام خواهر تنها تینا عمه نالیدم، برگشتگیم بخت همه این از دلم تو
 نبود بد هم محمود آقا شوهرش بود مهربونی زن تره کوچیک دوسالی بابا
 و بود لوس خیلی که اشون بچه تنها و من عمه پسر سیریش کیوان اون اما...اام
 کردم؟می تحمل جوری چه

 سایه جون سایه میگه میاد راست رهمی چپ چسبید،می من به زالو مثل همش
 .ساعته چهار و بیست حناق و جونسایهای جون،
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 :اومدم خودم به مامان زدن صدا با
 ت؟کجاس حواست سایه! سایه-
 :گفتم آویزون لوچه و لب با
 !بله؟ یعنی...ها-

 :گفت و داد تکون برام سری تاسف با دیگه بار یه مامان
 .بزنم سر آشپزخونه به برم من دختر، دیگه حاضرشو-

 .کردم باز و درش و کمدم سمت رفتم سریع و گفتم ایباشه
 بپوشم؟ چی خب اوم،
 بود مردونه پیراهن مدل که آبی پیراهن یه که چرخوندم چشم هاملباس بین کمی
 .گرفت و چشمم شدمی جمع کش با نه*سی زیر از و

 آبی جین شلوار یه برداشتم و اون رضایت با بود، ست هامچشم رنگ با رنگش
 پوشیدن به کردم شروع و برداشتم هم داشت هم سفید محو های خط که تیره
 .لباسام
 کردم نگاه خودم به و تادمایس آینه روی به رو رفتم کارم شدن تموم بعد
 جلب حسابی که بود سرم باند زیر همش چون بدم مدل و موهام تونستمنمی
 .کردمی توجه
 شکل و بیام در روحیبی از که زدم صورتم به کرم کمی و لب برق کم یه پس

 .بشم آدمیزاد
 .انداختم سرم روی هم لباسم همرنگ آبی شال یه

 .شدم آماده خب
 زنگ اومدم پایین پله سومین از که همین رفتم ها پله سمت به و بیرون اتاق از

 .اومد در صدا به خونه
 .اومدم پایین هاپله از تند تند و کردم فوت رو نفسم حرص با

 .کرد باز و در و رفت تصویری آیفون سمت به سارای
 نگهم و گرفت و زومبا مامان که رفتممی هاکاناپه سمت به بیخیالی با داشتم
 :گفت گوشم کنار داشت

 . دارم آبرو اتعمه جلو من هاکنی اخالقی بد کیوان با باز نبینم-
 :گفتم ناراحتی با
 .نمیاد خوشم چسبه،می بهم دوقولو چسب عین همش کیوان خب مامان-

 لحظه چند کرد، بازش و رفت خونه در سمت به کنه توجه حرفم به اینکه بدون
 :شد خونه وارد صدا و سر با ناتی عمه بعد
 عمه؟ دل عزیز شده چی بشه فدات عمه الهی-

 !بودا خوبی بازیگر عجب شد، کوله و کج قیافم
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 :گفتم و رفتم عمه سمت به
 ...عم سالم-
 و دست به کردم شروع میشم، خفه دارم کردم حس بزنم و حرفم بقیه خواستم تا
 .زدن پا

 :گفت فین فین با عمه
 .من برم تنتگف عمه قربون-

 :گفتم زور به میاد در کاسه از داره هامچشم کردم حس که داد فشارم دیگه یکم
 .کنه...ن...خدا...خ-
 دوباره خواستم تا کشیدم راحت نفس یه که آورد بیرون بغلش از منو دفعه یه

 . کرد تفی تف حسابی و صورتم بزنم حرفی
 و مامانم سمت رفت و کرد ول شده توفی صورت با منو تینا عمه بالخره
 .کنه پرسی احوال باهاشون تا سارای
 شلوار با نارنجی تیشرت یه افتاد کیوان به چشمم که گرفتم ازشون و نگاهم
 .حلقم تو تیپش یعنی بود، پوشیده زرد چسبون

 بود ورزیده حدودی تا و بلند قد داشت خوبی هیکل و ظاهر تیپش خالف بر
 .بود کرده جذابش حسابی اش برنزه پوست و فشن موهای
 .اومدنمی من چشم به اصال اشقیافه گندش اخالق این با البته
 :گفت چاپلوسی با و اومد سمتم به چندشی لبخند با
 .نده بد خدا جون، سایه سالم-

 .زنهمی صدا و اسمم عشوه با هم چقدر جون، سایه کوفت  
 :گفتم ایزوری لبخند با
 .مرسی سالم-

 و تر مرتب منم ابروهای از حتی که افتاد اشخورده دست ابروهای به نگاهم
 .بود تر کوتاه
 مردونه قشنگ بود نزده ابروهاش به دست اصال سیاوش، به رحمت صد باز
 .بود
 .بوسید رو گونم کیوان بیام خودم به اینکه از قبل
 .کردم پاک رو اشبوسه جای دستم با و گرفتم فاصله ازش اخم با

 .کرد پرسی احوال صمیمانه باهاش و سیاوش تسم رفت باز نیش با اونم
 که بشینم هامبل از یکی سمت رفتم عمم شوهر محمود آقا با کردن سالم از بعد

 .اومد در صدا به آیفون دوباره
 بهم داره ابرو و چشم با مامان دیدم که بده جواب بره یکی تا موندم منتظر کمی
 .در   پشت کی ببینم برم که کنهمی اشاره
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 .شدم خیره بهش و رفتم آیفون سمت به کشیدم که فیپو با
 .زد برق هامچشم بودن، در پشت ساواش و خانوم یگانه و کیومرث آقا
 :گفت من به بابا
 .دخترم کیه-

 :گفتم و شد باز در دادم، فشار رو دکمه بردارم آیفون از رو نگاهم اینکه بدون
 .اومدن فرنیک خانواده-

 ذوق چقدر الهی کنه، بازش تا رفت ورودی در سمت به خوشحالی با ایسار
 .شد مرگ
 به میاورد رو چایی سینی داشت که مامان چی، واسه دونستمنمی داشتم هیجان
 :گفت من
 .بیار رو میوه ظرف برو جان سایه-
 رو میوه ظرف و رفتم خونه آشپز سمت به سریع و گفتم چشمی میلیبی با

 .دیدم در جلوی رو کیوان که برگردم مخواست برداشتم،
 بود ثابت صورتش روی که لبخندی با شدم، خیره بهش کمی و کردم مکث
 .کرد می نگاهم
 .هست پرو البته شد،می پرو زود وگرنه دادممی رو بهش نباید
 :گفتم سردی با و کردم نازک براش چشمی پشت
 داری؟ الزم چیزی-

 :گفت رهبردا نگاهم از و نگاهش اینکه بدون
 .کنم کمک بهت اومدم جون سایه آره-

 بغلش تو آروم رو میوه ظرف و نزدیکش رفتم تعارف بدون جون، سایه مرض
 :گفتم ژکوند لبخند یه با گرفت، و ظرف تعجب با که کوبیدم

 . میارم رو هادستی پیش منم ببر و این زحمتبی پس-
 میوه ظرف به و داد تکون باشه معنی به و سرش متعجب صورت همون با

 .پرید باال ابروهاش و کرد نگاه
 برای نه آشپزخونه تو اومدی من به چسبیدن واسه که فهممنمی کردی فکر حقته

  کمک؟
 .بوزینه پسره خرم من کرده فکر
 :گفتم کیوان به رو و برداشتم هارودستیپیش بود لبم رو که پوزخندی با
 سرم پشت هم تو ببرم رو اینا نم تا عمه پسر کنار برو در جلوی از زحمتبی-
 .بیا

 پذیرایی سالن سمت به و شدم خارج آشپزخونه از رفت، کنار و گفت ایباشه
 .اومدمی دنبالم زشت اردک جوجه مثل من از کمی فاصله به کیوانم رفتم
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 چسب لقب واقعا میاد دنبالم داره من به چسبیده جوریاین که مامانشم من انگار
 .میاد بهش رازی
 که افتاد کیومرث آقا و جون یگانه به چشمم شدم پذیرایی سالن وارد که ینهم

 .کردنمی پرسی احوال اینا تینا عمه و بابا و مامان با در جلوی
 نگاه پاش تا سر به بود سیاوش با زدن حرف مشغول که افتاد ساواش به نگاهم
 .کردم
 که باال بود دهدا آرنج تا و هاشآستین که خوشگل جذب خاکستری پیراهن یه

 طرف به هم موهاش بود، پوشیده مشکی کتان شلوار یه با اومدمی بهش خیلی
 .شده جیگر چقدر المصب بود، داده حالت باال
 :برداشتم ساواش از چشم هول با جون یگانه صدای با
 .نده بد خدا دخترم سالم جان سایه-

 کردنش بغل ایبر و میز رو گذاشتم هارو دستی پیش سریع من که سمتم اومد
 .شدم قدم پیش

 رو لبخندی بود، تر صادقانه و تر بخش آرامش تینا عمه از جون یگانه آغوش
 :گفتم و اومدم بیرون بغلش از گرفت شکل لبام
 .اومدین خوش دارین، لطف مرسی-
 :گفت ایپدرانه لبخند با کیومرث آقا
 .سالمی که شکر رو خدا دخترم باشه دور بال-
 .کرد دعوت نشستن به رو همه بابا و گفتم یامرسی خجالت با

 !! واه کرده اخم دیدم که کردم نگاه ساواش به چشمی زیر
 کنه؟می نگاه کیوان و منو به داره جوریاین چرا این
 .خندیدمی سیاوش با داشت که پیش دقیقه چند همین تا
 :اومدم خودم به مامان صدای با
 .کن پخش رو ها میوه دخترم-

 نگاه یه من به نگاه یه رفته باال ابروهای با مامان که برداشتم رو اهدستی پیش
 :گفت و انداخت بود گرفته دستش رو میوه ظرف کارا خدمت مثل که کیوان به
 .بگیر کیوان آقا از رو میوه ظرف سایه-

 .منه نقشه وقت حاال زدم، ای موزی لبخند
 :گفتم مظلومیت با
 درد دستشون آقان، خیلی کنن کمک من به خواستن کردن لطف کیوان آقا-

 .نکنه
 :گفت باز نیش با بود اومده خوشش من حرف از که کیوان

 . کنم کمک جون سایه به خواستم خودم من آره آره-
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 :گفت غرور با عمه
 .آقاست پارچه یک پسرم ماشاال آره-

 .دیدیم هم بودنش آقا زارت،
 نگاه گذاشتم دستی پیش ساواش برای وقتی کردیم تعارف رو هامیوه باهم

 .کردمی نگاهم حرص با ترسوند منو بدجوری اش َخسمانه
 محسوس نا ساواش که بشینم سارای پیش برم خواستم هامیوه تعارف بعد

 .نشستم کنارش شدم پرت که کشید رو پیراهنم
 :گفت گوشم زیر که بودم زده بهت کارش این از
 .شدی که جونشم سایه پس-
 :گفتم متعجبی و آروم صدای با
 کیه؟ منظورت-

 گذاشت، بود مبل روی خودش و خودم بین که راستم دست روی و دستش
 دردم کمی کرد، وارد فشاری بهش و گرفت و دستم پشت بود داغ خیلی دستش
 .کنم اخم شد باعث که اومد
 :غرید حرص با لب زیر
 آره؟ آقاست، خیلی که-
 :گفتم بیشتری تعجب با
 گی؟می و وانکی-

، به منظورش فهمیدم شد بیشتر دستم روی که دستش فشار  به درد با اون 
 .ناراحته و عصبی حد چه تا که کنم حس تونستممی کردم، نگاه صورتش

 کنه؟می طوری این چرا
 دقیقه یه کنم درک رو ساواش تونستمنمی اصال بودم نزده خاصی حرف که من
 خوشم شخصیتش جنبه این از من که کنه،می شیطنت و مهربونه و شاد بینیمی
 میاد،
 که شهنمی باورت اصال که کنهمی رفتار باهات خشک و سرد جوری بعد دقیقه
 مهربونه، ساواش همون این

 حساب ازش ناخوداگاه که میشه پرخاشگر و عصبی چنان هم بعد لحظه
 .بریمی
 .اعصابش رو َپرونممی ملخ ای مواقع چنین در که من از غیر به البته
 حرف حال در بقیه خداروشکر کردم، نگاه اطراف به و اومدم بیرون فکر از

 .نبود ما به حواسش کسی و بودن زدن
 :گفتم ساواش به نگرانی با حال این با اما
 .ببینه کسی ممکنه بردار، رو دستت ساواش کنممی خواهش-
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 که دید لشونداخ چی دونمنمی کرد، نگاه چشمام به برگشت و زد پوزخندی
 خجالت با شد باعث که کرد نوازش و دستم روی آروم کرد کم و دستش فشار
 .پایین بندازم و سرم

 که بود نگذشته فکرم این از زیادی زمان شد، مهربون بازم که خداروشکر
 .نشست کنارم اومد باز نیش با کیوان
 بین من دقیقا کنارم کیوان نشستن با حاال بود، نفره سه مبل که بود این بدبختی

 .بود کرده گیر دوتا این
 .شد متوقف بود نشست کنارم که کیوان دیدن با ساواش دست نوازش

 .شدم خیره ساواش به استرس و نگرانی با منم داد بیرون رو نفسش حرص با
 با بود پرتقال و سیب از پر که صورتم جلوی ایدستی پیش گرفتن باقرار
 .کردم نگاه یوانک به تعجب

 :گفت و کرد نگاه چشمام به لبخند با
 .بشی تقویت بخور جون سایه بفرما-

 :گفت کیوان به سردی لحن با ساواش که بزنم حرفی خواستم
 .بخوره بگیره پوست میوه تونهمی خودش نشکسته دستش شکسته، سرش-
 کرد می نگاه ساواش به تعجب با هم کیوان کردم نگاه ساواش به ناراحتی با

 :گفت آرومی صدای با لب زیر و انداخت پایین و سرش ساواش
 .بشین دیگه جا یه برو شو بلند-
 :گفتم حال این با بودم نشده منظورش متوجه اینکه با
 بشینم؟ برم کجا-

 االنم نذاشتی تو که بشینم سارای پیش برم خواستممی نیست، ایخالی مبل دیگه
 .نشسته کنارش سیاوش

 گفت کالفگی با
 .کنیم عوض و جاهامون بیا پس-
 :گفتم ناباوری با
 .نیار در بازی ضایع کنی؟اینقدرمی طوری این چرا! ساواش وای-

 دندونای با و برگردوند سمتم به و صورتش کردم، اعصبانیش بیشتر اینکه مثل
 :گفت شده کلید
 ...که کنیمی فکر تو بازی؟ ضایع-

 :گفت و ساواش حرف وسط پرید کیوان
 افتاده؟ اتفاقی جون ایهس-

 کشید، ایکالفه پوف با ساواش
 آورد؟می در بازی حساس اینقدر ساواش چرا آخه بودم شده گیج
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 :گفتم کیوان به رو
 .نشده چیزی نه-

 :گفت و زد لبخندی
 .کنهمی تر خوشگل و چشمات...میادا بهت آبی رنگ راستی-
 فکری چه خودش با رازی چسب این شدم، بمتعج یهوییش کردن تعریف از

 !کرده؟
 دلهوره با شد، بلند جاش از حرص با ساواش که بدم رو جوابش خواستم
 .کردم نگاهش

 راه بزن بزن خوادمی نکنه انگشتام با بازی به کردم شروع زیادی استرس از
 بندازه؟
 علومم کشید عمیقی نفس و برداشت کیوان روی از پوزخند با و برزخیش نگاه
 .کنه می کنترل و خودش زور به داره که بود

 :گفت خوردنمی تکون و بود ایستاده که ساواش دیدن با جون یگانه
 پسرم؟ شده چیزی! ساواش-
 از پر نگاهم من اما کردن نگاه ساواش به تعجب با هم بقیه جون یگانه حرف با

 .بود نگرانی
 :گفت ایگرفته لحن با کنه نگاه کسی به اینکه بدون ساواش

 .بخورم هوا کمی حیاط تو رممی من اجازه با-
 .شد خارج و رفت در طرف به سرعت با و نموند کسی جانب از حرفی منتظر

 کنه رنده اعصاب صدای با که بودم شده خیره رفتنش مسیر به ناراحتی با
 .بستم حرص با و هامچشم کیوان

 اسمش؟ بود چی پسره، این-
 بود؟ زده زل من به هارغضبمی مثل اینقدر چرا ساواش

 میزدم جا همین وگرنه کنم، حفظ و خودم آرامش تا کشیدم دیگه عمیق نفس یه
ش و لَت  .کردممی پار 
 .بخور میوه بفرما حاال داره، مشکل معلومه نزن حرف باهاش زیاد-

 :گفتم بهش رو اعصبانیت با و کنم کنترل و خودم نتونستم دیگه
 .کن کوفت میوه بشین خودت دوما   ریدا مشکل خودت اینکه اوال-

 .کرد نگاهم زده بهت حرف این شنیدن با کیوان
 .نگفت چیزی دیگه و گرفت ازم و نگاهش اخم با بد لحظه اما
 .نشی پروتر این از تا گفتممی بهت و همین باید اول از! همین   آها
 ......برداشتم ازش و نگاهم چشمی پشت با
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 افتاب غروب تا چیزی بود، برنگشته هنوز اشساو و بود گذشته ساعت نیم
 .بخوره سرما هوا شدن سرد با که ترسیدممی و بود نمونده باقی
 اینا کردم نگاه بقیه و بابا و مامان به لبم، جویدن به کردم شروع اضطراب با 

 شن؟نمی خسته زدن حرف از چرا
 و سرش و افتاد نم به مامان نگاه که شدم بلند جام از کنم، تحمل نتونستم دیگه
 :گفتم لبم حرکت با که داد تکون" شده چی" معنی به
 .بخورم آب رممی-

 .شد جون یگانه با زدن حرف مشغول دوباره و گفت ایباشه
 بعد بود بسته پشت از و فیل دست المصب کردم، نگاه کیوانم به چشمی زیر
 کنه،می کوفت میوه داره نشسته االن تا زدم بهش که حرفی اون
 .بترکی بادکنک مثل که بخور قدراین خورب
 .برداشتم ازش رو نگاهم و چرخوندم و سرم پوزخند با

 حرکت آشپزخونه سمت به آروم نکنه شک مامان مخصوصا کسی کهاین برای
 .کردم
 کردم عوض در طرف به و مسیرم شدم، دور دیدشون مقابل از اینکه محض به
 .دویدم در طرف به هامانگشت نوک با دزدا مثل و
 .بستمش آروم شدم خارج در از بشه من متوجه کسی اینکه از قبل 

 حیاط دور تا دور به و نگاهم و فرستادم بیرون راحت خیال با رو نفسم
 هوا هست هم پاییز که روزا این بود میش و گرگ هاصبح مثل هوا چرخوندم،

 .داشت سوز هم کمی شد،می تاریک زود
 شروع کردم، بغل رو هامدست و کردم فینی فین خوردگیم سرما یادآوری با

 پیدا رو ساواش بشه نبودنم متوجه کسی اینکه از قبل باید رفتن، راه به کردم
 کنم

 !باشه؟ رفته بیرون حیاط از نکنه نبود اما گشتن، به کردم شروع
 پخش پراکنده بصورت حیاط کنار که مجنون بید درختای طرف به ناامیدی با

 .رفتم بودن آورده وجود به رو باغ مثل اییفض و بودن شده
 طرف به شدت به بازوم که برگردم خواستم ناراحتی با نباشه، هم اینجا شاید
 .شد کشیده عقب
 شده ساواش داغ هایدست اسیر بازوم برگشتم، عقب به کشیدم هینی ترس با

 .شدم خیره خشمگینش هایچشم به بود،
 کم اعصبانیتت از هنوز ساعت نیم گذشت بعد که دیدی من از چی المصب د  

 نشده؟
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  کردی؟ سکوت چرا
  زنی؟نمی حرف چرا
  داره؟ حرف من با نگاهت کنممی حس من چرا
  داری؟می نگه دلت تو رو حرفات کنممی حس چرا
  کنی؟نمی باز رو زبون که ترسیمی چی از
 .بزن حرف ساواش بزن حرف خدا رو تو
 دلم شدم، خیره هاشچشم تو سکوت تو منم گفتم دلم تو که حرفایی خالف بر
 .کنه حس و بخونه هامچشم تو از رو هامحرف خواستمی
 .کشید خودش همراه رو بازوم داره بر نگاهم تو از و نگاهش که این بدون

 از کمی فاصله به خودشم چسبوند، بهش و برد ها درخت از یکی سمت به منو 
 .دیدنمی رو ما شدمی خارج در از کسی اگه جوریاین د،ایستا جلوم من
 حرف منتظر من اما دونمنمی اونو شد،نمی قطع مونچشمی تماس هم لحظه یه

 .بودم زدنش
 تونستمنمی جوریاین پایین، انداخت و سرش کردن پا اون و پا این کمی بعد
 .ببینم رو رنگش خوش هایچشم
 :کرد زدن حرف به شروع ایخسته صدای با
 که لحظه هر چرا پس نده؟ آزارم که نگفتم مگه نکن؟ اذیتم نگفتم بهت مگه-

 کنی؟می خراب و حس این داره خوبی حس بودن کنارت کنممی حس
 بدی؟ بازیم همش داری دوست میاد؟ خوشت کردن بازی از کنی؟می گیجم چرا
 به شروع ریت بلند صدای با ایستاد من به پشت و کرد ول شدت با رو بازوم
 : کرد زدن حرف

 جلب خوایمی همش چرا دیگه، یکی مال کردنت ناز منه، مال ضعفت و غش-
 کردم؟ توجه بهت کم من میاد؟ خوشت کنه توجه بهت کسی اینکه از کنی؟ توجه
 ...چرا ندیدی؟ و هام توجه چرا ندیدی؟ و نگاهام چرا

 اشکم از خیس صورت دیدن با که بده ادامه رو هاش حرف خواست و برگشت
 .کرد زمزمه رو اسمم لب زیر و کرد قطع و حرفش زده بهت

 هاشچشم تو کردممی فکر که حرفایی بود؟ دلش حرفای این شنیدم، بالخره
  بود؟ اینا زنهمی موج
 !خدا؟ داشت درد اینقدر چرا پس
 کنم؟می ناز دیگه یکی برای من
 ام؟توجه جلب دنبال من
 کنم؟می ضعف و غش جلوش من
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 و کردم بهش رو پشتم گریه با نبودم، ها حرف این شنیدن منتظر من نه، بخدا
 .گرفت رو بازوم دوباره که برگردم خواستم
 که بگیره و دستم دیگه بار یه خواست کشیدم بیرون دستش از شدت با و بازوم
 .نذاشتم
 بهش پشت از جوریاین کرد حلقه دستام و شکمم دور و دستاش و شد کالفه
 .بود کرده بغلم....بودم دهچسبی
 لرزونی صدای با و کردم تقال نکرد آرومم قبل دفعات مثل آغوش این اما...اما
 :گفتم
 .برم بزار کشم،می جیغ وگرنه کن ولم کن، ولم-
 :گفت پشیمونی صدای با و کرد نزدیک گوشم به و سرش نفس نفس با
 .بدی گوش هامحرف به باید بری، ذارمنمی-
 : گفتم بغض با
 .شنیدم کافی اندازه به مونده؟ هم ایدیگه حرف مگه حرف؟ کدوم-

 :گفت پشیمونش لحن همون با که کردم تقال بازم
 .گفتم چیزی یه عصبانیت روی از ببخش، منو-
 :گفتم آرومی حق حق با
 .زننمی و دلشون حرف عصبانیت تو آدما ولی -
 .نبود من دل حرف این ولی-
 :گفتم ای گرفته صدای با
 بود؟ چی پس-

 مکثی بعد بشم، اذیت که جوری نه اما کرد حلقه شکمم دور تر محکم و دستاش
 :گفت آرومی لحن با
 .ات عمه پسر بخاطر-
 :گفتم تعجب با
 چرا؟ کیوان؟ بخاطر-

 :گفت و گذاشت شونم روی و سرش و کشید ای کالفه هوف
 .افتهمی اتفاقاتی چه داره که ببین سایه، کن دقت اطرافت و دور به یکم-
 :گفت زنه می حرف خودش با داره انگار که تری آروم صدای با
 خنگی؟ و گیج اینقدر چرا-
 :گفتم و کردم تقالیی بازم حرص با حرف این شنیدن با
 .زهرمار برج خودتی خنگ و گیج-

 گرفت حرصم بیشتر خنده،می داره که بفهمم شد باعث که خورد تکون شکمش
 داشت؟ خنده من حرف کجای
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 :گفت زدمی موج توش خنده که صدایی اب
 الیاه بود شده مشخص االن تا تو منو تکلیف که نبودی خنگ و گیج اگه-

 .حضرت
 به کرد، شل و دستاش شدم جا به جا بغلش تو کمی نشدم متوجه و منظورش
 :کردم زمزمه و کردم نگاه براقش و سبز هایچشم تو و برگشتم طرفش

 تکلیفی؟ چه-
 نچی نچ و چرخوند صورتم تو و نگاهش نگفت، چیزی و کرد نگاهم دار معنی
 .گفت لب زیر
 کجا از و اشک همه این تو آخه کردی؟ چیکار صورتت و ها چشم با نگاه-

 دختر؟ میاری
 همزمان که گذاشت صورتم روی و کرد باز  دورم از رو دستاش از یکی 

 .ببندم رو هامچشم شد باعث
 خیسی رد تا کشیدمی هامچشم و هاگونه یرو گونه نوازش رو دستش انگشتای
 .کنه پاک رو اشک
 وصف بود شده سرازیر دلم به که آرامشی بودم، رفته فرو عجیبی خلسه توی

 .بود نشدنی
 درگیر نگاهم بازم و کردم باز رو هامچشم هاش انگشت نوازش شدن متوقف با

 شد، جادوییش سبز نگاه
 ...و کرد مخ صورتم سمت به کمی و سرش که کردم حس
 که کرد فوت صورتم تو رو داغش نفس نگهداشت، صورتم متری میلی چند تو

 .دادم قورت سختی به و دهنم آب بشه، مورم مور شد باعث
 از داره امکان لحظه هر کردممی حس که بود شده تند قدری به قلبم ضربان
 تکون تونستمنمی دادم، فشار هم روی و بستم رو هامچشم بیرون، بزنه سینم

 .بخورم
 همین و گرفت،می من از رو العملی عکس هر قدرت ساواش کنار در بودن

 .بود عجیب و گنگ واسم موضوع
 شیطون نگاه و کردم باز رو هامچشم آروم که بود گذشته دقیقه چند دونمنمی

 .کرد غافلگیر منو ساواش
 ای لبی زیر نچ نچ با و کرد ورد صورتم مقابل از و صورتش عجیبی لبخند با

 :گفت
 .گممی بازم حضرت، الیاه بودم گفته بهت بار یه-
 :گفت ای کشیده لحن با
 .منحرفی خیلی خیلی-
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 خنده، زیر زد بلند حرفش این دنبال به
 بینممی که باریه اولین بگم جرعت به تونستممی شدم، خیره ساواش به زده بهت
 بودم ندیده و خندیدنش مدل این حال به تا خنده،می بلند و آزاد اینقدر
 اون پایین، انداختم سرم دلخور حرفش یاداوری با اما خندید،می قشنگ چقدر
 من؟ اونم منحرف؟ گفت؟ چی

 هر منم و دادمی انجام و حرکت این که بود باری سومین این گفتمی راست
 .بوسه*ب منو تا زدمی خشکم بز مثل بار
 قدم چند هنوز برم، که برگشتم سریع حرف بدون تگرف حرصم خودم کار از

 :گفت و گرفت و بازوم دوباره ساواش که بودم نکرده حرکت
 .کردما شوخی شد؟ چی ه ی ه ی ه ی-

 بازیم داره ساواش کردممی فکر بودم شده طوفانی دفعه یه چرا دونستمنمی
 و کنه امتحانش خواستمی کلک این با بار هر که عروسک یه مثل دهمی

 بود، شده تموم گرون واسم فکر این بخنده،
 رو بود شده باعث که کردمی سنگینی دلم رو هم دیگه حسی یه دونمنمی اما 

 .بودم شده گیج...بزنه دامن فکرم
 :گفت نگرانی با دید و سکوتم وقتی ساواش

 شده؟ چت سایه-
 یاد به و خاطراتمون همه نفس نفس با و کردم خارج دستش از رو دستم عصبی
 هاچشم مقابل از همه هااذیت و هاتیکه هاشوخی هاتالفی دعواها همه آوردم،

 بودم؟ متنفر ساواش از من شد، رد
  نیستم؟ االن چرا پس بودم، قبال آره
 ندارم؟ رو قبلی تنفر حس اون چرا

 بود؟ آورده سرم بالیی چه فرنیک ساواش
 :تگف نگرانی اخم با و گرفت رو دستم دیگه بار یه
 ...چ سایه-

 :شدم خیره هاشچشم به و حرفش وسط پریدم
 .ام امیری سایه من که نره یادت نده، بازی منو فهمی؟می نیستم عروسک من-
 :گفت جدیت و اخم با
 .دمنمی بازیت که من حرفیه؟ چه این نیستی عروسک که معلومه-

 داشتم عجیبی حال یه بود، شده چم دونمنمی خودمم کردمی خفم داشت بغض
 خدا؟ شده چم آخه بود، گنگ دونمنمی
 گوشم کنار و کرد بغل منو نگرانی با ساواش لرزیدمی داشت بغض از چونم
 :گفت
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 .شدی ناراحت که ببخش خب؟ کردم شوخی فقط من! دختر آروم هیش-
 هر از جلوگیری برای چکید چشمم از اشک قطره یک بود، جادو بغلش

 .شدم خارج بغلش از سریع بیاره جومه دلم به بود ممکن که احساسی
 به نگاهی نیاوردم خودم روی به ولی دیدممی رو نگرانی و ناراحتی نگاهش تو
 .بود شده قبل از سردتر کمی و تاریک هوا کردم بر دور
 :گفتم ای گرفته صدای با و پایین انداختم و سرم
 .داخل برگردیم بهتره-

 خونه سمت به تند های قدم با گشتم،بر سریع و نموندم جانبش از حرفی منتظر
 .کردم حرکت

 هم االن داشتم، حسی یه بار هر که افتاد برام اتفاق کلی ساعت یک از کمتر تو
 شکل کجا از حس این منشاء دونم نمی اما بود اومده سراغم به ناراحتی فقط
 .گرفتمی
 تکون سر فقط دیگران حرف مقابل در و بردممی سر به سکوت تو مدت تموم
 .نه یا بله گفتممی یا دادممی

 مامان هایمخالفت خالف بر ، بودم کرده امشب شام تدارکات سرگرم و خودم
 .کردم درست دسر و ساالد نوع چند کن استراحت برو گفتمی که

 راضی این بودم، دور ساواش مخصوصا بقیه از و بودم آشپزخونه تو همش
 .بمونم دور ساواش از خواممی چرا که دونستمنمی دممخو بود، کرده ترم
 .بودم شده دیگه جور یه امشب کال بود، کرده کالفم همین
 پیشم اومدن بار چند سارای و سیاوش حتی که بودم شده آروم و ساکت قدری به
 .شده چم که کردن سوال ازم و

 فهمیده کنم فکر رفتم، َدر سواالتشون دادن جواب از جوری یه بار هر من ولی
 .نیاوردن روم به ولی بودیم حیاط تو ساواش منو که بودن
 نگاه ساواش به نه غذا میز سر کردیم آماده سارای و مامان کمک با و شام
 .کیوان به نه کردم
 بهش بودم زده بهش که حرفی بخاطر که بود معلوم کیوان رفتار از البته

 .بودم هم راضی گرفتنمی تحویلم چون برخورده
 این از دونستممی کردم حس خودم روی مدت تموم رو ساواش سنگین نگاه اما
 .نبود خودم دست اما میشه دلخور ایتوجه کم

 کردم سرگرم ظرفا شستن و میز کردن جمع با رو خودم هم شام از بعد حتی
 با و آب لیوان یه که منی بود کرده تعجب میاورد در شاخ داشت دیگه که مامان
 صدا و سر بدون و ظرف کوه یه دارم جوری چه االن شستممی غرغر کلی
 !شستممی
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 نگاه بهم دلخوری و ناراحتی با ساواش اینا، عمه و فرنیک خانواده رفتن موقع
 .بشم پشیمون بچگونم رفتار از شد باعث که کرد خداحافظی و کرد
 .نبود شامکان اما دونمنمی و رفتارهام دلیل خودمم که بگم بهش تونستممی کاش
 .کردم زندونی اتاقم تو رو خودم و کردم بهونه رو خستگی رفتن وقتی
 موندن ساکت اما هست چیزی یه دونستنمی اینکه با که بودم ممنون خانوادم از
 .کنم خلوت خودم با گذاشتن و نپرسیدن سوالی ازم و

 که کردم فکر احساسم و امشب اتفاقات به قدراون و کشیدم دراز تخت روی
 اتفاقی چه دیگه ساعت یک قراره اینکه از غافل رویا بدون خواب یه برد وابمخ

 .افتهبی برام
 باز رو هامچشم اما شدم بیدار دستی نوازش با که بود چند ساعت دونمنمی

 :گفتم آلودیخواب و خمار لحن با نکردم،
 .ستمخ خیلی بخوابم، دیگه کمی بذار خدا رو تو مامان-

 چشمم شک با شد، نصیبم سکوت فقط اما بودم مامان جانب از حرفی منتظر
 تو محوی سایه دیدن با که دهنمی و جوابم چرا مامان ببینم تا کردم باز رو

 از خواب پایین، ریخت هری قلبم بود، سرم باالی دقیقا تختم روی که تاریکی
 .شدم هوشیار و پرید سرم
 مانعم و نشست دهنم روی قدرتمندی دست اما بکشم جیغ که کردم باز و دهنم
 .َمرده یک به متعلق دست این که فهمیدم دقت کمی با شد،
 رو هامچشم کرد، نزدیک سرم به و سرش که تقال به کردم شروع ترس با

 کنار آرومی صدای با شخص اون که زدم صدا رو خدا دلم تو و بستم محکم
 :کرد زمزمه گوشم

 .ساواش...منم آروم هیش-
 بدم، تشخیص و اشچهره کردم سعی تاریکی تو برداشتم تقال از دست زده بهت

 شد باعث که کرد روشن و تخت کنار آباژور آزادش دست با و فهمید خودش
 .بیوفته ج دیش و خسته صورت تو نور
 :گفت خسته لحن همون با بدم نشون العملی عکس اینکه از قبل
 نپرس شدی، شوکه اتاقت تو شب وقت این وت اونم من دیدن از که دونممی-

 صبح تا اومدمنمی اگه دونممی اینو اما دونمنمی خودمم حتی که اومدم چرا
 .شدممی دیوونه
 بهم و هاشحرف روی تمرکز اجازه و بود دهنم روی دستش بودم، شده گیج
 .دادنمی

 :فتگ ُملَتسمی نگاه با برداره رو دستش اینکه از قبل اما فهمید خودش
 .نکن جیغ جیغ خواهشا اما دارممی بر و دستم-
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 دهنم روی از و دستش تردید با کردم بسته و باز باشه معنی به رو هامچشم
 .کشیدم عمیقی نفس شدت با برداشت،

 .بشم خفه بود مونده کم سینم تخت گذاشتم و دستم
 دایص با و زدم زل بهش شدم، خیز نیم کمی و دادم قورت سختی به و دهنم آب

 :گفتم ایگرفته
 تو کسی اگه دونیمی اومدی؟ اینجا به شب وقت این چرا خوبه؟ حالت ساواش-

 میوفته؟ اتفاقی چه ببینه اینجا رو
 :گفت و زد حالتش خوش موهای به چنگی کالفگی با
 کارم دونممی اینجام شب وقت این چرا دونمنمی خودمم سایه، نیستم خوب-

 .کشیدنمی صبح به شبم اومدمنمی اگه کن باور اما نیست درست
 :گفت و کرد نگاه زدم بهت یچهره به
 و خودت توی همش فقط اینکه بود ناراحتی و دلخوری از پر که امشبت رفتار-

 و ناراحت قدراین رو امیری سایه حال به تا من کرد، نگرانم بودی ساکت
 به خونه رفتم هک وقتی حتی باشی، خودت که شدنمی باورم بودم، ندیده افسرده
 باهات باید بخوابم، و کنم تمرکز تونستمنمی اصال که بودم ریخته بهم قدری
 .فهمیدممی و ناراحتیت دلیل باید زدممی حرف
 .گرفت دستاش تو و سرش و کشید آهی
 که حاال بودم، ندیده کالفه قدراین رو ساواش حال به تا منم! سوخت براش دلم
 باعث که بودیم شده کننده گیج حس یه دچار دوتامون هر اینکه مثل کنممی دقت
 .بزنه سر ازمون رفتارا این شد

 و کنه صبر فردا تا نتونست که بود گرفته قرار تاثیر تحت قدری به ساواش
 .اومد اینجا به امشب

 .بود گرفته حالم یکم دونمنمی...خب من-
 :گفت و گرفت باال و سرش

 ی؟شد ناراحت باغ توی رفتارم بخاطر-
 :گفت پشیمونی لحن با و دید که و سکوتم نگفتم چیزی

 نداشت، حقیقت اصال و شد زده عصبانیت روی از فقط حرفا اون سایه ببین-
 کن باور بشه، عوض هوامون و حال کمی که بود این بخاطر هم شوخی اون
 .کنم ناراحتت که نداشتم قصد
 .بیاد کسی ممکنه برو لطفا حاال کردم شلوغش من ساواش، دونممی-
 :گفت ایجدی لحن با
 .رمنمی نیستی ناراحت دیگه که نفهمم تا-
 :گفتم حرص با
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 اینجایی شب وقت این توی تو که بفهمه کسی اگه برو تر زود ساواش وای-
 .شیممی بدبخت

 :گفت شیطونی لبخند با
 .بزن لبخند نیستی، ناراحت که کن ثابت اول-

 ساواش وقتی که کرده ثابت تجربه نهمتاسفا بود، کرده گل شیطنتش دوباره
 لبخند جوری مسخرگی با همین برای میارم کم مقابلش در من میشه شیطون
 .گوشم به چسبیده و اومده کش لبام کردم حس که زدم
 روی گذاشت و دستش ساواش چون بود شده داره خنده خیلی قیافم اینکه مثل

 .خوردمی تکون هاش شونه خنده شدت از خندیدن به کرد شروع و دهنش
 فکر البته رفتنمی بیرون به صداش و بود دهنش روی دستش شکر رو خدا
 .باشن خواب همه االن کنم
 :گفتم واقعی لبخند یه با دفعهاین
 .بخوابم منم بذار نشده درست دردسر تا برو حاال زدم، هم لبخند دیدی خب-

 گیجی با اشت،برد دهنش روی از و دستش و کرد نگاهم شیطنت با چشمی زیر
 که بود مشخص کامال کشیدن، خمیازه به کرد شروع که کردممی نگاه بهش
 .ساختگیه خمیازه اون
 :گفت ایخسته مثال لحن با
 .میاد خوابم چقدر که دونینمی حضرت الیاه وای-
 :گفت ذوق با داد فشارش کمی و کشید دستی تختم به
 .ابیدنخو واسه دهمی جون داری، نرمی تخت عجب به به-
 :گفتم شده ریز هایچشم با
 .نکن فکرشم حتی ساواش-
 :گفت و کرد نگاهم ساختگی مظلومیت با
 بدی؟ منم به و تختت از وجب یه میشه چی حضرت الیاه خدا رو تو-
 :گفتم حرصی و شده گرد هایچشم با
 عمرا من تازه میگیری و تختم کل ساواش ایگنده غول مثل تو وجب؟ یه چی-

 .بخوابی کنارم اینجا تو که بدم اجازه
 :گفت خنده با
 چیه؟ مشکلش خوابیدیم بیمارستان تو تخت روی بار یه که ما-

 .ندارم کاریت که من
 صورت با بکشم جیغ سرش خواستمی دلم شد سرخ خجالت از هامگونه

 :گفتم برزخی
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 حتما دفعهاین نگیریم ظرن در رو پسرا و دخترا اومدن اگه البته نشد چیزی آره-
 .گیرنمی رو ما مچ بابا مامان

 :گفت سرخوشی خنده با
 تازه تر   نرم من تخت از کن باور بخوابم تو تخت روی خواممی االن من ولی-

 ...خانوادتم مورد در تخت خیالت ندارم کاریت که گفتم
 به وند،چرخ در تو و کلید اتاقم در سمت رفت و شد بلند و نداد ادامه و حرفش
 :داد ادامه و حرفش و برگشت سمتم

 .فهمهنمی چیزی کسی تخت خیالت-
 خدایا کنم، نگاهش متعجب و شوکه هایچشم با شد باعث که زد بهم چشمکی

؟ دقیقه چند ناراحت و خسته ساواش همون این  پیش 
 .سخته خیلی ساواش شناختن واقعا داد، حالت تغییر سریع چقدر
 روی انداخت و خودش برگشت، لبخند با من شده گرد هایچشم به توجه بدون
 .بست هااشوچشم و تختم
 حوس زهرمار برج ساواش اینکه مثل بود، مونده باز دهنم پروییش همه این از

 !کرده کتک
 :گفتم و زدم بازوش به محکم و کردم گره مشت حرص با
 .منه تخت این بیابونی غول بلندشو-

 :گفت بیخیالی با کنه باز رو هاشچشم کهاین بدون
 زدی؟ محکم خیلی که کردی فکر االن مثال-

 ضربه بود سفت سنگ تخته عین که برجسته هایعضله این با بود، اون با حق
 بود،می نوازش مثل براش من
 درد از پیچوندمش، توانم تمام با و بردم گوشش طرف به دستم اختیاربی باراین
 :گفت تند ندت و شد خیز نیم
 که شلوار کش اومد، کش گوشم آمازونی وحشی دختره کن ول!! آیی آیی...آ-

 .نیست
 :گفتم سرخوشی با بردم می لذت ساواش با کل کل این از بود گرفته خندم
ت نری اتاقم از تا ثانیا اتهآینده همسر آمازونی وحشی اینکه اوال-  ول و گوش 

 .کنمنمی
 :گفت و کرد نگاه بهم زدمی برق که زمردیش هایچشم اون با
 و من تنها و تک ترسناک و تاریک پاییزی، سرده شب این تو میاد دلت-

 !خونه؟ برم بفرستی
 :گفتم خیالی بی با
 . آره-
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 گریه زیر بزنه بود مونده کم بود شده هابچه مثل کرد، تقال بیشتر و شد حرصی
 .کردم حس گونم توی یدیشد درد دفعه یه که خندیدممی ریز ریز داشتم ذوق با
 !! وایی!! آخ
 وگرنه گرفتم، و خودم جلوی اما بزنم جیغ خواستمی دلم وحشی کشید و لپم
 شدن،می بیدار همه

 مونده کم دیگه کشید بیشتر و نکرد ول بیشعور اما بکشم عقب به سرم خواستم
 .بیاد در اشکم بود

 :گفتم درد با و پیچوندم بیشتر و گوشش
 .گرفت درد لپم وحشی ودزیالیگ کن ول!! آخ-
 :گفت دردناکی اخم با
 .من بعد کن ول تو اول میگذره خوش بهش داره من گوش که نه-
 شده بازیگوش و تخس بچه تا دو مثل دومون هر کردم می حس زمان اون تو

 .کردنمی دعوا داشتن که بودیم
 بود؟ ما کله تو مغز اسم به چیزی واقعا
 و کشیدن لپ و پیچوندن گوش حال در بالغ آدم تا دو شب نصف دو ساعت
 .دارین خود جای شماها دیگه کردم شک عقلمون به خودمم هستن، دعوا
 :گفتم لج با
 .تو اول نه-
 .تو نچ-
 :گفتم تهدید با
 .میکشما بیشتر نکنی ول-

 :گفت و نیاورد کم اونم
 .بکشم منم تا بکش-

 :گفتم و کردم گرد و چشم
 .کن ول میگم بیریخت زهرمار برج-
 .کنم ول منم تا کن ول تو-

 اگه صد در صد کردمی درد خیلی لپم خداییش اما بیارم کم خواستمنمی
 .شدمی کبود گونم کردمی پیدا ادامه مون کل کل طوریهمین
 :گفتم شمرده شمرده

 قبوله؟ کنیم،می ول هم با میشمرم سه تا-
 :گفت خوشحالی با
 .قبوله-
 یک-
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 .نیم و یک-
 :گفتم و کردم نگاه شیطونش چهره به اخم با
 دو-
 .دونیم-

 :گفتم و شدم کفری دفعهاین
 !!ساواش عه-

 :گفت و خندید
 .اول از باشه باشه-

 :گفتم و چرخوندم کالفه رو هامچشم
 یک-
 .دو-
 .سه-
 کبود امیدوارم کشیدم دستی لپم به کشیدیم، عقب و دستامون هردومون زمانهم
 .نشه

 !داره هم زوری چه غولَتَشن
 .بود حقش اصال بود شده قرمز گوشش اوخی کردم نگاه ساواش به
 :زد غر و کشید دستی گوشش به
 .خوابمنمی اینجا دیگه شد طوراین که حاال-
 امشب صد در صد کردمنمی و کار این اگه گفتم داری کش" بهتر چه" یه دلم تو

 .شدمی واویال دیگه خوابید،می اینجا
  بره؟ خواستمی چجوری حاال پایین، پرید تخت از

 !اتاقم؟ بود اومده جوری چه اون ببینم کن صبر اصال
 :گفت غرور با و ایستاد کمر به دست که کردم تکرار و سوالم 
 دونستممی قبل از و اینور پریدم حیاطتون دیوار از بازی گانگستر کلی با اول-

 به رو که درختی از داره مه بالکن یه اتاقت اینکه به توجه با کجاست اتاقت
 روی پریدم هاششاخه از یکی کمک با و باال رفتم بود اتاقت بالکن روی
 .بودی نکرده قفل و بالکنت در که بود یار باهام شانس بالکن،
 :گفتم باز دهن با و پرید باال ابروهام

 برگردید؟ خواینمی جوری چه بگین میشه باند جیمز آقای حاال-
 ...!من خوبیه سوال-
 :گفت ترس با
 برگردم؟ جوریچه من سایه-
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 همزمان و اومد اتاقم در شدن کوبیده صدای که بزنم حرفی تمسخر با خواستم
 :شنیدم و سیاوش صدای

 بیداری؟! سایه-
 .کردم نگاه ساواش زده سکته قیافه به وحشت با زایید، گاومون خدا یا

 دوباره خوندممی و اشهدم داشتم منم چرخیدمی خودش دور گیج و بود شده هول
 :اومد سیاوش صدای

 کنی؟ باز و در میشه بیداری، دونممی آبجی سایه-
 با که نشی پیر ساواش ای کنم؟ باز و در که دیوونم مگه نخیر گفتم دلم تو

 .کردی پیرم کارات
 نکردم تلف و وقت سرش، تو زدمی داشت نمایشی که کردم نگاه بهش عجز با
 :گفتم آروم گرفتم، و دستش رفتم سمتش به و شدم بلند تخت روی از و
 .باش زود گردی،می بر اومدی که راهی همون از-
 :گفت و داد قورت و دهنش آب و کرد نگاه بالکن به ترس با
... حاال اما بیام تونستم بودم شده جوگیر موقعاون شو بیخیال من جون سایه-

 .نزن حرفشم
 !سیاوش؟ شینمی بیخیال چرا اوف اومد در هتق صدای دوباره

 .اتاقم اومدی که کردی غلط ترسیدیمی اینقدر که تو-
 یه برادر غیرت بخوای و راستش ترسمنمی که ارتفاع از من دونیمی آخه نه-

 .است دیگه چیز
 :گفتم و دادم هولش بالکن در سمت به
 .باش زود دیگه بخور تکون یاال د   بگی؟ چی نگی و این-

 سیخ تنم به مو ترس از شد باعث که اومد در دستگیره شدن پایین باال صدای
 هول بالکن سمت به و ساواش لگد و مشت با بود، قفل در که شکر رو خدا بشه
 !بودا شده شبی عجب دادم،

 :گفت و زد در دوباره سیاوش
 .دارم کارت کن باز و در بیداری اگه بیداری؟ کردی؟ قفل و در چرا سایه-
 داره؟ باهام کاری چه اوشسی
  شب؟ وقت این اونم 

 !برسون کمک خدا وای
 منتظر منم کرد نگاه پایین به و رفت بالکن هایمیله سمته به هول با ساواش
 :گفتم حرص با نخورد تکون اما بره که بودم
 شده؟ چی دیگه باز-

 :گفت برداره پایین از و نگاهش اینکه بدون



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 میاد؟ کش داره تفاعار واقعا یا کنممی فکر من-
 خورهمی تا جونش به بیوفتم چماق با و بکشم بلند جیغ یه خواستمی دلم

 .بزنمش
 :گفتم ناراحتی با
 .دیگه ب ُجنب ساواش-
 :کرد زمزمه خودش با و داد تکون و سرش 
 قبر تو و آهیل هنوز من بگیری و جونم جوونی تو که نیست انصاف این خدا-

 هیچی خورهمی منو حلواهای همه داره دوست لواح بمیرم، خودم که نذاشتم
 .بشه کوفتش ذارهنمی بقیه واسه
 شده وارد بهم استرس اونقدر دادممی گوش پرتاش و چرت به داشتم حرص با
 بودم افتاده هام ناخن جون به که بود

 :گفتم عصبانیت با ساواش به رو شد بلند در صدای دوباره
 .پایین کنممی پرتت میشم کار به دست خودم یا ریمی خودت یا-

 :گفت و کشید عمیقی نفس
 .رفتم باشه-
 و کلفت نسبتا   شاخه کرد سعی دستش یه با و گذاشت میله َوراون و پاش یه

 نبود، زیاد اتاقم بالکن از درخت فاصله خوشبختانه بگیره رو درخت بزرگ
 .کرد مایل درخت سمت به و خودش کمی و گرفت رو شاخه
 چیزی لب زیر استرس با که کردم نگاه ساواش به شد، بلند در صدای دوباره
 :گفتم آرومی لحن با کرد،نمی نگاه پایین به و گفتمی
 می که حیاطم از نکن صدا و سر لطفا داره، چیکارم سیاوش ببینم رممی من -

 .برو حاال نشه، بیدار سرایدار باش مواظب بشی رد خوای
 در سمت به بستم، و در شدم خارج بالکن زا و نموندم جانبش از حرفی منتظر
 .رفتم فرو خودم بازیگری قالب در کنم بازش اینکه از قبل رفتم اتاقم
 بیدار ناز خواب از تازه من مثال که گیجی حالت با و کردم خمار رو هاممچشم
 تشخیص و سیاوش کالفه چهره ن سبی تاریکی اون تو که کردم باز و در شدم
 :گفت که دادم
 .کردیمی باز و در صبح فردا ذاشتیمی-
 :گفتم ای رفته وا و شل لحن با زد که ایکنایه به توجهبی
 شده؟ چیزی دیگه، بودم خواب خب منی؟ با! ها-
 نکنه و اتاقم به شدن داخل فکر سیاوش که بودم ایستاده در جلوی کامل قصد از
  هوس دیدی وقت یه ندارم، شانس که من بشه داخل بدم اجازه بهش تونستمنمی
 .میشم گور به زنده دیگه بعد و زد سرش به منو اتاق بالکن به رفتن
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 کن باز زبون د   کرد،می پا اون و پا این و پایین بود انداخته و سرش اخم با
 .دیگه مرگته چه ببینم
 :گفت ایکالفه هوف با
 .برهنمی خوابم-

 کی هر مگه بی؟خوابی خط تو زدن امشب همه چرا کردم، نازک چشمی پشت
 من؟ اتاق بیاد باید نبره خوابش

 نبرد؟ خوابت چرا-
 :گفت کننده ناراحت لحن با
 .شد دعوام سارای با-
 زد؟می حرف قسطی چرا خدا ای
  باشم؟ گو جواب باید من شده دعواش سارای با
 .ندارما شانس میگم بشه؟ دعواشون امشب اینا باید حتما وقت همه این

 :داد ادامه خودش و بزنم حرف من نذاشت
 بیرون انداخت خودم اتاق از منو بعد شد دعوامون اهمیتبی موضوع یه سر -

 منو که بزنی حرف باهاش فردا خواممی ازت گیره،نمی خوابم من هم حاال
 .ببخشه

 :گفتم حوصلگیبی با
 .دیگه میاد پیش شوهرا و زن بین دعواها این نباش ناراحت داداش باشه-

 قطعا که نفر یه صدای و سر و افتادن تلپ صدای که نهبز حرفی خواست
 .اومد بود ساواش

 :گفت تعجب با که کردم نگاه سیاوش به ترس با 
 شنیدی؟-

 :راه اون به زدم و خودم
 شنیدم؟ و چی-
 .اومد صدایی یه-
 :گفتم و خندیدم ای زده سکته حالت با
 .داده دستت کار سارای عشق زدی، توهم داداش نه هه هه-
 شدمی دور اتاقم از داشت که همزمان و کشید سرش به دستی گیجی با اوشسی

 :گفت
 .نذاشته برام عقلی سارای کال توا   با حق آره-

 نه؟ بشم بدبخت من که اینه از بهتر کنه شک عقلش به سیاوش که این
 و دهنم آب کردم قفلش کاری محکم واسه بستم در و شدم سیاوش خیالبی

 .شد گرد هامچشم دفعه یه دادم تکیه در به و دادم قورت
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 !بیژن زاده امام یا هیع افتاد، ساواش نکنه بود؟ چی تلپ صدای اون
 تا شدم آویزون ها میله از کردم باز و درش و رفتم بالکن سمت به سریع
 رفت؟ یعنی!! واه نبود، ازش خبری اما ببینم و ساواش
 .باشه نبوده ایجدی چیز صدا اون هکن خدا فقط دیگه، رفت حتما

 کردم پرت تخت روی و خودم رفتم، تختم سمت به و برگشتم اتاقم به دوباره
 .شدم هپروت دنیای وارد

 !بود؟ چی اینجا به اومدن از ساواش هدف واقعا 
 کرده؟ تغییر قدراین چرا اون اصال

 تازگی رامب هاشمبعضی اما جاشه سر گندش اخالقیات از بعضی هنوز البته 
 داره؟
 به مخصوصا کنم؟می فکر موضوع این به دارم شب هر من تقریبا چرا اصال

 این جواب مغزم به دادن زحمت بدون من که کن کاری یه خدا هی ساواش،
 .کنم پیدا رو سواالت
 ناباوری کمال در اونم بود، شده بهتر کمی حالم کشیدم، دراز دمر و زدم غلطی
 بستم، رو هامچشم و زدم لبخندی بود ساواش حظور بخاطر
 .برد خوابم که کردم مرور ذهنم تو  و امشب اتفاقات قدراون
 

____♤♤♤♤___________ 

 
 آشنا و دوست و فامیل کل روز سه این تو کردم، استراحت دیگه روز سه تقریبا  
 دخترا و همتا از بیشتر کدومشون هیچ اومدن   از که زدن سر بهم اومدن

 .نشدم خوشحال
 که روزی فردای ساواش شنیدم وقتی که بودن آورده واسم رو دانشگاه خبرای

 بفهمم اونجا تازه شد باعث که لَنگیدمی پاهاش دانشگاه تو رفت، اتاقم بالکن از
 .بود افتاده درخت از بیچاره بوده، چی واسه تلپ صدای اون
 نداشتن خبر چیزی از دخترا شم،با داشته وجدان عذاب یا بخندم دونستمنمی 

 بهشون چیزی و راه اون به زدم و خودم پس بگم بهشون رو ماجرا شدنمی روم
 .نگفتم
 تموم از بعد گذشت، خوش همتا هایشوخی و دخترا کنار بودن با روز اون
 بود زیبایی نوع از هامبخیه خوشبختانه کردم باز و سرم باند روز سه این شدن
 .موندنمی جاش و
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 تک تک با ذوقم شدت از بود گذشته چندسال انگار دانشگاه، برگشتم هم فرداش
 عقب هام درس از کمی کردن،می دلتنگی ابراز هم اونا زدممی حرف ها بچه
 .برسونم و خودم تونستم سانیا لطف به که بودم مونده
 پسران شاه گروه با ما شدن صمیمی بود نکردنی باور و جالب برام که چیزی
 !بود گروهش اعضای و ساواش یعنی شگاهدان

 شاه و(Flover5) چجوری که بودن کرده تعجب هم دانشگاه هایبچه خود حتی

 این بودن تالفی و جنگ حال در فقط که معروف گروه دوتا دانشگاه، پسران
 .شدن صمیمی باهم جوری
 و کردمی اذیت رو همتا که آهیل مخصوصا کردیممی کل کل هم هنوز البته
 بهم یاشا و خشایار حدودی تا یا ذاشت،نمی کم جوابی حاضر از چیزی هم تاهم

 .بودیم کرده ایتوجه قابل پیشرفت بازم اما زدنمی طعنه دیگه
 غیر البته بود، شده تر مهربون حال عین در و تر شیطون همیشه از اما ساواش

 شدم،ن متوجه هنوز و علتش من که کردمی َرم بوفالو مثل که مواقعی از
 .بگذریم
 ...بودم راضی جدید وضع این از من اینکه خالصه

 با کوتاه کرمی مانتوی یه کردم، نگاه آینه تو و خودم بیرون، اومدم فکر از 
 کم چیزی یه فقط بود، کرده تکمیل و تیپم آبی جین شلوار و رنگش هم شال
 .داشت

 رو داشتم وستشد خیلی که و رنگم شکالتی پالتوی و رفتم لباسام کمد سمت به
 امروز مخصوصا بخورم سرما دوباره خواستنمی دلم پوشیدمش، و برداشتم

 .بود سردی به رو هوا که
 چپ داره مامان دیدم که چرخیدم در سمت به اومد، اتاقم در شدن باز صدای
 :گفت حرص با که دادم تحویلش ژکوند لبخند یه کنه، می نگاهم چپ
 شد؟ تموم-
 :گفتم و بیرون آوردم شالم زیر از رو موهام و مرفت آینه سمت به تند
 .تمومه دیگه-
 .رسیممی مهمونی به دیر تو بخاطر همیشه-

 .شدم عالی شد تموم خب زدم، لبام به رو رنگم صورتی رژ و خندیدم ریز ریز
 :گفتم و گرفتم مانکنی ژست یه و برگشتم مامان سمت به
 شدم؟ چطور خب-

 :گفت و شد تحسین از پر نگاهش
 باش زود ده؟می ایمعنی چه کارا این دخترم خوشگلی همیشه که تو ماشاال-

 .منتظره بابات بریم



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 :گفتم و زدم بهش چشمکی
 .دیگه رفته مامانم به خوشگلیم-

 :گفتم و برداشتم رو سفیدم  دستی کیف و رفتم تختم سمت به سریع
 .بریم دیگه خب-

 خونه بریم بود قرار کردیم، حرکت ها پله سمت به شدیم خارج اتاق از باهم
 خیلی نبود دلم تو دل کنیم، انتخاب رو عروسی و عقد تاریخ تا اینا سارای

 .کنه عروسی قراره داداشم که بودم خوشحال
 :گفتم مامان به تعجب با و کردم پذیرایی به نگاهی

 .کجاست بابا پس-
 :گفت و برد خروجی در سمت به خودش همراه و کشید و دستم
 .ماست منتظر ماشین تو بابات سایه، تو دست از-

 بشه؟ گشاد شلوار کش مثل من دست خوانمی همه چرا خدا، اوف
 لطف هم مامان باباییم، ماشین نزدیک دیدم که اومدم خودم به!! اه دیگه بسه
 .شدم سوار عقب.  کرد ول رو حقیر بنده من دست و کرد

 بودن رفته ما از تر زود سارای و سیاوش
 صندلی تا دو بین از کمی کرد، باز ریموت با و در و کرد روشن و نماشی بابا
 :گفتم و شدم خم
 ؟ میشه چی شمال برنامه بابا راستی-

 :کرد اقدام تر زود مامان که بزنه حرفی خواست بابا
 شمال هوس حاال دانشگاه برگشتی روز چهار سه بعد تازه تو دختر، بیخیال-

 !سرت؟ به زده هم رفتن
 :گفت من به لبخند با بابا که شد آویزون لوچم و لب
 بشن راضی هم اونا شاید گه،می چی ببینم بزنم حرف کیومرث آقا با بذار حاال-

 .بریم سفری یه خانوادگی
 !میشه عالی شمال بریم اگه نشستم، سرجام برگشتم زده ذوق
 .کردیم حرکت که بودم فکرا همین تو  نزد حرفی شده راضی بابا دید که مامان
 به مهربونی لبخند با جون یگانه همه از اول و شدیم اینا ساواش خونه وارد

 خیلی جون یگانه واقعا کردم بغلش و رفتم سمتش به خوشحال اومد، استقبالمون
 !بود تک

 چرا دونمنمی من البته دارن، مادری همچین که سارای و ساواش حال به خوش
 !اعصاب   رو خورده یه مادری همچین داشتن با ساواش

 رفته؟ کی به
 مهربونه خودم بابای مثل آقاست خیلی هم خدا بنده اون نه کیومرث؟ آقا 
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 ره.می داییش به زاده حالل گنمی رفته، داییش به ساواش گیرممی نتیجه پس
 !هااینه حکایت
 مثل معصوم و خوشگل دختر یه و بوده زهرمار برج هم ساواش دایی یعنی
 کرده؟می اذیت منو
 .اومدم بیرون جون یگانه بغل از و شدم خارج فکر از

 : جون یگانه
 .گلم اومدی خوش-

 :گفتم و زدم لبخندی
 .جون یگانه مرسی-

 شبیه واقعا بود، پوشیده که ایصورتی پیراهن با که افتاد سارای به چشمم
 با و رفتم سارای سمت به و گرفتم فاصله جون یگانه از بود، شده ها فرشته
 .کردم بغلش ذوق
 .بود شده تنگ واست دلم جونم سارای وای-

 :گفت گوشم در و خندید سارای
 .ندیدی منو روز یک فقط خوبه-
 .گذشت سال صد انگار ولی-

 :اومد سیاوش صدای که خندیدم دوباره
 .کردی له و زنم باش مراقب خانوم خواهر هوی هوی-
 . شدم خارج بود شده سرخ خجالت از بازم که سارای بغل از خنده با

 .شد داغ هام گونه کرد،می نگاهم لبخند با داشت که افتاد ساواش به چشمم
 دخترم؟ خوبی-
 دست بهش احترام با کردم جور و جمع و خودم کیومرث آقا صدای شنیدن با

 :گفتم و دادم
 .فر نیک آقای مرسی-

 .کرد دعوت داخل به هم رو بابا و مامان جون یگانه
 .نشست کنارم اومد پرویی کمال در ساواش که نشستم اینفره دو مبل روی
 :گفتم خیالبی
 فرمایش؟-

 . گذاشته جاذبه یه ساواش هایچشم تو انگار خدا زد،می برق شیطونش نگاه
 کشه؟می طول چقدر واست نبینی روز یه منو اگه حضرت الیاه-

 :گفتم بعد و گرفتم متفکری قیافه خودم به کمی و کرد گل شیطنتم منم
 .ثانیه یه!! اوم-

 .نخندم که دادممی فشار بهم و لبام شد، جمع لبخندش
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 بهش آرومی صدای با بودن زدن حرف مشغول که کردم نگاه بقیه و مامان به
 :گفتم
 چطوره؟ پات-

 :گفت و کرد نگاه چشمام به دوباره
 .داره نیاز کردن ناز کمی به فقط بهتره، بگم چی هی-
 یه تو نبود حواسش کسی کردم، نگاه بقیه به دوباره ندید،خ حرفش دنبال به

 صداش بهت و درد از که زدم ساواش پای به ضربه یه کفشم پاشنه با حرکت
 .شد قطع
 :گفتم شیطنت با لب زیر
 !جون نوش-

 :غرید لب زیر و داد فشار بهم و فکش
 .کنممی تالفی-
 :گفتم غرور با
 .منتظرم-

 و عقد تاریخ مورد در داشتن کردم، بقیه بحث وارد و خودم نگفت چیزی دیگه
 .زدنمی حرف عروسی

 شناختن رو دیگه هم کافی اندازه به جان سارای و سیاوش من نظر به-بابا
 هم عاشق و داشتن آشنایی هم با هم خواستگاری از قبل اینکه مخصوصا

 .بهتره نشه طوالنی نامزدی دوران اگه هستن،
 :گفت رضایت با ومرثکی آقا
 از من ندارن، خودم پسر از کم هم جان سیاوش خان تیرداد شماست با حق-

 .بگیرن سامون و سر زود که خدام  
 الهی بود ابرا توی که کردم نگاه سیاوش به بود، پشونده صورتم گرمی لبخند
 !خوشحاله چقدر داداشم

 و منو سمت به بعد و کرد تعارف بقیه به اول آورد، شیرینی و چای خدمتکار
 .بود مونده سینی توی فنجون یک فقط اومد ساواش
 شد کار به دست ساواش من از قبل ولی بردارم رو فنجون که کردم بلند و دستم
 . قاپید رو چای فنجون و

 آهان خورد،می چای لذت با داشت که کردم نگاه خیالشبی صورت به زده بهت
 .واست دارم هرمارز برج جناب باشه! نه؟ اینطوریاست که
 که بود نگذشته زیادی زمان هنوز ندادم، محل بهش و برگردوندم و روم اخم با

 نازک واسش چشمی پشت کرد حرکت خونه آشپز سمت به و شد بلند ساواش
 .کردم



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 روی هم مرموزی لبخند یه برگشت که گذشتمی رفتنش از دقیقه دو فقط شاید
 ریخته؟ میکر چه باز کردم، اخمی متفکر بود، لبش
 و نشست جاش سر برگشت من به توجه بدون اون اما کردم نگاهش بهش دقیق

 .باشه خبری نکنم فکر کردم فوت و نفسم شد، خوردن چای مشغول
 نگاهش ذوق با نخورده چای که منم برگشت چای فنجون یه با  خدمتکار

 .کردممی
 رو جونفن و کردم ایلبی زیر تشکر داشت،نگه جلوم و سینی و شد خم

 .برداشتم
 .بشه سرد کمی چاییم که گذاشتم دستی پیش توی رو فنجون
 عموش زن که گفتمی داشت بزنم، حرف سارای با کمی که برگردوندم و روم
 اونم بفرسته عروس لباس واسش قراره عروسیش کادوی عنوان به فرانسه از
 گوش هاشحرف به دقت و عالقه با فرانسه، توی معروف مزون یه از
 .کردممی

 شدم، خشک خوردم ازش یکم که همین بخورم و چاییم که برداشتم و فنجونم
 قرمز صورت با و دهنم رو گذاشتم و دستم زد، بهم و حالم تندش و شور طمع
 .شده چی فهمید سریع که کردم نگاه سارای به شده
 :گفت نگرانی با تند تند
 .در   اولین چپ سمت روراه دستشویی شد؟ چی سایه وای-

 .بردم هجوم دستشویی سمت به و نموندم کسی العمل عکس منتظر
 خالی رو دهنم محتویات تمام و رفتم روشویی سمت و شدم دستشویی وارد
 .کردم
  شی کچل الهی سوختمی هم کوچیکم زبون حتی سوختم جونم خدا وای وای

 .خودشه کار دونستممی ساواش،
 به و کردممی خیس انگشتم دیوونه هایوسواسی مثل و کردم باز و آب شیر
 .بشه خوب تا مالیدممی زبونم
 بین از زبونم از الیه یه کنم فکر اما کردم تکرار و کار این بار چند دونمنمی
 .شد تمیز حسابی و رفت
 .انداختم نگاهی خودم به آینه داخل به سوزهنمی زبونم دیگه که کردم حس وقتی
 !گوجه؟ یا منه صورت این خدا، هیع

 ساواش؟ آقا کنیمی تالفی جوریاین گرفت حرصم بودم، شده قرمز حسابی
 .کنممی چیکار من ببینی تا بصبر

 باال و سرم شدم، کسی رخ به رخ اما بیرون برم که کردم باز و در اخم با
 .گوریلش   خود فهمیدم آشنا عطر اون بوی از ولی نگرفتم
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 انگشت با و کرد بلند و دستش زنممی حرفی نه مخورمی تکون نه دید وقتی
 :گفت مهربونی لحن با کرد، نوازش و گونم اشارش

 شدی؟ اذیت خیلی-
 گفت؟ چی اون کردم، حبس و نفسم شدم جوری یه گونم به انگشتش تماس از

 ساواش کردی کباب و زبونم که مرسی کردم کیف خیلی اتفاقا نه شدم؟ اذیت
 !فرنیک

 : گفت تعجب با و گرفت و دستم که برم خواستم
 !قهری؟-

 :گفت لب زیر و کرد ایخنده ورچیدم، لب و نگفتم چیزی
 .کوچولو نی نی-

  نی؟ نی چی
 !بود؟ من با
 :گفتم تخسی با
 .اورادزیال اته آینده همسره کوچولو نی نی-
 :گفت عجیبی لبخند با و کرد نگاه بهم سکوت تو
 .چولوئهکو نی نی دونهمی خودش که خوبه چه-

 گفت؟ چی اون شدم حرفش هنگ جورایی یه ، دارش معنی حرف تو موندم
 آبجی؟ سایه-
 اونجا تازه گرفت، فاصله ازم سریع ساواش اومدم خودم به سیاوش صدای با
 .داشتیم فاصله هم از قدم سه فقط فهمیدم که بود
 .اوف گرمه؟ قدراین هوا کردم می حس چرا خدا وای

 :گفت و اومد سمتم نگران ،شد راهرو وارد سیاوش
 شد؟ چی خوبی سایه-

 :گفتم لب زیر و گرفتم و بازوش
 .سوزوند رو گلوم یکم فقط بود داغ چای نبود، چیزی-

 :گفت و شونم دور انداخت و دستش کشید، راحتی نفس
 .خودمی چل و خل آبجی-

 :گفت ساواش به رو
 یای؟نمی داداش-

 :گفت گیج و اومد خودش به اوشسی حرف با که بود فکر توی انگار ساواش
 .توالت برم خواستممی من نه ها؟-
 .رفتیم ما باشه-

 :گفت من به رو سیاوش
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 .شده نگرانت مامان که بریم بیا-
 خیره من به نگرانی با همه برگشتم سالن به سیاوش همراه و نگفتم چیزی
 :گفتم بشه راحت خیالشون و کنم رفتار طبیعی اینکه برای بودن،

 .سوختم کمی بود داغ خیلی چای نبود، چیزی-
 :گفت و داد تکون تاسف با و سرش کشید، نفسی مامان

 .دختر کن جمع و حواست بیشتر-
 .مامان چشم-

 .نشستم و رفتم مبل سمت به منم برداشت، شونم رو از و دستش سیاوش
 .فهمیدم من بگی دروغ نیست نیاز سایه-
 :گفتم و کردم نگاه سارای به تعجب با
 سارای؟ چیه منظورت-
 :گفت و کرد خم سمتم به کمی و سرش داشتیم، فاصله هم با مبل یک اندازه به
 اذیت رو دیگه هم باز و شده شروع تونریزی کرم ساواش و تو که فهمیدم من-

 .کردین
 !بشم؟ محو توش برم من که کجاست افق پاچم، تو ریخت قلبم
 :گفتم من من با
 !خب...چیز سارای...ام-

 :گفت و زد شیرینش به گازی خندید،
 .کنی هول نیست نیاز دارم، خبر چیز همه از من-
 !! تتلو زاده امام یا

 بود؟ چی چی، همه از منظورش
 شروع تون دشمنی که پیش سال سه همون از راحتیم، هم با خیلی ساواش منو-
 بودنت، مغرور اههمر شیطنت   هات، تالفی از زدمی حرف من با ساواش شد
 به موردت در خالصه شینمی تسلیم اینکه یا دی،نمی پا پسری هیچ به اینکه از
 .گفتمی من
 :داد ادامه و کرد ایخنده تک
 به برسه چه بیاره و دختر یه اسم ساواش که بودم ندیده عمرم تو...راستش-

 حتما فهمیدم که بود اونجا بزنه، حرف موردش در روز نصف یه بشینه اینکه
 .هستی خاصی دختر
 :گفت و شد خیره ناباورم و زده خجالت هایچشم تو
 هم تو داداش قضا از که بشیم آشنا باهم سیاوش منو که شد باعث سرنوشت-

 بگم تونممی شد، ترنزدیک بهت ساواش هم دیدم رو تو من هم جوریاین بود،
 .کرده تغییر خیلی داداشم
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 :گفت شیطنت با و گرفت و دستم
 .بیاد بدش تغییر این از که کیه البته-

 !دارش معنی حرف تو موندم
 مهارت دوپهلو و دار معنی هایحرف زدن تو عجیب برادر و خواهر این 

 به من مورد در ساواش داره، خبر چی همه از سارای که نمیشه باورم داشتن،
 گفت؟می سارای
 بودم متنفر ساواش از وجودم تمام با من سال سه این تو نمیشه، باورم خدا وای
 حرف من مورد در سارای با اون حاال آوردمنمی اسمشم خونه تو حتی و
 .زدمی
 چیزی سارای به افتاده بینمون اخیر وقت چند این که اتفاقاتی از ممکنه یعنی
 باشه؟ گفته
 .نامزدی شب مثال
 نازل سرت رو هست دنیا تو بال چی هر یعنی دارم، قورت ترس با و دهنم آب
 .کردنت چغولی این با ساواش بشه
 و خودم خونسردی کم کم منم که جوری کردمی رفتار عادی خیلی سارای اما
 .شدم آروم و آوردم دست به

 ساواش که کردیممی بحث عروسی زمان سر جون یگانه و مامان با داشتیم
 !جنبهبی آروم شد تند قلبم ضربان سارای حرفای یادآوری با اومد
 .شد خوردن مشغول و برداشت و شیرینیش دستی پیش از ستنش کنارم
 :گفت لب زیر که کردممی نگاه بهش منگوال مثل داشتم

 .خوردم هرچی شد کوفتم شمری؟می و هاملقمه داری-
 احساساتی کمی خواستم مثال ساواش، سرت تو آجر و سیمان و خاک یعنی
 .که نداری لیاقت کنما رفتار

 :کردیم نگاه بهش همگی بابا یخنده با برگردوندم و صورتم
 خودشون ببینیم بذارین ها، بچه عهده به بذاریم رو تصمیم هم دفعهاین بهتره-
 .دارن نظر در عروسی برای رو تاریخی چه
 .کردم نگاه سارای و سیاوش به و زدم لبخندی ذوق با

 به رو زد، لبخند و داد تکون و سرش سیاوش که کرد سیاوش به نگاهی سارای
 :گفت ما
 این که حاال اما بودیم گذاشته ترا بزرگ عهده به رو تصمیم این ما راستش-

 .داریم نظر َمد رو تاریخی یک ما اومده پیش فرصت
 :گفت لبخند با جون یگانه

 .باش راحت پسرم بگو-
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 برداره ازش و نگاهش اینکه بدون و کرد سارای به نگاهی دوباره سیاوش
 :گفت
 .باشه شنبه سه روز دیگه هفته دو عروسیمون تاریخ که گرفتیم تصمیم ما-

 :گفت تعجب با بابا
 نکردیم رزرو سالن هنوز میشه سخت خیلی که جوریاین ولی هفته؟ دو چی-

 دیگه؟ هفته دو چرا حاال
 :گفت آرومی لحن با سارای

 .مونهآشنایی سالگرد تاریخ دیگه هفته دو آخه-
 :گفت لبخند با کیومرث آقا که زدن دست به کردیم شروع الیخوشح با همگی

 .است شنبه سه دیگه هفته دو عروسی شد گرفته تصمیم پس-
 .ساواش دیدم برگشتم که کردم حس و کسی نگاه سنگینی شدم، خوشحال خیلی 

 لبخند نشد که بود خاص اونقدر نگاهش حالت کرد،می نگاهم لبخند با داشت
 .نزنم

 کشف و نگاهش رمز شدمی کاشکی شدم غرق چشماش رنگ یتو ناخوداگاه
 !کردممی
 اما دارن من با حرفایی چه زمردی هایچشم این بفهمم که خواستمی دلم 

 .بخونم و نگاهش رمز تونستمنمی هیچوقت بود، خوبی رمزگذار ساواش
 خیلی کردم نگاه بقیه به و برداشتم ازش رو نگاهم نشم ضایع اینکه واسه

 .اومده خوششون هم از قدراین خانواده دو این که بود خوب چه بودن خوشحال
 نگاه دست صاحب به و اومدم بیرون فکر از نشست، دستم روی داغی دست
 .بود ساواش کردم

 :گفت  گرمی لحن با که کردم نگاه بهش متعجب
 .بزنیم قدم کمی بریم بیا-

 :گفتم و باال پرید ابروهام
  بزنیم؟ قدم چی-

 !نیست؟ زشت هبقی جلو
 :گفت و کرد بسته و باز رو هاشچشم لبخند با
 .گیریممی اجازه نداره ایرادی-

 :گفت بابا به رو بزنم حرفی من بذاره اینکه از قبل
 بزنیم؟ قدم کمی بریم خانوم سایه منو میشه اجازتون با امیری آقای-

 :گفت که اومد خوشش ساواش لحن و گذاشتن احترام از انگار بابا
 .بفرمایید پسرم رهآ-

 .کردیم حرکت در سمت به و شدم بلند ساواش همراه بالتکلیف
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 دادمی بهم خوبی حس دستش گرمای گرفت و دستم شدیم خارج خونه از وقتی
 .کنم خارج دستاش از و دستم که خواستنمی دلم
 .گرفتم و دستاش خجالت با منم فشرد، و دستم چون کرد حس و این اینکه مثل
 !بود قشنگ واقعا سرسبزشون حیاط زدیم،می قدم سکوت تو ومآر آروم

 :گفتم  اختیاربی 
 .باغ   شبیه گل   و درخت از پر که بس از ندازهمی شمال جنگالی یاد منو اینجا-

 :گفت و کشید عمیقی نفس ساواش
 .زنممی قدم و اینجا میام امعصبی وقت هر...دارم دوست رو اینجا منم آره -
 :گفتم تعجب با
 ای؟عصبی هم االن-
 :گفت و کرد نگاهم خیره و شد متوقف حرفم شنیدن با
 . ترم آروم ایلحظه هر از االن نه-

 پرواز دلم تو پروانه عالمه یه که انگار خورد تکون دلم ته چیزی یه کردم حس
 یعنی؟ شدم دیوونه کنن،می

 .داد فشار بیشتر منو دست و کرد زدن قدم به شروع دوباره ساواش
 توی که اتفاقاتی به داشتم من ولی دونمنمی و اون شدم، قدم هم باهاش دوباره
 .کردممی فکر افتاد سال سه این

 دستای لطف به من اما بود شده سرد کمی هوا و کردمی غروب داشت آفتاب
 .کردمنمی حس سرمایی ساواش گرم
 برخورد هم با سال سه این تو که ساواش منو شد چی کشیدم، عمیقی نفس

 ؟ زدنیم قدم حال در هم دست تو دست االن نداشتیم ایحسابی و درست
 !دارم دوستش...هست که هرچی ولی دونم نمی و دلیلش

 با و کرد پا اون و پا این کمی کردم نگاه بهش و اومد خودم به ساواش توقف با
 :گفت گرمی لحن
 کمی شاید نه یا هست زمانش االن دونمنمی بگم بهت و چیزی یه خواممی سایه-

 .باشه شده دیر
 .شد حبس سینه تو نفسم شنیدن واسه شد گوش وجودم تمام
 :داد ادامه و کرد نوازشش و گرفت دستاش توی هم رو دستم یکی اون
 تون اذیت کردین، اذیت سال سه این تو مخصوصا افتاد، بینمون زیادی اتفاقات-

 ...ولی جنگیدیم هم ما جنگیدین کردیم تالفی کردین، تالفی کردیم،
 :گفت و کرد نگاه هامچشم توی و کشید آهی
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 خیلی رو تو من دونممی سایه کردم، یعنی...که کردیم کارایی هم هاوقت خیلی-
 بیشتر  بازم ولی دادی می و جوابم و آوردینمی کم هم تو هرچند کردم اذیت
 .بودم کننده شروع من وقتا

 :گفت پشیمونی صدای با و ختاندا پایین و سرش
 هم با که وقتی چند این آوردم سرت که بالهایی تمام بخاطر سایه ببخش منو-

 ارزشبی واسم تو که فهمیدم بشناسمت، بیشتر شد باعث داشتیم آمد و رفت
 کنم تموم و داشت نفرت ینتیجه همش که ایساله سه جنگ این خواممی نیستی
 .بزنم رقم مون همه واسه رو جدیدی شروع یه االن همین از
 گروه دخترای حتی آرتین، و ارسالن و خشایار و آهیل بلکه من و تو و تنها نه 
 .کنیم تموم رو دشمنی این کال بعد به این از خواد می دلم من تو
 اصال زدم نمی هم پلک حتی که بودم شده شوکه اونقدر زدمی هزار رو قلبم

 معذرت من از فرنیک ساواش کردممین باور رو بودم شنیده که حرفایی
 !کرد؟ خواهی
 شد؟ تموم بالخره یعنی

  شد؟ تموم ساواش خود خواست به اونم کردنا تالفی و دشمنی این 
 که همین کرد، ول و دستام ناراحت و کرد اخمی دید منو سکوت وقتی ساواش
 .گرفتم رو بازوش بره تا برگشت
 :گفتم بود غریب خودمم ایبر که صدایی ُتن با برنگشت اما ایستاد

 کردممی شلوغش زیادی داشتم، تقصیر منم ساواش نبودی مقصر تو همش-
 ...که فیلم اون سر مخصوصا

 :گرفت دستاش توی بازم رو دستام برگشت سمتم دوباره و حرفم وسط پرید
 هم فیلم اون موضوع هاکنه خواهیمعذرت حضرت الیاه نبینم!! هی هی هی-

 .کن فراموش
 با و داد قرار لبم مماس و اشاشاره انگشت که بگم چیزی دوباره تمخواس
 :گفت آرومی صدای

 . نگو چیزی نگفتم مگه!! هیش-
 .کردم هنگ کشید، پر ذهنم از حرفام تمام لبم به انگشتش تماس از

 ...شد خشک لحظه یه برای که فهمید هم خودش انگار
 (یجلیل سامان از تو چشمای) 
  
     من خوب حال و حس تو تو، چشمای"
  داره دست 
      بن تو های چشم سمت به من نگاه 
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 "داره بست
 دلم بود، که هرچی اما بود افتاده اتفاق چشمامون بین جدالی چه دونمنمی
 .کنم جدا جادوییش هایچشم از رو نگاهم که تونمنمی و خوادنمی
        ممکن داره محاله چی هر تو کنار"

 میشه
          مزمن دوباره خوشیام دل بودنت با

 "میشه
 بهم و کردمی گرم منو که بود ساواش وجود فقط پاییزی سرد غروب این تو

 !نشدی   خاموش...بود شده روشن قلبم توی که ایشعله داد،می آرامش
   ابری و حالم شدن، دور تو از همیشه"

 .کرده
 گردهمی بر همیشه تو، یاد به آرامشم
 میشه تر شنیدنی من برای تو حرفای
 "شهمی باور قابل تو حضور معجزه
 هاینفس کشید، صورتم به گونه نوازش و دستش و کرد جدا لبم از رو انگشتش
 میشه خدایا بشه، تموم لحظه این خواستمنمی دلم بود زندگی معنی به داغش
 کنی؟ متوقف رو هاثانیه
 .باشم واشسا با حال همین تو خواممی فقط
 کرده عاشق منو باشم تو با که این باور"

        موافق من با بودنت با سرنوشت این
 .کرده
 ."میشه  تر عمیق من عشق و هستم تو یاد به

 زده پیشونیم به لباش مهر دادم اجازه بستم و هامچشم شد صورتم نزدیک سرش
 .بشه
 . کرده ابری و حالم شدن دور تو از همیشه"

 میشه تر شنیدنی من برای تو حرفای گردهمی بر همیشه تو، نارک آرامشم
 ..."میشه باور قابل تو حضور معجزه
 وجود به قلبم تو که اینزدنی مثال و شیرین حس طوالنی مکث یه کرد؛ مکث
 .بود نشدنی وصف بود اومده
 .لباش مخصوصا بود جادو یه ساواش وجود همه
 با قلبم ضربان کردممی حس من و بود زده مهر رو پیشونیم االن همین که لبایی
 .داره فرق همیشه
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 و پیشونیش و کرد صورتم قالب و دستاش کرد جدا پیشونیم از رو لباش بالخره
 .گذاشت پیشونیم روی
 عطر خواستمی دلم بکشم نفس خواستنمی دلم من اما کشیدمی عمیق هاینفس
 .بمونه هامریه توی تنش
 بلند و دستام منم خوردمی چرخ سرم توی که عجیبی افکار این با اخوداگاهن

 .گذاشتم ایش عضله بازوهای روی و کردم
 :گفت عاجزی لحن با و کشید آهی ساواش کارم این با
 کنی؟می جادوم داری کنممی حس چرا سایه؟ چرا-

 : گفت و شد خیره خیسم هایچشم به و کرد دور ازم کمی و سرش
 ندارم؟ رو جادویی نگاه این با مقابله توان کنممی حس چرا-
 هایحس دقیقا هم ساواش پس خدایا چکید، هامچشم از اشک قطره یک بالخره 

 .داشت منو کننده گیج
 .جادویی   نگاهش که کنممی حس منم ندارم مقابله توان کنممی حس منم
 باشن؟ داشته حس یه همزمان نفر دو میشه مگه خدایا
 : گفت و کرد پاک و اشکم احتینار با
 .چمه دونمنمی خودمم میشی اذیت داری میکدونم-
 :گفت و انداخت پایین و سرش گرفت، فاصله ازم اکرا با
 .گرفتممی و خودم جلوی باید ببخش منو-
 ناراحت ات بوسه از من بود، نخورده  سکوت حکم لبام به کاشکی ساواش آخ

 .ناراحتم و گیج میاری قلبم سر بالیی چه داری دونمنمی که این از نیستم،
 .برگردیم بهتره-

 لعنتی گفتممی زدممی فریاد کاشکی بزنم، حرف تونستممی کاشکی نگفتم چیزی
 .تونستمنمی اما میاری؟ قلبم سر بالیی چه داری
 !کشیدم آهی

 .گرفتم و دستش باشه خودم دست اینکه بدون اما بره که برگشت
 پس کنم نگاه هاشچشم تو کشیدممی خجالت ، کرد همنگا تعجب با و شد خشک
 سرما این تو فشردم رو گرمش و مردونه دستای دستم با پایین، انداختم و سرم
 .بگذرم  دستاش گرمای از خواستمنمی

 شوک از ندادم، نشون خودم از العملیعکس ولی کردم حس و نگاهش سنگینی
 دوست هم رو درد این اام گرفت دردم فشرد محکم و دستام و شد خارج

 .زدم داشتم،دلبخندی
 .کردیم حرکت به شروع دومون هر همزمان
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  قدم هم باهاش همچنان من و نشه تموم خونه در تا حیاط مسیر خواستمی دلم
 .نبود امکانش اما بمونم باقی
 همین میلیبی با منم کرد، رها و دستام ساواش و رسیدیم در پشت به زود خیلی
 .کردم و کار
 پشت منم شد، وارد من به ایطوالنی نگاه نیم با کرد باز و نبود قفل که و در

 .شدیم پذیرایی وارد و گذشتیم راهرو از کردم حرکت سرش
 گرم و مجلس هاششوخی با سیاوش بود معلوم و بود گرم خانواده دو هر جمع
 .کرده
 :گفت ما دیدن با جون یگانه

 .کنیم آماده و شام میز شو بلند دخترم سارای ها، بچه ومدینا که خوب چه-
 :گفت تعارف با مامان

 کشیدی؟ زحمت چرا جان یگانه نکنه درد دستتون-
 :گفت و زد لبخند جون یگانه

، چیه زحمت-  .بیا دخترم سارای رحمت 
 دوباره شد خیره من به و نشست نفره دو مبل همون روی برگشت ساواش
 .رفت باال قلبم ضربان

 براقش نگاه از اینکه برای کنه شک ساواش هاینگاه این از کسی ترسیدممی
 :گفتم جون یگانه به کنم فرار
 براش مهمی روز امروز باشه چی هر باشه راحت سارای بذارید خانوم یگانه-

 .کنممی کمک بهتون میام خودم من بود
 :گفت و شد قدم پیش سیاوش که بزنه حرفی خواست جون یگانه

 مونهمی من پیش هم سارای کنهمی کمک شما به سایه جان، خانوم مادر آره-
 .دارم حرف باهاش کلی که

 بخندیم، شد باعث که زد سیاوش بازوی به مشتی خجالت با سارای
 شدیم خوری غذا سالن وارد کنم، کمک بهش که شد راضی جون یگانه بالخره

 چقدر که فهمیدم تازه غذا ههم اون دیدن با چیدیم و میز خدمتکار کمک با و
 .گرسنم
 نکنم نگاه ساواش به که بود جمع حواسم تموم خوردیم،می شام داشتیم وقتی
 دلم بعد ثانیه باشم، ساواش کنار خواستمی دلم بار یه چمه فهمیدمنمی
 شده؟ چم من آخه باشه، دور ازم کیلومترها خواستمی

 .نخوردم زیادی چیز بود گرسنم اینکه با فکر همه این از کالفه
 خجالت ولی کردم حس خودم روی مدت تموم هم ساواش نگاه سنگینی حتی
 .کنم نگاه بهش کشیدممی
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 خوردن نشینی شب یکم بعد و کردم کوفت غذا یکم بود زوری هر به بالخره
 . کردیم رفتن عذم شیرینی و چای مجدد
 چسبوندم، ماشین شیشه به و سرم خستگی با و شدم ماشین سوار
 .کردممی حس پیشونیم روی و بوسه مهر اون گرمای هنوز
 .رفتم خواب به و شد گرم خمارم هایچشم لحظه اون آروی یاد با
 .کردم باز و چشمام آلودگی خواب با مامان دست هایتکون با
 .بخواب اتاقت تو برو شو بلند دخترم سایه-

 سمت به بسته نیمه چشمای با شدم، یادهپ ماشین از منگ و گیج نگفتم چیزی
 .کردم حرکت خونه
 دوباره و کردم پرت تخت روی و خودم لباسا همون با شدم اتاق وارد که همین
 ..............رفتم خواب به
 از استاد که همین کردم، جمع و امجزوه و کشیدم پوفی استاد نباشید خسته با

 :گفت و سمتم اومد ذوق با همتا شد خارج کالس
 خرید؟ بریم دخترا با نداریم کالس دیگه که االن میای جونم سایه-

 انداختم شونم روی و کیفم ناپذیره خستگی بشر این دادم تکون تاسف با و سرم
 :گفتم و
 کامال هوا هم دیگه دوساعت کوتاه ، روزا پاییز تو  خیالبی ننت جان همتا-

 .میشه تاریک
 چیزی یه شاید زنیممی دوری یه ریممی که مبخری خوایمنمی خاصی چیز بابا-
 چطوره؟ خوردیم هم

 :گفتم و کردم نگاه بهش
 .فردا واسه بذار کاریه چه خب-
 .نیستم داییم خونه رممی مامانم با من فردا-
 هم با اومدنمی بدشون هم همچین انگار کردم نگاه دخترا و سانیا به تکلیف بال
 یه ها بچه مثل ذوق با همتا شد باعث که مگفت ای باشه ناچار به بیرون بریم
 .بپره هوا به و بکشه هورا
 خدا بشه بزرگ عقلی لحاظ از دختر این قراره کی گرفت، خندم کارش این از
 .داند
 :گفت یاشا رفتیممی پارکینگ سمت به که جوریهمین شدیم خارج کالس از
 بریم؟ چی با ها بچه-

 :گفت شیطنت با همتا
 .سایه لگن با معلومه خب-

 :گفت اخم با سانیا کردم نگاه خندیدمی که همتا به برزخی
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 لگن؟ بگی جنسیس به میاد دلت تو همتا!! وا-
 :گفت و انداخت باال ای شونه همتا
 .دارم قبول و پراید فقط من ماشیناست، سلطان پراید گفتن قدیم از-

 :گفت شوخی به یاشا
 .داره پراید که بگردیم پسری یه دنبال همتا برای باید پس-

 :گفت بود بعید ازش که شیطنتی با آیسا خنده زیر زدم پوقی
 .دارن پراید مجرد پسرای درصد هشتاد حداقل ولی-

 :یاشا
 .داشتا قدرتی خودش واسه پیکان هم روزایی یه تازه-

 با شباهتبی که صورتی با همتا که خندیدممی داشتیم کنم، تحمل نتونستم دیگه
 :دز داد نبود گوجه

 .وایسین دارین جرعت فقط-
 .بدویم پارکینگ سمت به خنده با شد باعث که آورد هجوم سمتمون به

 و دویدیممی پسرا و ساواش اومده در چشمای و متعجب نگاه به توجه بدون
 . زدیممی جیغ
 :زد داد نفسنفس با همتا
 جا حلقتون تو و پیکان و رایدپ تا کنید صبر... آه...بزمجه بیشورای وایسین-

 .خدا آخ...بدم
 به رو خودمم کنه، دنبالمون نداره طاقت دیگه بود معلوم همتا زدن حرف از

 رو خستگی با و ماشینم سمت رفتم بودیم رسیده پارکینگ به دیگه بودم موت
 و ایستاد من کنار هم سانیا زدن، نفس نفس به کردم شروع و شدم ولو کاپوتش
 :گفت
 .اول..او-

 ما به زور به و رفتمی راه کوله و کج بلندش پاشنه های کفش اون با یاشا
 :گفت و شد ملحق

 .دوم-
 :گفت و کرد خم رو زانوهاش خستگی با که بود آیسا بعدی نفر
 .سوم...آه...من-

 :گفت نفسنفس با و کرد سرفه تا چند آویزون لوچه و لب با همتا
 .بشم آخر...من...که نیست قبول این-
 :گفتم حرص با و کردم نگاهشون اخم با و شدم بلند کاپوت روی از
 و آیسا سوم، یاشا شدی، دوم تو سانیا بودما، من اول نفر اینکه مثل! بعله؟ بعله-

 نکردید؟ حساب چرا منو شدن، پنجم و چهارم ترتیب به همتا
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 لنگه یه زدن، چشمک دیگه بهم و کردن بدل و رد شیطون نگاه یه یاشا و سانیا
 !خبره؟ چه اینجا! جانم؟ پرید، باال به ابروم
 با و داد گردنش به قری یه سانیا موندم، حرفشون منتظر و زدم کمر به و دستام
 :گفت عشوه

 اول نفهمیدیم همین واسه ندیدیمت ریزی زیادی تو عزیزم چیه دونیمی آخه-
 .شدی
 خوب ضعفمقطهن رو گذاشتن دست اینا باز شد بلند دود گوشام از کردم حس
 سرش اون که شممی آتیشی بدجور بگیره ایراد قیافم از کسی اگه که دوننمی

 :گفتم قورچه دندون با ناپیدا،
 ریزه؟ کجام من ریز؟ گفتی من به! چی؟-

 لحن با همتا اینبار نخنده، که کرد جمع رو لباش بجاش و نگفت چیزی سانیا
 :گفت آلودی خنده
 .نگو که ترسوا   ونقدرا کنار به بودنش ریز تازه-
 گودزیال با شباهتبی که ایچهره با خندیدن، به کردن شروع همتا حرف این با

 :زدم داد تقریبا نبود
 .کنممی ثابت و این ریز نه ترسوام نه من بیشورا، شین خفه-

 عصبیم چشمای با منم کردن بدل و رد بهم مشکوک خیلی نگاه یه و شدن ساکت
 :گفت و زد کمرش به و دستاش یاشا ندفعهای بودم زده زل بهشون

 .بدی انجام کاری یه باید کنی ثابت خوایمی اگه خب-
 :گفتم فکر بدون و کردم اخمی

 کاری؟ چه-
 :گفت ذوق با همتا که بگه چیزی خواست یاشا
 .بشی هوایی ترن سوار و شهربازی ببری خودت مهمون رو ما باید-

 :گفت و زد بشکنی یاشا
 .دقیقا-

 از اللیگاه حد در من بود رفته یادم که بودم آتیشی و برزخی اونقدر ظهلح اون
 :گفتم و گرفتم باال و سرم غرور و خشم با دارم، وحشت هوایی ترن
 .قبول باشه-
 تاسف نشونه به و سرم کشیدن هورا و باال پریدن هم با زمانهم خوشحالی از

 که نشدن بزرگ عقلی لحاظه از همشون اینا گیرممی پس و حرفم دادم تکون
 .ندارن عقل کال هیچ؛
 :گفتم و گزیدم و لبم
 .نشدم پشیمون تا بریم سوارشین یاال پام کف چسبید آبروم شما دست از خفه،-
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 خواستم شدن، سوار و بردن هجوم ماشین سمت به و دادن تکون سر ذوق با
 تعجب با شنیدم، و نفر چند یآشنا صدای و سر که بشم سوار راننده سمت منم
 پارکینگ وارد خنده با که هستن پسرا و ساواش دیدم که کردم نگاه عقب به

 کمبود عقلی لحاظ از که نیستیم ما فقط اینکه مثل اومد لبم روی لبخندی شدن،
 .شدم ماشین سوار و کردم باز و در و دادم تکون سری داریم،

 مسیر سریع افتاد، من به ساواش نگاه کردممی حرکت داشتم که آخر لحظه 
 بود شده تند باز قلبم ضربان کردممی نگاهش نبینه تا کردم عوض و نگاهم
 ......کردم حرکت مشغولی ذهن با و کشیدم ایکالفه پوف
 اما تاریکه و سرد نسبتا   هوا شدیم، شهربازی وارد ماشینم، کردن پارک از بعد
 به شهربازی هیجان و محیط بود، صدا و سر پر و شلوغ حسابی بازی شهر
 .بود شده منتقل منم
 هر آدمیزاد جون تا مرغ شیر از بودن، گرفته قول من از دخترا که اونجایی از
 .کردممی حساب من و خریدنمی بود خوراکی چی
 واسه همتا که قسمتش اون مخصوصا کردیم خنده و شوخی سیر دل یه 

 یه قیافه همون با آخر در بود هکرد درست سیبیل و ریش پشمک با مونهمه
 .بودیم گرفته سلفی
 بازی مسخره دیدن با شهربازی توی آدمای بیشتر نصف بلکه خودمون تنها نه

 خنده، از بودن رفته ریسه هامون
 با داشتم بشیم، هاوسیله سوار گرفتیم تصمیم خوردن خوراکی کلی بعد بالخره
 و سر بخاطر گهمی چیزی یه هدار همتا شدم متوجه که خوردممی چیپس اشتها
 :بگم بلندی صدای با شدم مجبور گفت چی نشنیدم مردم صدای

 .بگو تر بلند شنوم،نمی! گی؟می چی-
 :گفت و کرد تر نزدیک گوشم به و سرش و کشید پوفی

 .رسیده شرطمون دادن انجام وقت حاال گممی-
 :گفتم و کیدمم و بود چسبیده بهش چیپس هایخورده که و اماشاره انگشت

 شرطی؟ چه...اوم-
 اشاره سمتی به دستش با کشید عقب گوشم کنار از و سرش و کرد ایخنده همتا
 :زد داد و کرد
 .هوایی ترن...اینم و شما این-

 ترسم عامل به باز دهن و وحشت با و افتاد زمین روی به دستم از چیپس بسته
 :نالیدم دلم وت و دادم قورت و دهنم آب صدا و سر با کردم، نگاه
 .جون مامانی-

 :گفت و زد کمرم به ایضربه یاشا
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 .منتظریم ما باش، زود حضرت الیاه خب-
 هردوشون به نگاه یه تاقچه روی گذاشتم و کردم ماچ و غرور کردم، هول
 :زدم داد ها کولی مثل و کردم

 .بشین بیخیال تون ننه جان پراید، و پیکان من ترسو من ریز من کردم غلط-
 :سانیا نکنم، فرار وقت یه تا زدن حلقه دورم و خندید به کردن شروع

 چیزی برو باش زود نیستی، ترسو که کنی ثابت ما به دادی قول تو سایه-
 .نیست
 :همتا
 .باشی ترسو اینکه مگر-

 :گفت داد تکون و سرش یاشا
 .تره منطقی این آره-

 جمع و شجاعتم مونده ته عمیقی نفس با! آه بفهمین نیستم ترسو من! اوف اوف
 که بود این امیدم تنها رفتم، هوایی ترن صف سمت به لرزون پاهای با و کردم
 .نبود یار باهام شانس اینکه مثل اما نشه تموم صف

 ترسیده اونقدر شد، نوبتم هم اومد گیرم بلیت هم شلوغی اون به صف اون تو 
 سوار هوایی ترن حال به تا نشسته عرق پیشونیم روی کردممی حس که بودم
 .ترسناکه اینقدر وقتی شدممی سوار چرا اصال بودم، نشده
 .بشه زنبی امآینده شوهر که نکن کاری کن، رحم جوونیم به خودت خدا وای
 دلشون و بشه معجزه تا کنم نگاه دخترا به که برگردونم و سرم امیدم آخرین با
 مطمئن دیگه کردن،می اهمنگ خنده با داشتن بیخیال اونا اما بسوزه، حالم به

 که دیدم و ساواش قامت که برگردونم و صورتم خواستم تمومه کارم که شدم
 .دویدمی دخترا سمت به داشت
 :گفت بهم که شنیدم و مرد یه صدای که بزنم صداش خواستم زده بهت
 .منتظرن مردم سوارشین باشین زود خانوم-
 که نفهمیدم اصال رفتم، ترن سمت بیشتری ترس اب و برگشتم ناچار به 

 هنوز بودم، افتاده خوردن چیز به زدمی هزار رو قلبم شدم سوار چطوری
 .میشه سنگین داره سرم کنممی حس نشده هیچی

 شد حبس سینه تو نفسم کرد حرکت به شروع ترن شده چی بفهمم اینکه از قبل 
 و زدن جیغ به کردم شروع نمتوا تمام با که بود نگرفته سرعت خوب هنوز
 .افتمبی داره امکان لحظه هر کردممی حس بودم، داشته نگه و خودم محکم

 و چشمام...خدا وای بشین، قطبی خرس خوراک ایشاال سادیسمی، دخترای
 کردممی حس سوختمی گلوم که بودم کشیده جیغ بس از بودم، بسته محکم
 .کنم گریه نباید من نه شده خیس پلکام
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 جورایی یه که ام مقنعه تونستمنمی حتی بود، سخت واقعا ولی سایه، کن حملت
 حالم که کردم حس کم کم کنم، جمع و بود هوا پخش موهام و بود افتاده سرم از

 .داشت نگه ترن که افتمبی پس که بود نمونده چیزی خوره،می بهم داره
 پیاده ترن از خوران لوت تلو مضخرفی سرگیجه با ام،مونده باقی توان آخرین با

 .رفتم دخترا سمت به خشک گلوی و شده پخش موهای با و شدم
 زمین سمت به و شد جونبی پاهام کردم حس که بودم برنداشته قدم چند هنوز
 ...اما نیست ضعف و غش وقت االن نه وای  کردم سقوط

 .رفتم فرو نرمی و گرم جای توی دفعه یه
 :زد فریاد استرسی پر صدای بعد و شد زده کنار صورتم روی موهای شتاب با
 .سایه...کن باز و چشمات شنوی؟می و صدام سایه!...سایه؟-

  نشناسم؟ شهمی مگه شناختم،می و صداش
 توان واقعا اما کنم باز و چشمام یا بدم جواب خواستمی دلم بود، ساواش
 .بودم خسته خیلی نداشتم،
 صورتم به بار چند دستی شنیدم،می رو دخترا گریه و جمعیت همه همه صدای
 :کنم باز و چشمام نتونستم بازم زد، سیلی

 زود بده؟ من به نداره چیزی آبی شکالتی کدومتون هیچ آهیل، ارسالن،-
 .باشین
 :کرد ریش ریش و دلم همتا هق هق صدای

 .بشه اینجوری...این خواستیمنمی ما...م...بخدا...ب-
 .رسممی رو حسابتون بعدا ن،شی خفه همتون اصال شو، خفه تو-

 :گفت گوشم زیر مهربونی و ناراحت صدای با داد فشارم بغلش تو بیشتر
 کن، باز رو خوشگلت چشمای کنممی خواهش شونی؟می و صدام گلم ؟!سایه-

 .دیگه بدید آب شد؟ چی پس...لعنتی بکشم نفس بذار
 تو بذار بیا ادد بهم داشت شکالت هم خانوما از یکی خریدم رفتم داداش بیا-

 .افتاده فشارش دهنش
 مزه مکیدمش، اختیاربی گرفت قرار دهنم تو چیزی کردم حس بعد، لحظه چند

 باعث که شد پاشیده صورتم به آب قطره چند تند تند آورد، حال و دلم شیرینش
 شیرینی از کمی که کرد تکرار و کار این اونقدر کنم جمع و صورتم شد

 .کردم باز و مچشما و گرفتم جون شکالت
 :گفت آشنایی نا صدای

 بیاد؟ آمبوالنس بزنم زنگ-
 :اومد خشایار زده هیجان صدای که کردنمی صدا و سر داشتن مردم

 .اومد بهوش کن نگاه داداش ا ه-
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 می نگاه بهم آرامش و خوشحالی با به داشت که دادم ساواش به و حالمبی نگاه
 :گفت و کرد
 !سایه؟ خوبی...شکرت خدایا-
 :زدم لب و کشیدم عمیقی نفس بود، تشنم نبود، خوب نه
 .خواممی آب-
 .بخور عزیزم بیا خوای؟ می آب چی-

 . خوروند بهم کمی آروم و کرد نزدیک دهنم به و آب بطری
 کمی دخترا خبره، چه برم و دور بفهمم تونستممی و بود اومده جا کمی حالم
 .بود آدم از پر رمونب دور کردنمی گریه و بودن ایستاده تر دور
 واقعا هوشی، بی و غش حالت در اونم ساواش، بغلش تو زمین، روی من 

 .خودش واسه بود سینمایی
 :گفت مردم به رو که کرد درک و وضعیتم انگار ارسالن

 .زود آقا بفرمایید نشده چیزیش کسی شد تموم فیلم برید، بفرمایید-
 مدت تموم داشت که ساواش بغل تو کمی شدن متفرق دورمون از کم کم مردم
 :گفتم و خوردم تکون کرد،می نگاهم سکوت در
 .ساواش بلندشم خواممی-

 :گفت و کشید آهی
 .حالتاین با نه اما شی،می بلند باشه-

 بیشتر و کرد بلندم دستاش روی بفهمم رو اش جمله معنی بتونم اینکه از قبل
 .رفتم فرو آغوشش توی

 کردم، حلقه گردنش دور و دستام نیوفتم اینکه برای رفتن، راه به کرد شروع
 بی صدای با نبود مهم ساواش واسه انگار ولی کردنمی نگاهمون داشتن مردم
 :گفتم حالی

 بری؟می کجا منو داری-
 :گفت مهربون اما من، به نگاهی نیم بدون

 .خونتون برمتمی دارم-
 ...شهر....اومدی....چجوری-

 :گفت کشید که آهی با و بدم ادامه نذاشت
 شدی،می ترن سوار داشتی که دیدم رو تو که اینجا اومدیم بود، آهیل پیشنهاد-

 اومدم سمتتون به همین واسه انداخت شک به منو بودی دخترا بدون تنها اینکه
 رو بندی شرط ماجرای که بود لحظه همون بودی، شده ترن سوار تو ولی
 .کردن تعریف واسم
 :گفتم بستم و چشمام
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 ...االن دخترا-
 :بدم ادامه نذاشت دوباره

 .کن استراحت کمی فعال مونن،می شون پیش پسرا حضرت الیاه نباش نگران-
 .رفتم خواب به و شد گرم چشمام کم کم که بودم ساواش دستور منتظر انگار
 

***************** 
 
 لحظه یه که جوری بود، سکوت غرق برم و دور کردم، باز چشم که باراین
 که ماشینی صندلی روی کردم، نگاه اطراف به تر دقیق بیدارم، که کردم شک

 راننده جایگاه به بود، ساواش مال ماشین بودم، کشیده دراز بود شده خوابونده
 !کجاست؟ خودش پس کردم، نگاه
 باز و در بود، شده تاریک کامال هوا کردم، نگاه بیرون به ماشین پنجره از

 درختی، نه ای، خونه نه بود، ناآشنا واسم بودیم که جایی شدم، پیاده و کردم
 !کجاست؟ دیگه اینجا
 مشغول و بود ایستاده دورتر کمی من به پشت که افتاد شخصی به نگاهم
، فهمیدم هیکلش و قد از بود، روش به رو منظره تماشای  راحتی نفس ساواش 
 .تمبرداش قدم سمتش به آروم آروم و کشیدم
 نوازش و صورتم انگار داد،می عجیبی آرامش بهم وزید، می که خنکی نسیم
 .نکردم ای توجه هوا سردی به کرد،می
 خشک روم به رو منظره دیدن با که بزنم حرفی خواستم ایستادم کنارش وقتی
 .شدم
 توسط که شب توی اونم تهران، های خونه و ها ساختمان از کلی نمای یه

 زیر تهران که کردمی حس آدم بود، دیدنی واقعا بود هشد روشن ها چراغ
 .پاهاشه
 :اومد ساواش متعجب صدای که کردممی تماشا لذت با داشتم

 شدی؟ سایه؟بیدار-
 :گفتم زده ذوق حرفش، به توجه بدون

 !!قشنگه چقدر اینجا! ساواش وای-
 یباییز لبخند با کردم، نگاه بهش و برگردوندم و صورتم دیدم، و سکوتش وقتی
 بود شده باعث که دادمی تکون رو ایش قهوه موهای باد بود شده خیره بهم

 :گفتم و خندیدم شیطنت با بشه، دیده تر جذاب
 ندیدی؟ دختر انگار که کنیمی نگاه جوری چرا چیه؟-

 :گفت و برداشت ازم و نگاهش داد، تکون و سرش و کرد خندی تک
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 !ندیدم؟ دختر من که آهان-
 .زدی زل اینجوری من به که نیست اولت بار ،جورم چه اوف-

 :گفت و کرد اخم
 .کنمانمی نگاه کسی هر به من-

 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت
 .خودشیفتگیته و غرور سریه صدقه از این-
 .میاد خوشتون خودشیفته و مغرور مردای از که دخترا شما بده؟ مگه -

 :گفتم و کردم جمع و صورتم
 صادق و مهربون باید مرد نیست، اینطوری هیچم زده؟ و حرف این کی! ایش-

 .باشه
 :گفت جدی

 باشه؟ مهربون تونهنمی مغرور آدم مگه-
 :گفتم فکر بدون

 .نمیاد بهم اصال نچ کاذب؟ غرور کنار در مهربونی تونه،نمی نه-
 :گفت و بود کرده اخم ها بچه مثل دوباره

 نه؟ مگه مهربونم من-
 :گفتم شیطنت با نخندم که دادم فشار بهم و لبام
 .باشی مهربون تونینمی اصال مغروری، آدمای همه دسته سر تو نه-

 :گفت و داد تکون سر مرموزی حالت با و کرد نگاهم سکوت در کمی
 ?!نه نیستم مهربون که-

 .شد خطری وضعیت اوه اوه شد، نزدیک بهم قدم چند آروم آروم
 از جیغی گرفت، جهش سمتم عهدف یه که رفتم عقب قدم چند ساختگی ترس با
 ..گذاشتم فرار به پا و کشیدم هیجان سر
 خط واسم برزخیش قیافه با هم ساواش و چرخیدممی ماشین دور جیغ و خنده با
 کنار در بودن بودم، کرده فراموش رو مکان و زمان... کشیدمی نشون و

 حرکت اصال زمان که انگار رد،کمی دور واقعی دنیای از منو همیشه ساواش
 !نیست؟ عجیب این کنه،نمی
 دخترا، یا سیاوش حتی بودم، نداشته حسی همچین شخصی کنار در حال به تا

 ازش که کسی زهرمار، برج به ملقب فر، نیک ساواش کنار در کردمنمی فکر
 تجربه رو شیرینی حال عین در و عجیب و تازه های حس همه این بودم متنفر
 .کنم
 نمی میشه، عوض زمان مرور در آدم
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 ای دیگه شخص یه انگار هستم ساوش کنار در وقتی اما شدم، عوض من که گم
 .خودش و منم فقط که انگار هستم،

 .بدم نشونت وایسا نیستم؟ مهربون من آره؟ مغرورام دسته سر من که-
 :گفتم خنده با برگشتم، حال دنیای به
 !وایسم؟ که دیوونم مگه-

 بار چند چرخیدم، مخالفش طرف به منم و چرخید ماشین طرف یه از دوباره
 تهدید نگاه با آخر کردم،می فرار دفعه هر من که کرد و کار این هم دیگه
 :گفت من به آمیزی

 باهم که گفتم سیاوش به خونتون، ببرمت شو سوار زود بازیا، بچه این بسه-
 .بیرونیم دیگه
 نگاه مچیش ساعت به داره عادی دیدم تیوق کردم، نگاهش شده ریز چشمای با
 .بود ایستاده شاگرد در کنار آخه رفتم، سمتش به راحت خیال با کنهمی

 قبل کشیدم، جیغ که سمتم گرفت جهش یه رسیدم قدمیش دو فاصله به که همین
 .بود کرده غافلگیرم لعنتی کرد، بغلم پشت از برم در اینکه از
 :گفت ای پیروزمندانه لحن با
 مغروره؟ کی فتینگ-
 :زدم لب آویزون لوچه و لب با
 .غضنفر-

 :گفت مسخرگی با و کرد ای خنده
 مهربونه؟ کی حاال! آفرین آفرین-

 :گفت و داد فشارم خودش به بیشتر که ندادم جواب
 منتظرما؟ من-
 :گفتم ناچار به
 .تو-
 !نشنیدم؟ چی-

 :زدم داد و کشیدم پوفی
 .تو-
 ه؟خوشتیپ کی حاال...ایول آهان-
 :زدم غر و کردم تقال حرص با
 .گودزیال نشو پرو ا ه-

 :گفت و کرد ولم و خندید
 .ترم خوشتیپ همه از کنممی ثابت بهت بعدا خوبه، همینم-
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 سوار حرص با بخنده، تر بلند شد باعث که کردم کوله و کج واسش و قیافم
 همزمان د،آور در حرکت به رو ماشین و شد سوار من از بعد اونم شدم، ماشین
 کرد روشن رو، ماشین ضبط و برد دست
 زیر زدیم بلند بعد و کردیم بهم نگاه یه تعجب با اول شد، پخش که آهنگی با

 .خنده
 بود، نانسی طب طب یا آهنگ شهنمی باورم وای خندیدم،می دل ته از
 مه ساواش انگار بود، گرفته خندم همین واسه بودم، افتاده فیلم اون یاد اختیاربی

 عصبی ها موقع اون مثل که خوبه چه خندید،می اینجوری که بود افتاده یادش
 . نیست
 :گفتم کنجکاوی با بودم، افتاده دخترا یاد تازه
 .شدن چی دخترا ساواش، راستی-

 :گفت کردمی رانندگی که حال عین در اما کرد اخم کمی
 پیش گفتن ماوناه خوبه، حالت که گفتم و زدم زنگ پسرا به نباش، نگران-

 خوش بهشون اینکه مثل بیارن، درشون هوا و حال اون از تا مونن می دخترا
 .گذشته
 ساواش حرص پر های نفس جمع حواسم اما کردم، نگاه بیرون به و گفتم آهانی
 :گفتم کالفگی با بود،
 شده؟ چی باز-
 تها بازی بچه این وقتا بعضی اما دارم، قبول تورو های اخالق همه من سایه-

 .کنهمی عصبی منو
 :گفتم جدی باال پرید هام ابرو
 بازی؟ بچه! بعله؟ بعله-

 :گفت و کشید موهاش به دستی
  کردی؟ قبول و شرط اون چرا تو اصال-
 .دیگه گذشت ساوش، بیخیال-

 :کرد زمزمه ناراحتی صدای با کشید، نفس کالفه دیگه بار چند
 دانشگاه تو که ای موقع ونا مثل کردم فکر لحظه یه سایه، ترسیدم من اما-

 ببینم تونمنمی من شدی شد، اونجوری سرت بعد و زمین خوردی و کردی غش
 .رسیده بهت آسیبی که

 با حق بودم، پشیمون بازی بچه خودش قول به کارم این از نگفتم، چیزی
 که بهتر همون بذارم، چی پای رو هاش حساسیت این دونستم نمی بود، ساواش
 .کنم سکوت
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 که همین گذشت، سکوت در راه بقیه نزد، حرفی دیگه اونم نگفتم، چیزی بازم
 :گفتم و شدم پیاده ماشین از تشکری با رسیدیم خونه به
 داخل؟ بیای خوای نمی ساواش، مرسی-
 .خداحافظ برسون سالم نه-

 آهی رفت، و برداشت ازم و نگاهش لبخندی با اونم گفتم، لب زیر خداحافظی
 .زدم رو آیفون زنگ و کشیدم
 نبودم دلخور دخترا دست از اینکه با رفتم، دانشگاه به وقتی روز اون فردای
 .کنم شون تنبیه خواستمی دلم اما
 لبخند اختیار بی زد، سرم به که فکری با کشیدن، نقشه به کردم شروع پس

 قالب تو فوری کردمش، جمع سریع که گرفت شکل لبم روی ای شیطانی
 .رفتم فرو خودم اَخموی و مغرور
 های صندلی از یکی سمت به و شدم کالس وارد کنم توجه کسی به اینکه بدون
 دیده اول ردیف در منو همیشه که دخترا واسه این کردم، حرکت آخر ردیف
 .کنن درک رو فاجعه عمق که کردم و کار این بود، بزرگ شوک یه بودن
 که اینجا تا شدم، مطالعه مشغول و آوردم بیرون کیفم از رو ام جزوه جدیت با

 .بودن شوکه رفتارم از ها بچه بیشتر تقریبا بودم، کرده بازی خوب و نقشم
 خودم شنیدم، و ای دخترونه کفش تق تق صدای که بود نگذشته بیشتر دقیقه چند
 :شنیدم رو همتا ناراحت و مظلوم صدای دادم، نشون تفاوت بی رو
 آبجی؟ -

 .نگفتم چیزی و زدم نیدننش به رو خودم
 .بده و جوابم خدا تورو سایه؟ -

 :شنیدم رو سانیا پشیمون صدای ایندفعه ندادم، نشون العملی عکس بازم
 .توهم...خب اما کردیم روی زیاده که دارم قبول سایه -

 :گفتم سردی مثال لحن با بهشون رو کوبیدم، میز به رو ام جزوه
 .کنم سکته بود مونده کم کنید، یکارچ خواستید می دیگه هان؟ چی من -

 :گفت کالفگی با و کشید پوفی یاشا نگفت، چیزی و پایین انداخت و سرش سانیا
 ببخشی؟ رو ما که کنیم چیکار بگو تو اصال نبود، قصد از کن باور -
  بودم، حرف همین منتظر یاشا، باریکال آ
 زیر گذاشتم و تمدس زدم، مرموزی لبخند و کردم مرور و نقشم سریع ذهنم تو

 :گفتم و چونم
 . ببخشمتون شاید اونوقت بدید، انجام و گم می که کاری اگه -

 :گفت آیسا کردن، نگاه دیگه بهم ذوق با و زد برق چشماشون
 .دیممی انجام باشه کار هر آبجی؟ کاری چه -
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 اینکه بدون شدیم، بلند همگی شد، کالس وارد استاد که بزنم حرفی خواستم
 :گفتم کنم نگاهشون

 .کنید چیکار گممی بعد جاهاتون سر برین فعال -
 به کردن فکر با هاشون، صندلی سمت برگشتن و گفتن ای باشه خوشحالی با

 نباید دیگه که بگیرن یاد باید بود، گرفته خندم بودم، کشیده واسشون که ای نقشه
 غولمش و شدم خارج فکر از کنن، خرکی شوخی امیری سایه حضرت الیاه با

 .........شدم استاد حرفای به کردن گوش
 

 باقی نقشم اجرای تا چیزی کردم، ذوق استاد نباشید خسته با شد، تموم کالس
 گروهش، و ساواش کردن اذیت جای به بود قرار باراین فقط بود، نمونده
 !!َشود چه کنم، اذیت و خودم گروه دخترای

 .سایه ایم آماده ما -
 و کردم نگاه همشون به داری معنی سکوت در زد، و حرف این که بود سانیا
 :گفتم
 .پاتوق تو بریم یاال پس خب -

 .....کردیم حرکت پاتوق سمت به هم با و گفت ای اوکی
 .بکنم کاری همچین نیستم حاضر هم بکشی منو سایه نه نه -
 :گفتم و خندیدم یاشا حرف به
 رو گممی من که کاری هر گفتین می که پیش لحظه چند همین تا شد؟ چی -

 .دیدمی انجام
 :گفت چندش با سانیا
 .کار این نه اما درسته -

 :گفتم و کمرم به زدم و دستام
 .چشه مگه کار این خب -

 :زد جیغ حرص با همتا
 !ببوسیم؟ رو سعادت آقای شکل نقاشی باید که چی یعنی آخه -

 :داد ادامه و آورد در زدن اوق ادای
 .رو یکیشموژ لبای کجاش؟ اونم-
 :گفتم ذوق با
 چشمکی)بگیرم عکس ازتون دوربین با قراره...بگم انداختم قلم از و این تازه -

 .بوسه عملیات انجام حال در اونم( زدم شیطونی
 بودم گرفته و دلم فقط من اما دادن فحش و زد جیغ به کردن شروع حرفم این با

 .خندیدمومی
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 گرفته و دلم فقط من اما دادن، فحش و زدن جیغ به کردن وعشر حرفم این با
 ....خندیدممی و بودم
 :گفت بودم شده صندلی پهن خنده از که من دیدن با همتا
 !کنی؟ می کیف داری خیلی اینکه مثل مــــــــرض-
 .چجورم آره-

 زل صورتش حالت ترین بیچاره و ترین بدبخت با نگفت، چیزی و کشید پوفی
 از که نگهدارم و خودم چجوری دونستم نمی دیگه دیوار، روی قاشیهن به زد
 :گفتم سردی لحن با و شدم جدی دوباره اما نگم، وداع رو دارفانی خنده
 رو شماها دیگه ندید انجام و کار این اگه ندارم، وقت من دیگه، باشین زود-

 نقاشی   که خواستم فقط نخواستم؛ ازتون زیادی چیز که من تازه بخشم، نمی
 .همین کنید ماچ رو هست سعادت آقای شکل که و دیوار روی
 :گفت شده گرد چشمای با یاشا
 کردی؟می و کار این بودی خودت اگه تو ؟!همین چی -
" کوفت" اوناهم همزمان که گفتم کشداری"  ُنچ"  و انداختم باال ابرو خنده با

 !!آفرین آفرین هماهنگ چه ماشاال گفتن، کشداری
 .نیست خبری بخشش از وگرنا دخترا، همینه راهش تنها-

 این وقتی بخیر یادش زدن، زل نقاشیم شاهکار به دیگه بار یه و کشیدن پوفی
 پخش رو پستر اون ساواش روزم همون بودم، کشیده دیوار روی و نقاشی
 همه اون واقعا دارم، حالی چه االن و داشتم حالی چه موقع اون بود، کرده
 !شد؟؟ چی نفرت

 در و گوشیم سریع چی مثل اومدم، خودم به نقاشی سمت به یاشا حرکت با
 با یاشا بگیرم، عکس که موندم یاشا حرکت منتظر باش آماده حالت به و آوردم
 و سر با و دهنش آب بست، و چشماش و داد تکون تاسف سر حرکتم این دیدن
 چند شت،دا فاصله سعادت موژیکی لبای با کمی فقط صورتش داد، قورت صدا
 به ای شده مچاله قیافه با فقط نداد، انجام کاری یاشا ولی گذشت هم دیگه ثانیه

 :گفتم کالفگی با کرد،می نگاه سعادت صورت
 . دیگه کن تمومش یاال د   کنی؟؟ می استخاره چرا یاشا وایی-

 :گفت و کرد پرتاب سمتم به رو آَتشین ش نگاه
 .کنممی تمرکز دارم خفه-

 نوک حد در سرعت به و بست محکم چشماش لحظه یه تو! تمرکز؟ زارت،
 به نگاه یه گرفتم، عکس چیک لحظه همون در منم و کرد ماچ و سعادت زدن
 وقتی انداختم، کرد می پاک و لباش چندش با داشت که یاشا به نگاه یه و عکس
 :گفت عصبانیت با دید خودش به منو نگاه
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 داره؟ نگاه چیه؟ ها -
 این کریم اس وای بخند، کی نخند حاال خنده، زیر زدم بلندی صدای با دفعه یه

 و رفت ها صندلی از یکی سمت به و کشید پوفی یاشا شده، باحال خیلی عکس
 .نگفت چیزی و کشید نشون و خط واسم نگاهش با نشست،

 .است دیگه یکی نوبت حاال خب-
 انجام و کارش معطلی، بدون و رفت جلو آیسا باراین کردم، نگاه بهشون منتظر
 عکس آیسا از دیدم اومدم خودم به وقتی گرفت، شکل لبم رو لبخندی داد،

 .بود مظلوم زیادی دختر این کن ولش نگرفتم،
 به اخم با و شد شجاع داد، انجام و کارش کل کل بدون آیسا که دید وقتی سانیا
 و فرصت من که کرد بوس و نقاشی عمیق نفس تا چند بعد رفت نقاشی سمت
 تلگرام تو بذارم و عکس این حقشونه گرفتم؛ خوشگل عکس یه و ندادم دست از
 بوسیدن حال در شوهری بی غم از ای دیوونه دخترای بنویسم، زیرش و

 .ها میشه عالی دیوار، روی بر ای نقاشی تصویر
 .خندیدم پرتم و چرت فکرای این به دلم تو
 :گفتم کرد یم نگاه دخترا به و بود مونده باز دهنش که همتا به
 .توا   نوبت همتا، دیگه یاال-

 :گفتم اخم با کرد، پا اون و پا و این و کرد انگشتاش با بازی به شروع
 .دیگه باش زود مگه؟ بدی خوای می صدقه -
 پریدن سریع دخترا که برد هجوم در سمت به دفعه یه ای کله و کج لبخند یه با

 :زد جیغ همتا گرفتنش، و سمتش
 آوردید؟ گیر مظلوم مگه...نــــــــامـــــــردا  ڪــنــــــــیــــــد ــــمولــــــــ -

 :زد غر ساله پنج های بچه مثل یاشا
 .کنی ماچ باید توهم کردیم ماچ ما نیست، حساب این-

 :گفت و کرد تقال دیگه کمی همتا
 بیدار کنم ماچش برم من که برفی سفید یا خفته زیبای بیریخت نقاشیه اون مگه-

 .کنید ولم آه بشه؟
 :گفتم خنده با
 .بیریخته خودت بچه هوی-

 :گفت شیطنت با سانیا
 .بیرون بیاد دیوار از و بشه زنده شاید کرد ماچش همتا معلوم کجا از -

 .خنده زیر زدیم پقی که کشید جیغی همتا
 .کنم ماچش برم تا کنید ولم باشه باشه-

 :گفتم متفکر کردن، نگاه همتا به ننامطمئ یاشا و سانیا
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 .کنید ولش-
 حرص با و رفت نقاشی سمت عصبانیت با همتا که کردن ول رو همتا هم اونا

 به رفت خندمون دوباره گرفتم همتا از که عکسی با همزمان کرد ماچش محکم
 :گفت تعجب با و کشید داری کش اوف همتا هوا،
 خندید؟می چرا چیه-

 پاک انگشتم نوک با و بود شده جمع چشمم گوشه دیدنمخن از حاصل که اشکی
 :گفتم و کردم

 بلکه دیوار، گچ تنها نه که محکم اینقدر نگفتم کن، ماچش گفتم من جان، همتا -
 .بچسبه لبات به موژیک رنگ مقدار یه
 اوقی همتا خنده، زیر زدیم دوباره کشید، لباش به دستی بهت با حرفم این با

 به سر موضوع این مورد در کلی یاشا منو کرد، پاک و لباش چندش با و گفت
 جواب بود که نحوی هر به نمیاورد، کم هم همتا البته خندیدیم، و گذاشتیم سرش
 :گفت آیسا که گذروندیم خنده و شوخی با و ساعت نیم داد،می مارو

 .شد تموم که داشتیم کالس یک امروز هامون، خونه برگردیم بهتره ها بچه -
 :گفتم چیزی یاداوری با که بشن بلند خواستن کرد، تایید رو آیسا حرف سانیا
 .ها بچه کنید صبر -
 با و آوردم بیرون نامه دعوت چهارتا کیفم تو از کردن، نگاه بهم تعجب با

 :گفتم شیطنت
 .دوستان عشق با تقدیم -

 :زد جیغ ذوق با همتا
 .عروسی کارت آخجون -
 :گفت و زد بهم چشمکی تشیطن با یاشا که خندیدم ذوقش از
 نداریم؟ خبر ما که شدی عروس حاال تا کی از خانوم، سایه روشن چشمم -

 :گفتم و کردم نمایشی اخم
 .دعوتین هم شما داداشمه عروسی کارت یاشا مرض -

 :گفت و داد دخترا به و گرفت دستم از رو ها کارت سانیا
 .رفتن عروسی واسه بود زده لک دلم ایول -

 :گفت و زد ندلبخ آیسا
 .میایم حتما -

 :گفت شوق با همتا
 آماده رو اینا از کدوم هیچ هنوز من وای... کادو آرایشگاه، کفش، لباس، -

 .خرید برم باید نکردم
 :گفت و داد تکون تاسف معنای به سری یاشا
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 .بدبخت ندیده عروسی -
 :گفت کنجکاوی با سانیا گفت، کشداری ایش و نکرد توجه یاشا حرف به همتا
 دعوتن؟ هم پسرا دعوتیم، ما اگه سایه -

 :گفتم و انداختم باال ای شونه
 و خودش گروه پسرای هم ساواش حتما کردم، دعوت رو شماها من وقتی -

 .دیگه کنه می دعوت
 :گفتم بهشون و برداشتم و کیفم گفت، آهانی

 .بریم بیاین خب -
 :گفت و بوسید و گونم ذوق با آیسا
 .کردی آشتی که برم قربونت -
 .نشو پرو دیگه خب -

 ........شدیم خارج پاتوق از و خندیدیم
 تدارکات درگیر سخت هممون هفته دو این تو گذشت، باد و برق مثل هفته دو

 قشنگ و بهترین از یکی که رو آوا پدر سالن ساواش لطف به بودیم، عروسی
 سه روز دقیقا اونم بودیم، کرده رزرو و بود تهران عروسی های سالن ترین
 داده که قولی طبق عموش زن که مخصوصا شد، سوپرایز واقعا سارای شنبه،
 و مامان و سارای و منو فقط که فرستاد عروس لباس واسش فرانسه از بود

 لباس اون سارای وقتی مطمئنم بود، خوشگل واقعا وای دیدیمش، جون یگانه
 میشه، ها فرشته مثل بپوشه رو عروس
 ویالی یه اینا کیومرث آقا خونه نزدیک سیاوش بودن، کرده حاضر و چی همه
 و چیدمان عاشق من کنن، زندگی اونجا تا بود خریده دوبلکس و خوب

 اما بچینیم توش رو سارای جهیزیه که برد وقت روز سه شدم، دکوراسیونش
 . بود شده عالی واقعا داشت، و ارزشش
 خودم به که قولی طبق من اام بود، گرفته وقت خوب آرایشگاه یه از سارای
 .بود بسم دفعه یه همون آرایشگاه، برم خواستم نمی بودم داده
 حتی رفت یادم که بودم سارای و سیاوش عروسی تدارکات رگیر اونقدر من
 فردا باید پس عروسیه، هم دیگه روز سه و است شنبه که امروز بخرم، لباس
 .بشم کار به دست
 با بود، شده تاریک هوا کردم، اتاقم پنجره به نگاهی و شدم خارج فکر از

 بود، دقیقه چهل و هشت ساعت انداختم، نگاهی اتاقم دیواری ساعت به تعجب
 بپرسم مامان از برم و بشم بلند تختم روی از خواستم بودم، گرسنه کمی اوم
 .خورد زنگ گوشیم که نه یا است آماده شام
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 بود زده زنگ بهم که ناشناسی شماره به و برداشتم یپاتخت روی از و گوشیم
 جواب و ناشناس های شماره معموال شناختم،نمی رو شماره کردم، نگاه
 .دادمنمی
 .نبود کن ول یارو کردم صبر هرچی اما بشه، بیخیال خودش تا وایسادم پس
 سعی چسبوندم، گوشم به و گوشی و کشیدم و رنگ سبز دکمه عصبانیت با

 :نباشه عصبی نملح کردم
 .بفرمایید الو -

 :گفتم کفری دفعه این نداد، جواب کسی
 .کنمامی قطع ندی جواب الو، -

 :گفت که آشنا شخص اون صدای بعد و شنیدم خط پشت از عمیقی نفس
 .منم سالم -
 :کردم زمزمه لب زیر بهت با
 .ساواش -
 :گفت بود هول کمی انگار که صدایی با
 خوبی؟ چطوری...بخ...خودمم آره... آم -
 :گفتم تعجب با
 داشتی؟ کارم...خوبم مرسی -

 باورم بزنه، حرف بودم منتظر نگفتم چیزی منم کشید، پوفی و نگفت چیزی
 کالفش صدای آورده؟ کجا از و شمارم باشه، زده زنگ بهم ساواش که شد نمی
 :آورد بیرون فکر از منو
 .سایه -

 نگاه سقف به که همزمان دم،کشی دراز تخت روی دادم، قورت و دهنم آب
 :گفتم کردممی
 .بله -
 !بودی؟ رفته خرید تو...چیز -
 :گفتم تعجب با
 چی؟ خرید -
 .سارای و سیاوش عروسی...برای مجلسی لباس خرید -

 :گفتم تعجب با و کردم فکر کمی
 پرسیدی؟ چرا نکردم، وقت راستش نه -

 براش اینقدر گفتنش که بگه خواستمی چی کرد، مکث و کشید پوفی دوباره
 بود؟ سخت
 :گفت تردید با موندم، حرفش منتظر کردم تر زبونم با و لبم
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 و کت منم راستش...خب و بودیم عروسی تدارکات درگیر دومون هر...سایه -
 بریم باهم...باهم...پس نداری لباس هم تو که گفتم خودم با و نخریدم شلوار
 .کنیم خرید
 :گفتم و نشست لبام ور بزرگی لبخند بستم، و چشمام

 .خوبیه فکر باشه -
 :گفت بود ناباور و زده ذوق انگار که صدایی با اما کرد، مکث دوباره

 !کردی؟ قبول...چی -
 :گفتم و خندیدم صدا بی
 .نه که چرا آره، خب -
 بریم؟ کی خوبه -
 :گفتم شیطنت با
 خوبه؟ فردا -

 :گفت و کرد ای خنده تک
 باشه؟ یازده ساعت دنبالت، یامم فردا پس خوبه، خیلی آره -
 .باشه -
 :گفت اکرا با 
 .شمنمی مزاحمت کنممی قطع من خب -

 :گفتم و خندیدم
 .مراحمی نه -
 .خداحافظ خب -
 :گفتم شیطنت با
 .ساواش راستی -

 هیجان با چون کنه قطع تر دیر تا بزنم حرفی من که بود این منتظر انگار
 :گفت
 .بله بله یعنی...جا -

 :گفتم و شد حبس سینه وت نفسم
 آوردی؟ گیر کجا از و شمارم -

 :گفت شیطنت با و کرد مکثی
 .فردا تا بای خب... دیگه دیگه -
 و گوشی کرده، قطع که داد نشون بوق صدای بگم چیزی رفتم تا پریدم جا از
 منو واقعا ساواش زدم، لبخندی چسبوندم، سینم به و دادم فاصله گوشم از

 .کنه می سوپرایز
 :شنیدم و مامان صدای که بودم فکرا همین وت
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 .حاضره شام بیا دخترم، سایه -
 :گفتم بلندی صدای با
 .مامان اومدم -
 .شدم خارج اتاق از و کردم مرتب و لباسم و شدم بلند تخت روی از

 کردم، حرکت آشپزخونه سمت به پس نیست کسی دیدم که شدم پذیرایی وارد
 و نشستن میز پشت که دیدم رو بابا و مامان شدم آشپزخونه وارد که همین
 :گفتم لبخند با هستن، من منتظر

 .کردم دیر که ببخشید مامان، سالم بابا سالم -
 :گفت و کرد نگاهم محبت با بابا
 .نشستیم میز سر تازه هم ما نه دخترم، گل سالم -

 :گفت مامان که نشستم صندلی روی
 .کنید شروع نشده سرد تا خب -
 که ای خوشمزه الزانیای خوردن به کردم شروع و برداشتم و قاشق اشتها با

 بود، الزانیا دیوونه که سیاوش مخصوصا بودم، عاشقش من و بود پخته مامان
 از بمونه، اونجا شب بود قرار و بود رفته ایناشون سارای خونه امروز آقا اما

 .بره و کنه ازدواج اینکه به برسه چه شده، تنگ واسش دلم حاال همین
 و متفکر اخم از کردم، نگاه مامان به چشمی زیر و کردم بازی غذام با کمی
 .کنهمی فکر سیاوش به داره که معلومه اش گرفته کمی قیافه
 فهمیدن با هم مامان خوامنمی کنم، خارج فکر این از و ذهنم کردم سعی

 شام، شدن تموم بعد خوردم، هدیگ لقمه چندتا بشه، دلواپس بیشتر من ناراحتی
 بخاطر مامان که زدممی حدس خوب شستم، رو ظرفا و کردم جمع و میز خودم
 کمک مامان پای به پا هم بابا شده، خسته کلی سارای و سیاوش عروسی کارای
 .کردمی

 بابا و مامان برگشتم، پذیرایی به دستام کردن خشک بعد و شستم هارو ظرف
 با فردام قرار یاد ناخداگاه کردن،می تماشا ویتی و بودن نشسته هم کنار

 نه؟ بگم بابا به باید افتادم، ساواش
 . دیگه بگیرم اجازه باید بدونن، دارن حق نگم چرا
 از چیزی اما زدم، زل ویتی صفحه به گیجی با و نشستم ای تکی مبل روی
 با حال هب تا من کنم، شروع کجا از دونستمنمی نفهمیدم، پخش حال در فیلم

 ده؟می اجازه بابا تنهایی اونم بیرون، بودم نرفته پسری
 :گفتم و دادم قورت و دهنم آب بگم، باید باد، بادا هرچی کن ولش
 .بابایی -

 :گفت و ویتی به زد زل دوباره و کرد من به کوتاهی نگاه لبخند با بابا
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 .جانم-
 ...که فتگ و زد زنگ من به ساواش آقا یعنی... ساوا راستش خب -

 :گفت و حرفم وسط پرید بابا
 .دخترم دارم خبر -

 :گفتم تعجب با و پرید باال ابروهام
 کجا؟ از دارین، خبر چی -

 :گفت مامان ایندفعه
 بابات و من از زد زنگ آقاست خیلی جان ساواش ماشاال داریم، خبر آره -

 از خواست قبلش اما نگفته تو به که گفت البته خرید، برید هم با تا گرفت اجازه
 .کرده تربیت و هاش بچه خوب چه جون یگانه به آفرین بگیره، اجازه ما
 :گفت تحسین با بابا 
 . اومد خوشم جان ساواش کار از منم آره -

 اختیاربی دلم تو بود، کرده و جاش همه فکر ساواش پس گرفت، آروم قلبم
 :گفتم بابا مامان به رو عجله با و رفتم اش صدقه قربون

 .خرید برم بیدارم  زودتر فردا تا بخوابم من پس خب -
 :گفت و کرد بسته و باز تایید معنی به و چشماش مامان

 .بخوابی خوب بخیر شبت گلم باشه -
 :گفتم و بوسیدم مامان گونه بعد بابا گونه اول شدم خم و رفتم تر جلو عشق با
 .خوش شبتون مرسی-
 .رفتم ها پله سمت به عجله با

 .چی واسه دونستمنمی من و نبود دلم تو دل فردا خرید واسه
 فکرا همین تو بیارم، خودم رو به خواستنمی دلم ولی زدما،می حدس البته
 زدن مسواک و لباسام کردن عوض از بعد شدم، اتاق وارد و زدممی چرخ
 ....خوابیدم و کشیدم دراز تخت روی
 و کردم باز بزور و چشمم یه شدم، بیدار گوشیم، ساعت زنگ صدای شنیدن با

 گرفته مرخصی که من کردم، قطع و صداش برداشتم، بالشتم کنار از و گوشیم
 خورد؟ زنگ گوشی این چرا پس نداشتم دانشگاه و بودم

 .رفتم بخواب دوباره و زدم غلطی شدم سوال این بیخیال
 شد، بلند گوشیم صدای دوباره که بود نگذشته خوابم از زیادی زمان هنوز
 زنگ دین دین هی که شدی شاخ من واسه یکی تو مرض، بال، و درد ای
 بذارم؟ دلم کجای تورو من آخه بخوابم؟ من نذاری تا خوریمی



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 دفعه یه که دیوار به بزنم تا برداشتم گوشیم و کردم باز و چشمام حرص با
 نفر یه نیست اعتس زنگ که این شد، گرد چشمام افتاد، گوشیم صفحه به چشمم
 .سرم بر خاک زنه،می زنگ من به داره
 :گفتم و چسبوندم گوشم به و گوشی و کردم برقرار و تماس هول با
 .نه...آلو چیز...آلوآ -
 و آلوآ سایه نگیری مرگ گرفتم، گاز و زبونم و پیشونیم رو کوبیدم دست کف با
 یه نتونم که گیرهب من زبون موقعیتی همچین تو باید چرا کریم اس چیه؟ آلو

 بگم؟ ساده اَلوی
 صدای تن با خط پشت شخص رسید، دادم به طرف که بگم چی بودم مونده
 :گفت بود آشنا خیلی که خنده به آمیخته

 .بخیر صبحت حضرت، الیاه آلوآ -
 یعنی؟؟ آورد در منو ادای ؟!آلوآ گفت؟ چی اون که، ساواشه عالم خاک

 منو کشینمی خجالت! دختر؟ شیمی یدارب کی تو خوابی، هنوز که بینممی -
 گذاشتی؟ منتظر در پشت
 :گفتم تعجب با و هاش تیکه به توجه بدون

 کجا؟ در پشت -
 :گفت مسخرگی با
 صفا بیرون بریم خوایممی دارم قرار باهاش آخه شجاع، پسر خونه در پشت -

 .معطلم ساعته نیم شما در پشت دیگه معلومه خب سیتی،
 معنای به که کردم نگاه دیواری ساعت به تعجب با و سرم تو زدم دیگه بار یه

 . چسبید پیشونیم به بهت شدت از ابروهام کردم حس واقعی
 .که بود نیم و یازده ساعت بیژن، زاده امام یا

 رو خداروشکر اما بیوفته، دستم از گوشیم بود نزدیک که پریدم تخت از جوری
 :گفتم ساواش به تند تند و گرفتمش هوا
 .میام االن ببخشید وای ای -

 :گفت و کشید پوفی
 .زودتر باشه -

 کله با سریع کردم، قطع و گوشی و نموندم جانبش از ای دیگه حرف منتظر
 .دادم انجام و کارام تند تند و شدم سرویس وارد
 بپوشم؟ چی خدا وای چرخیدم، خودم دور گیج و اومدم بیرون اتاق از
 که خوشگل سنتی های طرح با ای فیروزه یمانتو یه و رفتم کمدم سمت به

 ساتن روسری و آبی تنگ جین شلوار یه با داشت، مانتوم پشت و آستین روی
 پف خواب بخاطر کمی صورتم و بود خالی کرک موهام برداشتم، و ایم فیروزه
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 روسریم زیر رو موهام همه و پوشیدم و لباسام نکردم، ای توجه اما داشت
 عابر کارت برداشتن بعد زدم، لب برق و کرم یکم یهولک هول کردم، پنهان
 .کردم حرکت ها پله سمت به و بیرون زدم اتاق از تندی گوشیم و بانکم
 رممی دارم من که بگم مامان به بزنم داد خواستم پایین رفتم ها پله از شتاب با
 کرد، خشک منو نفر چند خنده صدای که خورمنمی صبحان و
 داشت و بود کنارش که مامان و بود نشسته مبل روی که ساواش به تعجب با
 .زمین به چسبید دهنم کردم، نگاه خندیدمی
 اینجوری من تا خونه توی اومده که بگه من به تونستنمی زهرمار برج این

 نشم؟ حاضر موشکی
 ساواش وایسا کردم، هم عجله چه باش منو زنه،می حرف نشسته خیالم بی چه
 .دممی نشونت االن خان
 حرف مامان با داشت که ساواش به خیره بود لبم رو که ای شیطانی لبخند با
 با شدم، اتاق وارد و رفتم باال ها پله از صدا سرو بی و برگشتم آروم زدمی

 ساواش آرایش یه حرص با بستمش، اسبی دم و کردم شونه و موهام آرامش
 .کردم خالی ودمخ رو عطرم کلی دادم، انجام هم کش
 .درار حرص تیپ یه گنمی این به ایول انداختم، خودم به آیینه تو نگاه یه
 .برگشتم پایین طبقه به ای عجله هیچ بدون بود، لبم رو که مغروری لبخند با

 :گفتمی داشت که شنیدم و مامان صدای
 .اومد است زاده حالل چه دخترم بفرما...صبر پسرم میاد االن -

 شد، خیره بهم تحسینی از پر لبخند با بود افتاده من به چشمش تازه که مامان
 .برگردوند سمتم به و صورتش کنهمی نگاه من به مامان دید که هم ساواش

 از و برگشت پایین به زمزدیش نگاه و شد گرد چشماش افتاد من به نگاهش تا
 از لیو شد داغ هام گونه کردم حس من که کرد رصد و سرم فرق تا پام نوک
 .نرفتم رو
 کرده اخم ثانیه چند از تر کم تو چطوری که کردممی نگاه ساواش به شیطنت با
 .کردمی نگاهم حرص با و بود

 :گفتم شادی با شد، خنک دلم آخیش
 .بخیر صبح ساواش آقا سالم مامان، سالم -

 :گفت محبت با مامان
 .کنممی حاضر رو ات صبحاته من کنی صبر یکم تا دخترم، سالم -

 تیپم به عصبانیت کمی و حرص با که درحالی ساواش که بزنم حرفی خواستم
 :گفت کرد می نگاه
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 سایه تا ریممی رستوران هم راه تو خرید، ریممی ما خانوم، ترانه دیگه نه -
 .بخورن چیزی خانوم
 :گفت خواسته خدا از بخواد نظری من از اینکه بدون مامان

 .سالمت به برید پسرم، باشه -
 این خدا یا کرد، نگاه من به و گفت خداحافظی ایمصنوعی لبخند با ساواش
 .ترسیدم وویی کنه؟ می نگاه اینجوری چرا
 خونه از ساواش با همراه و کردم خداحافظی مامان با چجوری نفهمیدم اصال
 .شدم خارج
 دونستم نمی منم و کشیدمی عصبی های نفس فقط و بود کرده سکوت ساواش
 .چرا
 گوشه و ماشین و شد خارج حیاط از سرعت با و شدیم ماشین سوار که نهمی

 کاغذی، دستمال جعبه از که کردم نگاه بهش تعجب با نگهداشت، کوچه
 :گفت حرص با کنه نگاه من به اینکه بدون و سمتم گرفت کرد خارج دستمالی

 .کن پاکش -
 :گفتم و زدم پلک تند تند گیجی با
 چیو؟ ببخشید -

 :گفت جدی و کرد نگاه من به و کرد اخمی
 .رو کشیدی صورتت روی که ای نقاشی این -
 :گفتم لج با
 .خوبه هم خیلی نیست زیاد آرایشم من دوما   نقاشی، نه آرایش اوال -

 و شمرده شمرده ساواش نیاوردم، خودم رو به اما زدم،می زر داشتم چی مثل
 :گفت تهدید با
 کارشم؟ به ستد خودم من یا کنی می پاک خودت یا -

 :گفتم و نشستم سینه به دست
 .کنم پاکش که عمرا -
 !اینجوریاست؟ پس ا ه -

 سمت به و صورتم گردنم، دور انداخت دست دفعه یه که بله بگم خواستم
 خاطر به هنوز شد،می انگشت پنج بزور صورتامون فاصله برگردوند، خودش
 کل و کشید لبام به حکمم چندبار و دستمال که بودم نشده خارج شوک از کارش
 .کرد پاک و رژم
 :گفت لرزون کمی صدایی با
 قشنگ و ارزن می شیمیایی لبای رژ این از صدتا به خودت، لبای رنگ -

 .ترن
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 کالفه کردم، نگاه ساواش به انداخته گل های گونه با و باال رفت قلبم ضربان
 .گرفت فاصله ازم و داد قورت و دهنش آب

 کرد؟؟ تعریف من لبای از...از ساواش خدایا
 انداختم سرم و رفتم فرو صندلی تو بود، بعید من از که خجالتی با خدا وای
 .پایین

 راه به و کرد روشن و ماشین کشید، می نفس کالفه که ثانیه چند بعد ساواشم
 .افتادیم
 داشتی مرض آخه سایه، سرت تو خاک یعنی کنم، نگاه بهش شدنمی روم اصال

 بدی؟ حرص و مردم پسر زیادش نوع از اونم کردن آرایش با
 بریزه جا یه باید باشه داشته کرم وقتی آدم کنم؟ چیکار خب بود، مثبت جواب
 دادن حرص)د.د.ح کرم زیاد   داشتن نگه که گفتن دانشمندان تازشم دیگه،
 فتنر بین از تحرکی، بی عدم شدید، افسردگی بروز دچار بدن در( دیگران
 اذیت و مردم باید چی، پس بله میشه، زندگی در هیجان نبود و نفس به اعتماد
 .داد حرص و کرد
 دادنش کیف بخاطر کنید باور کنید، آزاری مردم که کنم می توصیه هم شما به

 .واال گممی خودتون خاطر به گمنمی
 کوچه از و بزنه دور خواست ساواش که بودم پرت و چرت فکرای همین تو
 گوش بوق و ما سمت اومد سرعت به شیش و دویست ماشین یه که بشه در

 خالی جا و چرخوند فرمون و داد نشون العمل عکس سریع ساواش زد، خراشی
 .شد رد ساواش ماشین از کمی فاصله به هم ماشین اون و داد
 بهت شدت از حتی ساواش و من و افتاد اتفاق ثانیه چند از کمتر تو اینا همه
 .بزنیم حرف ستیمتوننمی
 ام زنده ببینم تا زدم سیلی هام گونه به چندبار یواش و کردم بلند و لرزونم دست
 .مرده یا

 ساواش به شده گرد چشمای با و دادم قورت و دهنم آب بودم زنده خداروشکر
 :زدم صداش نگرانی با بود، بسته و چشماش و بود پریده رنگش کردم، نگاه
 شد؟ چت خوبی ساواش؟...س-

 به و ماشین دوباره و داد تکون مثبت نشونه به و سرش بده و جوابم اینکه بدون
 مارو امروز نیست بعید این از گفتم، دلم تو هللا بسم یه ناخداگاه درآورد، حرکت
 .ببین حاال نه گیمی کنه، بیامرز خدا
 حالش یکم هم باشه، رانندگیش به حواسش ساواش هم تا کنم سکوت کردم سعی
 لحظه اون که دادمی نشون نگرانش چشمای و صورتش روی اخم د،بیا جا

 .بود ترسیده واقعا
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 باالخره و گذروندیم سکوت تو و مسیر کل نکرد، روشن هم ماشین ظبط حتی
 .نگهداشت بود شلوغ نسبتا که معروف پاساژ یه نزدیک
 شدم، پیاده ماشین از ُورجه َورجه با و بگیرم و کردنم ذوق جلوی نتونستم
 افتاد، من به بودن ایستاده ما ماشین نزدیک که پسری تا سه نگاه لحظه همون
 طول زیاد همون اما کرد، نگاه پسرا به اخم با و شد پیاده ماشین از ساواش
 .اومد من سمت حرصی پر و محکم قدمای با که نکشید

 و سمتم اومد ساواش کردم، جور و جمع و خودم دادم قورت و دهنم آب ترس با
 نفساش که اونقدر زد،می نفس نفس زخمی ببر یه مثل گرفت، دستش تو ومباز
 .شده داغ هام گونه که کنم حس شدمی باعث و خوردمی صورتم به
 :گفت قروچه دندون با
 هان؟ پوشیدی مانتویی همچین چرا -
 :گفتم دلخوری و گیجی با
 چشه؟ من مانتوی مگه -

 که لحنی با شد، چشمام میخ اش شده سرخ چشمای با و داد فشار بیشتر و بازوم
 :گفت نشه بلند کردمی سعی بزور انگار

 ...بدنما و کوتاه نیست، چش چشه؟؟ -
 :گفت کالفگی با و نداد ادامه و حرفش

 عروسی؟ اومدی مگه باشی؟ چشم تو باید چرا تو اصال...اصال -
 کلکل هب داشتن بودن برگشته نفر چند چرخوندم اطراف به نگرانی با و نگاهم
 سالحم از باید ندارم ای چاره که، رفت آبروم خدا وای کردن،می نگاه ما

 (جنگ بره خوادمی کنه می فکر ندونه هرکی)کنم استفاده
 به ورچیده لبای با و کردم مظلوم شرک گربه مثل وجود تمام با و آبیم چشمای
 .کردم نگاه ساواش
 دریا یه مثل ساواش طوفانی چشمای که بود نگذشته حرکتم این از ثانیه چند
 غرق من حالیم، چه در و کجاییم رفت یادمون لحظه یه شد، صاف و آروم

 بهم داشتیم سکوت تو من، چشمای محو اونم و بودم جنگلش مثل سبز چشمای
 تر نزدیک بهم داره سرامون که کردممی حس حتی...حتی شدیممی نزدیک
 :حالمون وسط نداختا پارازیت نفر یه صدای لحظه همون که میشه

 (.دیگه)دیه(کن)تون ماچش خب-
 که خوشگل بچه پسر یه به چشمم که برگردوندم صدا سمت به و سرم تعجب با

 .افتاد زد،می لیس و چوبیش آبنبات شیطونی لبخند با داشت
 :گفت بچگونش لحن همون با کنممی نگاه بهش دارم دید وقتی

 (.برسین) بلسین( کارتون)التونک به شمنمی( مزاحم) موزاحم من ببخشید-
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 !جانم؟
 دست و ساواش منو داره ساله پنج چهار بچه این شد، گردتر بود، گرد چشمام
 ندازه؟می
 دوباره نداشت فرقی من با حالش اونم کردم، نگاه ساواش به برگشتم باز دهن با

 :گفت و زد آبنباتش به دیگه لیس یه کردم، نگاه بچه پسر به برگشتم
 دنبال(رممی)میلم(نکردم)نکلدم( دریافت)دلیافت ای صحنه که دوتا وماش از نچ-

 .بای بای بعدی سوژه
 .رفت سمتی به بدو بدو و ببینه مارو چسبیده زمین به فک تا واینستاد

 آره؟ هم زمونه دور این های بچه کریم اس
 گفت؟ چی هبچ اون راستی نشنیده، و ندیده چیزای حق به خالق جلل
 و بشم شده آب کره شکل اسفنجی باب مثل بود مونده کم حرفش یادآوری با

 .شم زمین پخش
 اصال کنم، شرک گربه مثل و چشمام نیومده من به که، نمونده واسم آبرو دیگه
 .آه خرید بیام خواستم که خوردم چیز من
 قهدقی چند عصبانی لحن به شباهتی اصال که ساواش آروم صدای شنیدن با

 :شدم پاچه دست نداشت، پیشش
 ناهار به حداقل نخوردی که صبحانه کنیم، رو خریدمون تر زود بهتره...آم-

 .برسیم
 لحن با ساواش که برم راه سرش پشت خواستم، افتادم، راه دنبالش گفتم ای باشه
 :گفت ای جدی

 .سایه کنارم بیا -
 کنارش که همین کنم، اطاعت کرد مجبورم که بودی جوری ناخوداگاه لحنش
 انگار امنیت و حمایت مثل حسی یه داد، دست بهم حسی یه گرفت، و دستم رفتم
 لبخندی اختیاربی برسونه، آسیبی بهم کنارمه ساواش وقتی تونهنمی کس هیچ
 اونم کردم حس حتی فشردم، و دستش و کردم همراهی و ساواش منم زدم،
 .....زد لبخند

 نخریده هم هیچی گشتیم،می من واسه لباس لدنبا که بود دوساعت به نزدیک
 خیلی خیلی لباس چندتا اتفاقا نه، ها کنم گیری سخت من اینکه نه بودیم،

 همشون از بخرم رو هیچکدوم نذاشت ساواش که کردن جلب و نظرم خوشگل
 جلفه، و روشن رنگش کوتاهه، بازه، اش یقه گفت،می هی گرفتمی ایرادی یه

 دیگه ایراد تا هزار زهرمار   و کوفت درمونه،بی درد   تنگه، ،نداره آستین لختیه،
 بپوشه رو ها لباس اون خوادمی خودش انگار که دهمی نظر جوری یه داره،
 واال،
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 کوچیکم روده همراه و بزرگم روده ام معده گشنمه، من کنار، به همه این
 ام،رسنهگ من بگم ساواش به ندارم جرعتم هام، کلیه به رسیده االن خورد،
 اون به پاساژ این از منو کشهمی کش مثل و دستم ده،می فرصت مگه اصال
 بندازه؟ لنگ پیشم بیاد که کجاست دلبندم مجید بره،می پاساژ
 به ها ویترین پشت داشت که ساواش به عجز با میشم، دیوونه دارم خدا وای
 شایدجواب کنم امتحان بار یه بذار کردم، نگاه کرد،می نگاه ها مجلسی لباس
 دستم ناراحتی با سوخت واسش دلم کرد، صداییبی قاروقور امبیچاره شکم داد،
 :گفتم و کشیدم شکمم روی و
 .بده غذا بهت که زنممی رو گودزیال این مخ االن مامانی، نخور غصه-

 :گفت و سمتم برگشت سریع ساواش که بگم چیزی کردم باز و دهنم
 .کردم پیدا برات قشنگ سلبا یه داخل بریم بیا سایه-
 کشید تنبون کش مثل رو بازوم دوباره شد، بسته وار اتوماتیک دهنم ناامیدی با
 ما به لبخند با بود مسن تقریبا خانوم یه که فروشنده برد، پاساژ داخل به و من و

 :گفت
 .اومدید خوش -

 :گفت و زد لبخندی هم ساواش
 .عروسی برای ید،اومد مجلسی لباس خرید واسه ما راستش سالم-

 :گفت مهربونی با خانومه
 .میارم براتون رو هامون مارک بهترین االن من باشه مبارک بله بله -

 :گفت و کرد من به نگاهی ساواش
 پشت توری بلند ای فیروزه لباس اون کردیم، انتخاب ما نیست، نیازی ممنون -

 بیارین؟ خانوم سایز اونو میشه هست مانکن تن که ویترین
 انتخاب ما آوردم در و اداش دلم تو دوخته، و بریده خودش واسه چه شای

 اوف کردیم، انتخاب گهمی بعد آوردی در صبح از منو پدر کردیم،
 :گفت و کرد من به نگاه یه خانومه

 .میارم واستون االن کنید صبر لحظه چند عالیه شما انتخاب حتما-
 :گفت من به رو
 .بپوشید بیارم تونبرا تا پرو اتاق تو بفرمایید-
 شدم، داخل و رفتم ها پرو اتاق از یکی سمت به و گفتم ای باشه حوصلگیبی با

 آستین که بلند خیلی ای فیروزه مجلسی لباس یه با فروشنده خانوم بعد دقیقه چند
 هوا، رفت شد دود خستگیم همه اومد، بود شده کار روش تور با و داشت هم
 وجب نیم که ساواش قول به لباسای اون همه زا بود، خوشگل و ناز خیلی وای
، قشنگ هم بود شون پارچه  .خاص   خیلی واقعا بود شیک هم و پوشیده هم تر 
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 تن تو بود، ام اندازه قشنگ وای پوشیدم سختی به و لباس فروشنده کمک با
 اما ببینم و خودم نتونستم و بود قدی آیینه به پشتم بود، شده تر خوشگل خیلی

 .بود شده من خمی خانومه
 چشه؟ این واه
 :گفت تحسین با و اومد خودش به
 خیلی دوختن تو برای و لباس این انگار شدی، قشنگ چه وای دختر، ماشاال-

 .ببینه رو تو بیاد بگم نامزدتم به برم من شدی، ناز
 نامزد ساواش کرد فکر یعنی نامزد؟ گفت چی شدم، خشک حرفش این زدن با

 منه؟
 .بره باال قلبم ضربان شد باعث و ریخت فرو قلبم توی چیزی یه انگار
 در که بودم نیومده خودم به هنوز بشم، مسلط خودم به تا کشیدم عمیقی نفس
 و شد خیره هم به نگاهمون همزمان شد، وارد ساواش و شد باز پرو اتاق

 هنگ منم کرد،می نگاه شگفتی و تحسین با و پام سرتا داشت اون شدیم، خشک
 .بودم حسش از پر و گرم نگاه
 :گفت و گرفت ازم و نگاهش زود
 داری؟ دوسش-
 .آره...آ-
 .خریممی و همین باشه-

 خانوم بعد لحظه چند شد، خارج اتاق از سرعت به و نموند حرفی منتظر
 و مانتوم سریع کنم، عوض و لباسم کرد کمک بهم و اومد داخل فروشنده
 خانومه از ساواش که بپرسم و لباس قیمت خواستم بیرون، رفتم و پوشیدم
 تو هنوز کرد، هدایت خروجی در سمت به منو و گرفت و دستم و کرد تشکر
 :گفت شیطنت با گوشم کنار ساواش که بودم شوک

 چیکار باید بیرون رهمی خوشگل خانوم بایه بنده مثل جنتلمن آقای یه وقتی-
 کنه؟

 :تمگف شیطون منم ناخودآگاه
 .کنه جیبش تو دست خوشگل خانوم بذاره نباید-

 :گفت و خندید سرخوش ساواش
 .کفش چیه؟ نوبت حاال خریدیم، که لباس خب...باریکال آ-

 :گفتم تند تند گرسنمه، من خدا نه وای
 .دارم لباسم ست کفش من ساواش نه-
 .شهمی گرسنم داره کمکم که بخوریم ناهار بریم پس خب-
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 که مرسی خدایا میرم،می گرسنگی از دارم که گیمی چی منو کم؟کم چی
 .شنیدی و صدام
 که کردممی شماری لحظه شدیم، ماشین سوار و رفتیم پارکینگ طرف به

 گذشت عمر یه من برای که دقیقه بیست بعد برسیم، رستوران به زودتر هرچه
 پرواز رانرستو سمت به بگم اگه نگهداشت، شیک رستوران یه جلوی ساواش
 گارسون ساواش نشستیم، و کردیم انتخاب نفره دو میز یه نگفتم، دروغ کردم
 :پرسید ازم و زد صدا رو
 خوری؟می چی-

 :گفتم بهش و بودم کرده پاستا هوس بدجوری
 .پاستا-

 غذا تا داد، سفارش پاستا هردومون واسه و داد تکون و سرش لبخند با ساواشم
 حمله بهش جلوم گذاشتن رو پاستا ظرف که همین شدم، زنده و مردم بیارن رو
 ساواش با نخورده صبحونه رو شما روز یه خودتونین، هم زده قحطی شدم، َور

 توی که جمعیتی های نگاه به میاد، دستتون کار حساب خرید بفرستم گودزیال
 که بود ساواش بود نکرده تعجب که کسی تنها ندادم، اهمیت هم بودن رستوران
 االن مثل اونم که افتادم آهیل یاد ناخوداگاه خورد،می رو غذاش عادی داشت
 خب داره، عادت ها صحنه این دیدن به ساواش پس خورد،می غذا من

 .خداروشکر
 خارج رستوران از و کرد حساب ساواش خوردم، غذا سیر دل یه اینکه از بعد
 .شدیم
 و زدم لبخندی بیشتره، اش مزه مفت غذای گفتم دلم تو و کشیدم شکمم به دستی
 کردمی روشن و ماشینش داشت که همزمان شدم، ماشین سوار ساواش همراه
 :گفتم
 ریم؟می کجا االن خب -
 :گفت و کرد من به نگاهینیم
 .خونتون گردیمبرمی حاال خریدی، که و لباست معلومه، خب -
 :گفتم پریده باال ابروهای با
 چی؟ تو پس -

 :گفت و آورد در حرکت به رو ماشین
 من؟ چی -
 چی؟ تو خرید-
 :گفت حواس بی
 . نداشتم خرید که من -
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 .بخری شلوار و کت خوایمی گفتی دیشب خودت ولی -
 :گفت گیج و شد هول حرفم این با
 .خب...من راستش چیز...خب...خ -

 ...نکنه شدم خیره بهش مشکوک و کردم ریز و چشمام
 .اینه قضیه پس آهان -
 :گفت استرس کمی و هول با
 .دممی توضیح برات بعدا من سایه ببین -
 :گفتم و زدم پلک بار چند گیجی با
 .دونممی من ساواش نباش نگران دی؟می توضیح واسم چیو -

 :گفت و پرید رنگش
 ؟ دونیمی تو...تو چی -
 شلوار و کت خودت واسه نتونستی و شره تموم پولت حتما دونممی دیگه آره -

 ...رو پوالت نباید خواممی معذرت واقعا من بخری،
 :گفت تند تند و حرفم وسط پرید
 نفهمیدی؟ تو یعنی چی -

 :گفتم و زدم پلک بار چند تر گیج
 بخری؟ شلوار و کت رینمی که نشده تموم پوالت مگه نفهمیدم؟ و چی -

 گفت دفعه یه و زد پلک تندتند بار چند
 .آهان -

 :گفت و یدکش راحتی نفس
 شلوار و کت نداره اشکال برنداشتم، پول کافی اندازه به خودم همراه من آره -

 .دارم
 :گفتم شرمندگی با
 من... چیز کردی،می خرج رو پوالت لباس اون بخاطر نباید ساواش ببخشید -

 ...خوای می اگه دارما پول
 :گفت و پرید حرفم وسط جدیت با
 فهمیدی؟ خریدممی لباس برات باید نم اتفاقا سایه نزن و حرف این -

 :گفتم اختیاربی که انداخت من به ای جدی نگاه
 .فهمیدم آره... هان -

 چشه؟ ساواش خدا وا کشید، عمیقی نفس دوباره و نگفت چیزی
 .کردم نگاه بیرون به شیشه از و انداختم باال ندونستن معنی به هام شونه
 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
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 و سمتش برگشتم لبخند با بشم پیاده اینکه از قبل نگهداشت، در مقابل ساواش
 :گفتم
 .کشیدی زحمت که مرسی ساواش، ممنون خیلی -
 :گفت قشنگی لبخند با
 .کنیمی جبران که ایشاال حضرت، الیاه خواهش -

 !گذره؟می سرش تو چی باز شدم، ترش شیطون لبخند و شیطون نگاه محو
 :گفتم هول با کنم، فرار باید گهمی بهم حسی یه
 کوش؟؟ لباسم جعبه -
 تر دیوونه بود دیوونه بخند، کی نخند حاال خنده، زیر زد ساواش حرفم این با
 .شد

 و لباسم جعبه و شد خم عقب صندلی سمت برگشت و کرد باز و کمبربندش
 :گفت و کرد نگاه بهش کمی برداشت،

 .شما به تقدیماینم ا،بفرم خب -
 ول که کشیدم دستش از رو جعبه  حرص نذاشت،با که بگیرم دستش از خواستم
 :گفتم و کردم نگاه خندونش چشمای به اخم با نکرد،

 !بری؟می لذت من کردن اذیت از -
 . دهمی کیف چقدر که حضرت الیاه دونی نمی آره اوف -
 .قولَتشن بده و لباسم مرض، -

 :گفت و انداخت باال ابرویی
 .دممی بهت بعد کن حساب تصفیه اول نچ -

 بگیره؟ پول من از خوادمی ساواش حساب؟؟ تصفیه شد، گرد چشمام
 .خوایمی پول -
 :گفت خنده با
 .خواممی بهتر چیز یه نه -
 :گفتم گیجی حالت با
 !چی؟ بهتر؟ چیز یه -
 :تگف و زد چشمکی دار، معنی و کرد نگاه بهم مرموزی سکوت تو
 .وقتش به بمونه فعال زیاده، حساب تصفیه واسه فرصت حاال -

 گودزیال خب کننده، گیج و دار معنی های حرف واسه شده خلق بشر این خدایا
 .دیگه کنم حساب تا خوایمی چی بنال
 :گفتم و کشیدم دستش از رو جعبه اخم با
 .دیگه کن ولش -

 :گفتم عجز با که نکرد ول رو جعبه
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 ؟شده چی باز -
 :گفت متفکری حالت با
 ماشینی و خوردی که رستورانی توی پاستای ُمزد باید کنممی فکرشم که حاال -
 .کنی حساب رو بود خدمتت در دربست که
 از تقریبا بده، ایوب صبر من به یا کن، محو زمین از رو ساواش یا خدا، وای

 :زدم داد حرص
 .دیگه خوایمی پول بگو خب -

 .خنده زیر زد دوباره که کنم کیفم تو دست خواستم
 چیه؟ دیگه باز -

 :گفت شیطون
 .نیست پولی من مزد -
 چیه؟ پس وا-
 بدون موند، باز دهنم و گرد چشمام حرکتش این کشید،بخاطر و لپم خنده با

 :گفت قیافم به توجه
 .سایه بمون خل همیشه هاتم، بازی خل همین عاشق -

 مثل بگیره کار هم رو تو مخ کیی ُخلی، خودت ریخت،بی اورانگوتان ایش،
 .شیمی گیج و خل من

 :گفتم طعنه با کرد، ولش خداروشکر ایندفعه که کشیدم رو جعبه دوباره
 !شد؟ تصفیه -

 :گفت و نیاورد کم اونم
 .شد پرداخت اولش قسط آره -

 ماشین از حرفبی و گفتم ای دیوونه لب زیر گرفت، خندم خودمم حتی ایندقعه
 :گفتم ببستم و در اینکه از بلق و شدم پیاده
 .ممنون بازم شوخی بی -
 :گفت و کرد وبسته باز و چشماش مهربونی با
 .نکردم کاری خواهش -

 :گفت دفعه یه که ببندم و در خواستم و زدم لبخندی
 .سایه -
 :گفتم تعجب با
 .بله -

 :گفت آرومی لحن با بعد و کرد نگاه چشمام تو ثانیه چند
 .بای هیچی -
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 چل و خل از نشون مگه کارا این نه، بگید هی شما خله این گممی من نگاه
  نیست؟؟ بودن
 زدم رو آیفون زنگ که همزمان رفتم، در سمت به و بستم رو ماشین در

 .رفت و داد تکون برام و سرش و کرد روشن ، رو ماشین بوقی تک با ساواش
 به شد، باز تیکی صدای با در که کردممی نگاه رفتنش مسیر به محوی لبخند با

 باز و در که همین کردم، حرکت خونه سمت به شدم، حیاط وارد و اومدم خودم
 :گفتم صدا و سر با شدم، وارد و کردم

 .اومدم من سالم -
 :گفت و بوسید رو گونم و اومد استقبالم به مهربونی لبخند با مامان

 .اومدی خوش دخترم سالم -
 :گفت بود نشسته ویتی مقابل مبل یرو که بابا
 .گذشت خوش دخترم سالم -
 :گفتم خجالت کمی با
 .نکنه درد ساواش آقا دست بود، خوب آره -

 :گفت و کشید بازوم به دستی مامان
 .بخوری بریزم رو ناهارت واست تا کن عوض رو هات لباس برو -
 :گفتم و بوسیدم رو گونش عشق با
 .خورممی شام بعدا خوردم، ناهار ساواش آقا با من مامانم، مرسی -
 .خریدی چی ببینم بیا حاال دخترم، باشه -
 :نشستم،گفتم و رفتم بود نشسته بابا که مبلی سمت به ذوق با لباسم یادآوری با
 . قشنگه لباسم چقدر که ببین بشین اینجا بیا مامان -

 بیرون رو لباسم کردم، باز رو جعبه در هیجان با نشست بابا کنار مامان
 :گفت مامان زد، برقی بابا و مامان چشمای آوردم،

 خودته؟ سلیقه قشنگی، لباس چه وای -
 :گفتم و شدم سرخ کمی
 .کردن انتخاب ساواش آقا نه -
 :گفت و کشید راحتی نفس بابا حرفم این با
 .نپوشی باز لباسای اون از که کرد کاری خوبه نکنه، درد پسر اون دست -

 باز؟ لباسای
 واقعا بود، پوشیده کامال کردم، نگاه لباسم به داشت، و نظر همین هم بابا یعنی 

 برد؟؟ خرید به منو ساواش چرا
 :گفت مامان
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 قشنگه، خیلی هم کرد رزرو عروسی برای که سالنی نکنه، درد دستش آره -
 .ساواش به ماشاال
 بیرون وج اون از اینکه واسه اومده، خوشش ساواش از خیلی مامان اینکه مثل
 :گفتم بیایم
 نیومد؟ سیاوش مامان، راستی -
 جای خوادمی هم نفر یه کنه، دعوت رو همکاراش رستورانش رفته نه -

 هفته یک بچم آخه کنه، اداره رو اونجا نبودش در تا بذاره اونجا مسئول خودش
 .اینا و عسل ماه برای بره خوادمی مرخصی

 .کنم ضعو و لباسم برم من خب...فهمیدم اهان -
 :گفت و کشید گونم به دستی بابا
 .دخترم برو -
 .رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند لبخند با
 بیرون رو مجلسیم لباس و کردم باز رو جعبه در هام، لباس کردن عوض بعد

 به و گرفتم جلوم رو لباسم ایستادم، مقابلش و آیینه سمت رفتم ذوق با آوردم،
 تند تند قلبم افتادم، پرو اتاق توی ساواش نگاه یاد اختیار بی کردم، هنگا خودم
 .زد
 احتیاط با و رفتم کمد سمت به حالی خوش با بود، خاص خیلی واقعا لحظه اون
 . گذاشتم داخلش رو لباسم
 تا رفتم کتابام سمت به کنم پرت ساواش از رو خودم حواس کمی اینکه واسه
 .....برد خوابم کی نفهمیدم که بودم خوندن درس محو اونقدر بخونم، درس کمی
 چهره کردم، باز آروم آروم رو چشمام و شدم بیدار سرم، روی دستی نواز با 

 .بزنم لبخندی آرامش با شد باعث سیاوش مهربون
 بود، برده خوابم میز پشت که من ولی کشیدم، دراز تختم روی که فهمیدم تازه
 :گفت سیاوش که بودم فکرا همین تو ت،تخ روی گذاشته منو سیاوش حتما
 بزنه؟ حرف باهام خوادنمی کوچولوم آبجی -
 :گفتم لوسی لحن با و کردم استفاده فرصت از
 .خوادنمی نه -
 .خوادنمی که کرد غلط -
 :گفتم اعتراض با
 سیاوش؟؟ ا ه -

 منم کشید، آهی کرد، نگاه سقف به و کشید دراز تخت روی کنارم و خندید
 .کردم نگاه سقف به خودش مثل و مبرگشت
 :گفت سیاوش که بودیم سکوت تو دقیقه چند دونم نمی
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 .سایه -
 .بله -
 شه؟می تنگ واسم دلت...برم من اگه -
 :گفتم و کردم تعجب یهوییش سوال این از
 .حرفیه چه این -

 :گفت و کشید پوفی
 .بده رو جوابم فقط -

 :گفتم و کشیدم آهی
 .شهمی گتن که معلومه...آره -

 :گفت آرومی صدای با بعد لحظه چند کردم، سکوت منم نگفت، چیزی
 خوشحال خیلی میشم برادر دارم که گفت مامان بچگی، عالم تو وقتی یادمه -

 باهم کنم، بازی فوتبال باهاش که بده، داداش یه بهم خدا خواستمی دلم شدم،
 رویا کلی دیگه، بودم چهب پسرونه، کارای این از و  ببینیم عنکبوتی مرد دیگه
 یه مامان نینی که گفتمی و کردمی شوخی باهام بابا وقتی داشتم، نقشه و

 آبجی ندارم، دوست دختر من نه گفتم،می و خوردممی حرص کلی دختره
 .خوامنمی
 :گفتم حرص با
 .دیگه لیاقتی بی سرت تو خاک -

 :داد ادامه و خندید
 کلی بابا دختری، تو فهمیدیم وگرافیسون تو که بود ماهش چهار مامان -

 انگار من اما بودن، خوشحال همه داشت، دوست دختر آخه شد، خوشحال
 رو مامان نینی دیگه خوردم، غصه کلی باشن داده بهم رو دنیا خبر بدترین
 .نداشتم دوست
 موندم، حرفش ادامه منتظر اشتیاق با منم کشید، آهی دوباره و کرد سکوت
 :تگف و زد لبخندی

 انگار بودم قهر باهاش رفتم،نمی مامان طرف حتی دیگه گذشت، ماه چند -
 بودم، حرصی خیلی خالصه ساده، و بودم بچه دختری، تو که بود اون تقصیر
 بابا که روزی اون زایمان، وقت و شد ماهش نه مامان تا گذشت و گذشت
 کردم،می زیبا کیوان با و بودم تینا عمه خونه من بیمارستان برد رو مامان
 دوستت من نه گفتم،می منم داری، آبجی خوشبحالت گفتمی بهم هی کیوان
 .ندارم
 ..بازوش به زدم محکم حرفش این با

 :گفت و خندید دوباره
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 با من چون بزور، البته بیمارستان، برد خودش با و من و دنبالم اومد بابا فردا -
 آبجی از من که داشت خبر بابا ببینم، تورو خوامنمی  که گفتممی بازی  لج کلی

 راه تو بشه، عوض نظرم تا ببینم تورو من خواستمی همین برای نمیاد، خوشم
 آبی چشمای با طالیی مو خوشگل دختر یه که گفتمی کرد، تعریف ازت کلی

 .ببینمت شدم کجکاو ساده، منم هستی،
 :گفتم هیجان با که کرد سکوت

 .بعدش خب -
 .همتا بی و خالص برادرانه، عشق از پر نگاهی کرد، بهم نگاهی

 نشون بهم تورو شد خم و سمتم اومد بغلش توی کوچولو نوزاد یه با بابا وقتی -
 بود، ضعیف و کوچیک خیلی نوزاد اون هوا، رفت شد دود بدم حسای همه داد،

 پشتش هکو شدم، محافظش پس داره، محافظ یه به نیاز کردم حس من که جوری
 کوچولوشه، خواهر عاشق که شدم برادری شدم،
 نکردم ول رو دستش بگیره، یاد رو رفتن راه تا گرفتم رو دستش شد که بزرگ

 تر شیطون و تر خوشگل شد،می که تر بزرگ هرچی نکنه، گم و راه تا
 تو خواهر اون بشن، نزدیک بهش نکن جرعت پسرا که شدم سپری پس شد،می

 .دارم دوستت من، آبی چشم فرشته من، داشتنی دوست خواهر سایه، بودی
 با فشرد، بغلش تو منو آبی پر چشمای با اونم کردم بغلش عشق با بغض با

 :گفت ای رگه دو صدای
 قراره کی باشه، محافظت قراره کی برم من وقتی اینکه سایه،نگران نگرانم -

 .نذاره تنهات باشه پشتت کو یه مثل
 :گفتم و دچکی چشمم از اشکی قطره

 این ولی بشیم دور هم از قراره که درسته خودت؛ فقط سیاوش کس هیچ -
 .ببینیم دیگرو هم بازم تونیممی ما بشیم، جدا هم از قراره که نیست این معنیش

 :گفت آرومی صدای با
 .آبجی دارم دوستت -
 .داداشی دارم دوستت منم -

 :گفت عتراضا با که مالیدم لباسش به و صورتم منم و کشید آهی
 .شد کثیف لباسم دماغو دختره کردی چیکار اَه اَه -
 :گفت و کرد نگاه لباسش به شدم، جدا ازش و خندیدم سرخوشی با
 .داره مشکالتم این داشتن خواهر مواقعی همچین در البته -

 هوا و حال این از اینکه بخاطر رو حرفا این دوستممی شد، بیشتر خندم شدت
 .گهمی بشم خارج

 :گفت و بوسید و یشونیمپ
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 .پایین بریم بیا شد، گرون مسواک دیگه بسه خب -
 .شدم بلند تخت روی از لبخند با

 باهم و گردنم پشت انداخت رو دستش هم سیاوش کردم، مرتب کمی رو لباسم
 .کردیم حرکت پایین طبقه سمت به
 انتظارمون حد از بیشتر فاصله این قرار   که نداشتیم خبر کدوممون هیچ)

 برام سرنوشت دونستم،می هارو لحظه این قدر بیشتر کاشکی بشه، طوالنی
 (.....بود دیده زیادی خوابای

 کشیدم کارم از دست بشن، دیده در پرپشت تا زدم ریمل هام مژه به دیگه بار یه
 به تونستممی که خوشگل مات آرایش یه کردم، نگاه آیینه توی خودم به و
 داشتم، کم قرمز رژلب یه فقط بود، داده امچهره به خاصی زیبایی بگم عتجر
 .نیست دیدم که بردارم رو قرمزم رژ آرایشم لوازم کیف از خواستم لبخند با

 :گفتم و کشیدم پوفی
 .زدی دستبرد آرایشم وسایل به که باز همتا -

 :گفت بود ایش حلقه گوشواره انداختن حال در که همتا
 .بخدا نبودم من ایندفعه -

 :گفت خنده با یاشا
 .خسیس خانوم بگیرش بیا -
 و انداختم باال ابرویی کردم، نگاه بود دستش رژلبم که یاشا شده دراز دست به

 :گفتم
 !داشتیم؟ یاشا -
 .که نخوردمش حاال -

 :گفت و کرد غنچه رو لباش
 .چطوره -

 ایخنده بکشه، یغج یاشا شد باعث که گفتیم داری کش جون همتا منو همزمان
 لبای رنگ)شنیدم سرم توی صدایی یه که بزنم لبام به و رژ خواستم کردم

 (ترن قشنگ و ارزنمی شیمیایی رژلبای این از صدتا به خودت،
 چیکار باهام داشت ساواش خدایا گذاشتم، میز روی رو رژلب و شد شل دستم
 کرد؟می
 :گفت تعجب با من العملعکس دیدن با یاشا
 !نبودی حساس که تو سایه وا -
 که کوچیکی اتاق از سانیا که بگم چیزی خواستم کردم، نگاه بهش گیجی با

 :گفت و چرخید عشوه و ناز با اومد، بیرون بود لباس پوشیدن مخصوص
 شدم؟ چطور خب -
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 دکلته و خوشگل رنگ یاسی لباس یه کردم نگاه پاش سرتا به تحسین و لذت با
 این با بود، پوشیده شدمی کشیده زمین روی و بلند شپشت و کوتا لباس جلوی که

 .شده ناز خیلی لباس
 :گفت و زد چشمکی همتا
 بدم؟ شماره خانوم -

 لحظه رسیدنش برای سارای و سیاوش که بود روزی امروز خندیدیم، مون همه
 های اتاق از یکی تو نفر پنج ما هم االن عروسیشون، روز کردن،می شماری
 .شدیممی حاضر یمداشت عروسی سالن
 :گفت بود نشسته مبل روی و بود شده حاضر ما همه از تر زود که سانیا
 .قشنگه خیلی لباست سایه ولی -

 :گفت شیطنت با همتا که بگم چیزی خواستم و زدم لبخندی
 .خریده واسش آقاشون نداره، قابل -
 داد با که سرش تو بزنم خواستم حرص با نشم، سرخ نتونستم همتا حرف این با

 :گفت
 .شهمی خراب هاممو مدل نزن -
 .زشتوک حقته -
 .زشت بگی من به میاد دلت هین -

 و کوتا مشکی لباس یه کرد، نگاه پاش تا سر به و کردم نازک چشمی پشت
 بود، کرده جذابش خیلی که بود پوشیده بود رومی مدل اش یقه که جذب

 :گفتم ناخودآگاه
 .نمیاد نه -
 .داد گردنش به قری و خندید غرور با

 :زد غر یاشا
 .کنهمی ذوقی چه تواَم حاال خب -

 به رو همین واسه شهنمی یاشا حریف دونستمی کشید، حرصی پر نفس همتا
 :گفت اعتراض با من
 .خب بگو بهش چیزی یه تو ؟!سایه -

 :گفتم و بردم باال تسلیم نشونه به و دستام
 .زشته داداشم   عروسی سالمتینا بشین، بیخیال رو وزامر یه خدا تورو -
 خندم کردن، نازک دیگه هم برای چشمی پشت همزمان و انداختن هم به نگاه یه

 دیوونه قطعا   نداشتم رو چل و خل دوست چهارتا این من اگه خدایا گرفت،
 .شدممی
 :گفت و کشید و دستم آیسا



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 .بریم بیا کن ولش رو دوتا این سایه -
 یقه روی کلی که ساده رنگ بنفش بلند پیراهن اون تو انداختم، بهش گاهین یه
 کار لباسش دامن تا پراکنده صورت به که داشت درخشان براق های نگین اش
 .بود کرده خاصش و زیبا واقعا شده،
 از حرف حاال داشتیم، فرق همیشه با درخشیدیم،می دیگه جور یه امشب ما همه

 .گممی راست واقعا اون از جدا نیستا، نفس به اعتماد
 اتاق قدی آیینه تو خودمون کردن چک از بعد بالخره شدم، خارج فکر از

 .بریم بیرون که دادیم رضایت
 .افتاد سالن داخل جمعیت به چشمم شدنمون، خارج محض به

 با همتا. بود نیم و هشت تازه ساعت بودن، اومده ها مهمون نصف تقریبا  
 :گفت شگفتی

 یه اونم خوشتیپ و خوشگل پسر عالمه یه بینم؟می درست دارم ایاخد وای -
 .بیدار یا خوابم ببینم بگیره نیشگون منو نفر یه شهنمی باورم جا؟؟
 آخ همتا که گرفت نیشگون همتا بازوی از ای جدی صورت با حرف بدون یاشا
 هب رو حرص با داد، مالش رو بازوش اخم با کمی  گفت، درد از بلندی نسبتا
 :گفت یاشا
 !داری؟ مرض مگه -
 .بگیره نیشگون منو یکی گفتی خودت وا -

 .بود شده قرمز بدجوری خندیدم، همتا قیافه به ریز ریز
 :کردم نگاه بهش تعجب با سانیا مبهوت صدای شنیدن با که بگه چیزی خواست

 .باش رو اونجا دخترا وای -
 یه که کردم نگاه کرد،یم اشاره سالن ورودی در نزدیک جایی به که دستش به

 .شدم خشک و شد گرد چشمام دفعه
 .بینممی درست ببینم که زدم پلک هم سر پشت بار چند
 !!کردی؟ خلق چی خدایا خودشونن، واقعا نه

 با و زد پلک بار چند من مثل هم یاشا افتاد، اونا به شونچشم هم همتا و یاشا
 :گفت پته تته
 .همتا -
 :گفت باز دهن با متاه
 .بله -
 گیری؟می نیشگون منو -
 .برسم بازیم هیز به بذار نیست، حسش کن باور -

 :گفت خجالت با و اومد خودش به ترزود آیسا
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 .تابلوا   خیلی کنیدمی نگاه اونا به دارین شما که جوری زشته، کنید بس دخترا -
 :گفت گرد چشمای با همتا
 .کن نگاه دتخو کنیم؟ بس چجوری آیسا -

 بودن زده تیپی چه برداشتم، روشون از و چشمام بزور نگفت، چیزی آیسا
 .ها المصب
 :گفتم و کردم صاف رو گلوم کمی
 .دخترا کنید رفتار طبیعی بینیم،می رو اونا که اوله بار مگه دیگه، بسه -

 :گفت بود خیره اونا به شیفتگی با که درحالی همتا
 دیگه چیز یه شلوار و کت با ولی بینیم،می رو ااون که نیست اول بار نه -

 . دانشگاه پسران شاه گذاشتن رو گروهشون اسم چرا فهمیدم حاال شدن،
 .گرفتن پسرا از رو هاشون نگاه سریع که انداختم همشون به آمیزی تهدید نگاه
 :گفت کنه عوض و بحث اینکه برای سانیا
 نیست؟ بینشون چرا ساواش پس راستی -
 :گفتم آرومی لحن با 
 و عروس با یا کنم فکر اینا، و عروس ماشین دنبال رفته سیاوش با ساواش -

 .برسونه و خودش اونا قبل یا دوماد
 .داد تکون فهمیدن معنی به و سرش سانیا
  هان؟ کنیم گرم رو مجلس یکم چطوره ها بچه گممی -

 :گفت تعجب با من به رو یاشا
 !چطوری؟ -
 .کارا این از خالصه و مبدی قر برقصیم، یکم -

 شد، ظاهر لبشون روی شیطونی لبخند کمکم کردن، بدل و رد دیگه بهم نگاهی
 :گفت شیطنت با همتا
 .ام پایه که من -

 :گفت و زد چشمکی هم یاشا
 .کنین حساب منم رو -

 :گفت و انداخت باال ای شونه سانیا
 .نمیاد بدم منم -

 :گفت که کردیم نگاه آیسا به منتظر
 .این از بهتر چی -
 :گفتم خنده با
 مهمونا به برم باید فعال شم،می ملحق بهتون بعدا منم برید شماها پس -

 .بگم آمدخوش
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 :گفت و داد تکون و سرش سانیا
 هایآهنگ این از کن، عوض هم رو آهنگ برگرد تر زود خواهشا   پس -

 .نمیاد خوشم اصال تایتانیکی
 :گفتم و خندیدم

 بعد کن، گرم رو خودت تایتانیکی خودت قول به آهنگ این با یکم حاال باشه -
 .کنی کیف ذارممی ایرانی های آهنگ از پر فلش یه

 به منم کردن، حرکت رقص جایگاه سمت به تند و زدن لبخندی ذوق با همشون
 .کردم حرکت ها خانوم جمع سمت

 

 《راوی》
 

 پسرا به رو خنده با و کرد پارک گپارکین داخل رو بنزش ماشین خشایار
 :گفت
 .بیاد کنید رد رو ها کرایه حاال خب -

 :گفت عشوه با بود نشسته بغلش صندلی که آهیل
 .عشقم بفرما -

 .بوسید صدا و سر با رو اش گونه خشایار سمت جهشی با بعد
 شده ُبر روده خنده از آرتین و ارسالن زد، پس رو آهیل چندش با خشایار
 .بودن

 :گفت خشایار به بود اومده در اشکش خنده از که حالی در رسالنا 
 .بیرون کن تف رو اشهسته حاال خوردی؟ -

 :گفت و کرد نفرشون سه هر به اخمی خشایار
 .دیگه پایین بپرین بابا، نخواستیم -

 فشنش حالت خوش موهای و انداخت نگاهی خودش به ماشین جلو آیینه از بعد
 .کشید دستی رو
 :گفت ای دخترونه لحن با هم باز بشه پیاده اینکه از قبل و کرد باز و رد آهیل
 رو خودت اینقدر نیست نیاز خوشتیپی، لحاظ همه در تو بیبی...عشقم اوه -

 .کنی چک
 ایندفعه شد، پیاده ماشین از خنده با برسه رو حسابش خشایار اینکه از قبل بعد
 .خندیدمی هم خشایار حتی

 .بود ها دلقک مثل شرایطی هر در آهیل کرد، رفک خودش با خشایار
 دانشگاه در نبود حاضر هم باز اما داشت، لج سر باهاش مواقع بیشتر اینکه با

 .کنه سر آهیل بدون
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 .بودن هیچ هم بدون نفرشون پنج هر اصال
یر فضا تو خودش قول به خشایار دید که آهیل  :گفت کنهمی س 
 نشده کشف چیزی شمسی منظومه اونور کن باور نشو، فضا وارد اینقدر بابا -
 .کنیمی سیر توش االن تا تو که

 گیجی صورت با بود شده پاره افکارش رشته آهیل صدای شنیدن با که خشایار
 .کرد نگاه آهیل به

 :گفت کالفگی با کمی آرتین
 .دیگه بریم بیاین خب کنید؟می ناز دخترا مثل اینقدر چرا بابا ای -

 خارج پارکینگ از باهم گیر دزد زدن از بعد شد پیاده ماشین از ایندفعه خشایار
 .شدن
 :گفت و کشید سوتی عروسی سالن همون یا تاالر بیرون نمای دیدن با آهیل
 .چیزیه چه داخلش پس مجلل   اینقدر که بیرونش -

 :گفت و زد لبخندی ارسالن
 .ببینیم بریم بیاین پس -

 .رفتن باال سالن بزرگ در جلوی پله تا سه از باهم همزمان و دادن تکون سری
 .کردنمی حس خودشون روی رو دخترا از خیلی نگاه شدن، وارد وقتی
 اون از کدوم هیچ به توجه بدون همین واسه داشتن، عادت ها نگاه این به دیگه
 .بود مجلسی و شیک آدمای از پر که شدن سالن وارد دخترا
 :گفت ذوق و شیطنت با آهیل
 جا؟؟ یه اونم ناز و خوشگل دختر همه این بینم؟می درست دارم پسرا وای -

 .بیدار یا خوابم ببینم تا بزنه منو نفر یه شهنمی باورم
 داد جلوی بزور آهیل که زد آهیل کمر به مشتی ای جدی ژست با خشایار
 :گفت خشایار به رو حرص با گرفت، رو زدنش

 .ها داری کرم معلومه -
 :گفت ذوق با تالفیه وقت دید که خشایار

 .نیاوردم خودم با تورو غذای من عزیزم -
 خندید،می داشت مردونه ارسالن نشد، متوجه رو خشایار منظور اول آهیل
 بگه چیزی خواست آهیل داد، تکون آهیل برای تاسف نشونه به سری هم آرتین
 .شد بیشتر شد،می پخش داشت که الیتی خارجی   موزیک صدای که
 دختر چهار شد، جلب رقص جایگاه به شون توجه اختیار بی نفرشون چهار هر
 تکون رو خودشون عشوه و ناز با آهنگ با همرا داشتن بودن اونا به پشت که
 .رقصیدنمی و دادنمی
 .موندن مات مونث، جنس دیدن با بار اولین برای پسرا
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 :گفت و کشید سوتی آهیل
 .زنممی توهم دارم یا بینممی اقعیو دونمنمی ایندفعه ها بچه -

 :کرد زمزمه بود شده رقصشون محو که خشایار
 .منم -

 :گفت و زد لبخندی آهیل
 .باشه هلویی چه بگو جلویی نمای پس خوشگله اینقدر پشتی نمای اگه -
 آرتین بار اولین برای ایندفعه شد، گرد همشون چشمای آهیل، حرف این با

 :توپید بهش و زد آهیل دست به ای ضربه
 .گیمی چی بفهم که، واقعا -

 :گفت هول با آهیل
 .بود صورتشون منظورم من منحرفین، خیلی شما بابا -

 :گفت و خندید ارسالن
 این؟ ندیده دختر مگه هارو، بازی هیز این کنین تمومش حاال -

 :گفت و داد تکون و سرش آهیل
 دیده قبال رو هلو تاچهار اون ببینم اصال ندیدم، دختر جدی جدی من آقا -

 !بودیم؟
 نشد، دستگیرش چیزی البته کرد، نگاه رقص جایگاه به کنجکاوی با ارسالن
 .بودن ندیده رو صورتشون و بود اونا به دخترا پشت چون

 :زد لب ارسالن
 .نکنم فکر -

 .بیاره طاقت نتونست آهیل
 .کیان بهشتی های حوری اون فهمیدمی باید دید،می رو اونا باید
 :گفت صبریبی اب
 .ببینم برم من -
 :گفت تعجب با شد غیب آهیل" ببینی چیو" بگه رفت خشایار تا
 زد؟؟ غیبش کجا پسر این ا ه -

 رفت،می دخترا اون سمت به که دیدش جمعیت میان و گردوند چشم ارسالن
 :غرید لب زیر
 .صبربده من به کال یا کن، آدمش و گورخر این یا خدا، وای -

 بود نزدیک جلف دختر تا چند وسط این رفت، رقص پیست سمت به آهیل
 توجه اونا به اصال داد، نجات رو خودش که کنن آویزون بهش رو خودشون

 .نکرد
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 متوجه اصال و بودن رقص گرم داشت، فاصله باهاشون قدم چند فقط
 .بود ندیده رو کدومشون هیچ صورت هنوز نبودن، اطرافشون

 مشکی لباس با دختری شد، نزدیک بود، چهارتا ناو بین که دختری اولین به
 دوخته اون برای فقط رو لباس این انگار اصال داشت، رومی مدل یقه که جذب
 .بودن
 .زد دختر شونه به ضربه چند اش اشاره انگشت نوک با پرویی با آهیل
 .برگشت عقب به تعجب با و کرد مکثی دختر
 .شد مجذوب انگار نه شد، مبهوت نه شد، خشک که کرد حس آهیل
 از غیر چیزی نه شنوهمی چیزی نه لحظه یه که کرد حس فقط دونست، نمی
 .بینهمی دختر اون
 .گفت خودش با

 برگردونی رو اون رفته یادت نکنه کنه؟می چیکار زمین روی فرشته این خدایا
 بهشت براش رو اینجا خودم من من، واسه بذارش ها، نبریش گرم دمت بهشت؟

 .کنممی
 باشه؟ زیبا حد این تا نفر یه شهمی گهم

 .براقش و شیطون نگاه اون مخصوصا آشناست، که هم چقدر
 من واسه هم رژلبی چه الکردار ، خورد تکون لباش داره، چشمایی چه الهی
. ها کنممی سکته ببینم زده رژ ای قلوه لب ندارم جنبه من ببینم، کن پاکش زده،
 گه؟می چی داره اون
 شنوم؟نمی رو صداش چرا
 قلبمه؟ صدای این خدا میاد، تند تند تولوپ...تاالپ مثل صدایی یه فقط
 زنه؟می تند اینقدر چرا پس
 آشناست؟ برام نازش قیافه چقدر
 دیدمش؟ کجا من اصال
 هم دختر بود، کرده هول بدجوری کنه، جور و جمع و خودش کرد سعی آهیل
 .کردمی نگاهش تعجب با و بود شده ساکت
 .نرفتی دست از تا بزن حرکتی یه یاال پسر، دیگه بنجب د   گفت، خودش با لآهی

 با کنه، رفتار ها فیلم توی های جنتلمن مثل کرد سعی گرفت خاصی ژست
 :گفت لبخند

 .زیبا خانوم دینمی اصل -
 .شد گرد دختر چشمای
 زد، تشر خودش به دلش تو داده ای سوتی چه فهمید تازه گزید و لبش آهیل
 !بده؟ اصل گیمی که تلگرامی تو مگه خدا خنگ
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 :گفت و کرد اصالح و حرفش سریع
 !دارم؟ و کسی چه با آشنایی افتخار -

 .بود درست  حدسش پس زد، شیطونی لبخند همتا
 :گفت ای خودمونی لحن با بود، نشناخته رو اون آهیل
 .خان آهیل هستم همتا شومام چاکر -
 خودمونه؟ همتای فرشته این یعنی شد، گرد آهیل چشمای لحظه یه تو

  کنم؟ باور خدایا
 من؟ جان
 انگار اصال شده، عوض چقدر زده خودش به لعاب و رنگ ذره یه خالق، جلل
 کسی همون درازه، فوتبال زمین اندازه به زبونش که کسی   همون این انگار نه
 .زکی گفته شیطون به که

 دلش که کرد نگاه رو همتا پای تا سر از دیگه بار یه اومده بند زبون با آهیل
 .ریخت فرو بیشتر

 وقت االن ای،دیگه چیز هر و دشمنی خیالبی اصال زد، تشر خودش به 
 .منه زدن حرکت

 .شد تر نزدیک همتا به قدم چند خاصی لبخند با
 بود، ندیده آهیل هایلب روی حال به تا که لبخندی موند، لبخند اون مات همتا
 تعجبش ببینه، شیطون لبخند فقط آهیل هایلب روی داشت عادت همیشه ونا

 :کرد زمزمه آهیل که شد بیشتر وقتی
 .همتابی همتای -

 .شد براق نگاهش و رفت باال همتا قلب ضربان
 :داد ادامه آهیل
 .بانو دینمی من به و رقص دور یه افتخار -

 شنوهمی درست که نداشت باور اصال نداشت، اعتماد خودش های گوش به همتا
 .نه یا

 !ها؟ حرف این و دلقک آهیل گفت،می خودش با همش
 رفتار آدم مثل دقیقه دو تا کنهمی جون داره آهیل که نداشت خبر خودش دیگه
 .کنه
 و داد قورت و دهنش آب همتا شد، دراز همتا سمت به آهیل مردونه دست
 چشمای ها خودمونیم گفت خودش با شد، خیره عسلیش چشمای به دوباره
 .قشنگه هم عسلی
 .رقصیدمی آهیل با که نبود اولش بار گذاشت، کنار رو تردید
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 حرصش کلی هم بود رقصیده آهیل با هم که آورد یاد به رو آرتین تولد شب
 .داده رقص پیشنهاد بهش واقعی جنتلمن یه مثل االن اما بود، داده
 گذاشت اون گرم دست توی و ظریفش دست آهیل منتظر چشمای مقابل در همتا
 با آهیل زدن، لبخند دیگه هم به بودن، خیره هم چشمای تو که حالی در هردو
 گفت دلش تو شادی
 .....رفتم که رفتم دست از من
 اون و آهیل به دوری کمی فاصله از باز های دهن و بهت با نفر سه هر

 .کردنمی نگاه رقصیدمی باهاش که دختری
 :گفت وتیمبه لحن با خشایار

 !زد؟ و مخش -
 :کرد زمزمه و زد پلک چندبار ارسالن

 . زد آره -
 .شیمنمی آهیل اندازه به که ما سر تو خاک یعنی -

 :گفت و زد خشایار شونه به ای ضربه و خندید آرتین
 داداش؟ خوریمی حرص چرا تو حاال -

 .شو کار به دست هم تو خب
 :گفت و اومد سمتشون به لبخند اب خانوم یگانه که بگه چیزی خواست خشایار

 خودتون از بشینین میز سر بفرمایین اومدین، خوش خیلی پسرا، سالم -
 .کنین پذیرایی
 :گفت و پوشاند رو چهرش واقعی لبخند خشایار

 .گممی تبریک خانوم، یگانه ممنون -
 .خودتون قسمت هللاانشا پسرم، کنممی خواهش -

 .شدن خانوم یگانه با کردن عارفت و زدن حرف گرم آرتین و ارسالن
 صورتش هنوز کرد، نگاه دختر اون و آهیل به متفکری چهره با خشایار اما
 حرکت رقص پیست سمت به ناخوداگاه اما نبود، کنجکاو هم زیاد. بود ندیده رو
 .کرد
 برسه ونبهش بود نمونده چیزی شد،می نزدیکتر دختر اون و آهیل به قدم به قدم
 شخص اون دید تا اما بده ادامه راهش به خواست زد، تنه بهش محکم نفر یه که
 به رو دستاش و داد نشون العملعکس سریع نداره ای فاصله خوردن زمین به

 .بغلش توی کشید رو اون و کرد حلقه ظریفش کمر دور
 عطر بوی که کشید راحتی نفس خشایار بودن، شوک توی دو هر دقیقه چند
 .کرد پر رو اش ریه ای خترونهد
 .میومد آشنا نظرش به خیلی عطر این کشید، نفس دوباره اختیاربی
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 خوشحال بود نشده زمین پهن سفره یه مثل و بود کرده پیدا نجات اینکه از یاشا
 .بود

 .شد خشک که کنه تشکر اش دهنده نجات از تا کرد بلند و سرش
 آشنا، خیلی چشمای بود، شده قفل مشکی چشم جفت یه تو نگاهش خشایار
 نظر از و صورتش و برداشت رنگ خوش تیله دوتا اون از بزور و نگاهش
 :زد لب پرید، باال تعجب از هاش ابرو که گذروند

 .یاشا -
 :گفت بگیره، جبهه خشایار برابر در همیشه مثل کرد سعی یاشا
 !چی؟ که خودمم آره -

 از و کرد صاف و کمرش آروم و زد محوی لبخند فقط نگفت، چیزی خشایار
 .اومدن در خمیده حالت
 .شد سرخ خجالت از سریع بودن، وضعیتی چه تو که فهمید تازه یاشا
 .شدمی دور جا اون از باید
 زیر تشکری با کنه، تحمل خودش روی رو، خشایار سنگین نگاه تونستنمی
 با شایا بغلش، توی کشیدش نرم و گرفت و دستش خشایار که بره خواست لبی
 به و دستش که حالی در خشایار که زد زل اون به سوال از پر چشمای و بهت
 :گفت رقصیدمی و بود کرده حلقه یاشا کمر دور
 .کنی همراهی منو چطوره ندارم، رقص پارنتر من -

 .بود" پرو" زدمی چرخ سرش توی که ای کلمه تنها موند، باز نیمه دهنش یاشا
 گرفتمی فاصله ازش شکن دندون جواب یه با و دادمی منفی جواب بهش باید
 نه؟؟

 .بار یه همین فقط گفت دلش تو کرد، نگاه خشایار جذاب چهره به دوباره
 ....شد همراه خشایار با و

 و آهیل هم بشه متوجه اینکه بدون آوردنمی در سر دوتا اون کارای از آرتین
 .بودن رقصیدن درحال و دختر دوتا پیش بودن رفته خشایار هم

 .نبود کردنی باور براش اصال که چیزی
 رو دوتا این بیاد که خالی ساواش داداش جای کرد،می تکرار خودش با فقط

 .بگیره تحویل
 ارسالن و خودش برای نوشیدنی کمی تا رفت ها خوراکی میز سمت به

 دیگه دست همزمان که کرد دراز ها لیوان از یکی سمت به و دستش برداره،
 .نشست انلیو روی ای

 .شد خیره دست صاحب به و کرد مکث
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 زیر و انداخت پایین و سرش کرد، رها و لیوان و کرد هول آرتین دیدن با آیسا
 :گفت لب
 .بفرمایید ببخشید آرتین، آقا سالم -

 :زد صداش ختیاربی آرتین که بره برگشت
 ...آیسا -
 :کرد ضافها دید خودش روی رو آیسا شرم از پر و گرم نگاه که همین اما
 .خانوم -
 .بله-

 .کرد پا اون و پا این آرتین
 .بگه چی دونستنمی خودشم حقیقتش
 بود؟ زد صداش چی برای اصال
 :گفت و زد لبخندی

 دید؟می منو با صحبتیهم افتخار -
 ناراحتی احساس یکم اومد،نمی خوشش آرتین زدن حرف رسمی این از آیسا
 .کردمی
 هم آرتین، با زننمی حرف باهم راحت قدراین که بقیه مثل خواستمی دلش

 .آرتین نه شدمی قدم پیش خودش نه خب اما بشه، صحبت
 .حتما بله -

 .اومد لبش روی بزرگی لبخند آرتین
  رو زدنشون حرف رسمی دیوار تونهمی که هست فرصتی همون این کرد حس
 .بشکنه

 .کردن حرکت ای نفره دو میز سمت به هم با
 رفته سرش خیر آرتین زد، میز به رو مشتش چندبار آروم کالفگی با ارسالن

 .بود نشده پیداش هنوز ولی بیاره نوشیدنی و خوراکی کمی براش بود
 بودن نشسته بغلیش میز که دختری دوتا نگاه بود، نکرده عصبیش این فقط تازه
 .دادمی حرصش بیشتر هم کردنمی نگاه اون به و
 در بد بازی هیز تو پسرا ما اسم هه گفت، خودش با و زد پوزخندی دلش تو

 .رفته
 .پسران از بدتر دخترا که شد ثابت بهم حاال
 .نرفتن رو از ولی داد، تکون براشون تاسف نشونه به نامحسوس و سرش
 .کرد نگاه اطراف به و گرفت اونا از و نگاهش و داد بیرون شدت به و نفسش

 بلند همزمان که درحالی دید، میزش از قدمی ده تو که شخصی با دفعه یه
 .مرسی نوکرتم خدایا وای گفت، دلش تو شدمی
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 دفعه یه که رفتمی بود ایستاده خانوم یگانه کنار که سایه سمت به داشت سانیا
 .شد ظاهر جلوش نفر یه
 فرو شخص همون آغوش تو بیاد، خودش به و ببینه رو اشچهره اینکه از قبل

 .شد خشک و کرد هنگ کال   دیگه رفت،
 که بزنه پس رو دادمی خوبی بوی که ناشناس فرد اون شدت به خواست
 :شنید گوشش زیر صدایی

 .کن رفتار طبیعی کنممی خواهش -
 حلقه کمرش دور رو دستاش و شد جدا ازش فرد اون که بگه چیزی خواست

 .کرد
 .ینهبب رو بیشعور آدم اون چهره که کرد پیدا فرصت تازه
 :گفت زده بهت افتاد، اون به چشمش که همین

 .ارسالن -
 :گفت بلندی نسبتا   صدای با عادی خیلی ارسالن اما
 .بشم گفتنت ارسالن فدای من آخ - 

 .موند باز دهنش و شد گرد سانیا چشمای
 خوبه؟ حالش ارسالن خدایا
 گه؟می چرت داره که زده چیزی
 :گفت گوشش زیر و کرد لشبغ ارسالن که بگه چیزی خواست دوباره

 خواممی اعصابم رو رفتن هیز دختر دوتا کن، رفتار طبیعی مادرت جان -
 .بگیرم رو حالشون
 رو العملشعکس تا کرد نگاه سانیا صورت به و گرفت فاصله ازش کمی سپس
 .ببینه
 .افتاد سانیا ظاهر و تیپ به نگاهش تازه
 .شد محوش و پرید حسش تموم لحظه یه
 ها دلقک مثل که دخترا اون به چشمی زیر ارسالن نگاه از خبربی یاسان اما

 .کرد نگاه بودن کرده آرایش
 .میاد در هیزی از داره چشماشون گه،می راست ارسالن بیچاره گفت، دلش تو

 .شد خیره ارسالن به و کرد نازک براشون چشمی پشت
 .کشید خجالت ارسالن، گرم نگاه دیدن با

 :گفت رومیآ صدای با ارسالن
 برقصی؟ یکم خواینمی...تو -

 .ارسالن   گیری حال جزو اینم حتما   که کرد فکر سانیا
 .زد واقعی رو حرف اون ارسالن که نداشت خبر اما
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 :گفت سانیا رفت، بین از کالفگیش همه ارسالن که زد لبخندی
 .خوادمی دلم چرا -

 :گفت و زد بهش چشمکی شیطنت با همارسالن
 .یمبر بزن پس -

 

 《سایه》
 

 ببینم، ساواش گروه پسرای با رو دخترا و همتا روزی یه که کردمنمی فکرشم
 .برقصن آهنگ چندتا با وسط اون باهم راحت خیلی که صمیمی اینقدر اونم
 من نگاه متوجه دخترا وقتی خندیدم، ریز ریز شیطنت با و انداختم باال ای شونه
 .شدن سرخ جالتخ از فوری شدن
 .بود دیدنی هاشون قیافه واقعا
 .باشن راحت تا گرفتم ازشون و نگاهم
 داشت؟ اشکالی چه

 باشن؟ نباید چرا اونا بودیم صمیمی کمی باهم ساواش و من وقتی
 .شده تموم  گروهامون بین دشمنی این که وقتی مخصوصا  

 .انداختم نگاهی گوشیم ساعت به نداشت، ایرادی هیچ پس
 میان؟ سارای و سیاوش کی پس ود،ب ُنه
 عمو زن بودم فهمیدم و بود نشسته خانوما از یکی پیش که جون یگانه سمت به

 بود آورده سارای برای فرانسه از رو عروس لباس که همونی هست، سارای
 .رفتم

 :گفتم جون یگانه به رو و زدم بهشون لبخندی
 میان؟ کی سارای و سیاوش پس خانوم، یگانه -
 .رسنمی زودی به گفت زدم، زنگ ساواش به پیش دقیقه ده من -

  میکروفون پشت از جی دی و شد قطع موزیک صدای که بگم چیزی خواستم
 :گفت
 .بزنین دوماد و عروس اومدن افتخار به دست یه آقایون و خانوما -
 سالن زدنشون سوت و زدن کف با ها مهمون که همزمان و شد باز سالن در
 دختر یه شدن، وارد هم دست تو دست سیاوش و سارای هوا، به بودن برده رو
 .ریختمی سرخ برگ گل پاشون جلوی عروس لباس با خوشگل بچه
 بود نیاورده در رو شنلش هنوز سارای بود، پوشونده رو سیاوش چهره لبخند
 عروس لباس اون با من خدای وای ببینم، رو صورتش نتونستم همین واسه
 .بود شده ها فرشته مثل نازش
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 .زدن دست به کردم شروع و زدم لبخند ذوق با
 .نشستن و رفتن جایگاهشون سمت به دیگه باهم

 :گفت و سمتم اومد مامان که برم شونپیش خواستم
 .بیاد خوادمی عقد صیقه خوندن برای عاقد بپوش، رو مانتوت برو زود سایه -

 .رفتم بودم شده حاضر قبال که اتاقی همون سمت به و گفتم ای باشه
 .پوشیدنمی رو هاشون مانتو داشتن من مثل هم دختر چندتا
 سرم روی آزادانه رو شالم و پوشیدم هاش دکمه بستن بدون رو مانتوم سریع
 .انداختم

 .برگشتم سالن به شدم، خارج اتاق از
 .بودن نشسته هاشون میز دور با ها مهمون همه
 .بود رسیده تازه عاقد اینکه مثل
 :گفت گوشم زیر ایستادم، کنارش رفتم مامان متس به سریع

 .ب ساب رو قندا برو -
 :گفتم تعجب با
 برم؟ من -
 .کنهمی نگاه تو به داره هم سیاوش ببین دیگه، آره -
 قفل من روی مهربونش و گرم نگاه بود مامان با حق کردم، نگاه سیاوش به

 .کردم حرکت عقدشون سفره سمت به حرفبی و زدم لبخندی منم بود،
 داشت زیبایی چهره اما بود داده انجام غلیظی آرایش که دختری یه با و سانیا
 .بودن گرفته دوماد عروس سر روی رو سفید پارچه طرف دو
 مشغول و داشتمنگه پارچه روی و برداشتم رو ها قند عقد سفره روی از منم
 :کرد شروع عاقد همزمان که شدم
 کیومرث فرزند فر،نیک سارای مکرمه زهدوشی الرحیم، الرحمن هللا بسم -

 دست یک مجید، قرآن جلد یک معلوم مهریه با را شما وکیلم بنده آیا فر،نیک
 عقد به طال، سکه سیصد و هزار رز، گل شاخه عدد دویست شمدان، و آیینه
 وکیلم؟ بنده آیا بیاورم، در امیری سیاوش آقای جناب دائم
 :گفتم لرزونی صدای با
 .بچینه گل هرفت عروس -
 .وکیلم بنده آیا پرسم،می دوم با برای -

 :باش شون زندگی حافظ تو خدایا شد، تر چشمام
 .بیاره گالب رفته عروس -
 وکیلم؟ بنده آیا پرسم،می سوم بار برای-

 :زدن داد خانوما از نفر چند دفعه این
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 .خوادمی لفظی زیر خانوم عروس -
 و سیاوش سمت به آبی پر چشمای اب مامان خندیدن، آرومی صدای با همه

 .گرفت فاصله ازشون داد،  رنگ مخملی جعبه یه سیاوش به و رفت سارای
 :گفت دوباره عاقد
 وکیلم؟ بنده آیا -

 بوسید رو بود دستش توی که قرآنی سارای موندیم، سارای جواب منتظر همه
 :گفت لرزونی صدای با و
 .بله ترا بزرگ و برادرم مادر، و پدر اجازه با -

 .شد مخلوط باهم سوت و جیغ و دست صدای
 رو گلوم بغض کردن، زدن دست به شروع همه دوباره سیاوش دادن بله بعد

 .رفت عاقد چیزا اینجور و کاغذ چند کردن امضا بعد بود، گرفته
 عشق با و آروم رو سارای حلقه و برداشت رو انگشترهاشون جعبه سیاوش
 .کنه و کار این که بود سارای نوبت ،کرد دستش

 کرد دستش رو سیاوش حلقه هم سارای شدن خیره هم چشمای تو
 .بودن زدن دست حال در جمعیت
 :گفت سیاوش که شد نزدیک عسل ظرف با مامان

 .نمیاد خوشم عسل از من عسل، مامان اوه-
 :گفت و کرد نگاه سارای به و خندید ریز ریز مامان

 چی؟ بخوری عسل خانوم سعرو دست از اگه -
 :گفت و زد لبخندی سیاوش

 .بخورم عسل روز هر حاضرم من صورت اون در -
 .گفتم بهش زلیلی زن یه دلم تو و خندیدیم
 بعد گذاشت، سارای دهن تو نرم و کرد آغشته عسل به کمی و انگشتش سیاوش
 تو ته تا رو کوچیکش انگشت شیطونی لبخند با خورد، رو عسل سارای اینکه
 .کرد فرو عسل ظرف

 .خندیدم کلی کارش این به دلم تو
 و نداد فرصت بهش سارای که بگه چیزی خواست صحنه این دیدن با سیاوش
 .کرد فرو سیاوش دهن تو رو انگشتش خباثت
 .خندیدن و زدن دست به کردن شروع همه
 .بود هوا رو سالن

 که گفت یچیز یه گوشش زیر و کرد سارای به تحدیدی از پر نگاه سیاوش
 .بشه سرخ سارای های گونه شد باعث
 :گفتم شوخی به و شدم تر نزدیک بهشون
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 شد؟ سرخ اینجوری که گفتی داداشم زن به چی خان، داداش آی آی -
 :گفت خنده با و نرفت رو از سیاوش

 .نیست خوب مجردا واسه -
  و شد بلند سیاوش کردم، ای خنده زد، سیاوش بازوی به اعتراض با سارای
 .رفتم فرو بغلش تو خواسته خدا از منم که کرد باز برام رو آغوشش

 :گفتم و کردم پر هام ریه تو رو عطرش سیر دل یه
 .بشین خوشبخت امیدوارم داداش، گممی تبریک بهت -
 .کوچیکه آبجی ممنون -
 .گرفتیم فاصله هم از

 .گفتم تبریک بهش و کردم بغل هم سارای
 .بگن تبریک بهشون کنن فرصت هم بقیه اباب مامان تا رفتم کنار کمی

 :گفت که شنیدم گوشم بغل رو صدایی بودم خیره بهشون که درحالی
 .حضرت الیاه گذرهمی خوش -
 و زدم لبخندی شدم، چشم تو چشم ساواش با که برگشتم صدا صاحب سمت به

 :گفتم
 .گذرهمی خوش بیشتر داره بقیه و آهیل به که فعال -
 :گفت و خندید صدا با
 .شنمی مچ باهم اینقدر اینا دونستمنمی منم خودم، جان به -

 نوک شلوار و کت یه کردم، نگاه تیپش به ناخداگاه خندیدم، و انداختم باال شونه
 شده خوشتیپ و جذاب حسابی اومد،می بهش خیلی خیلی که بود پوشیده مدادی
 .بود

 :گفت و زد شیطونی لبخند ساواش باال، رفت قلبم ضربان
 شدم؟ پسند -

 :گفتم همین بخاطر بیارم، کم خواستمنمی
 .نیست بد-

 دیدم، و نگاهش برق وقتی کرد، نگاه پام سرتا به و کرد ریز رو چشماش
 :گفت خاصی لحن با گوشم زیر برداشتم، ازش و چشمام و کشیدم خجالت

 .حضرتالیاه...شدی عالی تو ولی -
 .کردم حس دلم اعماق تو رو خاصی شیرینی
 :کرد خارج حال و حس اون از منو جیدی صدای

 رو مجلس زیباشون رقص با خواهشمندم عزیزمون دوماد عروس از حاال -
 .بزنین مرتب کف یه افتخارشون به کنن، رویایی و عاشقونه
 .گرفت رو سارای دست و شد بلند سیاوش کرد، پر رو سالن زدن کف صدای
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 .کردن حرکت رقص پیست سمت به دوشون هر
 بیت همون با که خوندن به کرد شروع جیدی همزمان و شد کم ها چراغ ورن

 .زدن سوت به کردن شروع جوونا آهنگ، اول
 

********* 
 .لباتو من میبوسم-

 برد رو سیاوش دست اشدیگه دست با و گرفت رو دامنش دست یه با سارای
 .چرخید و سرش باالی

 .نگاهت تو امشب-
 .بینممی عشقو من
 .رقصیمی که من با
 .شینممی پیشت یا

 .بود آرزوم تمومه
 .بگیرم دستاتو
 .تا عاشقمی بگی
 .بمیرم تو برای
 
 که بوسید و کرد نزدیک لباش به رو سارای دست سیاوش رسید که اینجا به

 .بزنن دست و بکشن جیغ پسرا و دخترا شد باعث
 .چرخید و خندید ناز با سارای

 
 .لباتو من بوسممی-

 .چشاتو تو میبندی
 .میدونم حسی این عاشق
 .کنارم دارم تورو
 .انتضارم تمومه
 .میخونم چشات از و عشق این من
 
 شد، تر نزدیک بهش و کرد حلقه سیاوش گردن دور رو دستاش سارای دفعهاین

 .شد همراه باهاش و زد حلقه سارای کمر دور رو دستاش هم سیاوش
 
 .ودنب تو با برای-

 .دیدم خدارو من
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 .گرفتی دستامو
 .دیدم عشقو باتو
 .قلبت شادی واسه
 .میدم و هام لحظه
 .باتو دیگه امشب

 .رسیدم آرزوم به
 

 واقعا چسبوند، سارای پیشونی به رو لباش سیاوش آهنگ از قسمت این دوباره
 .بود اومده وجود به ای عاشقانه صحنه

 
 .لباتو من میبوسم -

 .چشاتو تو میبندی
 .میدونم حسی این عاشق
 .کنارم دارم تورو
 .انتظارم تمومه
 .میخونم چشات از عشقو این من
 

 .کردمی پاره رو خودش حلق داشت جمعیت
 .کردم حس خودم روی رو نگاهی سنگینی زدن، دست به کردم شروع ذوق با

 .شد قفل ساواش سبز چشمای تو دوباره چشمام که کردم برم دور به نگاهی
 .حرف از پر اهنگ یه
 .جادو و حس از پر
 کار این زبونش با بزنه، حرف من با چشماش با اینکه بجای ساواش شدمی چی
 کرد؟می و

 شد؟می مانعش چی
 

 《راوی》
 
 .زدن جیغ و دست به کردن شروع همه آهنگ شدن تموم بعد
 نگاه سیاوش به حرص با داشت کنه کاری اینکه بدون که بود آهیل فقط
 .کردمی

 :گفت تعجب با گوشش زیر و کرد آهیل به نگاهی خشایار
 .کنیمی نگاه اینجوری بدبخت دوماد به داری چرا چته؟ باز تو -
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 .داره مشکل هاش گوش داماد کنم فکر -
 :گفت و شد گرد چشماش خشایار

 لحاظ؟ چه از -
 :گفت و کرد فوت رو نفسش حرص با آهیل
 پیشونی و دست رفته من واسه آقا اینجا "لباتو من میبوسم"گهمی داره خواننده -

 .بوسهمی رو عروس
 خندیدمی که درحالی خنده، زیر زد بلند کنه کنترل رو خودش نتونست خشایار
 :گفت
 هم تو مثل منحرفی مطمئنم کردمی و کار این اگه پسر، بیخیال خدا تورو -

 . خواستمی دلش
 .شد شیطون نگاهش و بسته دهنش که بگه چیزی خشایار به برگشت آهیل

 که کرد نگاه سمت اون به برگشت زده زل ای نقطه یه به آهیل دید که خشایار
 .شد گرد چشماش دفعه یه

 باهم کمی فاصله بودن، خیره هم چشمای تو که درحالی سایه و ساواش داداش
 .داشتن
 :گفت لب زیر و خندید خباثت با جادوگرا مثل آهیل
 .خوادمی شوندل و شدن منحرف اینا که فعال -
 .رفت سمتشون به شیطون لبخند همون با و
 .خوندن به کرد شروع دوباره جیدی
 

******** 
 
 
 .لباش رو بذار شاباش شاباش-

 .لباش رو بذار شاباش شاباش
 
 

 .زدن دست حال در جمعیت و شدن رقصیدن درحال دوماد و عروس دوباره
 و ماچ مورد در داره هی هازرنگه خیلی هم جیدی این گفت، دلش تو آهیل
 .انگار نه انگار ولی بزنه حرکتی یه مثبت دوماد این تا خونهمی آهنگ بوسه
 .گذاشته تاثیر ساواش رو اینکه مثل اما

 .خندید دوباره
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 .کردی عاشق و ل یلیت باوفا شادوماد-

 .کردی ثابت حرفاتو نداری حرف شادوماد
 .بردار دست ونمتنمی نگو هی و برقص تو

 .بردار فیلم این منو عاشق تو مثل ندیدیم
 

 ب شکَن مردونه خیلی هم سیاوش چرخید، و داد تاب ناز با و دستاش سارای
 .کردمی نگاه سارای به عشق با و زدمی
 
 .کردی تمرین ماهه شیش امشبت رقص واسه-
 .کردی فردین به نگاه یه معرفت و مرام تو

 .امشبت تیپ خاطر به کنهمی حظ عروست
 

 .بودن غرق هم نگاه تو هنوز ایستاد، سرش پشت و رفت ساواش سمت به آهیل
 
 .کردی خرج میلیون چند امشبت تیپ واسه-

 .کردی کم وزن کیلو چند امشبت تیپ واسه
 .لباش رو بذار شاباش شاباش 

 .لباش رو بذار شاباش شاباش
 

 با و کرد نزدیک ساواش وشگ به و سرش و کرد استفاده فرصت این از آهیل
 .خوند ریتم
 
 .لباش رو بذار ساواش ساواش -

 .لباش رو بذار ساواش ساواش
 

 با و پرید جا از حرف این شنیدن با بود شده غرق عجیبی حس تو که ساواش
 .دید خندیدن حال در و آهیل و برگشت عقب به گرد چشمای

 سمتش گرفت جهش یه یلآه حرف اون یادآوری با اما کرد نگاه بهش گیج اول
 .شد دور ازشون سریع خنده با آهیل که
 
 .انتخابش این به مینازه عروس-

 .حالش نمیشه این از بهتر
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 .خونهمی عاشقش چشمای تو از
 .خوادشمی جون دل با شادوماد که
 

 بود انداخته و سرش که ساواش به تعجب با و کرد دنبال و آهیل نگاهش با سایه
 .کرد نگاه دخندیمی پایین و

 گفت؟ چی آهیل یعنی
 
 .داره خوبی حال چه دوماد-
 .داره بکوبی و بزن مهموناش با

 .بشینه خوادنمی رقصهمی همش
 .همینه گنمی که عاشق مجنون

 
 با چطور که شد سارای و سیاوش رقص دیدن مشغول لبخند با دوباره سایه
 .رقصیدنمی باهم عشق
 
 .لباش رو بذار شاباش شاباش -

 ....لباش رو بذار شاباش شاباش
 

 رفتن سارای و سیاوش زد بلند کف یه جمعیت اینکه بعد و شد تموم آهنگ
 .نشستن سرجاهاشون

 .برقصن بعدی آهنگ با تا وسط ریختن پسر و دختر کلی دفعهاین
 فتنر سارای و سیاوش زدن، بلند کف یه جمعیت اینکه از بعد و شد تموم آهنگ
 .نشستن جاهاشون سر

 ....برقصن بعدی آهنگ با تا وسط ریختن پسر و دختر کلی ایندفعه
 .زد زل سایه به براق های چشم با و کرد بلند و سرش ساواش
 .اومد لبش روی لبخندی
 .اومدمی بهش خیلی لباس این بود، شده زیبا چقدر

 .این از بهتر فرصتی چه زد،می حرف باهاش باید دید، مناسب و فرصت
 چه دلش توی که بگه بگه، بهش هم بعد و بده رقص پیشنهاد بهش خواستمی
 .خبره
 .کرد مرور سرش تو رو بزنه خواستمی که حرفایی کشید، عمیقی نفس
 ....اما لرزید حرفی گفتن برای لباش و شد تر نزدیک بهش قدم یه
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 《سایه زبان از》
 

 داد و جیغ با و وسط دنبو ریخته جوونا همه و بود شده روشن نور رقص
 .بودن رقصیدن مشغول
 .کشور از خارج تو های کلوپ مثل
 .کنم خالی رو کمرم توی قرای و وسط برم منم خواستمی دلم بود، گرفته خندم
 زده خشکش گودزیال مثل که مجسمه، زهرمار   برج این منتظر بودم، منتظر اما
 .بده رقص پیشنهاد بهم بیاد
 .کنهمی نگاهم لبخند با و رفته هپروت تو انگار، نه انگار اما
 .نمیاوردم خودم روی به اما
 سمتم به که قدمی با کردم،می حس دلم تو رو خاصی شیرینی اش خیره نگاه از

 .کردم نگاه بهش اختیاربی برداشت
 با دختر یه بگم بهتره یا شخص، یه دفعه یه که بزنم لبخند روش به منم خواستم
 .بغلش پرید و شساوا سمت اومد شتاب
 .کردم نگاه دختر اون به و دادم قورت رو دهنم آب شدم، خشک

 اش برنزه پوست به که بود پوشیده کوتاه و تنگ صورتی دکلته لباس یه
 .اومدمی
 .بود هیکل خوش و بلند قد
 آتیش وجودم کل که کردم حس لحظه یه تو بیرون، کردم فوت نفسم حرص با

 .گرفته
 شده؟ آویزون ساواش گردن از اینجوری هک کیه دختر این یعنی

 دختر اون شدت به شد، خیره من به اضطراب با و شد خارج شوک از ساواش
 .آورد بیرون بغلش از و
 :گفتمی که شنیدم و خر سر   دختر   اون ضعیف صدای صدا و سر اون تو
 .عزیزم بود شده ذره یه واست دلم ساواش، وای -

 دوختم، ساواش به و نگاهم و کردم مشت و مدست خشم شدت از شد، گرد چشمام
 .کردمی نگاه بهم استرس با هنوز
 :گفت حال همون تو
 .روژین سالم...س -

 :گفت و شد خارج ساواش بغل از روژینه اسمش فهمیدم که سرخر دختر اون
 خوبی؟ گلم سالم...ببخشید اوه -

 من به دوباره کرد خارج بغلش از رو روژین و انداخت پایین سرش ساواش
 :گفت و شد خیره
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 خواهر خانوم سایه و عموم دختر روژین کنممی معرفی خوبم، منم مرسی-
 .سیاوش

 .ساواش   دخترعموی برنزه سرخر این پس اوه
 نیست، ساواش مثل نه...ساواش مثل کردم، نگاه سبزش چشمای به حرص با
 .نیست خاص و زمردی ساواش چشمای مثل سبز  این
 .زدم زل ساواش به دلخوری اب اما چرا دونمنمی
 .بود خیره بهم هنوز
 و کرد دراز طرفم به رو دستش و شد تر نزدیک بهم قدم یه من دیدن با روژین
 :گفت
 .عزیزم خوشبختم-
 بود؟ تر خوشگل من از
 .میشم دیوونه دارم خدا آه کردم، نگاه سرتاپاش به

  شدم؟ اینجوری چرا
 شده؟ آشوب دلم چرا
 من به قدم یه دوباره و کرد پا اون پا این یکم ساواش ادم،د دست باهاش زور به

 چسبید رو ساواش بازوی عشوه با و کرد ول منو دست روژین شد، تر نزدیک
 :گفت و
 .برقصیم وسط بریم بیا عزیزم ساواش -
 :گفت و خندید و کرد نگاه من به
 ساواش؟ نه مگه معروفیم رقص زوج بهترین به فامیل تو ساواش منو-

 .کرد نگاه غمگینم های چشم به عجز از پر چشمای با شساوا
 دور روژین دست که نبینم تا کشیدممی نفس تند تند گرفتم، چشماش از و نگاهم
 .شده حلقه ساواش بازوی
 سمت به و دستش عجله با و نموند ساواش جانب از حرفی منتظر روژین
 .کشید رقص پیست
 .رفت باهاش شدمی کشیده زمین روی که هایی قدم با ساواش
 .نکرد هم مخالفتی حتی...حتی

 .کردمنمی و کار این که کاش ای که کردم نگاه بهشون
 .رقصیدمی باهاش و بود کرده بغل و ساواش راحت خیلی روژین
 سمت به حرص از پر های قدم با ببینم رو نمایش بقیه تا نکردم صبر دیگه

 .کردم حرکت سرویس
 .بشه اشک از پر هام چشم که بود تلنگری این نبود، دستشویی وت کسی
 .رفتم فرو فکر به و دادم تکیه در به
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 شدم؟ اینطوری چرا
 داره؟ ربطی من به عموش دختر با ساواش رقصیدن مگه
 چمه؟ من خدایا دونم،نمی دونم،نمی
 دی؟نمی رو جوابم چرا پس پرسم،می ازت که نیست بار اولین رو سوال این
 دی؟نمی خاتمه حس این به چرا
 .نیاد پایین اشکم تا زدم پلک تند تند
 .بشه خراب آرایشم خواستمنمی
 .شدم جدا در از و کشیدم عمیقی نفس
 .رفتم شویی رو آیینه سمت به
 .لرزونم لبای به آبم، پر های چشم به کردم، نگاه غمگینم چهره به
 کردی؟ چیکار امیری سایه با تو ساواش، آخ
 .زدم آب هام دست به کمی و کردم باز رو آب شیر

 .بشه سرد درونم آتیش تا زدممی صورتم به آب کلی وگرنا بودم آرایشم نگران
 .بستم و شیر و کشیدم آهی

 .شدم خارج سرویس از آنی تصمیم یه با و کشیدم عمیقی نفس دوباره
 .بود پخش درحال ای عاشقانه و الیت موسیقی بود شده عوض آهنگ

 .کردم نگاه رقص پیست به جلهع با
 .دیدم رقص درحال هم بغل تو جمعیت بین رو روژین و ساواش
 .کردمی همراهی رو روژین داشت هم ساواش حتی ایندفعه
 حس دستم کف که سوزشی با که بودم شده خیره بهشون دقیقه چند دونم نمی
 .اومدم خودم به کردم
 .بود رفته فرو دستم کف به بلندم های ناخن و بودم کرده مشت و دستم
 .میسوخت و بود شده قرمز هام ناخن جای که کردم نگاه دستم به

 .کنه خنک و دلم که کاری یه کردم،می کاری یه باید زدم، پوزخندی
 گذاشته رو وسایلم که اتاقی سمت به تند ساواش مخصوصا   کسی، به نگاه بدون
 .رفتم بودم
 کنار صندلی روی از رو کیفم نبود،  داخل کسی بستم، و در و شدم اتاق وارد
 کوتاهی نگاه بعد و آوردم بیرون داخلش از رو رنگم قرمز رژ و برداشتم آیینه
 .زدم زل آیینه به رژ، به
 .داشتم کم لبام روی رو رنگ این هم اول از
 نزدم؟ چرا

 نکردم؟ استفاده رژ این از کی بخاطر
 ساواش؟ بخاطر
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 لبای رژ این از صدتا به خودت لبای رنگ)پیچید گوشم تو صداش دوباره
 (ترن قشنگ و ارزنمی شیمایی
 .بیرون بیام ساواش فکر از تا دادم تکون و سرم
 .مالیدم لبام به دور سه دقت با رو رژلب کنم، فکر چیزی به اینکه بدون
 .بودم شده بهتر و زیباتر حاال زدم، زل آیینه به دوباره
 .شد ظاهر لبم روی شیطونی لبخند
 .شدم خارج اتاق از عجیبی نفس به اعتماد با و گذاشتم سرجاش رو مرژ
 

 《راوی》
 
 .شدم خسته رقصیدن از من بسه، دیگه روژین ببین-

 ای عشوه پر لحن با و برداشت ساواش سینه روی از رو سرش اکرا با روژین
 :گفت
 توی قدیما یادته ،رقصیدیم باهم که نشده هم آهنگ دوتا هنوز ساواش؟ چرا-

  نه؟ مگه گذشتمی خوش خیلی رقصیدیم؟می چقدر خانوادگی های مهمونی
 دور تا دور به بار صدمین برای بده رو روژین جواب اینکه بدون ساواش
 به که هیچی اما ببینه رو سایه شاید تا گردون چشم مهمون از پر بزرگه سالن
 .هیچی
 :گفت حرص با کنهینم ای توجه بهش ساواش شد متوجه روژین

 .توام با کجایی؟ ساواش-
 سبز های چشم میخ هاش چشم کرد، نگاه روژین به گیجی نگاه با ساواش
 .گشتمی دنبالش شد، روژین
 .زیبا آبی چشم جفت یه دنبال

 :گفت لوندی با و زد لبخندی شده خیره بهش ساواش دید که روژین
 بشیم، ها گذشته مثل وادخمی دلم ساواش، بود شده تنگ برات خیلی دلم -

 ...صمیمی
 :گفت آروم و کرد نزدیک ساواش گوش کنار و سرش

 .عاشق و-
 داد، بیرون رو نفسش حرص با و شد خشک روژین حرف این با ساواش
 وقتی اما شون نوجوانی دوره مخصوصا بود، صمیمی خیلی روژین با درسته

 شد، قطع باهم اشون رابطه کمکم دیگه رفت، خارج مادرش و پدر با روژین که
 .بود کرده سوپرایزش اینجا ها سال از بعد روژین که االن تا
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 اون و برداشت هاش شونه روی از رو روژین های دست سوپرایزی، چه اونم
 :گفت سرد و زد زل روژین متعجب های چشم به کرد، دور خودش از رو
 .مونودنب فامیل پای بذار رو صمیمیت اون نه، عاشق...ولی چرا، صمیمی-

 و شد خارج رقص پیست از محکم های قدم با ای دیگه حرف هیچ گفتن بدون
 ...گذاشت تنها بهت در رو روژین

 

 《سایه》
 

 توجه رقصیدمی باهام و بود شده حلقه کمرم دور که کیوان دست به کردم سعی
 .نکنم
 .بودم پشیمون بودم کرده قبول رو رقصش درخواست اینکه از تقریبا
 .شدمی خیره لبام به گاهی از هر و زدمی حرف ور رو فقط چون
 .بودم گرفته خودم که بود تصمیمی این ولی

 .کردممی فکر اون به نباید خودم، و خودمم فقط ساواش، بی ساواش امشب
 .برقصم کیوان با خواستنمی دلم بازم ولی
 نگآه که سوخت برام دلش خداهم انگار بشه، تموم آهنگ تا کردممی خدا خدا
 با که کردم نگاهش تعجب با نذاشت، که بشم جدا کیوان از خواستم شد، تموم

 :گفت شیطنت
 جان؟ سایه برقصیم دیگه باهم دیگه آهنگ یه چطوره-

 ساعته چهار و بیست هناق مرض، و جان سایه کوفت، و درد و جان سایه
 .الهی بگیری
 ناچار به رقصیدن، و خوردن تکون به کرد شروع که بزنم حرفی خواستم

 .کردم همراهیش
 نگاه با و کردم بلند و سرم اختیاربی کردم، حس خودم روی و نگاهی سنگینی

 .شدم چشم تو چشم ساواش، نشسته خون به
 مذکری جنس هر و کیوان از دادمی هشدار بهم که بود حسی یه هاشچشم تو

 .بگیرم فاصله
 نگاه بهم اینطوری که چیکارم   ساواش مگه ،بزنم جا که نبودم آدمی من اما
 کنه؟می
 .دادم ادامه رقصم به و برداشتم ازش رو نگاهم تفاوتبی فکر، این با

 منو و شد حلقه بازوم دور به دستی دفعه یه که بود گذشته دقیقه چند دونمنمی
 .گرفتم فاصله کیوان از قدم چند و کشید عقب سمت به محکم
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 منو بین نگاهش غضب و حرص با که ساواش به تعجب، و بهت با خوردم، جا
 .کردم نگاه بود نوسان در کیوان
 :گفت و کرد اخمی کیوان بدم نشون العملیعکس اینکه از قبل
 کنی؟می چیکار خبرته؟ چه هوی-

 :گفت  هاالت مثل قروچه دندون با ساواش
 ...وگرنه گیریمی فاصله سایه از قرتی، بچه ببین-

 .شد خیره کیوان به تری ترسناک و قرمز نگاه با و نداد ادامه و حرفش
 بشه؟ دعوا نکنه خدایا
 چی؟ بخوره بهم عروسی اگه
 :کردم زمزمه ترس با فکر این با
 !کنممی خواهش ساواش-
 دفعه یه که دید توشون چی دونمنمی شد، خیره هامچشم به برگشت لحظه یه

 .شد مک بازوم دور از دستش فشار و کشید عمیقی نفس
 من به کیوان، متعجب و ترسیده نگاه به توجه بدون و کرد نگاهم آرامش با کمی
 :گفت
 .بریم بیا-

 .بدیم نشون العملیعکس کیوان حتی یا من که نداد فرصتی
 .برد سمتی به خودش با منو و کشید و دستم
 رو برم و دور بتونم که بود شده باعث نور رقص اما بود تاریک سالن فضای
 .بود زیاد خیلی آهنگ صدای ،ببینم
 .برهمی کجا منو ساواش که کنم تمرکز تونستمنمی اصال

 .نبینه ساواش با منو جوریاین کسی که بود امیدم تنها فضا تاریکی
 .نگه چیزی کسی به اتفاق این درمورد هم کیوان کنه خدا
 .بود گرفته ردد دستم کرد،می وارد مچم به ساواش که فشاری از
 به رو حرفم صدا، و سر همه اون بین بتونم که زدم داد جوری اعتراض با

 :بفهمونم ساواش
  میبری؟ کجا داری منو...وایسا لحظه یه ساواش،-

 .نداشت ایفایده ولی کردم تقال به شروع داد حرصم بیشتر نکرد، ایتوجه بهم
 تاریک اونجا کشید، ستون یه پشت و دستم جمعیت، به جا دورترین تو باالخره

 دعوا حال در رو ما که نبود اطراف اون هم کسی و بود رقص پیست از تر
 دعوا؟. ببینه کردن
 داشته حسابی کلکل یه قراره هاگذشته مثل امشب میگه بهم حسی یه دعوا، آره

 . باشیم
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 در هم خودش و بود چسبونده سرم پشت ستون به منو ساواش اومدم، خودم به
 .کردمی نگاهم خاصی حرص اب سکوت

 :گفتم و کشیدم پوفی حوصلگیبی با
 کنی؟می داری چیکار بدونم میشه-
 .کردی شروع که باز سایه؟ چته تو منه؟ سوال اینم دقیقا-

 :گفتم و کردم گرد رو هامچشم
 کردم؟ شروع رو چی من-

 :گفت جدی و کرد اخمی
 .منو دادن حرص-
 .نکردم کاری همچین من-

 همون دادمی تمسخر بوی که پوزخندهایی همون مثل درست د،ز پوزخندی
 .بودم متنفر ازش شدت به من که پوزخندی مدل
 کلکل برای تنش که سرکشی و لجباز سایه اون شد، تر غلیظ ابروهام بین اخم

 .بود شده بیدار وجودم تو انگار خارید،می ساواش با کردن
 خشونت با که برم خواستم و رفتمگ فاصله ستون از بدم، محل بهش اینکه بدون
 :گفت ای دورگه صدای با و گرفت رو بازوم

 کجا؟-
 :گفتم و دادم بیرون حرص با و نفسم
 .برسم مهمونیم ادامه به رممی-

 :گفت و کرد عصبی خنده
 .بری زدی که لبی رژ رنگ این با بذارم عمرا-

 :گفتم و کردم نگاه بهش زده شوک
 حرفیه؟ چه این غلطا، چه-

 :گفت و گرفت دستش یکی اون تو و امدیگه دست بجاش نداد و ابمجو
 اون امسال مثل پسرایی و وسط اون بری اینطوری دمنمی اجازه سایه، ببین-

 .بچسبونن بهت رو خودشون کیوان
 :زدم داد تقریبا خودش مثل عصبی

 .نداره ربطی هیچ تو به-
 .کردمش عصبانی بدجوری حرفم این با انگار

 :یدغر خشم با
  کنم؟ پاکش یا کنی،می پاکش-
 پاکش دستمال با بعد و بودم زده رنگ پر رژ حرصش از که موقعی اون یاد
 .کنه موقع اون مثل خوادمی حتما افتادم، کرد
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 :گفتم و دوختم هاشچشم تو و نگاهم
 .کنمنمی پاکش-
 :گفت و ستون به چسبوند منو دوباره کشید، عمیق نفس چندتا خشم با
 .خواستی خودت...باشه-
 .بشم خارج نگاهش طرز و حرف بهت از خواستم تا
 .شد خشک تنم و اومد بند نفسم کرد که کاری با

 روی لباش حرکت منگ شده، گرد و باز هایچشم با فقط و افتاد کار از مغزم
 .بودم لبام
 .نرم و آروم اون بودم، زده بهت و شوکه من
 .بوسیدمی رو من وقفهبی و بود تهبس رو هاشچشم
 به و آوردم باال رو لرزونم دستای توانم آخرین با بشکنه، بغضم اینکه از قبل
 .زدم پسش شدت

 درد قلبم کردممی حس که جوری بود، رسیده خودش اوج به قلبم ضربان
 .گرفته

 .کشیدن نفس تند تند به کردم شروع گذاشتم قلبم روی و دستم گریه و اشک با
 .کردمی نگاهم گیج و ناباور صورت با حرکت،بی ساواش اما

 انگار کشید،می موهاش توی رو هاشپنجه و سرش روی بود گذاشته رو دستش
 .نبود دنیا این تو اصال
 :گفت لرزونی لحن با که زدم هق اختیاربی
 .من...سایه...من..من..م-

 .زدممی هق توانم همه با شد، تر شدید ام گریه
 مکثی تردید با اما کرد، دراز صورتم سمت به و دستش و کرد نگاهم جزع با

 و کشید پس رو دستش کالفگی با شد خیره گریونم صورت به دوباره و کرد
 :گفت
 ...کن باور سایه...کردم چیکار نفهمیدم...و شدم عصبی لحظه یه متاسفم، من-
 :گفتم و کوبیدم سینش تخت به رو دستم گریه با
  نم؟ک باور چیو-

 ...خیلی تو...خیلی...خیلی واقعا
 .بگم چی دونستمنمی اصال بدم، ادامه رو حرفم دادنمی فرصت گریه
 بود؟ چی برای گریه و اشک همه این
 .بمونم اینجا خواستمنمی هم ثانیه یه حتی رفتم،می باید
 به توانم تمام با و گذاشتم دهنم روی و دستم بزنه حرفی ساواش اینکه از قبل
 .دویدم و برگشتم عقب
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 .شدم دور امبوسه اولین و محل اون از شدم، دور
 .رفتم سرویس سمت به کسی به توجه بدون
 .بود داغ و گلگون بدجوری صورتم شدم، وارد مشغول ذهنی با

 .نبودم هم آرایشم نگران اصال دیگه
 .کردم باز رو آب شیر و رفتم روشویی سمت به

 .پاشیدم صورتم به و ریختم دستم کف سرد آب کمی
 .نداشت فایده اما...بار سه...بار دو...بار یک
 .بودم افتاده نفس نفس به
 .شدم خیره آیینه تو ام، پریده رنگ و خیس صورت به

 .شده روحبی بدجوری صورتم و بود شده پاک آرایشم تمام
 .بود غمگین و خسته هامچشم

 .شد ظاهر لبم روی پوزخندی
 .نبود ممکن اما برم اینجا از و بشم بیخیال رو عروسی این تونستممی کاشکی
 ...من اونوقت و داداشم   عروسی امشب مثال
 .نبینم رو خودم صورت تا برداشتم آیینه از رو هامچشم لحظه اون یادآوری با

 .بخوره شخصیتت به تا ببندم ریشت به ایدیگه لقب چه موندم واقعا ساواش
 دادی؟ انجام که بود ایاحمقانه کار هچ اون آخه
 . پوشوندم رو صورتم هامدست با

 بیرون؟ برم چطوری من االن
 چی؟ بشم چشم تو چشم ساواش با اگه
 تو خودم تصویر به کالفه و برداشتم صورتم روی از رو هامدست خدا، وای
 .زدم زل آیینه

 .کرد نچی نچ و زد پوزخند بهم آیینه تو تصویر
 :گفتم عصبی

 !چیه؟-
 .بخور تاسف خودت واسه
 :گفت تحقیر با و ایستاد کمر به دست

 برو شیر مثل باش داشته جنبه یکم هستی؟دختر امیری سایه تو مثال که، واقعا-
 .نیوفتاده اتفاقی انگار که کن رفتار طوری بیرون
 :گفتم و کردم پا اون و پا این کمی
 .کرد چیز اون خب...خب...آخه-

 :گفت و خندید باشم خودم مثال که آیینه تو تصویر
 چیه؟ مگه کرد ماچت خب-
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 :گفتم و شد گرد مهاچشم
 نیاری؟ روم به میشه-
 خودت نمیشه، درست چیزی نگذری ساده ماجرا این از که زمانی تا سایه ببین-

 .امشب حداقل کن، جور و جمع رو
 جمع ور خودم باید(شده خل بچم)بود خودم تصویر با حق رفتم، فرو فکر به

 .آره کنم، جور
 :کردم زمزمه خودم با
 نیوفتاده اتفاقی هیچ انگار بده نشون رو خودت بیرون برو سایه، تونیمی تو-

 واقعا کردم،می سبکی احساس بود بهتر خیلی حالم وای کشیدم، عمیقی نفس
 .داد جواب

 .گرم خودم دم
 دهن با داشت که افتاد همتا به چشمم در دم که بیرون برگردم خواستم لبخند با
 دهنمی جواب دیدم وقتی بگه، چیزی تا موندم منتظر کمی کرد،می نگاه منو باز
 :گفتم
 شده؟ چیزی همتا-

 روی رو دستش نگرانی با و سمتم اومد و داد قورت رو دهنش آب همتا
 .گذاشت پیشونیم
 :گفتم گیج
 کنی؟می چیکار-
 :گفت هول 
 .نه یا داری تب ببینم کنممی چک دارم-

 :گفتم و زدم پس رو دستش
 شدی؟ دیوونه چرا؟-

 :گفت شاکی
 آیینه تو دستشویی میاد عاقلی آدم کدوم آخه شدی، دیوونه شما که فعال-

 زنه؟می حرف خودش با روشویی
 زدم؟ حرف خودم با من گرفتم، گاز داخل از رو لپم
 شنید؟ همتا یعنی خدا وای
 شدم؟ چال و خل مثل چرا من اصال

 اومدم خودم به داد دستم به همتا که تکونی با
  خوبی؟ سایه-

 بیارم؟ برات قند آب
 :گفتم و کردم نگاه بهش مونگوال مثل
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 حالم کنیمی فکر شده پاک آرایشم خوبم، هم خیلی من بابا رو خودت کن جمع-
 .بده
 خوبی؟ که باشه راحت خیالم-

 :گفتم و کشیدم پوفی
 .خوبم خوب آره آره-

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت
م و رژ یکم برو- ر   روح قیافه دیدن با عروسی وگرنه بزن، صورتت به ک 

 .خورهمی بهم مانندت
 :گفتم نفس به اعتماد با
 .بدون دونینمی نمیشه، پیدا تر خوشگل من از عروسی این تو-

 :گفت و خندید همتا
 .خورد ترک سقف وای-

 :زد داد که سرش تو بزنم یکی خواستم
 .میشه خراب موهام نکن-

 :گفتم و گوشم رو گذاشتم و دستم
 ها گوشه تر، آروم وحشی چته-
 .گوشه سه کردم فکر من جدی؟-
 :گفتم حرص با
 .وایسا مردی اگه-
 :گفت درازی زبون با
 .وانمیستم پس دخترم، نیستم مرد من اطالعت جهت-

 .اومد ملب روی لبخندی شد، خارج سرویس از سرعت با و گفت و این
 کردم؟می چیکار نداشتم رو ام دیوونه و شاد های دوست این من اگه جدی جدی
 .خدا شکرت بازم
 ساواش با تونممی بازم یعنی در، دستگیره روی گذاشتم رو دستم و کشیدم آهی
 َشم؟ رو در رو
 .شد باز در بگیرم رو جوابم اینکه از قبل

 .بود همتا دوباره
 :گفتم و چرخوندم رو چشمام

 چته؟ باز-
 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ
 اومده تخلیه واسه من بود رفته یادم اصال که،  ذارینمی آدم واسه حواس-

 .بودم
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 .خنده زیر زدم پوقی حرفش این با
 .رفت توالت سمت به تند تند و خندید ریز ریز اونم
 تو تونستممین که عروسی آخر تا کردم، باز و در و کشیدم عمیقی نفس

 .بمونم سرویس
 .داشتم ها برنامه ساواش آقا واسه فعال بشه، روشن تکلیفم باید

 

 《راوی》
 دور ازش داشت چطوری که کرد نگاه سایه به زده بهت و غمگین نگاهی با

 .میشد
 .بود کرده خراب هم بدجوری بود، کرده خراب
 داد؟ انجام که بود کاری چه اون آخه
 احساس که دردی زد، مقابلش ستون به لگدی حرص با فاقات اون یادآوری با

 .بود هیچ میکرد حس قلبش تو که دردی مقابل در کرد
 چی؟ نبخشه رو من سایه اگه
 چی؟ نکنه اعتماد بهم دیگه اگه
 .کردمی اش دیوونه داشت جواببی سواالت این

 و رکا این چرا پرسید، خودش از دیگه بار یه و کشید صورتش به دستی کالفه
 کردم؟
 .کشید عمیقی نفس و بست رو هاشچشم
 .مثل...مثل که ندارم تحمل اصال من نکن، من با و کار این خدایا نالید، دلش تو
 .کنه فکر کلمه اون به نتونست کرد تالش چی هر

 کشید؟ اینجا به کارش که شد چطور نبود، درک قابل براش
 که کردمی حس و بود کرده گاهن سایه  چشمای به که روزایی اون آورد، یاد به
 ترین قشنگ کردمی حس خندیدمی وقتی شده، غرق آبیش چشمای دریای تو

 .شنوهمی رو دنیا ملودی
 ک ی؟ از اما بود، ستایش قابل براش دختر اون چیه همه
 سراغش؟؟ اومد عجیب و گنگ حس این روزی چه از
 اولین برای د،کر اعتراف خودش پیش بست، و چشماش و داد تکیه ستون به
 "...شدم عاشق که متنفرم خودم از خدایا" بار، آخرین...هم شایدم بار
 

 《سایه》
 
 .ندیدم رو ساواش ولی گردوندم، چشم جمعیت بین و برگشتم سالن به
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 کجاست؟ یعنی
 کشیدم،می خجالت ازش هم تونستم،نمی یعنی بزنم، حرف باهاش خواستمنمی
 .بود آشوب دلم چرا دونستمنمی اما بودم، دلخور ازش اینکه هم
 .ببینمش باید

 اما برگشتم عقب به لبخند با ساواش   اینکه به فکر با نشست، شونم روی دستی
 شد خشک لبام روی لبخند شخص اون دیدن با
 .جان سایه سالم-

 :گفتم سرد
 .سالم-

 :گفت و کرد اشاره برش و دور به و خندید
 گشتی؟می کسی دنبال-
 .نه-

 :گفت نداد، بهم خوبی حس اصال لبخندش زد، لبخند
 .کنم معرفی بهت رو خودم کامل من بذار آشناشیم، باهم خوب که نشد فرصت-
 دختر این به چرا دونمنمی بره، و بزنه رو حرفش تا موندم منتظر حوصلهبی
 .ندارم خوبی حس
 :داد ادامه دید و سکوتم وقتی

 بود سالی چند اومدم، فرانسه از تازه هستم، سارای و ساواش عموی دختر من-
 دلیل دو به خب اما خوندممی درس و کردممی زندگی اونجا بابا و مامان با که

 ...هم و جون سارای عروسی بخاطر هم برگشتم
 .خندید شرم با و نداد ادامه
 .بزنه رو حرفش بقیه که بودم کنجکاو خیلی
 :گفت و زد زل چشمام به فهمید، انگار

 برم اینکه از قبل داشتیم، عالقه بهم بودیم نوجوون که وقتی از ساواش و من-
 چون بمونم ساواش با تا برگشتم منم االن گفت، من به حسش از ساواش خارج
 با حال به تا داره من به که حسی بخاطر منه، عاشق هنوز اونم دارم، دوسش
 ما عشق از هم فامیل کل حتی نمیده، اهمیت بهشون و نشده دوست دختری هیچ
 .دارن خبر دوتا
 :گفت ذوق با و کرد نگاه سرم پشت به
 .اومد عشقم اوناهاش،-

 تونستمنمی اصال رفت، بود کرده اشاره که سمتی به سریع من به توجه بدون
 .داشتم حسی چه لحظه اون تو که دونهمی خدا فقط بخورم، تکون

 .میخورد چرخ سرم تو مدام حرفاش
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، عاشق   ساواش پس  دانشگاه دخترای به حال به تا که اونه بخاطر روژین 
 .بود ننداخته نگاهی
 .سبز چشم هردو میومدن، بهم هردوشون واقعا
 .زدم پوزخند بود گلوم تو که بغضی به
 .شده تر تلخ هم زهر از من برای عروسی این
 .زدنمی حرف باهم که دیدم رو روژین و ساواش دور از و برگشتم عقب به
 

 《راوی》
 
 

 .زدمی حرف باهاش باید لرزید دلش افتاد، سایه به چشمش
 .شد ظاهر جلوش روژین برسه بهش اینکه از قبل
 :شد کردن صحبت مشغول وار طوطی روژین کشید، نفسی حرص با
 بریم بیا ببینه، رو اش زاده برادر خوادمی دلش خیلی بابا عزیزم، ساواش-

 .پیشش
 پشت که سایه به دوباره و زد پسش سریع ساواش اما گرفت رو دستش ینروژ
 :گفت و کرد نگاه بود ایستاده اونا به
 .دارم کار روژین نه االن-

 :گفت عصبی اینبار روژین
 .جونت سایه پیش بری خوایمی نکنه کاری؟ چه-

 :گفت روژین به ای جدی نگاه با و کرد مکثی ساواش ایندفعه
 .نیست مربوط تو به مسائل این-

 :گفت و شد اش مانع دوباره روژین که بره خواست
 من دونیمی تو خودتی، برگردم من شد باعث که دالیلی از یکی ساواش، ببین-

 .دارم حسی چه بهت
 یه چشم به تو به من زدیم، حرف موضوع این درمورد بارها تو منو روژین،-

 حسی من به اگه بودم گفته مه اول همون از کنم،می نگاه خواهر یا عمو دختر
 .کنی فراموشش بهتره داری
 :گفت و نشست روژین هایچشم تو اشک نم ایندفعه

 ساواش نشد، اما کردم سعی کن باور کنم؟ فراموشت نکردم سعی کردی فکر-
 .کنم خودم عاشق رو تو که میدم قول بمون من با
 ...ولی ختسو براش دلش انداخت، کوتاهی نگاه روژین اشکی هایچشم به
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 در روژین و اون بین نگاهش و بود برگشته انداخت، نگاهی سایه به دوباره
 .بود نوسان

 سر اون بین کرد شک که طوری کرد، زمزمه و کرد نگاه روژین به آرامش با
 :باشه شنیده رو صداش روژین صدا و
 .شدم عاشق قبال خودم من شده، دیر-

 .کرد نگاهش مبهوت و بود شنیده رو صداش روژین حسش برخالف
 .نبینه رو روژین شکستن تا انداخت، پایین رو سرش ساواش
 .نبود سایه از اثری ولی کنه نگاه رو سایه تا کرد بلند و سرش

 
. 

 《سایه》
 
 
 .شدم بازی مشغول بشقابم توی غذای با درگیر ذهنی با

 اینجا از و بشه تموم زودتر عروسی این خواستمی دلم نبود، خوب اصال حالم
 .برم
 بدم حال به کسی تا کنم حفظ رو شادم چهره تا بودم کرده سعی زور به

 .نشه مشکوک
 .نداد گیر بهم مامان مجددم آرایش لطف به بودم، شده موفق حدودی تا

 شام داریم االن و بودم گذرونده رو مهمونی بقیه چطور که نفهمیدم اصال
 .خوریممی
 نزدیک من به که کردمی سعی انگار مدت تموم که بود ساواش به حواسم فقط
 .بشه
 .کردم فرار بار هر من اما
 .بچرخه من بر دور روژین   عاشق وقتی که داشت دلیلی چه

 بشقابم تو رو قاشقم حرص با بوسه اون یاد با...اینکه...اینکه مخصوصا
 .کوبیدم
 دخترای از فادهسواست دنبال پسرا بقیه مثل هم ساواش نداشتم، اشتها اصال
 .بودم کرده فکر اشتباه درموردش بود، من مثل احمقی
 از لقمه چند بزور و برداشتم رو قاشقم ناراحتی با کنم، فکر بهش دیگه نباید
 .خوردم رو برنجم
 من بزور که برقص و بزن کمی عروسی، کیک خوردن و شام شدن تموم بعد

 .شد تموم عروسی کردم تحملش
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 .نکردم توجه اواشس های نگاه به اصال
 کشون عروس برای یک درجه های فامیل فقط و بودن رفته ها مهمون بیشتر
 .بودن مونده
 .نداشتم حوصله دیگه واقعا
 :گفتم گوشش کنار و رفتم مامان پیش
 برم میشه گرفته، درد سرم امشب نور رقص و موزیک صدای از من مامان-

 خونه؟
 :گفت و گزید لب
 بری؟ بذاری میخوای دامادی خواهر تیناسالم دختر؟ چی یعنی-

 :گفتم و ریختم چشمام و صدام توی و التماسم تمام
 .میکنم خواهش مامان-

 :گفت دودلی با انداخت چشمام به نگاهی و کرد مکثی
 .میمونی تنها موقع اون تا خونه، بیایم دیگه ساعت دو یکی شاید ما اما-
 پیشم شب بیاد که بگم ختراد از یکی به میتونم...خب مامان نداره اشکال-

 .بمونه
 :گفت و کرد اخمی

 بمونه؟ خونه از بیرون صبح فردا تا میخواد چطوری خدا بنده اون اونوقت-
 گن؟می چی مادرش و پدر
 :گفتم کالفه

 راضی رو مامانش میتونه اون بیاد، میگم همتا به اصال میکنم، خواهش مامان-
 .کنه

 :گفت و کشید سرم به دستی و زد لبخندی
 برو، و کن خداحافظی داداشت زن و داداش با برو نباش ناراحت دخترم، باشه-
 .برسونه رو شما که میگم راننده به

 :گفتم و بوسیدم رو اش گونه و شدم خوشحال
 .مامان مرسی-

 .رفتم سارای و سیاوش سمت به بعدش
 با و کرد درکم اما شد ناراحت یکم برم خواممی من که فهمید وقتی سیاوش
 .کرد بغلم مهربونی

 بود ساعتی چند که هایی اشک دادم، باریدن اجازه هام اشک به لحظه اون
 .پایین بیان خواستنمی

 .کردم خوشبختی آرزوی دوشون هر واسه کرد بغل منو لبخند با هم سارای
 .رفتم همتا سمت به و کردم خداحافظی ازشون بشه تموم طاقتم اینکه از قبل
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 پیشم که بود گرفته اجازه مامانش از اونم و بود داده خبر بهش مامان اینکه مثل
 .بمونه
 اتاقی سمت به و کردم سرسری خداحافظی هم ها فامیل با بودم، ممنون ازش
 .رفتم بودم گذاشته رو هاملباس که
 .اومد دنبالم هم همتا
 :پرسید همتا که پوشیدممی رو مانتوم داشتم

 شده؟ زیچی سایه-
 :گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 پرسی؟می چرا نه-
 .ناراحتی کردم فکر آخه-
 .کنهمی درد سرم کمی فقط نه-
 .آهان-

 :پرسید کنجکاوی با ایندفعه که کردم سرم رو شالم
 باهاش و بود سبز ساواش مثل چشماش که خوشگله دختر اون سایه، راستی-

 کیه؟ رقصید،می
 :گفتم و سمتش برگشتم عصبانیت با گرفت حرصم

 سارای و ساواش عموی دختر که گفتن من به نپرسی؟ سوال اینقدر میشه-
 .هستش

 :گفت تعجب با 
 میشی؟ حرصی چرا توام بابا باشه-
 .ترکهمی داره سرم بریم، بپوش رو مانتوت شو بلند ها حرف این بجای-

 :گفت و خندید همتا
 .عشقم چشم-

 .کردیم خداحافظی هم دخترا با رگشتیم،ب سالن به لباسامون پوشیدن بعد
 برگردن پسرا با بود قرار چون بودن شده صمیمی پسرا با بدجوری اینکه مثل
 .خونه
 نگاه من به سالن در کنار که افتاد ساواش به نگاهم ماشین، تو شدن سوار موقع
 .میکرد
 .شدم ماشین سوار اخم با و گرفتم ازش و نگاهم

 .آوردمنمی خودم رو به اصال اما میکردم حس و نگاهش سنگینی
 .کردیم حرکت و کرد روشن و ماشین راننده شد سوار همتا وقتی
 .بستم رو چشمام و دادم تکیه شیشه به و سرم
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 چنگ گلوم به بیشتری بغض میشد رد چشمام مقابل از فیلم مثل امشب اتفاقات
 .انداختمی

 .چکید گونم رو اشکی قطره
 .ندادم بهش اهمیتی اما
 :گفت و گذاشت شونم روی و دستش همتا
 خوبه؟ حالت سایه،-

 :زدم لب برگردم سمتش به اینکه بدون
 .خوبم آره-
 .دکتر بریم کنهمی درد خیلی سرت اگه-

 :گفتم و کشیدم آهی
 .بهترم نه-

 اطمینان این خواستمی انگار داد، فشار بیشتر رو شونم جاش به نگفت چیزی
، که بده من به رو  .اومد لبم روی لبخندی ناخودآگاه کنارم 
 نشده مشکوک رفتارم به امیدوارم داد،می دلگرمی بهم کنارم همتا بودن قدر چه
 .باشه
 گفتم، خدا به دلم تو شدم، خیره ستاره پر آبی آسمون به و کردم باز رو هامچشم
 .ودب عمرم روزای بدترین هم و بهترین، از یکی هم امروز خدایا
 چمه؟ من آخه
 باشم؟ حساس ساواش روی اینقدر باید چرا
 شده؟ له قلبم که کردم حس روژین های حرف شنیدن بعد چرا
 .باشم جواب بدون و گیج اینقدر خوامنمی بده، نجات سردرگمی این از منو
 .بکشم عذاب ساواش به فکر با خوامنمی
 به ساواش مقابل در ومن خوادمی که حسی این با بجنگم، کن کمک بهم خدایا
 .نشکنم تا بجنگم باهاش خواممی بیاره، در زانو
 .بجنگم داره ربط ساواش به که چی هر با خواممی
 

 《راوی》
 
 .بود شده خیره بود سوارش سایه که ماشینی به بزرگ غمی با
 باالخره شد،می تر ناراحت و تر گرفته ساواش شد،می دورتر ماشین چی هر

 .شد محو چشماش جلوی از ماشین
 هوا توی که شد خیره ستاره پر آبی آسمون به کرد، بلند و سرش و کشید آهی
 سواالم تموم به امشب من خدایا، نالید، دلش تو شد،می دیده کمتر تهران آلوده
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 چه برام سایه که فهمیدم چیه، عجیب و گنگ حس این که فهمیدم رسیدم،
 .داره جایگاهی
 :کرد زمزمه و قلبش روی گذاشت و دستش

 بگیره ازم منو جون و قلب بخواد که هرکی با من منه، جون منه، قلب سایه-
 .بجنگم دارم سایه به که عشقی برای بجنگم، کن کمک بهم خدایا جنگم،می
 پلک پشت سایه شیطون چشمای تصویر ناگهان کشید، آهی و بست و هاشچشم
 :کرد زمزمه و زد لبخندی شد، ظاهر هاش
 .!من شیطون حضرت الیاه دارم دوستت-
 

*********** 
 
 .من شیطون حضرت الیاه دارم دوستت-
 
 .شد خارج فکر از نشست شونش روی که دستی با

 شد، رو به رو آهیل شیطون و مشکوک چشمای با که برگردوند و سرش
 :گفت تعجب با و داد تکون و سرش ساواش

 چیه؟ هان،-
 :گفت و زد پوزخندی آهیل
 طرف خود به برو خب آسمون، پیش دلت حرف زدن بجای داداش، گرم دمت-

 ...بگو
 در رو ساواش ادای و کرد بلند آسمون سمت به و سرش نمایشی حالت به آهیل
 :آورد
 .من شیطون حضرت الیاه دارم دوستت-

 :گفت شده گرد هایچشم با و کرد هول ساواش خنده، زیر زد پوقی بعد
 ...من راستش کنیمی اشتباه خب...چیز...نه نه-

 :گفت شیطنت با و ساواش حرف وسط پرید آهیل
 .بوسیدمی رو طرف داشت ستون پشت که بود من عمه البد پس-

 :زد لب شدمی خارج گلوش ته از بزور که صدایی با کرد، زرد ساواش ایندفعه
 داری؟ خبر کجا از تو...تو-

 :گفت و انداخت ساواش گردن ردو و دستش و خندید ریز ریز دوباره آهیل
 داشتم من نباش نگران داداش، مونهنمی مخفی من ریزبین چشمای از هیچی-

 .نبینه رو شما کسی که دادممی نگهبانی
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 خیره بود باز بناگوش تا نیشش که آهیل به باز دهن با و نگفت چیزی ساواش
 کردم؟ تحمل رو بزغاله این سال همه این چطوری من خدایا نالید، دلش تو شد،
 گرفت؟ منو مچ چطوری این آخه

 .شدن خارج صدا و سر با ها مهمون و شد باز سالن در که بزنه حرفی خواست
 :گفت گوشش زیر گرفتمی فاصله آهیل از داشت که همزمان قبل ساواش

 .دارم کار تو با من-
 از که رفت سارای و سیاوش سمت به نموند جانبش از حرفی منتظر دیگه
 .جدیدشون خونه برن خواستنمی و بودن شده رجخا سالن
 سارای آرزوی پاریس، توی تمام هفته یک عسل، ماه برن بود قرار هم فردا
 .پاریس بره عسل ماه که بود

 اشک داشتن دو هر و بود کشیده آغوش در مادرانه رو سارای یگانه،
 خراب آرایشش تا کنه ترلکن رو خودش داشت سعی سارای البته ریختن،می
 .نشه

 سفارش آخرین به کرد شروع و کرد بغل مردونه رو سیاوش خان کیومرث
 .داشت دخترش درمورد که هایی

 لبخند با ساواش کنه،می خوشبخت رو سارای حتما که داد قول هم سیاوش
 حسی یه بود، شده خیره صحنه این به برادرانه داشت لب روی که محوی
 یه فقط که حسی بود، عجیبی شوق و غم به آمیخته که یبیعج حس یه داشت،
 .کنه درکش تونهمی کنهمی ازدواج خواهرش که وقتی برادر
 به لبخند با سارای برداشت، جلو به قدمی ساواش و رفت کنار خانوم یگانه

 و کرد باز رو دستاش ساواش رفت سمتش به خجالت با و کرد نگاه ساواش
 که بودن هم بغل تو دقیقه چند بوسید، رو سرش و ردک بغل محبت با رو سارای
 :گفت کالفه بلندی صدای با آهیل
 من کردین، هندی فیلم به تبدیل رو عروسی مجلس برادر و خواهر شما بابا اَه-

 .شدم خشک دست به سویچ اینجا
 :گفت لب زیر ارسالن خندیدن، به کردن شروع جمعیت

 .باشی آدم مثل تونیمی روز یه ببینم-
 :گفت و کرد نازک چشمی پشت دخترا مثل آهیل
 گم؟می دروغ مگه چیه-

 عروس واسه بردممی زدممی بار رو مجلس کل بود من عروسی اگه اصال
 .کشون
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 دلش تو آورد، بیرون بغلش از رو سارای خنده با ساواش خندیدن، همه دوباره
 از غمگین وجَ  خورد، درد به جایی یه دلقک آهیل این شاد روحیه خوبه گفت،
 .رفت بین

  افتاد سایه یاد سیاوش دیدن با اختیاربی کرد، خداحافظی هم سیاوش با ساواش
 شد زده خشم روی از هرچند که ای بوسه اون...آخرش کار اون با مخصوصا

 .بود عشق جنس از ولی
 یکی که کرد نگاه آدمایی به و داد تکیه ماشینش به ساکت و کشید غمگینی آه

 کشون عروس موقع بود قرار کردن،می خداحافظی دوماد و عروس با یکی
 رو راه بقیه سیاوش و سارای بعد و کنن همراهی رو اونا راه نصف تا فقط

 .برن خودشون
 .داشتن پرواز هم هفت ساعت زود صبح
 جمعا   شدن، ماشین سوار همه دید اومد خودش به وقتی که بود فکر تو اونقدر
 .بودن ماشین تا پنج
 مادرش کنار ماشینش توی که افتاد روژین به چشمش بشه سوار اینکه از قبل

 .کنهمی نگاهش ناراحتی با و نشسته
 .شد ماشینش سوار حرص با و کرد اخمی ناخداگاه

 ...االن چسبیدنمی من به اینقدر روژین اگه کرد، فکر خودش با
 .داد تکیه فرمون به و سرش و کشید ای کالفه پوف

 حرکت و زدن بوق به کرد شروع ریتم با و کرد وشنر رو ماشین سیاوش
 سرشون ماشین پنجره از کیوان و خشایار و آهیل رفتن، دنبالش هم بقیه کرد،
 .خندیدمی هم سارای زدن،می سوت و بودن آورده بیرون رو
 شاید بودن، سایه و ساواش بود کرده جا غم دلشون تو که کسایی تنها وسط این
 .بود یکی دلشون ولی بودن دور هم از
 ....سایه و بود کرده کشف رو حس اون ساواش تفاوت، یه با اما

 معمولی عشق یه عشق این کرد،می تی باید رو زیادی راه حس این کشف برای
 آورد، بدستش بشه آسونی به که نیست
 که نامعلوم ای آینده از خبر بی دو هر بده، رخ زیادی اتفاقای بود قرار

 .شیدکمی رو انتظارشون
 عمیقی نفس با و کرد بلند فرمون روی از و سرش ساواش ها ماشین بوق با

 .رفت بقیه دنبال و کرد روشن رو ماشین
 

 《سایه زبان از》
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 :گفت و شونم به زد همتا که بودم غرق خیال و فکر تو
 گیری،ب بغل غم زانوی ها افسرده مثل خوادنمی حاال ناراحتی، فهمیدم بابا-

 غصه کنیمی شوهر هم تو دیگه، بگیرن زن روز یه باید داداشا همه خب
 .نخور

 منو حال که هست خل اونقدر همتا این خوبه باز شدم، پیاده ماشین از خنده با
 مشکل اما هستم ناراحت سیاوش رفتن از من چرا بذاره، سیاوش رفتن پای

 ...اصلی
 .کنی فکر روش باید وقتش به نکن، ماجرا درگیر رو خودت سایه، خیالبی
 :گفت من به رو راننده شد، پیاده ماشین از هم همتا
 خانوم؟ ندارین کاری-

 :گفتم و زدم ای خسته لبخند
 .برین تونینمی ممنون، نه-

 منو دست همتا کرد، حرکت حیاط ته سرایداری خونه سمت به و گفت ای باشه
 :گفت و زد چنگ

 .شدم یخمک سرما از که تو بریم یاب زده، خشکت مجسمه مثل که باز-
 

 بود نازک زیادی مانتوش داشت حق بیچاره لرزید،می که انداختم بهش نگاهی
 و در بود کیفم توی که کلیدی با و رسیدیم در پشت شده، سردش همین واسه و
 همسر که خانوم مینو دادمی نشون این بود روشن برقا شد داخل همتا کردم، باز

 .بود گفته بهش مامان حتما گذاشته، روشن رو ابرق بود سرایدار
 .شدیم اتاقم وارد و رفتیم باال طبقه به همتا با

 :گفت غرغر با و نشست زمین روی لباسش به توجه بدون همتا
 .پوکید پاهام کرد، اختراع بلند پاشنه کفش که کسی اون بشه کچل-

 :گفتم و خنده زیر زدم پوقی
 ؟پوشیمی چرا میاد بدت اگه خب-

 :گفت و کرد پرت زمین کف رو اونا و آورد بیرون پاهاش از رو کفشا
 .پوشنمی همه که دلیلی همون به-
 .شدم قانع حسابی-
 .خوامامی لباس من-

 :گفتم تعجب با و کردم بهش نگاهی
 .گونی   هست تنت که اینی حتما پس-
 :گفت حرص با
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 اتاق تو شب بتونم بپوشم من که راحتی   لباس یه منظورم گونی ، خودت لباس-
 .بخوابم خسیس توا  
 :گفتم گیجی با
 حال به تا اونو هست، نارنجی شلوارک و تاب کمدم کشو تو برو خب...آهان-

 .بپوش برو نپوشیدم
 .رفت کمدم سمت به و زد برق هاشچشم همتا
 همتا کردیم، عوض رو لباسامون و کردیم پاک رو هامون آرایش اینکه از بعد
 :گفت خنده با کشید، دراز و تختم یرو پرید ذوق با
 .برم کش ازت باس سایه، داری نرمی تخت عجب وای-

 :گفتم و ایستادم سینه به دست و خندیدم منم
 .بگو من به حتما بکنی و کار این تونستی وقت هر-

 :گفتم و زدم مشتی پاش به حرص با و انداختم بهش نگاهی
 .دهب جا منم به رو، درازت پاچه و لنگ کن جمع-
 :گفت و کرد جور و جمع رو پاهاش اخم با
 .گاومیش   سم ماشاال، نیست که دست توهم، حاال خب-
 شده؟ گاومیش سم من دست پس ا  -

 .اومد که بگیر اینجوریه اگه حاال
 و نیاورد کم هم همتا نیاد، دردش تا آروم البته زدن، مشت بهش کردم شروع
 .آوردن در بازی ُکلی کرد شروع
 شروع این من زدن به کرد شروع و برداشت و بالش نمیشه، ریفمح دید وقتی
 .بود ما بین جنگ

 .زدیممی بالش با هم صورت و سر تو خنده و جیغ با
......................... 

 
 که بود سنگین جسم اون اونقدر شدم، بیدار شکمم روی چیزی سنگینی حس با

 .کردم نگاه چیز اون به خمارم چشمای با بود، گرفته درد شکمم
 زدم؟ توهم یا بینممی درست ببینم تا زدم پلک بار چند
 کنه؟می چیکار من شکم روی گنده پای یه
 خندیدن ریز ریز صدای که زدم هاش انگشت از یکی به رو انگشتم بهت با

 .بود اومده قلقلکش که انگار اومد، کسی
 !!!!!جن من خدای وای کردم، دنبال رو صدا منشا
 شکمم روی از رو بیشور جن اون پای و کشیدم بلندی نسبتا جیغ ترس از

 :گفت آشنایی صدای با جن پایین، کردم پرت و برداشتم
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 .دیگه بخوابم بذار کوفت،...درد...مرض-
 کنم گورت به گور ای کشیدم، راحتی نفس خرست، همتا فهمیدم کردم دقت یکم

 !!!میشه ناکترس هم صبح سر چه وحشی، بزغاله
 بود، کرده باد بادکنک مثل صورتش و بود شده ها گرفته برق مثل موهاش
 .خودش واسه بود شده میمونی که بگم یعنی
 :گفتم و زدم بازوش به مشتی حرص با
 بکش، خجالت بابام مامان از کشینمی خجالت من از وحشی، خرس بلندشو-

ت  خوابیدی؟ گاو مثل االن تا نمیشه َشرم 
 :گفت آلودی خواب صدای با و کرد باز رو اش کرده پف چشمای الی کمی
 خودتی، گاو و وحشی خرس اوال  -

 راحتم، من نچ ثانیا  
 بودی، خواب االن تا هم تو ثالثا  
 !!هان خونتون اومدم من بار یه بیشور، خسیس اربعا  

 بعد بخوریم چی یه پایین بریم کن جمع رو لَشت تن پاشو حاال فهمیدم، بسه بسه-
 .کشتارگاه بریم
 :گفت خنده با و شد بلند تخت از
 .من نه توا   مثل گوسفندانی مخصوص کشتارگاه عزیزم-
 :گفتم حرص با
 !!بابا نه ا  -

 کجاست؟ تو جای پس
 .بهشت تو-
 .اوق-
 . درد-
 .دستشویی سمت رفت تندی و پایین پرید تخت از

 تازه انداختم، ساعت به نگاه یه و کردم مرتب رو تخت شدم، بلند و خندیدم
 .بود صبح هفت ساعت

 .خوابید بادم فرودگاه   تو االن حتما   سیاوش اینکه یادآوری با
 خیلی اون بدون حتما خونه کنم، خداحافظی باهاش خوب نتونستم اصال دیشب
 .میشه کور و سوت

 ...بوسه اون یاد با دیشب، اتفاقای به کشید پر ذهنم ناخودآگاه
 .بود شده سرخ هام هگون حسابی بستم، و چشمام

 .کنممی فکر چیزایی چه به صبحی سر سرم تو خاک گفتم، زیر استغفرالیی یه
 .نشد همتا از خبری موندم منتظر چقدر هر
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 :گفتم و زدم در به مشتی و دستشویی سمت رفتم حرص با
 خوابیدی؟ همتا هوی-
 بیرون؟ نمیای داری اسهال االن که خوردی چی دیشب المصب د  
 :زد داد تو همون از
 زدی، بهم و حالم صبحی سر سایه، بزنن گندت ای-

 .ذارینمی راحت و آدم هم کردن پوپو واسه
 !!!پوپو آخه خدا وای خندیدم، حرفش از

 :گفت و کرد نگاه من به حرص با و بیرون اومد غرغر با همتا
 !!چیه؟ هان-

 .دیگه برو خب
 .داخل رفتم کله با کردم، جور جمع و خودم
 البته گرفت، سو چشام المصب بیرون، اومدم کنی تخلیه فوق عملیات یه بعد
 بگیریم، فاکتور رو همتا زدن   غر اگه
 برم چی با و پایین بیام لباسی چه با االن من گفت بس از خورد و سرم

 !دانشگاه؟
 یه و خوشگل لباس دست یه َنوامبی گوشای دادن نجات واسه و شدم کالفه آخرم

 کلی بپوشه، دادم بودم نکرده استفاده حال به تا که مشکی مقنعه با و آبی مانتوی
 لنگ هفته یک تا حتما که کرد ام حواله لگد یه ذوق شدت از و شد خوشحال هم
 .خر   که بس از بشر، این نیست آدم عین کردنشم ذوق زنم،می

 واسه پایین ببریم تشریف تا بیرون اومدیم اتاق از ساعت یک بعد خالصه
 از نبود، ما کار ها جیغ جیغ اون هم اصال شد،می دیرمون داشت آخه صبحونه

 .خخ هستیم خوبی های دخمل ما که بس
 به چشمش که همین بود پذیرایی تو مامان پایین، رسید من از زودتر همتا
 :گفت متینی لحن با افتاد مامان

 .جون ترانه بخیر تونصبح سالم-
 :گفت زد بهش لبخندی مامان

 خوابیدی؟ خوب شب دخترم، بخیر توهم صبح-
 :گفت و زد لبخندی خجالت با همتا
 .شدم تونمزاحم که ببخشید بود، عالی مرسی-
 .مراحمی حرفیه چه این دخترم نه-
 .گممی تبریک بهتون بازم مرسی،-
 .دخترم مرسی-

 !!!موذماری   عجب دختر این هیع
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 کفگیر با نداشت، گفتن که منم حاله کنه،می بازی ما مامان واسه هم نقشی چه
 .کردممی جمع رو امچسبیده زمین به فک باید

 :گفت و کرد من به رو مامان
 .میام االن من خونهآشپز برین جان همتا با دخترم، سایه-

 مامان به نگاهی اونم کردم، نگاه همتا به چپ چپ با و گفتم ای لبی زیر چشم
 .آورد در برام زبون یه نیست اسشحو مامان دید وقتی انداخت،
 !!دراز   که بس از هالیوود   قرمز فرش نیست، که زبون ماشاال
 .کردیم حرکت آشپزخونه سمت به همتا با و اومدم پایین رو ها پله باقی
 صبحونه یه مامان همیشه مثل بازم زد، برق چشام افتاد میز به چشمم که همین
 .بود دیده تدارک کامل
 :گفت زده ذوق میز دیدن با همتا
 .صبحونه آخجون-
 .کن رفتار خانومانه یکم بر، آبرو سرجات بشین-

 :گفت نشست، و رفت صندلی سمت به و کرد نازک واسم چشمی پشت
 .بودم خانوم خیلی که فعال-

 :گفتم زمانهم و نشستم میز سر منم
 من مادر واسه هم فیلمی چه ای، ناجولی آنجلی پا یه خودت واسه بله بله-

 !خانومی؟ خیلی که بدی نشون خواستی مثال اومدی،
 :گفت و داد گردنش به قری ناز با
 .نداشته حرف استادم خانومم، که چی پس-
 هست؟ کی جنابالی استاد حاال-
 :گفت خنده با
 .تو معلومه خب-

 مربای به که جور همون همتا ریختم، چایی خودم واسه فنجون یه و گفتم کوفتی
 :گفت دزمی سیخونک تمشک

 .بریز منم واسه-
 :گفتم خونسردی با
 .داری سالم دست دوتا خوبه-
 :گفت حرص با
 .بیشور خسیس-
 .همچنین-

 بین اخم سریع همتا شد، خونهآشپز وارد مامان که بزنه حرفی خواست
 .کرد جایگزینش الکی زده خجالت لبخند یه و کرد باز رو هاشابرو
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 !!میمون این بازیگری   عجب
 :گفت و نشست صندلی روی هم مامان

 ؟!دخترم نکردی شروع چرا-
 .باش راحت
 که کردممی غرغر لب زیر داشتم برداشت، تست نون یه و کرد تشکری همتا
 :گفت مامان

 .بریز چایی جان همتا واسه دخترم، سایه-
 ای پیروزمندانه لبخند با داشت که کردم همتا به نگاه یه داشتم، کم و همین بفرما
 .ردکمی نگاهم
 .کنه کوفت تا ریختم چایی میلیبی با و گفتم لب زیر دردی
 و میز کل بگذره، شکمش از عمرا بازم باشه خانوم کنه سعی چقدرم هر همتا
 .دختر این زد شخم
 واال بمونه، اینجا شب یه همین بود قرار خداروشکر نرسید، صبحونه منم به
 .کننمی تحمل روز هر رو گودزیال این چطوری باباش ننه موندم من

 دانشگاه بریم بشیم حاضر تا باال رفتیم دارمون داستان صبحونه از بعد خالصه
 .شدمی دیرمون داشت آخه
 شلوار و مقنعه با ای قهوه مانتو یه و رفتم کمدم سمت به شدیم، اتاق وارد باهم
 پوشیدن حال در که افتاد همتا به چشمم بپوشم، تا آوردم بیرون مشکی جین

 نداشتم، خبر من داشت توپی هیکل عجب شد شل نیشم بود، من اهدایی مانتوی
 !!!خدا هیع

 همتا جیغ بعد و مالجم تو خورد محکم چی یه که کردممی هیزی داشتم حسابی
 :شد بلند
 هیزی هم مجانی چه شدم، تموم بذار امآینده شوهر واسه چی یه هیز، بدبخت-

 .کنهمی
 :گفتم و برداشتم رو بود کرده پرت صورتم تو که لشتیبا خنده با
 .زنیمی جوش که نیستی هم مالی همچین توهم، حاال خوب-
 :گفت و کرد ام حواله برزخی نگاه یه
 ؟!بگی چی نگی و این-

 و سفیدم تیشرت پوشید، رو مانتوش سریع اونم نگفتم، چیزی و خندیدم دوباره
 مانتوم پوشیدن مشغول داشتم، نازک و کوتاه تاپ یه فقط زیرش آوردم، در
 :گفت کشداری لحن با همتا که بودم
 !!هیکل جونم-

 .بشم شوهرت حاضرم من گمامی ساخته، چی خدا
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 :گفتم و گرفتم جلوم رو مانتو گرد، چشمای با
 خودت اونوقت میارم، در بازی هیز چرا من زدیمی غر داشتی خودت خوبه-
 .بدتری من از

 :گفت و زد چشمکی و خندید
 جیگرم، نگیر جدی رو حرفا اون تو-

 !چیه؟ ازدواجم پیشنهاد درمورد نظرت حاال
 پرت سمتش به و برداشتم زمین روی از رو بالشت و دادم سر بلندی خنده
 این با سرم تو خاک فرستاد، واسم هوا تو بوسی داد، خالی جا سریع که کردم
 .تر خل یکی از یکی دوستام
 تر سریع که کردیم لطف داد انجام نقصبی آرایش یه اهمت که این بعد خالصه
 کرده، خوشگل اینجوری بدبختی کدوم واسه دونهمی خدا فقط دانشگاه، بریم
 که من البته بود، خوشگل خودش کنه، آرایش دختر این ندیدم حال به تا من واال

 .میشه پرو وگرنا بگم روش تو اینو کنمنمی جرعت
 خیلی مامان انگار کردیم، مامان با هم مشتی خداحافظی یه بیرون، زدیم اتاق از
 حاال بیا، بکن کارا این از بازم گفتمی هی چون بود اومده خوشش همتا از

 پرو هم همینجوری دختر این شو، خیالبی خواهشا من مادر بگه نیست یکی
 .توروخدا نکن َترش پرو تو هست
 .رفتیم بود ارکپ ماشینم که جایی سمت به و بیرون زدیم خونه از

 :گفت ذوق با افتاد ماشین به چشمش تا همتا
 .کنم رانندگی من بذار توروخدا جونم سایه-
 :گفتم خیالبی شدم، سوار خودم و کردم باز رو راننده در
 .بتازونم خواممی شو سوار کردی، کیف هرچی صبح از بسه-
 روشن رو ماشین که همزمان بست، و در و شد سوار آویزون لوچه و لب با
 :گفتم کردممی
 .ببند رو کمربندت-

 با و در بستم، رو کمربندم و خندیدم منم بست، رو کمربندش و گفت ایشی
 .رفتیم که برو د   و کردم باز ریموت

 
.................................... 

 
 باز و کمربندم که همزمان کردم، پارک دانشگاه پارکینگ تو رو ماشین
 :گفتم کردممی
 .تومن پنج میشه-
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 گرفت، خندم منم اونم خنده از خنده، زیر زد بعد و کرد نگام گیج اول همتا
 داره زوری عجب شد، بسته دهنم بازوم، به زد مشتی که خندیدیممی داشتیم

 ؟!آیا گراز   الکردار،
 و زدگیرد و شدم پیاده ماشین از منم شد، پیاده که مالیدممی رو بازوم داشتم
 حرف امروز کالس درمورد داشتیم کردیم، حرکت محوطه سمت به باهم زدم،
 .پیشونیم تو زدم محکم و وایسادم چیزی یادآوری با که زدیممی
 :گفت شیطنت با همتا
 .بزنما تر محکم تونممی بود یواش اگه-
 .گذاشتم جا ماشین تو و کیفم همتا، نگو چرت-

 :گفت و باال انداخت رو شونش
 کالس تو رممی منم بردار، و کیفت برو تو خب نداره، خوردن حرص که این-

 .بیا توهم دخترا پیش
 که زدم و ماشینم سویچ دور از رفتم، پارکینگ سمت به دو با و گفتم ای باشه
 .شد خاموش و روشن هاش چراغ
 که همین بستم، و درش برداشتم، رو مشکیم کوله و کردم باز و عقب در

 .نشست شونم روی دستی بزنم رو دزدگیر رهدوبا خواستم
 از سویچم و کیف کشیدم، هینی و باال پریدم ترس از نداشتم، رو انتظارش چون
 .افتاد زمین روی دستم

 زد خشکم شدم، چشم تو چشم ساواش جدی نگاه با که کیه ببینم برگشتم
 آخر حرفای مخصوصا شد، رد ذهنم از فیلم مثل دیشب اتفاقات همه ناگهان
 .خوردمی چرخ سرم تو چیزی هر از بیشتر خدا و خودم

 به ساواش مقابل در منو خوادمی که حسی این با بجنگم، کن کمک بهم خدایا)
 نشکنم، تا بجنگم باهاش خواممی بجنگم، بیاره در زانو
 .(بجنگم داره ربط ساواش به که هرچی با خواممی
 فکر ساواش به که کردممی سعی االن تا دیشب از حنگیدم،می داشتم من آره
 ...حاال اما بودم هم موفق و نکنم
 توی اونم انگار خورد، سر شونم روی از دستش که برداشتم عقب به قدمی
 رو سویچم و کیف و شدم خم اومد، خودش به حرکتم این با که بود فکر

 :گفت و گرفت رو بازوم که برم خواستم برداشتم،
 .بزنیم حرف باهم باید-

 :گفتم سرد بندازم، بهش نگاهی نکهای بدون
 .ندارم گفتن برای حرفی من-

 :گفت جدی
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 .دارم من ولی-
 :گفتم و کردم تقالیی

 .ندارم شنیدن به ای عالقه-
 از داشت بازم لعنتی گرفت، دردم که داد فشار و بازوم تر محکم حرص با

 :گفت کالفگی با کرد،می استفاده زورش
 فهمیدی؟ بزنم حرف باهات باید-
 :گفتم بلندی نسبتا صدای با
 پیش برو برداشتی، دور خودت واسه که کارمی هیج تو نداره، وجود بایدی-

 .جونت روژین همون
 :غرید حرص با که شد عصبانی نهایتبی حرفم این از انگار

 !سایه-
 زد،نمی چرخ اطراف اون هم پشه خداروشکر کردم، نگاه اطراف به هول با

 .بودن کالساشون تو همه
 بود اغواگر همیشه مثل که چشمایی کردم، نگاه زمردیش چشمای به دلخوری با
 :گفت عجز با کنم، اطراف خودم پیش و این خواستمنمی من و
 .بدم توضیح برات خواممی-
 :گفتم لرزون صدای با
 ؟!توضیح-

 ولم حاال شنیدم، و دیدم کافی اندازه به دیشب بدی، توضیح واسم خوایمی چیو
 .برم امخومی کن
 نفس با بگیره، ام گریه بود نزدیک گرفت، دستمم یکی اون هیچ، نکرد که ولم
 :گفت نفس
 گوش حرفام به باید تو سایه بری، ذارمنمی وگرنا بدم، توضیح خواممی آره-

 .دیشب مورد در بدی،
 سکوت. هست دیشب مون بوسه منظورش فهمیدم که بود جوری نگاهش تور 

 .شدم خیره چشماش به دلخوری با و کردم
 !نیست؟ روژین عاشق اون مگه خدایا
 !نیستن؟ باهم مگه
 !داده؟ گیر بهم االن چرا پس

 لب و کشیدم آهی بده، تونهمی ساواش فقط و فقط رو سواالت این جواب انگار
 :زدم
 .باشه کالسم شدن تموم بعد-
 .کرد ولم حرفم، شدن تموم محض به
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 به دو با ساواش به کردن نگاه بدون ،زدم رو ماشینم دزدگیر و نکردم معطل
 .بگذرون خیر به خودت خدایا کردم، حرکت کالسم سمت
 مثل مجبوری بگه نیست یکی پوف اومد، بند نفسم که بودم دویده قدراون

 !بدویی؟ گرفته جو یوزپلنگ
 داخل از باشه، نیومده استاد کنه خدا گرفتم، نفس و ایستادم کالس در پشت کمی
 .نمیاد صدایی که
 میز به نگاهی و شدم وارد زدم، در به تقه چند و کشیدم ای دیگه عمیق نفس
 !کجاست؟ پس انداختم، استاد خالی

 نیومده؟
 همین   واسه پس زدن،می حرف باهم گوشی در داشتن که کردم نگاه ها بچه به
 .اومدنمی صدایی بیرون از
 ای صندلی اولین سمت به شد،می کشیده نزمی روی که هایی قدم با حوصلهبی
 .نشستم و رفتم بود دست دم که

 :اومد سرم پشت از همتا صدای
 !خانوما؟ خانوم بسازی کیف یا بیاری کیف بودی رفته-

 خالی همتا سر روی و ساواش از خشمم همه ناخودآگاه نداشتم، شوخی حوصله
 :کردم

 .دارمن حوصله اصال که بردار سرم از دست همتا، بسه-
 حتما رفت، که داد نشون کفشش پاشنه صدای میز، روی گذاشتم و سرم بعد

 .شد متعجب و ناراحت خیلی
 شدم، خیره روم به رو به و کردم بلند میز روی از و سرم داشتم، کم و این فقط
 .نذاشت همتا حتما نیومدن، طرفم هم دخترا و آیسا حتی
 ولی اومده استاد کردممی کرف شد، باز دوباره در که بودم فکرا همین تو

 .کردم اخم و نشستم صاف خوداگاهنا بود، ساواش
 صندلی سمت به تند های قدم با دفعه یه بعد کرد، مکث و شد خیره بهم کمی
 دستم، بغل نشست زارت و اومد کناریم

 !چیه؟ کارا این از هدفش ساواش خدایا کردم، فوت بیرون به رو نفسم حرص با
 بشه؟ نزدیک بهم خواممین دونهنمی یعنی
 !کنه؟می رو ها کار این قصد از و دونهمی یا

 !!گیجم دونمنمی دونمنمی
 صدای دم،می تکون راست و چپ به و سرم و بیرون دممی و نفسم آه با

 :شنیدم گوشم کنار از رو آرومش
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 میشه، خوب حالت دوباره حرفام شنیدن بعد کن باور نکن، درگیر و فکرت-
 .خودم...شیطون   سایه نهمو میشی

 چشمای بود، وجب یه صورتامون فاصله چرخوندم، سمتش به و سرم شدت با
 .بزنم لبخند... منم که شد باعث اش جمله و مهربونش جذاب  
 انگار زد، خاصی برق چشماش بود، گرفته شکل لبم روی که لبخندی از

 .زدم لبخند که شد خوشحال
  بودم، کرده فراموش رو مکان و زمان لحظه یک فقط بود شده چم دونمنمی
 .بود کرده مجذوبم که ایزمردی سبز   هایچشم و بودم من فقط انگار
 می اینجوریم که اُز   شهر جادوگر زهرمار برج این مگه آخه شدم، جادو بازم
 !کنه؟
 .هست گمونم واال دونمچمی
 :زد لب عجیبی لحن با
 ...اون فدای-
 تشریف خر   سر و شد باز ضرب یه کالس در بزنه رو حرفش بقیه ستخوا تا

 (.بیچاره صالحی استاد)شد فرما
 .انداخت پایین رو سرش و کرد جور و جمع و خودش سریع ساواش
 داد به خدا اوف حسابی، زدمی تند تند قلبم بودم، اومده خودم به تازه انگار
 !!برس
 !!گفت؟ چی ساواش راستی
 !چی؟ اون فدای
 کنه؟ کامل و حرفش ساواش تا رسیدمی دیرتر کمی استاد شدمی چی آه

 .دیگه اومدنمی کال دفعه یه بود، نیومده االن تا که اون خب
 رو بابام ننه زده انگار که زدم زل صالحی استاد به جوری حرص با

 (الل زبونم)کشته
 و النیطو چقدر که کردمی سخرانی تهران هایترافیک از خودش واسه داشت
 .فالن و است آلوده هوا
  نبود، ترافیک اصال اومدممی داشتم که من زنه،می چاخان داره دونممی که من

 .کرده خودش االف رو ما که بوده گرم چی به سرش نیست معلوم
 ساواش چرخوندم، و سرم تعجب با کردم، حس خودم روی و نگاهی سنگینی
 انگار بود، من تماشای مشغول حویم لبخند با و بود زده چونش زیر و دستش
 .شنیدنمی رو استاد های حرف اصال
 !کنه؟می ملت سوژه رو ما االن خدا وای
 :گفتم آروم و کردم اخمی
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 کنی؟می نگاه چیه-
 :گفت آروم من عین اونم
 .میشی تر خوشگل خوریمی حرص-

 .موند باز دهنم و شد گرد چشمام زد، چشمک یه بعدش
 !شنیدم؟ درست ببینم

 ! خوشگل؟ گفت من به واضح و صریح اینقدر ساواش
 !!خوردن؟ حرص حال در اونم
 !!!گرمه هوا چقدر خدا وای
 و سرش و خندید ریز ریز حرکتم این با زدن، باد و خودم کردم شروع دست با

 .پایین انداخت
 !خنده؟می چی به کوفت
   دیگه، گرمه خب
 .نکنم گاهن بهش دیگه کردم سعی و دادم قورت و دهنم آب
 با و مغزم حسابی بخورش درد به حرفای با استادم بودم، موفق کمی البته

 .خورد مخلفاتش
 ...بکشم راحت نفس یه من بشه تموم کالس این کردممی شماری ثانیه یعنی
 داد، درس رو اش دقیقه بیست فقط کالس از مونده باقی زمان ساعت   دو از
 .زد حرف ریز یه فقط دقیقه چهل و ساعت یک اون
 .کرده جان نوش داده کفتر تخم این به صبحی سر زنش کنم فکر
 .بخدا واال
 شکری رو خدا یه قشنگ یعنی شدم، راحت من و خورد زنگ ُتپلم شانس از
 پیدا نجات و بودم کرده گیر هم مئومئو گمشده جزایر تو اگه که گفتم لب زیر
 .گفتمنمی کردممی
 برنگردی دیگه بری ای رفت، برداشت و کیفش و گفت نباشید خسته یه استاد
 ...برو برو برو
 .سایه-
 بهش گذاشتن محل بدون خواستم موند، نصفه درگیریم خود ساواش صدای با

 .دارم قرار آقا با اومد یادم دفعه یه که برم
 نداشتم، رو ساواش پیش موندن طاقت که من آخه فقط، بود کم همینم خدا هیع
 .بود شده چم دونمنمی دیشب از
 شد،می کشیده سمتش فقط ذهنم بعد اما باشم، دور ساواش از خواستمی دلم هی
 !شده؟ چم بگه یکی میشه

 خواهشا   کنن رسیدگی مسئوالن
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 !خوبی؟ سایه-
 .نگران   چقدر چشماش اوه اوه کردم، نگاه ساواش به و اومدم خودم به دوباره
 .شدم خل کرده فکر حتما
 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
 .داشتی کارم چیز...خب...گممی خوبم من-
 دلش آدم پسر گل نخند فضا، تو رفتم دوباره که خندید آرامش با
 .استغفرهللا...خوادمی
 !شدم؟ اینجوری چرا من
 :گفت که بودم هنگ تو
 .زنیممی حرف باهم اونجا مونده، خیلی بعدی کالس تا رز، کافه بریم بیا-

 :اومد آیسا صدای که بزنم فیحر خواستم
 .بیا شد تموم کارت ریم،می ما سایه-

 کردن،می نگام مشکوفانه و بودن ایستاده در کنار کردم، دنبال رو صدا منبع
 .کشیدم خجالت سرم خیر  
 .کردمی اخم همش همتا البته
 !!خدا هی افتادم، کشی ناز یه حتما باز بابا برو
 !چیه؟ نظرت خب-

 :گفتم و کردم نگاه ساواش به گیج
 !چی؟ هان-

 :گفت زنهمی حرف خنگ الل و کر یه با داره انگار که جوری نگران
 فهمی؟می کافه کافه گممی-

 .بریم کافه...بزنیم حرف اونجا بریم
 من که گفت لب زیر چی یه و داد تکون تاسف نشونه به و سرش که گفتم آهانی
 .نفهمیدم
 .کردم شک عقلم به خودمم اصال دیگه، شدم گیج کنم چیکار خب
 .ها رفتن شد خوب رفتن، اینا همتا دیدم که کردم نگاه در به

 .بیرون زدیم کالس از ساواش با و کشیدم راحتی نفس
 ساواش منو دیدن با کنار و گوشه از بود، دنبالمون چشم چندتا دونهمی خدا فقط
 .ومدامی هایی صدا و سر بودیم هم کنار که
 !چیه؟ خب
 !جرمه؟ بیرون بریم خواست دلمون ما شاید اصال
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 دزدیده به کالنتری برم خواستمی دلم که بودن زده زل من به همچین دخترا
 کار همش که کنم اعتراف غضنفر شلوارک شدن گم تا الیزابت ملکه تاج شدن
 !!واال بوده، من

 بدنم نیومده در و تهنداش موهای که کردنمی نگاهم ها مرده مادر مثل جوری
 .شد کباب سیخ
 .دخترا از بدتر نداشت، گفتن که هم پسرا
 چیه؟؟ مگه خب
 انگار، نه انگار ساواش ولی کردم،می عوض رنگ پرست آفتاب مثل داشتم من

 راه قناری جزایر تو داره انگار که شد رد شونچشم جلوی از آروم اونقدر
 .رهمی

 و بود نزدیک کافه شانسم از بیرون، زدیم دانشگاه از داستان کلی با خالصه
 .رفتیم باهم پیاده

 منم سایلنت، رو بود رفته کال یعنی زد،نمی حرفی ساواش که بود این عجیب
 .بزنم نداشتم حرفی کال
 اختیار سکوت روزه حمدهللا به که بزنه حرف ساواش که بودم این منتظر فقط

 به بدم بده بهم کفتر تخم چندتا یه بزنم زنگ صالحی استاد همسر به باس کرده،
 .بزنه حرف کنم صبر باید فردا تا که باشه این به اگه کنه، باز دهن تا این
 .نشستیم و کردیم انتخاب رو نفر   دو میز ترین نزدیک و شدیم کافه وارد

 :گفت منو به کرد رو ساواش
 بدم؟ سفارش خوریمی چی خب-

 !خوبه؟ خورممی کوفت
 :گفتم سردی لحن با و بیرون دادم و نفسم حرص با
 .خورممی قهوه-

 سفارش و زد صدا رو پیشخدمت و داد تکون سری سردم، لحن به توجه بدون
 .داد رو قهوه دوتا
 .شدم زدنش حرف منتظر و صندلی و پشتی به دادم تکیه
 .داد بیرون کالفگی با و نفسش و پایین انداخت و سرش
 !داشت؟ استرس قدراین که بگه خواستمی چی
 نیستم که خورخور   لولو نشسته، جلوت خوشگل پری یه پسر، گل باش آروم

 !!!(نفس؟ به اعتماد یعنی حد چه تا) ترسیمی و داری استرس
 .شدم باهاش بازی مشغول و آوردم بیرون اش جعبه از دستمال یه

 :گفت آرومی لحن با ساواش
 ...اون...خب گفت چی بهت ینروژ...که دونمنمی من...من سایه-
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 :گفتم تند تند و خونسرد و حرفش وسط پریدم
 !هستین؟ و بودین هم عاشق نوجوونی از اینکه-

 چی؟ که خب گفت بهم آره
 بلند جاش از جوری خشم با دفعه یه حرفم، َدرک بعد اما کرد نگاهم گیج اول
 :گفت داد با صندلی، پشتی به چسبیدم ترس از که  شد
 !!زده؟؟ ریز چه اون-

 .کردم نگاه برم دور به و دادم قورت و دهنم آب
 .کردنمی نگاه ما به داشتن و بود زده شون  خشک همه
 !این؟ زد قات چرا
 :زد فریاد دوباره 
 !شدی؟ بد اون حرف واسه-

 !رفتی؟ دیشب همین واسه
 ...من و نموندی همین واسه
 .نداد ادامه و حرفش

 !!!العباس ابرفض یا اومد، سمتم به حرص با جاش به
 .کمک بخوره منو خوادمی 

 برگشتم جلو رفتم کش مثل دور یه قشنگ که کشید و گرفت و دستم جوری
 .عقب
 .خورد تکون مغزم
 کشید،می منو دست که طوری همون سریع های قدم با که بودم کارش هنگ
 .بیرون برد منو
 :گفتم باز دهن با
 !کنی؟می چیکار-

تب تنبون کش با...ها دست   کن ولم  .آقا گرفتی اش 
 .کرد زیاد رو سرعتش و نگفت چیزی
 که نبود دراز لنگام اون مثل که من دویدم،می سرش پشت داشتم رسما   دیگه
 .کنم تی قدم یک تو رو قدم سه راحت
 دنبالش دو حالت به داشتم همین واسه بود، من قدم سه اون قدم یک قشنگ یعنی
 .رفتممی

 !شد؟ چش ساواش اصال
 !گفتم؟ چی مگه
 .لنگیدمی چیزی یه وسط این
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 و کرد جیبش تو و دستش رفت، فراریش سمت راست یه و شدیم پارکینگ وارد
 .آورد بیرون رو سویچ
 !کنه؟ نیست به سر ببره منو خواستمی هین
 :گفتم بهت با
 ...تو ساواش-
 شد؟ حالیت نگو هیچی-
 .اون نه منم بزنه داد و باشه قهر باید که اونی دم،ش دلخور یهوییش فریاد   از
 .شده زهرمار برج باز
 .کرد سوارم بزور و کرد باز رو راننده کنار در

 .بیرون زد پارکینگ از سرعت با و شد سوار سریع هم خودش
 .بگم چیزی نکردم جرعت و رفتم فرو صندلی تو ترس از

 .بود گرفته هم دستشوییم هم دار و گیر این تو حاال
 !!دستگاه و دم این به نزنم گند هیچی، که آبروم
 .کشیدمی دست موهاش تو همش شد،می بیشتر لحظه هر ساواش سرعت
 :گفتم بغض با کنم، سکته بود مونده کم دیگه
 .ترسممی...می من...من...تر آروم کنممی خواهش ساواش-

 .سوخت حالم به خودم دل یعنی
 .ساواش به برسه چه
 .کرد کم رو ماشین سرعت من، به نگاهی نیم با و کشید عمیقی نفس
 واسم دلش کال بلکه بریزم اشک قطره دوتا خواستم ده،می جواب داره دیدم
 .کنار بزنه بشه کباب
 .شدم گریه خیالبی کال چیزی حس با نمیاد، در اشکم دیدم زدم زور چی هر
 .نک درستش و بیا حاال آقا صندلی به ریدم*می وقت یه زدممی

 .بود خشم و بهت از پر اش چهره کردم، نگاه بهش چشمی زیز و نگفتم چیزی
 !شده؟ اینجوری که بود شده چی یعنی
 .شدم ناراحت عصبانیتش از
 .شیممی خارج شهر از داریم کم کم دیدیم که اومدم خودم به

 سرش؟ تو چی ساواش خدا یا شد گرد چشمام
 :گفتم پته تته با
 بری؟می کجا منو...م داری ساواش...سا-

 !!نشنیده و صدام اصال انگار نداد، جواب
 :زدم جیغ تری بلند صدای با باراین
 .شم پیاده خواممی نگهدار اصال...َتَشنغول تواَم با-
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 :گفت و زد فرمش خوش موهای به چنگی و کشید حرصی پر نفس
 .فهمیمی خودت...سایه جات سر بشین-

 م؟؟فهممی چیو
 .انداختم بیرون به دیگه نگاه یه افتادیما، گیری عجب بابا اَی
 در داخلش از و گوشیم که نبود همراهم کیفمم بودیم، شده خارج شهر از کال 

 .بودم کرده گیر گل تو خر مثل قشنگ یعنی بزنم، زنگ کسی به و بیارم
 .نریزه دستشوییم خوردممی وول هی هم طرف اون از
 بیشتر کردممی نگاه ساواش به هم وقت هر هام، ناخن جون به مافتاد استرس با
 .بود عصبی خیلی آخه ترسیدم،می
 !!خیلیه نکنم قش 

 .نگهداشت بیابونا بر   این از یکی تو باالخره
 و چشماش کردم، نگاه ساواش به استرس و ترس با دادم، قورت و دهنم آب
 :زد لب آروم کشید، عمیقی نفس و بست
 .شو پیاده-

 که کجاست اینجا وزید،می هم شدیدی باد شدم، پیاده ماشین از و نگفتم هیچی
 !آورده؟ منو
 بالیی چه ببین نشم کالم هم ساواش با دیگه که باشم من تا کردم، غلط خدا یا

 .آورده سرمون
 تکیه اومد، سمتم به آروم هایقدم با و شد پیاده ماشین از اونم کوتاهی مدت بعد
 گذاشت دستاشم گذاشت، پاش یکی اون جلوی رو پاش یه و ینماش جلوی به داد
 .شلوارش جیب تو

 !!حلقم تو ژستش وویی
 منم کجاییم، کردم فراموش لحظه یه کرد،می تولوپ تاالپ قلبم چرا دونمنمی
 .دادم تکیه ماشین به و ایستادم کنارش و سمتش رفتم
 .اومدیم اینجا چرا نبود مهم برام دیگه اصال
 :گفت جدی که بودم شده خیره روم به رو به هدفبی
 .کن تعریف اول از...خب-
 گرفته بازی به رو حالتش خوش ایقهوه موهای باد شدم، خیره رخش نیم به
 .بود
 .شد آب دلم تو قند
 :گفتم گیجی لحن با
 !کنم؟ تعریف چیو-
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 انداختم رو ام کله سریع سمتم، برگردوند و صورتش و کشید ای کالفه پوف
 .پایین
 !!شدما هیز چه

 :گفت غمگینی صدای با ساواش
 !افتاد؟ اتفاقی چه دیشب بگو...بگو-

 رفتی؟ گذاشتی جوریاون چرا
 بخوای تو که نبود اونقدری...خب ولی بود بد خیلی دیشبم کار دونممی من...من

 !گفت؟ چی دقیقا روژین بگو بهم بری، و بذاری بخاطرش
 خیلی بوسه اون بعد درسته بود، ساواش با حق کردم، نگاه بهش درموندگی با
 .کنم حفظ و خودم خونسردی تونستم ولی ریختم بهم
 .بود انداخته چنگ دلم به چیزی یه انگار...روژین حرفای با اما
 .شدم خیره ساواش به غم با حرفا، اون یادآوری با
 :کرد زمزمه زده بهت که شد متعجب نگاهم طرز از
 !!سایه-

 .گفتم بهش و روژین حرفای همه کردن، تعریف به مکرد شروع ناخودآگاه
 .کردمی گوش حرفام به دقت با اونم
 .زدن قدم به کرد شروع حرص با حرفام، شدن تموم بعد

 .دلخورم ازش که بود افتاده یادم تازه انگار نگفتم، چیزی ولی بودم نگرانش
 سوارش برم خواستم و برداشتم ماشین از رو ام تکیه کشیدم، ای کالفه پوف
 :گفت اخم با شد، مانع و گرفت و دستم ساواش که بشم
 !کجا؟-
 :گفتم تفاوتبی
 !میای؟ شجاع، پسر خونه-
 :گفت بدتری اخم با ام کنایه به توجهبی
 .نزدم و حرفام هنوز من اما-

 :گفتم جیغ با شدم منفجر دفعه یه کنم، کنترل و خودمم نتونستم دیگه
 !حرف؟-

 !بزنی؟ حرف خوایمی
 ؟!حرفی چه
 !بزنی؟ حرف باهام تا آباد ناکجا تو کشوندی منو کافه و دانشگاه از
 !خوای؟می جونم از چی بگو خب

 ...دستت از من آخرش
 .گفت دروغ-
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 .شد بسته دهنم حرفم وسط پرید که این از
 !گفت؟ چی اون

 !!دروغ؟
 :گفت آرامش با و کرد نگاه چشمام تو
 .ودب دروغ حرفاش همه گفته، دروغ روژین-

 :کردم زمزمه گیج و شده خشک
 ...باهم...اون و تو پس...پس-

 :گفت و حرفم وسط پرید
 به من برای روژین بودیم، صمیمی باهم خیلی نوجوونی دوره تو اون منو-

 پیش ای دیگه های خواب اون منتها داره، و داشت ارزش خواهر یه اندازه
 من فکر به که فتمگ...دادم رو جوابش دیشب همون من که بود دیده خودش
 .سایه بود دروغ همش زد تو به که حرفایی همه ندارم، حسی بهش چون نباشه
 دیدم،نمی توشون صداقت جز چیزی بودم، شده خیره چشماش به ناباوری با

 !نبود؟ روژین عاشق ساواش یعنی...یعنی
 !گفته؟ دروغ روژین

 .شد پر اشک چشمام تو فکر این از ناخودآگاه
 .کردمی نگاه اشکم در غرق چشمای به بهت با ساواش

 با ساواش چکید، هام گونه رو چشمام، از اشک قطره دو که زدم پلک تند تند
 :گفت بهت همون

 ...می گریه سایه-
 :گفتم هول با و حرفش وسط پریدم

 .سوخت چشمام میادا، تندی باد چقدر وای-
 جمع چشمم گوشه که هایی اشک انگشتم نوک با زدم، پلک دیگه بار چند الکی
 .کردم فینی فین و برداشتم رو بودن شده
 .خنده زیر زد پوقی بعد و کرد نگاهم حالت بی لحظه چند

 .کردم نگاه بود شده سرخ خنده از که اون به و شد گرد چشمام
 شد؟؟ چش
 .رفتم فرو آغوشش تو دفعه یه بگم بهش چیزی رفتم تا

 :گفت بلند شادی، یصدا با که بودم نشده خارج کارش شوکه از هنوز
 .هاتم بازی خنگ عاشق-
 .داد آرامش بهم بازم آغوشش گرمای حرص، هم گرفت خندم هم حرفش این از
 .جایگزینبی و...شیرین و خالص آرامش یه
 .کردم حلقه گردنش دور رو بالتکلیفم هایدست اختیاربی
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 منو کن لطف دیگه حس، تو رفتی مفهمید بابا داد، فشارم تر محکم کارم این با
 .خدا رو تو نکن آبلیمو
 !!ها داره زوری عجب
 :گفت تمنایی پر صدای با نذاشت، ولی بشم جدا ازش خواستم

 .بگیرم آرامش ازت بذار...بمون-
 !!داشت منو حس   هم ساواش پس...پس خدایا
 .کرد حسش اونم...آرامش
 .بودم شوکه
 از آروم منو ساواش که اومدم خودم به یوقت ولی گذشت دقیقه چند دونمنمی

 .کرد حلقه کمرم دور رو دستاش ولی کرد، دور خودش
 و هات بنده بین خدایا شدم، خیره بارونش ستاره چشمای به شرم، کمی با

 پیدا دنیا جای هیچ تو اون چشمای من نظر از که گذاشتی فرقی چه ساواش
 !نمیشه؟؟
 .کنم کشف و رمزش نتونستم هنوز
 :گفت آروم بود، نشسته لبش روی محوی لبخند

 !بخشیدی؟ منو حاال-
 :گفتم شیطنت با
 .کنم فکر روش باید-

 امخنده تا کردممی رو تالشم تموم شد، خیره بهم مشکوفانه و کرد اخمی سریع
 خورد،می حرص باحال خیلی آخه نگیره،
 .دیگه دارم کرم
 :گفت و کرد پایین باال و سرش آروم
 .رسهمی منم نوبت حضرت،الیاه شماست دور دور، فعال-

 :گفتم داری کش لحن با خوش سر
 .موقع اون تا کو حاال-

 .زد کجی لبخند و کرد نگاهم مرموز
 .پاچم تو ریخت قلبم
 !!جلدش تو رفت شیطون که باز
 .میشه دیر داره بریم، بیا گممی-
 :گفت( بیژن زاده امام یا)خندید شیطنت با
 .حاال بودیم-

 توبه...گفتمی که اونا از داشت، ها معنی شیطونش نگاه خندیدم،آخه ایسکته
 !!توبه
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 :گفتم باشه مظلوم نهایتبی کردممی سعی که لحنی با
 دستشویی یه شهر برگردیم تر زود دارم، هم دستشویی من تازه شدها، دیرمون-

 .برم من جایی ای عمومی
 :گفت و چرخوند صورتم تو و نگاهش با خیالبی
 .دار نگه بازم داشتی، نگهش النا تا-
 :گفتم حرص با
 !دی؟می و پولش تو شد ناقص ام کلیه...تربیتبی-

 :گفت و خندید
 !حرفیه؟ چه این دیوونه،-
 :گفتم آویزون لوچه و لب با
 !چیه؟-

 .دیگه گممی راست خب
 ضعیفی صدای با و باال داد و نگاهش مسیر سریع اما کرد، لبام به نگاهی
 :گفت
 .شو سوار-

 .بستم هم در و ماشین تو پریدم تندی خطریه کمی وضعیت کردم حس که منم
 منو...بیابون بر   این تو لوچه، و لب کار   تو بزنه باز نیست بعید این از واال

 !!تنها ساواش
 !!خدا وایی
 اومد بعد اما زد، چنگ موهاش به کالفه کمی که دیدم ماشین جلو شیشه از

 .شد ارسو حرف بدون و ماشین سمت
 .نفهمیدم کالفگیش از چیزی که پنجره طرف بودم کرده رومو مثال منم

 .افتاد راه به و کرد روشن و ماشین
 جدید شاد آهنگ یه و کرد روشن و ماشین ظبط   ساواش که نکشید طول چیزی
 .شد پخش
 .خندیدمی و کردمی همراهی باهاش سرخوشی با
 حسابی که االن به نه بود، عصبی کلی که بیابون این ویت اومدنمون به نه

ش  .زدمی شنگول و رفتمی خر 
 !!چشه بشر این نفهمیدم آخر من واال
 .نداره روانی تعادل اصال

 وول جام تو هی برداشتم، فکرا این از دست اومد جام یه به که فشاری با
 .ارمدنگه و خودم بتونم تا کشیدممی عمیق های نفس و خوردممی

 .ببینه آسیب هام کلیه اگه نگذره ازت خدا ساواش
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 کلیهبی اما زنممی پیوند خودم با میارم در و خودت های کلیه ناخنام با شده
 .مونمنمی
 َدم تا کردم راضی بزور رو ساواش ولی بودیم، رسیده شهر داخل به کهاین با

 .دارهنگه جاده کنار های عمومی دستشویی این از یکی
 دستمال کلی خودش، واسه بود ای خرابه یعنی کنم، عرض چه که شوییدست

 .نشم شیمیایی جانباز تا کردم، گلوله دماغم تو کاغذی
 .کرد اممسخره و خندید چقدر ساواش که بماند بود، عطرآگین تو اون که بس از

 .نباشه دستشویی ولی بگیره اسهال و کنه گیر آفریقا صحرای تو خودش الهی
 .بیرون اومدم کردم و کارم نیمه نصف یهولک هول

 .خندیدمی هر هر و ماشین به بود داده تکیه ساواش
 !مگه؟ داره خنده کوفت

 :گفت و زد چشمک که سمتش رفتم حرص با
 !گذشت؟ خوش-
 .خالی شما جای جورم، چه آره-
 :گفت و کرد نگاهم باز دهن با
 .نکنم کوتاهش وقت یه باش مواظب نیست، که زبون-

 :گفتم عشوه با و انداختم باال ییابرو
 .دارم جیبم تو زاپاس چندتا...نکش زحمت-

 :گفت و خندید
 .وروجک جات سر بشین-

 :گفتم ناز با کرد، اشاره ماشین به بعد
 .ها گشنمه من...ساواش-
 :گفت متعجب کمی و خیالبی
 نخوردی؟ صبحونه مگه-

 :گفتم و باال انداختم رو ام شونه
 !بخوره؟ چیزی یه آدم ذارهمی دهز قحطی همتای مگه-

 .شد دفع شما پای پیش روت به گالب بودم، خورده که هم غذایی نیمچه همون
 برا و دور اون که جلف دختر دوتا نگاه شد باعث که خندید بلند ایندفعه
 .افتهبی ساواش به چرخیدنمی

 ناموسابی کنید درویش رو چشماتون
 .زنیدمی چشم و بچم
 :گفت ساواش که دادممی فحش دخترا اون به داشتم
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 و جهنم برسیم، نکنم فکر که هم بعدی کالس تا دادیم، دست از که و کالس-
 .رستوران بریم شو سوار ضرر

 .شدم سوار رفتم زرتی و کشیدم هورایی ذوق با
 هاش خنده عجیب...خندیدمی فقط بود زده چی نبود معلوم امروز که هم ساواش

 .نشستمی دلم به
 .شدممی جوری یه خندیدمی یوقت

 خندیدمی خوشگل و مردونه خیلی الکردار
 .انداخت راه و ماشین و شد سوار که بودم فکرا همین تو

 ....شدم خیره بیرون به لبخند با و کشیدم عمیقی نفس
 .بود آورده منو ساواش که شدیم بزرگی و شیک رستوران وارد
 رستورانی همچین تو اومدنمون با اما ریممی کجا که پرسیدن منو نظر حتی اول
 .کردم ذوق واقعا
 .گرفتم دستم توی رو اش مردونه و گرم دست   اختیاربی و خندیدم
 .فشرد و دستم و زد بهم مهری پر لبخند
 :گفت و شد خم ساواش برای کمر تا و اومد سمتمون مخصوص لباس با مرد یه
 همیشگی؟ میز فر،نیک آقای اومدید خوش-

 :گفت و داد تکون سری ساواش
 .بله ممنون،-

 .رفت و شد بلند کوتاه، تعظیم یه بعد هم مرد اون
 از رو سوالم انگار کرد، چشمام به نگاهی اونم کردم، نگاه ساواش به تعجب با
 :گفت که خوند چشمام تو
 .باباست دوست رستوران این صاحب اینجا، میام زیاد خانوادگی ما-

 سفید دکوراسیون خارجی، کالم   بی موسیقی کردم، نگاه اطراف به و گفتم آهانی
 .بود ساخته ای عالی محیط اطراف، قرمز و

 .بود مدرن و شیک چی همه
 :گفت احترام با و اومد مرد همون دوباره

 .است آماده میزتون قربان، بفرمایید-
 .کردیم رکتح مرد اون دنبال به باهم فشرد، و دستم و داد تکون سری ساواش

 .رفتیم باال ها پله از
 !نموندیم؟ پایین طبقه ما چرا کردم تعجب
 مگه؟؟ بود خبر چه باال
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 بود، شلوغ کمی که پایین طبقه برعکس رفتیم، باال ها پله از و نگفتم چیزی
 پایین طبقه با العادهفوق باال طبقه دکوراسیون بودن، زوج دوتا فقط باال طبقه
 .داشت فرق
 .بود طالیی و دسفی چب همه
 .پایین طبقه از تر خوشگل البته و عالی خیلی
 هایی رستوران همه از سیاوش رستوران کردممی فکر همیشه من موقع اون تا
، قشنگ دیدم حال به تا که  .بود دیگه چیز   یه اینجا ولی تر 
 :گفتم حیرت با و ساواش سمت کردم رو
 !!قشنگه خیلی اینجا ساواش وای-

 :گفت و زد لبخندی
 .میاد خوشت دونستممی-

 .کرد هدایتم داشت دنجی جای اما تر دور ها میز ی همه از که میزی سمت
 بود شده جنتلمن امروز چقدر

 خبریه؟
 .لَنگیدامی وسط این چی یه شدم، خیره بهش مشکوک

 .زدم قاط دیدم، مارپ ل بس از ولش
 .کشید عقب واسم رو صندلی که بود نگذشته فکرم از هنوز
 .شدمی تر باز این از چشمام نکنم فکر دیگه
 .کنم رفتار خانومانه کردم سعی
 .نشستم و زدم ای کوله و کج لبخند
 :گفت عجیبی لحن با گوشم، کنار شد خم آروم جلو داد رو صندلی که وقتی

 .کنی عادت دیگه بهتر   حضرت،الیاه نکن تعجب-
 !چی؟ به کنم عادت
 .داشت ها معنی خیلی حرفش
 کاراش؟؟ این به یعنی...یعنی

 !!زدم گیج که باز شد، تند قلبم ضربان
 .خندید ریز ریز که شد متوجه انگار
 .کنه اذیت منو میاد خوشش دیگه آره
 .کردم نازک براش چشمی پشت حرص با

 :گفت و سمتمون اومد پیشخدمت مرد   همون
 قربان؟ دارید میل چی-

 :گفت و کرد اشاره من به چشم با جدیت با ساواش
 .بدن سفارش خانوم چی هر-
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 :زد لب و کرد نگاه هامچشم به
 .بده سفارش داشتی دوست چی هر-

 .زدم بهش لبخندی
 .دادم سفارش کوبیده همین واسه بودم، گرسنه خیلی حقیقتش
 .داد سفارش کوبیده من از تبعیت به لبخند، با هم ساواش
 .ترف کوتاه تعظیم یه بعد هم مرد اون
 میشه؟؟ راست دوال بس از نشد شل کمرش های مهره و پیچ
 چیه؟ اینجا درمورد نظرت-
 :گفتم ذوق با اومدم، خودم به ساواش سوال با
 .دکوراسیونش مخصوصا شیکه، خیلی اینجا-

 :گفت و زد غروری پر لبخند ساواش
 .سارای   کار   اینجا دکوراسیون طراحی-

 .نکردی طراحی رو اینجا خودت خوبه توهم، حاال خب
 .کنهمی هم دوقی چه

 .اومد نزدیک از مرد یک ابهت با صدای که بزنه حرفی خواست
 .اومدید خوش کوچک، فر   نیک جناب به، به-

 با خیلی و بود پوشیده شیکی شلوار و کت که ای ساله چهل تقریبا مرد به نگاهم
 .افتاد بود، ابهت

 .پوالست خر ناو از زدمی داد ظاهرش
 .شدمی نزدیک میزمون سمت به داشت
 .ایستادم و شدم بلند اون از تبعیت به خودآگاهنا منم شد، بلند جاش از ساواش
 :گفت و داد دست مردونه ساواش به من، به نگاهی از بعد مرد اون
 .اومدی خوش جان، ساواش سالم-

 :گفت و داد تکون سری احترام با ساواش
 .ممنون خیلی اری،شهری جناب سالم-

 .بیام خودم به شد باعث که افتاد من به نگاهش شهریاری آقای
 :گفتم و دادم تکون سری

 .سالم-
 :گفت و زد لبخندی

 .دخترم سالم-
 :گفت بود چی بخاطر دونمنمی من که شیطنتی با و کرد نگاه ساواش به بعد
 دی؟نمی خبر ما به دیگه حاال-

 .کردیم نگاه یشهریار آقای به گیج ساواش منو
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 :گفت و کرد ای خنده ما حال دیدن با
 گی؟نمی چیزی من به گیریمی زن نداشتیما، دیگه-
 سرخ صورتم و شد گرد چشمام آنی یه

 زن؟ چی،
 گفت؟ چی اون

 بار چند شهریاری آقای که بزنه حرفی خواست و شد گرد چشماش هم ساواش
 :گفت و زد شونش به
 .کنی دعوتم باید عروسیت واسه ها باشم گفته جان، پسر نکن هول-

 :گفت لبخندی با و کرد نگاهی من به دوباره بعد
 .من مهمون هم امروز بشین، خوشبخت انشاهللا میاین، بهم خیلی-

 و اومد ها پیشخدمت از یکی که بزنه حرفی دوباره خواست ایندفعه ساواش
 :گفت و شهریاری آقای سمت

عی آقای قربان-  .دارن کار شما با سام 
 بودیم شده خشک همونطور که ما به رو و داد تکون سری شهریاری آقای
 :گفت
 .بشم مرخص حظورتون از باید خوام،می عذر خیلی شرمنده-
 .برسون سالم مادر و پدر به جان ساواش گم،می تبریک بازم اما

 .گفت ای باشه بزور و داد تکون سری گیجی با ساواش
 .رفت من به لبخندی بعد شهریاری آقای
 .بشم ولو صندلی روی من که بود کافی همین
 :گفتم بود شوک توی هنوز که ساواش به حرص با
 نیستیم؟....شوهر و زن ما...ما و کنه می اشتباه داره بگی که مردیمی-

 .بگم و آخر جمله تا اومد در جونم یعنی
 :گفت و کشید ای کالفه نفس
 .مبزن حرف نداد فرصت خب-

 .شد خیره بهم مظلوم بعد
 و کار این نکن موند،می سبز سر جنگل یه مثل زد،می چشمک بهم چشماش

 !!ها دستت رو افتممی کنممی غش ندارم جنبه من پسر، گل
 .کردم نازک چشمی پشت ناز با و کشیدم ای کالفه پوف
 :گفت شیطنت با و کرد ای مردونه خنده و شد راحت خیالش

 .افتاد گیرمون مجانی ناهار یه شدا،ن َبَدم همچین-
 .بگیرم رو خندم جلو کردم سعی ولی گرفت، خندم
 .شد ظاهر لبام روی لبخند یه چون نبودم موفق زیاد کنم فکر اما
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 .زد چشمکی لبخندم دیدن با ساواش
 !!شد شیطون دوباره بفرما
 :گفت افسوس با نمایشی حالت به
 .گذشت زود چه مجردی دوران...بخیر یادش-
 :گفتم گرد هایچشم با
 !ساواش ا ه-
 :دادم ادامه و حرفم و گرفتم نیشگونی بود، میز روی که دستش از حرص با
 ؟!کنیمی اذیتم داری بیشوری، خیلی-

 .نشه بلند اش خنده کردمی سعی بزور یعنی
 که شد خیره بهم خاصی طور و کشید عمیقی نفس خندید، آروم خوب وقتی

 :کرد زمزمه آروم باال، رفت قلبم ضربان
 میشی، خوشگل خیلی...کنممی اذیتت خودت قول به و خوریمی حرص وقتی-

 سرخ کمی هات گونه و گرد چشمات خوریمی حرص وقتی آخه
 .میشی تر خاص اینجوری...میشه
 .کردم باز دوباره و بستم رو چشمام لحظه یه واسه
 !!نمیشه شب روزش نده کشتن به منو امروز پسر این
 ذخیره وجودم تو ذره ذره حرفاش شیرینی دادم اجازه و پایین انداختم و سرم
 .بشه
 !کردن؟ تعریف ازم اینجوری پسر چندتا مگه
 .بود ساواش اولیش صادقانه، اینقدر اونم
 .کردم غافلگیر رو اش خیره نگاه که باال گرفتم و سرم
 غرق...شدم َحل چشماش وت و کردم فراموش رو مکان و زمان لحظه یه

 .شدم گم...شدم
 کننده گیج و عجیب حس   اون بازم
 .چشمامون بین جدال و بود من قلب ضربان بازم

 .بود خواستنی برام نگاه این عجیب
 .بردارم چشم ازش خواستنمی دلم
 لباس با مرد چند که بودیم خیره هم هایچشم به سکوت تو دقیقه چند دونمنمی
 .اومدن غذامون رویسس با مخصوص های
 .برداشتم ساواش هایچشم از و نگاهم سریع
 .برن و بچینند و میز تا موندیم منتظر
 .رفتن و کردن کوتاهی تعظیم کارشون شدن تموم از بعد

 .راه اون به زدم و خودم اما کردم، حس رو ساواش نگاه سنگینی
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 .کرده تغییر ساواش وجود تو چیزی یه کردممی حس ها تازگی
 .چیه فهمیدمنمی اما دیدم،می هاشمچشم توی رو چیز ناو

 پاک رو فکرام همه بشقابم توی کوبیده کباب بوی که بودم فکرا همین توی
 .کرد
 .گرسنمه چقدر فهمیدم تازه
 من به داشت و بود نزده هم دست غذاش به کردم، نگاه ساواش به چشمی زیز
 .کردمی نگاه
 !کرد؟ نگاهم اینقدر نشد خسته اوف
 !گرفته؟ اشتباه ناهارش جای به منو نکنه
 :گفتم جدیت با
 .شد سرد بخوریم، رو غذامون بهتر   ساواش-

 .نگفت چیزی و برداشت روم از اکرا با و نگاهش
 .خوردن به کرد شروع و داد تکون مثبت نشونه به و سرش فقط
 .........شدم خوردن مشغول اشتها با و نگفتم چیزی منم
 .چسبید واقعا که غذامون شدن تموم بعد
 .بریم تا که شدیم بلند
 آقای گفت که سمتمون اومد پیشخدمت پایین، طبقه به برگشتیم دوباره حرفبی

 .کنه امون بدرقه نتونست و رفته ایفوری کار بخاطر شهریاری
 .شده حساب میزمون که گفت ولی
 .شدیم رجخا رستوران از خداحافظی و تشکر یک بعد
 .بود عالی واقعا اینجا، بیام دیگه بار یه باشه یادم

 گوشیش ساواش خورد، زنگ ساواش گوشی   که بریم پارکینگ سمت خواستیم
 :داد جواب و آورد بیرون جینش شلوار جیب   از رو
 !دلقک؟ خوایمی چی باز-

 .شد قاطی اش خنده و اخم ساواش که گفت چی بود خط پشت که کسی دونمنمی
 :گفت و داد تکون و رشس
 .دممی بهش االن...باشه باشه-

 سمتم، گرفت رو گوشی کردم،می نگاهش تعجب با داشتم که جور همون
 :زد لب که باال پرید ابروهام

 .داره کار تو با-
 داشت؟ کار من با کی

 :گفتم َشک با و گذاشتم گوشم کنار و گرفتم دستش از رو گوشی
 !الو-
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 ...ی دختر   تو کجایی...درد الو...کوفت الو-
 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 .دمامی فحش بدی فحش...برید نفست همتا، بگیر ترمز-
 :گفت حرص با
 باهم چوندینپی رو ها کالس و کاشتین اینجا رو ما زهرمار برج اون و تو-

 کیفت کردیمی لطف حداقل بخونیم، درس خر مثل باید ما اونوقت َدَدر، رفتین
 به دست شدم مجبور آخر نزنم، زنگ بهت قدراین من بردییم خودت با رو
 ...آهیل دامن

 اومد خط اونور از نفر یک اعتراض ضعیف صدای چون موند نصفه حرفش
 :گفت که
 !هوی-

 بینی؟نمی و شلوار ندارم، دامن که من
 .بود آهیل صدای فهمیدم خندیدم، ریز ریز
 :زد غر همتا
 من به داد رو گوشیش تا شدم آهیل شلوار به تدس گفتممی داشتم...تواَم خوبه-
 بیرون؟ رفتی ساواش با خبر بدون چرا تو اصال زدم، زنگ ساواش به و
 :گفتم خونسردی با
 .داشتم دوست چون-
 :زد داد حرصی پر نفس با
 !چی؟-

 داشتی؟ دوست
 .کمه خیلی کنم خفت یعنی
 :گفتم ایجدی لحن با
 .بکن و کار این داری جرعت کنم،می نگاهت شینممی منم حتما-

 :گفت جیغ با آورده، کم بود معلوم گرفت خندم کرد، سکوت همتا
 .بای برسونین، رو خودتون هستین کجا هر-

 .کرده قطع که داد نشون بوق صدای که بزنم حرفی خواستم
 .نکرد هم خداحافظی تربیتبی

 :تگف و کرد نگاهم کنجکاوی و خنده با ساواش
 گفت؟ چی-

 :گفتم و انداختم باال ای شونه
 بگه؟ خوادمی چی همتا-

 .پرت و چرت همیشه مثل بازم
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 :گفت شیطنت با داد، تکون سری و خندید ساواش
 .گمامی بهش-
 :گفتم شمرده شمرده شده، ریز هایچشم با
 .خدا و دونممی من بکن، رو کار این تو-

 :گفت الکی ترس با ساواش
 ی؟کنمی تهدید-

 :گفتم غرور با و باال گرفتم و سرم
 .خشن نوع از اونم بله-
 :گفت خنده با
 .بابا نه اوه-

 :گفتم و دستش دادم رو گوشیش و زدم بهش چشمکی
 .افتاد در َنباس من با-
 :گفت و کرد خم سری نمایشی حالت به
 .حضرت الیاه اطاعت-
 .کردم حرکت پارکینگ سمت به دو با و خنده زیر   زدم بلند کارش این از

 .بود شادی از پر برام ساواش وجود
 با منو به کرد رو کمربندش بستن   بعد ساواش شدیم، ماشین سوار هم با

 :گفت مهربونی
 .سایه-

 :گفتم و زدم لبخندی
 .جان-

 :گفت و داد جذابی لبخند با رو جوابم متقابال اونم
 بگی، بهم که بده قول...باشه مربوط تو منو به که اومد پیش مشکلی هر اگه-

 باشه بزرگ چه کنیم، حل رو مشکل اون زدن حرف با تونیممی ما جوریاین
 .روژین قضیه مثل...کوچیک چه
 :گفتم مهربونی با اما ساواش، هم کردم اخم من هم روژین اسم آوردن با
 ویر حرفی ذارمنمی بگم، بهت شد که چی هر که دممی قول ساواش، باشه-
 .بمونه باقی دلم
 :گفت و کشید ایآسوده نفس
 .شد حل پس خب،-

 .دادم تکون تایید نشونه به رو سرم و کردم ایخنده
 ....افتاد راه من به چشمکی از بعد و کرد روشن و ماشین

 .(نداشتم خبر آینده از که من اما...موندممی قولم سر   کاش ای)
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 :پرسید ازم رانندگی حال در
 رم؟ب کجا خب-
 :گفتم تعجب با
 .بردارم رو وسایلم خواممی دیگه، دانشگاه-
 رو وسایلت دخترا شاید ری،می خونه که کردم فکر شده، تموم هاکالس آخه-

 .باشن برده
 :گفتم و انداختم باال ای شونه

 .هستن اونجا حتما دانشگاه بریم گفت بهم...نگفت چیزی که همتا نه-
 با کرد، پلی رو آهنگی یه و برد ماشین طظب سمت به و دستش گفت، آهانی
 :گفتم و کردم نگاه خندیدمی که ساواش به ذوق با آهنگ، ریتم شنیدن

 !!ساواش-
 :گفت خنده با
 چیه؟-
 .جونم   حامد-

 :گفت و کرد ایالکی اخم
 .همایون حامد...همایون آقای-

 پلی رو آهنگ اول از و بردم پخش سمت به و دستم خنده، از رفتم ریسه یعنی
 .کنم خونی لب باهاش تا کردم

 .خواهدمی دلم که جهانی، به را ما دل   بکشانی توانی که همانی تو-
 .خواهدمی دلم چون دل، کسی به بسپارم نتوانم ندانم عشق جز به که همانم من
 ندبل صدای با ساواش آهنگ اینجای که خوندممی رو آهنگ خودم با بلند بلند

 :خوندن به کرد شروع
 .ندارم تاب و میخرم جان به این من و درمان و دردی هم تو که-
 .دارم تو به عشقی چه من قرارمبی قرارم، و صبربی دل نگارم به سپارم که
 خیلی الکردار آخه بود، شده بسته دهنم کال کردم،می نگاه ساواش به بهت با

 همراهی همایون حامد با خودش رو آهنگ بقیه دادم اجازه خوند،می قشنگ
 :کنه
 احساس حاکم بده حکم نکن تاخیر-
 .مهیاست شانه منو دست و تو موی تا

 کن دوا خسته دل   سوز   و بزن سازی
 .دنیاست معضل ترین پیچیده تو گیسوی
 احساس حاکم بده حکم نکن تاخیر

 .مهیاست شانه منو دست و تو موی تا
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 کن واد خسته دل   سوز   و بزن سازی
 .دنیاست معضل ترین پیچیده تو گیسوی
 .گرفتن ضرب فرمون روی هاشانگشت با کرد شروع آهنگ اینجای
 .کردممی نگاه بهش شگفتی و لذت با هنوز منم
 شروع بازم غرور با و زد شیطونی چشمک دوباره حال اون تو من دیدن با

 :خوندن به کرد
 .خواهدمی دلم که انی،جه به را ما دل بکشانی توانی که همانی تو-

 .خواهدمی دلم چون دل، کسی به بسپارم نتوانم ندانم عشق جز به که همانم من
 .ندارم تاب و میخرم جان به این من و درمان و دردی هم تو که
 قرارم و صبربی دل   نگارم به سپارم که
 .دارم تو به عشقی چه من قرارمبی

 احساس حاکم بده حکم نکن تاخیر
 .مهیاست شانه منو دست   و تو ویم تا

 کن دوا خسته دل سوز   و بزن سازی
 .دنیاست معضل ترین پیچیده تو گیسوی
 احساس حاکم بده حکم نکن تاخیر

 .مهیاست شانه منو دست و تو موی تا
 کن دوا خسته دل   سوز   و بزن سازی
 .دنیاست معضل ترین پیچیده تو گیسوی

 
 (همایون حامد احساس، حاکم)
 

 :گفتم و زدن دست به کردم شروع هیجان با شد تموم که آهنگ
 .نظیرهبی صدات خوندی، عالی خیلی ساواش وای-

 :گفت و زد لبخندی بود رانندگیش به حواسش که درحالی
 .حضرتالیاه نداشت قابل-

 به و گرفتم آروم جام سر آدم بچه مثل و نگفتم چیزی خوند، قشنگ خیلی واقعا
 .کردم نگاه بیرون
 .گذشت خوش بهم خیلی امروز واقعا
 .کشیدم راحتی نفس ماجرا، اون شدن تموم بابت و دادم تکیه شیشه به و سرم

 .نیوفته روژین نحس ی قیافه به چشمم دیگه امیدوارم
 کنم چیکار مونه،می ها َعجوزه عین من چشم در خب، ولی بودا خوشگل البته
 .گرفتم دل به کینه ازش
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 هم موفق البته که کنم فکر دیگه چیزای به کردم سعی کردم منحرف و فکرم
 .....بودم
 

 گروه پسرای و دخترا محوطه، تو جمعیت اون بین شدیم، دانشگاه محوطه وارد
 .زدنمی حرف باهم داشتن که دیدم هم کنار رو خودمون

 که بزنم حرفی خواستم و شدیم نزدیک بهشون که همین رفتیم شونسمت به
 درد از بازوم، به زد چماقش عین دست   اون با و سمتم اومد حرص با همتا

 همتا حرف با که مالیدم رو بازوم و کردم اخمی بکشم، جیغ بود نزدیک
 :شد گرد هامچشم
 شاسگول؟ بودین رفته کجا-

 فنا به همتا سری صدقه از داشتم، اینا پیش که آبرویی مثقال یه همون یعنی
 .رفت
 .خندیدنمی ریز ریز داشتن که افتاد خشایار و سالنار به چشمم

مار،  !مگه؟ داره خنده زهر 
 :گفتم و کردم همتا گوش نزدیک و سرم
 .اینا جلو پام کف چسبید آبروم خانوم، همتا کن رعایت یکم-

 :گفت و باال انداخت رو اش شونه و کرد نگاه پسرا به خیالبی همتا
 مگه؟ چیه-

 .بابا دیگه اَنخودی
 :گفتم و کردم فوت و نفسم حرص با
 .دیگه شیممی تنها باالخره تو و منو-
 :گفت بلندی تقریبا صدای با و گرفت فاصله ازم قدم چند همتا حرفم این با
 !خدا یا-

 .کنه تجاوز من به خوادمی سایه
 .باال رفت که بود پسرا خنده صدای یعنی
 :گفتم و کردم نگاه همتا به غضب با
 .وایسا فقط داری جرعت-

 .گذاشت فرار به پا خنده و جیغ با همتا
 .کجاییم شدم متوجه تازه که برم دنبالش خواستممی
 ب َدَوم، و هوا بندازم لنگ آبروبی این مثل تونمنمی من دانشگاه حیاط وسط اینجا
 .برسم رو حسابش بعدا تا نگهدارم دست فعال دادم ترجیع پس
 :گفتم و دخترا سمت کردم رو ریلکس یلیخ فکر این با
 کجاست؟ وسایلم-
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 :گفت و گرفت سمتم به و بود دستش که کیفم و نزدیک اومد آیسا
 من کنه فضولی توش خواست شده گور به گور همتای این البته آجی، بیا-

 .نذاشتم
 :گفتم و زدم بهش چشمکی و خندیدم ریز ریز
 .جیز دمت-

 نگاهم داشت لبخند با افتاد، ساواش به نگاهم که دوشم روی انداختم رو کیفم
 .کشیدم خجالت یکم سرم خیر کرد،می
 !!کنهمی نگاه تابلو چه
 شونه به ای ضربه شیطنت با و کرد استفادهسو موضوع این از سریع آهیل

 :گفت و زد ساواش
 .کنهنمی فرار داداش، نترس-

 داشتن که پسرا به نگاه یه بود شده خارج هپروت از تازه انگار که ساواش
 :گفت گیجی با و کرد خندیدنمی
 !گفتین؟ چیزی هان،-

 .فرمودم چیزی یه من داداش، نه اونا-آهیل
 :گفت و کرد نگاه آهیل به تعجب با ساواش

 گفتی؟ چی خب-
 :گفت و کرد اشاره من به چشم با و انداخت باال ابرو آهیل
 !خبریه؟-

 کرد کردم،می نگاه آهیل به خجالت و حرص با داشتم که من به نگاه یه ساواش
 :گفت اخم با و
 .کردی شروع که باز-

 :گفت و کرد گرد رو چشماش آهیل
 .نگفتم چیزی هنوز که من بابا-

 .حرفاست خیلی گویای شیطون نگاه این ولی-ساواش
 :گفت و خندید آهیل
 .دیگه بزنم رو ها حرف اون که نشدم سیر جونم از منم-

 .نیست که نیست بشو آدم پسر این خنده، زیر زدیم مون همه ایندفعه
 :گفتم و کردم مچیم ساعت به نگاه یه
 .میشه دیرم داره برم، من دیگه خب-

 .باش خودت مواظب عزیزن باشه-سانیا
 .کردم خداحافظی هم بقیه با و بوسیدم رو اش گونه و زدم لبخندی

 .شد محو افق تو رفت چطور نیست معلوم همتا این
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 .شده قایم موش سوراخ تو رفته انگار المصب
 .کردم خداحافظی ها بچه با دیگه بار یه
 کنم جان نوش تیکه آهیل از کلی شد باعث که ساواش به طوالنی نگاه یه بعد

 .پارکینگ سمت رفتم و برگشتم
 .ندیدم رو گاومیش همتای اون کردم چشم چشم هم چی هر

 .واال کنهمی رم حتما بازم ببینمش بهتر، چه اصال
 ...کردم حرکت خونه سمت به و شدم ماشین سوار
 :زدم داد خوشحالی با و شدم خونه وارد
 .اومده دخترتون گل ببین مامان-

 :اومد آشپزخونه از مامان صدای
 .اومده خوش هم خیلی-

 اون اگه افتادم، سیاوش یاد ناخودآگاه گفتم که ای جمله یاد با اما کردم ای خنده
 :گفتمی بود اینجا ناال
 .ورپریده که گرفتی تحویل و خودت که بازم-

 .کردم ای خنده تلخ
 بیچاره بزنیم، زنگ که ماست وظیفه این البته بود، نزده هم زنگ یه معرفتبی
 کنممی زهر رو شونخوشی کرموک که منم خوشه، خانومش با پاریس تو حتما
 !!ها ها ها یو
 زده؟ خشکت در جلوی دخترم شده چی-
 .کردم پاک لبام روی از رو شیطانی لبخند اون و اومدم خودم به

 :گفتم و زدم کوله و کج لبخند یه دوباره
 .بیام کم عوض رو لباسام برم من مامان، هیچی-
 :گفت و داد تکون و سرش تعجب با
 .بچینم و میز کن کمک پایین بیا زود بیاد، پدرت االناست باشه-

 .رفتم اتاقم تسم به تندی و گفتم چشمی
 شماره دارم، رفته دست از تماس دوتا دیدم که  آوردم بیرون کیفم از و گوشیم
 .نبود ایران مال که اش
 .خورد زنگ گوشیم که کردممی نگاه َوَجق َعَجق شماره اون به داشتم گیجی با
 :گفتم و گذاشتم گوشم کنار رو گوشی و کردم قرار بر و تماس تعجب با
 .الو-
 .من معرفتبی اهرخو چطوری-

 .بود سیاوش خدا وای
 :گفتم هیجان با
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 تویی؟ داداشی وای-
 :گفت ایخنده ته با سیاوش

 .بیامرزم خدا خانوم عمه پس نه-
 :گفتم حرص با
 .نشدی آدم کردی ازدواج-

 .چی نگرفتی رو ما خبر که تو-سیاوش
 کنم؟ چیکار خب-

 چطوره؟ داداشم زن که، نداشتم رو خارجیت شماره
 .رسونهمی سالم خوبه هم داداشت زن-شسیاو
 :گفتم و کردم ای خنده
 .بزنم حرف باهاش خواممی بده و گوشی باشه، سالمت-

 .نیست حموم رفته سارای-سیاوش
 :گفت که خندیدم شیطنت با
 چته؟ کوفت-

 زدم؟ حرفی من مگه بخدا، هیچی-من
 :گفت و کشید راحتی نفس
 برم؟ من نداری کار برسون، سالم اینا مامان به-
 :گفتم شیطنت با
 .نیستم آماده شدن عمه واسه من نکنید، شیطونی زیاد فقط نه-
 .رفت هوا به ام خنده سیاوش داد صدای با

 رو لباسام تا رفتم کمدم سمت به دادممی قر که همزمان و کردم قطع و گوشی
 .کنم عوض

 .میومد بهم خیلی که پوشیدم سفید شلوار با لیمویی تونیک یه
 .پایین رفتم صورتم و دست شستن بعد ریختم شونم روی و بافتم هم رو موهام
 .بود نشسته راحتی مبل روی که افتاد بابا به چشمم که بودم پله آخرین روی
 :گفتم و نشستم کنارش و سمتش رفتم دوق با
 .نباشی خسته بابایی، سالم-

 :گفت و کشید موهام به دستی بابا
 .باشی سالمت دخترم سالم-

 آشپزخونه از مامان صدای که کنم لوس بابا برای بیشتر رو خودم خواستم
 :اومد
 .ناهار بیاین سایه تیرداد،-

 :گفتم لب زیر
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 .آخه خبرشه چه رفته، شالیزار سر انگار ماهم مامان این-
 .خندیدمی داشت که افتاد بابا به چشمم دفعه یه
 زدم؟می حرف اینطوری اَیال ش مورد رد داشتم که شنید من، بر وای ای
 :گفت شیطنت با بابا
 بگم؟ بهش-
 :گفتم اعتراض با
 داشتیم؟ بابایی ا  -

 .وقتت سر نیومده خودش تا دختر بریم شو بلند-بابا
 .رفتیم آشپزخونه سمت به باهم و کردم ای خنده
 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ حرص با افتاد من به چشمش تا مامان

 .بچینیم رو میز هم با بیای بود قرار مثال-
 :گفتم شرمندگی با
 کنم؟ چیکار خب-

 .زد زنگ سیاوش
 :گفت و شد زده هیجان مامان نگاه حرفم این با
 !سیاوش؟-

 کرد؟می چیکار بود؟ چطور حالش بچم
 :گفتم و میز سر نشستم

 حرف باهاش نتونستم حموم بود رفته هم سارای رسوند، سالم بود خوب حالش-
 .بزنم
 :گفت و نشست صندلیش روی هم مامان

 .بزنم حرف باهاش گفتیمی منم به کاشکی ولی خداروشکر،-
 :گفت و گذاشت مامان دست روی و دستش بابا
 زنممی زنگ عروست و پسرت گل به خودم ناهار بعد خانومم، نخور غصه-

 حرف باهم بود فرستاده برام و شمارش سیاوش صبح بزنی، حرف باهاشون
 .زدیم
 ....شد خوردن غذا مشغول ذوق با و شد راضی باالخره بابا حرف این با مانما
 ها ظرف و کردم جمع خودم و میز مامان خوشمزه خورش قیمه خوردن بعد
 .اتاقم تو برگشتم و شستم رو
 .اومدمی خوابم خیلی که  این بودم قطبی خرس نوادگان از احتماال من چون
 ...رفتم خواب و تخت روی دمز شیرجه پس
 .شدم بیدار بود، بچه یه عطسه که گوشیم اس ام اس صدای با

 .باشه بوده سبک خوابم نداشت سابقه
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 .شد بلند گوشیم صدای بازم که بخوابم رفتم دوباره و زدم غلطی
  میده؟ اس من به که شده کاربی قدراین کی آه
 صفحه به و برداشتم بود بالشتم لبغ که رو گوشیم خمارم هایچشم با کالفگی با
 .کردم نگاه اش
 "خوبی؟ سالم"اولیش داشتم پیام تا دو

 "دینمی جواب چرا"دومی
 .بود تازه دومی بود پیش دقیقه بیست مال اولی
 یادم کردممی فکر چی هر ولی زدمی آشنا عجیب که کردم نگاه اش شماره به

 .کیه اومدنمی
 االن و بود زده زنگ بهم قبال که بود تلفنی احممز حتما انداختم، باال ای شونه
 .شده تنگ من کردن اذیت واسه دلش صد در صد
 "آقا نشو مزاحم"کردم تایپ خیالیبی با

 اس یا نزنه زنگ تا سایلنت رو گذاشتم رو گوشیم و کردم ارسال براش و پیام
 .نده
 گرفتم دوباره لخیابی اومد،می خوابم قدراین چرا دونمنمی نبود شب کهاین با

 ....خوابیدم
 .چسبید چقدر آخیش شدم، بیدار که بودم خواب ساعتی سه یه قشنگ کنم فکر
 که چنده ساعت ببینم تا برداشتمش و کردم گوشیم به نگاه یه نشستم، و شدم بلند
 .موند باز دهنم رفته دست از تماس تا سی دیدن با
 کیه؟ دیگه این خدا یا
 .بود مزاحمه اون مال همه م،کرد ها شماره به نگاه یه

 .کنما عوض رو خطم میگه شیطونه خدا اوف
 .هست هم زاده حالل چه شد، خاموش روشن گوشیم که بودم فکرا همین تو

 .میزنه زنگ داره
 .ب نشونم جاش سر و این بذار
 شخصی یه فریاد صدای که بزنم حرفی خواستم و کشیدم و سبز دکمه حرص با

 :اومد
 دی؟نمی رو هام تلفن وابج چرا المصب د  -

 ...نکنه بود آشنا چقدر صداش خدا وای
 :زدم لب بهت با خودشه آره
 !ساواش؟-

 یه از انگار اومد،می عصبیش و کالفه های نفس صدای فقط و نگفت چیزی
 :گفتم تعجب با خورد،می حرص نهایتبی چیزی
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 .الو-
 :داد جواب حرص با
 ندادی؟ رو تلفنام و اماپی جواب   چرا-
 ...من خب...خب-

 بگم؟ چی خدا وای
 ؟!بودم خواب بگم

 خوره؟می دردت چه به خواب روز وقت این آخه نمیگه
 میگه؟ چی مزاحم   کردم فکر بگم اگه بعدش
 سیو رو اششماره که بودم خر چقدر بود، زده زنگ من به قبال ساواش راستی
 .بودم نکرده

 :پریدم جام از فعهد یه فریادش صدای با
 !نیستم؟ تو با من مگه الو-
 :گفتم لرزون صدای با
 .من...من خب..خ بله..ب-
 .نگو چیزی سایه بسه-

 .سوخت واسش دلم آخی بود، ناراحت خیلی صداش
 :گفتم دلجویی لحن با
 .بود سایلنت رو گوشیم بودم خواب ندادم، جواب شرمنده-

 :گفت ترمهربون کمی و کشید ایکالفه پوف
 خوابیدی؟ چطوری روز وقت این آخه-

 .زنممی زنگ بهت هی دارم ساعته سه االن من ولی ساعت دو یا یک خواب
 .شدم آب کره مثل یعنی زنه،می و حرف این که نگفتم بفرما
 :گفت و شد عصبی صداش ُتن دوباره

 داری؟ توضیحی چه این واسه نشو، مزاحم که دادی ا س من به تو...تو تازه-
 شد، آراسته نیز سبزه به بود گل بفرما
 اوف! دیگه؟ گفتم درست

 .مزاحمی کردم فکر...کردم فکر بودم، نکرده سیو رو اتشماره ببخشید-
 .نگفت چیزی اما بزنه داد و بخوره حرص بازم بودم منتظر
 .اومدمی دارش کش هاینفس صدای فقط
 !زنه؟نمی حرف چرا

 :بشه جوری یه دلم شد باعث راحتشنا نهایتبی صدای که، بگم چیزی خواستم
 نکردی؟ سیو رو امشماره که بودم ارزشبی برات اینقدر یعنی-
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 فرق سیمان نه خاک ای بود، رفته یادم فقط من کرد، برداشت اشتباه خدا وای
 .سرم

 .اومد گوشی بوق صدای که بزنم حرفی خواستم
 .ردک قطع ساواش که شدنمی باورم کردم نگاه گوشیم به تعجب با
 :گفتم و چسبوندم گوشم به و گوشی دیگه بار یه تردید با
 !ساواش الو...الو-

 .کرده قطع واقعا فهمیدم نمیاد صدایی دیدم وقتی
 !بود؟ شده ناراحت قدراین یعنی
 وجدانعذاب حس یه همراه بودم ناراحت قدراین منم چرا دونمنمی براش، بمیرم
 .داشتم بد خیلی

 !!شدید دمبو عصبی خودم دست از 

 .رفتم Wc سمت به حرص پر های قدم با شدم بلند تخت روی از

 .پاشیدم آب صورتم به مشت چند و کردم باز و شیرآب
 .کردم نگاه آینه تو خودم قیافه به
 شیر یعنی سفید، نهایتبی و خیس صورت جنگلی، ی ژولیده موهای اون با 

 .خودم واسه بودم شده برنجی
 .کردم فکر ساواش به و شدم امقیافه خیالبی
 .نداشتم رو ناراحتیش تحمل چرا دونمنمی
 وقتی چرخیدم اتاق توی خودم واسه ویج و گیج کمی بیرون اومدم دستشویی از
 .رفتم کمدم سمت به شتاب با بیارم طاقت تونمنمی دیدم
 بیرون مشکی ینج شلوار و رنگم اینسکافه پالتو با نارنجی مانتو یه عجله با

 .پوشیدم تند تند و برداشتم هم شال یه آوردم،
 .کردم دیواری ساعت به نگاه یه

 !کنم؟می درستی کار یعنی بود، هفت ساعت
 .بشم پشیمون خوامنمی باو، ولش
 گوشیم برداشتن از بعد بیاد، در روحیبی از صورتم تا زدم رژگونه و رژ یکم
 .شدم خارج اتاق از
 ولی نه یا زده زنگ ساواش ببینم تا انداختم گوشیم به نگاه یه ارهدوب اختیاربی

 .گرفتم استرس چرا دونمنمی نبود، خبری
 فیلم مشغول و بود نشسته بابا با کاناپه روی که مامان نگاه رفتم، پایین هاپله از

 :گفت تعجب با افتاد، من به بودن دیدن
 دختر؟ عجله این با کجا-
ن با نم   :گفتم م 
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 از رممی نیست، کامل امجزوه دارم مهم امتحان یه فردا...راستش مامان...زچی-
 .بگیرم قرض رو اشجزوه سانیا
 :گفت َشک با مامان

 نداره؟ نیاز رو اشجزوه خودش مگه واه-
 .دادم تپل سوتی یه داد ای
 :گفتم هول با
 هب بده خوادمی بلده، و درس ی همه خودش که گفت زدم زنگ بهش مامان نه-

 .من
 .که شده شب االن ولی-مامان
 .بیاد در اشکم بود نزدیک دیگه وای

 :رسید دادم به بابا که بگم چیزی عجز با خواستم
 .واجبه خیلی امتحانش حتما خانومم، دیگه نگیر سخت-بابا
 :گفت و کرد من به نگاه یه
 .راحت خیالت دخترم، برو-
 .کنم ونشمهم آبدار بوس یه و بابا بغل بپرم خواستمی دلم
 سمت به و شدم ماشینم سوار بیرون، زدم خونه از و کردم تشکری ذوق با

 کردم حرکت برم خواستممی که جایی
 

*************** 
 
 
 .کردم نگاه رومبهرو بزرگ ی خونه به دیگه بار یه

 کنم؟ چیکار نرم، برم، بودم مونده هنوز خدایا
 محکم های قدم با شدم، پیاده ماشین از و شدم رصیح خودم دست از هم آخر
 صدای شنیدن با زدم و تصویری آیفون زنگ  اختیاربی و رفتم دروازه سمت به

 :شدم پشیمون امکرده از چی مثل جون یگانه مهربون و زده ذوق
 ؟!تویی جان سایه سالم-

 .گلم تو بفرما
 .شد باز تیکی صدای با در

 وارد و زدم ایکوله و کج لبخند   بینهمی آیفون زا منو هنوز دونستممی چون
 .شدم
 .کردم حرکت خونه در سمت به دو با استرس و هیجان از

 :گفتم شرمندگی با دیدنش با بود من منتظر در کنار جون یگانه
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 وایستادین؟ اینجا سرما این تو چرا جون یگانه سالم وای-
 :گفت و بوسید رو امگونه محبت با
 .اومدیخوش خیلی شنگم،ق دختر   سالم-
 .ممنون مرسی-
 :گفت و رفت کنار در جلوی از
 .گلم تو بفرما-
 از بگیره، رنگ یکم هامگونه که شد باعث خونه گرمای داخل، رفتم خجالت با

 .فهمیدم شدنشون داغ
 :گفتم و شدیم پذیرایی وارد
 که ومدما دارم مهم امتحان   یه فردا من آخه جون، یگانه شدم مزاحم که ببخشید-
 .بگیرم جزوه ساواش آقا از

 .دادمامی تحویل ایاسرائیلیبنی هایدروغ عجب
 :گفت و کرد دعوت نشستن به منو و زد لبخندی جون یگانه

 پسر این دونمنمی من واال کردی، کاری خوب...دخترم مراحمی چیه مزاحم-
 که شد چی دونمنمی دفعه یه بود نشسته اینجا پیش ساعت نیم همین تا شده، چش
 بیاد که بزنم صداش رممی االن من کوبید، بهم و در اتاقش تو رفت کالفگی با

 .بده بهت رو اشجزوه
 :گفتم هول با که بره خواست جون یگانه

 .بشم ساواش آقا استراحت   مزاحم خوامنمی نکشید، زحمت جون یگانه نه-
 عزیزم؟ حرفیه چهاین-
 .ماشَ می ناراحت مزاحم بگی دیگه بار یه

 .زدم لبخند خجالت با دوباره
 :گفت جون یگانه

 .بیاره چایی واست که بگم خدمتکار به برم من-
 :گفتم و زد سرم به فکری یه جون یگانه حرف   این با
 .دستشویی برم من اجازه با پس-

 .دخترم کنم راهنمایت کن صبر -جونیگانه
 :گفتم و زدم ایزوری لبخند

 .بلدم خودم جون یگانه نه-
 سرویس سمت به آروم آروم و شدم بلند مبل روی از منم و گفت ایباشه

 .کردم حرکت
 اتاق سمت به و کردم عوض و مسیرم سریع گذشتم دیدش مقابل از که همین

 .کجاست شازده اتاق بودم فهمیده بودم اومده که قبال رفتم، ساواش
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 .نشه نبودنم متوجه که بشه سرگرم قدراون جون یگانه کنه خدا
 در   یه کنارش بود ساواش اتاق این راهرو، ته رنگ   سفید در   تنها سمت   رفتم
 .بود سارای مال که بود ایقهوه
 .زدم در به تقه چند تردید با و کشیدم عمیقی نفس
؟ یعنی  !بیدار 
 !کنم؟ چیکار باشه، خوابیده نکنم فکر
 دری به استرس با و شدم خارج فکر از کلید چرخش با که بودم فکرا همین تو
 .کردم نگاه شد باز آروم که
 شلوار با و رکابی یه فقط که ساواش ورزیده قامت و شد باز نیمه تا در

 .افتاد اشزده بهت و اخمو صورت به نگاهم دیدم، و بود تنش ورزشی
 .بود ناراحت صورتش و بود شده سرخ خوشگلش چشمای
 !!!سرم بر خاک هیع افتاد، بازوش و ربَ  به نگاهم که بزنم حرفی خواستم

 !!ننه ای  عضله چه
 و گرفتم خوشفرمش بازوهای از و نگاهم زور به و دادم قورت و دهنم آب
 :گفتم
 .سالم...س-

 :گفت داری خش صدای با و اومد خودش به صدام شنیدن با انگار
 کنی؟می چیکار اینجا تو سایه، سالم-

 یعنی؟ ودب خواب بودا، دار خش صداش واقعا
 جلو داره راحت چه پسر، گل کن َتنت چی یه افتاد،برو بدنش به نگاهم دوباره
 !!میده جوالن من
 .حیابی
 تموم بشم خیره مردم پسر   به اینطوری دیگه ثانیه چند تا اگه نداره فایده دیدم

 :گفتم ناراحتی صدای با و پایین انداختم امیقه تا و سرم کهاینه میشه،
 .خواهی معذرت واسه اومدم-
 باال گرفتم و سرم متعجبش صدای شنیدن با

 چی؟-ساواش
 شده؟ چی مگه! بخوای؟ مغذرت

 :گفتم مظلومیت با
 کردی، قطع که بعدشم دادم رو جوابت جوریاون شدی ناراحت من از تو خب-

 ...کهاین   گرفتم وجدان عذاب یعنی...نتونستم منم
 قشنگش خنده محو شده گرد ایچشم با موند، نصفه حرفم اشخنده صدای با

 .شدم
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 .ببین نه میگی خوره،می چشم من هایبازی هیز دست   از آخر ساواش 
 !خنده؟می جوریاین داره چرا حاال
 :گفت براقی نگاه   با و شد تموم اشخنده
 کنم، قطع و کنم قهر هابچه مثل   بخوام که قدراون نه ولی شدم، چرا ناراحت-

 واسه نکردم، پیدا رو شارژرش گشتم چی هر هم االن شد، تموم گوشیم شارژ
 .خورده عصابم کمی که همین  
 :گفتم عجز با
 اومدم؟ اینجا تا بیخودی من پس-
 پر رو بینمون ی مونده باقی قدم   دو شد، خاصی طور یه نگاهش حرفم این با

 :گفت تری خاص صدای با و کرد
 .کردی و کار بهترین...نبود بیخود نه-
 .شدم ذوب چشماش سبزی   تو که ودمب من این و

 :دفعه یه که خوردیممی رو همدیگه هم، نگاه   با داشتیم طوریهمین
 !کجایی؟ دخترم، سایه-
 به چشمم باال، پریدیم ها گرفته برق مثل دو هر جون یگانه صدای شنیدن با

 نزدیک ما به تداش انگار افتاد بود، افتاده دیوار روی که شخصی یسایه
 .شدمی
 ...ببینه اینجا منو اگه بود جون یگانه خدا وای
 تو رفتم محکم من و شد کشیده جلو سمت به دستم که بود نشده تموم فکرم هنوز
 .ساواش شکم
 شکمش که بس از شدممی تیکه هزار چینی بشقاب مثل داشت جا اگه یعنی
 .بود ایعضله و سفت

 اتاق داخل سمت به منو و دهنم رو گذاشت و دستش که بزنم حرفی خواستم
 .بست و در فوری و کشید
 .زدممی نفس نفس هیجان و ترس از

 .دیدممی ازش و محوی یهاله فقط من و بود تاریک کامال اتاقش
 .ایستاد جلوم کمی یفاصله به و سرم پشت دیوار   به چسبوند منو
 .زدمی نفس نفس اونم
 داشت لحظه هر جون یگانه هایقدم ایصد ندادم، نشون العملیعکس هیچ

 .شدمی ترنزدیک
 کنه،نمی که فکرایی چه خودش با هیچی، دیگه ببینه اینجا منو اگه خدا وای
 .اومدم اینجا که کردم غلط اصال
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 و دور هاقدم صدای بعد لحظه چند گریه، زیر بزنم هابچه مثل بود مونده کم
 .رفتمی داشت پس آخیش شد، دورتر
 راحتی نفس شد قطع هاقدم صدای دیگه دیدم وقتی موندم منتظر گهدی یکم

 دهنم روی هنوز که شدم ساواش مردونه و گرم دستای یمتوجه تازه کشیدم،
 .بود
 .نشدما خفه خوبه وای
 .ندارم فاصله خفگی به چیزی بینممی کنممی فکر که حاال

 به دادم و نگاهم بتعج با نمیده حرکت و دستش دیدم وقتی تقال، به کردم شروع
 منو هم اون که نکنم فکر ندادم، تشخیص تاریکی اون تو و چیزی صورتش،

 .ببینه
 و دستش سریع چون اومد خودش به انگار که کردم تقال بیشتری شدت با

 .کشیدم عمیقی نفس شدت با برداشت،
 .شدمامی خفه داشتم آخیش
 !!بزرگه دستاش چه
 .کردم نگاه مونوضعیت   به تاریکی اون تو یکم
 که بدم هولش تا سینش رو گذاشتم و دستام( ادببی)حلقم تو بیاد مونده کم

 .کردم هنگ لحظه یه که نشست تنش پوست رو دستم اشتباهی
 به قدم یه هول با دستام سردی حس با گرم، اون بدن و بود سرد من دستای
 ...که برداشت عقب
 کردم، گم رو پام و دست منم لحظه یه گفت، بلندی آخ و زمین خورد ت ل پ
 .نکردم پیداش اما گشتم، برق کلید دنبال   دیوار روی کورمال مالکور
 !!هاداره مرض بود؟ خوابیده تاریک اتاق تو ساواش چرا اصال

 :گفتم کالفگی با
 خوبی؟ ساواش-

 تاریکه؟ اینجا اینقدر چرا
 :گفت داد تشخیص ازش شدمی و کمی درد   که صدایی با
 .خوبم آره-
 ت ل پی منم و کرد گیر ساواش پای به پام که برداشتم قدم کجا دونمنمی سمت به

 .کشید بلندی فریاد که روش افتادم
 .شد کتلت بدبخت کنم فکر

 مونبین ایفاصله و بودم بغلش توی کال دیگه حاال شد، حلقه کمرم دور دستش
 .نبود
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 حقیقتش ولی گرفته، درد کمرش صد در صد بشم بلند روش از باید دونممی
 و دارش کش و داغ هاینفس فقط بود، کرده هنگ کل به مغزم تونستم،نمی
 .کردممی حس صورتم روی
 .بود کرده جادوم بازم
 صدای بعد و اومد تندی هایقدم صدای که بودیم حال اون تو چقدر دونمنمی

 :گفت که جون یگانه مضطرب
 ؟بود چی صدای اون ساواش-

 خوبی؟
 کارمون دیگه ایندفعه پایین، ریخت چی مثل قلبم جون یگانه صدای شنیدن با

 .است ساخته
 بلند سختی به و کنار زد حرکت یه با منو ساواش که بودم شوک توی هنوز
 و چراغ و رفت دیوار سمت به که دادم تشخیص زور به تاریکی اون تو شد،

 ساواش شده سرخ صورت تونستم من و شد روشن جا همه دفعه یه کرد، روشن
 .ببینم رو

 و رفتم در سمت به و شدم بلند چیه منظورش فهمیدم که کرد نگاه من به سریع
 .شدم قایم پشتش
 :گفت جون یگانه و خورد در به تقه چند لحظه همون

 شد؟ چی ساواش-
 .کشید عمیقی نفس   و بست و چشماش لحظه یه ساواش
 .کرد بازش نیمه تا و اومد در سمت به من به نگاه بدون و کرد باز و چشماش

 :داشت لرزش یکم و گرفته کامال ساواش صدای بودم، در پشت   کامال منم
 مامان؟ جونم-
 :نگران   واقعا که دادمی نشون جون یگانه صدای ُتن  
 افتاده؟ اتفاقی پسرم؟ بود چی صدای-

 :گفت ساواش
 چیزی بود، زیاد صداش مینه واسه اتاق کف   افتاد دستم از کتابم مامانم، نه-

 .نشده
 :گفت و کشید راحتی نفس جون یگانه

 لباس زود حاال خب شده، چیزی ناکرده خدایی کردم فکر شکر، رو خدا خب-
 اومده داره امتحان فردا اینکه مثل اومده؛ جانسایه بیرون، بیا بپوش مناسب
 .بگیره جزوه ازت
 .بده بهش بیا بپوش لباس

 :گفت و انداخت من به نگاهی نیم ساواش
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 .میام االن مامان چشم-
 هم تو موقعاون تا کنم آماده هم هامیوه ظرف برم من پسرم، سالمت چشمت-
 .بیا

 .رفت که داد نشون جون یگانه هایقدم صدای گفت، چشمی ساواش
 .هاآوردم شانس خدا وای کشیدم، راحتی نفس

 :گفتم تعجب با کردم، خندیدمی ریز ریز داشت که ساواش به نگاهی
 چیه؟-

 :گفت و زد چشمکی
 .بودی راحت خیلی انگاری هاخودمونیم-

 .کرد اشاره بغلش به بعد
 درد بیشتر خودم دست که زدم بازوش به مشتی حرص با و گفتم بیشعوری
 .گرفت

 !!غولتشن
 .دچرخی اتاقش دور   تا دور نگاهم اختیاربی کمدش، سمت به رفت شیطنت با
 مدرن، و شیک وسایل یهمه سفید، و مشکی دیزاین با بزرگ کامال اتاق یه

 .اومد خوشم نه خوشتیپ، و پولدار پسر   یه مناسب درست
 اشدکمه بود، سفیدش پیراهن   دکمه بستن   مشغول کردم، نگاه ساواش به دوباره
 من واسه و ندارش و دار ها، شده حجاببی چه بست، سینش روی تا فقط رو
 .بیرون ندازهیم

 .کشید حالتشخوش موهای به دستی و کرد نگاه آینه تو و خودش یکم
 .برگشت من سمت به شد راضی اشقیافه از وقتی
 .گرفت شکل لبش روی مغروری لبخند دید کردن هیزی حال در منو وقتی
 به و کرد خارج ازش رو چیز و رفت کتاباش یقفسه سمت به سریع هایقدم با

 .اومد سمتم
 :گفت و انداخت من به نگاهی دوباره

 .بفرما-
 :گفتم شده مسخ باز، دهن با
 چی؟-
 :گفت و باال انداخت ابرویی شیطنت، با
 اومدی، شدی پا اینجا تا بخاطرش که چیزی همون حضرت،الیاه دیگه جزوه-

 .شب وقت این اونم
 .کردم نگاه بود دستش توی که ایجزوه به

 .کردامی اذیتم داشت
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 که برم عقب سمت به برگشتم شتاب با و گرفتم دستش از رو جزوه حرص با
 !!امچی و امکی من رفت یادم لحظه یه در، به خورد سرم گرومپ،
 و کرد بلند دستش با بودم گرفته پایین که و سرم و سمتم اومد نگرانی با ساواش
 :گفت
 کجاست؟ حواست دختر شد چی-

 نشد؟ چیزیت ببینم
 خوبی؟

 .کردم نگاه سبزش چشمای به
 نیستم خوب نیستم، خوب نه

 !میکنه؟ چیکار باهام داره چشمات
 :زدم لب و گرفتم فاصله ازش قدم یه
 .خوبم نه-

 .نگفت چیزی اما بود نگران نگاهش
 .رفتیم پذیرایی سمت به کردم باز و در برگشتم،

 .رسید من از بعد دقیقا هم ساواش شدم، پذیرایی وارد ویج و گیج
 .گذشت چطوری ساعات بقیه دونمنمی دیگه
 .زدیم حرف سیاوش و سارای درمورد   و نشستیم جون یگانه پیش کمی

 .نیومد بود داشته کار اینکه مثل خان کیومرث
 .گذروندم و شبم ساواش، هاینگاه سنگینی زیر
 .کردم رفتن عزم میشه دیرم داره زیادی کردم حس اینکه از بعد

 .بود نواز مهمون و خوب جون یگانه چقدر
 .کردمی تماشام محوی لبخند و سکوت تو مدت تموم که بود ساواش این فقط
 .شدم سفید و سرخ بس از بودم شده پرست آفتاب خود   نداشت، گفتن حالم که منم

 .خونه برگشتم ماجرا پر شب   اون بعد خالصه
 .چشمم جلو میومد مونافتادن صحنه فقط
 .دمانکر تصادف شد خوب
 دست هم باز اما اینا، و اومدم دیر که زد غر چقدر مامان رفتم خونه وقتی بماند
 نزده زنگ سانیا به که بود یار باهام شانس بازم کرد، آرومش نکنه درر بابا
 .بود
 .اتاقم تو رفتم خوردم چطوری نفهمیدم اصال که شامی خوردن بعد

 اتفاقای به کشیدم دراز تمتخ روی آروم کردم، عوض رو لباسام و زدم مسواکی
 .کردم فکر امروز کل
 .نمیره یادم هیچوقت من که هست هاییروز از یکی قطعا
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 .بیشتر   توش ساواش حضور که مخصوصا
 .رفتم خواب به آروم آروم و شد ظاهر لبام روی محوی لبخند
 
 "بعد هفته یک"
 
 :گفتم صبریبی با گردوندم،می چشم مسافرها بین که حالی در
 کوَشن؟ پس بابا،ای-

 :زد ترش بهم مامان
 .دیگه منتظریم تو مثل هم ما دختر، بگیر آروم-
 نیشش چقدر کردم، نگاه خندیدمی داشت که ساواش به عجز با و ورچیدم لب 

 !!!شل  
 فکر خنده،می داره همش سیاوش، و سارای دنبال   فرودگاه اومدیم که وقتی از
 .بود من یفهقیا بخاطر کنم
 .بودم زدن بال بال حال   در همش آخه
 کنم؟ چیکار خب
 خانوادگی هاندیده مثل هم االن شده، ذره یه داداشم زن و داداشم واسه دلم

 .فرودگاه اومدیم
 .کردم نگاه بودن شده پیاده هواپیما از که جمعیتی به دیگه بار یه
 ما طرف به خوشحالی با داشتن که افتاد سارای و سیاوش به چشمم دفعه یه
 .بودن دیده رو ما اونا انگار وای اومدن،می
 :زدم جیغ اختیاربی هم، به کوبیدم رو دستام و باال پریدم شوق با
 .اومدن سارای و سیاوش...اوناهاَشن-

 .ندادم اهمیت اما کردم حس خودم روی رو هاخیلی متعجب هاینگاه
 بیرون اومد جمعیت بین از که فتادا سیاوش به چشمم رفتم، شون  سمت به دو با
 توی و بغلش پریدم محکم بغض کمی و ذوق با کرد، باز واسم رو دستاش و

 .رفتم فرو شیرنش و گرم آغوش  
 !!خدا دارم دوسش چقدر که آخ

 لحن با بود ایستاده سیاوش پشت   که سارای که چ لوندیممی همو حسابی داشتیم
 :گفت ایگونه اعتراض

 !کنی؟می دزدی شوهر نرسیدم راه از وزهن روشن، چشمم-
 :گفتم و آوردم بیرون براش ته تا و زبونم تمام، ادبیبی با
 !!ها بوده من داداش بشه تو شوهر   اینکه از قبل آقا این-
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 شده تنگ خوشگلش یقیافه واسه دلم چقدر خندید، فقط و نگفت چیزی سارای
 .بود
 با و گذاشت صورتم دور و دستاش سیاوش اومدم، بیرون سیاوش بغل از

 .رفت ضعف براش دلم که بوسید رو پیشونیم دلتنگی
 :گفت مهری پر لحن با
 .داداش یدونه یه یکی بود شده تنگ برات دلم-
 اومد صدقه قربون و اشک با مامان دادم، و جوابش بزرگی لبخند با

 بارون بوسه و صورتش کلی و کردم بغل هم سارای و رفتم کنار مون،طرف
 .ردمک

 .بودن کرده بغض دو هر نبود، مامان از ترکم هم جون یگانه حال  
 .اومدن در هاشونبچه خجالت   از حسابی هم بابا و خان کیومرث
 رو سارای جوری ساواش، مخصوصا نبود، وصف قابل لحظه اون حالمون
 .بوده دور ازش هاسال انگار که کرد بغل
 خدایا....داشتم دوست رو لحظات ینا چقدر من و بودیم خوشحال نهایتبی همه

 !شکرت
 سمت   به و شدیم هامونماشین سوار اینا سیاوش هایچمدون برداشتن   از بعد

 .کردیم حرکت خانکیومرث یخونه
 امکانش اگه حتما که کردم پیچ سوال پاریس درمورد رو بیچاره سارای قدراون
 .زدممی حرف ور ور مامان قول به آخه دوخت،می سوزن و نخ با و دهنم بود
 َتَمرگیدم و شدم ساکت کردم لطف کهاین   ندارم رادیو با فرقی هیچ دیدم که منم
 ....جام سر  
 زد زمین براشون گوسفند یه خانکیومرث رسیدیم، اینا ساواش یخونه به وقتی
 .بود گوشت همش المصب چاقی، چه به
 .شدیم داخل خنده و ذوق کلی با
 .بودیم صحبت و خنده مشغول و روز کل

 .نبود سارای و سیاوش چهره توی خستگی آثار اصال
 .بودن خوابیده و بودن اومده در هواپیما خجالت از حسابی سیاوش بقول
 و دهنم توی گذاشتم ولع با برداشتم، چاقو با رو دستیمپیش توی سیب   از تیکه یه

 .بودم سیب عاشق خوردم،
 :گفتم بابا به رو شوق با یچیز یادآوری با
 .بابا چیزی یه راستی-

 :گفت و کرد نگاه من به لبخند با بابا
 .دخترم جانم-
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 :گفتم هیجان با بود، من سمت به همه نگاه  
 !بودیم؟ گذاشته شمال قرار   داداش و سارای عقد   از قبل که هست یادتون-

 بریم؟ بعد یهفته یا هفته همین چطور  
 !!محشره الشم هوای زمستون تو

 .شد تفکر غرق همه هایچهره
 :گفت شک با مامان

، هوا و ماستدی االن آخه-  شمال؟ بریم چطوری سرد 
 :گفت سیاوش که بزنم حرفی خواستم اعتراض با
 میشه، هم خانوادگی سفر   یه نرفتم، شمال وقت   خیلی که من میگه، راست سایه-

 .عالیه یطیشرا هر تو نداره، زمستون و بهار که شمال تازه
 .دادم تکون سیاوش حرف موافقت معنی به و سرم ذوق با منم

 .شد راضی انگار نگفت چیزی هم مامان
 :گفت و زد لبخندی کیومرث آقا
 .شمال بریم کنم ریست و راست و هامکار کمی من پس-
 :گفت و داد تکون سری بابا حرف، این با
 .بهتر این از چی-
 :گفتم بلند و کوبیدم بهم و دستام اختیاربی
 .!شمال آخجونم-

 می نگاهم چپچپ فقط مامان خندیدن، العملمعکس این به مامان از غیر به همه
 .کرد
 .بودم عیار تمام به آبروَبر   یه که حقا

 :کرد زمزمه که اومد گوشم کنار از بود، نشسته دستم بغل که ساواش صدای
 داری؟ دوست و شمال خیلی-

 .کردم نگاه بهش چشمی زیر دادم، تکون و رمس آروم و زدم محوی لبخند
 .کشید عقب و سرش و زد بزرگ لبخند یه

 .شد هامچشم خیره من مثل اونم
 ساواش چشمای توی که چیزی تنها قبال بخیر، یادش خندید،می فقط هاشچشم
 .بود تمسخر و سردی فقط دیدممی

 وجودم که حسی...آشنا و عجیب حس   یه با همراه...خالصانه محبت   یه االن،
 .کشیدمی آتیش به رو

 که افتاد سارای به چشمم دفعه یه که برگردوندم و روم نشیم، تابلو اینکه برای
 .کردمی َبَرندازم مشکوفانه داشت
 !!خدا رفت آبروم پایین، ریخت یهو قلبم
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 !خنده؟می چرا خندید، و شد خیره ساواش به بعد و زد لبخند یه
 نگاه منو داره هنوز کهاین سرم بر خاک کردم، نگاه ساواش به کنجکاوی با
 !!کنهمی
 اصال ولی بیاد دستش کار حساب تا کردم بهش اخم یه خجالت، از مردم یعنی
 سر نشستم صاف و کردم بغل و دستام شدم، حرصی سر آخر نرفت، رو از

 ؟!کنهمی بازی هیز داره ساواش که چهمن به جام،
 .بود تابلو حد از بیش...خب اما نبود هیزا شبیه گاهشن البته
 گرد چشمام دفعه یه که شدم، خیره سارای به مظلومم چشمای با و کشیدم پوفی
 .شد
 !بینم؟می درست من خدای وای
 !بود؟ آلوداشک...سارای چشمای...چش
 کرد اشاره من به سر با و شد بلند جاش از آروم شد زدم بهت نگاه   متوجه وقتی
 .شدم بلند تندی و شدم منظورش متوجه بشم، بلند
 :گفت ایگرفته صدای با
 .میایم و اتاقم ریممی لحظه یه جون سایه منو اجازه با-

 :گفت و داد تکون و سرش بود بابا با زدن حرف مشغول که سیاوش
 .باش راحت خانومم باشه-

 :گفت و انداخت من به نگاهی هم جون یگانه
 .مادر برو-

 .رفتیم اتاقش سمت   به سارای با نگرانی با و زدم ایصنوعیم لبخند
 توی هنوز انگار بگم، چی دونستمنمی من و بود کرده بغض انگار مدت تموم
 .بودم شوک
 اتاق یه سفید، وسایل ست و طالیی هایدیواری کاغذ با اتاقی شدیم، اتاقش وارد
 .قشنگ و دلباز
 :گفتم نگرانی با شد بسته در که همین

 سارای؟ وبیخ-
 !شدی؟ جوریاین چرا
 فقط گیجی و بهت از بغلم، پرید محکم بعد و کرد نگاهم سکوت تو لحظه چند

 .کنم حلقه کتفش دور و باال بیارم و دستام تونستم
 :گفت آلودیبغض صدای با
 ...روز یه هم ساواش که...که کردمنمی فکر هیچوقت...هیچ سایه ممنونم ازت-

 .بشکنه بغضش خواستنمی انگار نداد، ادامه و حرفش
 چی؟؟ ساواش کردنمی فکر هیچوقت
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 !ساواشه؟ به مربوط االنش حاله
 خوشحالم خیلی واقعا...شده من خوشحالی..خوش باعث اتفاق این حال هر به-

 .ازت ممنونم سایه،
 .میگه چی سارای فهمیدمنمی اصال بودم، شده گیج کل به

 :گفتم و کردم باز و دهنم
 سارای؟ یهچ منظورت-

 !میگی؟ چی
 .شد خارج بغلم از و خندید ریز ریز حرفم این با

 !!عزیزم الهی
 .زدمی سرخی به کمی چشمش و بودن خیس هاشپلک
 :گفت شیطنت کمی با
 بین از کاری اصل برای اشمزه جوریاین...ولی بگم بهت خوادمی دلم خیلی-

 .بگم بهت االن من که نباشه راضی اصال شاید ره،می
 زنه؟می حرف گنگ اینقدر سارای چرا شدم، تر گیج بودم گیج
 :بگم و بزنم پلک تند تند تونستم فقط
 !چیه؟ منظورت چی،-

 :گفت آروم شد، محبت از پر دوباره نگاهش
 .فهمیمی بالخره-

 زودی به خودم گفتمی بهم حسم اما چیه منظورش بودم کنجکاو خیلی
 .فهمممی
 .بشم آب خجالت از شدمی باعث سارای نگاه   طرز فقط
 اتاق از باهم بعد و کرد بغلم دیگه بار یه دادم، تکون و سرم و شدم بیخیال پس

 ...شدیم خارج
 

 آینه، تو خودم کردم چک از بعد و برداشتم میزم کشوی توی از رو هندزفریم
 .بشم خارج دادم رضایت

 :زد ادد مامان که رفتم پایین ها پله از تند
 .دخترم افتیمی نکرده پایین،خدای بیا هاپله روی از تریواش یکم سایه-

 :گفتم و بوسیدم رو نازش یگونه عشق با رفتم، مامان سمت به و زدم لبخندی
 .من بانوی چشم-
 :گفت و خندید لذت با
 کجاست؟ چمدونت رو، خودت نکن لوس-
 :گفتم خنده با
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 .ماشینش تو گذاشت بابا به دادم-
 .بریم ماهم بیا پس خوبه،-
 .شدیم خارج خونه از مامان با و دادم تکون سری ذوق با
 و بابا و کردیم پاگشا هم سارای هفته دو این تو گذشت،می شب اون از هفته دو

 .شمال بریم تا دادن سامون و سر کارهاشون به خان کیومرث
 .دارم نهیجا کلی من و بریم، خوایممی که بود روزی دقیقا هم امروز
 .زدمی حرف گوشی با همزمان و زدمی قدم حیاط تو داشت بابا
 .سیاوشه که گفت لب حرکت با ما دیدن با
 کنن توقف خوانمی که جایی اولین مورد در داشتن که فهمیدم حرفاش بین از

 .زننمی حرف
 :گفت ما به رو و کرد قطع بابا دقیقه دو بعد
 .کنیم حرکت بشین سوار خب-

 .شدم ماشین سوار و پذیرفتم میل الکم با من
 یه بود قرار بود، سپرده سرایدار به رو خونه بابا شدن، سوار هم بابا و مامان
 ....باشیم داشته شمال به روزه ده سفر
 بدون ذاشتم،می بابا و مامان سر   به سر و خوردممی وول جام سر خنده با
 ...انتظارمه در چیزی چه باشم داشته خبر کهاین
 گذاشتم رو بود جدید هایآهنگ از پر که رو فلشم کردیم، حرکت اینکه محظ به
 .نکردم توجه هم مامان غرهایغر به دادم، قر همشون با هم حسابی ظبط، تو

 راضی و دانشگاه مدیر چطور که بماند بودم، کرده خداحافظی دخترا با دیروز
 جبران تونستممی و بود خوب درسم شکر رو خدا دانشگاه، نرم روز ده تا کردم
 .کنم
 حرکت باهم که بود قرار اونجا خان، کیومرث یخونه رسیدیم مین بیست بعد
 .کنیم
 .بشیم ماشین تا سه بود قرار
 بلندش شاسی با سیاوش شد، باز قصرشون بزرگ یدروازه که زد بوقی بابا
 بیرون اومد

 رو اشگونه و سیاوش بغل پریدم ذوق با شدیم، پیاده ماشین از باهم همزمان
 که وقتی از چرا دونمنمی رفت، صدقم قربون و خندید فقط اونم بوسیدم،
 موضوع این اما میشم، دلتنگش زیاد رفته ما پیش از و کرده ازدواج سیاوش

 فکرش که ممکنه هم و کنهمی اذیتم و میشه پرو هم چون نگفتم خودش به رو
 از رو سیاوش من بشه، دور سارای از که بشه باعث همین و بشه من درگیر
 .کنم ناراحتش خواستمنمی شناختممی بهتر خودش
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 نبود گل دختر   این حیف   کردم، بغل رو سارای محبت با و شدم جدا ازش
 !بشه؟ ناراحت

 از قبال مثل دیگه کردم، سالم خان کیومرث و جون یگانه با خنده و شوخی با
 .کشم نمی خجالت خان کیومرث

 بزرگواری خیلی کردم، آشکار واسش رو خودم کامل شخصیت قشنگ یعنی
 .گرفت نمی جدی رو هامشوخی و داشت دوستم دخترش مثل که کردمی
 خشکم و برد ماتم بگم اگه یعنی افتاد، ساواش به نگاهم که بودم فکرا همین تو
 .نگفتم دروغ زد
 فقط بود، زده مشکی شیک یلیخ اسپرت تیپ یه کردم، آنالیزش باال به پایین از
 .شده خواستنی و جذاب حسابی بگم تونستممی

 و دهنم آب بشنوه، رو صداش کسی ترسیدممی که بود باال قدراون قلبم ضربان
 .کردم نگاه چشماش به و دادم قورت
 چند دیدم، سبزش چشمای تو رو شیطنت برق کرد،می نگاه من به داشت اونم
 :گفت رومآ و شد نزدیک من به قدم
 .حضرتالیاه سالم-

 :گفتم گیج
 .سالم...س-
 !دختر؟ چته آخه د   دادم، قورت و دهنم آب دوباره سختی به

 .باش آروم
 :گفت و باال پرید ابروهاش

 .بودی ترپاک چشم قبال میگما،-
 :گفتم و شدم ُمَسلَط خودم به
 .پاکم چشم هماالن من چی؟ یعنی-

 !!بیشور خندهمی خوشگل چه خندید،
 :گفت و زد چشمکی

 .بگی چی نگی و این-
 گذاشت هاشچشم روی و عینکش و گفت رو این

 !!بگذرون بخیر خدا، هوف
 و جون یگانه شدن، بابا ماشین سوار بابا و مامان زدن، حرف یکم بعد

 ماشین سوار هم سیاوش و سارای خودشون، ماشین سوار   هم خانکیومرث
 .شدن سیاوش
 مثل برگشته بخت منه فقط وسط این شد، فراریش سوار رفت که هم ساواش
 .بودم مونده تنها وسط خرس
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 ماشینش شیشه از رو سرش سیاوش که بود آویزون و ضایع امقیافه جوری
 .بزغاله کوفت خندید، هرهر و آورد بیرون

 :گفتم اخم با
 !چته؟...مرض-

 :گفت و شد تموم خندیدنش
 .ها جلوته ماشین تا سه یگه،د شو سوار برو خب-

 :گفت اعتراض با سارای
 .نکن اذیت رو جون سایه جان سیاوش ا ه-

 امخنده هم کرد، خم و سرش نمایشی و گذاشت اشسینه روی و دستش سیاوش
 .حرص هم و گرفت
 .نگفت چیزی دیگه آخه داد، گوش سارای حرف به هم خوب چه

 :گفت مهربونی با من به رو سارای
 .شو سوار داری دوست ماشینی هر نباش، ناراحت عزیزم-

 :گفت و پایین داد رو ماشین شیشه هم مامان
 .کنیم حرکت خوایممی دیگه، شو سوار بیا دخترم خب-

 باباشون ماشین سوار خواستمنمی چرا دونمنمی شد، آویزون املوچه و لب
 ...بشم
 :اومد ساواش صدای که برداشتم بابا ماشین سمت به قدم یه نارضایتی با
 .میاد من با خانوم سایه امیری، خانوم نباشید نگران-

 .شدم خیره جلوم به باز دهن با و شدم خشک جام سر
 :گفت زده ذوق مامان

 راحت عجوبه این سروصداهای این دست از هم تیرداد منو جان، ساواش باشه-
 .میشیم

 آیا؟ بود من با
 من به زهرمار برج این جلوی مامان رسما یعنی مد،او ساواش خنده صدای
 کرده؟ بازی نامزد هوس خر، سر   گفت
 .رفتم ساواش ماشین سمت به حرص با و شد آویزون املوچه و لب

 دلت چطور)بهم کوبیدم محکم و در و شدم سوار کنم نگاهش اینکه بدون
 (؟!اومد
 .شد خنک دلم یکم

 .شد محوی لبخند و نگفت چیزی
 .کرد حرکت هم ساواش هاماشین حرکت با نهمزما
 باشیم؟ ماشین تا سه نبود قرار مگه
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 .دونمچمی
 .کنم لج خواستممی خب ولی ها؛ساواش پیش بودم اومده بود نیومده هم بدم حاال
 .گذاشت هیراد حمید از جدید آهنگ یه و ظبط سمت برد دست

 :گفت همزمان
 گیری؟نمی تحویل-

 .نبینه و لبخندم تا وندمبرگرد پنجره سمت و سرم
 .میاد بدش محلیبی از دونستممی

 بین برداشت پام روی از و دستم که بود نگذشته فکرم از زیادی زمان هنوز
 :گفت بود رانندگیش به حواسش که همزمان گرفت، دستش

 .میاد بدم محلیبی از...سایه نگیر ازم و نگاهت-
 .شد کشیده جا سه به ذهنم برگشت، و رفت نفسم

 .حرفش دستاش، گرمای قلبم، ضربان
 .نکردم اعتراضی و نگفتم چیزی منم نکرد، ول و دستم دیگه
 آروم شدم، بیدار خواب از دستی هایتکون با که بود گذشته چقدر دونمنمی
 .کردم باز رو خمارم هایچشم
 .کردم اهنگ کرد،می نگاه من به مهربون که ساواش صورت به تعجب با
 بودم؟ خوابیده کی من

 و بود گرفته دستش بین رو دستم ساواش که بود این بود یادم که چیزی آخرین
 .شد گرم چشمام هم بعدش رفتم، فرو عجیبی یخلصه تو من
 روش من و رفته عقب صندلیم که فهمیدم کردم نگاه اطرافم به دقیق که یکم
 .مبود نکرده و کار این من بودم، افتاده دراز
 کرده؟ ساواش یعنی
 !خانم؟ سایه-
 .کردم نگاه بود، کرده صدام خواستنی و گرم اینقدر که ساواش به تعجب با
 :گفت مهربونی لحن با
 .برسیم نمونده چیزی دیگه بخوریم، غذا بریم عزیزم شو پیاده-

 :گفتم و زدم لبخندی
 .باشه-

 .شدم پیاده و گرفتم ازش و نگاهم
 .کردم بو رو هوا لذت با وزید، صورتم به باد شدنم، پیاده محض به

 .بودن شده پیاده ماشیناشون از هم بقیه و بابا و مامان
 :گفت ساواش به شیطنت با سیاوش

 خورد؟ و ُمخ ت چقدر بگو، و راستش-



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 .شدم خیره سیاوش به حرص با من ولی کردن، نگاه ما به خنده با همه
 :گفت خندید ساواش

 .داشتن تشریف خواب االن تا شما خواهر هیچی، بخدا-
 و خاروند و سرش بود، دیدنی سیاوش قیافه خنده، زیر زدن همه حرفش این با

 :گفت هاگیج مثل
 .نداشتا سابقه خالق، جلل-
 چشمک بهم و خندید ساواش دفعهاین که زدم سفتش بازوی به مشتی حرص با
 .زد
 .بخوریم غذا تا شدیم رستوران وارد خنده و شوخی با

 .گشنمه فیل قد فهمیدم که بود ونجاا تازه
 .شستیم رو دستامون و دستشویی سمت رفتیم سارای با

 .نشستم ساواش جلوی دقیقا جون،یگانه کنار من برگشتیم که وقتی
 .دادیم و مخلفاتش و جوجه سفارش همه، خواست به و اومد گارسون

 .خندیدیممی سیاوش و ساواش هایشوخی با بودیم غذا منتظر که مدتی تموم تو
 .بودم خوشحال منم ساواش، خوشحالی از چرا دونمنمی
 .شناختم رو واقعیش اخالق که بود خوب چقدر
 .بود خونگرم و مهربون خیلی
 .ساواش به برسه چه کردم، فراموش و آبادم و جد دیگه غذا آوردن با

 .چسبید خیلی خوردم، بود توانم در که جایی تا حسابی
 .بودم ضایع خیلی آخه خندید، بهم چقدر ساواش که بماند
 .دیگه بود گرسنم خب ندادم، اهمیت
 راهی دوباره کردن، حساب از بعد و شد تموم دارمون داستان ناهار خالصه
 .شدیم
 ...نشستم ساواش ماشین توی هم باز من
 .کردم اذیتش و گذاشتم ساواش سر به سر رو مونده باقی راه کل دفعهاین
 خیلی که هم وقتا بعضی خندید،می یا داد،می رو جوابم و آوردنمی کم اونم البته

 .کردمی اخم و خوردمی حرص کردممی شلوغش
 .کردم کیف کلی که بگم خالصه

 با بود، دریا روی به رو دقیقا که اینا خان کیومرث ویالی به رسیدن محض به
 زیاد دریا دادمی نشون که دریا جمو صدای شنیدن با شدم، پیاده ماشین از ذوق
 .پریدم باال به و کشیدم جیغی شوق با نیست دور هم
 !!آفتاب غروب  ...شمال...دریا آخجون وای
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 هارو عاشق ادای و بزنم قدم ساحل کنار باهاش که داشتم کم نفر یه فقط
 .دربیاریم

 :اومد گوشم بغل از ساواش صدای خنده، زیر زدم تفکرم این با
 !شیطون؟ خندیدی که کردیمی کرف چی به-
 .خوشگله هاچشم این چقدر کردم، نگاه مهربونش و گرم چشمای به
 :گفتم ایآهسته صدای با
 .هیچی-

 .گرفت ازم و نگاهش و زد لبخندی
 به دیدنش محض به بردارم، رو چمدونم تا رفتم بابا ماشین سمت به ویج و گیج
 .افتادم کردن غلط
 رفته و بودن برداشته رو خودشون وسایل بابا و مانما بود، سنگین خیلی آخه
 وسط این بودم مونده بود، درگیر خودش وسایل با که هم سیاوش ویال، تو بودن
 .بیاره رو چمدونم تا بزنم کیو مخ

 بیرون بیارمش عقب صندوق از ایممورچه زور با تا کردم سعی و کشیدم پوفی
 کرده و کار این که ساواش به هاگرفته برق مثل نشست، دستم روی دستی که
 .کردم نگاه بود
 !گرمه؟ دستاش قدراین چرا
 معمولی کیف یه که انگار برداشت، رو چمدونم حرکت یه با و کنار زد و دستم
 .بودا سنگین بخدا کرده، بلند رو
 !!بازو و زور ایول

 :گفت غرور با قیافم دیدن با ساواش
 !آوردی؟ یزد بار رو اتاقت کل موندن روز ده واسه-

 .شد اشخنده باعث فقط که گرفتم خودم به مظلومی قیافه
 ...رفتیم ویال سمت به ساواش هایشوخی با خالصه
 .بود شیک و خوشگل خیلی افتاد، ویال بیرونی   نمای به چشمم
 داخلش داخل، رفتیم ساواش با و گرفتم بیرونش از چشم بود، بزرگ هم حسابی

 .بود نازتر خیلی ونشبیر از
 :گفت خستگی با و نشست مبل روی مامان

 میاری؟ واسم آب لیوان یه دخترم، جان سایه-
 !!واه
 .کجاست آشپزخونه بدونم کجا از من

 :گفت مهربونی با زد، روم به لبخندی و فهمید و این سارای
 .مادرجون میارم االن من-
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 .رفت سالن انتهای سمت به هم بعد
 :گفت و نشست مامان رکنا جون یگانه

 یه ریممی هم بعد کنیم،می استراحت هااتاق تو ریممی فعال ایم،خسته همگی-
 چطوره؟ زنیممی دوری
 .دادن رضایت همه بود، خوب خیلی
 .داد مامان به و آب و اومد سینی یه با سارای
 هر انگار سارای سیاوش، بحالخوش من، دارم مهربونی داداش زن عجب
 .شدمی زیباتر و ترخوشگل روز
 :گفت خان کیومرث کردیم، استراحت که یکم
 .بدم نشون رو هاتوناتاق بفرمایید-

 .برداشتن رو وسایلشون و کردن تشکری مامان و بابا
 بیخیال که کردم نگاه ساواش به برگشتم تعجب با افتادم، چمدونم یاد دفعه یه

 رفت،می  باال طبقه به که مارپیچی هایپله سمت به و بود برداشت   و چمدونم
 .کرد حرکت
 !نشد؟ خسته دنبالش، رفتم منم

 .اومدن باال هاپله از هم سارای و سیاوش
 این مگه بشن، مستقر پایین طبقه هایاتاق تو خواستنمی انگار ترهابزرگ اما
 !داشت؟ اتاق چندتا ویال
 .بود در چهارتا با کوچیک راهرو یه که رسیدیم باال طبقه به

 :گفت  ایسار
 دو تخت با اتاق یه کنارش هست، حمام و دستشویی چپ، سمت اولی در این-

 هست، ساواش اتاق راست سمت اولی در اون سیاوش، منو برای نفرست
 .جان سایه مال کنارشم
 .کردم حرکت اتاقم سمت به حرف بدون و گفتم ای باشه

 .رفتن اتاقشون سمت به هم سیاوش و سارای اومد، دنبالم هم ساواش
 .شدم وارد و کردم باز و در
 حسابی اما باشه ساده خیلی اتاق کردممی فکر خوردم، جا حسابی اتاق دیدن با

 هم قد تمام پنجره یه کرمی، و سفید تخت و کمد با کرمی دیوارای بود، خوشگل
 .بودن کشیده ضخیمی پرده که داشت
 :گفت و گذاشت تخت کنار و چمدونم ساواش

 ی؟ندار الزم چیزی-
 :گفتم و دادم تکون و سرم
 .مرسی نه-
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 ...شد خارج اتاق از و زد لبخندی
 رو لباسام تموم و کردم باز رو زیپش رفتم، چمدونم سمت و کشیدم عمیقی نفس
 خوبه کردم، عوض شلوارک و تاب با  هم رو خودم لباسای چیدم، کمد توی
 .هست گرم اتاق
 .شدنمی روم خب اما حموم مبر خواستمی دلم خیلی
 وویی...میشه واویال دیگه و اومد هم ساواش دیدی دفعه یه که، نداشتم شانس
 .دور به خدا
 .نمیشم آدم سرم، توی زدم یکی فکر این با

 دیگه چیز یه خونه توی خودم تخت اما نرمه، چه جونمای تخت، روی پریدم
 .بود
 .بردنمی خوابم اما بخوابم یکم کردم سعی
 .بودم خوابیده خرس قد   ساواش ماشین تو

 .برداشتم رو گوشیم و سرم زیر گذاشتم رو دستام از یکی
 .بشه وا دلم بلکه کنم بازی اس همتا با یکم بذار
 :دادم پیام بهش
 .تمام بده جواب بامزه یملکه به حضرتالیاه از-

 .شدم جوابش منتظر و خندیدم ریز ریز
 :بود هنوشت اومد، ا س واسم بعد یکم
 .تمام گوشم به حضرت،الیاه به بامزه یملکه از-

 :نوشتم
 !چطوره؟ اوضاع ببینم بگو -

 !هست؟ َمَبری خبر
 :نوشت کردن صبر یکم بعد
 بگم؟ و کدوم زیاد   که خبر-
 :کردم تایپ تند تند
 .رو همش-

 :بیاد پیامش که کشید طول یکم
 آرتین و آیسا شمال، رفتی و گرمه سرت شما وقتی از که بگه براتون جونم-

 قدم دانشگاه محوطه تو باهم عاشق کفتر دوتا مثل جنبه،می گوششون و سر
 .زننمی
 .بود گذاشته تهوع حالت استیکر یه بعد

 بهم میاد، خوشش آیسا از آرتین که دونستممی نداشت، تعجب خندیدم،
 .اومدنمی
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 :نوشتم
 خبر؟ چه دیگه مبارکه، خب-

 :داد اس عسری کردم، ارسال رو پیام
 نگارم؟ خبر من مگه-

 کنم تایپ چیزی اینکه از قبل خوره،می حرص داره دونممی خوب خندیدم، بلند
 :داد اس
 .ریزهمی دندونات نخند-

 !داشت؟ غیبعلم شد، گرد چشمام
 :داد پیام دوباره

 .نکن تعجب-
 ؟!ن*ج نکنه هللا،..بسم
 .شدما خل باز پوف
 :دادم اس
 .فهمیدم بابا باشه-
 .فرستاد خنده تیکراس

 :کردم تایپ
 .کوفت-

 :داد جواب
 .بای ندارم شارژ نده اس...دلت تو-

 ...زدم زل سقف به و کردم تایپ خداحافظی و باشه
 !اومده؟ خوششون هم از واقعا آیسا و آرتین یعنی
 ازمب اما باشه کرده شلوغش همتا شاید ندیدم، ازشون چیزی حال به تا که من
 .خوشحالم واسشون...باشه راست اگه
 !حسادت؟ یا حسرت مثل...مثل دارم، حسی یه ولی
 !شده؟ چم پوف
 آخه؟ بخورم حسرت باید من چی واسه
 کردم زیاد خیال   و فکر اونقدر کشیدم، دراز دمر و زدم چرخی حتما، شدم خل
 ...خوابیدم بزور و گرفت درد سرم که
 موهای و بود تنم هم بلند سفید لباس یه بودم، یسبز سر و زیبا خیلی دشت توی

 .بهشت   اینجا که کردممی حس بود، ریخته دورم آزادانه طالییم
 .کردممی نگاه زیبا طبیعت به و داشتمبرمی قدم هاچمن روی آروم آروم
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 و تر تیره سبز، سر طبعیت اون و تر تاریک هوا رفتممی جلوتر چی هر
 همه اون از خبری دیگه اومدم خودم به وقتی که جایی تا شدمی ترترسناک
 .بود شده بیابون مثل جاهمه نبود، زیبایی
 عمق از منو نفر یه انگار شنیدم، صدایی که چرخیدممی خودم دور ترسیده
 :بود زده صدا چاهی

 .سایه-
 منو و بود ایستاده که دیدم و کسی دوری خیلی فاصله توی گشتم، صدا دنبال
 .کردمی نگاه
 .کیه فهمیدم دقت کمی اب

 .بود ساواش...من خدای
 :گفت غمگینی لحن با دوباره

 سایه؟ چرا-
 کردی؟ و کار این چرا

 مشکی لباس دست یه و بود ناراحت خیلی صورتش چیه، منظورش نفهمیدم
 .من برعکس درست بود، پوشیده
 .شد محو دود مثل یهو که بردارم سمتش به قدمی خواستم
 جای سر درست ایندفعه ریختم، اشک و زدم صدا و اسمش بلند شدم، خشک
 تیپ با بود مرد یه شد،نمی دیده صورتش اما شد ظاهر دیگه شخص یه ساواش
 .مشکی
 .کردممی حس رو نگاهش برق کنه،می نگاه منو داره کردممی حس

 .تونمنمی دیدم که کنم حرکت خواستم دوباره
 مار یه ریخت، دلم که کردم نگاه مپاها به بود، شده میخ زمین به پاهام انگار
 .زدم جیغ وحشت با بود، زده حلقه پام مچ دور سیاه بزرگ
 ...شد قاطی مرد اون یخنده با جیغم صدای

 
 رو زدنم پا و دست جلو داره سعی نفر یه که کردممی حس زدم،می پا و دست
 .بگیره
 :شنیدم و کسی نگران صدای

 .باش آروم دیدی، کابوس بیدارشو عزیزم، سایه-
 نفس نفس و بودم کرده عرق بود، گرمم خیلی کردم، باز رو هامچشم وحشت با
 .زدممی

 فهمید لرزید، چونم و کردم بغض دیدنش با بود، نشسته سرم باال نگران ساواش
 :گفت و کشید آغوشش توی منو آروم و
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 .بود خواب یه همش شد تموم آروم، هیس-
 .کردم هقهق و زدم چنگ پیرهنش به شدم،نمی آروم من ولی
 :گفت و زد صدا رو اسمم ناباور و شد شوکه هقمهق صدای از
 ؟!سایه-

 کنی؟می گریه
 :گفتم لرزونی صدای با بود، گریه و اشک فقط جوابم

 ...من خیلی...بود بد خیلی...خیلی ساواش...سا-
 کرد،می نوازش رو هاممو دیگش دست با و بود گرفته بغلم دستاش از یکی با

 :گفت و پرید حرفم وسط همزمان
 باشه؟ کن فراموشش بود کابوس یه همش شد تموم عزیزم، بسه-
 .شد موهام نوازش مشغول دوباره و زد موهام روی ایبوسه حرفش این با

 .لرزید دلم نگفتم، چیزی من ولی
 داشت؟ ایمعنی چه خوابم خدایا
 !بشه؟ چیزیش ساواش اگه...اگه
 !!نه یوا
 :نالیدم گریه با
 .نذار تنهام نرو، ساواش-
 :گفت عجز و نگرانی با
 شده؟ چت تو جام،همین رمنمی جایی من عزیزم-
 ...خوابم...خوابم-

 :گفت و حرفم وسط پرید دوباره
 بزن صورتت و دست به آبی یه شو بلند شد، تموم نگو، هیچی عزیزم باشه-

 بیدارت اومدم فقط من بیرون، بریم قرار   ،هستن ما منتظر پایین همه پایین بریم
 .بینیمی کابوس داری دیدم که کنم
 .شدم خیره چشماش سبزی به شدم، خارج بغلش از و کشیدم آهی
 بود؟ شکلی اون خوابم توی ساواش   چرا خدایا

 !گالیه از پر و غمگین
 .ببینم سبزش چشمای تو چیزی مهربونی و خوشحالی از غیر خوامنمی من
 داره؟ ایمعنی چه اینا خدایا مار اون مرموز، خصش اون
 .شدم خارج فکر از دستم روی ساواش دست نشستن با

 .بیاد در نگرانی این از تا بزنم لبخند کردم سعی بود، نگران چشماش هنوز
 .بشه من درگیر و ناراحت خوامنمی
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 شیطنت با کنه، عوض رو جو خواست و کشید راحتی نفس لبخندم دیدن با
 :گفت
 کن لطف یکم شدی، هاچینی شبیه بشور رو صورتت برو شو بلند دیگه خب-

 .نشده سبز علف بقیه پای زیر تا حاضرشو ترسریع
 .اومدم پایین تخت روی از و خندیدم رمقبی

 من چرا زد،می تند تند بودم کرده حس خواب توی که ترسی بخاطر قلبم هنوز
 دیدم؟ رو خواب اون
 افته؟یب اتفاقی قرار   یعنی
 .بشه دور سرم از فکرا این تا دادم تکون راست و چپ به رو سرم
 بگذرونم خیال و فکر به رو شمالم تو خانوادم با که مدتی این تو خوامنمی

 !خواب این مورد در مخصوصا
 .زدم لبخند و کشیدم عمیقی نفس

 یکم شد، مالیم و آروم و کشید پر نگرانش نگاه دید منو لبخند وقتی ساواش
 .کنهمی نگاه رو پام تا سر شیطون داره فهمیدم که گذشت
 :گفت و پایین انداخت و سرش و شد سرخ دید منو متعجب نگاه که همین

 .شو حاضر تو بیرون رممی من-
 .شد خارج اتاق از سریع و نموند من جانب از حرفی منتظر
 چیه ارشرفت دلیل فهمیدم من که کشید طول دقیقه چند
 .....من شلوارک و تاب
 

******* 
 

 پیدا من از تر پرو...خب اما کردم نفرین و دادم فحش و خودم چقدر که بماند
 !نمیشه
 منو شد، شروع اصلی شیطنت تازه که بود اونجا رفتیم، ساحل لب هم با همگی

 پاشیدیممی آب اشساو و سارای به و بودیم کرده یکی به دست باهم سیاوش و
 و کردنمی نگاه ما بازی آب به و بودن نشسته هاشن روی هم باباها مامان
 .خندیدنمی
 موهای...هاش قهقهه محو بودم، شده ساواش دل ته از هایخنده محو من اما

 تپش و بلرزه بیشتر لحظه هر دلم بود شده باعث همه...پیشونیش به شده خیس
 !بشه بیشتر قلبم

 ....دارم دوسش
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 .زد خشکم جام سر زده بهت خودم، پیش اعتراف این با
 دارم؟ دوست...دوست رو ساوش من...من یعنی خدایا شد، تر چشمام
 .کردمی برخورد سینم دیواره به محکم که بود قلبم تند ضربان فقط جوابم
 !!خدایا... من نمیشه باورم
 :گفت آروم و اومد جلو نگران که دید چی صورتم تو ساواش دونمنمی
 خوبی؟ سایه-
 !نیستم خوب لعنتی نه
 کردی؟ چیکار باهام تو خوامتمی چقدر که فهمیدم االن من

 .دزدیدم ازش و نگاهم دلم، توی هایحرف برخالف
 :گفتم مامان به رو
 .شده سردم خیلی ویال، تو برگردم...من میشه مامان-

 :گفت شاکی و نگران مامان
 خورد؟می دردت چه به بازی آب سرد هوای این توی نخوری، سرما نهک خدا-
 :گفت من به رو کیومرث آقا
 .کن همراهی ویال تا رو جان سایه پسرم ساواش باش، راحت دخترم برو-
 .شد بلند نهادم از آه

 دستای توی و سردم دست دیگران به توجه بدون و کرد قبول سریع ساواش
 .گرفت گرمش
 !!داشتم دوستش زد،می چنگ گلوم بغض به چیزی هر از مدل توی شیرینی
 .بودن زدن حرف و خنده مشغول همه
 هم بودم فهمیده بهش و حسم که االن شدم، همراه ساواش با قدم به قدم
 .خواستمنمی هم باشم، کنارش خواستممی
 چی؟ باشه نداشته دوستم اون اگه
 چی؟ میدم دست از رو ساواش من که باشه معنا این به خوابم اون اگه
 :اومدم خودم به اشزده بهت صدای با
 کنی؟می گریه داری تو...تو ببینمت، سایه-

 !گریه؟ چی
 .بود خیس کشیدم، صورتم روی و دستم
 .شدم خیره بهش گریه و عجز با

 بگم؟ بهش چی
 :گفت ناراحتی با صورتم دیدن با
 کنی؟می درگیرش و خودت قدراین چرا بود، ساده کابوس یه فقط اون عزیزم-

 :گفتم حرفش به توجه بدون
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 .ساواش-
 .کرد نگاهم جوری یه

 :گفت خاصی مهربونی با بود، کرده غافلگیرش صدام لحن که انگار
 .جانم-

 :گفتم و شدم تر نزدیک بهش کمی
 اعتماد بهم و نزاری تنهام دیمی قول...ولی زنممی و حرف این چرا دونمنمی-

 کنی؟
 از که کردم حس قشنگ زد،می موج توشون اطمینان حس و زد برقی چشماش

 :گفت دلش ته
 .زارمنمی تنهات هیچوقت سایه، داشت خواهم باورت و داشتم باورت همیشه-
 !گرفت آروم دلم
 حضرتالیاه به ملقب امیری سایه من، که کنممی اعتراف کامل جاهمین من آره

 زهرمار برج فرنیک شساوا رقیبم عاشق چل و خل دختر چهارتا سرگروه
 .شدم

 ...پوشوند رو چهرم لبخندی
 

 《ساواش زبان از》
 

 خوشحال خوشحالیش با گرفت، آروم دلم پوشوند، رو زیباش چهره لبخندی
 .داغون ناراحتیش با و شدممی
 .کشمنمی دست نظیربی دختر این از هیچوقت من
 سرگروه مار،زهر برج به ملقب فرنیک ساواش من کنم،می اعتراف من آره

 به دنیا دختر ترین لجباز ترین، شیطون ترین، تخس عاشق   دیوونه، پسر چهارتا
 .شدم امیری سایه حضرتالیاه اسم
 !!خدا داشتم دوست رو عاشقی حس این چقدر
 بهش و دادم گوش دلم فرمان به دل ته از کنم، بغلش که داد فرمان بهم دلم

 ...رفتیم فرو هم آغوش تو دو هر نهمزما درخشید، آبیش چشمای شدم، نزدیک
 

 《راوی》
 

 .شدن عاشق اونا کردن، اعتراف سایه و ساواش آره،
 .نیست ها آسونی این به موندن عاشق اما



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 به برای باید اونا میده، پس رو امتحان این عاشقی هر بشن، امتحان باید اونا
 ...نمیشه جنگ بدون عشق چون بجنگن شونعشق آوردن دست
 
. 

 《سایه زبان از》
 آرامش یه آرامش، میگن این به آره رفتیم، فرو هم آغوش تو دو هر همزمان
 .کنم عوضش چیزی با نیستم حاضر که شیرین و خالص
 فرق کرده بغل منو ساواش که بار هر با آغوش این که بخورم قسم حاضرم
 برای کدومهیچ...ولی داره حس من به اونم که فهممومی  کنممی حسش داره،

 .بود نرسیده وقتش هنوز شاید شدیم،نمی قدمپیش کردن اعتراف
 برای بود، سرد هوا و بودم خیس کهاین بخاطر اما بود گرم آغوشش که درسته

 .لرزیدم خودم به لحظه یه
 و کرد صورتم قاب رو دستاش نگران شد، جدا ازم آروم که کرد حس و لرزشم
 :گفت
 آره؟ شده سردت-

 .بخوری سرما ترسممی داخل، بریم باش زود
 عشقت که خوبیه حس چقدر شد، آب دلم تو شیرینی دنیا یه اندازه نه، که قند

 .باشه نگرانت
 .گفتم ایباشه و زدم لبخندی خجالت با

 .کردیم حرکت ویال سمت به باهم و گرفت و دستم
 .رفتمی آبروم وگرنه ندید، حال اون تو رو ما کسی شد خوب
 .کردم نگاه بهش چشمی زیر و کشیدم ایسودهآ نفس
 داشته دوستش اینقدر بعد و شدی نفر یه عاشق بفهمی روز   یه میشه مگه خدایا
 !باشی؟
 کشفش امروز و دارم و حس این وقته خیلی نشدم، عاشقش روز   یه من اما

 .کردم
 .نفهمیدم ترزود که بودم خل چقدر بینممی کنممی دقت که حاال
 :گفت من به رو شدیم ویال وارد باهم
 .نخوردی سرما تا کن عوض رو لباسات برو زود-
 :گفتم و کردم اشاره پاش تا سر به
 .خیسی خودتم-
 تو زد کالفگی با و کرد وضعش و سر به نگاه یه تعجب با حرفم این با

 .بخندم شد باعث که پیشونیش



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 :کرد زمزمه آرومی خیلی صدای با لبزیر
 .که زارینمی آدم واسه حواس-
 .خندیدم دلم تو و گزیدم و لبم
 .شدیم هاموناتاق وارد و رفتیم باال طبقه سمت به باهم
 .داشتم آبگرم دوش به نیاز بود، سردم خیلی
 .نداشت حموم اتاقم که بد چه
 .برداشتم هم نیازم مورد لوازم و حوله و برداشتم تمیز لباس دست یه

 .کردم باز و در آروم
 .نبود خبری خب
 .کردم باز و در و حموم سمت رفتم پاورچین ورچینپا

 .حموم واسه بود زده لک دلم آخیش
 .دوش زیر رفتم و آوردم در و لباسام
 اتاقم وارد و اومدم بیرون حموم از اینکه بعد گذشت، خوش خیلی روز اون
 .پایین طبقه رفتیم هم ساواش منو و اومدن هم بقیه بعد دقیقه چند شدم،
 .بودن کرده درست مفصل شام یه جون یگانه و مامان
 .بود کرده سرگرم حسابی رو ما هاششوخی با هم سیاوش

 روی که غذایی هر از نامحسوس و بود من پی همش ساواش نگاه   شام میز سر
 .ریختمی بشقابم توی و بخورم کردمی مجبورم بود میز

 حس کردمی رفتار باهام نطوریای وقتی خب ولی داشتم دوست رو هاشمحبت
 .دادمی دست بهم بودن خرس
 که اونقدر خوردم، غذا دانیاسور یه قد خالصه نیست، آدم مثل هم شدنم عاشق
 .کنم جمع و میز تا بلندشم جام از نتونستم اصال

 ایفا رو سیرابی نقش که منم کشیدن، جون یگانه و مامان و سارای رو زحمتش
 .کردممی
 .کردمی نگاهم لبخند با همش و رسیدمی نظر به راضی خیلی ساواش البته

 .کنهمی رو همه جلو منو دست این آخرش
 سیاوش هایشوخی و ساواش هاینگاه زیر شب اون خالصه ببین، نه میگی
 .بخوابیم تا رفتیم هاموناتاق سمت به نشینی شب یکم بعد و شد تموم خوب
 .داشتبرنمی سرم از دست ساواش فکر اما بودم، خسته خیلی
 .رفتمی ویلی قیلی دلم و افتادممی سبزش چشمای یاد همش
 ...رفتم بخواب آروم آروم تا که کردم فکر بهش قدراون
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 نمیشه جنگ بدون عشق رمان دوم فصل
 
 :گفتم و کردم اشاره ویترین توی محلی لباس به ذوق با
 .هخوشگل چقدر لباس اون مامان وای-

 :گفت و زد لبخندی و انداخت لباسه به نگاهی مامان
 بخریش؟ خوایمی نازه، خیلی آره-

 بپوشمش؟ کجا بخرمش بابا، نه: گفتم آویزون لوچه و لب با و کردم فکر کمی
 .خیالبی

 .نکرد اسراری دیگه و داد تکون سری مامان
 کردی؟ قبول چرا تو کنم، ناز خواستم من حاال بابا ای
 یه که خوشگل محلی لباس یه کردم نگاهش بار آخرین برای و کشیدم آهی
 خوادمی دلت همش که اونا از داشت، رنگی و دارچین دامن و مشکی جلیقه
 .بگیری عکس باهاش
 نگاه زیورآالت به داشت که ایستادم سارای کنار رفتم و کردم غرغری زیرلب
 .کردمی

 :شنیدم رو ساواش صدای که بودم خوشگلی بند  دست سرگرم
 .میام االن مغازه اون برم لحظه یه من-

 تماشای مشغول و نگفتم چیزی پس بود جون یگانه مخاطبش اینکه مثل
 .شدم زیورآالت

 .بود ناز و ظریف خیلی گرفت، و چشمم آبی ریز هاینگین با بنددست یه
 نگین همشون خریدم، بنددست همون از تا پنج پس افتادم، دخترا یاد دیدنش با
 .بودن آبی
 کرد، تعریف امسلیقه از کلی و دادم نشون سارای به رو ها بنددست ذوق با

 .خرید رو مشکی نگین با ولی دستبند همون ست
 .بودن خریده خوشگلی هایروسری هم جون یگانه و مامان
 سیاوش پیشنهاد به و خرید اومدیم صبح از بود، اومده خوشم بازار این از واقعا
 .اومده خوشم اینجا از خیلی بگم باید محلی، و سنتی وسایل ار  باز تو اومدیم
 یه شد، ملحق ما به هم ساواش لحظه همون کردم، حساب رو ها بنددست پول

 .کرده خرید خودش واسه حتما بود، دستش هم پالستیک
 رستوران سمت به و شدیم خارج جا اون از بقیه همراه و انداختم باال ایشونه
 .کردیم حرکت

 .تهران برگردم خواستنمی دلم گذشت، خوش لیخی
 .بریم هم ساحل لب داشتیم تصمیم ویال برگشتیم غذا خوردن از بعد
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 .خورد در به تقه چند که چمدونم تو گذاشتم رو هامخرید
 :گفتم تعجب با
 !بله-
 تو؟ بیام تونممی-

 :گفتم شک با بود، ساواش
 .بیا آره-
 .بود دستش هم پالستیک ناو داخل، اومد ساواش و شد باز در

 .کرد نگاه چشمام تو و سمتم اومد بلندی هایگام با باال، پرید ابروهام
 :گفت و کرد تر و لبش شدم، مسخ
 .چیز...خب...من سایه-
 :گفتم و کردم بسته و باز رو چشمام اطمینان با
 .ساواش بزن و حرفت-

 .رفتگ سمتم به رو پالستیک اون و داد بیرون کالفگی با و نفسش
 :گفتم تعجب با
 ؟!چیه این-

 :گفت و انداخت پایین و سرش
 .توا   مال-
 :گفتم باز دهن با
 !!من؟ مال-

 گرفتم دستش از رو پالستیک و دادم قورت و دهنم آب داد، تکون و سرش فقط
 .آوردم بیرون رو بود داخلش که چیزی اون و

 !!من خدای
 .بود محلی لباس همون

 :گفتم شوق با
 ...این ساواش وای-

 :گفت و کرد قشنگی خنده بدم ادامه نتونستم
 .میاد بهت خیلی حتما کنه،می خوشحالت دونستممی-

 :گفتم و کردم نگاهش قدردانی با و چسبوندم خودم به رو لباس
 .ممنونم ساواش وای-

 دستش یه فقط شوکه بغلش، پریدم و ندادم فرصت بهش اما بگه چیزی خواست
 .شد حلقه کمرم دور
 !دارم دوستش چقدر که بگم بهش تونستممی کاشکی اخدای
 .بود بارون ستاره چشماش بیرون، اومدم بغلش از
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 ...و شد نزدیک بهم کمی پایین، انداختم سرم و کشیدم خجالت چشماش دیدن با
 باورم قلبم، روی گذاشتم دستم و شدم خارج شوک از در شدن بسته صدای با

 .هم سر پشت بار چند بلکه بار یه نه اونم بوسید، رو امگونه واشسا شد،نمی
 .تخت روی انداختم رو خودم و پوشوندم و صورتم کل دستام با
 .بشم آب چایی تو قند مثل خوادمی دلم بهش کردن فکر با

 باشه؟ داشته دوستم ممکنه یعنی
 ...اما زدمی فکرم به تایید مهر که دلم
 نمیگه؟ بهم چرا پس داره دوستم اگه
 باشه؟ ساواش دوباره نکنه شد، بلند در صدای دوباره که بودم فکر این تو

 :گفتم لرزونی صدای با و نشستم جام سر سیخ
 .بفرمایید..ب-
ن ف بود، سیاوش شد، باز اتاق در  .شدم بلند جام از و شدم ک 

 :گفت و زد لبخندی حالم از خبربی اما سیاوش
 نشدی؟ حاضر هنوز چرا-

 .داریم کباب خوریم،می اونجا هم شام ساحل، لب بریم خوایممی باش زود
 :گفتم و زدم ایدندونی لبخند نکنه شک سیاوش اینکه برای

 .میشم حاضر االن برو داداشی، باشه-
 .بست و در و بیرون رفت اتاق از و داد تکون سری
 ...شدم شدن آماده مشغول و کشیدم آهی
 

 حس یه کنم،می نگاه دریا امواج و خورشید بغرو به وقت هر چرا دونمنمی
 من و باشیم تنها ساواش منو ساحل لب که خوادمی دلم میده، دست بهم عجیبی
 .بشیم خیره آفتاب غروب به باهم و سینش روی بزارم رو سرم
 .کشیدم آهی و زانوم روی گذاشتم و سرم کردم، بغل رو پاهام
 .بود گذاشته یرتاث روم شاعرانش محیط و دریا اینکه مثل

 سارای بودن، نشسته ما از فاصله با کمی که افتاد سیاوش و سارای به چشمم
 .گفتمی چیزایی یه داشت هم ،سیاوش سیاوش شونه روی بود گذاشته و سرش
 .شدم خیره دریا به دوباره کشیدم آهی
 ناراحتی؟-

 :گفتم و بستم و چشمام
 .نه-
 گرفتی؟ بغل غم زانوی چرا پس-

 .خندیدمی داشت چشماش کردم، نگاه بهش چشمی زیر
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 :زدم لب بگیرم چشماش از رو نگاهم اینکه بدون
 مهمه؟ واست-

 :گفت مالیمت با و شد تر نزدیک بهم کمی و کشید پر لبخندش
 .منی چیز همه تو مهمه، که معلومه-

 :گفتم بغض با و نشست دلم به حرفش
 .ساواش دارم دوستت-

 :زد لب و کرد نزدیک سرم به و سرش
 .بیشتر من-

 ...ولی ببوسه منو تا دادم اجازه بهش بستم، رو چشمام
 .کرد می چکه لباسم و سر از آب وایسادم، و پریدم جا از ها گرفته برق مثل
 شیطنت با و بود دستش سطل یه که افتاد ساواش به نگاهم کردم، بلند و سرم
 .کردمی نگاهم داشت
 بود؟ نشسته کنارم ساواش که زدمیم توهم داشتم من...من ببینم، کن صبر
 اونوقت و دارم دوست رو زهرمار برج این قدراین من بودم، شده هم دیوونه
 ...اون
 :زدم داد حرص با
 .وایسا داری جرعت فقط-

 .رفت هوا به اشخنده شلیک دنبالش افتادم که همزمان
 ...رفت هوا به اشخنده شلیک دنبالش، افتادم که همزمان
 :غریدم خشم با ندادم، اهمیت اما شد بلند هم بقیه خنده صدای

 ...یه تو...ساواش-
 :گفت و حرفم وسط پرید
 .نداشتیما فحش ا   ا  -

 :گفتم و زمین به کوبیدم رو پام هابچه مثل
 .بیشعوری خیلی-
 قدم چند شدم، خیالشبی مثال که برگشتم نمایشی بود، گرفته لرزم سرما از
 :آورد لبم رو لبخند پشیمونش صدای و شد کشیده بازوم که بودم تهنرف
 شدی؟ ناراحت ببینمت،-
 آوردی، بیرون خودت رویای از منو که ممنون شدم، خوشحال هم خیلی پس نه
 سریع، و کننده غافلگیر حرکت یک طی برگردم، سمتش به کامل اینکه از قبل

 .آب توی فتادا پشت از نداشت تعادل چون آب، سمت دادم هولش
 .بود شده خیس هیکلش کل دیدم که سمتش برگشتم

 .شدنمی بلند که بود مونده شوک توی هنوز انگار بیچاره خنده، زیر زدم بلند
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 !کنه؟می و کار این عشقش با آدم آخه
 .کردم کیف کلی که من ولی میدونم چه
 :گفت جون یگانه 
 .خوریدمی سرما آخر دوتا، شما دست از-

 .بود شده زمین پهن خنده از که سیاوش
 !چه من به خو کرد،می نگاهم چپ چپ مامان ولی

 کردم حس من اما انداخت، بهم چپکی نگاه یه و شد بلند آب توی از ساواش
 .بینممی هم خنده نگاهش توی
 .بودیم شده آب خیس قبل مثل بازم انداختم، دومون هر به نگاه یه
 .کنم عطسه شد باعث که وزید سردی باد   یه دفعه یه

 !خوردگی سرما نه وای
 :گفت و گرفت و دستم سمتم، اومد سریع ساواش

 .خوردی سرما ویال، بریم باش زود-
 :گفت و داد تکون سری بابا
 .کنید عوض رو لباساتون برید شماها بشه حاضر کباب تا-

 :زد غر لب زیر و داد تکون سری مامان
 .مسافرت آوردیم خودمون با ور ساله پنج بچه دوتا انگار ندونه کی هر-

 سنگین سرم کردممی حس نبودم، خوب واقعا من اما خنده، زیر زدیم مون همه
 .شده

 .شدیم دور جمع از و کشید و دستم سریع ساواش
 :گفت عجله با ویال، توی رسیدیم کی نفهمیدم که بود سریع اونقدر

 .بپوش گرم لباس یه برو سریع-
 :گفتم حرص با و دادم گردنم به قری
 .بخورما سرما من شدی باعث جنابالی خوبه-
 که ایدلخوری یکم همون چرا دونمنمی شد، پشیمونی حس از پر نگاهش آن یه

 .بود نگاهش طرز بخاطر شاید هوا، رفت شد دود داشتم ازش
 .کردم حرکت باال طبقه سمت به حرف بدون و شدم ترنرم یکم
 

************** 
 

 ندادم اهمیت اول شدم، بیدار خواب از شدید تشنگی حس با که بود شب نصف
 .اومدمی خوابم خیلی چون
 .شده خشک گلوم کردممی حس که اونقدر بود، تشنم بدجور اما
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 یه پایین، اومدم تخت از و کنار دادم روم از رو پتو کشیدم، پوفی کالفگی با
 .انداختم وضعم و سر به نگاه
 رو امروده و دل که بودم پوشیده کوتاه شلوارک و تاپ یه بود، مگر اتاق چون
 .بود گذاشته نمایش به
 ببینه؟ وضع این با منو خوادمی کی شب نصفه دو ساعت بابا، خیالبی

 .بیرون رفتم اتاق از خرامان خرامان و انداختم باال ایشونه
 حدودی تا ینجاا که خوب چه شدم، آشپزخونه وارد و رفتم پایین طبقه سمت به

 .بود خونمون شبیه
  نکنم، ایجاد صدایی و سر که بود حواسم
 دادم ضرب یه و کردم پرش آب از و کردم پیدا لیوان یه مال کور مال کور
 .چسبید چقدر آخیش باال،
 .جاش سر گذاشتم و شستم رو لیوان
 .کردم مکثی شنیدم، ایناله صدای کردم حس که اتاقم برگردم دزدکی اومدم

 حس که برم خواستم و باال انداختم ایشونه کرده، پیدا مشکل گوشام حتما بابا هن
 .شنیدم ناله صدای دوباره کردم
 .اومد هم سرفه صدای ایندفعه که گشتم صدا دنبال ریخت، دلم

 بود گذاشته و سرش بود، نشسته خونهآشپز توی صندلی روی نفر یه دیدمش،
 .کردمی ناال و میز روی
 .ساواش   فهمیدم عطرش بوی و اشرفهس صدای از
 .ببینم رو اشچهره تونستمنمی و بود تاریک خونهآشپز اما
 .اومدم خودم به اشلهنا صدای با

 !خدا وای
 ؟!کردمی ناله چرا
 :گفتم آروم و سمتش رفتم نگرانی با
 خوبی؟ ساواش-

 کن؟می چیکار اینجا
 ؟!شده چت

 .کشهمی نفس داره تند تند کردممی حس نگفت، چیزی
 .بود کرده عادت تاریکی به چشمام

 .تن شه رکابی یه و است بسته چشماش که دادم تشخیص بزور تاریکی اون تو
 .پیشونیش روی گذاشتم و دستم و دادم قورت و دهنم آب

 .بود خورده سرما داشت، تب بدجوری خدایا وای عقب، کشیدم و دستم سریع
 .بود فایدهیب بازم اما زدم صداش دوباره نگران
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 :زد لب جونبی که دادم تکون رو بازوش
 .ب...آ-

 .انداخت چنگ گلوم به بغض بودم، کرده هول
 .شبی نصف آخه شد سرم به خاکی چه خدایا
 .بخوره خودش تونستنمی آوردم، براش آب لیوان یه رفتم سریع
 .بود کرده عرق تب از هم بود داغ هم کردم، بلند میز روی از و سرش آروم
 .دادم خوردش به آروم و کردم نزدیک بازش نیمه هایلب به و لیوان
 :نالید آروم کردم، باز و چشماش که گرفت جون کمی کردم حس
 .سایه-
 :گفتم و بوسیدم رو اششقیقه کنار اختیاربی
 شده؟ چت سایه، جون-

 .زد کوچیکی لبخند کردم حس
 .بست و چشماش و نگفت چیزی
 .هست سرد کافی اندازه به خونهپزآش موند،می اینجا نباید
 .کردم هیکلش و قد به نگاهی باال، طبقه بردمشمی باید
 یعنی؟ تونستممی
 کنم؟ خبر و یکی برم بهتره یا
 .گرفت دستم مچ که کنم خبر رو یکی برم بشم بلند خواستم بهتره، این آره
 موهاش بود، داده تکیه صندلی پشتی به و سرش کردم، نگاه بهش بهت با

 .زدمی نفس نفس و بود چسبیده پیشونیش به عرق بخاطر
 نداشت؟ دوست و پسر این شدمی مگه خدایا
 :گفت گرفته صدای با آروم
 .سایه نرو-
 :گفتم دار بغض صدای با
 .کنم خبر رو یکی...یکی برم باید ولی-
 ...تو بدون من...من...نزار تنهام نرو، نه-

 .شد قطع سرفه بخاطر نشده تموم حرفش
 .گفتمی هزیون داشت انگار
 .بشم کار به دست باید خودم نمیشه، اینطوری نه
 عمیقی نفس و بستم و چشمام گردنم،  دور انداختم و کردم بلند رو دستش یه

 چه به شبی نصف ببین خدایا نکنم، فکر نزدیکی همه این به کردم سعی کشیدم،
 .افتادم گیری
 .بود سنگین خیلی ولی کنم بلندش تونمب تا زدم زور یکم
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 :گفتم عجز با
 .باال ببرمت بتونم کن کمک بهم یکم اما سخته، واست دونممی ساواش-
 .شد بلند سختی به و کرد باز و چشمش یگوشه ناله با
 .بستم و در آروم اتاقش تو باال بردمش بود زوری و ضرب هر به

 .کرد سرفه و ختت روی شد ولو شدیم نزدیک تختش به که همین
 بودم مورچه مقابلش در که منی برای واقعا کردم، پاک رو پیشونیم روی عرق
 .بود سنگین
 .شدمی بدتر حالش نباید کردم،می کاری یه باید
 انجام رو دیدم و خوندم هندی هایفیلم و هارمان تو که کاری همون کردم سعی
 .بدم

 بی ولی تند و برداشتم تمیز رچهپا یه با و آب ظرف یه و پایین طبقه برگشتم
 حتما ببینه، وضع و سر این با منو نفر یه بود کافی فقط باال، رفتم صدا و سر

 .میومد پیش سوتفاهم
 نداشتم طاقت گرفت آتیش دلم کرد،می ناله داشت هنوز شدم، اتاقش وارد

 .ببینم روز و حال این تو رو ساواش
 گذاشتم آروم چلوندمش، و کردم خیس آب با رو پارچه و سمتش رفتم سریع
 :گفت آروم لرزید، و کرد اخمی پیشونیش روی

 .سرده-
 :گفتم مهربونی با
 .پایین بیارم رو تب ت باید دونممی-

 .بود شده مریض و تخس بچه پسر یه مثل
 .نبود کافی ولی پیشونیش، روی گذاشتم و کردم خیس رو پارچه بار چند

 .آوردم آب از پر َتشت یه فوری
 :گفتم و گذاشتم داغش صورت روی و تمدس
 .شو بلند ساواش-

 .بود دار تب و گیج نگاهش شد، بلند بزور
 :گفتم بغض با
 .بود من تقصیر همش واست، بمیرم الهی-
 .کرد نگاهم وار سرزنش و کرد اخمی حالیبی اوج تو
 .تشت توی گذاشتم رو پاهاش و پایین انداختم و سرم خجالت با

 با بار هر من اما پیشونیش، روی گذاشتم و کردم خیس پارچه بار چند دونمنمی
 و اسمم وار هزیون چطور که کردممی نگاه ساواش به مبهوت نگاه و بغض
 .زدمی صدا
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 ...شدم قبل از تر عاشق کردممی حس من و
 شدت از منم خوابید، آروم و اومد پایین تبش که بود چند ساعت دونمنمی

 ...رفتم خواب و بازوش به دادم تکیه و سرم خستگی
 .شدم بیدار کنهمی نوازش و موهام داره نفر یه اینکه حس با

 .بود کوفته بدنم و کردمی درد گردنم رفت، هم تو اخمام که خوردم تکون یکم
 .شدم رو به رو شیطون و مهربون چشم جفت یه با که کردم بلند و سرم
 :گفت دلنشینی لحن با و زد لبخندی که مکرد نگاهش منگ و گیج کمی
 .ممنونم دیشب بابت میشی، ها فرشته شکل خوابی وقتی-
 .کردم تعجب بعدیش جمله از اما کشیدم خجالت تعریفش از
 پیشونیش روی و دستم اختیاربی نگرانی با شد، چی دیشب اومد یادم کم کم

 .گذاشتم
 :گفتم لب زیر و کشیدم راحتی نفس نداره تب دیدم وقتی

 .شکر رو خدا-
 .کردمی نگاهم شیطون بازم شدم، خیره بهش دوباره

 :گفتم و شدم بلند جام از تردید با
 چیه؟-

 کنی؟می نگاهم اینطوری چرا
 .کرد نگاه براقش چشمای با رو پام تا سر و نگفت چیزی

 کنه؟می نگام اینجوری چرا این وا
 ...کردم خودم به نگاه یه شک با
 !!من بر داد ای
 .رفت شدم عفتبی

 گذاشتم و برداشتم و بیرون بود زده سرش زیر از که بالشتی و جلو پریدم سریع
 :گفتم جیغی و لرزون صدای با صورتش، روی

 .رو المصبا اون کن درویش-
 .خندید که کردم حس
 .زد کنار صورتش روی از و بالشت حرکت یه با

 زدم اتاق از تندی و کشیدم ایشده کنترل جیغ نشم، تر آبروبی دیگه اینکه برای
 .اتاقم توی رفتم و بیرون
 .زدم نفس نفس و در به دادم تکیه کردم، هنگ سرعتم از خودم
 :ترکیدم مین مثل دفعه یه
ی آخه-  دادی؟ جولون مردم پسر جلو دیشب وضع این با خنگ، دختر 

 .سرت فرق کیلو کیلو بتن و سیمان و ماسه و شن کمه، واست ها نه خاک یعنی



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 .کردمی نگاهی چه هم پرو پرو پسر   ا   ا  
 .عشقمه پسر   انگار نه انگار
 .کردامی هیزی داشت بازم باشه، که باشه عشقم
 .شدم خل من شد صبح سر باز
 .کنم پرت و حواسم جوری یه باید نمیشه، جوریاین نه
 .اومد لبم روی لبخندی زد سرم به که فکری با
 .بیرون زدم ویال از صدا و سر بی و زدم عالی ورزشی تیپ یه ذوق با

 و حالم دریا کنار رویپیاده این مثل سخت و طوالنی شب یه بعد چیزی هیچ
 .کردنمی خوب
 آروم و ندادم اهمیت هوا سردی به کشیدم، عمیقی نفس و بستم رو هامچشم

 .دویدن به کردم شروع
 .بمونیم اینجا بیشتر تونستیممی شکیکا بود نواز گوش خیلی دریا امواج صدای

 .شد ظاهر لبم روی لبخندی و افتادم گذشته روز   سه دو این یاد اختیاربی
 میشه؟ چی ساواش منو تکلیف واقعا
 ...اون اما مطمئنم اینو دارم دوستش من
 .کردم بیشتر و سرعتم نکنم فکر بهش تا دادن تکون و سرم
 .رسیدم درخت و ردا پر جاده یه به که دویدم قدراون
 داشت؟ هم جنگل اینجا جنگل، یه مثل
 .شدنمی این از بهتر دریا، کنار جنگل کردم، ذوق
 .دادم ادامه و راهم کردم پر پاک هوای از و هامریه

 .بود شده ترکم دریا امواج صدای
 کردم حس دفعه یه که بردممی لذت اطرافم زیبای طبیعت از داشتم جوریهمین
 بدم نشون العملیعکس خواستم تا شنوممی کنارم از رو تندی هایقدم صدای
 .زمین روی شدیم پرت کوتاهی جیغ با دو هر زد، تنه بهم محکم یکی
 بهم که کسی به و گفتم آخی درد با کشید، تیر شدت به راستم پای و کمرم

 .کردم نگاه بود کرده برخورد
 آبیش شال از که فتهآش موهای و پرید رنگ صورت با خودم، همسن دختر یه
 دویده خیلی انگار زدمی نفسنفس داشت وحشت و ترس با بیرون، بود زده
 .باشه
 :گفتم بهش بهت و تعجب با داشتم درد خودمم که این با
 خوبی؟ خانوم هی-

 شده؟ چت
 :گفت انداخت بهم اشک پر نگاه   یه بود، شده من متوجه تازه انگار
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 .کن کمکم کنممی خواهش-
 :گفت و زد چنگ و دستم که بزنم حرفی خواستم شد، دگر چشمام

 .ندارم فرصتی من کنممی خواهش-
 تعجب و بهت تو بیشتر لحظه هر منم کرد، نگاه سرش پشت به برگشت سریع
 .رفتممی فرو
؟ چه اینجا خدا اوه  !خبر 

 در رنگش، مشکی مانتوی جیب تو کرد و دستش و برگردوند طرفم به سرش
 دستم، توی گذاشت و اون و آورد بیرون سفید پاکت یه گیجم چشمای مقابل
 .بود زده خشکم کامال
 :گفت و کرد هقیهق
 کنی چیکار این با فهمیمی خودت بعدا باش، این مواظب کنممی خواهش-

 .برو کنممی خواهش حاال...حاال
 .شد بلند جاش از سریع سختی به اما بگم چیزی که کردم باز و دهنم
 .دویدن به کرد شروع و کرد من به دیگه کاش پر نگاه یه

 .نبوده اینجا کسی اصال انگار نبود، خبری ازش دیگه بعد یلحظه
 .بودم متعجب و گیج بود، چم دونمنمی

 آخی و رفت یادم چی همه لحظه یه کشید، تیر بیشتر کمرم که خوردم تکونی
 .گفتم
 خورد؟می دردم به چه رویپیاده صبحیم، سر های هوس این با نشم زلیل الهی
 داشت فاصله ازم کمی که بزرگی درخت سمت به و شدم بلند جام از بزور
 .رفتم

 .شنیدم صدایی دوباره که بودم خاکیم هایلباس کردن پاک مشغول
 کردم، حبس و نفسم و درخت پشت کشیدم و خودم اختیاربی پا، چند صدای مثل
 .شد متوقف صدا

 :پروند جا از منو مردی خشم پر صدای
 رفت؟ طرف کدوم از لعنتی-

 :اومد ایدیگه کسی صدای
 .باشه شده دور زیاد تونهنمی اون...دونمنمی-

 .بود اومده بند نفسم ترس از دهنم، روی گذاشتم و دستم
 ! اَن؟ دختر   اون دنبال...دنبال اونا نکنه
 .مونده کفشش رد طرف، این از بیا-
 .گرفتم استرس و پیچید بهم دلم حرف این با

 .دادم جرعت خودم به و دادم قورت و دهنم آب اومد، شوندویدن صدای دوباره
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 بلند، قد خیلی هیکلی مرد تا سه دیدمشون آوردم، بیرون و سرم درخت کنار از
 .بودن نشده دور زیاد
 اممتوجه اینکه بدون رفتم، دنبالشون منم شجاعتی و جرعت کدوم با دونمنمی
 .شنب

 هاخیلی شاید و خودم زندگی مسیر اتفاق این با کردم،نمی و کار این کاشکی
 .بشه عوض

 ...بودم شده جدید بازی یه وارد من...بود من سرنوشت از بخشی این اما
 .بودم افتاده شوندنبال احتیاط با

 .برس بدادم خودت خدایا نشن، من متوجه که بود حواسم
 ؟آخه اَن کی ها گودزیال این
 !!خدایا...دختر اون
 گرفته هابوته و دورش که درختی سمت رفتم سریع منم شونشدن متوقف با

 .کردم نگاه بهشون و شدم مخفی پشتش و شدم خم نشسته حالت با بودن،
 .بودم گرفته تهوع حالت ترس و استرس شدت از شد، مچاله قلبم
 نفس نفس و بود کرده عرق دویدن شدت از که حالی در بیچاره دختر اون
 داد،می فشار هم روی درد با و چشماش بود، داده تکیه درختی به  زد،می

 .رسیده خط آخر به که انگار
 .شد تر چشمام
 ترسناکی لحن با و جلو رفت بود شونبقیه از تر هیکلی که مردا اون از یکی
 :گفت
 .فراری بانوی اینجاست، کی ببین خب خب-
 :گوشام روی گذاشتم رو دستم داگاهخونا من و زد فریادی دفعه یه
 ...وگرنا من به بده رو مدارک اون یاال-

 .رفت گیج سرم کرد که کاری با و گفت و این
 .بود گرفته نشونه دختر   سمت به داشت، دستش تو اسلحه یه...یه

 افته؟می اتفاقی چه داره خدایا
 ؟!اَن کی اینا
 کنم؟می غلطی چه اینجا من
 :گفت سرد و زد زل اسلحه به تفاوتبی دختر اون
 .امان   و امن جاشون اونا رسه،نمی مدارک اون به دستت دیگه-

 :گفت شده سرخ صورت با و کرد غرشی مرد اون
 دیگه بار یه بخورن، سگام میدم بیرون کشممی حلقومت از رو زبونت-

 کجاست؟ مدارک اون پرسممی
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 .من به بده رو اونا یاال بود، همراهت دونممی
 .شد خیره دختر   به منتظر
 از اشکی قطره کرد، نگاهش خشم و درد از پر...سرد نگاهی با دختر، اون اما

 :گفت و چکید چشماش یگوشه
 .آشغال جهنم به برو-

 مدارک؟ لرزید،می بدنم
 مدارک؟ کدوم
 .شد کشیده دستم توی پاکت به نگاهم اختیاربی
 ...همچی رچطو نداره امکان این نه

 تیر قلبم کردم حس شنیدم، بلندی شلیک صدای که بود نشده تموم فکرم هنوز
 .کشید
 .کردم نگاه خونش در غرق صورت به اشکیم نگاه و لرزون تن با

 .بود خونی صورتش کرد،نمی کار مغزم
 ؟!خورد سرش به...ب...گلوله
 دهنم روی گذاشتم سریع و دستم
 .شد سنگین سرم زدم اوق مرگش برای...مزد اوق درد با...زدم اوق هق با

 !!کشتنش خدایا کشتنش،
 !خدا نه...ُمرد اون 
 :گفت خونسرد که دیدم و انگیز نفرت مرد اون اشکم یپرده پشت از
 .کنه پیدا کسی رو جسدش حتی خوامنمی کنید، گورش و گم جا یه ببرین-
 .رفتن دختر اون سمت به بودن همراهش که نفری دو

 .بمونم اینجا ونستمتنمی دیگه
 .بود وحشتناک و ترسناک نظرم به چی همه کنم، چیکار دونستمنمی
 .کنم نگاهشون خواستمنمی دیگه
 .میزد چنگ دلم به دختر اون یچهره

 .کردم مخفی درخت و بوته پشت و بدنم کامل و کردم تر جمع و خودم ترس با
 .کردمی بد حسابی و حالم کنن، پیدا اینجا منو اونا که این فکر

 :شنیدم و مرد همون صدای که بودم بسته و چشمام
 .بریم باشین زود-
 .رفتنمی داشتن اونا هاشون،قدم صدای بعد و 

 .بودن کرده خیس حسابی و صورتم اشکام نشونم، تا گرفتم رو گوشام
 .بودم هنشست حالت اون تو اونجا ساعت چند شاید یا دقیقه، چند دونمنمی
 .شده ظهر که انگار بود، آسمون وسط خورشید که اومدم خودم به وقتی
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 منو زیبا طبیعت این دیگه نیوفتاده، اتفاقی هیچ انگار روز، هر مثل درست
 .کردنمی زده شگفت
 .بود ترسناک نظرم به چیز همه
 .بودم قتل یه شاهد پیش لحظه چند من
 .ایستادم و شدم بلند لرزونم پاهای با
 .نبود مهم واسم کمرم درد گهدی
 .کردم نگاه دستم توی پاکت به
 .میومد چشمم جلو دختر اون اشکی صورت فقط
 و جونش بخاطرش شد حاضر که هست ارزشی با چیز یه پاکت این تو حتما
 .بده
 .پاکته این تو گشتنمی دنبالش ها آشغال اون که مدارکی همون حتما
 خورد چرخ سرم تو دختر اون هایحرف
 .شدم مسلط خودم به و کشیدم عمیقی نفس
 .دویدن به کردم شروع و گرفتم بغلم تو رو پاکت
 .افتاد که اتفاقی هر از کردم فرار
 .رسیدم خان کیومرث ویالی به تا دویدم قدراون
 ؟...!االن و داشتم حالی چه گذاشتم بیرون ویال این در   از رو پام که اول

 :شنیدم سرم پشت از رو شخصی صدای که کردم َمهار و بغضم
 تویی؟ سایه-

 دختر؟ تو بودی کجا
 شدیم؟ نگرانت چقدر دونیمی
 .بود عصبی خیلی کردم، نگاه ساواش به

 .گرفت نگرانی رنگ نگاهش شد تر نزدیک بهم که وقتی
 :گفت و صورتم روی گذاشت و دستش

 خوبی؟-
 پریده؟ رنگت قدراین چرا
 .سردی چقدر
 :گفتم داری خش صدای با کاشتم، لبم روی ایمصنوعی لبخند

 .شد دیر که ببخشید روی،پیاده بودم رفته متاسفم من..م-
 .کرد نگاه پام تا سر به شک با

 .نه یا خوبه حالم بشه متوجه خواستمی انگار
 :گفتم حالم همون با
 .بخوابم رممی خستم من ساواش، ببخشید-
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 واسه زد،می شور استو دلش خانوم ترانه گردن،می دنبالت دارن همه ولی-
 موندم اینجا و نیاورد طاقت دلم من اما برگردن تو دنبال بیرون رفتن همه همین
 .بیای تا

 .شد تر سنگین بغضم
 .زدنمی شور دلش الکی امهبیچار مادر
 .دید چیزایی چه دخترش نداره خبر
 :گفتم و ایستادم ساواش به پشت و کشیدم آهی
 کنم، استراحت یکم میرم خستم واقعا من ،اومدم که بگو بزن زنگ بهشون-

 .خورمنمی هم ناهار
 اهمیت هم ساواش های گفتن سایه به باال یطبقه سمت کردم تند پا و گفتم و این
 .ندادم
 .بود کرده قفل مغزم بستم، و در و شدم اتاق وارد
 یهمه آوردم، شدر سرم از و زدم شالم به چنگی انداختم، تخت روی و پاکت
 .کردم عوض رو لباسام
 چشمم جلوی از دختر اون قیافه...بود گوشم تو گلوله صدای داشتم، خفگی حس
 .رفتنمی کنار
 و کرد درکم ساواش که خوب چه نشستم، و خوردم سر دیوار کنار بیچارگی با

 .نکرد پیچم سوال
 .رفتمنمی بیرون ویال از کاش...کاش
 .افتادمی اونا تدس پاکت اون اینجوری نه

 !گیجم خدایا...دادم تکون و سرم کالفه
 .افتاد تخت روی پاکت به چشمم و کشیدم عمیقی نفس
 .زد سرم به فکری یه
 نکردم؟ و کار این زودتر چرا پریدم، جا از

 .زدمی تند قلبم برداشتمش، و رفتم پاکت سمت سریع
 .آوردم بیرون و داخلش محتویات و کردم بازش آروم
 .بود داخلش قدیمی نوکیا گوشی یه و ف لش یه فقط شدم، زده بهت و گیج
 ؟!میده ایمعنی چه اینا...اینا...آخه
 کجاست؟ مدارک پس
 بود؟ این توی چی کردم، نگاه دستم توی فلش به
 .زدم زل فلش به و انداختم تخت روی و گوشی تفاوتبی

 بودن؟ این دنبال اونا یعنی
 .چیه فلش این توی فهمیدممی باید
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 .خورد در به تق   چند که بودم فکرا همین تو
 .شلوارم جیب تو گذاشتم و فلش سریع کردم هول
 .انداختم گوشی روی و برداشتم و بالشت

 :گفتم لرزون صدای با
 .بفرمایید..ب-
 .شد وارد دلخوری و اخم با سیاوش شد، باز در
 :گفت که سمتش برم خواستم گرفت، آروم دلم
 بیرون؟ ریمی داری که ندادی خبر چرا-

 چی؟ یعنی نگرانی دونیمی
 .زدم صدا و اسمش ناراحت
 :گفت آروم کشید، آهی و پایین انداخت و سرش

 گردی،برمی ظهر و ریمی زود صبح ناراحتن، دستت از خیلی بابا و مامان-
 .کنی خبر رو ما اینکه بدون
  اعصابم و خوردمی چرخ سرم تو امروز اتفاقات یهمه کردم، پا اون و پا این
 .کردمی داغون رو
 ...من...رویپیاده رفتم فقط من...خب یعنی...خیلی... سیاوش متاسفم...من-

 .دادم فشار هم روی و چشمام درد با و کشیدم پوفی بدم ادامه نتونستم
 .رفتم فرو آغوشی تو که نگذشت چیزی

 دیگه یدفعه اما نداره اشکال ایندفعه ها، باشه ناراحت کوچولوم خواهر نبینم-
 .ایندیده طبیعت بفهمن همه نزار نشه، تکرار
 آروم بوسید، رو موهام روی و کشید راحتی نفس سیاوش خندیدم، رمقبی
 :گفت
 .پایین بیا بعد بیاد، در اژدها خشم حالت از مامان تا بمون اینجا فعال-
 .دادم تکون و سرم رضایت با

 یه با و کرد خارج آغوشش از ومن سیاوش پایین، برم نداشتم حال خودمم
 .شد خارج اتاق از آمیز شیطنت چشمک
 !کردم؟می چیکار نداشتم و برادر این من اگه خدایا
 سبک...بشم تهی...کنم خالی چی همه از و ذهنم کردم سعی خیلی، بودم خسته
 .بشم
 چشمم جلوی هک دختری اون حتی...آدما اون به نه کنم فکر فلش اون به نه

 .شد کشته
 نامعلومم آینده به خوامنمی حتی...زدم زل سقف به و کشیدم دراز تخت روی
 .کنم فکر
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 بین...نبودم هم هشیار اما نبودم خواب بستم رو چشمام و کشیدم عمیقی نفس
 .زدممی پا و دست بیداری و خواب
 .ببینم کابوس و بخوابم ترسیدممی

 پس مطمئنم نبود خودم گوشی صدای پروند، جا از منو ایگوشی زنگ صدای
 !..صدای

 !خوردمی زنگ داشت خدایا نوکیا گوشی اون سمت رفتم تند هول با
 .کرد لرزش به شروع دستام

 .گفتمی و این بهم حسی یه دادممی جواب باید بود، ناشناس شماره برداشتمش،
 .گوشم به چسبوندم رو گوشی و زدم و سبز دکمه دادم، قورت و دهنم آب

 :شنیدم خط پشت از بود نگرانی به آمیخته که مردی ابهت پر صدای
 ؟!مونا الو-

 . زود دنبالت بیام بده آدرس دادی، جواب شکر رو خدا
 .چرخیدنمی دهنم تو زبونم ندادم، جواب
 !مونا؟
 بود؟ مونا دختر اون اسم

 :گفت شک با خط پشت مرد اون کردم که مکثی با شد، تر چشمام
 .بده جواب امون الو-

 کنم؟ چیکار خدایا
 .چکید چشمم از اشک قطره یه
 :گفتم آرومی و بغض پر صدای با
 .الو..ا-

 .بود شنیده اما باشه، شنیده که دارم شک کرد، سکوت
 :گفت بهت با
 کجاست؟ مونا بگو یاال نگرفتم، تماس هم اشتباه مطمئنم نیستی، مونا تو...تو-
 هستی؟ کی تو

 .داشت خبر ماجرا کل از اون حتما گفتممی باید شیدم،ک لرزونی و عمیق نفس
 بگم؟ بهش چطوری اما
 :لرزید تنم فریادش صدای با
 هستی؟ کی گفتم بهت-

 کجاست؟ مونا
 :گفتم اختیاربی بود، ترسناک خیلی صداش

 ...راستش من امیری، سایه...است سایه من اسم-
 خدا؟ بگم چطوری
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 کجاست؟ مونا امیری خانوم-
 :گفتم عجز با زد، یخ روحم که بود سرد دراونق صداش

 پاکت یه من به مونا...آدما اون...گرفتن اونو...بگم چطوری دونمنمی-
 ...رو مونا...اونو...بود فلش توش...داد
 .رفت هوا به هقم هق بدم، ادامه نتونستم بازم

 .کردم حس خط اونور از ترسناکی سکوت
 .اومدنمی هاشمنفس صدای حتی
 .کنم کنترل رو هقمهق تا دهنم روی اشتمگذ و دستم
 شماست؟ دست االن فلش اون-

 .شدمی سردتر و تریخ صداش دقیقه هر چرا شدم، شوکه
 بود؟ کی اون اصال

 :گفتم دورگه صدای با
 .بله-
 همین تا کنیدنمی نگاه فلش اون محتویات به اصال کنید، لطفی یه امیری خانوم-

 دنبال بیام تا بدید رو تونآدرس شما، دست فتادها که بوده اشتباه خیلی االنشم
 .فلش
 من از رو مونا خبر پیش لحظه چند همین تا که مرد این موند، باز دهنم
 .گرفتمی
 زد؟می حرف فلش درمورد عادی و سرد اینقدر چطور االن
 :گفت دوباره دادم، بهش و آدرس اما چطوری نفهمیدم اصال بودم، شده گیج
 .فعال...بیام من تا شیدنمی خارج هستید هک جایی از اصال-

 .کرد قطع بزنم حرفی که این از قبل
 برام چیز همه گذشتمی که لحظه هر چرا نداشت، پردازش توان مغزم دیگه
 میشه؟ نکردنی باور و کننده گیج
 !مرد؟ این و...مونا!...فلش؟
 !خدا؟ انکی اینا
 دونمنمی گرفتم، دستام بین رو سرم و موهام به زدم چنگ شم،می دیوونه دارم
 .نخوردم تکون  اما شنیدم و اتاقم در شدن کوبیده صدای که گذشت دقیقه چند
 .لرزیدممی درون از بدم، نشون العملیعکس نداشتم جون
 !داخل؟ بیام تونممی! جان سایه-

 .لرزید چونم...بود سیاوش
 :گفت دوباره و شد باز آروم در
 !بیداری؟ زمعزی-
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 ...بستم رو چشمام
 شده؟ چت خوبی؟....دختر توام با سایه؟-

 .رفتم فرو گرمی آغوش تو که نگذشت چیزی لرزید، هامشونه
 !گلم؟ آروم هیش-

 !کنه آرومت داداش بگو...شده؟ چت
 خوردمی چرخ سرم تو حرفش
 !آروم آروم...کنه آرومت داداش بگو
 بگم؟ بهش خدایا
 کنم؟ مرور رو اتفاقات اون دوباره تونممی
 :گفت نگرانی با و کرد بغل ترتنگ منو سیاوش که لرزیدم آوریش یاد با
 .بگو چیزی یه لرزی؟می چرا! سایه؟-

 نگم کسی به من اگه بشه، بشه، خوادمی چیزی هر درک به...شد قفل بهم فکم
 !کنممی سکته خودخوری از
 دنز حرف به کردم شروع بشم پشیمون کهاین از قبل
 سرم زدممی حرف سیاوش برای ایکننده خفه بغض با داشتم که مدتی تموم
 .بود پایین
 .نه یا بود درستی کار دونمنمی گفتم، رو چی همه
 خیلی قلبم تپش لرزید،می و بود شده حسبی انگشتام سر اومدم خودم به وقتی
 .بود زیاد

 .کنم هنگا سیاوش صورت به نداشتم جرعت
 .ببینمش دادم جرعت خودم به و کشیدم عمیقی نفس

 دهنش بود، ناباوری و بهت از پر سرخش چشمای و زدمی سفیدی به صورتش
 .نشد خارج ازش صدایی اما شد بسته و باز
 نفس نفس با که اومد خودش به انگار چکید، چشمم گوشه از اشک قطره یه

 :زد صدا لرزون و اسمم
 .یه..سا..س-

 آوردم بیرونش جیبم از لرزید، جیبم توی نوکیای گوشی که بزنم حرفی خواستم
 .کردم نگاه بهش
 مرد همون از...بود پیام یه
 !خودشه؟...خو-

 :بود نوشته کردم باز و پیام و دادم تکون و سرم فقط
 .بدید بهم فلش و بیاید بیرون لطفا...ویالم نزدیک من-
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 و داد قورت و دهنش آب بود، سردرگم و گیج هنوز کردم، نگاه سیاوش به
 :گفت
 گفته؟ چی-

 :گفتم و کشیدم آهی
 .بدم بهش و فلش و برم باید ویالست، نزدیک که گفت-
 .زدن قدم به کرد شروع و شد بلند جاش از کرد، اخمی حرفم این با

 :نالید لب زیر و زد موهاش به چنگی
 !وای وای-
 سایه؟ کردی چیکار تو

 !قتل؟...فلش
 چی؟ باشه نااو از اونم اگه
 چی؟ بیاره سرت بالیی اگه
 :گفتم نگرانی با
 .باش آروم سیاوش-

 :غرید و اومد سمتم به عصبی
 باشم؟ آروم چطوری-

 .میام باهات منم بری تنهایی زارمنمی اصال
 و ناراحتی با و کرد سردم صورت قاب و دستاش کرد، بلندم و گرفت و دستم
 :گفت عجز

 کوچولو؟ خواهر کردی چیکار-
 ...هم االن بودی، قتل یه شاهد...وت

 .گزید و لبش و کرد سکوت
 .زده بهت و گیج...ترس از پر....بودم منم نگرانه، دونممی
 .بشینم ساکت تونستمنمی اما
 :گفتم عجله با و دادم تکون و سرم
 .بزاریم منتظرش نباید بیرونه مرد اون االن ریم،می باهم باشه خب-

 .کرد قبول باالخره اما دمدیمی چشماش توی و تردید
 ...شدیم خارج ویال از سست های قدم با

 و بود پوشیده مشکی پا تا سر که مردی ساحل کنار تر،جلو متر چند درست
 .خورد چشمم به کردمی نگاه دریا به جیب به دست
 نفس ت،بس یخ تنم کردممی حس افتادم، خوابم توی ترسناک مرد یاد اختیاربی

 !آروم...سایه باش آروم...کشیدم عمیقی
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 که برداشتم جلو به قدمی مصمم و فشردمش دستم توی بود، همراهم فلش اون
 .شد سیاوش دستای اسیر بازوم

 بیام؟ باهات منم...من-
 اینکه بدون بود، شده آمیخته خشم با باشه، سوالی اینکه از بیشتر اشجمله این
 :گفتم کنم نگاه بهش
 .رممی دمخو نه-

 :گفت آرومی صدای با و کرد مکثی
 .دارم رو هوات اینجا از اما...باشه-

 .کنم مخفی رو گرفت جا لبم روی نرمک نرمک که لبخندی نتونستم
 !خدا شکرت! پشتمه داداشم که خوبه چه

 خدا اما کردم، حرکت مرد اون سمت به محکم هایقدم با و دادم تکون سری
 .لرزیدممی مداشت درون از که دونهمی
 و...تربلند قد نزدیک از داشتم، فاصله باهاش قدم چند فقط اومدم که خودم به

 .میاد نظر به ترورزیده
 :باشه داشته رو لرزش کمترین صدام کردم سعی

 .سالم...سل-
 ...که برگشت طرفم به آروم...دادم قورت رو دهنم آب

 !شد سردش و خاکستری نگاه میخ نگاهم شدم، خشک
 مرد این هایچشم ساواش هایچشم رنگ از بعد بگم جرات به تونممی

 .دیدم حال به تا که هست چشمی رنگ ترینخاص
 :گفت بود صورتش مهمون همیشه انگار که اخمی با
 !امیری خانوم...سالم-

 :داد ادامه که دادم تکون سری زده بهت
 اون هستم آریا یرام سرگرد بنده...کنم معرفی رو خودم بذارید چیز هر از قبل-

 اون لطفا هست همکارام و منو زحمت چندماه حاصل شماست دست که فلشی
 .بدید من به رو
؟ یه مرد این پس  !پلیس 

 چی؟ باشه اونا از اونم اگه کنم؟ باور چطور
 جیبش از کارت یه و زد پوزخندی نیومد خوشش کردم که مکثی از انگار
 .گرفت چشمام جلوی و آورد بیرون
 !گفتمی راست بود، اساییششن کارت
 .دادم بهش و گرفتم سمتش به رو فلش اون ترس کمی با و شرمنده
 :گفت و داد تکون سری
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 به موضوع این درمورد لطفا کردین رو کار ترین درست شما...ممنون خیلی-
 .نگین چیزی کسی
 .شد تموم باالخره پس گفتم، چشمی
 ...که برم خواستم

 !امیری خانوم-
 :گفت اندکی غم با که کردم نگاه بهش منتظر

 ...اون مونا..مو-
 زمزمه و انداختم پایین رو سرم...بپرسه خوادمی چی دونستممی نداد ادامه
 :کردم

 !متاسفم-
 :گفت بعد و شنیدم رو آهش صدای

 .خداحافظ...پس-
 ...شدمی دور داشت سرعت با که دادم سمتش به رو نگاهم
 .کردممی بازی بشقابم توی غذای با و بودم نشسته مشا میز سر

 .نبود گرسنم اصال اما بودم نزده لب هیچی به صبح از بود، عجیب
 .کردممی حس رو ساواش و سیاوش نگران هاینگاه فقط
 .دادنمی نیرو بهم دوشون هر
 :زد لب و کرد اشاره بشقابم به کمرنگی اخم با کردم، نگاه ساواش به لبخند با
 .خورب-
 .کردم نگاه بشقابم توی غذای به

 بگم؟ نه بهش شدمی مگه
 .خوردم لقمه چند بزور برداشتم، و قاشقم
 .نگه چیزی امروز اتفاقات درمورد بابا به سیاوش که بودم کرده التماس چقدر
 .شد راضی بزور اونم
 .شدمی کاش اما...شنیدم و دیدم که چی هر...کردممی فراموش باید
 حوصله اصال من اما کنن نشینی شب گرفتن تصمیم بقیه امش خوردن بعد

 .نداشتم
 .شدم اتاقم وارد رفتم، باال طبقه به و کردم ایخواهیغذر احترام کمال با
 .بود شده تنگ خونه توی خودم اتاق برای دلم
 .کشیدم آهی و دادم تکیه در به
 .بگیرم فاصله در از شد باعث در صدای اما
 .کردم باز و در تردید با

 :گفتم باال پرید ابروهام بود، ساواش
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 .شده چیزی-
 :گفت لبخند با
 بزنم؟ حرف تو با بیام من که باشه شده چیز باید مگه-
 .گفتم ای نه خجالت با

 .شد تر نزدیک بهم قدم چند و کرد سکوت
 :گفت و آورد گوشم کنار و سرش

 .شده تنگ برات دلم...دیدمت کم امروز-
 .بستم و چشمام خجالت با

 .کردمی جادو منو ساواش شرایط بدترین تو حتی
 :گفت خنده با
 !دونستیمنمی ما و بودی هم خجالتی-
 .زدم بازوش به مشتی و کردم باز و چشمام حرص با

 .شد بلندتر اشخنده
 :گفتم و کردم نازک براش چشمی پشت
 داشت؟ خنده توهم، حاال خب-

 :گفت و باال برد تسلیم نشونه به و دستاش
 شد؟ خوب خندیدم کردم غلط من تسلیم، باشه باشه-

 :گفتم و زدم کمرم به رو دستام
 .شد بهتر حاال-

 صدای شنیدن با که بگه چیزی خواست نخنده، که دادمی فشار هم روی و لباش
 با و کشید آهی اومدن،می باال هاپله از داشتن کنان خنده که سارای و سیاوش
 :گفت ونیمهرب

 .حضرتالیاه بخیر شب-
 .کردم نگاهش طوالنی و دادم تکیه در به

 :زدم لب آروم
 .بخیر شب-

 ...بستم و در و اتاق تو رفتم منم همزمان اتاقش سمت رفت و زد لبخندی
 

 《ساواش زبان از》
 
 عمرم سفر بهترین سایه، با همراه شمالمون به سفر بگم جرعت به تونستممی
 .بود
 .داشت همراه به برام رو خوشحالی و آرامش فقط نارشک در بودن
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 ازم جوریاون و بود بد حالم خوردگی سرما و تب شدت از وقتی دیشب
 .داشت ارزش واسم خیلی کرد، پرستاری

 بدتر وضعم االن رفتمنمی خونهآشپز به و کردنمی امتشنه شب اون من اگه شاید
 .بود
 ...فتمر تختم سمت به سرخوش و کردم ایخنده
 

 《سایه زبان از》
 

 .شدنمی پاک لبام روی از بود گرفته شکل لبم روی که محوی لبخند
 توی واالیی جایگاه چه ساواش که فهمیدممی بیشتر گذشتمی که روز هر

 .داره زندگیم
 !دارم دوسش من آره

 ...زیاد خیلی
 

 《ساواش زبان از》
 

 .شدم لجباز و شیطون دختر این عاشق کی از دونمنمی
 .کردممی نگاهش نه کردمی نگاهم نه که دختری
 .حاال اما...دشمنم بود شده
 :زدم لب آروم زدم، زل سقف به و سرم زیر گذاشتم و دستم
 ...زیاد خیلی...دارم دوسش چقدر بگم بهش تا بده قدرت بهم خدایا-

 《سایه زبان از》
 
 
 .کشیدم دراز تختم روی و دمز مسواک هام،لباس کردن عوض بعد
 .ببینم کابوس و ببندم رو هامچشم ترسیدممی زدم، زل سقف به هدفبی

 دخترا واسه دلم بمونم، اینجا خواستمنمی حتی دیگه شدم، دمر و کشیدم پوفی
 .بود شده تنگ
 .بودن نداده پیامی یا زنگ یه نامردا
 بود؟ پلیس واقعا افتادم، آریا امیر یاد اختیاربی

 اما خاکستریش، هایچشم اون مخصوصا اومد،می نظر به یخ و سرد خیلی
 .نمیرسه ساواشم هایچشم پای به هاییچشم هیچ
 گفتم؟ چی شدم، زده بهت فکر این از
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 !!ساواشم
 میگه؟ چی وسط این"  میم" اون
 بودم؟ کرده پیدا مالکیت حس ساواش به زود اینقدر من یعنی
 !!کرده عاشقم بدجوری نامرد
 !!تلخ...خندیدم اختیاربی
 !داد؟می تلخی طمع هامخنده حال به تا کی از

 بخاطر بشه، دستگیر ترزود چه هر باند اون رئیس امیدوارم آدما، اون به لعنت
 بشم که دادم قول...دادم قول خودم به شدم، اینطوری من که جنگل   توی اتفاق
 .کنممی فراموش رو چی همه بازیگوش، و شیطون یسایه همون

 .گرفت آروم ذهنم و شد ظاهر لبام روی شیطونی لبخند   ناخوداگاه فکر این با
 ...رویا بدون و سفید خواب یه...رفتم فرو عمیقی خواب به کمکم
 

 《ساواش زبان از》
 
 خیلی رویای یه آره بود، رویا اصال نه خواب...بود قشنگی خیلی خواب یه

 !!زیبا
 زیبایی خیلی دشت توی مقابلم بود، هافرشته شبیه که سفید بلند لباس یه با سایه
 .زدمی قدم
 نگاه رقصوندمی هوا توی رو اونا باد وزش که طالییش موهای به عشق با

 .رفت ضعف واسش دلم کردم،
 و دستش سریع رسیدم بهش که وقتی افتاد، من به نگاهش که رفتم سمتش به

 :گفتم تعجب با باال، پرید ابروهام گردنم، دور انداخت
 !!بابا نه-
 دونستیم؟نمی ما و بودی بلد هم کارا این از
 .کرد نگاهم شیطون و نگفت چیزی خندید، ناز با
 :گفتم شیطون منم
 چیه؟-

 کنی؟می نگاهم اینجوری چرا
 .دویدن به کرد شروع بعد گرفت، فاصله ازم و کرد باز گردنم دور از دستشو
 .نکرد ایست اما زدم، صدا و اسمش و دویدم دنبالش منم کارش این از متعجب
 نزدیک باالخره سایه زیبا، خیلی یچشمه یه به رسیدیم تا دویدم دنبالش اونقدر
 .ایستاد چشمه
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 نگاهم تر شیطون داشت که کردم نگاه بهش ایستادم، کنارش منم نفسنفس با
 :گفت آروم شد، کشیده سرخش لبای به نگاهم کرد،می
 .بگذره خوش بازی آب-
 به و کرمم پشت گذاشت رو دستش دفعه یه بزنم، حرفی تعجب با واستمخ تا

 .بست یخ و شد خیس وجودم کل و چشمه توی افتادم سر با داد، هولم شدت
 .زدم نفس نفس و پریدم جام از دفعه یه رفت، نفسم

 .آوردم باال و سرم وحشت با شنیدم، رو ایقهقهه صدای
 .کردمی چکه موهام از آب بودم، اتاقم توی
 که افتاد کیوم آی تازه خندید،می و بود دستش خالی پارچ یه که سایه دیدن با

 .شده چی
 به پا برداشتم خیز سمتش به و پایین اومدم تخت از که همزمان آوردم، جوش
 ...گذاشت فرار
 
. 

 《سایه زبان از》
 

 حسابی ریزی مکر یه دلم چرا دونمنمی شدم، بیدار خواب از سرحال صبح
 کردن عوض بعد و خندیدم شیطانی زد سرم به که فکری با خواست،می
 .برداشتم یخ آب پارچ یه خونهآشپز توی از هام،لباس
 .شدم وارد و کردم باز در و ساواش اتاق   سمت رفتم آروم آروم
 قربون و بره ضعف واسش دلم یا بخندم دونستمنمی افتاد بهش چشمم وقتی
 .مبر اشصدقه
 لباشم آویزون، تنش نصف و بود تخت روی تنش نصف و بود ژولیده موهاش
 .بود باز نیمه
 !!ناز نهایتبی هم بود شده معصوم هم حال این با
 نزدیک تختش به آروم و فرستادم براش بوس یه هوا رو حیاییبی کمال در
 .شدم
 .دیدمی هم قشنگ خواب یه داشت انگار بود، رفته فرو عمیقی خواب توی

 .کردم خالی سرش روی و آب پارچ حرکت یه تو و خندیدم شیطانی
 .گرفتم رو دلم و شدم خم خنده از سرجاش، نشست سیخ و کشید فریادی
 !!کردم حال خیلی خداییش

 !گرم دمم
 .برداشت خیز سمتم و شد و قرمز دفعه یه بعد و کرد نگاهم زده بهت کمی اول
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 بغل رو خالی پارچ چرا دونمنمی حاال اشتم،گذ فرار به پا و کشیدم بلندی جیغ
 .بودم کرده
 .شدنمی بیدار هم بقیه حتما

 .خندیدممی لذت با من و بود دنبالم کنان تهدید ساواش
 .رفتم پایین هاپله از جت مثل
 کولی که من به باز دهن با و بود ایستاده هاپله روی به رو جون یگانه
 .کردمی نگاه ما هایبازی
 :زدم داد و گرفتم سنگر شتشپ سریع

 .بخوره منو خوادمی شده هار پسرت جون یگانه-
 :غرید حرص با ساواش

 چی؟ یعنی هاری بدم نشون بهت تا وایسا-
 .بود کرده هنگ بیچاره چرخیدیم،می جون یگانه دور هردو
 :گفتم و آوردم در و زبونم

 .دیدم خودم من نکرده الزم-
 :گفت و کرد اخی ساواش

 کوش؟-
 کجاست؟ پس
 :گفتم و کردم اشاره خودش به
 .ایناهاش-

 و زد کنار رو جون یگانه محترمانه خیلی چون پروند، فیوز حرفم این با انگار
 .دنبالم افتاد شدیدتر
 .زدممی جیغ واقعی معنای به دیگه
 !!بودما کرده غلطی عجب

 
 روی شلوارک و رکابی یه با اشساو پابرهنه، من حاال شدیم، خارج هم ویال از
 .دویدیممی ماسه هایشن
 کردم حس بعد یلحظه که کردم مکث لحظه یه تو بودم، افتاده نفسنفس به دیگه
 .هوام رو

 به داشت اش،شونه روی بود انداخته و بود کرده بلند کاه پر مثل منو ساواش
 .رفتمی دریا سمت
 :زدم جیغ خنده و هیجان با
 .افتممی االن ا،توروخد ساواش-
 :گفت تهدید با
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 آره؟ کنیمی خیس منو حاال-
 .خندیدممی فقط بود، شده پخش صورتم تو موهام
 :گفت بلندتر

 هارم؟ من که-
 :زدم جیغ
 .افتممی کن ولم کردم غلط-

 عجب بخوره، سرما دوباره ترسیدممی پایین، نذاشت منو اما شد دریا وارد
 .بودما کرده غلطی
 .رفتمی ترجلو بودم اششونه یرو که همزمان

 .رسیدمی اشتیکه شیش شکم   روی تا آب حاال
 :گفتم پشیمونی صدای با
 .کردم غلط بریم، بیا ساواش-

 ...اما برگرده خواستمی حتما کشیدم، راحتی نفس ایستاد،
 .رفت نفسم آب، توی گذاشت منو حرکت یک با سریع
 ساواش برای اما بود کوتاه قدم چون  رسید،می گلوم زیر تا بود، سرد خیلی آب
 .بود اشسینه روی تا

 .نگهدارم رو خودم زیاد عمق تو بتونم که نبود حدی در شنام ترسیدم،
 به بغلش، توی کشید منو جورایی یه و شد تر نزدیک بهم که کرد حس و ترسم
 .بود شده خیس دومون هر صورت   دریا هایموج خاطر
 .داشت رو چهره بهترین یسیخ تو شدم؛ ساواش یچهره محوه
 .بشم خیره بهش ابد تا خواستمی دلم کجاییم، کردم فراموش لحظه یه
 

 《ساواش زبان از》
 

 .بشم خیره آبیش هایچشم به ابد تا خواستمی دلم بود، خوابیده عصبانیتم
 نداشت؟ دوست و دختر این میشه مگه
 چرا دونمنمی یم،کجای کردم فراموش لحظه یه کردم،نمی سرما احساس اصال
 ...کردم ترنزدیک صورتش به و سرم اما
 ...وقتشه االن گفتمی حسم
 

 《سایه زبان از》
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 میشه، ترنزدیک صورتم به داره سرش کردم حس که بودم عجیبش نگاه   محو
 وقتشه؟ االن یعنی

 .شدم عشق حس از پر و باال رفت قلبم ضربان
 ...دادم اجازه بهش و بستم و چشمام
 !!بود کاشته لبام روی بوسه طرح که بود لباش مهر داغی بعد یلحظه
 !!شیرین و داغ یبوسه یه
 .کردم حسش...عشق از پر

 .کردم حس بوسه این در و عشق
 شرم حرارت از هامگونه مالیم، و آروم بود، گرفته بازی به رو لبام لباش،
 .سوختمی
 جواب   شوق با اما کرد، مکثی همراهیم، حس با کردم، همراهیش کمکم منم اما

 .داد رو هامبوسه
 .کردمنمی حس سرمایی من اما بود سرد دریا آب آوردم، کم نفس
 .نبود مهم واسم اما بود خیس پام تا سر
 .نیست مهم برام ببینه وضع این با رو ما هم کسی اینکه حتی
 !!اون فقط...ساواش فقط
 .گرفت فاصله ازم آروم که گذشت دقیقه چند دونمنمی
 .کردم مخفی اشسینه تو و سرم خجالت شدت از
 :گفت عشقی پر اما لرزون صدای با
 ...عاشقتم بخدا...عاشقتم-

 .گرفت بغضم بود، رسیده خودش حد به قلبم کوبش
 !شنیدن؟ درست هامگوش خدایا

 !!عاشقمه که گفت...گفت باالخره
 :کنم زمزمه شد باعث کرد، فوران حسم
 .رم...دا ست...دوس...ود-

 :گفت چراغشچهل نگاه با و کرد صورتم قاب رو دستاش زده بهت
 !چی؟-
 .بگو دیگه بار یه

 :گفتم خنده و عشق با گرفت، امخنده
 .زهرمار برج جناب دارم دوستت-

 !!عشق با خندید، بلند
 !موال به توکرتم-

 :زد داد و کرد بلند آسمون به رو و سرش
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 !نوکرتم خدایا-
 :گفتم و گزیدم و ملب
 .باش آروم دیوونه-

 :گفت و خندید دوباره
 .دیوونم من آره-

 !!انگار بود شده خل...من سمت پاشیدن آب به کرد شروع و رفت عقب کمی
 .ریختن آب به کردم شروع گرفته بازیش که دیدم منم

 ساحل به که سیاوش و سارای به افتاد چشمم دور از که بود لحظه همون
 .اومدن

 :زد داد تعجب با سیاوش خندیدن، به کردن شروع ما دیدن با
 کردین؟ شدن دریایی پری هوس صبحی سر دوتا شما-

 .بود من روی هنوز ساواش نگاه   خندیدم، دوباره
 .اومد دنبالم اونم رفتم، ساحل سمت به و آوردم در براش زبونی
 :گفت ساواش رسیدیم، ساحل به وقتی

 .کرد پذیرایی ازم پارچ یه به صبح جنابعالی، خواهر تقصیر همش-
 :گفت و کشید رو لپم حرکت یه تو خنده، از رفت ریسه سیاوش

 .دیگه خودمه خواهر-
 .بگیره لرزم شد باعث که وزید سردی باد که خندیدم دوباره

 .ریخت دلم که کرد ایعطسه ساواش دفعه یه
 ؟!بخوره سرما بازم نکنه وای

 :گفت نگران من مثل هم سارای
 .بریم بیا خوریمی سرما زودم مریضی بد تو داخل، بریم بیا ساواش وای-

 .گفت ای باشه و زد لبخند من به کوتاهی نگاه بعد ساواش
 .نباشم نگرانش که خواستمی ازم نگاهش

 شد؟می مگه اما
 بقیه خوبه حاال همانا، شدن شروع مامان های غرغر همانا، شدیم ویال وارد
 .گفتننمی یزیچ

 حموم رفتم سارای خواست به برداشتم، تمیز هایلباس و اتاقم توی رفتم سریع
 .پایین طبقه
 .کردممی فکر موناعتراف و ساواش به مدت تموم
 !!خاص یبوسه اون به
 .داشت فرق خیلی اولی با بود، مونبوسه دومی اون
 .کنممی فکر چیزا این به که شدم منحرف چقدر خدا وای
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 !!رفتم که رفتم دست از من
 رمز دیگه که تفاوت این با بود، من پی ساواش نگاه   هم باز ناهار میز سر

 موج نگاهش از عشق که ببینم تونستممی من و کردنمی پنهون ازم و نگاهش
 .زنهمی
 .نباشه تابلو اینجوری که دادم نشون بهش هامغره چشم با هم باز اما
 .نکرد نگاهم دیگه و کرد گوش و حرفم باد با پسر   یه مثل اونم
 !!فداش به سایه ای

 خخخ
 .خوردیم ساواش منو زیرکی زیر های نگاه و ناز کلی با و ناهار
 شد رد کنارم از بشقاب، تاچند بردن بهونه به ساواش هاظرف کردن جمع موقع
 :گفت گوشم نزدیک و
 .میاد بهت سفید چقدر-

 .بود شالم به منظورش ساواش و مبود پوشیده سفید شال یه شدم، سرخ
 !!نداشتم خبر که بود شیطون چقدر
 .زد بهم چشمکی و خندید ریز
 هاظرف شستن با رو خودم و خونهآشپز سمت رفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .کردم سرگرم
، باشم چشمش جلو کمتر  !!واال بهتر 
 یه من باالخره که کرد ذوق مامان چقدر شستیم، سارای کمک با رو هاظرف
 .دادم انجام کاری
 اینجا من که بود اون از فرار بخاطر چون کنه؛ تشکر ساواش از بره بود بهتر
 .بودم
 .بردم پناه اتاقم به دوباره کارا، شدن تموم بعد
 قوم اون به هم زنگی یه و کنم مرور رو امروز اتفاقات خواستممی

 .بزنم( دخترا)مغول
 ساواش به رفته، باال ابروهای با شد، باز اتاقم در   برداشتم، رو گوشیم که همین
 .ایستاد روم به رو اومد پرو پرو که زدم زل
 :گفتم تعجب با
 کنی؟می چیکار اینجا-
 :گفت ذوق با
 .ببینم رو خانومم اومدم-
 .شدم خوشحال هم کشیدم، خجالت هم
 :گفتم ناز با اما
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 کجاست؟ خانومتون-
 :گفت و زد شچون به دستی متفکر

 .نکرده پیدا واسم هنوز ننم واال، دونمنمی-
 :گفتم حرصی و گرفتم آتیش لحظه یه تو
 !!ساواش-
 :گفت شیطنت با
 .جونم-

 .برداشتم ازش قهر حالت با رو صورتم و کردم اخم فقط
 .کرد نوازش رو امگونه اشاشاره انگشت با و خندید
 :کرد زمزمه آرون شد، آب دلم تو قند
 .ندارم باور هنوز-

 :زد لب چشمام به خیره کردم، نگاه چشماش به سوالی
 .داره دوست منو آبی چشم عروسک این که ندارم باور هنوز-
 :گفتم خجالت با منم لرزید، دلم
 .داری دوستم...که نمیشه باورم منم-
 :گفت شیطنت با
 .بشه باورت باید دیگه-

 .زد مهر رو پیشونیم اینبار که خندیدم منم
 :شد گرد حرفش با بستم هایچشم
 بزنیم؟ حرف هاخانواده با ک ی خب-

 :گفتم گیج
 !بزنیم حرف-
 حرفی؟ چه

 :گفت لودگی با بغلش، توی کشید منو و خندید
 .کنیم ازدواج دیگه، خودمون مورد در-

 امزده بهت هایچشم مقابل در بود، مونده باز دهنم شدم، خیره بهش شوکه
 .نشست زانو یک روی شد، خم آروم و زد خندیلب
 :گفت ایعاشقانه لحن با و گرفت رو چپم دست   هاشدست دوتا با
 زهرمار، برج منه با حاضری آیا امیری، سایه حضرتالیاه خانوم سرکار-

 .کنی؟ ازدواج عاشقته خیلی که فرنیک ساواش
 .بگیره امگریه بود نزدیک زد،می تند قلبم

 ؟!واشسا با زندگی
 !ازدواج
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 :نالیدم عجز با بودم، نکرده فکرم بهش حال به تا
 .نه-

 :گفت شک با و زد پلک بار چند
 گفتی؟ چی...چ-

 :گفتم و دادم بیرون شدت با و نفسم
 .فعال البته...نه-

 :گفت عصبی کمی و جدی شد، بلند و گرفت شکل صورتش روی غلیظی اخم
 ؟!نه چرا-

 گفتم؟می بهش چی ین،پای انداختم سرم و کشیدم پوفی
 :گفتم و کردم تر رو لبام
 و سیاوش جهت اون از ندارم، رو آمادگیش هنوز من...من خب ساواش، ببین-

 ازدواج ماهم نزدیک خیلی یفاصله به نمیشه کردن، ازدواج تازه هم سارای
 .کنیم
 .زدمی چنگ دلم به  سکوتش کنم، نگاه صورتش به تونستمنمی
 .بود مهربون هاشچشم اما داشت اخم باال، آوردم آروم و سرم
 :گفت آه با و زد ناراحتی لبخند

 .باشم کرده عجله خیلی من شاید میگی، درست-
 .پایین انداخت و سرش مظلوم

 خودم، صورت تو بزنم جانانه سیلی یه خواستمی دلم بود ناراحت وقتی که آخ
 .شده ناراحت من حرف بخاطر دونممی
 .گرفتم رو دستش و شدم نزدیک بهش آروم
 :گفتم ناراحتی با نکرد، نگاه بهم
 ؟!خب نباش دلخور ازم...ساواش-

 .دارم دوستت کن باور
 :گفت و کرد نگاه هامچشم تو رفت، غنج دلم که زد شیرینی لبخند

 ...اما دارم، دوستت منم-
 رو دلم که هاشنفس صدای با کرد، نزدیک گوشم به و سرش و گفت و این

 :گفت دکرمی منقلب
 .حضرتالیاه طلبت یکی-

 و رفت در سمت به زنون سوت زد، شیطون چشمک یه و گرفت فاصله ازم
 .شد خارج
 خواستگاری ازم ساواش که شدنمی باورم گذاشتم، قرارمبی قلب روی و دستم
 .بشناسم رو ساواش بیشتر خواستمی دلم نبود، آماده واقعا من اما باشه، کرده
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 .نبود کمی چیز مه شناخت سال سه اما
 .زدممی گیج ایزمینه همچین در همیشه مثل بازم دونم،نمی

 .دادم تکون خودم برای تاسف نشونه به سری و خندیدم
 .شدیممی آماده تهران به برگشت برای ما و گذشتمی هم سر   پشت هاروز
 به تونممی گیریم،ب فاکتور رو بعدش ماجرای و جنگل تو بد اتفاق اون اگه

 .بود عمرم سفر بهترین بگم جرعت
 کنار که لحظاتی همچنین و موناعتراف شدنم، عاشق ام،خانواده کنار در بودن

 .بشم اینجا یشیفته بیشتر و بیشتر شد باعث بودم، ساواش
 کردیم، گذار و گشت و تفریح کلی و آخر هایروز بیایم، اینجا بازم خوادمی دلم

 .بود کرده خودش یشیفته حسابی منو زیرکیش زیر هایمحبت اب هم ساواش
 ازدواجش درخواست اونروز چرا میدم فحش خودم به هاوقت بعضی که جوری
 .کردم رد رو
 عاشق من چرا کنم، ازدواج ساواش با نخوام که نیست معنی این به این البته

 درکم اونم که خواستم،می وقت اما باشم کنارش دارم دوست و هستم ساواش
 .بود داده فرصت بهم احترام کمال در و بود کرده
 کنار تخت روی   گوشی به چشمم که ذاشتممی چمدونم توی رو هامخرید داشتم
 .افتاد بالشتم
 .خورد چرخ ذهنم توی اتفاقات اون تمومه همباز کذایی، نوکیای گوشی   همون
 خواستم کردم، بازش و رفتم پنجره طرف به برداشتم، رو گوشی و کشیدم پوفی

 .شدم پشیمون چرا دونمنمی...اما بیرون بندازمش
 ...کنم چیکار باهاش بعدا ببینم تا چمدونم، توی انداختمش و برگشتم حرص با
 :گفتم ایآهسته صدای با
 ساواش؟ میگی چی-

 .کننمی شک بابام و مامان
 :گفت جدی و کالفه

 هم اومدن موقع تو کنن،ینم شک نیاری در بازی حساس اینجوری تو اگه-
 .شدی من ماشین سوار
 :گفتم کالفه خودش مثل
 سوار بیام همش برگشت و رفت که نمیشه داشت، فرق لحظه اون دونم،می-

 نگاه رو هم و زدیممی حرف باهم همش که هم چندروز این که، بشم تو ماشین
 .کردن شک بقیه و مامانم میکنم حس کردیممی

 :گفت و شد عصبی
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 چیزا همین واسه بزنیم حرف هاخانواده با بیا میگم وقتی میگم، رو همین منم د  -
 .دیگه بود

 :گفتم و چرخوندم کاسه تو رو هامچشم گرفت حرصم
 منه؟ تقصیر میگی االن-
 .توا   تقصیر نگفتم من-

 :گفتم و کشیدم پوفی
 میگی؟ چی پس-
 :گفت محکم و شد خیره هامچشم تو
 .شو من ماشین سوار بیا-

 :گفتم حرص با آوردم جوش
 !اول یخونه سر رفتیم که باز-

 بشم؟ بابام ماشین سوار من میشه چی ساواش
 :گفت عجله با
 شی؟ من ماشین سوار بیای میشه چی-

 !!وای خدا وای
 بود؟ شده اینطوری چرا
 :نالیدم ترکیدم،می داشتم خوردن حرص از
 فهمی؟می ساواش، نمیشه-

 .نمیشه
 رفت اتاق از حرف بدون بعد و کرد نگاهم غلیظی اخم و هشد سرخ هایچشم با

 .کوبید بهم و در و بیرون
 .زدم چنگ موهام به بغض با
 .بود دعوامون اولین این

 گردش رفتیممی که آخر روز دو یکی این بود، شده حساس خیلی ساواش
 .بود من به حواسش همش و کنم آرایش ذاشتنمی
 بازی حساس زیادی داره کردم حس کم کم اما شدم خوشحال خیلی اول

 .درمیاره
 مرموز هایلبخند از بردن، بوهایی یه همه کردممی حس شد،نمی متوجه اصال

 .فهمیدم سیاوش هایکردن نگاه چپچپ و کم هایاخم و سارای شیطون و
 .نمیره گوشش تو اما گفتم هم ساواش به

 .کنم چیکار دونمنمی دیگه
 شد؟ ناراحت خیلی یعنی
 .دیگه بیا هسای-
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 :گفتم و بیرون رفتم اتاق از سریع اومدم، خودم به سیاوش صدای با
 .داداش اومدم-

 :گفت متعجب و رفت باال ابروهاش دیدنم با بود، من منتظر هاپله روی
 کجاست؟ چمدونت پس-

 :زدم لب و دزدیدم ازش رو هامچشم
 .پایین برد ساواش آقا-

 .پایین رفت هاپله از حرفبی و کشید ایعصبی نفس
 .بود شده شکاک و عصبی ما های رفتار این از سیاوش زد، شور دلم

 .دادممی گوش هاخانواده با زدن حرف درمورد ساواش حرف به کاشکی
 !کاش
 .شدم خارج ویال از و رفتم پایین هاپله از کالفگی با

 نگاهی نیم یه حتی اینکه بدون و بود کرده اخم ساواش بودیم، رفتن یآماده همه
 .بود شده ماشینش سوار بندازه من به هم
 کردن؟ شک همه وقتی چیه من تقصیر خب کنم، گریه خواستمی دلم
 :گفت و انداخت امچهره به نگاهی مامان شدم، بابا ماشین سوار رفتم ناراحتی با
 سایه؟ خوبی-

 :گفتم و زدم لبخندی ندم، بروز چیزی کردم سعی
 .خوابممی عقب این یکم من میاد، خوابم ولی مامان خوبم آره-

 رو هامچشم و کشیدم دراز عقب صندلی روی گفت، ایباشه و زد لبخندی
 ...برد خوابم هم واقعا بستم،
 

 االن و برگشتیم که ساعته سه شدم، خیره اتاقم سقف به و کردم باز رو هامچشم
 به و برداشتم بالشتم کنار از رو گوشیم کشیدم، دراز تخت روی اتاقم تو من

 .کردم نگاه اشصفحه
 .بود گرفته تماسی نه بود زده زنگی نه ساواش اصال
 بودم حفظ از االن که و اششماره حرص با میاورد، در رو شورش داشت دیگه
 هفتمین سر بوق، سه...بوق دو...بوق یه بده، جواب تا شدم منتظر و گرفتم رو
 .باال رفت قلبم تپش شد، قرار بر تماس اما بده ابجو شدم ناامید که بود بوق
 .کردممی حس رو هاشنفس صدای فقط من، نه گفتمی چیزی اون نه

 :گفتم دلجویی لحن با و بیارم طاقت نتونستم
 خوبی؟! ساواش الو-
 :گفت سردی آه با
 واست؟ مهمه-
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 :گفتم زده بهت
 !ساواش؟-

 :گفت و کشید پوفی
 به روز ده این کنه،می دیوونم داره ندیدنت...ایهس کالفم ببخشید، دونممی-

 ...االن و کردم عادت دیدنت همیشه
 .زدمی منو دل حرف که آخ نداد، ادامه
 :گفتم آروم نگفت، رو حرفش یادامه

 .بینمتمی دانشگاه تو فردا-
 :گفت ترمالیم و زد لبخندی کردم حس
 .فردا تا بای پس...خوب چه-
 :گفتم و کردم ذوق بود کردنش آشتی یدهنده وننش که مالیمش لحن از
 .فردا تا خداحافظ پس باشه-

 .نکشید طول زیاد دعوا این شکر رو خدا کرد، قطع بعد و کرد ایخنده
 چل و خل چهارتا اون تا نبود دلم تو دل شدم، دانشگاه یمحوطه وارد هیجان با
 .ببینم رو
 :شنیدم دور از رو آشنایی جیغ که بودم فکرا همین تو
 !اومده سایه هابچه-
 بهم رسوند رو خودش سرعت با کردم، نگاه بود کشیده جیغ که همتا به خنده با
 ازش نیشگونی خنده و حرص با شد، آویزون ازم و بغلم پرید کوآال عین و

 :گفتم و گرفتم
 .سنگینی بس از شد خورد فقراتم ستون ندیده، خیر کن ولم-

 :گفت خنده با چشمم، جلو اومد آبادم و جد که داد فشارم بیشتر
 .کنممی دلتنگی رفع دارم که خفه-
 :گفتم سختی به
 .کشهمی منو...من داره جنابالی دلتنگی رفع که فعال-

 :گفت هاخنگ مثل و شد جدا ازم سریع
 .گیامی راست وا ا  -

 .شدم کتلت مارس که بغلم پریدن خنده و جیغ با هم آیسا و یاشا و سانیا
 .کردن آبیاریم هم کلی دونستم،نمی من بودن سنگین چقدر
 :گفتم و کردم جداشون خودم از لگد و مشت با و گرفت حرصم آخر
 .تونگوریلی زور اون با شدم، خفه بیشورا کنید ولم-

 .کردیم خنده بقیه و من که گفت ایشی همتا
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 با شد، بسته دهنم و افتاد بود آیسا دست که شگلیخو یحلقه به چشمم دفعه یه
 :گفتم و کردم اشاره آیسا دست به بهت
 میگه؟ چی حلقه این...این آیسا-
 .دار معنی سکوت یه...کردن سکوت بقیه و شد سرخ آیسا حرفم این با
 :گفت و آورد در و کردن گریه ادا همتا دفعه یه
 با ورپریده آیسا این شمال، ودیب رفته خانوم که موقعیاون سایه، ترشیدیم-

 چراغ دیگه بهم عاشق کفترهای مثل چطور ندیدی کرد، نامزد جونش آرتین
 .دادنمی نشون سبز
 :گفتم و کردم نگاه آیسا به باز دهن با
 میگه؟ راست..را همتا-

 زل بهم ترس با بعد داد، تکون رو سرش آروم و بود شده سرخ بناگوش تا آیسا
 .زد
 کردم، بارونش بوسه و بغلش پریدم دفعه یه بعد و زدم زل بهش ثانیه چند یه
 :گفتم هامبوسه بین
 گی؟نمی من به حاال و کنیمی نامزد آیسا، معرفتیبی خیلی-

 :گفت و کشید راحتی نفس
 .بشی ناراحت کردم فکر-
 :گفتم و سرش تو زدم یکی حرص با
 بشم؟ ناراحت باید چرا خنگ-

 .بدیا من به باید شیرینی یه شدم، خوشحالم خیلی اتفاقا
 .گفت ایباشه خجالت و خنده با

 هم ساواش منو یعنی باشن، کرده نامزد باهم آرتین و آیسا که شدنمی باورم
 !...دوتا؟ این مثل تونیممی
 .زدم لبخندی و شد آب دلم تو قند
 همتا که بودم غرق بشه تبدیل حقیقت به ساواش با بود ممکن که رویاهایی تو

 :گفت و زد شونم به ایضربه
 گذشت؟ خوش بود، چطور شمال بگو کن تعریف-

 باال ایشونه اومدن،می راه من پای به پا هم اونا کردم، رفتن راه به شروع
 :گفتم و انداختم

 .بمونم بیشتر خواستمی دلم گذشت، خوش خیلی آره-
 :گفت و خندید شیطنت با همتا
 رسیدین؟ کجاها به ساواش آقا با ببینم، بگو شیطون خب-
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 از دخترا اگه کردممی احساس چرا دونمنمی کنم، رفتار طبیعی کردم سعی
 .میندازن دستم کلی بشن دار خبر ساواش منو بین یرابطه
 :گفتم و کردم نگاه برومرو به و کشیدم عمیقی نفس
 بشه؟ چی بود قرار مگه جا،هیچ به-

 هم بین متعجبی و پکر نگاه لحظه یه واسه که کردم زیبا خوب رو نقشم انگار
 .کردم کنترل رو امخنده کردن، بدل و رد
 :گفت آویزونی یلوچه و لب با همتا
 .هیچی-

 .کردیم حرکت کالس سمت به باهم و نگفتم چیزی دیگه
 همشون همانا، پسر و دختر گله یه بین شدن محاصره همانا، شدن کالس وارد
 .کردنمی گیدلتن اظهار کلی
 .دادممی رو شونسواالت جواب خونسردی با منم
 و آرتین ارسالن، آهیل، افتاد، پسرا جمع به نگاهم که شدن متفرق همه کمکم

 .کردنمی نگاهم لبخند با و بودن ایستاده هم کنار ترتیب به خشایار
 :گفت و اومد خودش به ترزود ارسالن

 خانوم؟ سایه خوبی بخیر، رسیدن-
 تشکری ازش و زدم لبخندی اومد، خوشم ارسالن مهربون و شوخ حنل از

 .کردم
 روی اخم از لحظه یه ایستاد، جلوم اومد نداشتم انتظار ازش که اخمی با آهیل

 .شدم شوکه پیشونیش
 :گفت و صورتم جلوی آورد و دستش

 .بیاد کن رد منو سوغاتی یاال-
 آهیل به گردنی پس یه و لوج اومد همیشه مثل خشایار خنده، زیر زدن همه یهو
 :گفت و زد
 اخم اونطوری که دادن ناموسی فحش انگار جناب به کردیم فکر باش رو ما-

 .نذاشتی واسم آبرو که بتمرگ برو گمشو کرده،
 .بود شده تنگ همشون واسه دلم واقعا کردم، خندیدن به شروع

 بود آرتین دست که زیبایی و شیک اما ساده طالی یحلقه به چشم با شیطنت، با
 :گفتم و کردم اشاره

 !آرتین آقا نداشتیما-
 نگاه من به زده هول و شد سرخ یهو بعد و کرد نگاه چپش دست به لحظه یه

 !بدتره هم آیسا از کهاین خدایا کرد،
 :گفتم ذوق با
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 .بشین خوشبخت شدم، خوشحال حال هر به-
 نگاه یه بعد کرد، کرتش آرامش با و زد لبخندی خودمونیم لحن شنیدن با آرتین
 .افتادم خودم به ساواش هاینگاه یاد لحظه یه که انداخت آیسا به هم عشقیپر
 .بودم دیده ساواش نگاه تو رو برق این منم

 بود؟ نیومده هنوز چرا راستی
 دیدم، در چهارچوب توی رو اشورزیده قامت که افتاد کالس در به نگاهم
 !زاده حالل چه شد، ظاهر لبم رو لبخندی

 زدن، حلقه دورش پسر و دختر کلی بشه کالس وارد کامال اینکه از قبل
 .کردم اخمی و گرفت حرصم لحظه یه دخترا، مخصوصا

 بافت یه کردم، نگاه ساواش به و نشستم خودم به صندلی ترین نزدیک روی
 موهای بود، پوشیده مشکی جین شلوار با و اومدمی بهش خیلی که جذب سفید  
 .بود داده حالت باال به رو و ایشقهوه
 !بود شده خواستنی و جذاب خیلی رفتم، اشصدقه قربون دلم تو لحظه یه
 خودم به منه، عاشق جذاب و خوشتیپ پسر این اینکه به فکر از لحظه یه

 !بالیدم
 نگاهم شک و ریزبینی با داشت افتاد، ارسالن به نگاهم دفعه یه که زدم لبخندی

 داشت که بودم زده زل ساواش به تابلو خیلی حتما خوردم، جا آشکارا کرد،می
 .کردمی نگاهم طوریاین

 ساواش دور پسرا و دختر که بود حواسم اما شدم، کیفم یدسته با بازی مشغول
 .کردن خلوت رو
 که انگار ساواش کنن، دلتنگی ابراز که بود خودش گروه پسرای نوبت حاال
 .گرفت شونتحویل کلی میزنه حرف راشبراد با داره

 رو سرم و خیالیبی به زدم رو خودم کرد، دعوت نشستن به رو ساواش آرتین،
 شنیدم،می حس رو شدمی نزدیک من به که هاییقدم صدای اما پایین، انداختم

 .بود ساواش مال قطعا که
 !شدم؟ طوریاین چرا باال، رفت قلبم ضربان لحظه یه
 راه لحظه یه کرد ساواش که کاری با کنم پیدا رو سوالم جواب اینکه از قبل
 !شد قاطی همه زدن دست و وای و جیغ با و شد بسته نفسم
 حس خودمون روی و زیادی متعجب هاینگاه هوا، به بود رفته رسما   کالس
 همه این جلوی آرامش و خونسردی کمال در ساواش که نمیشه باورم کردم،می

 یه کردم حس که لذتی از جدا باشه، بوسیده رو پیشونیم و بود شده خم دانشجو،
 .بود پیچیده درونم زدگی بهت و خجالت حس
 !!خدا وای
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 :گفت محکمی و سرد صدای با ساواش که پوشوندم رو صورتم دستام با
 .کنم اعالم رو چیزی یه جاهمین خواممی من-

 :گفت من به مهربونی و مالیم لحن با بعد
 !عزیزم اتاجازه با-

 .کردممی حس رو زیادی دخترای پچپچ صدای
 !گرفت؟ اجازه من از ساواش چرا
 :گفت جذبه با و کرد اخمی دوباره که  کردم نگاه بهش گیج
 و هستیم هم عاشق امیری، سایه خانوم منو که کنممی اعالم جاهمین من-

 دلم من نکنید، تعجب ما بودن هم رکنا از دیگه پس کنیم، ازدواج باهم خوایممی
 بمونم، دور عزیزم سایه از دانشگاه تو شماها بخاطر و کنم بازی نقش خوادنمی
 .کنیممی ازدواج باهم زودی به ما چون
 .بود ریخته ما یهمه هایدست روی رو پاکی آب
 هم بودم عصبی هم بگم، باید چی دونستمنمی که بودم شوکه قدراین

 .بودم کرده کیف هم جورایی یه...خوشحال
 نگاه ساواش منو به متعجب و باز دهن با چطور که کردم نگاه کالس کل به
 .کردنمی
 به کردن شروع و اومدن خودشون به دفعه یه اما کشیدم، خجالت نگاهاشون از

 .زدن سوت و دست
 !ترکهمی دانشگاه تو بمب مثل خبر این دیگه ساعت یک تا حتما
 .کردنمی نگاه من به حسادت اب ادختر از خیلی
 !هاترشیده...الهی بسوزین اومد، حال دلم که آخ

 .کردمی نگاه شیطنت با که افتاد ساواش به نگاهم
 !!شیطون ای گرفت، ام خنده
 هنوز که بودن ساواش منو گروه دخترای بودن شوک توی هنوز که کسایی تنها
 .بودن نیومده خودشون به

 .نهک جمع رو اینا بیاد یکی
 :بشم خیره بهش شد باعث ساواش آرامش با صدای

 .شد راحت خیالم دیگه...آخیش-
 :گفتم تعجب با
 چی؟-
 :گفت آرومی صدای با
 نامزد تو چون نمیشه، مزاحمت پسری دانشگاه توی که راحته خیالم دیگه-

 .فرینیک ساواش
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 :گفتم آروم خودس مقل و باال پرید ابروهام
 نامزدتم؟ من که رسیدی نتیجه این به ورچط-

 :گفت و زد لبخندی
 .دادی من به هدیه دوتا آب، توی تو چون-

 .کرد اشاره لبم و قلبم به که ایهدیه چه که بگم خواستم
 گوش رو بقیه هایپچپچ و پایین انداختم و سرم شدم،می آب داشتم رسما دیگه
 .کردم
 بازم من و نشست کنارم استاد اومدن با که بود ساواش تر حالخوش همه از
 .کردممی حس رو شیطونش نگاه

 !!اهاشمکار همین عاشق
 .دوختم استاد به چشم و زدم لبخندی
 نگفتم، دروغ بردم لذت اشثانیه هر تو بگم اگه شد، تموم ساعت دو بعد کالس
 باهام آرومی ایصد با ساواش بود، دادن درس درحال استاد که وقتی همش
 .زدمی حرف
 و بامزه هایشوخی عاشقونه، هایزمزمه فقط گفتم،نمی چیزی من البته
 .خوردمی چرخ سرم تو زدمی مونآینده مورد در که هاییحرف
 خسته با و زدم لبخندی زد، همه به و حرف اون اومدنش موقع چرا فهمیدم حاال
 .شدم وسایلم کردن جمع مشغول استاد نباشید
 شنیدن برای االن همین از رو خودم باید شد، صدا و سر از پر دوباره کالس
 جرمی کم دزدی شوهر کنم، آماده ساواش هایخاطرخواه هایتیکه و طعنه
 !!داشتن امید ساواش به کلی هابیچاره نیستا،
 خودمون گروه پسرهای و دخترها و ساواش من، فقط و بیرون رفتن همه کمکم

 .موندیم
 .سمتم اومدن داد و جیغ با دخترا شدیم تنها اینکه محض به

 تو و بین هیچی گیمی زنیمی گول رو ما حاال ورپریده، نمیشه باورم-همتا
 نبوده؟ ساواش

 :گفت کارانه طلب لحن با آهیل بیرون، اومدم دستش زیر از خنده با
 داره وزر به روز هابده شیرینی تعداد باشم، آماده االن همین از باید من آقا-

 این بعد(کرد اشاره ساواش به دست با)خانوم آیسا و آرتین اول میشه، بیشتر
 !ها؟ کیه نوبت دیگه خانوم، سایه با و گوریل
 :گفت زدو کمرش به مشتی حرص با ساواش

 !اتهآینده همسر گوریل-
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 نه شوخیه زد حدس شدمی نه که لحنی با بعد و مالوند و کمرش یکم آهیل
 :گفت و کرد گاهن همتا به جدی،

 !گوریل گفت تو به نیگاه، همتا-
 از یا خجالت از دونمنمی که همتا به باز دهن با شوک، تو رفتیم همه لحظه یه

 .کردم نگاه کرد،می نگاه آهیل به داشت بود شده سرخ خشم
 :اومد در دهنش از کلمه یه تنها
 !چی؟..چ-

 کرد، نگاه چشماش تو و شد ترنزدیک همتا به قدم چند خنثی صورت با آهیل
 .بودیم هنگ تو مونهمه هنوز
 :زد لب آروم
 میشی؟ خانومم-

 .کردم نگاه آهیل و همتا به و شد چشم وجودم کل شد، بلند دخترا هین صدای
 .بودم ندیده جدی قدراین رو آهیل حال به تا
 .رفت وا کال آهیل شدیم، شوکه دوباره همه همتا یگریه صدای با دفعه یه
 .بیرون زد کالس از گریه با همتا بزنه حرفی ستخوا تا

 دیدم که کردم نگاهش تعجب با گرفت، رو دستم ساواش که دنبالش برم خواستم
 .کنهمی نگاه آهیل به

 .همتا دنبال رفت دیدم که آهیل به دادم رو نگاهم

 《راوی زبان از》
 

 فحش رو خودش فقط دلش تو بیرون، رفت کالس از سریع هایقدم با آهیل
 .دادمی
 با نکرد، توجه هم بقیه یخیره هاینگاه به دید، رو همتا باالخره و گردوند چشم
 لحظه یه دانشگاه، ساختمون پشت رهمی داره دید که رفت همتا سمت به دو

 .کرد تعجب
 اتاق به بیشتر که کوچیک خونه یه دیدن با بود، نرفته اونجا کسی حال به تا

 .موند باز دهنش بود شبیه
 و زد بشکنی ذوق با زد، سرش به فکری اینجا، اومده چرا رفت یادش لحظه یه

 :گفت خودش پیش

 جیم بعد کردنمی اذیت رو ما شیطونا هست،flover5 پاتوق اینجا پس ایول-

 اینجا؟ شدنمی
 .کنیم پیداشون تونستیمنمی جاهیچ گشتیممی شوندنبال وقتی چرا بگو پس
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 در سمت به سریع پیشونیش، به زد محکم دست کف با همتا، یاد با عهدف یه
 .بود باز نیمه در رفت،
 رو کباب سیخ یه انگار شنید،می رو همتا هایزدن هق صدای هم جا همون از
 !!بودن کرده فرو قلبش تو

 با بود، پایین سرش و بود نشسته صندلی یه روی همتا داخل، رفت آروم
 .نشست کناریش صندلی   روی رفت نشه، متوجه همتا که جوری آروم، هایقدم

 .ببینه رو همتا یگریه خواستنمی دلش اصال
 :زد لب آروم
 خوای؟می دستمال...دیگه نکن گریه-

 یه زد، زل آهیل به و کشید خفیفی جیغ ترس از نداشت، انتظار اصال که همتا
 !کرد حرکت صورتش سمت به بدنش خون تموم کرد حس دفعه
 :گفت داریبغض دایص با
 کنی؟می چیکار...اینجا تو..ت-
 جنابالی؟ دنبال اومدم-

 :گفت کارطلب و کرد فینیفین همتا
 خوای؟می چی-

 :گفت جدی و زد زل همتا هایچشم تو آهیل
 .تورو-

 گذاشت رو دستش کف سریع و فهمید آهیل که شد کردن داد و جیغ یآماده همتا
 :گفت تند تند همتا، دهن جلوی

 دیگه، بزنیم حرف آرامش با قشنگ تا بذار جیگر رو دندون لحظه یه بابا ای-
 !گیری؟می جبهه چرا
 و برداشت دهنش جلوی از رو دستش آهیل شد، آروم همتا ناکغضب نگاه
 .زد لبخند
 :گفت و ورچید لب هابچه مثل همتا
 زدی؟ هابچه جلو حرفو اون چرا-

 :گفت و شد شل آهیل نیش
 گفتم؟می نباید-

 :گفت حرص با همتا
 .نباید که معلومه-

 :گفت مظلومیت با آهیل
 رسیدم؟می تو به چطوری پس-

 :گفت و کشید آهی آهیل کرد، نگاهش زده بهت همتا



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 خودت قول به جز هم کاری بزنم، عاشقونه هایحرف نیستم بلد اصال من ببین-
 عاشق میاره در رو تو حرص همش که دلقکی این اما نیستم، بلد بازی دلقک
 .سوسکه خاله توا   عاشق...شده
 :گفت ذوق با و کرد نگاه همتا به بعد خندید، خودش آخر   حرف   از 
 گی؟می چی حاال -

 :گفت زده خجالت و گیج همتا
 بگم؟ چی-

 :گفت و پیشونیش تو زد عجز با آهیل
 زدم؟ حرف هوا و باد واسه من مگه وای-

 فهمیدی؟ عاشقتم میگم
 مثل خنده، زیر زد بعد و کرد نگاه آهیل به یکم همتا زد، زل همتا به بعد

 .خندیدمی هادیوونه
 :گفت ناله با آهیل
 !خدا یا-

 .شد خل مردم دختر
 اخمی و خورد بر بهش آهیل خندید،می و دلش روی بود گذاشته رو دستش همتا
 :گفت دلخوری لحن با بعد کرد،

 گفتم؟ جوک برات مگه-
 !باشه عاشقش آهیل که شدنمی باورش زد، زل آهیل به و شد آروم دفعه یه همتا
 .آورد یاد به رو آهیل با خاطراتش یهمه و رفت فکر توی
 شب چه رقصیدن، باهم وقتی بود، سایه برادر عروسی شب ترینش،رنگ پر

 .بود ایرویایی
 :گفت آهیل به مهربونی لحن با
 هیچوقت بگم، بخوام و ترشکامل یا...بشی عاشقم کردمنمی فکرشم هیچوقت-

 ...بود عجیب برام تو اعتراف بشه، عاشقم کسی کردمنمی فکرشم
 .همتاست حرف یادامه منتظره استرس با آهیل که دید کرد، سکوت
 :گفت شیطون و زد لبخند همتا
 که کالس تو سوالت درمورد بگم، بهت رو تریعجیب چیز یه خواممی من اما-

 "میشی؟ خانومم" پرسیدی ازم
 :گفت خنده با افته،بی پس آهیل بود مونده کم کرد، مکث بارهدو
 !بله... هوا و باد یاجازه با-

 :گفت تند هاینفس با و شد آب دلش تو قند آهیل خندید، بعد
 .بزنی حرفت زیر اگه نامردی-
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 .گذاشت فرار به پا داد و جیغ با همتا که، همتا طرف زد جهش یه بعد

 

 《سایه زبان زا》
 
 
 :گفتم و کردم نگاه محوطه بر و دور به استرس با
 !ساواش وای-

 زده؟ شونغیب کجا همتا و آهیل پس
 :گفت و گرفت رو دستم کشید، پوفی ساواش

 نگرانی؟ قدراین چرا-
 .دیگه زننمی حرف باهم دارن نشستن گوشه یه همتا و آهیل حتما
 :گفت و کرد نگاه ساعتش به سانیا
 .شدن غیب که هست ساعتی نیم یه االن-

 :گفت و خندید ریز ریز یاشا
 !نمیشه باورم-

 !همتا؟ و آهیل کنید، تصور آخه
 هم به هم چقدر بود، گرفته امخنده منم جورایی یه خنده، زیر زد بلندتر بعد
 !بازیگوش و شیطون دو هر اومدن،می

 :گفت و کرد اشاره سمتی به و انداخت باال ابرو ارسالن
 .آوردن تشریف بفرما،-
 .شد گرد چشمام دفعه یه کردم، نگاه کرد اشاره که سمتی به ذوق با
 !نه؟ یا بینممی درست ببینم که زدم پلک بار چند باز دهن با

 .شدنمی نزدیک ما به داشتن هم دست تو دست لبخند با همتا و آهیل
 :گفت بهت با خشایار

 !زدا رو مخش زود چه-
 :گفت و انداخت خشایار یشونه روی و شدست و خندید ارسالن

 !!دیگه دلقکه آهیل ناسالمتی-
 :گفت خنده با آرتین

 .ها بده شیرینی لیست تو رفت خودشم بفرما،-
 اهمیت دانشگاه هایبچه متعجب هاینگاه به اصال اونا خندیدیم، دوباره
 .دادننمی
 :گفتم شیطنت با متا،ه بغل بپریم که بود ما نوبت ایندفعه رسیدن، ما به که همین

 !شیطون ای-
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 کردی؟ قبول شد چی
 :گفت و حرفش وسط پرید آهیل که بزنه حرفی خواست همتا
 .میاره فشار داره بدجوری شوهریبی که خانوم سایه بگم چی-

 .کشید جیغی همتا که خنده زیر زدیم
 

................................. 
 
 با امروز کشیدم، عمیقی نفس و کردم پرت تخت روی و خودم جهش یه با

 باید اما شدم، خسته هم خیلی گذشت، خوش هابچه کنار و بود عالی خیلی اینکه
 .کردممی عوض رو مانتوم
 سفید یمردونه مدل بلیز یه کردم، باز و درش و رفتم کمدم سمت به و شدم بلند

 .کردم تنم راحتی شلوار یه با رنگ
 شدم، بازم موهای یمتوجه که کنم استراحت تا تخت روی ردمبرگ خواستم
 رویروبه که میزم سمت به کرد،می کالفم و بود شده بلند خیلی موهام هاتازگی
 و آوردم بیرون رو مومکشه کردم، باز رو هاشکشو از یکی و رفتم بود آینه

 .بستم سرم باالی رو موهام ماهرانه
 .زدم لبخند و کردم نهآی توی خودم یچهره به نگاهی
 که نوکیا گوشی   روی نگاهم که ببندم رو کشو خواستم و کشیدم عمیقی نفس
 .افتاد بود کشو توی
 به قدم یه وحشت با شد باعث که اومد یادم جنگل توی اتفاقات   تموم لحظه یه

 با و خورد تلوتلو صندلی میز، کنار صندلی   به بخورم و بردارم عقب سمت
 رو هامچشم و گذاشتم قلبم روی و دستم افتاد، زمین روی قبع به بدی صدای
 .بستم
 !!سایه باش آروم
 !!دختر آروم
 .کردم باز رو هامچشم و کشیدم عمیقی نفس
 کشو توی از رو گوشی و کشیدم پوفی بشم، خالص هم گوشی این َشر از باید

 .داشت شارژ درصد یه بود، نشده خاموش هنوز برداشتم،
 !موند باز دهنم ا س، تا دو و بیست و پاسخبی تماس تا سه و سی دیدن با

 !!خدا نمیشه باورم
 روی سردی عرق پیام متن خوندن با کردم، باز  رو ها پیام از یکی عجله با

 .کردم حس کمرم هایمهره
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 دارم، باهاتون مهمی کار یه هستم آریا امیر بدید، جواب لطفا امیری خانوم"
 "بگیرید تماس باهام
 آریا امیر از همشون کردم، باز هم رو دیگه هایپیام تند تند لرزید،می امدست
 .فوریه خیلی بزنم زنگ بهش بود خواسته ازم و بود
 تند برداشتمش، و رفتم خودم گوشی   سمت به سریع زد، سرم به که فکری با

 خاموش گوشی موقع همون که کردم سیو گوشیم توی رو آریا امیر یشماره
 .شده تموم شارژش که فهمیدم شد،
 .کردم نگاه اششماره به و کشیدم راحتی نفس
 !داشت؟ باهام کاری چه یعنی
 !بزنم؟ زنگ بهش
 ...دوباره حاال کنم فراموش رو اتفاقات اون بودم تونسته تازه من بودم، دل دو
 لب زیر کردم، نگاه اششماره به دیگه بار یه و زدم موهام به چنگی حرص با

 :غریدم
 خواین؟می جونم از چی آخه-
 چسبوندم، گوشم به رو گوشی و زدم رو تماس قراری بر یدکمه کالفگی با

 .بده جواب شدم منتظر
 کال   و کنممی قطع نداد جواب اگه گفتم، خودم به که بود خورده بوق تا سه
 دوباره ،داد جواب بوق ششمین سر اما داره، چیکار من با که شممی خیالبی

 حسبی هامانگشت سر و بزنه یخ منم تن شد باعث محکمش و سرد صدای
 :بشه
 بفرمایید؟ بله-

 اینکه مثل کردم، نگاه اتاق دور تا دور به پاچهدست و دادم قورت و دهنمآب
 :گفت تریبلند نسبتا صدای با چون نداشت، اعصاب

 بفرمایید؟ گفتم-
 !لطفا بزن حرف
 :گفتم ایخفه صدای با و کشیدم آهی
 .امیری سایه...امامیری-

 از من که زد داد جوری شد، منفجر باروت انبار مثل دفعه یه اما کرد سکوت
 :کردم نگاه روم به رو به وحشت با و پریدم جام
 امیری؟ خانوم بود زدن زنگ وقت چه االن-

 گشتم؟ توندنبال چقدر من دونیدمی
 بهتون قدمی گوشی   همون به هم بار چند نبود، ازتون اثری ولی ویال اون اومدم
 ماست؟ روی فشاری چه دونیدمی هیچ ندادید، جواب اما زدم زنگ
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 :گفتم لرزون صدای و نفسنفس با
 متوجه اصال تهران، اومدم من خب...راستش من آریا آقای...آ کنید گوش..گ-

 .زدین زنگ که...که نشدم
 :گفت ایخسته صدای با بعد اومد، خط پشت از اشکالفه و عمیق نفس صدای

 .فوریه خیلی کارم ببینم، رو شما باید من-
 ببینه؟ منو بود، اومده بند زبونم

 !دوباره؟
 !آوردم کم من خدایا خورد، چرخ سرم توی تلخ خاطرات اون بازم
 !ببینه؟ منو خوادمی چرا
 :گفتم اکرا با و کشیدم آهی
 .نیستم شمال تهرانم، االن من آریا، آقای اما-

 :گفت سریع
 باور بیاید، کنممی ا س براتون که آدرسی به تهرانم، منم اتفاقا نیست مشکلی-

 .مهمه خیلی کار این کنید
 من با تونهمی چیکار که بودم شده کنجکاو اتفاقا   بیارم، ایبهونه تونستمنمی
 .باشه داشته
 :گفت سریع که گفتم ایباشه
 .خداحافظ فعال پس-
 .خداحافظ-

 .کردم پرت تخت روی حرص با و کردم طعق و گوشی
 زد؟می شور دلم چرا خدایا
 بلند گوشیم صدای لحظه همون مالیدم، رو پیشونیم اماشاره و شصت انگشت   با
 .شد
 !دهمی آدرس هم زود چه کردم، نگاه اشصفحه به
 .بود داده رو خلوت شاپکافی یه آدرس خوندمش، و کردم باز رو پیام

 و زدم ساده مشکیه تیپ یه سریع رفتم، کمدم سمت به و گذاشتم کنار رو تردید
 .شدم خارج اتاق از و برداشتم رو گوشیم و کیف فقط آرایش، بدون
 و بیرون زدم خونه از تینا، عمه یخونه بودن رفته باهم نبودن، بابا و مامان
 ....شدم ماشینم سوار
 

 نسبتا   داشتم انتظار که طورهمون اما بود شیک اینکه با شدم، شاپکافی وارد
 .کنم پیدا رو آریا امیر تونستممی پس بود، خلوت
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  و بود نشسته میز دورترین روی که افتاد تنهایی مرد به نگاهم که گردوندم چشم
 نگاهم و کرد بلند و سرش وقتی باشه، خودش که زدم حدس بود، پایین سرش

 .خودشه اواقع فهمیدم افتاد اشچهره به
 صدای از انگار شدم میز نزدیک وقتی رفتم، سمتش به محکم هایقدم با

 که اول بار مثل هم هنوز شد، بلند سریع که اومد خودش به کفشم هایپاشنه
 !جذاب همینطور و بود، سرد و ابهت پر ظاهرش دیدمش
 :گفتم و دادم تکون براش سری

 .باشم نکرده دیر امیدوارم سالم،-
 :گفت و داد تکون سری نم مثل اونم
 .رسیدم تازه منم اتفاقا خیر،-
 :گفت و کرد اشاره خالی صندلی   به
 .بنشینید بفرمایید-

 :گفت و کرد نگاه هامچشم به نشستم، میز پشت و کردم تشکری
 امیری؟ خانوم دارید میل چی-
 :گفتم حوصلهبی
 .نداره فرقی-

 :گفت و زد رنگیکم پوزخند
 .دممی فارشس تلخ قهوه پس باشه-

 .داد رو قهوه دوتا سفارش و زد صدا رو گارسون که نگفتم چیزی
 .کردیم سکوت دو هر گارسون رفتن با

 :گفتم و بیارم طاقت نتونستم
 داشتید؟ من با کاری چه آریا، آقای-

 کرد نگاه بهم زد، گره هم به رو هاشانگشت و گذاشت میز روی رو هاشدست
 :گفت و
 خود   به جورایی یه بذارم، درمیون باهاتون باید که تهس مهمی خیلی موضوع-

 .مربوطه هم شما
 .شدم خیره بهش کنجکاو و گیج

 !بزنه؟ حرف من با خواستمی چی درمورد
 به کردم، سکوت بازم اومد، هامونسفارش با گارسون که بزنم حرفی خواستم
 :گفت و کرد اشاره فنجونم

 .نشده سرد تا بخورید فعال-
 .برداشتم رو فنجونم پس کنم، گوش حرفش به دادم ترجیح
 :گفتم دوباره قهوه خوردن بعد



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 .شنوممی خب-
 :گفت محکم و گذاشت سرجاش رو فنجونش

 باشه؟ دارم، اجازه که جایی تا البته...گممی بهتون رو چی همه اول از-
 .دادم تکون و سرم اما نفهمیدم حرفاش از هیچی
 :گفت و شد خیره نامعلومی جای به و یدکش عمیقی نفس
 پرونده یه داد، ماموریت یه من به بهرامی سرهنگ که بود پیش ماههفت تقریبا-
 این کردممی فکر کرد،می هم بدن اعضای قاچاق که مخدر مواد قاچاق باند از

 پرونده وقتی کردم،می اشتباه اما میشه حل ساده دیگه هایپرونده مثل هم پرونده
 اعضای از دقیقی اطالعات   هیچ بردم، پی ماجرا عمق به تازه کردم مطالعه رو
 گیج حسابی اسم، یک حتی از دریغ باند، اون رئیس از مخصوصا نبود، باند
 ...بود کردممی فکر که چه اون از ترمشکل و ترسخت پرونده اون بودم، شده

 بودم، هاشفحر یادامه منتظر صبرانهبی کشید، عمیقی نفس و کرد سکوت
 :گفت و کرد رنگیکم اخم
 خیلی اطالعات فقط و کردممی کار پرونده اون روی که شدمی ماهی یه تقریبا-

 و   شده حساب کارهاشون یهمه بودم، کرده پیدا ازشون ارزشیبی و کوچیک
 اون وقت فقط و روزم و شب هستن، زرنگ خیلی که بود معلوم بود، دقیق

 ...که وزیر تا ذاشتممی پرونده
 !زد؟می حرف قسطی چرا خدا ای کردم، سکوت دوباره
 و بود میز روی که رو هاشدست از یکی و شد ترغلیظ ابروهاش بین اخم
 .بزنه حرف که بود سخت براش انگار کرد، مشت
 :گفت و کشید عمیقی نفس
 ...داخل اومد مونا بودم، کارم اتاق توی که روز یه-

 !مونا؟ شد، گرد هامچشم
 !کشتنش که...که بود دختری همون شناختممی رو مونا
 :داد ادامه که شد درهم قیافم
 کرده نامزد که بود ماه سه تازه موقع  اون بود، تمام سروان بود، پلیس هم مونا-

 ...بودیم
 .شد مور مور تنم
 !خدایا وای
 !بوده؟ نامزدش مونا یعنی شوک، پشت شوک
 :داد ادامه و بست رو هاشچشم ت،سوخ واسش دلم
 اون حل توی که کرد اصرار اونم گفتم، مونا به رو پرونده ماجرای روز اون-

 هم بهرامی سرهنگ که دیدم وقتی اما نکردم قبول اول کنه، کمکم پرونده
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 گردن به رو پرونده اون حل مسئولیت باهم مونا منو نکردم، مخالفتی راضیه
 یه کنیم، پیدا ازشون َردی یه تونستیم باالخره ما ماا کشید طول خیلی گرفتیم،
 این که وقتی برسونه، باند رئیس   به رو ما تونستمی که شمال توی رابط

 وارد   رو جاسوس یه گرفت تصمیم اونم گفتیم بهرامی سرهنگ به رو موضوع
 اون...اون و کنه رسوندمی باند رئیس به رو ما که شخصی اون یخونه

 ...شد نتخابا مونا جاسوس
 غم سردی، بجز هاشچشم توی که بود بار اولین کشیدیم، آهی دو هر همزمان

 .بود دردناک و سخت خیلی واسش انگار دیدم،می رو
 :گفت ایگرفته صدای با
 اما بود، ما کار کردن ریسک و بودیم پلیس دو هر مونا منو نکردم، مخالفتی-

 به خواستم مونا از کردم، طراحی نقشه یه بشم، خیالبی تونستمنمی هم باز
 ازش اطالعات و مدرک کلی و بشه شخص اون یخونه وارد خدمتکار عنوان
 ذخیره فلش توی شخص اون کامپیوتر از رو اطالعات اون هم مونا بگیره،
 همچین برای رفت، لو مونا که موقعیاون تا رفتمی پیش خوب چی همه کرد،

 از بعد مونا بود قرار  بود، سخت خیلی اما بودم کرده ریزی برنامه هم احتمالی
 من به رو شده مخفی که جایی و بزنه زنگ من به گوشی اون طریق از فرار،
 و افتاد اتفاق اون اما کنم، باش آماده رو نیروها و  دنبالش برم تا بگه
 .افتاد شما دست اطالعات اون و کنه پیدا نجات نتونست مونا...مونا
 :کرد مزمهز ناراحتی یچهره با
 .دونیدمی خودتون هم اشبقیه-

 خیلی حتما بود، سخت واسم بودم شنیده که چیزایی هضم پایین، انداختم و سرم
 :گرفتم باال و سرم صداش شنیدن با که بودم فکر توی کشیده سختی

 .داشتم شما با من که کاری اما و-
 .شدم خیره بهش و باال گرفتم و سرم حرفش این با
 :گفت جدیت با
 ما موفق، عملیات دو طی و بود مدارک توش که فلش اون از استفاده با-

 کنیم دستگیر رو رئیسش و ببریم بین از رو باند اون تقریبی طور به تونستیم
 باشی داشته حضور دادگاه توی مونا قتل   شاهد   عنوان به که خواممی من حاال
 .یکن شناسایی رو قاتل و...و

 .داد دست بهم ترس حس
 !ببینم؟ رو اونا دوباره باید یعنی
 !!خدا نه وای
 :گفت ترینرم لحن با نیست، خوب حالم که فهمید امچهره حالت از انگار
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 بار یه فقط افته،بی براتون اتفاقی نیست قرار خانوم،سایه باشید آروم بهتره-
 .همین دادگاه بیاید
 :فتمگ و دادم بیرون شدت به و نفسم
 .دممی انجام و کار این من باشه-

 :گفت شادی صدای با خندید،می قشنگ خیلی زد، لبخند بار اولین یواسه
 .کنیدمی همکاری ما با که ممنون-

 بشه تموم اینجا تا مکالمه این کنم فکر شدم، بلند جام از و زدم جونیبی لبخند
 .بهتره
 :گفت عجله با و شد نیمخیز اونم
 .نرسونمتومی-

 .شده ترآروم حرفش کردن قبول با انگار بود، شده ترنرم چقدر
 :گفتم و زدم لبخندی

 .دارم ماشین خودم ممنون، نه-
 :گفت و داد تکون سری

 .کنممی حساب رممی من پس باشه-
 .رفت پیشخون سمت به سریع که کنم مخالفت خواستم
 شدم، جوری یه ساواش اسم دیدن با خورد، زنگ گوشیم که برم منم خواستم

 صدای چسبوندم، گوشم به رو گوشی کردم، قرار بر رو تماس و زد تند قلبم
 :اومد حالشسر و بشاش

 .من حضرتالیاه سالم-
 !حضرتش؟الیاه شدم حاال تا کی از
 .شدمی ویلیقیلی قلبم چقدر که آخ

 لهو چرا دونمنمی سمتم، میاد داره آریا امیر دیدم که بدم رو جوابش خواستم
 :گفتم منمن با شدم،

 .دارم کار برم من...ساواش اوم...چیز-
 :گفت مهربونی با اما کرد سکوت یکم
 .فعال پس عزیزم باشه-
 .فعال-

 .رسید آریا امیر کردم قطع رو گوشیم که همزمان
 .نبود دروغم دروغه خب اما ساواش، به دروغم اولین از اینم
 .خانوم سایه ممنونم بازم-

 :گفتم و زدم لبخندی
 .برم باید دیگه من میکنم، خواهش-
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 :گفت و داد تکون سری
 بهتون رو آدرسش دادگاه، بیاید لطفا گرفتم تماس باهاتون وقت هر باشه،-

 .دممی
 دیدم شدیم، خارج کافه از باهم همزمان کردم، خداحافظی ازش و گفتم ایباشه
 داد تکون دستی زد،می برق تمیزی از هک رفت سفید بلند شاسی یه سمت به که
 .شد ماشینش سوار و
 .کردم حرکت خونه سمت به و شدم ماشینم سوار رفتم منم
 ماجرا این آخر کهاین به کردم،می فکر بود زده بهم که حرفایی به فقط راه توی
 !میشه؟ چی
 ...بشم چی همه خیالبی کردم سعی و کشیدم پوفی
 

 صدای با اومدن، بابا مامان که دادمی نشون ویتی صدای شدم، خونه وارد
 :گفتم بلندی

 !اومدم من-
 :اومد خنده با بابا صدای

 .اومد جیغوجیغ این باز خانوم-
 :گفتم اعتراض با
 داشتیم؟ بابا ا  -

 :گفت و اومد بیرون خونهآشپز از مامان
 کنی؟می دادبی و داد هی چرا دیگه، میگه راست بابات خب-

 :گفتم خندا با و گرفتم باال تسلیم ینشونه به رو هامدست
 .کنم عوض رو هاملباس برم من تسلیم، بابا باشه-

 همون با رو هاملباس باال، یطبقه رفتم سریع من که داد تکون سری مامان
 .زدم شونه رو موهام و کردم عوض هاقبلی
 .نیوفتم اتفاق اون یاد تا کنم پرت رو خودم حواس کردممی سعی
 .داشت دوست رو مونا خیلی حتما آریا، امیر چارهبی

 .رفتم پایین یطبقه سمت به و کشیدم آهی
 ....بعد روز سه
 
 

 اینکه با دنبالم، میومد آریا امیر اما دادگاه، برم بود قرار که بود روزی امروز
 ببره، منو که گرفته دستور مافوقش از گفتمی نکرد، قبول نیاد کردم مخالفت
 .داشتم بدی حس   یه دونمنمی
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 .نبود توانم در اصال هاخالفکار اون یدوباره دیدن
 نصف از که سیاوش حتی بزنم، حرفی بارهاین در هم کسی به نتونستم حتی

 .داشت خبر شمال ماجرای
 به رفتن برای باید داخل، زدم رو موهام و جلو کشیدم کامل رو شالم استرس با

 بهم حجاب چقدر کردم، نگاه آینه توی خودم یچهره به گرفتم،می حجاب دادگاه
 !اومدمی

 دروغ مامان به شدم، خارج اتاق از و برداشتم هم رو گوشیم و زدم لبخندی
 .میام دیر و کتابخونه رممی که بودم گفته
 .برنداشتم هم رو ماشینم حتی بیرون، رفتم خونه از عجله با
 یدروازه از تر دور کمی دقیقا ماشینش شدم، کوچه وارد و کردم باز و در

 .بود شده پارک خونه
 کردم، سالمی آروم شدم، سوار و کردم باز رو جلویی در و سمتش رفتم

 :گفت و برداشت هاشچشم از رو عینکش
 ای؟آماده-
 :گفتم و کردم نگاه بهش استرس با
 .جورایی یه آره-

 :گفت و خندید
 .میشه تموم چیز همه نده،مو تو شهادت فقط ه،شد نابود باند اون باش، آروم-

 .گفتم امیدوارمی دلم تو و زدم لبخندی
 شدم، آروم" علی" حضرت نام شنیدن با کرد، حرکت و گفت لبزیر ایعلییا

 .باش داشته رو هوام خدایا
 رسیدیم، دادگاه به کی نشدم متوجه که بودم شده غرق خیال و فکر توی قدراون
 :گفت و رفت فرو سردش ظاهر تو دوباره امیر
 .شو پیاده وقتشه-

 و کردم باز رو ماشین در   بزور لرزون هایدست با و باال رفت قلبم ضربان
 .شدم پیاده
 

[ ,.28.04.18 10:03] 

 ترجلو امیر دادم، بیرون شدت با رو نفسم روم به رو بزرگه ساختمون   دیدن با
 واقعا زد،می حلقم تو قلبم برم، دنبالش کرد اشاره من به و رفت من از
 .بود نشده باز دادگاه به پام حال به تا ترسیدم،می

 .بود صدا و سر پر و شلوغ هم خیلی
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 رد راهرویی یه از رفتم،می امیر دنباله اردک جوجه مثل   شدیم، ساختمون وارد
 .رفتیم رنگ ایقهوه در یه سمت به و شدیم
 .کردم نگاه بهش تعجب با در اون پشت   امیر ایستادن   با
 :گفت و کرد نگاه هامچشم به جدیت با
 .کنیم مشخص رو چیز سری یه باید اول-

 .بودم نشده متوجه رو منظورش اما گفتم، آهانی
 اتاق توی نفر دو فقط بود، اداری اتاق یه کرد، باز و در و زد در به تقه چند
 .نگذاشت نظامی احترام و شدن بلند امیر دیدن با دو هر که بودن
 !بود داده دست بهم هیجان
 کنجکاوی با اونا رفتن با بمونن، منتظر بیرون که خواست نفر دو اون از امیر
 :گفتم بهش
 داریم؟ اینجا کاری چه-
 :گفت و رفت میز اون سمت به
 هر و دادگاه یجلسه سر ریممی بعد کنی، شناسایی رو هاقاتل اون باید اول-

 روز یه مونا هایقاتل که خوادنمی دلم من ی،گمی رو افتاد اتفاق و دیدی چی
 .ببینن خوش
 .بود عصبی بدجور ریخت، دلم اشکینه از پر و عصبی لحن از
 .کرد نگاه و بود میز روی که ایپوشه تا چند
 برم که کرد اشاره بهم و آورد بیرون رنگ آبی یپوشه یه بینشون از

 :گفت تفکر با تر،نزدیک
 .کنیم پیدا رو مونا جسد تونیممی ما کنی شناسایی رو اونا اگه-
 !نه یا دارم رو اونا دیدن طاقت دونستمنمی شد، سرد تنم حرفش این با
 .کرد باز رو پوشه اونم شدم، ترنزدیک میز به
 .بود نوشته رو هاشونمشخص با نفر چند عکس که کردم نگاه پوشه به
 :گفت و کرد اشاره هاعکس به
 .بوده مشونکدو ببین کن نگاه خوب-

 .دادم قورت رو دهنم آب و کشیدم عمیقی نفس
 هم همشون بود، عکس تاسیزده کال کنم، نگاه هاعکس به تمرکز با کردم سعی
 معمولی، هم بعضی و ترسناک ظاهر با بعضی جوون، تا پیر از بودن مرد

 .باشن خالفکار شدنمی باورم که جوری
 خودش رفت، لحظه یه واسه نفسم شد، میخ آشنایی یچهره روی نگاهم
 !ترسناک و انگیزنفرت یچهره همون با مرد، همون دقیقا...بود
 .هیکل قوی و خشن ظاهر مو، بی سر با مرد یه
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 ...ساله پنج و چهل بهادری، چنگیز کردم، نگاه مشخصاتش به
 :گفت عجله با بخونم، رو مشخصاتش یبقیه نذاشت امیر
 ساکتی؟ چرا-

 کدومشه؟ شناختی
 :غرید خشم با گذاشتم، عکس روی اماشاره انگشت فقط بزنم، حرف ونستمنت
 خودشه؟-

 :زدم لب ضعیفی صدای با اما دادم، تکون رو سرم آروم
 .نیست اینجا شونعکس بودن، همراهش هم دیگه نفر دو اما...ام-

 :گفت شده سرخ یچهره با و کشید عمیقی نفس
 دونممی خوب شده، دستگیر شناسممی رو چنگیز من فعال، البته نیست، مهم-

 .کنم چیکار باهاش
 :گفت آرومی صدای با لبزیر
 !عوضی آشغال-
 .گذاشت هم روی و کرد جمع رو هاپوشه خشم با
 نگاهم بذاره، کشو توی رو ها پوشه اینکه از قبل کرد، باز رو میز کشوی در
 .افتاد بود کشو توی که دختری عکس به
 کی یعنی بود، خوشگل خیلی شد، دختر اون خندونه یچهره میخ اهمنگ
 باشه؟ تونستمی
 یه شاید بود، هاپوشه قاطی   عکسش آخه نه، هم شاید اما باشه، امیر خواهر شاید
 .باشه خالفکار یا مقتول
 نگاه بهش تعجب با شدم، امیر زیاد مکث یمتوجه که بودم فکرا همین تو

 .کردمی نگاه عکس اون به گرمایی از پر نگاه   با کردم،
 :گفتم تعجب با
 !آریا آقای-
 !امیر؟ آقا
 عکس اون و میز روی گذاشت رو هاپوشه نداد، نشون العملیعکس اصال اما
 رو پوشه بعد کرد نگاه بهش یکم. آورد بیرون رو بود دیگه یپوشه یه الی که

 .گذاشت میز روی
 یه انگار دختر اون مشخصات دیدن اب کردم، نگاه عکس به تردقیق دفعهاین
 داره؟ امکان چطور خدایا باشن، کرده وصل بهم ولتی بیست و دویست برق
 !نه؟ یا بینممی درست ببینم تا زدم پلک بار چند
 .چرخیدمی سرم دور چیز همه
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 با کرد،می نگاه عکس اون به داشت هنوز نبود، من به حواسش اصال امیر
 :شد تبدیل یقین به َشکم زد که حرفی

 نه؟ خوشگله موناست، عکس این-
 باشه؟ مونا دختر این که داره امکان چطور شدم، گیج
 بود؟ کی شد کشته جنگل تو که اونی پس
 نبود؟ مونا اون مگه
 عکس این شبیه شد کشته که دختری اون اما...اما موناست، اون گفت امیر
 .نبود
 !خدا؟ چی یعنی
 !خانوم؟ سایه-

 خوبه؟ حالت سایه
 پریده؟ رنگت چرا
 تازه چیز یه که دفعه هر چرا بگم، چی دونستمنمی نبودم، خوب اصال
 شدم؟می شوکه قدراین فهمیدممی
 آب لیوان یه اتاق توی کن  سرد آب از سریع نشستم، صندلی روی امیر کمک با

 .داد خوردم به بزور اومد، سمتم به و ریخت
 .مگرفت دیگه جون یه انگار آب، خنکی   حس با
 :گفت نگران امیر کشیدم،می نفس تند تند
 خوبه؟ حالت-

 شدی؟ اینطوری چرا
 .نکردم اشتباه مطمئنم خدایا زد، چنگ گلوم به بغض
 اون شکل اصال یادمه رو موناست کردممی فکر که دختری اون یقیافه من

 .نبود عکس توی دختره
 شده؟ کشته نامو جای که باشه دیگه شخص یه دختر اون که داره امکان یعنی
 

[ ,.28.04.18 10:03] 

 :گفت ترعصبی امیر دفعهاین
 شده؟ چت سایه-
 ...ما تو حاله این با باشیم دادگاه یجلسه توی دیگه ساعت   یک قراره ما

 :حرفش وسط پریدم لرزونی صدای با بزنه حرف نذاشتم
 .نبود مونا...نیست مونا اون-
 زد پلک بار چند نشد، متوجه هامحرف از چیزی انگار کردم، نگاه صورتش به
 :گفت ضعیفی صدای با و
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 !چی؟..چ-
 :گفتم بغضی پر صدای با چکید، چشمم از اشک قطره یه
 اصال شد، کشته که...که دختری اون شدم، گیج دونمنمی...نمی من امیر...ام-

 .نیست عکس توی دختره این شکل  
 !کردم هقهق به شروع
 دوتا و آورد هجوم سمتم به دفعه یه بود، ناباور و پریدهرنگ امیر صورت  
 نسبتا صدای با کشیدم، ضعیفی جیغ که جوری داد، تکونم و گرفت رو بازوم
 :گفت بلندی

 نبوده؟ مونا دختر اون که چی یعنی-
 دیدی؟ رو کسی چه دقیقا تو سایه، بزن حرف
 داری بغض صدای با بود، شده سرخ هاشچشم دیدمش، اشکم یپرده پشت از
 :گفتم
 اون شکل کشتن، چشمم جلوی که دختری اون گفتم، بهت قبال رو چی همه من-

 ...داشت قهوهای های چشم و حنایی موهای اون نیست، عکس
 :دادم ادامه بیاد، یادم تردقیق تا آوردم، فشار مخم به و بستم رو هامچشم
 ...بود الغر هم خیلی و داشت معمولی قد-

 :بود امید از پر نگاهش هدفعاین کردم، باز رو هامچشم
 ...و کشتن رو اون بودم، دیده و دختر اون من-

 :گفت عجیبی لحن با و حرفم وسط پرید
 دو هر و کردم معرفی تو به رو مونا که بودم من شناختی،نمی رو مونا که تو-

 مونا مرد که کسی اون بودی کرده فکر تو چون شده، کشته اون که کردیم فکر
 .بوده
 .دادم تکون مآرو رو سرم
 به دست با کشید؛می نفس تند تند گرفت، فاصله ازم و کرد ول رو هامدست
 :زد لب و زد چنگ حالتشخوش موهای

 !نه یا باشم امیدوار باید دونمنمی-
 :گفتم کردممی پاک رو هاماشک که همزمان

 !امیدی؟ چه-
 :گفت و کرد نگاه بهم زدمی برق که نگاهی با
 .باشه زنده مونا کهاین به امید-
 بلند صندلی روی از شتاب با زدن، تند تند به کرد شروع قلبم حرفش این با

 :گفتم و شدم
 باشه؟ زنده واقعا که داره امکان یعنی-
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 اونا ممکنه کنیم، پیدا رو دختر اون  جسد ترسریع چه هر باید ما نیست، بعید-
 .کنن استفاده من انداختن گیر واسه مهره یه جای به مونا از بخوان
 :گفتم و کردم اخمی

 کردی؟ دستگیر رو همشون که نگفتی مگه-
 :گفت و داد تکون سری

 تقریبا باند اون و شدن دستگیر رئیسش مخصوصا باند، اون اصلی   هایمهره-
 گفتم باشن، داشته رو خودشون ناشناس آدمای اونا که ممکنه اما پاشیده هم از
 .هستن زرنگ لیخی اونا که

 :گفتم نگران
 کنی؟ چیکار خوایمی االن-

 فکر داشت انگار زد، زل نامعلومی ینقطه به و کشید موهاش به دستی
 :گفت مرموزی پوزخند با که کردم نگاهش منتظر کرد،می
 هستی؟ میشه، عملی تو کمک با که نقشه یه...دارم فکری یه من-
 از من کردم، فکر چیز همه به کر،ف توی رفتم و شدم جدی منم حرفش این با

 .برم آخرش تا باید پس شدم بازی این وارد افتاد دستم به فلش اون که موقعی
 :گفتم و دادم تکون و سرم مطمئن

 .هستم-
 ...کرد نگاه چشمام توی و شد ترنزدیک بهم
 
 اون به کنم، قایم پشتش رو استرس کردممی سعی که ایجدی یقیافه با

 گذاشت، احترام امیر دیدن با سرباز کردم، نگاه شد نزدیک بهم که سربازی
 :گفت من به رو و داد تکون سری امیر
 اصال گفتم؛ بهت چی باشه یادت شدی، احظار جلسه به سایه، توا   نوبت حاال-

 دیدی که چی هر و اونجا ریمی شدی، مونا موضوعه یمتوجه که نده بروز
 باشه؟ گی،می رو
 همراه و گفتم زیرلب اللهیبسم دادم، تکون رو سرم و کشیدم عمیقی نفس

 .رفتم شدمی برگذار توش دادگاه یجلسه که دری اون سمت به سرباز
 جایگاه به گفت قاضی و داخل رفتم چطور نفهمیدم بود، کابوس یه مثل همش
 .بخورم قسم خواستن ازم و آوردن رو قرآن هافیلم تو مثل درست برم،
 ازت زود چه هاتبنده ما خدایا گرفتم، آرامش قرآن روی گذاشتم رو دستم وقتی
 !افتیممی یادت به هم دیر و شیممی غافل
 فهمیدم قاضی هایصحبت از که بود، ایستاده مجرم یه من روی به رو درست
 ترسناک مردهپیر یه ذهنم تو باشه، خودش که شدنمی باورم بانده، اون رئیس
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 به پوزخند با بود، جوون و جذاب...مرد این اما کردممی تصور رو زچنگی مثل
 .زدنمی هم حرفی هیچ کرد،می نگاه بقیه منو

 ازم که سوالی هر کنم، نگاه کسی به اینکه بدون و گذاشتم کنار رو استرس
 .دادممی جواب پرسیدنمی

 صامخصو برم، جا اون از ترزود خواستمی دلم گذشت،می کندی به زمان
 از بود، َشَبح باند رئیس احمدی، پور مهراب ترسوند،می منو مهراب هاینگاه
 که اومدنمی بهش واقعا چیه، اسمش فهمیدم شد گفته جلسه تو که هاییفحر

 !رسیدمی نظر به مرموز هاخالفکار یهمه مثل درست باشه، خالفکار
 بود، من آشنای تنها اون آشنا،نا جمع این بین حداقل بود، اینجا امیر کاشکی
 ازم و شد تموم جلسه اون تو من کار باالخره که شنید رو صدام خدا انگار

 .کردم شکر رو خدا دلم تو و کشیدم راحتی نفس بیرون، برم خواستن
 راهرو تو امیر انتظارم طبق بیرون، رفتیم اتاق اون از سربازی همراه به

 تنه بهم محکم نفر یه چطوری میدمنفه  که رفتم سمتش به لبخند با بود، منتظرم
 خشم از پر هایچشم با که کردم نگاه خودم سال و سنهم دختر به تعجب با زد،
 خارج راهرو از و برگشت سریع که بگم چیزی خواستم کرد، نگاهم کینه و
 .شد

 کردم،می فکر نگاهش رمز به متعجب و بودم خیره رفتنش مسیر به هنوز
 :کرد رجخا فکر از منو امیر صدای

 !سایه؟ بود چطور-
 :گفتم جونیبی لبخند   با و اومدم خودم به
 .گفتم بهشون رو گفتی که چی هر بود، خوب-

 اون رفتن مسیر به دوباره اختیاربی داد، تکون و سرش و زد لبخندی اونم
 :گفت امیر که کردم نگاه شخص

 کجاست؟ حواست-
 کنی؟می نگاه چی به
 :گفتم تردید با
 .کردمی نگاهم جوری یه بود، عجیب خیلی دختره اون-

 :گفت و زد ایعصبی پوزخند
، خواهره اون که این واسه-  .احمدی پور مهتاب مهراب 
 :گفت و کرد نگاه هامچشم به کردم، نگاه بهش بهت با
 از مهتاب و مهراب مادر و پدر بودن بچه وقتی گویا برگشته، خارج از تازه-
 پاریس، رهمی مادرش با مهتاب مونهمی رشپد با مهراب و شنمی جدا هم

 که وقتی از پدرشونم مرد، پیش سال دو مادرش میشه، بزرگ هم جا همون
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، تو هم االن کرده قلبی یسکته زندان افتاده مهراب  که کسی تنها بیمارستان 
 برای اتفاقی چه شنیده وقتی از خواهرش بوده، مهراب بود خالف کار توی

 .نداشته خبر چیزی از کنهمی ا دعا ایران اومده دهافتا پدرش و برادرش
 !سوخت واسشون دلم لحظه یه واسه بگم، چی دونستمنمی تعجب شدت از
 خودم به امیر صدای با که بودم شده غرق بودم، شنیده که هاییحرف فکر تو

 :اومدم
 .بریم باید شده، تموم اینجا ما کار فعال-

 حس رفتم، خروجی در سمت به امیر از ترزود گفتم، ایباشه و شدم خوشحال
 ته که صدایی با چون نکردم اشتباه گرفته، اشخنده العملمعکس از کردممی
 :گفت داشت خنده
 .که نبودی اسیر دختر، ترآروم-
 ماشین سمت به و شدیم خارج ساختمون از" نداشت اسارت از کم" گفتم دلم تو

 افتاد، رنگی قرمز یپورشه به چشمم بشم، سوار اینکه زا قبل رفتیم، امیر
 از کرد،می نگاهم و بود داده تکیه ماشین اون به مهراب خواهر یا دختر همون
 هم باز اما بود، زده هاشچشم به بزرگی عینک نفهمیدم، چیزی صورتش حالت  
 .آورد وجود به من در رو ترسی حس یه
 .شو سوار نکن، نگاه بهش-
 :بود کرده اخم که کردم نگاه امیر هب عجز با
، خواهر اون باشه یادت-  دونهمی باهوشه برادرش مثل حتما پس مهراب 

 .کنهمی استفاده این از داره و ترسیدی
 ماشین در حرص با خورد، بهم خودم بودن   ضعیف از حالم امیر، حرف این با
 .شدم سوار و کردم باز رو
 :گفت و شد سوار هم امیر
 هایکار و تو به مونحواس پلیس نیروهای منو نیست، خطرناک باش،ن نگران-

 .نظر   زیر اون هست، مهتاب
 ...کرد حرکت و نگفت چیزی گفتم، ایباشه و کشیدم راحتی نفس
 

 :گفت و خندید تلخ که کردم، تشکری ازش لبخند با نگهداشت، خونمون مقابل
 چرا؟ تو-

 کردی، همکاری پلیس نیروی منو با ماا شدی اذیت کهاین با کنم، تشکر باید من
 .کنمنمی فراموش رو لطفت این هیچوقت

 !باشه خوب حالش مونا امیدوارم-
 :گفت زیرلب کشید، راحتی نفس و زد برق نگاهش
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 .باشه زنده کنه خدا-
 .نده دست از رو امیدت-

 :گفت و داد تکون و سرش
 .ندادم دست از هیچوقت-
 :گفتم آرومی صدای با شد، جوری یه دلم
 .فعال دیگه، برم من-
 .خداحافظت-

 و زد بوقی رسیدم در پشت که همین شدم، پیاده ماشین از و دادم تکون سری
 زنگ شد، خارج کوچه از کامل وقتی دادم، تکون براش دستی رفت، عقب دنده
 .شدم حیاط وارد در، شدن باز بعد و زدم و در و

 کرده درست سیاوش پیش وقت خیلی که ایچوبی بتا روی پشتی حیاط توی
 سرد هوا اما دونمنمی بود چند ساعت خوردم،می تکون آروم و بودم نشسته بود
 .بردنمی خوابم من اما بودن، خواب بابا و مامان بود، تاریک و

 میشه؟ چی آخرش کهاین داشت،برنمی سرم از دست زیاد هایفکر
 به مونزندگی بقیه، حتی و مهتاب، و مهراب تیح... مونا و امیر ساواش، منو
 میشه؟ ختم کجا
 خدا؟ میشه پیدا مونا یعنی

 !سالم و زنده بشه، پیدا که امیدوارم
 !ساواش آخ کردم، نگاه آسمون به و کشیدم آهی
 شدم، غافل ازت که بودم ماجرا و دادگاه درگیر روز چند این تو قدراون
 در دلت از دانشگاه تو فردا دممی قول ببخش، منو اما ناراحتی دستم از دونممی
 .بیارم
 .شدم بلند تاب روی از و کشیدم تری سوز پور آه

 کنم نگاه رو ساعت تا بیارم در جیبم از رو گوشیم خواستم بود، سرد واقعا هوا
 .نبود همراهم اما
 .کردم حرکت خونه سمت به و شدم خیالبی
 رفتم و کردم باز آروم و در بشم، گرم کمی تا کردم بغل رو امهدست اختیاربی

 به راست یه و کردم روشن و برق شدم، اتاقم وارد و رفتم باال هاپله از داخل،
 دراز تختم روی و زدم مسواک هام،لباس کردن عوض بعد رفتم، کمد سمت
 .کشیدم
 یمتوجه که دمش بلند ترس با لرزید، سرم زیر بالش   کردم حس لحظه یه واسه
 .بود تخت زیر که شدم گوشیم
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 دوباره نشستم، و پریدم جا از بود فرستاده پیام برام که کسی اسم   با برداشتمش،
 !شد تند قلبم ریتم

 خوندن با کردم، باز رو پیام هیجان با بود، نیم و یک کردم، ساعت به نگاهی
 :ریخت اشکم یقطره اولین پیام متن
 از بارشی کجاست"

 صدایت؟ مهربان ابر             
 دلم مانده تشنه که

 ..."هایت زمزمه هوای در             
 :داد پیام دوباره که خوندممی و شعر هم سر پشت داشتم گریه با
 شدم منتظر گرفتم رو اششماره سریع و نیاوردم طاقت" شده تنگ واست دلم"

 .کرد قطع خورد بوق یه کهاین محض به بده، جواب
 :کردم تایپ براش لرزید، هاملب
 .بده جواب سایه جون-

 که بود نخورده اول بوق هنوز گرفتم، رو اششماره دوباره فرستادم، سریع
 .نزدم حرفی منم نزد، حرفی اما داد، جواب
 .دادم گوش هاشنفس صدای به و بستم رو هامچشم
 :زد چنگ دلم به اشخسته صدای بعد کمی
 کنی؟می مممحرو صدات شنیدن از چرا-
 :گفتم بغض با
 !ساواش...س-

 :گفت و کشید آهی
 !ندارمت هم...دارمت هم انگار شم،می دلتنگت بازم کنارمی که وقتی-

 هم روز هر تقریبا کهاین با شد،می تنگ واسش دلم منم کرد، سکوت دوباره
 افتاده، ساواش منو جون به که بود مرضی چه دونمنمی اما دیدیم،می رو دیگر
 !بشیم دور هم از قراره که گفتمی دومون هر به حسی یه انگار...گاران
 چند این تو شده باعث که چیزی گی،نمی من به که شده چیزی یه کنممی حس-

 همین باشه، دور هاکیلومتر من از فکرت و روحت کنارمی، که وقتی روز
 فهمی؟می سایه، کنهمی اذیتم
 ...من کن گوش ساواش-

 :حرفم وسط پرید
 !رو در رو زنیم،می حرف باهم بعدا سایه، نگو چیزی-

 .بود شده حساس و عصبی واقعا ساواش بود، عصبی صداش
 :غرید لبزیر



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 شور برات دلم...دلم کنی،می پنهون ازم که شده چیزی یه مطمئنم نه، که حس-
 .زنهمی
 !ریخت دلم حرفش این با

 :گفت بلندتر ایندفعه
 !نگرانتم-
 !بود؟ حقیقت جورایی یه هاشحرف وقتی که بگم چی فتم،گر گاز رو لبم
 :گفتم آه با
 بزنیم؟ حرف باهم فردا میشه-
 :گفت تند
 پنهون ازم رو چیزی خوادنمی دلم سایه، بزنیم حرف باید حتما فردا-

 .فعال...کنی
 .کرد قطع بگم چیزی اینکه از قبل

 .گذاشتم بالش روی رو گوشی ناراحت
 .شده چیزی یه بود فهمیده من هایرفتار از بود، تیز خیلی ساواش

 .بشه باز ماجرا به ساواش پای ذارمنمی من! نه اما
 خورد، زنگ گوشیم که رفتممی دانشگاه سمت به داشتم و بودم ماشین سوار
 :دادم جواب و کنار زدم سریع

 !الو-
 .امیر منم سایه، سالم-
 خوبی؟ سالم-

 :بود کالفه صداش
 چطوری؟ تو خوبم مرسی-

 :گفتم و پایین دادم رو ماشین یشیشه کمی
 داشتی؟ کاری خوبم، منم-

 :گفت و کشید آهی
 .کنی ترآسون رو ما کار تو شاید گردیم،می جسد دنبال داریم-

 :گفتم تردید با جونم، به افتاد استرس باز
 کنم؟ کار چی-

 :گفت سریع
 جای که دختری اون یچهره باید ،نگاری   چهره یه فقط نیست، خاصی چیز-

 شاید بیاریم، کاغذ روی ما هایهمکار از یکی توسط رو شده کشته مونا
 .کنیم پیداش بتونیم اینطوری

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
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 .دانشگاه رممی دارم االن من اما باشه-
 اداره؟ بیای تونیمی فردا نداره، اشکالی-

 :گفتم و کردم فکر کمی
 .متونمی آره-
 .فردا تا خداحافظ پس باشه-
 .فعال-

 قطعا رفتممی فردا من اگه فرمون، روی گذاشتم رو سرم کالفه و کردم قطع
 در دلش از و بیرون برم ساواش با تونستمنمی اینطوری کشید،می طول کارم
 .بیارم

 ......دانشگاه سمت کردم حرکت و برداشتم فرمون روی از رو سرم عصبی
 
 

 نشسته مظلوم دیدم، هانیمکت از یکی روی رو ساواش که مشد محوطه وارد
 !اومد درد به قلبم بود،
 خندیدم، شیطون هامدت بعد زد سرم به که فکری با...اما رفتم سمتش به سریع
 .کنم رفتار گذشته مثل ساواش با باید آره
 .کردم حرکت نیمکت پشت سمت به و کردم عوض رو مسیرم آروم
 با و جلو رفتم آروم رسیدم، سرش پشت وقتی نبینه، منو ساواش که بود حواسم
 .گرفتم رو هاشچشم سریع هامدست
 :گفت خنده ته با و هامدست روی گذاشت رو دستش شوکه

، تو از کارا این سایه-  .نکن رفتار آهیل مثل بعید 
 شناخت؟ منو چطوری کردم تعجب کم یه اما خندیدم،

 :گفتم و کردم کلفت رو صدام و نرفتم رو از
 سایه بانو با دیگه که بدید قول من به باید زهرمار،برج فرنیک ساواش آقای-

 .نکنید قهر امیری
 :گفت و خندید تربلند ایندفعه

 .بکنم قهر قلبم بانوی با بکنم غلط من! چشم-
 هاشچشم جلوی از رو هامدست بقیه هاینگاه به توجه بدون شد، آب دلم تو قند

 :زدم لب گوشش کنار آروم و کردم خم گردنش سمت به و سرم برداشتم،
 !دارم دوست-

 :گفت احساسی از پر لحن با و بست رو هاشچشم
 !بیشتر من....سایه بیشتر من-
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 زدم بهش چشمکی نشستم، کنارش و زدم دور رو نیمکت سریع رفت، غنج دلم
 :گفتم و
 شناختی؟ منو چطوری بگو یاال-

 :گفت و زد چشمکی من مثل اونم
 .دستات ظرافت و کنهمی مستم که عطرت بوی از-

 :گفتم و خندیدم
 .ساواش تیزی خیلی واقعا تو-
 :گفت و خندید غرور با
 .دیگه اینیم ما کنیم چه-

 :گفتم و زدم بازوش به مشتی
 .کالس تو بریم شو بلند رو، خودت کن جمع-

 :تگف گوشم کنار شدیم،می بلند هم با که همزمان
 ...طلبت یکی بازم-
 
 ساواش بود، دیگه ساعت دو مونبعدی کالس بیرون، اومدیم باهم کالس از بعد
 :گفت لبخند با
 !هوم؟ کافه بریم چیه نظرت-
 :گفتم ذوق با
 .بریم باشه-

 :گفت و گرفت گرمش دست توی رو هامدست از یکی
، کافه نزدیک خیابون، طرفاون هست دیگه یکافه یه-  .اونجا بریم هبهتر رز 

 یه که سمت اون بریم تا رفتیممی خیابون سمت دیگه باهم داشتیم گفتم ایباشه
 .اومد یادم چیزی
 :گفتم و کردم مکث

 برم من بزنه، زنگ نفر یه شاید مونده، جا ماشینم توی گوشیم ساواش، وای-
ش  .دارم َبر 

 .بیا زود باشه-
 پارکینگ سمت برم تا برگشتم عقب سمت به سریع و کرد ول رو دستم
 به برگشتم اختیاربی که جوری شد، مور مور تنم و زد شور دلم دفعه یه...ولی
 .شدمی رد خیابون از داشت که کردم نگاه ساواش به و عقب
 سمت به سرعت با که رنگی مشکی سمند دیدن با اما کشیدم راحتی نفس

 .شد سست پاهام میومد ساواش
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 خراش گوش صدای و ماشین زیاد سرعت افتاد، اتفاق لحظه یه برای چی همه
 سقوط باشم عشقم شدن پرپر دیدن شاهد اینکه از قبل من، بلند جیغ و ترمز
 ...افتادم زمین روی و کردم
 

 《ساواش زبان از》
 
 ساعتم به نگاه یه کردم، حرکت خیابون طرف اون سمت به منم سایه، رفتن با

 !زد خشکم اومدمی سمتم به که ماشینی دیدن با اما گرفتم باال و سرم و کردم
 انجام العملیعکس هیچ من و شدمی کمتر و کمتر من با ماشین اون یفاصله
 به شباهتبی که نفر یه بلند جیغ که، بود نمونده باقی مرگم به چیزی دادم،نمی
 .داد دوباره جون   من به نبود سایه
 سرعت با همزمان که کنار پریدم ماشین جلوی از سریع خیلی حرکت یه تو

 .شد رد بقلم از کشدارش بوق و زیادی
 زدمی تند تند قلبم بشه، پاره پیرهنم شد باعث که شد کشیده آسفالت روی بازوم

 .بودم پیش یلحظه چند اتفاق بهت توی هنوز و
 چهار حالش، دیدن   با کردم، نگاه بود سایه که جایی سمت به سریع دفعه یه اما

 دور جمعیت یمتوجه تازه دویدم، و شدم بلند بزور و رفتم سمتش به پا و دست
 بود، سایه حال بود مهم واسم که چیزی تنها ندادم، اهمیت اما شدم مون َبر و

 فرو قلبم تو چاقو انگار و زدمی زجه و بود افتاده زمین روی که ایسایه
 .کردمی

 کردم، بغلش حرکت یه توی و زدم کنار رو بودن شده جمع دورش که کسایی
 با و دادم فشار سینم به و سرش لرزید،می بغلم توی پناهیبی گنجشک نثل

 :کردم زمزمه ایدورگه صدای
 !عزیزم جونم جونم،-

 !کن نگام سایه سالمم، ببین خوبم من
 :گفتم و دادم تکونش نگرانی با گفتنمی چیزی و کردمی هقهق
 !ه؟سای خوبم، من باش آروم سایه-
 :گفت نفر یه
 .کن کاری یه شده، شوکه بیچاره دختر-

 :گفت دیگه یکی
 .گرفت نفسش گریه شدت از-
 .بود شده بدتر سایه حال اعصابم، روی رفتمی داشت هاپچپچ
 .زدم صورتش به محکمی سیلی و کردم بلند رو دستم حرکت یه تو
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 《سایه زبان از》
 
 امگریه و اومدم خودم به خورد صورتم به که ایسیلی با که نبودم خودم حال تو
 ندادم، اهمیت اما کردمی گزگز امگونه برگشت، نفسم و شد قطع ایدفعه یه

 هایقطره که همزمان بود، عاشق و نگران زمردی چشم جفت یه میخ هامچشم
 هزند ساواشم شکرت خدایا! استزنده زدم، لبخند ریختمی صورتم روی اشکم
 .است
 :گفتم هقهق با و بغلش پریدم محکم و زدم صدا و اسمش گریه با
 ...افتادمی...می برات اتفاقی اگه..اگ-

 :گفت و حرفم وسط پرید
 که نیست خوشگل چشمای این حیف سالمم، که اینه مهم! عزیزم هیس-

 کنی؟می شونبارونی
 متوجه تازه بشم، بلند کرد کمکم و کرد جدا خودش از منو کردم، هقهق دوباره
 !که واقعا کردم، جور جمع رو خودم شده، جمعیت از پر دورمون که شدم
 رفتن از بعد برن، که فرستاد رو اونا ساواش ببینن، هندی فیلم اومدن انگار
 موهاش و بود شده پاره بازو از آستینش کردم، وضعش و سر به نگاه یه مردم
 فهمید لرزید، دوباره چونم ود،ب شده خاکی لباسش هم کمی بود، ریخته بهم

 :گفت و شد عصبی که کردم بغض
 بابا سایه، هادممی خودت و خودم دست کاری یه کنی گریه قسم خودم جون به-

 گیری؟می آبغوره اینجوری نیوفتاد که اتفاقی برای
 :گفتم حرص با کردم، نگاهش دلخور و دادم قورت رو بغضم

 !نباشم؟ ناراحت ماشین زیر رفتیمی داشتی کهاین از گیمی یعنی آهان-
 کردی؟می چیکار بودی من جای اگه خودت
 ...و کنم تصادف و ماشین زیر برم من اگه
 عصبانیت از شده قرمز هایچشم با دهنم، روی گذاشت محکم رو دستش کف
 :گفت
 .ماشین زیر برم خودم پای با خودم تا بزن و حرف این دیگه بار یه-
 ریزش جلوی اما آورد هجوم گلوم به بغض دوباره هم ترسیدم، ازش هم

 روی از رو دستش کالفه بعد و کرد هامچشم به نگاه یه گرفتم، رو هاماشک
 .برداشت دهنم
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 دیگه نگاه یه بود، گرفته درد دهنم دور که بود داده فشار محکم اونقدر نامرد
 و بست حرص با رو هاشچشم و کرد بود زده سیلی که جایی ام،گونه به هم
 .نفهمیدم من که گفت چیزی لبزیر
 برنداشته قدم چند هنوز برم، تا برگشتم و گرفتم ازش رو روم قهر حالت با

 رو دلم که بود التماس از پر و ناراحت اونقدر صداش لحن زد، صدام که بودم
 .کردم نگاهش برگشتم آروم لرزوند،
 :گفت دلجویی لحن با بود، پشیمون صورتش

 .دارم دوست چقدر که دونیمی هم دتخو ببخش، منو-
 !مهربون زهرمار   برج دارم دوست منم گفتم دلم تو لبم، رو اومد لبخند
 :گفتم و زدم چشمک یه
 استاد تا برسیم کالس به بریم بیا حداقل خورد، بهم که مونرفتن کافه خب-

 .نیومده
 :گفت و کرد نگاه ساعتش به تعجب با
 چی؟ یعنی-

 ؟گذشت ساعت دو واقعا
 :گفتم خنده با
 .بریم بیا هم حاال بله، متاسفانه-
 :گفت و کرد اشاره خودش به عجز با
 وضع؟ و سر این با-
 :گفتم و کردم اشاره قرمزم یگونه به
 .گیمی راست که اینه خوبه، خیلی من وضع که نه حاال-
 :گفت شیطنت با
 تو زدم من و کردیم دعوا باهم کنهمی فکر ببینه رو ما هرکی مونده همینم-

 .دادی جر رو لباسم هم تو صورتت
 :گفتم هامخنده بین خنده، زیر زدیم باهم ایندفعه

 .روش اینم شدیم، سوژه کلی هم همینجوری که ما-
 زدم لبخندی منم زد، چشمکی بهم و انداخت گردنم دور رو دستش و جلو اومد
 :گفتم و
 !بریم بزن-
 

 《سوم شخص زبان از》
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 و بود تاریک اُتاق کردم، باز رو امخسته هایچشم آروم در جیرجیر   صدای با
 کالفگی با کرد،می اذیت رو هامچشم تابید،می داخل به در بیرون   از که نوری
 :نالیدم دردی از پر و خسته صدای با و بستم رو هامچشم
 ببنده؟ و در این که هست اونجا کسی! آهای-

 اون و پنجره فلزی، تخت یه از غیر که اتاقی شد، کوا اتاق کل تو صدام
 .نبود توش چیزی بودن بسته بهش رو من که ایصندلی
 عطر خوش بوی شد،می ترنزدیک بهم که شنیدم رو کفشی یپاشنه صدای
 در کارم این با همزمان کردم، باز رو هامچشم سریع پیچید، هوا توی زنونه
 این تو من که بود وقت خیلی رفت، فرو کیتاری تو دوباره اتاق و شد بسته

 !شب کی میشه صبح کی دونستممی نه و کردممی زندگی تاریکی
 هامچشم و کرد اذیتم نور شد، روشن اتاق المپ تنها که بودم هافکر همین تو
 .کردم ریز رو
 .کردم اخمی کردمی نگاهم شرارت با که پوشخوش و شیک دختر یه دیدن با
 :گفت بعد و کرد منگاه تحقیر با
 .تویی مرحوم پلیس خانوم پس-

 زمزمه رو اشجمله لبزیر گیج و نگران و شد ترغلیظ اخمم خنده، زیر زد بعد
 ! "مرحوم؟ پلیس خانوم" کردم
 :گفت دوباره رفتن، راه اتاق تو کرد شروع و شد تموم اشخنده
 گذره؟می خوش بهت اینجا ببینم، بگو-

 رسن؟می بهت خوب
 :گفتم و زدم یپوزخند

 .بهتره هم ستاره پنج هتل یه از اینجا ماشاال آره-
 :گفت و خندید دوباره انتظارم برخالف

 .هانکشمت میگه شیطونه میاد، خوشم ازت کمکم داره نه-
 بهش نفرت با کنی،می لطف بهم خیلی مرسی گفتم، و زدم پوزخندی دلم تو

 :شدم زده بهت بعدیش حرف با که کردممی نگاه
 .میای حساب به مرده یه همه واسه االن که هرچند-
 چیه؟ منظورت...من-
 :گفت و زد ب شکنی خنده با
 به شهیده یه االن تو کهاین یعنی مردی، تو که این یعنی عزیزم، است ساده-

 . میای حساب
 میگه؟ چی داره این شدم، ترگیج
 !!نکنه...پس امزنده که من
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 :گفت و زد پوزخندی
 دی؟نفهمی هنوز-

 قدم به کرد شروع دوباره چیه، منظورش فهمیدمنمی اصال بود کرده قفل مغزم
 کیه، دختر این دونستمنمی اصال بود، عصابم رو کفشش یپاشنه صدای زدن،
 :کرد زمزمه و گوشم کنار شد خم ایستاد، من نزدیک دقیقا اومد
 به در عزیزت نامزد اون گذرونیم،می وقت باهم اینجا داریم تو منو که االن-
 .گردهمی تو یگمشده جسد   دنبال در
 :زدم لب آروم بست یخ تنم
 !امیر-

 :گفت و ایستاد و شد بلند
 بود؟ امیر اسمش-

 .بودا رفته یادم
 :غریدم و شدم عصبی

 هستی؟ کی تو اصال-
 گی؟می داری که چیه پرتا و چرت این

 :گفت و داد تکون صورتم جلوی رو اشاشاره انگشت
 .برمشمی وگرنه باش زبونت مراقب! خانوم مونا یهو هوی-

 :زد داد خشمگین صورت با بعد
 ام؟کی من بدونی خوایمی-

 رئیس احمدی، پور مهراب خواهر ام،احمدی پور مهتاب من گممی بهت باشه
 زندان هایمیله پشت من برادر االن کثافتت نامزد اون و تو بخاطر شبح، باند
 نابود رو هاشما تکتک زندگی ذارم،نمی من اما ش،اعدام منتظره و افتاده
) میارم بیرون زندان از رو برادرم و کنممی یکسان خاک با رو تونهمه کنممی
 تو االن من پدر( داد ادامه زدمی برق نفرت و اشک از که هاییچشم با

 .بدید باید اونم تاوان کنه،می نرم پنجه و دست مرگ با بیمارستان
 :زدم ددا خشم با
 .برادرته کارای بخاطر همه اینا-
 از کشید، سوت گوشم که گوشم زیر خوابوند محکم سیلی یه حرفم شدن تموم با

 امناله جلوی بزور کردم، احساس سرم کل تو رو درد که کشید رو موهام پشت
 :گفت نفسنفس با گرفتم، رو
 اتتیکهتیکه مقس بخدا وگرنه دارم، نیاز بهت فعال هامنقشه بخاطر که حیف-

 .جونت نامزد واسه فرستادمتمی و کردممی
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 بهم و در و بیرون رفت اتاق از سریع هایقدم با و کرد ول رو موهام بعد
 .نبود مهم واسم اما کردمی درد گوشم و سوختمی سرم پوست کوبید،

 :نالیدم و بستم رو هاچشم درد با
 امیر؟ کجایی-

 مردم؟ من کنیمی فکر واقعا
 "عشقم بده نجاتم"گفتم دلم تو

 《سایه زبان از》
 
 :گفتم آروم شدم، سوار و کردم باز رو ماشین در
 .امیر سالم-
 :گفت ایخسته لحن با
 .سالم-

 قیافش کرد، حرکت و کرد روشن رو ماشین بود، ناراحت اینقدر چرا دونمنمی
 :گفتم نگرانی با بود، ناراحت خیلی واقعا

 بی؟خو-
 :گفت و کشید آهی
 مونا نیست معلوم که جسد اون دنبال هم فشارم، تحت طرف هر از سایه، نه-

 حاله، چه در باشه زنده اگه که مونام نگران   هم نباشه، کنه خدا که نه، یا هست
 .سخته برام واقعا
 عاشق خودم منم کنم،می درک ش نگفتم، چیزی و کشیدم آهی خودش مثل منم
 .بود سخت واسم عشقم از بودن خبربی و بودم
 .گرفت بغضم آهنگ، شروع با کرد روشن رو ماشین ظبط و برد دست
 
 شد اینجوری که شد چی دونمنمی-

 پیشم نیستی که روزه چند دونمنمی
 بدونی فقط که گممی رو اینا
 شممی دیوونه یواش یواش دارم 
 اتدوباره دیدن عشق به کی تا
 مبمیر بشم خسته هاکوچه تو
 بگردم تو دنبال باید کی تا
 بگیرم و سراغت باید کی از 
 ...بگیرم و سراغت باید کی از
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 شد پایین باال گلوش سیب و برد باال رو ماشین سرعت امیر آهنگ اینجای
 حرف آهنگ این بیت به بیت کردم حس دل ته از واقعا داره، بغض که انگار
 امیر   دل
 
 بشه خیس من چشمای نبود قرار-

 بشه نیست قرار چی هر نبود قرار
 شه آرزوم تو دیدن نبود قرار
 شه تموم اینجوری که نبود قرار
 
 آخر هایثانیه میاد یادت-

 زودی به میام اما رممی گفتی
 اشکمو نبینی بستم چشمامو
 بودی رفته و کردم وا چشمامو
 بودی رفته و کردم وا چشمامو
 بمونم منتظرت نبود قرار
 گردیبرن و بری نبود قرار
 نبودی من کنار اولش از

 کردی رو خودت کار آخرشم
 بشه خیس من چشمای نبود قرار
 بشه نیست قرار هرچی نبود قرار
 شه آرزوم تو دیدن نبود قرار
 .شه تموم اینجوری که نبود قرار
 
 (نبود قرار طلیسچی علیرضا از زیبایی آهنگ)
 
 هیچ گذاشت، رو آهنگ نای بارها و هابار برسیم پلیس یاداره به که وقتی تا

 .نزدیم حرفی کدوممون
 زد، صدا رو اسمم امیر که بشم پیاده خواستم نگهداشت، اداره مقابل وقتی

 :گفت قدردانی با که سمتش برگشتم
 با مخصوصا کردی، کمکم خیلی اینجا تا واقعا تو سایه، بگم چی دونمنمی-

 .ممنونم ازت کردی خطر و اومدی من پای به پا اما نبود اتوضیفه کهاین
 :گفتم دل ته از و زدم لبخندی
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 همینطور و بود مونا به عشقت و تو به کمک و دلم ته از کردم که کاری هر-
 .زد صدمه هاخیلی به شبح باند اون مطمئنم"  ایران"  وطنم به خدمت
 :گفت و شد جدی دوباره

 .تو لطف با اونم شد منهدم خداروشکر اما متاسفانه، آره-
 :گفت من به جدیت با امیر شدیم، پیاده ماشین از همزمان و زدم لبخندی

 هست؟ یادت رو دختر اون یقیافه-
 :گفت که دادم تکون سری

 همکارم تا کنی توصیف رو اشچهره جز به جز خواممی ازت خوبه،-
 تا بشه، جدا هم از راهمون باید دیگه بعدش بیاره، کاغذ روی رو اشچهره
 .شدی بازی این قاطی که بوده اکخطرن واست هم اینجا
 .کردم نگاه بهش زده بهت
 بود؟ کارم آخرین این واقعا یعنی

 و مونا پس اما...اما شدمی اولش مثل زندگیم و شدمی تموم چی همه اینجوری
 چی؟ امیر
 نه یا ببینم رو امیر بتونم بازم نیست معلوم کنم، کمکشون بازم خواممی من
 :گفت امیر که بودم فکرا همین تو
 .بریم بیا نکنی، فکر بهش زیاد بهتره-

 .شدم پلیس یاداره وارد   دنبالش و نگفتم چیزی
 ذاشت،می نظامی احترام بهش و ایستادمی شد،می رد امیر کناره از که کی هر
 دلم بود، اومده اسپرت تیپ با که امیر از غیر داشتن نظامی لباس همه
 .ببینمش نظامی لباس با شده که هم بار یه خواستمی
 چوب و پرونده کلی با قفسه یه بزرگ، صندلی و میز یه که شدیم اتاق یه وارد
 به رو که عسلی و چرمی مبل دست دو با و بود توش دیگه در یه و لباسی
 یپنجره میز پشت بود، بزرگی نسبتا و جور و جمع اتاق بود، میز روی

 .بشه ترروشن اتاق شدمی باعث که داشت قرار بزرگی
 و میز روی هایپرونده از یکی نشست، میز پشت و رفت خونسردی با امیر
 :گفت کردمی نگاهش که همزمان کرد، باز
 .منه اتاق اینجا باش، راحت بشین-

 .است شازده اتاق اینجا پس اوه
 جدیش و سرد جلد تو هم باز امیر نشستم، میز جلوی چرمی مبل روی ذوق با
 .بود رفته وفر
 .اومده کاریش محیط تو االن که بود این بخاطر کنم فکر
 !شده جوگیر بچم معروف قول به



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 بسته سریع نیشم که کرد نگاهم جوری دفعه یه گرفتم، رو امخنده جلو بزور
 :گفت و کرد نگاهم دقت با شد،
 شده؟ چیزی-

 :گفتم سریع
 .نشده چیزی نه-
 :تگف ات  عمه خر گفتمی که نگاهی با
 بیارن؟ برات بگم داری میل چی-

 :گفتم و کردم فکر کمی
 .چای فنجون یه-

 :زد داد و داد تکون سری
 !کریمی-

 و زمین کوبید پا سریع تو، اومد سربازی و شد باز در که نکشید طول چیزی
 :گفت و گذاشت احترام

 قربان؟ بله-
 :گفت و داد باش آزاد عالمت دستش با امیر
 .اربی چایی فنجون دوتا-

 :گفت و گذاشت احترام دوباره
 .قربان اطاعت-

 :گفت و کرد من باز دهن به نگاه یه خیالبی امیر شد، خارج اتاق از بعد
 چیه؟-
 :گفتم شوق با
 .بشم پلیس دادم رشته تغییر رفتم شاید باحاله، خیلی نیستا، بد هم پلیسی شغل-

 :گفت و کرد خنده به مایل پوزخندی
 .بکن و کار این حتما-

 .آوردم در شو ادا چشمش از دور منم پرونده، تو کرد و سرش دوباره
 وارد دفتر و قلم کلی با مرد یه و زدن و در دوباره هامون،چایی خوردن بعد
 .شدیم بلند امیر منو همزمان شد،
 رو دختر اون یچهره قراره که هست کسی همون این فهمیدم هاشونصحبت تو
 .بکشه من هایتوصیف با

 :گفت و نشست جلوییم مبل روی
 ای؟آماده-

 :گفتم مطمئن و دادم تکوم سری
 .امآماده بله-
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 نگاهش کردم، امیر به نگاه یه کنم، شروع گفت بهم و گرفت دستش رو قلمش
 .بود طاقتبی

 اون یچهره از کردن تعریف به کردم شروع و کشیدم عمیقی نفس دوباره
 دختر
 
 (دبع هفته یک) 
 

 :گفتم شدیم محوطه وارد که همین شدیم، خارج کالس از دخترا با همراه
 دادین؟ چطور رو امتحان خب-

 :گفت و انداخت باال ایشونه همتا
 .نبود بد-

 :گفت و کشید آهی آیسا
 .بودم نخونده هیچی باشم داشته غلط کلی کنم فکر من-

 .منم-یاشا
 :گفت و خندید سانیا
 سایه؟ چی تو دادم، عالی من ولی-
 .نفهمیدم رو معنیش خودمم که بزنم لبخند تونستم فقط حرفش این با

 :گفت و کرد نگاهم مشکوک سانیا
 شده؟ چت سایه-

 .میای نظر به ساکت و کالفه خیلی که است هفته یک نزدیک
 جورایی یه بودم، ندیده رو امیر دیگه روز اون از دونستم،می رو این خودمم
 کنه پیدا رو جسد اون بود تونسته نداشتم خبر بود، شده متمو چیز همه دیگه کال
 .بود کرده کالفم همین نه، یا
 :گفتم آرومی صدای با
 .همین امخسته یکم امتحانات بخاطر فقط سانیا، نیست چیزی-

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت
 .گیمی راست تو بابا باشه-

 با و کرد گوشیش به نگاه یه خورد، زنگ همتا گوشی   که بزنم حرفی خواستم
 :گفت ذوق
 .بیام داده ا س آهیل برم من هابچه وای-

 :گفت شیطنت با یاشا
 چیه؟ آینده واسه تونبرنامه ناقال، ببینم بگو-

 :گفت و شد سرخ یکم همتا



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 .خواستگاری بیاد روزا همین کنم فکر جدیه، واقعا آهیل...راستش آم-
 بغل رو همتا هیجان با مونهمه شدم، خوشحال هامدت بعد خبر این شنیدن با

 .کردیم
 اصال که کسایی با اونم کنن،می ازدواج دارن دوستام از دوتا نمیشه باورم
 .نداشتم انتظار
 .رفت تند تند خداحافظی از بعد همتا
 :گفت و کرد نگاه من به یاشا
 سایه؟ چی تو-

 .ها داره دوست خیلی معلومه کنی، فکر ساواش به جدی خواینمی
 وقتش هنوز کنم فکر اما دارم دوست رو ساواش منم کردم، سکوت رهدوبا

 .بود شده مرگم چه دونمنمی نباشه،
 :گفتم و دزدیم ازشون رو نگاهم

 .هابچه نداریم ایبرنامه ما فعال-
 :گفتم حوصلهبی اومد، در شونهمه صدای حرفم این با
 یکم رممی شدم خسته خوندم درس که بس از دیشب خونه برم من بابا، بسه-

 .کنم استراحت
 :گفت و شونم رو زد سانیا
 .کنیا فکر خوب بشینی باید وقتش به اما برو تو آبجی باشه-
 .بای...باشه-

 کالس دانشگاه بود نیومده ساواش امروز پارکینگ، سمت کردم تند با سریع
 .نداشت
 گپارکین از شدم، ماشینم سوار و کشیدم آهی ببینمش، خواستمی دلم چقدر
 .کردم حرکت خونه سمت به و شدم خارج

 داشت مشکی شیش و دویست یه بازم خدایا کردم، نگاه عقب به آینه از شک با
 اشتباه کردم فکر اول دیدمش،می که بود باری چهارمین این کرد،می تعقیبم
 و دادم فشار رو ماشین فرمون استرس با رسیدم، یقین به االن اما کنممی

 .کردم ترزیاد رو سرعتم
 مثل نداشت، تاثیر بازهم اما کنه گم منو تا کشیدم الیی هاماشین بین از بار چند
 بود؟ دنبالم ماشین این چرا زد،می تند تند قلبم بود، دنبالم َکنه
 داشت؟نمی بر سرم از دست چرا
 .کنم قبولش خواستمنمی اما خوردمی چرخ سرم تو مدام فکری یه
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 شدم، نزدیک مونکوچه به کی نفهمیدم اصال کردم، بیشتر رو سرعتم هم باز
 توهم االن تا که انگار...نبود کردم، نگاه عقب به ماشین جلوی آینه به دوباره
 ممکنه؟ چطور بودم، زده
 چند داشتم،نگه خونمون یدروازه پشت منگ و گیج بود، دنبالم االن تا که اون
 .کنم کنترل رو خودم مبتون تا کشیدم عمیق نفس تا

 یفاصله در که افتاد مردی به چشمم دفعه یه که بزنم رو در ریموت خواستم
 پوشیده رو رفتگرها لباس کرد،می نگاه من طرف به و بود ایستاده دوری کمی
 .بود
 رو نگاهم سریع داد،می بد گواهی دلم نیومد، خوشم اصال نگاهش طرز از

 در حرکت به رو ماشین سریع و شد باز در زدم، رو ریموت و گرفتم ازش
 .شدم داخل و آوردم
  شدم، پیاده بزور و کردم پارک رو ماشینم
 .باشم ضعیف خوامنمی کنم، فراموش باید رو دیدم که چی هر خونم، من االن
 :شنیدم و نفر یه صدای که شدم خونه وارد
 !اینجاست کی ببین به به-

 .خودم معرفتبی خواهر
 ذوق با و رفت یادم از فکرام یهمه کردم، نگاه سیاوش به شده دگر هایچشم با

 :گفت و شد بلند سارای یخنده صدای حرکتم این با سیاوش، بغل پریدم
 .شد له شوهرم تریواش-
 :گفتم ذوق با و اومدم بیرون سیاوش بغل از
 .نداشتم انتظار اصال سورپریزی، عجب-

 :گفت دلخوری با سیاوش
 روز چند این نیستم، معرفتبی تو مثل که من باشی، داشته انتظار هم نباید-

 .نیومدی هم مونخونه حتی هیچ، که نگرفتی رو ما خبر اصال
 و کرد بغلم و سمتم اومد سارای پایین، انداختم رو سرم شرمندگی و ناراحتی با
 :گفت سیاوش به رو
 سیا؟ چیه حرفا این-

 نه؟ مگه بزنه سر همونب نتونسته که داشته درس کلی جان سایه حتما
 :گفت و خندید سیاوش

 بلده؟ هم درس مگه ورپریده این-
 :گفتم حرص با
 .بلدم که معلومه-

 :گفت بیاره در منو حرص که این بخاطر از سیاوش
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 ...پس آبجی میشه شوری کهنه شغلت آخرش تا اول -
 بودیم هشد انگار کرد، فرار که دنبالش افتادم جیغ با بده ادامه رو حرفش نذاشتم
 .قدیما مثل

 .رفت هوا به سارای و بابا و مامان یخنده صدای
 ( آریا امیر زبان از)  
 
 از یکی درخشان، سپیده کردم، نگاه دختر اون یشده نقاشی یچهره به دقت با

 .اونجا بود رفته جاسوسی برای مونا که بود رابطی اون یخونه هایخدمتکار
 دختر؟ این دست بود افتاده فلَش چطوری ارمنمی در سر
 حداقل دادم، ماساژ رو گردنم خستگی با و دادم تکیه صندلیم به و کشیدم پوفی

 .نیست مونا شد کشته که اونی که این   خوبیش
 خبر موضوع این از که کسایی تنها باشه، زنده که داره احتمال یعنی این و

 .افتادم یادش دوباره ودیم،ب امیری سایه و...و سرهنگ و منو دارن
 بود ممکن بود، بهتر خودش برای اینطوری نداشتم، خبر ازش که بود هفته یک
 کمکم کلی هم اینجاش تا خواستم،نمی رو این من و افتهبی خطر به جونش که

 .بود کرده
 :گفتم جدیت با خورد، در به تق   چند که بودم غرق هافکر همین تو
 .بفرمایید-
 و دادم باش آزاد گذاشت، احترام سریع و شد وارد سعیدی ستوان و شد باز در
 :گفتم
 ستوان؟ داشتی کاری-
 برای بود نوشته روش که کردیم پیدا تونماشین یشیشه روی پاکت یه قربان-

 .آریا امیر
 :گفتم و شدم بلند صندلی روی از شتاب با
 کجاست؟ پس-

 :گفتم بهش و گرفتم دستش از سریع که گرفت سمتم به رو پاکتی
 .بری تونیمی-

 امیر برای بود شده نوشته پاکت روی بیرون، رفت سریع و گذاشت احترام
 .آوردم بیرون رو محتویاتش و کردم باز رو پاکت سریع معطلی بدون آریا،
 و عصبی هاعکس از کدوم هر دیدن با نامه، یه و بود عکس دونه تا چند

 .شدممی ترعصبی
 همه و همه خونه، از بیرون ماشین، توی دانشگاه، یتو بود، سایه هایعکس
 .بود سایه به متعلق
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 شینمی تسلیم هم هنوز" بود نوشته که کردم نگاه دستم تو ینامه به خشم با
 سرگرد؟
 ..."وگرنه باش مراقبش تونیمی اگه خوشگلی   دختره راستی
 !خدا یوا زنن،می آسیب بهش وگرنه دونممی خوب من اما بود نداده ادامه
 یه دوباره باز بود، افتاده خطر تو سایه بود، اومده سرم ترسیدممی که چیزی از
 .بود شده باز بازی این به پاش گناهبی آدم
 :زدم داد بلند عصبانیت با
 !سعیدی-
 :گفت ترس با سعیدی و شد باز سرعت با در
 !قربان؟ بله..بل...ب-
 :گفتم و کردم پرت زمین روی و پاکت نفس نفس با
 فرستاده؟ کی رو پاکت این-

 ماشینم؟ یشیشه روی گذاشته رو پاکت این کی اصال
 :زدم داد دوباره گفت،نمی چیزی و بود پریده سعیدی رنگ

 .سعیدی تواَم با-
 :گفت بیشتری ترس با
 .سرگرد دونمنمی...نمی-
 از سعیدی داد، بدی صدای که زدم میز به محکم رو کردم گره مشت اختیاربی

 :زدم داد دوباره لرزید، خودش به ترس
 کنین؟می غلطی چه اداره این تو هاشما پس دونی؟نمی که چی یعنی-

 روی رو پاکت این کی ببین کن چک بسته مدار هایدوربین از برو االن همین
 .سریع گذاشته ماشینم شیشه

 .بیرون رفت سریع و گذاشت احترام بگه چیزی اینکه بدون ترس با
 .بود گرفته راه پیشونیم روی عرق و زدممی نفسنفس نیتعصبا شدت از

 بیشرف   مهراب   اون کار دونستممی خوب
 کنه؟می رو کارها این زندان   تو که وقتی چطوری اما
 روی شده پخش هایعکس به صندلی، روی کردم پرت رو خودم خستگی با

 .بود سایه هایعکس شدم، خیره زمین
 :کردم زمزمه و ستمب رو هامچشم وجدان عذاب با
 .ذارمنمی من بیاد، سرش بالیی نیست حقش دختر این خدایا-
 

[ ,.02.05.18 17:57] 

 《سایه زبان از》
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 هم سیاوش خوردم،می سیب داشتم و بودم نشسته سیاوش کنار مبل روی

 .بودن مشغول آشپزخونه تو هم سارای و مامان بود، بابا با زدن حرف مشغول
 شدم خوردنش مشغول لذت با دهنم، تو گذاشتم و برداشتم رو سیب از تیکه یه
 .کرد لرزش به شروع جیبم تو گوشی   دفعه یه که

 اسم دیدن با آوردم، بیرون جیبم از رو گوشیم و کردم پاک دستمال با رو دستم
 به و شدم بلند مبل روی از آروم شد، گرد هامچشم بود زده زنگ بهم که کسی
 :گفتم و کردم برقرار رو ماست رفتم، سالن یدیگه سمت

 الو؟-
 :گفت بلندی صدای با
 سایه؟ کجایی-
 :گفتم تعجب با
 چطور؟ خونم،-

 :گفت و کشید راحتی نفس که کردم حس
 ببینمت؟ میشه فردا هیچی-
 :گفتم نگرانی و شک با
 امیر؟ شده چیزی-
 :گفت آرومی صدای با
 .گممی بهت فردا-
 :گفتم اضطراب با شده، چیزی یه پس شد، تند قلبم ضربان حرفش این با
 .فعال فردا تا پس باشه..ب-
 .خداحافظ-

 خواستمی امیر که بود شده چی یعنی جیبم، تو گذاشتم رو گوشیم و کردم قطع
 ببینه؟ منو
 زنه؟می شور دلم چرا خدا وای
 کجایی؟ دخترم سایه-
 :گفتم و کردم حرکت سالن سمت به اومدم، خودم به مامان صدای شنیدن با
 .مامان اینجام-

 :گفت که شدم خونهآشپز وارد
 .میان دارن اینا جون یگانه داریم، مهمون که کن درست ساالد بیا باش زود-
 و خندیدم زده ذوق و رفت یادم چی همه میاد داره ساواش که خبر این شنیدن با

 :گفتم
 جدی؟-
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 .کردن نگاه من العملعکس به شده گرد هایچشم با سارای و مامان
 خودم اینکه برای و کشیدم خجالت کمی بود، شده شیطون سارای هایچشم البته
 ساالد کردن درست مشغول و نشستم صندلی روی رفتم کنم جور و جمع رو
 .شدم
 آیفون سمت به لبخند با اما کردم، کور رو ذوقم زور به زنگ صدای شنیدن با

 .فشردم رو دکمه و رفتم
 شدم پذیرایی وارد اومد، بقیه هایپرسی احوال صدای که نکشید طول چیزی
 فداش من الهی لرزید، دلم بار هزارمین برای شد، میخ ساواش روی چشمم که
 میشه؟ ترخوشتیپ روز به روز اینقدر چرا بشم
 عشق با و رفتم جون یگانه سمت به و کشیدم عمیقی نفس نشم، تابلو اینکه برای
 .کردم بغلش
 کنارش االن خواستمی دلم چقدر نشستم ساواش روی به رو دقیقا مبل روی
 هایجشم و کردمی نگاه من به اونم بزنم، حرف باهاش هاساعت و بشینم

 !بودم نگاهش برق عاشق منم زد،می برق زمردیش
 من که بود قشنگ هایحرف از پر نگاهش چون نباشیم تابلو زیاد امیدوارم

 اما بخونم رو قشنگ هایحرف اون تا کنم نگاه هاشچشم به و بشینم خواستممی
 نگاه اون از زور به بلندشم خواست ازم چای گذاشتن برای که مامان صدای با

 !کندم دل جادویی
 که برگردم خواستم کردم، روشن رو کتری زیر و رفتم خونهآشپز سمت به

 با زیرلب د،لرزی دلم دوباره که کردم بلند و سرم کسی، یسینه به خوردم محکم
 :کردم زمزمه عشق

 !ساواش؟-
 به دفعه یه بغلش، تو کشید منو آروم بست، رو هاشچشم و کشید عمیقی نفس
 :گفتم اعتراض با و اومدم خودم

 .ساواش-
 :گفت هاشنفس صدای با
 جانم؟-

 :گفتم اضطراب با بگیرم، رو احساساتم فوران جلوی کردم سعی
 .بیاد کسی ممکنه کن ولم-

 عجیبی لحن با بستم، رو هامچشم و شد مورمورم که بوسید رو مگوش کنار
 :گفت
 میشه؟ چی مگه بیاد-

 .کنممی دلتنگی رفع دارم من
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 :گفتم لرزونی صدای با
 .هست مونبین چیزی که کننمی فکر ببینن رو ما اگه-
 نیست؟ چیزی مگه-

 تبه توی شد، کباب واسش دلم که بود ناراحت و مظلوم صداش لحن اونقدر
 :گفت و داد فشارم سفت که بودم
 .دهمی عذابم داره دوریت سایه، کن درکم-

 .شدممی آب خجالت از داشتم تقریبا نگفتم، چیزی
 از داشت آقا معمول طبق بازم کرد، نگاهم شیطنت با و گرفت فاصله ازم

 .کردمی کیف من کشیدن خجالت
 نشوند لبم رو اهیکوت یبوسه و شد خم سریع که بزنم حرفی خواستم حرص با
 .شد بسته ُنطقم که
 و شدم خارج بهت از رفت، بیرون خونهآشپز از و کرد پر آبی لیوان خنده با

 .گذاشتم لبم روی رو اشارم انگشت
 اومده؟ خوشم بوسه این از بگم که بود حیاییبی
 کتری سمت به آب قُلقُل شنیدن با گفتم، خودم به منحرفی و گرفتم گاز رو لبم
 .کنم آماده چای تا رفتم
 آیفون سمت به لبخند با اما کردم، کور رو ذوقم زور به زنگ صدای شنیدن با

 .فشردم رو دکمه و رفتم
 شدم پذیرایی وارد اومد، بقیه هایپرسی احوال صدای که نکشید طول چیزی
 فداش نم الهی لرزید، دلم بار هزارمین برای شد، میخ ساواش روی چشمم که
 میشه؟ ترخوشتیپ روز به روز اینقدر چرا بشم
 عشق با و رفتم جون یگانه سمت به و کشیدم عمیقی نفس نشم، تابلو اینکه برای
 .کردم بغلش
 کنارش االن خواستمی دلم چقدر نشستم ساواش روی به رو دقیقا مبل روی
 هایجشم و کردمی نگاه من به اونم بزنم، حرف باهاش هاساعت و بشینم

 !بودم نگاهش برق عاشق منم زد،می برق زمردیش
 من که بود قشنگ هایحرف از پر نگاهش چون نباشیم تابلو زیاد امیدوارم

 اما بخونم رو قشنگ هایحرف اون تا کنم نگاه هاشچشم به و بشینم خواستممی
 نگاه اون از زور به بلندشم خواست ازم چای گذاشتن برای که مامان صدای با
 !کندم دل دوییجا
 که برگردم خواستم کردم، روشن رو کتری زیر و رفتم خونهآشپز سمت به

 با زیرلب لرزید، دلم دوباره که کردم بلند و سرم کسی، یسینه به خوردم محکم
 :کردم زمزمه عشق
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 !ساواش؟-
 به دفعه یه بغلش، تو کشید منو آروم بست، رو هاشچشم و کشید عمیقی نفس
 :گفتم اعتراض اب و اومدم خودم

 .ساواش-
 :گفت هاشنفس صدای با
 جانم؟-

 :گفتم اضطراب با بگیرم، رو احساساتم فوران جلوی کردم سعی
 .بیاد کسی ممکنه کن ولم-

 عجیبی لحن با بستم، رو هامچشم و شد مورمورم که بوسید رو گوشم کنار
 :گفت
 میشه؟ چی مگه بیاد-

 .کنممی دلتنگی رفع دارم من
 :گفتم زونیلر صدای با
 .هست مونبین چیزی که کننمی فکر ببینن رو ما اگه-
 نیست؟ چیزی مگه-

 بهت توی شد، کباب واسش دلم که بود ناراحت و مظلوم صداش لحن اونقدر
 :گفت و داد فشارم سفت که بودم
 .دهمی عذابم داره دوریت سایه، کن درکم-

 .شدممی آب خجالت از داشتم تقریبا نگفتم، چیزی
 از داشت آقا معمول طبق بازم کرد، نگاهم شیطنت با و گرفت فاصله ازم

 .کردمی کیف من کشیدن خجالت
 نشوند لبم رو کوتاهی یبوسه و شد خم سریع که بزنم حرفی خواستم حرص با
 .شد بسته ُنطقم که
 و شدم خارج بهت از رفت، بیرون خونهآشپز از و کرد پر آبی لیوان خنده با

 .گذاشتم لبم روی رو اشارم انگشت
 اومده؟ خوشم بوسه این از بگم که بود حیاییبی
 کتری سمت به آب قُلقُل شنیدن با گفتم، خودم به منحرفی و گرفتم گاز رو لبم
 .کنم آماده چای تا رفتم
 

 ............. 
 
 بودم هکرد ذوق اونقدر بود، نشسته کنارم دقیقا ساواش شانسم از شام میز سر
 !حسابی بود شده باز اشتهام که
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 :گفت آروم گوشم کنار ساواش که بکشم برنج تا بردارم رو بشقابم خواستم
 توا ؟ دست هنر کدوم-

 چپ دست با و خندیدم دلم تو کرد، اشاره میز روی رنگارنگ هایغذا به بعد
 ظرف میخ عجز با نگاهش کردم اشاره ساالد ظرف به بود دستم چنگال که
 :گفت خنده با بعد و شد دساال
 !غذایی عجب به به-

 .کشیدم خودم برای قیمه و برنج از کمی نگفتم، چیزی و خندیدم ریز ریز
 :شنیدم رو مامان متعجب صدای که بودم مشغول

 خوری؟می ساالد فقط چرا پسرم؟ ساواش وا-
 مخند هم بود، ساالد خوردن مشغول اشتها با که کردم نگاه ساواش به تعجب با

 .کردم ذوق کلی هم گرفت
 :گفت شیطنت با سارای

 .داره رژیم داداشم کنم فکر-
 :گفت و خندید سیاوش

 .کنه آب رو هاعضله اون باید یکی دیگه آره-
 :گفت ساواش که خندیدن همه
 .بودم کرده ساالد هوس فقط من نخیر-

 .خورد و ریخت خودش برای آب لیوان یه خونسرد خیلی بعد
 !آره بود کرده هوس که مارموز، ای
 .....خوردم رو غذام بقیه و خندیدم دلم تو
 
 
 و روح یهمه ساواش دیدن کردم، پرت تخت روی رو خودم خوشحالی با

 که بدم پیام بهش تا آوردم در جیبم از رو گوشیم بود، کرده آروم رو روانم
 آدرس کردم، بازش و گرفتم استرس بود، امیر از که شدم ایدیگه پیام یمتوجه
 تا دنبالم میاد خودش که بود کرده تاکید صبح، نه ساعت فردا بود، قرار محل
 .نشم خارج خونه از نیومده تا بریم باهم
 بود؟ نوشته چیزی همچین چرا! واه
 ساواش به دادن پیام از گذاشتم، بالشتم کنار رو گوشیم و کشیدم عمیقی نفس

 .بود اومده یادم چی همه دوباره امیر پیام دیدن با چون بودم شده منصرف
 .نباشه بد مهمش کار امیر امیدوارم ندارم، کالس فردا که خوبه
 ...رفتم خواب به آروم و شد گرم هامچشم کمکم که بودم هافکر همین تو
 



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 :گفتم و کردم مرتب سرم روی رو زیبام آبی   شال
 .خونه کتاب رممی من خداحافظ، مامان-

 :اومد خونهآشپز زا صداش
 .بیای زود کن سعی دخترم، باشه-

 از سریع نگرفتم، رو ماشینم امیر یگفته به رفتم، بیرون خونه از و گفتم چشمی
 از تردور کمی دقیقا ماشینش کردم، باز رو کوچیک یدروازه و گذشتم حیاط

 .بود شده پارک درمون
 نشسته هامیرغضب مثل هک دیدنش با کردم، باز و در و رفتم ماشینش سمت به
 سرد جوری کنم، سالم آروم تونستم فقط کرد،می نگاه روش به رو به و بود

 !واال دادم، سالم شدم پشیمون که داد جواب
 تحمل شد، خارج کوچه از آورد در حرکت به رو ماشین بستم، رو کمربندم
 خیره بیرون به پنجره یشیشه از و کشیدم آهی حوصلهبی نداشتم، رو سکوتش

 .شدم
 .کن باز رو داشبرد-

 دادم قورت رو دهنم آب بود، رانندگیش به حواسش کردم، نگاهش برگشتم گیج
 .نبود توش چیزی سفید پاکت یه از غیر کردم، عملی رو حرفش و
 .بردارش-
 :گفتم و برداشتمش استرس با
 چیه؟ این...ای-
 :گفت حرص با
 .ببین خودت-

 دیدن با آوردم، بیرون رو بود توش که زاییچی و کردم باز رو پاکت در نگران
 .شد خارج تنم از روح متن اون خوندن و خودم هایعکس
 :گفت ایعصبی لحن با بود، شده سرد دستام

 ذارمنمی نمیشم، غافل ازت هم لحظه یه حتی دیگه سایه، شدن تو یمتوجه اونا-
 ...اتفاقی

 نگهداشت، و کنار زد رانینگ با موند، ناتموم حرفش که گریه زیر زدم شدت با
 دیوونم بزنن صدمه من به بخوان اونا که این فکر کردممی گریه بلند بلند
 .گرفت اوج هقمهق و افتادم قتل اون یاد ناخودآگاه کرد،می
 :گفت گوشم کنار آروم کرد، بغلم و جلو کشید منو نکردنی باور حرکت یه تو
 قوی پس کنارتم که گفتم میشه، بدتر که کنی اینطوری اگه دختر، باش آروم-

 .باش
 .کردم وارد هامریه به رو عطرش بوی و شدم آروم کمی
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، اون کهاین به فکر با داد،می رو سیاوش بوی آغوشش  به بیشتر کمی سیاوش 
 .رفتم فرو آغوشش
 .کنهمی ثبت رو تصاویر این داره نفر یه اینکه از غافل
 آروم ناخودآگاه کردم، فینفین و شد تموم امگریه دقیقه چند گذشت از بعد

 :گفت حرصی از پر و چندش لحن با که مالوندم اششونه به رو صورتم
 .کنهمی پاک من لباس با و دماغش نگاه چندش یدختره اَه اَه-
 خط واسم خاکستریش های چشم با و کرد جدا خودش از منو خندیدم، اختیاربی
 .کشید نشون و
 شروع لب زیر هاپیرزن مثل خندیدم، تربلند که کرد پاک رو لباسش دستمال با

 شد متوجه کشیدم، ناراحتی آه پیش دقیقه چند یادآوری با کردن، غرغر به کرد
 :گفت تریمالیم لحن با و
 فراهم برات ایمراقبتی یوسیله هر و بادیگارد باشه الزم سایه، نباش نگران-

 .کنارتم من برسه، بهت یآسیب ذارمنمی کنم،می
 :گفتم و کردم نگاهش قدردانی با
 .ترسممی من که کنم انکارش تونمنمی اما...اما امیر، ممنونم-

 :گفت و کرد ایغروچه دندون
 ...و بترسی که خوان،می رو همین هم اونا-

 ایجدی لحن با افتاد، راه و کرد روشن رو ماشین کشید، پوفی و نداد ادامه
 :گفت
 .کیه بود شده کشته که کسی اون فهمیدم من-
 :گفتم و کردم نگاهش حیرت با حرفش این با
 بود؟ کی اون-
 .ویال اون هایخدمتکار از یکی-

 :گفتم گیج
 داره؟ مونا به ربطی چه اون پس-

 :گفت و کشید پوفی
 .فهمممی زودی به اما دونمنمی خودمم-

 فکرش که چه اون از بیشتر دیگه موضوع این کردم، سکوت و نگفتم چیزی
 .کنهمی پیدا کش داره کردممی رو
 شیطنت خیالبی که روزایی اون واسه دلم بود، شده تنگ گذشته واسه دلم
 !نشدم که ماجراهایی چه درگیر حاال خندوندم،می رو همه و کردممی
 تموم چی همه هاماجرا این شدن تموم بعد مطمئنم برم، آخرش تا باید من اما

 .میشه
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  شدم، خارج فکر از ماشین، توقف با
 برای که ایقبلی یکافه همون موند، ثابت بودیم اومده که ایکافه روی نگاهم
 .دیدیم رو دیگه هم بار دومین
 .شدیم پیاده امیر با همراه و زدم لبخندی

 :گفتم بهش رو
 اینجا؟ اومدیم چرا-

 :گفت که شدیم کافه وارد
 .بگم بهت رو چیزایی یه من و بزنیم حرف باهم کمی تا اومدیم-

 قبلی میز سر هم باز افتادم، راه امیر دنبال هااردک مثل دادم تکون سری
 :گفت جدی امیر بشه زنده واسم روز اون خاطرات اینکه از قبل نشستیم،

 .بکنیم اساسی کار یه باید شدن خبر با تو وجود از اونا که حاال-
 :داد ادامه و آورد باال سکوت عالمت به رو دستش که ریکا چه بگم خواستم

 دنبال من فعال هستن، خطرناک اونا چقدر که دونیمی هم خودت سایه، ببین-
 من کنیم دستگیر رو اشونبقیه که موقع اون تا اتفاقاتم، این اصلی عامل
 هم اونا و افتیبی اونا دست به تو ممکنه چون شمغافل تو از ایلحظه تونمنمی
 .کنن استفاده تو از ما دادن شکست برای
 آهی دادم،می گوش حرفاش به و پایین انداختم رو سرم ترسیده و زده بهت
 :گفت و کشید

 وقتایی باشن، مراقبت دانشگاهی که مواقعی در تا ذارممی بادیگارد برات من-
 حتی بری خوایمی که جایی هر کنم،می مراقبت ازت خودم باشه الزم که هم
 و دینمی جواب رو ناشناس هایتلفن بگی، من به باید کوچه سر بقالی تا

 اطالع من به دیدی هم مشکوکی چیز هر باشه روشن همیشه باید گوشیت
 .دیمی
 سرش کالفه شد، خیسم هایچشم میخ نگرانش و جدی نگاه گرفتم، باال رو سرم
 .زد چنگ موهاش به و انداخت پایین و
 تا نباشم، امیر فکر به اگه بود انصافیبی دادم؟می ادامه وضع این به باید کی تا

 .بود فشار تحت هم اون حدودی
 در و دختر اون جسد دنبال گشتن آدما، اون کردن دستگیر عشقش، شدن گم

 وسط بود امیر جای که کسی هر و نیست آسونی یکارها من از مراقبت نهایت
 .زدمی زانو راه
 .بکشه سختی این از بیشتر که بذارم نباید کنم، درکش باید من
 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
 .تلخ قهوه...باشه-
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 :گفت و کرد نگاهم تعجب با
 چی؟-

 :گفتم و زدم لبخندی
 .دممی ترجیح رو تلخ یقهوه-

 .داد رو قهوه سفارش و زد صدا رو پیشخدمت و زد لبخندی متقابال اونم
 سکوت مونبین هم باز شدیم، ماشین سوار و برگشتیم مونقهوه خوردن بعد
 ...نامعلومم آینده بودم، امآینده فکر به من اما دونمنمی که رو اون بود،
 
 

 《مونا زبان از》
 

 و امیر یواسه دلم بود، رفته در دستم از بودم زندانی اینجا که هاییروز حساب
 میاد، من نجات برای امیر که دونممی زدمنمی َدم اما بود، شده تنگ خانوادم
 .کنهنمی قبول منو مرگ اون
 شهنکبت   خود   دونستممی خوب ندادم، نشون العملیعکس هیچ من و شد باز در
 :گفت بشاشی صدای با
 خوبی؟ شما حال جون مونا سالم-
 .ندارم شک بود دیوونه قطعا دختر این خندید، صدا با

 به رو دیوار از رو نگاهم که شد اعثب داشتبرمی سمتم به که هاییقدم صدای
 .ببینم رو شرارت نگاهش توی تونستممی هم باز بشم، خیره بهش و بگیرم روم
 :گفت آرومی لحن با
 نه؟ رفته سر اتحوصله اتاقی این توی اینکه از-

 :گفت و نموند جوابم منتظر شدم، خیره بهش حسبی و کردم سکوت
 .نره سر اتحوصله دیگه که بیارم مهمون واست قراره نباش نگران اما-
 .شدم خیره بهش گیج خندید، بلند حرف این دنبال به

 بود؟ چی منظورش! مهمون؟
 :گفت و کرد بهم نگاهش

 .نیست غریبه عزیزم نباش نگران-
 :گفت و آورد در پاکت یه قیمتش گرون پالتوی جیب از و زد پوزخندی

 .بشه ملحق بهت قراره کی کن نگاه خوب-
 جلوی گرفتمی رو هاعکس یکی یکی درآورد، عکس دونه تا چند و برد دست

 .ریزممی فرو آوار مثل کردممی حس من و صورتم
 !زیبا طالیی مو دختر یه کنار من امیر بود، امیر
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 و امیر بعدی عکس بودن، کرده بغل و دیگر هم اونا ها عکس از یکی توی
 لبخند داشت امیر ندیدن،خ درحال بعدی عکس بودن، شاپکافی توی دختر اون
 بود آرزوم همیشه و دیدم ازش کم خیلی نامزدی دوران در من که چیزی زدمی
 .ببینم
 !شد خیس هامچشم
 نه؟ شدی ناراحت! الهی-
 :گفتم بغضی پر لحن با
 .کنهنمی خیانت من به امیر...امی-
 :گفت خباثت با
 .دهنمی نشون و این که شباهت ولی-
 یه شکستن صدای که کردم حس من و خندید خندید، و کرد اشاره هاعکس به

 .بود قلبم شکستن صدای آره کردم، حس درونم رو چیزی
 .ریخت صورتم روی اشکم هایقطره در شدن بسته صدای با

 !نه یا کنممی پیدا نجات که نبود مهم برام دیگه نداشتم، امیدی دیگه
 ...شده تموم چیز همه شد، تموم دیگه
 

 《سایه زبان از》
 

 کنار و طرفش رفتم ناز با زدم، لبخند ساواش دیدن با و شدم کالس وارد
 :گفتم و نشستم صندلیش

 حاله؟ چه در آقامون-
 :گفت مهربونی لحن با اما خندید، خسته و برداشت میز روی از و سرش

 .خوبه خوبه آقاتون-
 :گفتم نگران قرمزش هایچشم دیدن با
 اواش؟س شده چیزی-

 :گفت و کشید پوفی
 .بخوابم خوب نتونستم دیشب فقط خوبم، نه-
 چرا؟-

 :گفت و زد حالتشخوش موهای تو چنگی
 .سایه گیجم...جونم به افتاده خوره مثل بدی حس یه دونمنمی-

 :زدم لب و گرفتم دستم توی و گرمش دست آروم
 .نباش نگران کنارتم من که وقتی تا-
 :گفت و زد شیرینی بخندل و شد خیره دستامون به
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 .درک به اشبقیه باش، فقط تو-
 هایچشم با دو هر آهیل بلند صدای با گفتم، بهش زیرلب ایدیوونه و خندیدم
 :کردیم نگاهش شده گرد
 حالن؟ چه در مونعاشق هایمرغ به به-

 :گفت اخم با ساواش
 مرغ؟ گفتی کی به-

 :گفت و کرد هول آهیل
 .نبودم عاشق کفتر دوتا شما با داداش جان-

 :گفتم من دفعهاین
 .کفتر گفتی کی به-

 :گفت عجز با آهیل
 عقاب؟-

 :گفت تند تند کردیم، نگاهش اخم با هم باز
 ...مر شتر دریایی مرغ بهشتی، مرغ لک،لک کالغ، مرغابی، طوطی،-

 کم دیگه واال شد، خفه کرد جان نوش خشایار طرف از که ایکله پس با آهیل
 .بده وصلت پرندگان به رو ساواش منو آباد و جد هک بود مونده
 :گفت حرص با خشایار

 اسامی لیست من واسه ایستادی َمفَتر کفتر کار تو زدی دلقک، الهی نمیری-
 گی؟می رو پرندگان
 :گفت و داد ماساژ رو سرش آهیل
 .عاشقن کفتر دوتا که ندارن قبول اینا خب؟ کنم چیکار-

 :گفت تاسف با و شد ملحق ما به نارسال کرد، اشاره ما به بعد
 .شده هم ترخنگ هیچ، نشده که عاقل گیرهمی زن داره ساواش؟ بینیمی-

 :گفت لب زیر خشایار
، خیلی زنش که نه حاال-  مرغا قاطی خوادمی بشر این نمیشه باورم هنوز عاقل 

 .بشه
 :گفت ذوق با آهیل خنده، زیر زدیم حرفش این با
 بشه؟ شاد روحم ببینمش یکم کجاست ،من بشم خانومم قربون-

 :گفت چندشی مثال لحن با خشایار که خندیدیم دوباره
 .زلیل زن اونور، برو گمشو اَه-
 ما با و بودن پایه هم دیگه هایبچه خوبه بود، اومده در اشکم خنده از
 .نبود خبری هم دخترا از بود، نیومده استاد هنوز خندیدن،می
 :گفت و کرد نازک میچش پشت دخترا مثل آهیل
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 .بگیری زن بری تونیمی میشه حسودیت-
 :گفت غرور با خشایار

 تره؟ کم تو از چیم من مگه گیرم،می زن رممی که بله-
 بده؟ زن گوجه توی به خوادمی کی -آهیل
 بهش آهیل بود شده قرمز کمی خوردن حرص بخاطر خشایار چون خندیدم، بلند
 :گفت ریبیشت حرص با خشایار گوجه، گفت
 .داد زن گوساله توا   به که کسی همون-

 :گفت جدی کمی و خنده با ساواش که بگه چیزی خواست آهیل
 .رو ته و سر بی بحث این دیگه کنید بس-

 :گفت ارسالن
 این بیچاره من گرفتمی زن جاهمین هم خشایار وگرنه داداش، طال دستت-

 .موندممی هوا در لنگ وسط
 :گفت نتشیط با بالفاصله آهیل
 .گیرمتمی میام خودم عشقم، نباش نگران-

 .برد هجوم سمتش به و کرد نگاه آهیل به تهدید با ارسالن
 ...بعد روز دو
 

 :گفت و فشرد بیشتر رو دستم ساواش
 سایه؟ کجاست حواست-

 شدم، خیره ساواش به استرسی از پر لبخند با و گرفتم بر و دور از رو نگاهم
 :گفتم آروم بود، نگران و کالفه نگاهش

 .نیست چیزی-
 :گفت جدی

 نگاه اطرافت به و فکری تو فقط بیرونیم که وقتی از خرید؟ اومدیم ما مثال-
 شده؟ چت کنی،می
 همش نفر یه کنممی حس بیرون اومدیم که وقتی از بگم خدا؟ بهش بگم چی
 کنه؟می مونتعقیب داره
؟ تو جونم که بگم  خطر 
 .بشه جریانات این وارد هم ساواش خوامنمی بگم، نباید بگم، تونممین نه

 :گفتم و کشیدم آهی
 .خوبم من عزیزم، نیست چیزی کن باور-

 .گرفت ازم رو صورتش و انداخت بهم سرزنشی پر نگاه
 !نداشتم ایدیگه یچاره واقعا اما نکرده، باور دونممی
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 روز دو بخریم، لباس آرتین و یساآ نامزدی واسه که بودیم اومده امروز مثال
 جشن برای رو کالس هایبچه یهمه خوشحالی با آیسا و آرتین پیش

 .هست امشب که کردن دعوت شوننامزدی
 ساواش گناه کنم،می خراب رو چیز همه دارم رفتارام این با کنممی حس اما

 !چیه؟
 حلقه شایعضله و سفت بازوی دور رو دستم و زدم لبخندی فکرها این با

 .نگفت چیزی اما انداخت بهم نگاهینیم کردم،
 شیری مجلسی لباس یه که گردوندم چشم هاویترین بین و شدم چیز همه بیخیال
 خوب هم حجابش گرفت، رو چشمم بود دخترونه و شیک اما ساده که رنگ
 .بود
 :گفتم ساواش به ذوق با
 .قشنگه چقدر لباس اون کن نگاه ساواش-

 عادی و نگفت چیزی اما زد برق هاشچشم افتاد لباس اون به نگاهش وقتی
 .داد تکون رو سرش

 تشریف سرسنگین آقامون شده؛ چی گرفتم آهان باال، پرید ابروهام از لنگه یه
 .دارن
 .کشیدم پاساژ اون طرف به رو دستش و خندیدم ریز
 کلی و زد لبخند ما دیدن با بود، اشفروشنده میانسال خانوم یه شدیم، وارد
 .بیاره من سایز رو ویترین پشت لباس اون خواستم ازش گرفت، مونتحویل
 باز دهنم دیدم، آینه تو رو خودم و پوشیدمش و پرو اتاق   تو رفتم آوردش، وقتی
 .موند
 بودم شده برو دل تو داد،می نشون زیبا و ظریف زو اندامم میومد، بهم خیلی
 !حسابی

 :گفتم خورد در به که ایتق   با
 .بله-
 .ببینمت کن باز-

 باز نیمه تا و در کردم، باز و در قفل آروم کنه آشتی کهاین برای بود، ساواش
 ناز با کرد، سکوت دیدنم با که بگه چیزی خواست داخل آورد رو سرش و کرد
 :گفتم و زدم چرخ یه
 ؟شدم چطور-
 رو دهنشآب زدم، پلک تندتند و کردم نگاه خوشگلش هایچشم تو قصد از
 و سرش سریع بگه چیزی کهاین بدون داد، تکون سری و داد قورت زوربه

 .بست و در و کشید عقب
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قش آخر کارام این با بیچاره خندیدم، ذوق با  از دور و گزیدم رو لبم دم،می د 
 .گفتم جونی

 که وقتی پوشیدم، رو خودم هایلباس و آوردم در تنم از رو لباس سرخوش
 !من بشم فداش الهی کرده، حساب ساواش فهمیدم بیرون رفتم
 طرفم به رو بازوش و شد قدمپیش خودش ایندفعه که اومدیم بیرون پاساژ از

 .کردم حلقه بازوش دور رو دستم و کردم نگاه بهش حالیخوش با گرفت،
 کت دست یه هم ساواش یواسه زد، لبخند و کرد نگاه هامچشم توی کارم این با
 لباسم با و داشت شیری کروات که کردم انتخاب شیک خیلی اسپرت شلواره و

 ...اومد خوشش کلی هم ساواش شد،می ست
 احتیاط با رو حیاط در   بیرون، رفتم خونه از و کردم خداحافظی بابا و مامان با
 .بود پارک در پشت درست ساواش فراری کشیدم، بیرون به َسَرکی کردم باز
 و شدم سوار رفتم، ماشینش سمت خرامان خرامان و بستم و در راحت خیال با

 .دیدم رو براقش نگاه ماشین سو کم نور تو نداد رو جوابم اما کردم، سالمی
 :گفت جدی بگم چیزی کهاین از قبل شدم، زیبا خیلی دونستممی 
 بلند؟ مانتوی-

 :گفتم و کردم خودم به ایاشاره
 .پوشیدم-
 موهات؟-

 :گفتم و کشیدم المش جلوی به دستی
 .داخل  -
 آرایشت؟-
 .کردم آرایش کم-
 :گفت اخم با
 میگه؟ چی وسط این قرمز رژ این پس-

 :گفتم و کردم غنچه رو لبام
 .بیا کوتاه رو امشب این که میگه-

 :گفت خاصی حالت با و کرد لبام به نگاهی
 .ببوس منو زنهمی داد داره که کنم فکر من ولی-
 ....دفعه یه بگم چیزی رفتم تا شد داغ صورتم آنی یه
 

 تونستم تازه گرفت فاصله ازم وقتی عقب، برد و سرش و کشید عمیقی نفس
 .نداشت حس کال کشیدم، لبام به دستی بکشم، نفس
 :گفت عشقی از پر و خمار لبخند با
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 .شد تررنگ کم حاال-
 و ردک روشن رو ماشین خندید، سرخوش پایین انداختم رو سرم و گزیدم رو لبم

 .کرد حرکت
 خاطرات ویال داخل دیدن با بود، اونجا مهمون کلی شدیم، آرتین ویالی وارد
 !بخیر یادش شدن، رد چشمم جلوی از فیلم یه مثل
 منم...منم و ترسوندن رو دخترا منو پسرا گذاشتم اینجا به رو پام که بار اولین
 کردم غش ُخال مثل
 :گفت تعجب با ساواش هک خندیدم تاسف با
 خندی؟می چرا-

 :گفتم گوشش زیر آروم و گرفتم رو خندم جلوی
 .افتادم اومدیم جااین دخترا با که بار اولین یاد-

 :گفت و خندیدن به کرد شروع اونم بعد و کرد مکث لحظه چند
 .خوردی حرص هم چقدر یادمه، آره آره-

 :گفتم و کردم نازک براش چشمی پشت
 .دادیمی حرصم تو که چون خب-
 .دادینمی تو که نه-
 :گفتم و کردم شیطونش هایچشم به نگاه یه
 .شدیم مساوی حال هر به-
 بزرگ سالن به ایدیگه نگاه نخنده، که گرفتمی رو خودش جلوی زور به

 زدن، حرف حال در یا بودن رقص درحال یا پیک و شیک جمعیت کلی کردم،
 .بود پخش حال در هم شادی خارجی آهنگ

 .گرفت ازم رو شالم و مانتو و سمتم اومد خدمتکار یه
 :شنیدم گوشم کنار از رو ساواش گرم صدای رفت که وقتی

 !شدی خوشگل خیلی-
 نگفتم، چیزی و کردم نگاه افسونگرش هایچشم به و زدم دلم ته از لبخندی

 .خونهمی نگاهم توی از رو حرفام یهمه که دونستممی
 دست تو دست که افتاد آرتین و آیسا به چشمم گرفتم، ازش رو نگاهم خجالت با
 .زدنمی حرف و بودن نشسته صندلی روی هم
 و آیسا رفتیم، شونسمت به و کشیدم خودم همراه رو ساواش دست ذوق با

 تو رو آیسا رسیدم بهشون وقتی شدن، بلند و زدن گرمی لبخند مادیدن با آرتین
 .کرده نامزد شدنمی باورم هم هنوز فشردمش، و گرفتم بغلم
 :گفتم بغض کمی با
 .خواهری گممی تبریک-
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 .آبجی مرسی-
 دامنش روی که آبی بلند پیراهن اون با کردم، نگاه بهش و گرفتم فاصله ازش

 .بود شده خواستی خیلی بود شده کار کوچیک هایمروارید
 :مگفت و دادم دست بهش گفت، تبریک بهش و کرد بغل رو آرتین هم ساواش

 .بشین خوشبخت ایشاال-
 بهم خیلی هردوشون واقعا کرد، تشکر ازم مهربونش هایچشم اون با
 .اومدنمی
 سمت به شدیم جدا ازشون آرتین و آیسا طرف هامهمون از جمعی اومدن با

 .رفتیم بقیه و همتا
 

*** 
 

 با کلی ذشت،گخوش خیلی هابچه کنار مخصوصا شد، تموم خوبی به مراسم
 حس شدم، عاشقش قبل از بیشتر کردممی حس زدیم، حرف و رقصیدم ساواش

 .بکشم نفس تونمنمی ساواش بدون لحظه یه کردممی
 ...بودم ساواش کنار تریراحت خیال با من اونوقت افتاد،نمی هااتفاق اون کاش
 
 گاهن ساواش به خمار و کردم بلند شیشه روی از رو سرم ماشین توقف با

 آروم بوسید، رو گونم شد خم و زد لبخندی آلودمخواب هایچشم دیدن با کردم،
 :زد لب
 !بخیر شبت نفسم، بری باید-
 عقب بوسیدم، رو اشگونه و زدم لبخندی منم رفت، غنج دلم" نفسم"یکلمه از

 ...که بشم پیاده خواستم و کشیدم
 .سایه-

 :زد لب خاصی لحن با کردم، نگاه بهش منتظر و کردم مکثی
 .دارم دوست-

 :گفتم و بستم رو هامچشم زد، ترتند قلبم
 .دارم دوست منم-

 .بود شده خیره بهم عشقی از پر صورت با و نگفت چیزی
 !بشه متوقف زمان خواستمی دلم
 و در یدستگیره و بردم دست آروم کردیم، نگاه رو هم که دقیقه چند گذشت بعد
 ...کردم حرکت خونه متس به و شدم پیاده و کردم باز
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 کردم پرت رو خودم صورتم، شستن و هاملباس تعویض بعد و شدم اتاقم وارد
 .خوابیدم و زدم لبخندی ساواش یاد با تخت، روی
 
 (ساواش زبان از) 
 
 

 ضرب فرمون روی شد،می پخش ظبط از که شادی آهنگ همراه سرحال
 .بودم گرفته

 به ماشین جلوی یشیشه از و کردم متوقف رو ماشین غچرا شدن قرمز با
 با کشید، پر براش دلم سایه یاد با و زدم غروری پر لبخند کردم، نگاه خودم
 .بود کرده رو هواش دلم بازم بودمش دیده دیشب کهاین
 کنه؟ تصاحب رو قلبم جوریاین تونست چطور دختر این آخه
 :گفتم لبزیر و کردم ایخنده
 .فرنیک ساواش نفس( گفتم حس با)دیگه حضرت  الیاه تیناسالم-
 به نگاهی بیرون، اومدم سایه فکر از خورد، ماشینم یشیشه به که ایتق با

 .کردم بود زده رو ماشینم یشیشه که کسی
 زدم بهش لبخندی نداشت، خوبی وضع و سر که سال و سن کم یبچه دختر یه
 .پایین دادم رو شیشه و

 دستش توی سفید   پاکت دیدن با اما بفروشه چیزی من به خوادمی کردم فکر
 .کردم مکث
 :گفت و سمتم گرفت رو پاکت

 .شماست مال این آقا-
 :گفتم تعجب با
 !من؟ مال-

 :گفتم شک با داد، تکون سری آروم
 داد؟ بهت کی آوردی؟ کجا از رو این-
 .رفت بعدش شما، به بدم گفت داد بهم خانومه یه-

 :گفتم و دادم تکون سری گیج
 بود؟ چطوری رفت؟ کجا ندیدی-
 .بود خوشگل هم خیلی رفت، و شد باال مدل ماشین یه سوار-

 .بگیرم دستش از رو پاکت تونستم فقط زده بهت
 که بود خواسته کی چیه؟ پاکت این آخه رفت، بچه دختر اون چطوری نفهمیدم
 بده؟ من به رو پاکت این دختر اون
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 .نشدم چراغ بودن سبز یمتوجه که بودم فکر توی قدراون
 کنار درآوردم، حرکت به رو ماشین و اومدم خودم به هاماشین بوق صدای با

 روش کرد، جلب رو امتوجه کاغذ یه کردم، باز رو پاکت طاقتبی و زدم
 .بود نوشته

 کهاین مهم ام،کی من که نیست مهم بشناشی، داری دوست که رو کسی  وقتشه"
 " بدم نشون بهت رو واقعیت خواستم
 .بود کرده جوری یه رو حالم ناشناس ینامه این هاینوشته داشتم، بدی حس

 .آوردم بیرون رو پاکت اون داخل محتویات عصبی
 به و شممی خورد ذره ذره کردممی حس ها،عکس اون از کدوم هر دیدن با

 .رسممی جنون
 
 این از کدوم هر اما...اما کنهنمی خیانت من به هسای نداره، امکان این نه نه

 .گرفتمی رو جونم و شدمی قلبم وارد تیزی خنجر مثل هاعکس
 لحظه یه بودن، کرده بغل رو دیگر هم ماشین توی که مردی و سایه دیدن با

 کردم حس که زدم فریاد رو" سایه" اسم جوری بعد یلحظه رفت؛ نفسم
 .شد تر هامچشم گرفت، درد مگلو لرزید، ماشین هایشیشه
 !نبود َرسم ش...نبود حقم خدایا
 
 
 (سایه زبان از)
 
 
 که همزمان استاد جویدم، رو هامناخن و کردم نگاه کالس در به نگرانی با

 :گفت آروم و کرد استفاده فرصت از یاشا که تخته سمت چرخید دادمی درس
 .اَهه شد خورد اعصابم رو هاالمصب اون نخور سایه؟ چته-
 :گفتم عجز با
 نیومده؟ هنوز چرا پس-
 کی؟-
 :گفتم ناراحتی با
 .ساواش-

 :گفت و کشید پوفی
 .دانشگاه بیاد امروز نخواست دلش شاید نیست، که بچه-
 :گفتم قراریبی با
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 .زنهمی شور دلم داد،می خبر بهم حتما بیاد خواستنمی اگه-
 :تگف ترآروم یاشا مون،سمت برگشت دوباره استاد

 .میشه پیداش باشه جا هر دختر، بیار طاقت یکم-
 .شد تموم جاهمین ما بحث و نگفتم چیزی
 آروم دیدمنمی رو ساواش تا نداشت، قرار و آروم دلم کردممی کاری هر اما
 .شدمنمی
 نیم بعد باالخره بیرون، برم و بشه تموم زود کالس کردممی خدا خدا فقط

 .بیرون فتمر تندی و شد تموم کالس ساعت
 منتظر چی هر گرفتم، رو ساواش یشماره و آوردم در جیبم از رو گوشیم
 .نداد جواب موندم
 بغض با دفعهاین کرد، قطع ناباوری کمال در اما گرفتم رو اششماره دوباره
 .بود خاموش که گرفتم رو اششماره
 !خدا؟ چی یعنی
 افتاده؟ براش اتفاقی نکنه کرد؟ قطع چرا
 هوا کردم، حرکت پارکینگ سمت به دو با و پایین ریخت هری دلم رفک این با

 .بود ابری و سرد بدجوری
 !من دل مثل بباره، بارون خواستمی انگار
 قدرتمندی دست دفعه یه اما برم ماشینم طرف به خواستم و شدم پارکینگ وارد
 .....کشید خودش سمت به منو و گرفت قرار دهنم روی
 تقال به شروع بعد یلحظه اما موندم حرکتبی شد وارد بهم که شوکی شدت از

 .کردم
 لرزیدن به شروع ترس شدت از و زدمی تند ایدیگه زمان هر از بیشتر قلبم

 به توجه بدون شخص اون نبود، اطراف اون هم کسی بدم شانس از کردم،
 که کردم حس کردم، بغض و بستم رو هامچشم کشید سمتی به منو من؛ هایتقال
 ترتاببی دلم شخص اون خشمگین و دورگه صدای با اما خطه آخر دیگه اینجا
 :شد
 .بگیر آروم! لعنتی باش آروم-

 .خدا شکرت! بود ساواش من خدای
 !زد؟ رو هاحرف اون من به چرا اما...اما
 دهنم روی از رو دستش اومدم خودم به ماشین، در کردن باز صدای با

 و زده بهت ماشین، تو کرد پرتم حرکت یه با که بگم چیزی خواستم ،برداشت
 .بودم گیج
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 از هاشچشم و صورت بود، آشفته بدجوری وضعش و سر شد، سوار سریع
 کرده باد گردنش رگ و بود ریخته بهم موهاش زد،می قرمزی به عصبانیت

 .بود
 بود؟ اومده سرش بالیی چه کردم، بغض

 :گفتم نگرانی و ترس با شد، خارج نگپارکی از زیادی سرعت با
 !ساواش...سا-
 :شد خارج تنم از روح زد که فریادی با
 .لعنتی نگو چیزی شو، خفه-

 شده؟ چش خدایا کرد، بیشتر رو سرعتش
 :کردم زمزمه عجز با
 شده؟ چی ساواش-
 :زد داد دوباره کرد، نگاه بهم و برگشت لحظه یه خشم با
 شو؟ خفه گمنمی بهت مگه-

 .نگو هیچی بشنوم، رو صدات خوامنمی
 که جوری هامگریه به توجه بدون کردم؛ هقهق و شکست بغضم حرفش این با

 :گفت زنهمی حرف خودش با داره انگار
 لعنتی؟ کردی چیکار تو-
 پات به عشق همه اون! داشتم دوست که من...من کردی؟ چیکار مونعشق با

 کنی؟ خیانت بهم تونستی چطور...ریختم
 .کرد ترزیاد رو سرعتش چکید، چشمش یگوشه از اشک قطره یه
 !من؟ خیانت؟ شنیدم؟ چی بود، شده خشک من اما
 :گفتم ناباور و دادم تکون راست و چپ به رو سرم
 ...خیانت...من نه...من-

 :زد فریاد دوباره
 .نگو چیزی گممی دیگه، بسه-

 شدت با زد، چنگ رو بازوم و طرفم شد خم کردمی رانندگی که درحالی سریع
 لحن با شد، بیشتر هاماشک سرعت و گفتم آخی درد از که داد فشارش
 :گفت ایخسته و آمیزجنون

 خیانت بهم چرا دادی، بازیم چرا بگو بود؟ ترکم اون از چیم بگو...بگو بهم-
 کردی؟
 چیه؟ عشق دونیمی اصال بودم؟ گذاشته کم واست چی
 لعنتی توا   عاشق(زد داد تربلند)فهمیمی بودم عاشقت من لعنتی...دونینمی نه

 .بودم
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 درد بیشتر قلبم...قلبم اما گرفت، درد سرم و در به خوردم که کرد پرتم
 !خدایااااا افتاده؟ اتفاقی چه خدا وای کرد،می
 اون بغل توی تو کردممی فکر تو به من وقتی سایه؟ کردی چیکار تو اما-

 .نامردا...هردوتون به لعنت! بودی؟ مرتیکه
 :زدم زجه هقهق با کرد،می جابی قضاوت داشت بود، بس دیگه
 چی تو...تو ساواش بفهم...نکردم خیانت تو به من..من شنیدم، چی هر بسه-

 انصاف؟بی آخه گیمی داری
 :گفت تمسخر با گریه، با همراه خنده یه خندید، بلند
 دستت حضرتالیاه گهدی که بگم باید دیگه اما هستی، خوبی بازیگر آفرین-

 .شده رو برام
 .شدم نابود...بستم یخ کرد، نگاه بهم و برگشت لحظه یه

 حس از پر حاال دیدممی رو گرما و عشق درش همیشه که نگاهی...نگاهش
 .بود شده سردی و نفرت
 

[ ,.02.05.18 20:04] 

 پوزخند بازم که شدم جمع صندلی تو ترس از شد، خم طرفم به و زد پوزخندی
 و برداشت رو هاییعکس و کرد باز رو داشبرد در تصورم برخالف اما د،ز

 :گفت و کرد پرت بغلم توی
 .ببین رو هاواقعیت...ببین-
 رفت، سیاهی هامچشم شوندیدن با که برداشتم رو هاعکس لرزون هایدست با
 :گفتم بهت با و دادم قورت رو دهنمآب
 !امیر؟...ام-

 :گفت و زد فرمون به مشتی شدت اب بعد و کرد ایخنده تک
 .جالبه واقعا هه! امیر   آقا، اسم پس-

 سوتفاهم دچار ساواش ذارمنمی خدا نه چکیدن، هاعکس روی اشکم هایقطره
 .بدم دستش از خوامنمی من بشه،
 :گفتم گریه با
 .بدم توضیح برات بذار کنی،می اشتباه-
 التماس با گرفت، آتیش دلم که کرد نگاه بهم اشخسته و غمگین هایچشم با

 :گفتم
 .کنممی خواهش-

 :گفت کردمی له رو دلم که بغضی با و کشید آهی
 .نمونده هیچی...نموده توضیحی دیگه-
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 اومد؟ سرم که بود بالهایی چه این خدایا کردم، گریه کرد؛ گریه
 خدا؟ اَنچی اینا...هاعکس این شد؟ طوریاین چرا
 ماشین سرعت ک ی نشدم متوجه اصال که بودم شده غرق خودم حال تو قدراون
 وقتی همیشه مثل بازم کردم، نگاه بیرون به شیشه از کنار، زد و شده کم
 .بود اومده شهر بیرون به خودآگاهنا کردمی رانندگی هدفبی
 :شنیدم رو سردش صدای که کشیدم آهی
 .شو پیاده-
 التماس با و کردم رو ودمخ تالش بار آخرین برای بستم، رو هامچشم درد با

 .کردم نگاهش
 عشقم؟ اومده سرت بالیی چه ناراحت، و سرد بود، جلو به نگاهش اون اما

 .لرزید هاششونه آروم و گذاشت فرمون روی و سرش
 :گفت لرزیدمی که صدایی با کردم، هقهق آروم
 .بذار تنهام برو...سایه برو...فقط-

 کنم، تحمل رو صداش بغض تونستمنمی ،ببینمش حال این تو تونستمنمی دیگه
 !خدا میرممی
 .شدم پیاده و کردم باز و در سردم هایدست با

 دور و کرد حرکت زیاد سرعت با کی نفهمیدم بستم؛ رو ماشین در کی نفهمیدم
 !نفهمیدم...کردم نگاه رفتنش به و شد خم زانوهام کی نفهمیدم شد،
 این چرا کردم، گریه درد با که شد محو کال تا که کردم نگاه نشماشی به قدراون
 اومد؟ سرم بال
 چقدر لرزیدم، ترس از شد، یکی آسمان غرش با که زدم هق بلندی صدای با

 !خدا تنهام
 بار یه بکشم، نفس تا برگرد! برگرد ساواش کنی؟ بغلم بیای که کجایی ساواش
 از خیس صورت روی بارون هایقطره بعد کمی و کرد غرش آسمون دیگه
 :گفتم و زدم لبخند درد با چکید، اشکم

 کنی؟می گریه برام توهم-
 پام تا سر که باریدمی تند قدراون شد، بیشتر که بود بارون بارش شدت جوابم
 .بود شده خیس
 :کردم زمزمه لبزیر بستم، رو هامچشم و گرفتم باال رو سرم
 !من چشمان مثل ببار...بارون ببار-

 .شممی خیس االن که نبود مهم بودم، تنها االن نبود مهم برام
 !هیچی نبود مهم هیچی
 .گذشت زود چقدر زمان هه بود، تاریک کمی و ابری هوا
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 باشه؟ ساواش نکنه زد، خشکم اومدمی سمتم به که ماشینی نور دیدن با
 سر م،شد بلند زمین روی از زحمت با و گرفتم دوباره جون انگار فکر این با
 بود ساواش مهم نبود، هم مهم برام اما نبود خوب حالم لرزید،می سرما از پام تا
 .برگشته که
 :کردم زمزمه و برداشتم ماشین سمت به قدم چند
 ساواشم؟-
 رنگ مشکی َون یه اون زد، خشکم کنارم توقفش و ماشین اون شدن نزدیک با

 پیاده ون از نفر چند ریعس که بودم ایستاده حالبی ساواش، فراری   نه بود،
 .شدن
 .رفت نفسم شوندرشت هایهیکل دیدن با

 بین منو و اومد سمتم سریع شونیکی که بدم نشون العملیعکس خواستم
 دستمالی با اما کنم تقال خواستم ولی نداشتم مقابله برای توانی گرفت، هاشبازو
 .رفتم حال از و مشد خبریبی دنیای وارد گرفت؛ قرار بینیم و دهن روی که

 《ساواش زبان از》
 
 چه این خدایا نداشت، تپیدن واسه ایبهونه دیگه کرد؛می سنگینی سینم رو قلبم

 اومد؟ سرم که بود بالئی
 .کردی خیانت بهم که نمیشه باورم هنوز تونستی؟ چطور! سایه آخ
 بود؟ دروغ راز و زرم از پر یعاشقونه هاینگاه اون حرف، همه اون پس
 خوردم نباید...کردیمی من با و کار این نباید عاشقتم؛ هم هنوز که من به لعنت
 .کردیمی
 شده خنک هاماشک خیسی از صورتم اومدم، خودم به برق و رعد صدای با

 کنه؟نمی گریه مرد که گفته کی زدم، تلخی پورخند بود،
 .دادنمی ریختن اشک رتقد بهش خدا نکنه گریه مرد که بود قرار اگه
 مثل باریدمی بارون داشت شدم، بارون یمتوجه ماشین یشیشه شدن خیس با
 !من دل
 و کردممی ولش بارون زیر اگه که بود نامردی کشیدم؛ آهی سایه یادآوری با
 تلخی پوزخند برگرده، تنهایی تونهنمی و نیست اطراف این هم کسی رفتم،می
 !نگرانشم هنوز که من سر تو خاک زدم، خودم به

 .کردم حرکت بودم کرده اشپیاده که جایی سمت به سرعت با و زدم دور
 دیدم،نمی چیزی بارون شدت بخاطر اما رسیدم جا همون به دقیقه چند از بعد
 مونده؟ بارون این زیر سایه یعنی خدایا پایین، ریخت هری دلم
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 برام شدم، پیاده ماشین زا سریع خوره،می سرما بدجوری حتما کنه لعنتم خدا
 .میشم خیس که نبود مهم
 خدایا نبود، سایه از اثری اما رفتم و کردم نگاه خوب رو اطراف اون ترس با

 رفته؟ کجا
 کرد؟ سوارش کسی یعنی
 :زدم داد دلهره با نشده، رد جااین از کسی اصال ندیدم؛ ماشینی من خدا نه
 دختر؟ کجایی! ساااااایه-

 رفته؟ کجا بارون این زیر آخه شممی دیوونه دارم ایاخد نشنیدم، جوابی
 لحظه هر بارون شدت و بود خیس پام تا سر زدم، چنگ موهام به کالفگی با

 .شدمی بیشتر
 درون از شده؛ زخم حنجرم کردممی حس که بودم زده صدا رو اسمش اونقدر
 آخه؟ کجایی سایه لرزیدم،می

 《راوی》
 
 

 به بار هزارمین برای بود؛ زدن قدم حال در نگرانی و عصبانیت با دتیردا
 .دادمی نشون رو شب نیم و ده که کرد نگاه دیواری ساعت
 هم اگه خونه گشتمیبر راست یه دانشگاه از قبل که اون مونده؟ کجا سایه آخه
 ترانه کشید، گردنش پشت به دستی کالفگی با داد،می خبر بره جایی بود قرار
 :گفت ناله و بغض با
 .کن کاری یه پسرم سیاوش رفته؟ کجا دخترم! بچم خدا وای-

 ترانه حرف این با کنه آرومش تا بود نشسته مبل روی مادرش کنار که سیاوش
 .شدمی نابود خبریبی از داشت خودش کافی اندازه به بست، رو هاشچشم

 سیاوش دست به رو قندآب لیوان و اومد بیرون آشپزخونه از نگرانی با سارای
 .بخوره تا و داد ترانه به رو اون آروم آروم هم سیاوش داد،

 :گفت ناراحتی با سارای
 .داد جواب شاید بزنین زنگ گوشیش به دیگه بار یه تیرداد بابا-

 :گفت غم با تیرداد
 .نبود دسترس در بار هر اما زدم زنگ هم بار صد...دخترم زدم زنگ-
 .رفت هوا به رانهت هقهق حرفش این با

 :گفت سیاوش به و کرد اخمی تیرداد
 زدی؟ زنگ دوستاش به باباجان-

 :گفت و داد ماساژ رو سرش دست با سیاوش
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 .ندیدنش دیگه دانشگاه بعد گفتن زدم، زنگ همشون به آره-
 :گفت گریه با ترانه

 .کنین کاری یه رفته؟ کجا شب وقت این بارون، این زیر دخترم یعنی-
 ترانه هایگریه صدای و سایه بخاطر نگرانی از سارای کردن، سکوت همه
 .خورد زنگ گوشیش موقع همون که کشید آهی بود، کرده بغض
 زنگ خونه از شد، خیره گوشیش صفحه به سارای کردن نگاه سارای به همه
 .بودن زده
 :شنید رو مادرش جیغ صدای فقط که کرد برقرار رو تماس تردید با
 .بیا باش زود...ساواش سارای-
 

*** 
 

 با خوند،می روزنامه و بود نشسته مخصوصش مبل روی همیشه مثل کیومرث
 :اومد خودش به یگانه نگران صدای

 موند؟ کجا پسر این پس-
 :گفت و کشید عمیقی نفس کیومرث

 کنه، چیکار دونهمی خودش اون کنه؟می دیر که اولشه بار ساواش مگه خانوم-
 .رفته دوستاش پیش تماح

 :گفت اشمادرانه نگرانگی با اما یگانه
 .بخوره سرما ترسممی شدیده خیلی بارون این اما دونممی-

 :گفت و زد لبخندی کیومرث
 ...زودی به جان خانوم نباش نگران-
 :گفت دوباره و کرد سکوت در زنگ صدای با
 و در زحمتبی خانوم مرضیه(گفت تریبلند صدای با) پسرته گل حتما بفرما-

 .کنین باز
 تا که رفت خونه در سمت به زد؛ رو دکمه و رفت آیفون سمت به خدمتکار
 .کنه بازش
 .مادرانه هایحس این دست از امان گفت دلش تو کشید، راحتی نفس یگانه
 دیدن با رفتن، در سمت به ترس با دو هر خانوم مرضیه جیغ صدای با اما

 و بود داده تکیه دیوار به که سرما از لرزون بدن با خالی، و خیس که ساواش
 .زد شونخشک کنه سقوط داشت امکان لحظه هر

 لحظه همون گرفت، رو بغلش زیر و رفت ساواش سمت به سریع کیومرث
 .رفت حال از و شد خم ساواش هایزانو
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 .زد صدا رو پسرش اسم و کشید جیغی گریه با یگانه
 :زد داد بهت با که زد ساواش صورت هب دستی شوک و نگرانی با کیومرث

 .کن خبر آمبوالنس یگانه خدا یا-
 سمت به و اومد خودش به سریع اما کنه غش بود نزدیک یگانه حرفش این با

 .رفت تلفن
 .آتیش مثل بود، داغ داغ کشید، دست پسرش صورت به دیگه بار یه کیومرث

 
*** 
 
 

 :زد لب و گذاشت سرش روی و دستش رشماد حرف شنیدن با سارای
 !خدا یا-
 رفت سارای سمت به و شد بلند مبل روی از نگرانی با سیاوش حرفش، این با
 :گفت و
 زده؟ زنگ کی شده؟ چی سارای-
 :میگه چی مادرش ببینه تا بود شده گوش وجودش یهمه سارای اما
 خوب اشتداد حال)...( بیمارستان برسونین رو خودتون باش زود سارای-

 .نیست
 به شدیدی نگرانی با سیاوش کرد، قطع رو گوشی و شد ترشدید بغضش سارای
 :گفت دیگه بار یه و کرد نگاه همسرش یپریده رنگ صورت

 .پریده رنگت چرا بود؟ کی گممی تواَم با سارای-
 :زد لب حالبی و چکید چشمش یگوشه از اشک قطره یک
 .بیمارستان   داداشم-

 ترشدید ترانه یگریه سارای حرف این با و کرد سکوت بهت تشد از سیاوش
 :گفت کالفگی با تیرداد و شد
 .بیمارستان بریم بیاین هستین؟ چی منتظر پس-

 :گفت ناراحتی با سیاوش
 چی؟ سایه پس-

 :تیرداد
 میگه که دارم عجیبی حس یه دونمنمی باشه؛ داشته خبر سایه از ساواش شاید-

 .داره خبر
 از زور به و کرد پاک رو هاشاشک و گرفت امیدی حرف این شنیدن با ترانه
 :گفت و شد بلند جاش
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 .بیمارستان بریم شین آماده -
 آماده تا رفت سریع ریختمی اشک داشت موقع اون تا سارای که حرف این با

 .بشه
 
. 

 《امیر زبان از》
 
 
 :دمز داد و کردم حیدری ستوان به رو عصبانیت با
 شما حاال...حاال باشین مراقبش رفت جا هر ثانیه هر نگفتم شماها به من مگه-
 ...که گینمی من به

 دست از رو خودم کنترل داشتم نگرانی و عصبانیت شدت از بدم، ادامه نتونستم
 .دادممی

 :گفت ترس با حیدری
 گذشت چقدر هر اما بودیم، امیری خانوم منتظر دانشگاه نزدیک ما قربان-

 .نشد خارج پارکینگ از ایشون ماشین
 :گفتم اخم با
 هان؟ کجاست پس-

 !وای خدا وای انداخت، پایین رو سرش و کرد سکوت
 :زدم داد دیگه بار یه شدم،می دیوونه داشتم

 .ستوان بیرون برو بهش، زدی گند که سپردم بهت رو کار یه-
 .رفت و گذاشت احترام ترس با
 خدایا بود، نبود دسترس در بازم گرفتم، رو سایه هشمار کالفگی با دیگه بار یه
 !نباشه کنممی فکر که چیزی اون
 :داد جواب بوق دو بعد زدم؛ زنگ هامحافظ از یکی به دفعهاین
 قربان؟ بله-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
 خبره؟ چه سروان، بده گزارش-
 دارم االن ممن شدن، خارج شونمنزل از امیری یخانواده االن همین قربان-

 .نبود شونهمراه امیری خانوم کنم،می شونتعقیب
 :گفتم جدیت با
 .کجان بوه خبره بهم رسیدی سروان، بده ادامه کارت به-
 .خداحافظ قربان، چشم-
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 .فعال-
  سایه از لحظه یک فقط کردم، پرت میز رو کالفگی با و کردم قطع رو گوشی
 .شده ناپدید االن اون و شدم غافل
 ...باشنش دیدهدز اگه
 .افتهبی خطر توی  گناهبی آدم یه کنم تصور تونمنمی خدا نه

 سریع بود، محافظ خورد، زنگ گوشیم دوباره که بود گذشته دقیقه چند دونمنمی
 :دادم جواب

 .سروان بگو-
 :گفت و کرد مکثی

 .بود آشفته شونوضع و سر بیمارستان، اومدن االن..اونا قربان راستش-
 :زدم لب و شدم شوکه

 .سروان بده آدرس...خدا یا-
 زدم اداره از معطلی بدون و کردم قطع رو گوشی بیمارستان آدرس گفتن با

 .بخشمنمی رو خودم هرگز من باشه افتاده اتفاقی سایه برای اگه بیرون،
 دوار سرعت با شدم، پیدا ماشین از و کردم پارک بیمارستان روی به رو سریع

 :گفتم پرستار به رو رفتم، پذیرش سمت به و شدم ساختمون
 .خانوم ببخشید-
 .بفرمایید-

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس دوباره
 هست؟ بستری اتاق کدوم امیری سایه -

 :گفت و کرد کامپیوترش به نگاهی
 .لطفا لحظه یه-

 :گفت که گذشت دقیقه چند دادم، تکون رو سرم کالفه
 .نداریم اسم این به یبیمار ما متاسفانه-
 :گفتم تعجب با
 .ممنون-

 کجاست؟ پس نیست اینجا سایه اگه شدم، گیج خدایا
 .قربان-
 :گفت آروم گرفتم، باال رو سرم و اومدم خودم به ساالری سروان صدای با
 کهاین مثل اومدن، چرا که کردم جو و پرس من بیاید شما کهاین از قبل قربان-

 .بیمارستان اومدن اونا و شده بد حالش امیری خانوم دربرا همسر اقوام از یکی
 :گفتم تفکر با
 چیه؟ شخص اون اسم-
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 :گفت و کرد مکث کمی
 .فرنیک ساواش...فرنیک-
 رو ساواش داشتم، کم رو این فقط بستم، رو هامچشم عجز با اسم این شنیدن با
 .زدمی حرف باهام درموردش عشق با همیشه سایه که کسی شناختممی
 بیمارستانه؟ االن که اومده سرش بالیی چه یعنی
 .شده ناپدید سایه که موقعی دقیقا اونم
 :گفتم ساالری به رو
 شده؟ چش نفهمیدی-
 .ندارم اطالعی زیاد داشته، شدیدی لرز و تب گویا-
 .نداشت تعجب جای زیاد باریدمی که بارونی این با
 :گفتم زد سرم به که فکری با
 .اداره گردمبرمی منم باشه امیری یخانواده به حواست و ونبم اینجا تو فعال-
 .قربان چشم-

 .شدم ماشینم سوار و بیرون زدم بیمارستان از سریع
 دست سریع باید افته،بی اتفاقی سایه برای که بذارم دست رو دست تونستمنمی
 .بشم کار به

 《سایه زبان از》
 
 
 .بود سردم کشید،می تیر خیلی سرم شدم، شیارهو شدیدی سردرد حس با

 شده بسته پشتم به که انگار تونمنمی دیدم اما بذارم سرم روی و دستم خواستم
 .کردم ریزی یناله درد از که دادم بدم به تکونی بود،
 افتاد، سقف روی یزده زنگ یپنکه به نگاهم که کردم باز رو هامچشم آروم
 .ببینم هترب بتونم تا زدم پلک کمی
 زمین روی سرد، و تاریک و بزرگ اتاق یه شد، واضح واسم چیز همه کمکم

 .بود بسته پام و دست و بودم افتاده دراز
 .اومد یادم چیز همه و شد گرد هامچشم شوکه
 دزدیدن؟ منو...منو خدایا وای
 :زدم داد ترسیده و شد ترهامچشم
 .کمک نیست؟ اینجا کسی! آهای-
 .کنهنمی کمکت کسی نزن داد بیخود-
 .چرخوندم طرفش به رو سرم سریع شخصی، صدای شنیدن با
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 نگاه من به یخش و سرد هایچشم با و بود شده بسته صندلی به که دختر یه
 .کردمی
 !بود آشنا چقدر کردم، ریز رو هامچشم
 ...نکنه؟

 :کردم زمزمه بهت با فکر این با
 !مونا؟...مو..م-

 :گفتم ناباوری با پایین، انداخت رو رشس و زد تلخی پوزخند
 .مونایی تو آره خودتی؟-
 شناسی؟می کجا از منو تو اصال داره؟ اهمیتی چه-

 :گفتم بغض با بود، سرد و زننده لحنش قدراین چرا
 .خوشحالم منم ای،زنده که داشت باور امیر-

 چش نداشت، اهمیت براش هامحرف واقعا که انگار بود، پوزخند فقط جوابم
 شده؟
 
 
 رو هامدست محکم خیلی نامردا کردم، تقال به شروع و شدم فکر این خیالبی
 .کردمنمی حس رو هامانگشت سر و بود گرفته درد که جوری بودن، بسته
 میشه؟ چی من تکلیف حاال شد، جمع هامچشم تو اشک و گزیدم لب

 رسید؟می نظر به سرد قدراین مونا چرا اصال
 :گفتم و کردم نگاه بهش دوباره

 ...که میشه خوشحال حتما بود، نگرانت واقعا امیر-
 :زد داد که بگم چیزی خواستم موند، نصفه حرفم هقشهق صدای با
 خیانت بهم وگرنا مرده، یا امزنده من نبود مهم براش حتی اون نگو، دروغ-

 .کردنمی
 :گفتم ناراحت و عصبی

 گشت؟می دنبالت مدت این تموم اون زنی؟می که یهحرف چه این خیانت؟-
 :گفت و زد پوزخندی

 جسدم؟ یا من دنبال-
 .نگفتیم چیزی دیگه کردم، نگاه بهش فقط و شدم کالفه
 .داشتم عجیبی یدلشوره یه نیست، خوب حالم کردممی حس
 .ریخت هامگونه روی هاماشک و کردم بغضی هاش،حرف و ساواش یاد با
 .میاد سرم بالیی چه جااین که نبود مهم برام رسیدم، خط آخر هب دیگه من

 .ریختمی اشک صدابی اونم کردم، مونا به نگاهی
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 !همیم شبیه حاال ما چقدر
** 
 
 رو هامپلک آروم کردمی درد خیلی سرم شدم، بیدار دستم تو سوزش حس با
 .بود تار دیدم اما کردم باز
 باالخره گرفت، درد گلوم که دادم قورت رو دهنم آب آروم بود دهش خشک دهنم

رمی دیدن با ببینم، رو اطرافم تونستم  فهمیدم بود وصل دستم به که س 
 .بیمارستانم

 :شنیدم رو کسی صدای که کردم خشکی سرفه
 !شکرت خدایا وای اومدی؟ بهوش داداش-

 :زدم لب آروم افتاد، سارای اشک از خیس صورت به نگاهم
 .ب...آ-

 :گفت سریع
 .میارم برات االن داداشم چشم خوای؟می آب جان؟-
 خیلی بزنم، حرفی که نداشتم توان اصال رفت، سمتی به و شد بلند عجله با

 .کردمی امکالفه گلوم سوزش و بود گرمم
 .بخورم آب کرد کمکم و برگشت لیوان یه با سارای

 :گفتم داری خش ایصد با گرفتم، جون کمی کردم حس آب خوردن با
 کنم؟می چیکار اینجا...ای من-

 :گفت و کشید آهی
 تر دیر اگه که جوری داشتی هم شدیدی لرز و تب بودی، مونده بارون زیر-

 بهوش روز سه بعد االن کنی، تشنج بود ممکن بیمارستان بودیمت رسونده
 .داداش اومدی

 زیر بودم؟ بیهوش روز سه من رفتم، فرو فکر توی شوکه حرفش این با
 بارون؟

 .اومد یادم چی همه دفعه یه
 سایه دنبال بارون زیر آخر در و کردنش پیاده...سایه با دعوا...هاعکس اون
 .نکردم پیداش ولی...ولی گشتن

 :گفتم و شدم خیزنیم جونبی نگرانی و ترس با
 کجاست؟ اون سایه؛...سا-

 کردمی دیوونم هک بغضی از پر و لرزون صدای با بعد و کرد مکثی سارای
 :گفت
 .زنیممی حرف باهم بعد...بعد کن استراحت بکش دراز تو...تو فعال داداش..دا-
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 از باید من داد،نمی خوبی حس من به سارای نگاه طرز و لحن خدایا نه نه،
 .باشه کرده خیانت بهم اون اگه حتی شدممی باخبر سایه حال
 :کردم ناله حالیبی با
 کجاست؟ سایه بگو م؛نیست بچه من سارای-
 .شد بلند سارای هقهق که کردم سرفه هم باز حرفم شدن تموم با

 !!نه خدایا نه...سایه سر بالیی کردممی حس شدم، دیوونه دیگه
 :زدم داد دارخش و گرفته صدای اون با
 کجاست؟ سایه تواَم، با سارای-
 :گفت گریه با و ترسید دادم صدای از
 اما گشتیم، دنبالش جا همه نیست که روز   سه شده گم هسای شدیم، بدبخت داداش-

 .زمین زیر رفته شده آب انگار
 چی؟ من واقعا...من اما کرد گریه...زد زجه
 .نیستم منم نباشه اون نیست، سایه که دونستممی فقط مرده؟ یا بودم زنده
 بود؟ چطوری کشیدن نفس گذاشتم، گلوم روی و دستم 

 بکشم؟ نفس تونمنمی چرا
  داداش؟ خدا یا-

 !دکترررررر بکشه نفس تونهنمی داداشم...کمک دکتر شدی؟ کبود چرا
 اون از بعد و شنیدم که بود چیزی آخرین سارای هایفریاد و زجه صدای
 .مطلق سیاهی

 《سایه زبان از》
 
 
 بودم دهکر گیر توش که زندانی این یبسته در تنها به حالیبی با دیگه بار یه

 .شدم خیره
 بشه؟ باز کی بود قرار پس
 مردم؟ من که وقتی
 رو ما و دادمی غذا بهمون و اومدمی بیابونیغول یه که مواقعی از غیر به البته
 رو بود دزدیده منو که کسی هنوز شد،نمی باز در این دیگه دستشویی، بردمی
 شوکه هم زیاد دی ،احم پور مهراب خواهر همون که گفت مونا اما بودم ندیده
 .نشدم

 که کردم تعریف براش وقتی کنم برطرف رو مونا سوتفاهم که تونستم باالخره
 شرمنده کلی کرده کارا چی بخاطرش امیر و شدم ماجرا این وارد چطوری من
 .شد
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 نشون مونا به رو هاعکس اون عوضی مهتاب اون فهمیدم، رو چی همه منم
 .فرستاد ساواش برای و داد
 !بود شده تنگ خیلی براش دلم کردم، بغض دوباره ساواش دآورییا با
 دختر؟ کردی بغض که باز-
 .بود شده امخیره مهربونی با که کردم نگاه مونا به

 .شده بسته نفسم راه کردم حس لحظه یه اما بزنم حرف خواستم و کشیدم آهی
 شروع شت،ندا فایده اما بکشم نفس تا کردم باز رو دهنم شده گرد هایچشم با
 .کردم سرفه به

 صدای کردم،می تالش موندن زنده برای اقلحد تا بود باز هامدست کاش
 :گفتمی که شنیدممی رو مونا هایجیغ
 !سایه...کنه کمک یکی کمک...خدا وای شد؟ چت سایه-

 بیشتر؟ این از بدبختی کمکم، بیاد تونستنمی و بود بسته هاشدست اونم
 .کردممی تقال اکسیژن از ایذره واسه شده، بودک صورتم کردممی حس
 " خدا" گفتم دلم تو خودآگاهنا
 کشیدم،می بو رو هوا ولع با و شد بسته هامچشم برگشت، نفسم دفعه یه

 !ریخت هامگونه رو هاماشک
 :زدم لب آروم
 .خدا نذاشتی تنهام که ممنون-

 :گفت نگرانی با مونا اومد، جا حالم دیگه یدقیقه چند
 بود؟ شده چت خوبی؟-

 :گفتم و زدم پلک آروم
 .رفت نفسم لحظه یه که کردم حس دونمنمی...خوبم االن آره-
 :گفت نگرانی با
 این( کرد اضافه خشم با بعد)بشه؟ قطع نفست راه دفعه یه که الکیه مگه-

 .اینجاییم ما که نیست شونمخیال عین هم هاعوضی
 :گفتم حرفش به توجه بدون

 میشه؟ چی ما تکلیف...ما مونا-
 :گفت جدیت با و کرد مکث

 شناسی؟می رو آریا امیر تو-
 :گفتم تعجب با
 .شناسممی که معلومه-
 .نکن شک ده،می نجات رو ما حتما باشه آریا امیر سرگرد اون اگه پس-

 .آوردم ایمان حرفش به که زد رو حرف این جدی قدراون
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 .کنیممی پیدا نجات ما آره
 .شد باز شدت به در که بود نگذشته چیزی فکرم این از هنوز
 با احمدی پور مهتاب بود، خودش کردیم، نگاه در سمت به ترس با دو هر

 .کردمی نگاه من به حرصش از پر و خشمگین صورت
 ....زد یخ تنم که اومد سمتم به تند هایقدم با و گفت چیزی زیرلب

 
 

 《مونا زبان از》
 
 که اون کردم، وحشت قیافش دیدن از شد، وارد مهتاب و شد باز شدت به در

 شکلیه؟ این االن چرا پس بود خونسرد همیشه
 :زد داد همزمان ریخت، دلم که رفت سایه سمت به تندی هایقدم با دفعه یه
 .تو بیاین هابچه-
 یه همراه و زده ماسک هایصورت با هیکلی مرد دوتا حرفش این دنبال به

 .شدن وارد دوربین
 خبره؟ چه جااین خدایا
 و ترس با سایه بست، رو دهنم محکم چسب با و اومد سمتم به سریع شونیکی

 .بود نوسان در مهتاب و منو بین هاشچشم نگرانی
 گرفت مشتش تو رو سایه موهای حرکت یه تو و کشید حرصی پر نفس مهتاب

 .کشید و
 .شد جمع هامچشم تو اشک زد، چنگ دلم به سایه دلخراش جیغ

 :زد داد کنهمی تحمل سایه که دردی به توجه بدون مهتاب
 یگوشه افتاد هم پدرم هیچ، که افتاد زندان به که برادرم عوضی توا   بخاطر-

  فهمی؟می دادن  رو مرگش خبر بهم حاال...حاال بیمارستان
 .تو بخاطر فقط اونم کرد تموم مرد، بابام
 آخه برگردوندم، رو صورتم درد با که زد سایه صورت هب محکم یکشیده یه

 بستین؟ رو من دهن چرا نامردا
 :گفت جنون با باراین
 بابام االن دادینمی سرگرد جوجه اون به و کردینمی پیدا رو فلش اون تو اگه-

 .بدی تاوان باید تو امیری، سایه بخشمتنمی بود آزاد داداشم بود، زنده
 .بزنه حرفی تونستنمی الاص درد شدت از سایه
 اشاره هامرد اون از یکی به و زد پوزخندی مهتاب داد،می بدی گواهی دلم
 .رفت عقب بعد و کرد
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 سایه صندلی پشت دیگه نفر یه اون و کرد روشن و دوربین سریع مرد اون
 .ایستاد
 افته؟بی اتفاقی چه بود قرار خدایا

 《امیر زبان از》
 
 
 رو خبر این دیگه تونستمنمی من گذره،می سایه شدن دزدیده از روز چهار النا
 .نگفتم بهشون که کردم اشتباه هم االن تا کنم، پنهون اشخانواده از

 فرنیک ساواش که وقتی مخصوصا بگم، بهشون که بود فرصت بهترین االن
 .هستن خونه یه تو باهم خانواده دو هر االن و شده مرخص هم
 .زدم رو افاف زنگ و دادم بیرون محکم رو منفس
 :شنیدم رو خانومی ضعیف صدای ثانیه چند بعد
 .بله-

 :گفتم جدی
 .کنید باز رو در لطفا خانوم، هستم آریا سرگرد-

 .شد باز تیکی صدای با در بعد و کرد مکثی
 به حیاط از شدن رد از بعد سریعی هایقدم با همین یواسه پس نداشتم وقتی
 .رفتم رد سمت
 .بود منتظرم در کنار بود سایه مادر زیاد احتمال به که خانوم اون
 .گرفت آتیش دیدنش از دلم بود، داغون و شکسته بدجوری اشقیافه
 :زدم لب ایگرفته صدای با
 .خانوم سالم-
 :گفت عجله با
 .داخل بفرمایید جناب، سالم-

 .رفتم داخل حرف بدون و کشیدم عمیقی نفس
 .فرنیک ساواش از غیر به بودن همه اونجا کرد، هدایت پذیرایی سمت به منو
 :گفت عجله با سایه مادر کردم سالم همه با وقتی

 کردین؟ پیداش شده؟ دخترم از خبری سرگرد آقای-
 .بودن شده خیره بهم امیدواری و غم با همه کردم، سکوت حرفش این با

 بگم؟ چی من خدایا
 هایچشم با بودمش دیده قبل از که سایه دربرا چرخوندم، جمع بین رو نگاهم
 .کردمی نگاه بهم شده ریز
 .دیده کجا منو که بیاد یادش کردمی سعی داشت انگار داشت، حق
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 :گفتم و زدم چنگ موهام به کالفگی با
 .بگم بهتون رو چیزی یه خواستممی فقط گیرم،نمی رو تونوقت زیاد من-

 .کردم تعریف به شروع کمکم م،شد خیره بهشون دوباره و کردم سکوت

 《ساواش زبان از》
 
 
 ازش مدت این بعد که بود جایی تنها که اتاقی شدم، خارج اتاق از هدفبی

 !عشقم اتاق...سایه اتاق گرفتم،می آرامش
 که بود این مهم شن،می باخبر سایه به نسبت من حس از بقیه که نبود مهم برام
 .دادمی رو سایه ویب اتاق اون
 .شدم متوقف پله آخرین روی صدایی شنیدن با اما رفتم پایین هاپله از
 زانوهام شنیدممی که ایجمله هر با کردم، تمرکز هاحرف اون روی اختیاربی

 .شدمی ترسست
 .دادم تکیه دیوار به رو سرم و نشستم هاپله روی که قدراون
 شنیدم؟می چی خدایا
 من و اومده سرش بال همه اون شمال؟ تو اونم بوده قتل یه اهدش من یسایه
 بودم؟ خبربی
 دزدیدن؟ رو اون...اون
 .چکید هامگونه روی هم من هایاشک بقیه یگریه و جیغ صدای با

 :اومد مرد اون صدای
 ...رو تالشم یهمه من باشید، آروم خدا رو تو-
 :موند صفهن حرفش باغبون صدای بعد و خونه در شدن باز با
 .رسیده براتون بسته یه آقا شدم مزاحم ببخشید-

 :اومد سیاوش دارخش صدای
 .بینممی بعدا مشتی میز روی بذارش-
 
 

 《امیر زبان از》
 

 عذابم واقعا هاشونگریه بزنم، رو هاحرف اون که بود سخت خیلی واقعا
 رو سایه من اما نکردم، مراقبت سایه از که بود من تقصیر همش اینا داد،می

 .رو مونا هم اون هم دممی نجات
 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
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 ...رو تالشم یهمه من باشید آروم خدا رو تو-
 :موند نصفه حرفم کسی صدای بعد و خونه در شدن باز با
 .رسیده براتون بسته یه آقا شدم مزاحم ببخشید-

 :گفت داری خش صدای با بود کرده بغض که سایه برادر
 .بینممی بعدا مشتی میز روی بذارش-

 .بود دیسی یجعبه مثل افتاد، بسته اون به نگاهم
 :گفتم و کردم اخم شک با
 .من به بده رو اون وایسا-

 .داد بهم رو بسته اما کرد، تعجب مرد اون
 .بوده درست فکرم فهمیدم که کردم بازش سریع

 :گفتم مرد همون به رو عجله با
 .ادد بهت کی رو بسته این-
 :گفت فکر کمی با
 که کردم باز و در زد در نفر یه که کردممی کار حیاط تو داشتم من راستش-

 رو این گفت نبود مشخص خوب قیافش و بود زده عینک که هست مرد یه دیدم
 .رفت بعد بدم امیری آقای به
 :گفتم سایه برادر به رو شده گرد هایچشم با
 .زود گاهدست توی بذار رو هادیسی این زود-

 .بودن فهمیده و بود داده دست بهشون بدی حس من مثل انگار هم اونا
 .شد پخش ثانیه چند بعد فیلم دستگاه، توی گذاشتن رو دیسی سریع

 .شد بلند هاخانوم یگریه و جیغ سایه داغون و خیس صورت دیدن با
 بود شده بسته بهش که ایصندلی پشت مرد یه کرد،می ناله فقط حالبی سایه

 .بود ایستاده
 .دیدمنمی و بودم کور کاش! میشه چی بعدش که دونستمنمی کاش خدایا
 و کرد پرت زمین روی صندلی با همراه رو سایه تمام رحمی  بی با مرد اون

 و بیشتر شدمی باعث سایه دلخراش هایناله و جیغ زدنش کتک به کرد شروع
 .دلرزیمی خشم از تنم تموم بکشم، عذاب بیشتر
 برادرش و پدر رفت، حال از و مبل روی افتاد صحنه این دیدن با سایه مادر
 .نبود کمتر شونوضع هم ساواش یخانواده کردنمی گریه
 بود، خون و کبودی از پر سایه صورت و سر شد، میخ فیلم اون روی نگاهم
 .زد سایه پهلوی به محکم و برد عقب رو پاش مرد اون



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 بعد و چیزی شکستن مهیب صدای بعد یلحظه اما مبست درد با رو هامچشم
 که تلوزیونی به نگاهم که کردم باز رو هامچشم بهت با رسید، گوشم به افتادن
 .شد میخ گلدون هایتیکه و بود افتاده زمین روی و بود شده خورد دیشسیال

 افتاد؟ اتفاقی چه من خدای
 که فهمیدم خشم از دهش قرمز و اشک از خیس صورت با که ساواش دیدن با

 .بوده اون کار
****** 

 

 《سایه زبان از》
 
 دهنم بخورم؛ تکون تونستممی نه کنم باز رو هامچشم تونستممی نه درد از
 .کردمی درد و بود کوفته بدنم یهمه دادمی خون یمزه
 چندوقت نمدونمی باشه، شده رد روم از چرخ هیجده کامیون یه که انگار
 عضوی مرَدک اون بود یادم چیز همه اما بودم افتاده تخت این رو بیهوش
 .بود کرده خالی بدبخت من سر داشت دلی و دق هرچی انگار
 راستم چشم کردممی حس اما کردم، باز رو هامچشم ضعف با و کردم ایناله
 !سوخت خودم واسه دلم شده، کبود و کرده َورم حتما نشد باز کامل
 هایدیوار با کوچیک اتاق یه چرخوندم، اتاق دور تا دور رو نگاهم کشیدم آهی
 .نداشت چیزی دیگه بودم روش من که تخت یه و سفید

 موقعیاون یاد کشیدمی تیر شدت به و پهلوم اما بشم بلند تونستممی کاشکی
 از شدم، بیهوش من بعد و زد ضربه پهلوم به پاش با نامرد اون که افتادم

 پیچی باند پهلوم که شدم متوجه و میام بهوش که بود باری سومین این موقعونا
 .آوردن سرم بالیی چه نیست معلوم شده،
 .اومد در شدن باز صدای لحظه همون بستم، رو هامچشم و کردم بغض
 فهمیدم عطرش شیرین و سرد بوی از کیه، دونستممی چون نخوردم تکون
 .شد متوقف متخت کنار هاشکفش تقتق صدای

 .کن باز رو چشمات بیداری، که دونممی-
 .دادم فشار بهم محکم رو فکم
 حیف اما کنم نگاه َمنفورت یقیافه به میاد عارم من که بزنم داد خواستمی دلم
 .بود مهم برام جونم فعال که

 .کردم نگاه روحشبی صورت به و کردم باز رو هامچشم
 .کردمی نگاهم نفرت و غم با و بود پوشیده مشکی لباس دست یه

 :گفت عجیبی و سرد لحن با که ندادم نشون العملیعکس
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، مرگ روز چهارمین امروز-  العملیعکس اما گفتم مهراب به دیروز پدرم 
 .نداد نشون
 و گرفت دستش توی رو موهام از طره یه عجیبی حرکت با که نگفتم چیزی
 :زد لب و کرد نگاه بهش
 بازی پلیس جوجه دوتا اون با حاال حاال خواممی چون ؟نکشتمت چرا دونیمی-

 .میشی کش زجر هم تو وسط این کنم،
 .نکردم حرکتی هم باز اما زد چنگ گلوم به بغض
 .شد خارج اتاق از و برگشت آروم و کشید آهی
 بود هاییآدم مثل عجیبش حرکات شکست، بغضم دفعه یه که کشیدم عمیقی نفس
 .سوختمی براش دلم شدن، جنون دچار که
 زمزمه داریخش و دورگه صدای با و زدم زل سقف به اشکی هایچشم با

 :کردم
 .کن تمومش دیگه...شدم خسته خدایا-

 《راوی》
 
 

 سایه یخونه در به بغض با و شد پیاده خشایار ماشین   از آهیل کمک با همتا
 .زد زل
 زمزمه گوشش کنار حرص با بود شده همتا کردن بغض یمتوجه که آهیل
 :کرد
 .خونتون ببرمت کنم کول ت جا همین تا بریز اشک قطره یه فقط تو-

 .کرد نگاه آهیل به دلخور و داد قورت رو بغضش زور به همتا
 .است شکنجه ترینآورزجر آهیل واسه همتا اشک یقطره هر که نداشت خبر
 .کرد نگاه بقیه به و کشید آهی آهیل
 از بهتر وضعش هم سانیا ریخت،می اشک و بود آرتین بغل تو حالبی آیسا
 .زدمی حرف باهاش آروم آروم داشت ارسالن و نبود آرتین
 .بود شده خیره ریختمی اشک بقیه مثل که یاشا به هم خشایار

 بودن شده داغون دخترا بودن، داده بهشون رو سایه شدنگم خبر که وقتی از
 .همتا مخصوصا

 با زد رو خونه زنگ و شدن قدمپیش آهیل نداشتن، بقیه از کمی دست هم پسرا
 :گفت دخترا به ایجدی لحن با ارسالن در، شدن باز
 دلشون داغ ممکنه شما هایقیافه این با کنید، جور و جمع رو خودتون بهتره-

 .بشه تر تازه
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 نکرد پاک رو هاشوناشک و کردن بلند دست سریع حرف این شنیدن با دخترا
 .رفتن داخل به و کردن حرکت زور به شونهمه  

 .شدن وارد اونا و کرد باز براشون رو در سارای
 تلویزیونی روی همشون نگاه پرسی، احوال نه کردن تعارف نه شونکدوم هیچ
 .افتاد بود شده خورد دیشسیال وحشتناکی طرز به که

 .کردنیم جمع زمین روی از رو هاخورده شیشه داشتن هاخدمتکار
 :گفت بهت با خشایار

 خانوم؟ سارای افتاده اتفاقی چه-
 :گفت ضعیفی صدای با و کشید آهی سارای

 .ساواش   کار-
 :گفت آرتین که کردن تعجب همشون

  اینجاست؟ ساواش مگه-
 :سارای

 .سایه اتاق تو...باالست یطبقه آره،-
 هم سارای اال،ب یطبقه رفتن و کردن حرکت هاپله سمت به اختیاربی همشون

 .کرد نگاه بهشون فقط
 توی رو خودش اون چون نداره تاثیری ساواش پیش به اونا رفتن دونستمی
 .بود کرده زندانی اتاق اون

 :گفت کالفه و کرد نگاه باال یطبقه هایدر به ارسالن
 رفته؟ اتاق کدوم-

 :کرد زمزمه بغض با آیسا
 باشه؟ تونهمی هم ایدیگه اتاق گهم سایه اتاق از غیر-

 به عصبی که بود همین منتظر ارسالن انگار کرد، اشاره سایه اتاق به بعد
 .بود قفل در اما داد پایین رو در یدستگیره و رفت در سمت
 :غرید و زد مشت در به حرص با دفعهاین
 بازیا نونمج این آخه پسر، کن باز و در این یاال تویی، اون دونممی که من د  -

 میاری؟ در چیه
 و اومدن بیرون شوناتاق از خانکیومرث و خانومیگانه ارسالن بلنده باصدای

 .ایستادن هاپله کنار غم با
 نداشت طاقت عصبی، نهایتبی بود، شده عصبی ارسالن نزد، حرفی کسی

 :گفت و زد مشت در به دوباره ببینه، طوریاین رو برادرش...رو دوستش
 لعنتی؟ نیستم وت با مگه-

 گرده؟برمی سایه کارا این با کنیمی فکر
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 .رو بقیه هم کنیمی نابود رو خودت هم جوریاین
 :زد لب و گرفت و ارسالن بازوی خشایار

 .پسر باش آروم-
 فریاد و زد پس رو خشایار دست شده سرخ صورت با و آورد جوش ارسالن

 :زد
 اینم به آخه کنه؟می نابود رو خودش داره بینینمی مگه باشم؟ آروم چطوری-

 عاشق؟ گنمی
 .نادون احمق یه...احمق   پسر این
 و باال که بود ارسالن گلوی سیب میخ خشایار نگاه رفت، هوا به دخترا هقهق
 .داره بغض ارسالن که دادمی نشون این رفت،می پایین

 .شنیدن رو در کلید چرخش صدای موقع همون که کشید آهی ارسالن
 .شدن خیره شدمی باز که دری به امیدواری با همشون

 بود؟ فرنیک ساواش واقعا مرد این شدن، شوکه و زده بهت ساواش دیدن با
 شده؟ افتاده هاششونه و الغر اون که کردنمی حس همه چرا
 میگه؟ چی وسط این خون رنگ به و خسته هایچشم و شده بلند ریشته اون

 و گرفت آغوش به رو ساواش محکم و جلو رفت بیاره، طاقت نتونست ارسالن
 کرد گریه ترراحت بعد و" غرور بابای گور" غرید دلش تو لرزید، هاششونه

 :زد لب ضعیفی و دورگه باصدای
 کردی؟ چیکار...خودت با-

 :نالید آروم ساواش
 .خواممی رو سایه-

 .داشت التماس چقدر داشت، غم و خسته صداش چقدر! وای وای
 .شد بلند مشونه هقهق صدای
 پذیرایی مبل روی بشه متوجه کسی کهاین بدون اما رفت گیج سرش سارای
 .داد تکیه مبل یدسته به رو سرش و نشست
 بشه جدا ساواش از کهاین بدون و گرفت رو بغضش جلوی زور به ارسالن
 :گفت
 مغرور بود، محکم ساواش اون شناختم،می من که نیستی ساواشی اون تو-

 خواستمی که هاییچیز برای اون بود، جنگ اهل همه از ترمهم و...بود
 عشقش به راحت که دیدی عاشقی کدوم بود ما یهمه الگوی ساواش جنگیدمی

 ساواش؟ برسه
 عشق" چون جنگید واسش باید" نیست راحت عاشقی" دونیمی هم خودت تو

 فهمی؟می ساواش" نمیشه جنگ بدون
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 ...بجنگی سایه برگشت برای باید
 .بجنگی عشقت برای باید

 یک فقط چکید، هاشچشم از اشکیقطره و بست رو هاشچشم محکم ساواش
 بدون عشق" دادمی دوباره نیروی بهش و پیچیدمی گوشش تو ارسالن یجمله
 "نمیشه جنگ
 دستبه برای باید بود زندگیش اگه...بود عشقش سایه اگه بود ارسالن با حق
 .جنگیدمی ردنشآو
 شد، خارج ارسالن بغل از و کرد باز رو هاشچشم ترمحکم دفعهاین
 :گفت لبخند با و زد زل ارسالن خیس هایچشمبه
 .توا  با حق-

 :گفت و زد برق خوشحالی از ارسالن هایچشم
 .داداش نوکرتم-

 داده تکیه دیوار به که سیاوش به رو جدی ساواش شد، امید از پر همه وجود
 :گفت و کرد کرد،می نگاه رو اونا غم با و بود
 .خواممی رو سرگرد اون یشماره-
 
 

 《سایه زبان از》
 

 مونا، پیش برگردوندن اتاق اون از منو سرم باال اومد مهتاب که روزی فردای
 .بود نگرانم چقدر بیچاره
 این تو االن داشتم، رو اون حس منم شد، جمع هاشچشم تو اشک دید منو وقتی

 .داریم رو دیگرهم فقط ما موقعیت
 دادم تکیه دیوار به نگیره درد پهلوم که جوری آروم و شدم خارج فکر از
 رو هامدست جاشبه بودن، نبسته صندلی به رو من و بودن کرده لطف بازاین
 .بودن کرده ولو زمین روی و بودن بسته همیشه مثل

 االن تا چطوری دختر این مموند من شده بسته صندلی به همش مونا، بیچاره
 نگرفته؟ بستر زخم
 اما بخوام کمی و ببندم دقیقه چند واسه رو هامچشم کردم سعی و کشیدم آهی
 خوابید؟ دلتنگی این با میشه مگه نبود، ممکن
 .بود شده تنگ ساواش و...و دوستام خانوادم، یواسه دلم
 اگه معرفتبی آخ چکید، گونم روی از اشک قطره یه ساواش آوردن یاد به با

 !شد تنگ واست دلم چقدر بدونی
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 !کاش...دونستیمی کاشکی
 

 《امیر زبان از》
 
 
 فشردم، و گرفتم هامدست بین رو سرم و نشستم میزم پشت شدیدی درد سر با

 .بود کرده قاطی روانم و روح همه فیلم اون دیدن بعد لعنتی
 اینقشه شدمی باعث این و کنم جور و جمع ور هامفکر تونستمنمی که جوری
 .نکنم پیدا مونا و سایه کردن پیدا یواسه
 .کرد خارج فکر از منو موبایلم تماس صدای که کشیدم بلندی پوف
 .کردم خارج رو گوشیم و کردم شلوارم جیب تو دست
 باشن؟ هاگروگانگیر نکنه بود، ناشناس شماره

 :دادم جواب سریع کرده هول فکر این با
 .الو-

 :گفت سردی نهایتبی صدای اما بودم کرده آماده تهدید برای رو خودم
 آریا؟ امیر-

 شناختی؟
 :گفتم خونسرد و کردم اخمی

 . یارمنمی یاد به نخیر-
 .هستم ساواش-
 :گفتم بهت با و ایستادم سیخ حرفش این با
 ساواش؟ چی؟...چ-

 :گفت بعد و زد پوزخندی کردم حس
 .ببینیم رو ردیگ هم باید-

 ببینه؟ رو من خواستمی چرا ساواش کردم اخمی
 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
 سایه با که رستورانی همون آدرس. دممی بهت که آدرسی به بیا...باشه-

 .کردم قطع و دادم بهش رو رفتیممی
 ...شدم ماشینم سوار و بیرون زدم اداره از سریع مکث بدون
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 بدون من دیدن با رفتم سمتش به و دیدمش گردوندم، چشم شدم رستوران ردوا
 معلوم کردم، رو کار همین ناخودآگاه منم کرد، اخم بشه بلند جاش از کهاین

 !چیه من با مشکلش که نیست
 :گفت چینی مقدمه بدون

 .بدونم خواممی-
 :گفتم و باال پرید ابروهام

 چیو؟-
 :گفت جدی

 .چیه ماجرا و دزدیدن رو سایه چرا کهینا از رو، چیز همه-
 :گفتم و کردم اخمی

 ...من و هست پلیس به مربوط اطالعات این-
 :گفت عصبی و میز به کوبید دست با و حرفم وسط پرید
 سایه کردن پیدا مهمه که چیزی تنها من برای نیست حالیم حرفا این من ببین-

 .است
 کرده؟ فکری چه خودش با پسر این
 هاست؟آسونی همین به مونا و سایه کردن پیدا نهکمی فکر
 به کردم شروع و کشیدم عمیقی نفس بکنه، تونهمی چیکار ببینم تا بدونم بذار
 . نیندازم قلم از کردم سعی هم رو چیزی ترینکوچیک حتی ماجرا، کل گفتن
 شد؛می ترغمگین و تر زده بهت اشچهره کردممی تعریف چقدر هر که دیدم
 توی من به نسبت بد حس اون  کردم تعریف براش هم رو مونا ماجرای وقتی
 .شد دوستانه کمی و رفت بین از هاشچشم
 .رفتیم فرو فکر تو دو هر حرفام شدن تموم بعد
 آهی بود، سخت خیلی واسش حتما کردممی درکش بود، کالفه خیلی اون اما

 :گفت و کشید
 و کردنش پیدا تو خواممی منم کنم، تحمل رو سایه از ورید تونمنمی دیگه-

 .باشم سهیم هامجرم اون دستگیری
 :گفت مطمئن

 مهراب خواهر کار که فهمیدم کردم تحقیق و نموندم بیکار روز چند این من-
 .ساواش نیست هاآسونی این به کار این...بزنم رو ردش تونمنمی اما بوده،
 :گفت و کرد اخمی متفکر

 چی؟ مهراب-
 :گفتم جدی
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 فکر درصد هفتاد البته نداره، ماجراها این تو دستی اون بار اولین واسه-
 .کنممی
 کردین؟ بازجویی ازش-

 .شدم خیره بهش زده بهت من اما کرد، نگاه بهم و کرد سکوت
 کنم؟ بازجویی مهراب از نرسید فکرم به اصال که بودم احمق واقعا
 ...کجاست مهتاب بدونه که باشه احتمال کمی هم اگه مهتاب   برادر اون لعنتی
 .میشه عالی خدا وای
 :گفت و کرد نگاهم متعجب ساواش که شدم بلند جام از سریع

 شده؟ چی-
 :گفتم هیجان با
 بازجویی مهراب از و پلیس یاداره بریم باید بیای، همراهم و بلندشی بهتره-

 .بشه موندستگیر چیزایی شاید کنیم
 شد بلند سریع و زد برقی هاشچشم
 

 《راوی》.,
 

 داشت ترانه کردن آروم در سعی ناراحتی با سارای روز، چند این گذشتن مثل
 ...قندآب و مسکن دادن با هرچند
 سمت به و شد خارج اتاق از و کشید عمیقی نفس خوابید ترانه کهاین بعد

 .رفت پذیرایی
 به نگاهش که کردمی نگاه اخبار به وصلهحبی و بود نشسته مبل روی سیاوش
 .افتاد سارای
 رنگش شدت به سارای که کردمی حس چرا رفت، توهم نگرانی از هاشاخم

 !پریده؟
 :گفت و رفت سارای سمت به و شد بلند مبل روی از
 عزیزم؟ خوبی-

 به سیاوش حرف این با بود عجیبش هایحالت فکر تو موقعاون تا که سارای
 :گفت گیج و اومد خودش

 .عزیزم خوبم آره-
 .کرد بغل رو اون و شد نزدیک سارای به کمی نکرد، باور سیاوش اما

 :گفت و کشید هینی خجالت با سریع سارای
 !نکن سیاوش وای-

 .بیننمی خدمتکارا
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 :گفت آهسته سیاوش
 .فداتشم نیست مهم-

 حس رو سیاوش سرد ادکلن بوی که کشید عمیقی نفس دوباره اختیاربی سارای
 ...و کرد
 

 !بوده دلتنگش چقدر که فهمید تازه کشید آغوش به رو سارای وقتی سیاوش
 بود؟ کی بود کرده حسش که باری آخرین
 به کرد شروع و داد هولش شدت به سارای که بزنه حرفی عشق با خواست
 نگرانی با و بیاد خودش به تا کشید طول ایثانیه چند زده بهت سیاوش دویدن،

 .بره سارای الدنب به
 هم رو زدنش اوق صدای حتی سیاوش و بود شده دستشویی وارد سارای
 :کرد زمزمه نگرانی با شنوید،می
 .خدا یا-
 :گفت نگران و کوبید در به
 خانومم؟ سارای-

 .کن باز و در شد؟ چت
 یپریده شدت به روی و رنگ دیدن با سیاوش و شد باز در بعد دقیقه چند

 .کرد وحشت سارای
 :گفت و کرد بغلش و جلو رفت یعسر
 شده؟ چت برم قربونت عزیزم؟ جانم-

 :گفت ناله با سارای
 هم امروز و دیروز با دارم سرگیجه که هست روزی چند یه...یه دونمنمی-

 .دارم تهوع حالت
 :غرید عصبی سیاوش

 هان؟ بگی من به باید االن-
 رو سیاوش دل که مظلومیتی با و کرد جمع سیاوش بغل تو رو خودش سارای
 :گفت لرزوندمی
 !خب ببخشید-

 بگه چیزی خواست نشوند، صندلی روی برد رو سارای و کشید پوفی سیاوش
 :گفت تعجب با سارای یشده جمع یقیافه دیدن با اما
 شده؟ چی-

 :گفت و گرفت رو دماغش اشاشاره و شصت انگشت دوتا با سارای
 .کنهمی اذیتم ادکلنت بوی سیاوش وای-
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 :کرد زمزمه بیشتری تعجب با وشسیا
 .داشتی دوسش که تو ولی-

 :گفت هابچه مثل و کرد اخمی سارای
 .گیرممی تهوع حالت کنممی حس رو بوش...ندارم حاال-

 بوی با اونم تهوع حالت...سرگیجه رفت، فرو فکر به لحظه یه تو سیاوش
 !ادکلن؟
 نکنه؟...نکنه

 :فتگ زور به و داد قورت رو دهنش آب سیاوش
 اته؟دوره دیگه وقت چند-

 :گفت آروم و کشید خجالت کمی سیاوش سوال این با سارای
 چندمه؟ امروز-
 .دوازدهم-

 چی؟ کرد، نگاه سیاوش به شوکه دفعه یه سارای
 دوازدهم؟

 گذشته؟ روز پنج اشدوره از یعنی
 .بود مرتب هاش دوره همش اون بندازه، عقب که نداشت سابقه
 :گفت سیاوش به گیجی با
 .سیاوش گذشته امدوره از عجیبه-
 .دید سیاوش هایچشم تو رو ذوق و خوشحالی برق حرف این با
 :گفت لرزیدمی که شادی لحن با
 نکنه؟...نک-

 و کرد دنبال رو سیاوش نگاه مسیر گیج سارای زد، زل سارای شکم به بعد
  کرد، حس دلش تو رو صیخا شیرینی لحظه یه تو و شد گرد هاشچشم
 ........کرد نگاه سیاوش به شعف با
 
 
 :گفت و شد داخل سرباز و شد باز سلول در محکمی تیک صدای با
 .داره کارت سرگرد بیرون، بیا-

 .کرد نگاه سرباز به سرد و شد بلند نفره یه تخت روی از مهراب
 .رفت سرباز اون همراه و شد بلند بزنه حرفی کهاین بدون
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 قول خودش به انداخت، بازجویی اتاق خشک و سرد محیط به نگاهی واشسا
 محیطش از اصال میشه، باز جااین به پاش که هست باری آخرین این که داد

 .بود نیومده خوشش
 نشسته میز پشت ابهت با و بود پوشیده نظامی لباس که انداخت امیر به نگاهی
 .شدن وارد مهراب همراه به سرباز و شد باز در لحظه همون بود،
 افتاده زندان تو است هفته چند االن کهاین با کرد، نگاه بهش به تفاوتبی امیر
 .دید وجودش تو رو غرور و قدرت شدمی هنوز اما

 پوزخند با ساواش دیدن با مهراب بود، شده خیره مهراب به دقت با ساواش
 :گفت
 سرگرد؟ آوردی مهمون برام-

 :گفت محکمی لحن با امیر
 .بشین-

 .نشست صندلی پشت بگیره ساواش از رو نگاهش اینکه بدون مهراب
 .کن شروع یعنی که کرد نگاه امیر به قراربی ساواش
 رفت، فرو پلیسیش سخت و سفت جلد تو همیشه مثل و کشید عمیقی نفس امیر
 .برنمی حساب ازش همه که آریایی امیر سرگرد همون شد
 :گفت طعنه با و زد زل مهراب ایهچشم تو
 گذره؟می خوش بهت زندان تو-

 با و گذاشت میز روی واشزده دستبند هایدست و کرد ایخندهتک مهراب
 :گفت تمسخر

 .اینجا اومدممی زودتر خوبه قدراین زندان دونستممی اگه! خیلی آره-
 :گفت و انداخت ساواش به نگاهینیم امیر
 .موندگاری اینجا بشه سفید دندونات عین موهات که قعیمو تا نباش، نگران-

 :گفت و خندید بازم مهراب
 سرگرد؟ میشه چی اعدامم پس-

 :گفت و زد زل مهراب به عمیق و کرد سکوت امیر
 .بگیری ترفیع ممکنه کنی همکاری ما با اگه البته...افتاده عقب فعال-

 :گفت جدی و کرد اخمی باراین مهراب
 .کنمنمی همکاری پلیس اب هم بمیرم من-

 :گفت داری معنا لحن با امیر
 باشه؟ وسط خواهرت پای حتی اگه-

 :غرید عصبی و شوکه مهراب
 کشی؟می وسط رو خواهرم پای چرا-
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 .خارج برگشته االن تا حتما اون
 :گفت سرد امیر اما کرد، نگاه امیر به کالفه ساواش

 هم تهران از هیچ، که ایران از اصال جنابالی خواهر جاست، همین تو اشتباه-
 .گرفته پیش در رو تو راه کهاین مثل...نشده خارج
 :زد داد و کوبید میز به محکم و شد بلند عصبی مهراب

 گی؟می داری چی تو! ببینم بزن حرف درست-
 به رو دستش امیر که بگیره رو مهراب جلوی و نزدیک بیاد خواست سرباز
 از پر هایچشم به و آورد باال توقف معنای
 : گفت و زد زل مهراب خشم
 حرفام به خوب و بشینی باید بحث یادامه برای اما شنیدی، که همینه حقیقت-

 .بدی گوش
 نشست، صندلیش روی حرکت یه تو و بست رو هاشچشم حرص با مهراب

 .کردمی خراب همه سر روی رو جااین نبود مهتاب بخاطر اگه
 و داد نشونش رو سایه عکس گوشیش توی از و زد ایمندانهپیروز لبخند امیر
 :گفت
 شناسیش؟می-

 :زد لب و شد میخ آبی چشم جفت یه روی مهراب
 من شد باعث و افتاد دستش فلش که بود کسی همون دیدمش داداگاه روز...آره-

 .افتمبی جااین
 خواهرتیم دنبال االن ما اما شده، دزدیده خواهرت توسط دختر همین حاال خب-
 .نذاشته جا به خودش از هم ردی هیچ نکردیم، یداشپ و

 :کرد زمزمه زده بهت و کرد مکثی مهراب
( گفت ناله با)گناههبی اون کنهنمی کاری همچین مهتاب نداره، امکان این نه-

 .نمیشه آلوده لعنتی منه مثل اون
 :غرید و شد عصبی ساواش باراین
 .بگو ما به کجاست دونییم اگه اومده، در آب از برادرش مثل که فعال-

 :گفت و زد چنگ موهاش به آشفتگی با مهراب
 ممنوع رو من شماها ندیدم، رو اون دوبار جز به که من بدونم؟ کجا از من-

 .کردید مالقات
 :گفت عجله با امیر
 نگفت یا کنه؟ اشاره چیزی به که ندیدی هم بار دو یکی هایمالقات همین تو-
 مونه؟می کجا که
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 خواهرت و تو واسه داداگاه دممی قول کنی همکاری ما با اگه رابمه ببین
 .بگیرن نظر در ترفیع
 ...کرد فکر کمی و کرد سکوت مهراب

 .نزد حرف چیزی مورده در مهتاب اصال اومد،نمی یادش چیزی نه
 هایچشم و ناامید امیر هایچشم داد، تکون نه معنای به رو سرش کالفه

 .شد احتینار و درد از پر ساواش
 !خدا؟ کردمی چیکار باید حاال
 .زدمی موج صداقت توش زد، زل مهراب نگران هایچشم به امیر کشید، آهی
 و خودش ببره، رو مهراب بیاد که کرد اشاره سرباز به قبل از ترامید نا

 .کردن حرکت در سمت به و شدن بلند زودتر هم ساواش
 چی؟ کنن پیدا رو سایه موقع به نتونن اگه بود، گرفته آتیش دلش ساواش
 و بلند صدای با مهراب که کنه باز و در خواست امیر شد،می دیوونه وقتاون

 :زد داد ایزده هیجان
 .اومد یادم چیزی یه...کنید صبر کنید صبر-
 تیر گردنش لحظه یه واسه که برگردوند رو سرش جوری ساواش حرف این با

 :گفت هیجان با اما کرد اخمی درد از و کشید
 چی؟-

 .شد خیره مهراب به اشتیاق با و منتظر هم امیر
 :گفت و کرد نگاه بهشون تردید با مهراب

 مونپدربزرگ قدیمی یکارخونه تو...اون که دممی احتمال اما نیستم مطمئن-
 و پرت جای چون است، سوخته نیمه و بود گرفته آتیش پیش هاسال که باشه
 .نزده دست بهش کسی بود ایتادهاف دور
 آب از درست احتمال این اگه کردن، نگاه دیگه هم به شوق با ساواش و امیر
 به خوشحالی با امیر رو، مونا هم کنن پیدا رو سایه هم ممکنه اونا بیاد در

 :گفت و کرد نگاه مهراب
 .کنم جبران دممی قول بهت نباش نگران-

 خارج اتاق از دو هر و زد لبخندی ساواش داد تکون رو سرش ناراحت مهراب
 سعیدی سروان به رو امیر کردن حرکت امیر اتاق سمت به دو حالت به و شدن
 :زد داد
 .بده باش آماده حالت بهشون و کن خبر رو هابچه سریع-

 سمت به و شد اتاق وارد امیر شد کار به دست و گذاشت احترام سعیدی
 .رفت میزش کشوی توی یاسلحه
 :گفت طاقتبی شساوا
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 میشه؟ چی حاال-
 و برداشت رو اشگلولهضد یجلیقه و گذاشت کمربندش توی رو اشاسلحه امیر
 :گفت
 هست ساختمون اون تو کسی کهاین شدن مطمئن برای و کنم ریسک تونمنمی-

 باشه گذاشته اونجا رو خودش آدمای هم مهتاب ممکنه چون بفرستم رو نفرچند
 .بشم عمل وارد خودم افراد با مجبورم کنن فرار بعد و کنن حمله هابچه به و

 :گفت و کرد اخمی ساواش
 .میام منم-

 و کرد اخمی سریع اما شد، خیره ساواش به و کشید کار از دست زده بهت امیر
 :گفت جدی

 تو و بندازم خطر به رو جونت تونمنمی ندیده، آموزش که اینظامی غیر یه تو-
 .ببرم خودم با رو
 :غرید عصبی واشسا
 دفاع کالس پیش دوسال همین تا نوجوونیم یدوره از من اطالعتجهت-

 کردن پیدا واسم فقط من کنم، دفاع خودم از بلدم و رفتم سازی بدن و شخصی
 .برین اونجا شماها تا بذارم دست رو دست تونمنمی مهمه سایه
 دیوار این تونستمی اگه عمرا شد، خیره ساواش مصمم هایچشم به امیر
 پرت سمتش رو هاجلیقه از یکی و داد تکون سری ناچار بریزه فرو رو سخت
 :گفت لبخندی نیمچه با امیر گرفتش، هوا رو ساواش که کرد
 .بپوشی لباست زیر از شد اگه بهتره میشه، الزمت-

 داره معنا نگاه به حواسش اینکه بدون امیر اما کرد نگاهش خیره کمی ساواش
 ...شد خارج اتاق زا باشه ساواش
 گذاشت میز روی رو جلیغه ساواش که ندید

 《سایه زبان از》
 
 و کردمی درد هم هنوز پهلوم شدم، بلند زمین روی از عجیبی درد بدن با

 هم مونا چطوری   صورتم وضعیت دونمنمی البته نداشت، تعریفی هم صورتم
 .کنهمی نگاهم غم با فقط نمیگه چیزی که

 ...یا کنن پیدامون زودتر یا کاش بدتره، منم از روحیش حال بیچاره
 :کردم زمزمه بار هزارمین برای دادم، تکیه دیوار به و کشیدم آهی
 میشه؟ چی نظرت به مونا-

 پیدامون آریا امیر سرگرد نباش نگران میگه همیشه مثل مونا کردممی فکر
 .بود کدردنا خیلی سکوتش نگفت، هیچی اما کنهمی
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 که دادمی نشون فینشفین صدای بستم، رو هامچشم بشم خیره بهش کهاین بدون
 شده؟ امیدنا مونا یعنی داشتم، کم رو همین خدایا کنه،می گریه داره

 فقط وای شد، وارد مهتاب همیشه مثل و شد باز در که بزنم حرفی خواستم
 .داشتم کم رو همین
 گریه داشت که مونا به نگاه یه بودم شده ولو زمین روی که من به نگاه یه
 که بودم رسیده یقین به کل به دیگه خندیدن، کردبه شروع بعد و انداخت کردمی

 .است دیوونه
 :گفت مونا به رو چندشی لحن با
 کنی؟می گریه عزیزم اوخی-

 .کنننمی گریه که هاپلیس
 :گفت حرص با و کرد من به نگاه یه
 کنی؟می نگاه چی به-

 رو خوردن کتک حال چون بردارم ازش رو نفرتم پر و خیره نگاه کردم سعی
 .دیگه ندارم
 از رو مونا موهای حرکت توی و شد نزدیک مونا صندلی به و کشید پوفی
 طاقت دیگه نه خدایا بستم، رو هامچشم عجز با رفت، هوا جیغش که کشید پشت
 !بسه ندارم
 :گفت و خندید دوباره مهتاب

 ...و زندگیم کردن ابودن سزای همینه-
 ....و شد باز شدت به در بشه تموم حرفش که این از قبل
 با بود ترس از پر و پریده رنگ صورتش شد، وارد هاغولتشن اون از یکی
 :گفت نفسنفس
 .شدیم... بدبخت...بد قربان...قر-

 .شدیم خیره مرد اون به حالیبی با مونا و گیجی با من
 :گفت خشم و اظطراب با هتابم
 گی؟می چی بفهمم بزن حرف درست چی؟-

 :گفت لرزون صدای با مرداون
 دادن خبر دارن نظر زیر رو هاجاده که جااین کیلومتری چند از هابچه قربان-
 ما سمت به دارن باشن هاپلیس دادنمی احتمال که مشکوک ماشین تاچند که

 .زیاده خیلی تعدادشونم میان،
 بعد انگار که ایپرنده یه مثل و گرفتم اوج... گرفتم جون انگار حرف این با

 .اومدم فرود و زدم پر بود کرده پرواز هاسال
 شنیدی؟ رو صدام یعنی خدایا
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 کیهیستر حالت با مهتاب کنم حس وجودم تو کامل رو خوشحالی کهاین از قبل
 :زد داد
 .لعنتی کنن؟ پیدامون نهممک چطور...چطور نداره، امکان این نه نه-
 :غرید و کرد نگاه مونا منو به قرمز هایچشم با
 که لحنی با بعد)بریم جااین از باید بده تخلیه دستور هابچه یهمه به زود-
 اشتباه کنیممی گور و گم راه سر هم دوتا این( داد ادامه ترسوندممی نهایتبی

 .شونداشتمنگه زنده االن تا که کردم
 حرکت یه با و رفت مونا سمت یه شونیکی و شدن داخل سریع دیگه رنف چند
 :زدم جیغ حالبی کولش رو انداختش و کرد بلندش صندلی روی از
 ...شم با کنید ولش-

 یهمه که کرد بلند حرکت یه با منو دیگه نفر یه بشه کامل حرفم کهاین از قبل
 از پر طوری هامچشم شد، خفه گلوم تو امناله کهجوری کشید تیر درد از تنم

 نمونده، چیزی دیگه سایه، کن تحمل دیدم،می تار رو جا همه که شد اشک
 .کنیمی پیدا نجات
 درد از من حرکتش هر با و بردمی خودش با کشون کشون منو نامرد اون
 .شدممی زنده و مردممی

 حال در همه فهمیدم حدودی تا اما خبره، چه اطرافم شدمنمی متوجه که جوری
 .هستن تکاپو
 شد هامریه وارد وقتی تازه هوای شدیم، خارج ساختمان اون از بعد دقیقه چند
 درخت و دار از پر که کردم نگاه اطراف به کمی برگشت بدنم به روح انگار
 کجاست؟ اینجا خدایا بود،
 مرد همون که نکشید طول زیاد اما بودم هافکر همین تو باشه تهران نکنم فکر
 ...برم حال از تقریبا درد از شد باعث که کرد پرت کولش روی منو
 

 《ساواش زبان از》
 
 دلواپسی...نگرانی...خشم از بودم پر بودم، حالی چه تو دونستمی خدا فقط
 دارم عمر تا دممی قول کنم پیدا سالمت و سالم رو سایه اگه خدایا عشق...و

 .بکنم رو نوکریش
 نذار نگیر ازم رو بهونم تو اونه،  هامنفس یهبهون تنها که دونیمی تو فقط

 نمیشه؟ جنگ بدون عشق که گننمی مگه خدایا افته،بی براش اتفاقی
 و باش پشتم لطفا پس بجنگم آوردنش دست به برای که رممی دارم االن منم
 !نذار تنهام
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 و برداشتم ماشین یشیشه روی از رو سرم و دادم فرو رو بغضم کندن جون با
 :گفتم ایدورگه صدای با
 رسیم؟می کی پس-

 :گفت جدیت با اما کشید آهی امیر
 دیگه نباش نگران برسیم، زود که نیست تهران بغل که شمال بیار، طاقت-

 .نمونده چیزی
 .روش هم ساعت چند این کردم تحمل روز چند من باشه بستم، رو هامچشم
 .بود عذاب خود من واسه اشثانیه هر که یساعت یک گذشت؛ دیگه ساعت یک

 سایه نگران فقط نداشتم ترسی اصال رسیدیم، کارخونه اون نزدیکی به باالخره
 !بس و بودم
 :کرد صدا به شروع امیر سیمبی 
 .تمام بده جواب آریا به سپهری از-
 :گفت و کرد نزدیک دهنش به رو سیمبی کردمی رانندگی که حالی در امیر 
 .گوشمب بله-
 :گفت شخص اون و کرد خشیخش سیمبی
 پیشبینی طبق کردیم، محاصره رو اونا کارخونه، کیلومتری چند از ما قربان-

 چیه؟ دستور هستن کارخونه تخلیه حال در االن شدن ما یمتوجه اونا شما
 .بود شده شخص اون و امیر یمکالمه معطوف حواسم و هوش یهمه
 !وفتهنی سایه برای اتفاقی خدایا
 :گفت و کرد مکثی امیر
 کنید صبر بشن، شما یمتوجه نذارین اما باشین داشته نظر تحت رو اونا فعال-
 رو نفر دو اونا باشین مراقب اما بشه کامل هاموننیرو و برسیم هم ما تا

 .هست شایان سروان یکیش که گرفتن گروگان
 .قربان اطاعت-

 .کرد زیاد رو نماشی سرعت و سرجاش گذاشت رو سیمبی امیر
 "میایم داریم ما سایه کن تحمل"نالیدم دلم تو و کشیدم عمیقی نفس
 
 

 《روای زبان از》
 
 

 َون سوار داد دستور افرادش به و شد ماشین سوار کینه از پر و عصبی مهتاب
 .بشن
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 تو رو فرمون دختر، دوتا این یا موندمی زنده اون یا بود، آخر روز امروز
 .کرد حرکت نظرش مورد مکان سمت به و داد فشار مشتش
 با افته،بی اتفاقی بود قرار که انگار داشت عجیبی حس بود قراربی ولی مونا
 بودن َون یه تو هردوشون شد، خیره بود هوشبی تقریبا که سایه به بغض
 جیغ صدای با که بزنه حرفی خواست شونبردنمی کجا داشتن که نبود معلوم

 صدای بعد یلحظه بست محکم رو هاشچشم ماشین شدید تکون و هاستیکال
 ...شنید تیراندازی

 
 

 《امیر زبان از》
 

 بودن، رفته اونا بودم زده که حدسی طبق اما رسیدیم کارخونه به باالخره
 :گفتم محکمی لحن با و برداشتم رو سیمبی
 طرف از کسی اشینب مراقب اما میشه آغاز حمله کنید توجه هاواحد تمامی-

 .نبینه صدمه مقابل
 این به بیشتر گذاشتم، جاش سر رو سیمبی و کردم تکرار رو حرفم دیگه بار دو
 حتی و سایه و مونا سر بالیی خواستمنمی چون بودم زده رو حرف این دلیل

 .بیاد مهتاب
 :گفتم جدی و کردم ساواش به رو
 .برگردی تونیمی نشده دیر هم هنوز-

 :گفت و کرد یاخم ساواش
 .برگردم که نیومدم اینجا تا-
 :گفتم و دادم تکون سری 
 .بشین محکم پس-
 مهتاب که مسیری سمت به ایکننده دیوونه سرعت با بزنه حرفی کهاین از قبل 
 ...کردم حرکت بودن کرده فرار افرادش و
 

**** 
 

 کرد نگاه عقب به ماشین یآینه از وحشت با اندازیتیر صدای شنیدن با مهتاب
 از پر رنگش مشکی و وحشی هایچشم رسیدن، اون به هاپلیس شد متوجه که
 دیدن با که بشه دور سرعت با خواست و داد لب زیر فحشی  شد، ترس و کینه
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 گرفت، ترمز شدت به بودن بسته رو راهش ترجلو کمی که پلیس ماشین تاچند
 .کرد برخورد نماشی فرمون به محکم سرش بود نبسته رو کمربندش چون
 و اومد خودش به سریع اما شد منگ و گیج کمی درد از ایلحظه برای
 .شد پیاده و برداشت داشبرد از رو اشاسلحه

 افتاده، گیر فهمید که بود اونجا تازه انداخت، نگاهی عقب به وحشت با همزمان
 صدای با هاپلیس اون از یکی بود، کرده محاصره رو دورشون تا دور پلیس
 :گفت ندیبل
 .بشین تسلیم بهتره شدین، محاصره شماها-
 :غرید و داد فشار دستش توی رو اسلحه خشم با
 .شمنمی تسلیم من نه نه-

 کهاین از قبل کرد باز شدت به رو درش و کرد حرکت َون سمت به سریع
 َون از رو اون و کشید رو سایه ییقه پشت از بده نشون العملیعکس کسی
 .کرد پیاده
 .گذاشت اششقیقه روی رو اسحله و کرد حلقه گردنش دور رو شدست
 و ببنده درد با رو هاشچشم که بود این داد نشون که العملیعکس تنها سایه
 ! شد تموم بریزه، اشک
 .بلرزه وحشت با شد باعث سرش کنار تفنگ یلوله سردی بود همین خط آخر

 :زد داد نفسنفس با مهتاب
 .کنممی خالی سرش تو گلوله یه وگرنه عقب برین همه-

 :زد داد پلیس همون دوباره
 .افتیمی دردسر تو بیشتر وگرنه نکن و کار این-

 !کمتر؟ این از دردسر خدا آخه بلند، یخنده یه خندید، حرف این به فقط مهتاب
 و کرد نزدیک سایه گوش کنار به رو سرش بود، رسیده خط آخر به دیگه اون
 :زد لب ترسناکی لحن با
 تو به شوندست که ذارمنمی اما ترسیدم منم بگم که نیست دروغ آره؟ ترسیدی-
 .کشممی رو خودم بعد کنممی خالی تو سر تو گلوله یه اول برسه من یا
 از شد باعث که داد فشار سایه گردن به رو هاشناخن حرف این شدن تموم بعد
 .کنه ناله درد
 

 به عجیبی استرس و نگرانی با ساواش گذاشت، ترمز رو پا شدت با امیر
 تکون و بودن ایستاده دست به اسلحه همه که افرادی و پلیس هایماشین
 از امیر با همراه و داد قورت ترس با رو دهنشآب انداخت، نگاهی خوردننمی

 .شد پیاده ماشین
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 گذاشته اسلحه سایه سر روی مهتاب که صحنه اون دیدن با و کرد تند پا امیر
 :کرد زمزمه فقط بود
 !حسین امام یا-

 به و ریخت دلش حرف این شنیدن با نداشت حرکت توانایی پاهاش که ساواش
 دیدن با برداشت قدم چند جونبی و کرد نگاه بود شده خیره امیر که جایی سمت
 با و زد دلش به چنگ نگرانی و ترس اومد، جوش به خونش صحنه اون

 :زد داد ارب چند ناباوری
 !سایه-
 
 

 رد چشمش جلوی از مختلفی هایصحنه بود، شده خیره نقطه یه به ناامید سایه
 پررنگ خیلی ساواش نقش همشون توی که زندگیش از هاییصحنه...شدمی
 :گفتم حرص با) آورد هجوم ذهنش به خاطرات بود،
 .بیشور کن ولم کنی؟می چیکار-

 :گفت شیطنت اب اما میشه عصبی االن کردممی فکر
 (کنم؟ ولت ها،افتیمی کنم ولت نیستی؟ راحت حضرتالیاه چیه-

 :گفت مرموزی صدای با) بعدی یخاطره چکید هاشچشم از اشک قطره یک
 تجدید یه باهم چطوره...امخاطره تجدید عاشق من حضرتالیاه دونیمی-

 (باشیم داشته خاطره
 :گفت عشقی پر اما رزونل صدای با) بعدی یخاطره خندید، هقهق با
 .عاشقتم بخدا...عاشقتم-

 :کنم زمزمه شد باعث و کرد فوران حسم
 .(رم...دا ست...دوس...دو-

 کجایی؟ ساواش آخ کرد هقهق دوباره
 :گفت ایعاشقانه لحن با) بعدی یخاطره

 زهرمار، برج منه با حاضری آیا امیری، سایه حضرتالیاه خانوم سرکار-
 کنی؟ ازدواج عاشقته خیلی که فرنیک ساواش
 (بگیره امگریه بود نزدیک زدمی تند قلبم
 که بود قرار اگه داشت، حضور ساواش زندگیش خاطرات یهمه توی خدایا آخ

 یک برای حتی ببینه رو اون دیگه بارهیک برای فقط خواستمی دلش بمیره
 !ثانیه
 صدایی شنید، رو کسی صدای که بود نگذشته فکرش این از زیادی زمان هنوز
 :بود زندگیش امید که
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 !سایه-
 خدا وای کرد، نگاه روش به رو به و کرد باز رو اشبسته هایچشم بهت با

 بینه؟می درست داره
 !عشقش...ساواش بود خودش
 !شده دلتنگش چقدر فهمید که بود اونجا تازه
 :زد جیغ ناله وبغض با
 ساوااااش-

 :زد داد و داد فشار سایه سر به رو تفنگ یلوله حرص با مهتاب
 .کنممی تموم رو کارت وگرنه نخور تکون قدراین شو خفه-

 :زد فریاد زیادی عصبانیت با مهتاب دیدن با ساواش
 .اشغال کن ولش-

 :زد داد و گرفت نشونه مهتاب سمت رو اشاسلحه امیر
 .بیا خودت به مهتاب، نکن ترشسخت رو کار-

 :گفت و خندید بارهدو مهتاب
 .برممی خودم با هم رو کوچولو این بمیرم من قراره اگه شده، دیر دیگه عمرا-

 حلقه گردنش دور که مهتاب دست به و زد هق سایه داشت،نگه رو سایه محکم
 .زد چنگ بود شده
 یفاصله اون از بمیره، خواستنمی و بود گرفته جون ساواش دیدن با حاال
 بود؟ اشک برق شد، خیره زدمی برق که ساواش ایهچشم به دور کمی
 

 خیره ناب و کرانبی دریای جفت یه اون به اشکی هایچشم و بغض با ساواش
 .شد

 روی جا همون نبود سایه حال بخاطر اگه نداشت، رو صحنه این دیدن طاقت
 ...زدمی زجه دوشون هر حال به و زدمی زانو زمین
 
 

 بود، ون سقف دید که چیزی اولین کرد، باز ور هاشچشم درد با آروم مونا
 .شد هوشبی و خورد چیزی به سرش گرفتن ترمز وقتی که اومد یادش تازه
 َون توی کسی کرد، نگاه اطراف به و نشست وحشت با چیز همه یاداوری با

 .شنیدمی بیرون از صداهایی و سر اما نبود
 .شد مخفی َون پشت ستر و بهت با صحنه اون دیدن با اما شد پیاده سریع
 هم مهتاب هایآدم از بود، نشده مونا یمتوجه اصال و بود اون به مهتاب پشت
 .نبود خبری
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 لحظه یه برای شد، میخ داشت قرار سایه سر روی که ایاسلحه به نگاهش
 .شد ظاهر هاشچشم مقابل معصوم و آبی چشم جفت یه اون تصویر

 !افتهیب سایه برای اتفاقی ذاشتمی نباید نه
 با هاعملیات توی که شایانی مونا سروان همون شد و کشید عمیقی نفس

 .رفتمی پیش و جنگیدمی شجاعت
 پرید حرکت یک تو افتاد، بود زمین روی که پهنی اما متوسط سنگ به نگاهش

 .دوید مهتاب سمت به و شد بلند و گرفت رو سنگ و
 پر و ناباور هایچشم با که ودب امیر فقط بود، نشده مونا یمتوجه اصال مهتاب

 .بود شده خیره مونا به ذوقی از
 .کوبید مهتاب سر به محکم سنگ همون با سریع حرکت توی مونا

 افتاد، زمین روی و شد شل سایه گردن دور از دستش و کشید جیغی مهتاب
 .بودن زده زل صحنه این به و بودن شده خشک جاشون سر زده بهت همه
 :زد فریاد مونا زمین ویر مهتاب افتادن با
 .زود کن فرار سایه-

 نگاه بود خونی سرش که مهتاب به ترس با و گیج سریع اتفاق این از که سایه
 .کرد حرکت ساواش سمت به دو با و اومد خودش به حرف این با کردمی

 .دوید سمتش به اشک و خوشحالی با اومدمی سمتش به که سایه دیدن با ساواش
 

 که ذاشتمی نباید نه بود، شده خیره سایه دویدن به شده تار هایچشم با مهتاب
 .بره
 مهتاب که بشه نزدیک بهش خواست شده هوشبی مهتاب که کردمی فکر مونا
 مونا صورت سمت به و گرفت زمین روی از خاک مشت یه حرکت یک تو

 .گرفت رو هاشچشم هاشدست با و کشید جیغی مونا کرد پرتاب
 جیغ صدای با اما بودن گرفته بغل رو هم و بودن رسیده بهم که سایه و ساواش

 . کردن نگاه مهتاب به
 سایه و ساواش سمت به و برداشت رو بود افتاده کنارش که ایاسلحه مهتاب
 .گرفت نشونه

 رو دیگر هم سفت دو هر و رفت فرو ساواش بغل تو صحنه این دیدن با سایه 
 .فشردن
 .یچیدپ هوا توی گلوله شلیک صدای
 !کوتاه چندان نه یفاصله به... دو...یک

 هانگاه و شد حبس هانفس انداخت، همه تن به رعشه گلوله انگیزه رعب صدای
 !...تر
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 《امیر زبان از》
 
 "بعد هفته یک"
 

 داغون مرد این خدایا شد، میخ آینه توی خودم تصویر به سرخم و ملتهب نگاه  
 !منم؟ اومده در تازه هایریش با و

 .همینه حقم...هه خورد، سر مشکیم دست یک لباس روی نگاهم و کشیدم آهی
 صدای و شد حلقه بازوم دور دستی که بودم شده غرق خودم هایفکر توی
 :گفت دادمی آرامش بهم که کسی

 کنی؟می فکر چی به عزیزم؟ خوبه حالت-
 رو دختر این من اگه شدم، خیره بهش نیمرخ از و رگردوندمب رو صورتم
 کردم؟می چیکار نداشتم
 :گفتم داریخش صدای با و زدم جونی کم لبخند

 .هیچی...خوبم آره-
 دیدم،می هاشچشم هایَتهَته اون تو رو ناراحتی و غم من اما زد زیبایی لبخند  
 :گفت و نگرانی با
 .گیب بهش و بری باید وقتشه االن-
 :گفتم و کشیدم دردناکی آه  
 .دونممی-

 :گفت و داد فشار دلگرمی با رو بازوم
 .بوده همین قسمت شاید...کردی رو خودت سعی تمام تو نخور، غصه-
 :گفتم گوشش زیر و کشیدمش آغوشم تو طاقتبی و لرزید دلم
 !مونا دارم دوست هستی، که مرسی-

 :گفت قشنگش صدای اون با و کرد حلقه گردنم دور و هاشدست
 .دارم دوست منم-

 با و آوردم بیرونش بغلم از زدم لبخند دوباره و بردم هامریه به رو تنش عطر
 :گفتم آرومی لحن
 .برم من دیگه خب-
 بیام؟ منم-

 :گفتم و زدم سرش روی ایبوسه
 .برس کارات به تو رممی خودم نه-
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 رفتم، در سمت به و برگشتم کرد، نگاهم خیره اما داد تکون سری نگران
 که دونممی رو این اما نه یا درسته بدم انجام خواممی که کاری دونمنمی
 ...مونهمی همراه من با همیشه وجدانعذاب

 
 
 دونمنمی شدم، خیره روم به رو شخص به و آوردم باال رو سرم در صدای با
 بغض لحظه یک برای که بود سرخش هایچشم یا اشخمیده هایشونه دیدن از
 !لحظه یک فقط...زد چنگ گلوم به

 .باشه پیش هفته یک مرد   همون این شدنمی باورم
 به نشست، صندلی روی و اومد شدمی کشیده زمین روی که هاییقدم با

 .بمونه منتظر بیرون که دادم عالمت بود همراهش که سربازی
 لحن با ،کنهمی نگاه هاملباس به داره شدم متوجه که شدم خیره بهش دوباره
 :گفت غمگینی اما سرد
 !سرگرد شدی پوش سیاه-

 :گفتم حرفش به توجه بدون و کردم رنگیکم اخم
 .بگم بهت رو چیزی یه اومدم-

 چشم بهم منتظر و گرفت شکل هاشلب روی بود خندزهر شبیه که پوزخندی
 !سخت خیلی...خدا بود سخت پایین، انداختم رو سرم و کردم ترلب دوخت،
 !باشم قوی باید کردم، مشت و گذاشتم پام رون روی ودستم
 :گفتم و کشیدم آهی
 بود درست زدی که حدسی کردیم، پیدا آدماش همراه به رو مهتاب خواهرت-

 دختر، اون و شایان سروان همراه...بودن کارخونه همون تو اونا...اونا
 همه به نم راستش( بده قدرت بهم خدایا دادم، فشار محکم رو َفکَم...) راستش
 نشد تسلیم به حاضر اون اما...اما نکن وارد مهتاب به ایصدمه که دادم دستور

 شلیک یکی به( بگو هم اشبقیه پس گفتی اینجا تا تو امیر، باش زود) و...و
 زور به) شد زخمی مهتاب و شدن شلیک به مجبور هم من هاینیرو و کرد
 اون...اون( شدم خیره رشناباو و اشکی هایچشم به و کردم بلند رو سرم

 .بیاره طاقت بیمارستان تا نتونست
 :کردم زمزمه حزن با و پایین انداختم رو سرم
 .متاسفم-

 :زد دلم به چنگ اششوکه و لرزون صدای
 !مرد؟ همتاب...مهتا-

 !دردناک و تلخ سکوت یه بود، سکوت فقط جوابم
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 پر و دورگه ایصد کرد،می ناراحتم بیشتر لرزونش هاینفس صدای! خدا آخ
 :کنم نگاه بهش شد باعث غمش از
 از با اونم...اون دیگه دادممی رو کارهام تاوان جوری یه باید منم باالخره-

 .خواهرم و پدر...دادن دست
 دلم هایحرف از خیلی گویای نگاهم اما بزنم، که نداشتم حرفی نگفتم، چیزی
 .خواند هامچشم توی از رو همش کردممی حس که بود
 :گفتم و شدم بلند
 رو دادگاه دادم که قولی طبق بگم خواستممی باشه، دیدارمون آخرین این شاید-

 .کنن نظرصرف اعدام از که کردم راضی
 هایقدم با و انداختم بهش رو نگاهم آخرین گفت، لب زیر ممنونی و کشید آهی

 .کردم حرکت در سمت به محکمی
 .شد زنده هامچشم مقابل شوم روزه اون خاطرات شدم خارج در از که همزمان
 و سایه و مهتاب بین من نگران و عصبی نگاه و مونا جیغ صدای
 که بود تیری...آخر در و ساواش خوردن زمین و گلوله شلیک صدای...ساواش

 .کرد تموم رو مهتاب کار و شد خارج من یاسلحه از
 دونمنمی بگم، بمهرا به رو این نتونستم اما شدم، مهتاب کشتن به مجبور من
 همین بخاطر هم امروز...خواهرشم قاتل من که بدونه خواستنمی دلم فقط چرا
 .پوشیدم مشکی لباس که بود
 
. 

 《سایه زبان از》
 

 و حالتخوش موهای بین رو هامانگشت لطافت و دقت با و کشیدم عمیقی نفس
 از هم خواب میون حتی که تمدونسمی اما بود، خواب خواب   بردم، فرو نرمش
 .بردممی لذت کنم بازی موهاش با که این از هم خودم برهمی لذت هامنوازش

 .شدم خیره اشبسته هایچشم به لبخند با
 انداختم، اششده باندپیچی کتف به نگاهی و شد تررنگ پر لبخندم
 !من شجاع مرد...منقهرمان

 خون اثر باند روی از کمی و بود هخورد گلوله که جایی و شدم خم احتیاط با
 صدای و اتاق در شدن باز صدای لحظه همون اما بوسیدم، رو بود مشخص
 :عاشقانم لحظات توی انداخت پارازیت آهیل زده هیجان

 .هالحظه شکار گنمی این به بهبه...بهبه-
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 و سانیا و همتا و آهیل به شده گرد هایچشم با و پریدم جا از ترس و هول با
 .زدم زل یاشا و خشایار و آرتین و آیسا و ارسالن
 صاف رو گلوم نمایشی صورت به بودن، شده خیره من به باز نیش با همشون
 :گفتم و کردم

 .اومدید کی ها،بچه هستین شما ا ه-
 :گفت شیطنت با دوباره آهیل
( گفت و آورد پایین امکان حد تا رو صداش) به قصد شما که موقع همون واال-
 .رسیدیم سر هم ما بودی کرده من داداش به اوز*تج
 :غریدم و زدم زل خندیدنمی که هابچه و آهیل به حرص با
 .همتا-

 :گفت بعد و کرد خم سری همتا
 .اطاعت-

 نوک با اما زنه،می آهیل به محکم گردنی پس یه همتا همیشه مثل کردممی فکر
 .زد آهیل بازوی به یواش خیلی داریخنده حالت با اشاشاره انگشت
 آورده؟ گیر منو! زکی
 :گفت خجالت با همتا که کردم نگاهش چپچپ
 .کنهنمی بلند شوهرش رو دست که آدم-

 :گفت اعتراض با یاشا که خنده زیر زدم پوقی
 .باره به نه داره به نه هنوز زارت-

 :گفت همتا از طرفداری به آهیل
 .دربیاد چشمت تا همتا تگاریخواس رممی فردا همین اصال جوریاست؟این ا ه-

 :گفت آرومی صدای با آرتین که خندیدیم دوباره
 ساواش بینیدنمی مگه بیمارستان   جااین کنید، صدا و سر ترکم لطفا هابچه-

 .خوابیده
 :گفت من به رو آیسا و خوابید صداها و سر حرف این با
 .کنی استراحت باید توهم شدی؟ بلند تختت رو از چرا تو سایه وا-
 :گفتم و نداختم ساواش به نگاهینیم
 شکر رو خدا ندارم، استراحت به نیاز دیگه شده بهتر هم پهلوم خوبه، حالم من-

 امروز همین کنم فکر و میاد نظر به ترسرحال که هست روزی سه ساواش
 .میشه مرخص فردا

 :گفت و کشید راحتی نفس ارسالن
 .شکر رو خدا پس خب-
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 شد،نمی پاک هاملب روی از اصال روز چند این توی که لبخندی زدم، لبخندی
 .کمه بازم کنم شکرت که چقدر هر خدایا
*** 
 

 بودن اومده که خوب چه گذشت،می هابچه رفتن از ساعتی دو و بود شده شب
 لحظه چند واسه رو تلخ خاطرات اون شد باعث و شد شاد امروحیه کلی

 و گرفتم سقف از رو نگاهم و دادم بیرون عمیقی آه با رو سمنف کنم، فراموش
 .کردم نگاه ساواش به و برگردوندم رو سرم
 خصوصی اتاق یه بودم تونسته هاپرستار به اسرار کلی با بود، خواب هنوز
 .بمونم دور ازش لحظه یه که خواستنمی دلم چون بگیرم، هردومون واسه
 بخاطر بود، شده تنگ جادویی زمردی جفت یه اون تو شدن خیره واسه دلم
 به خواب عالم در دائم و بود شده ضعیف کمی داده دست از زیادی خون کهاین
 .داشته ایتوجه قابل بهبود گفت دکتر اما بردمی سر

 گلوله، وحشتناک صدای همون به روز، اون به کشید پر ذهنم ناخوداگاه
 آوردم یاد به و شد بسته هامچشم
 
 "گذشته"
 
 برای مکان بهترین! اَمنش آغوش تو کردم پرت رو خودم وحشت و ترس اب

 !من
 و چسبوندم اشسینه به رو سرم دلتنگی با بود شده تنگ براش دلم چقدر که آخ
 کنار رو آلودشبغض صدای زدم، هق آروم و کشیدم کشداری و عمیق نفس
 :شنیدم گوشم

 !ساواش عمر جانم! عشقم جانم-
 صدای با که بزنم حرفی خواستم! عشق خوب حس همه این از رفت غنج دلم
 .کردیم نگاه مهتاب طرف به دو هر آشنایی جیغ
 برای انگار و بست یخ تنم بود شده گرفته نشونه ما سمت به که ایاسلحه با

 .شد خارج تنم از روح دقایقی
 که نفهمیدم ولی فشرد، خودش به بیشتر منو ساواش اما نکردم حرکتی من

 خودم به وقتی شد، سپر خورش و کرد مهتاب به پشت منو و خورد تکون
 .رفت هوا به ساواش دردناک گفتن آخ و گلوله دوتا شلیک صدای که اومدم
 
 "حال زمان"
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 بود کابوس خوده نه...بود کابوس یک مثل گفتم، کم بگم هرچی هالحظه اون از
 خوب منو هم امخانواده دیدن حتی شدم، زنده و مردم برسیم بیمارستان به تا

 .شده رفع خطر گفت و اومد بیرون عمل اتاق از دکتر که وقتی تا نکرد
 رفتم حال از و شد راحت خیالم برگشتم زندگی به دوباره انگار که بود اونجا
 .نبود خوب حالم هامزخم بخاطر خودم چون
 
 .سایه-
 شدم دبلن تخت روی از ذوق از پر و خوشحال ساواش، زبون از اسمم شنیدن با
 :گفتم همزمان رفتم، تختش سمت به و
 سایه؟ جان-

 هنوز بشم فداش الهی بود، شده خشک لباش شنیدم، رو اشخسته یخنده صدای
 .بود ضعیف
 :گفت آروم
 .عشقم سالمت جانت بزنم داد بلند خوادمی دلم" سایه جان" میگی بهم وقتی-
 راستش کتف کهاین بخاطر گرفتم، دستم توی رو چپ ش دست و خندیدم عشق با
 .بده تکون زیاد رو راستش دست تونستنمی بود خورده تیر
 دور هم از هم بود زیادی هایسال انگار کردیم،می نگاه رو هم خیره خیره
 .کنیم جبران خواستیممی طوریاین و بودیم

 !ببخش منو-
 نگاهش تعجب با و شدم خارج هاشچشم زیبای دنیای از یهوییش حرف این با
 :کرد زمزمه غم با دم،کر
 .ذاشتممی تنهات حال اون تو و کردممی شک بهت نباید من...من-
 :گفتم و فشردم بیشتر رو دستش و کشیدم آهی ناراحتی با
 .نکن فکر بهش دیگه عزیزم بود سوتفاهم به فقط اون نزن حرفو این-
 .بخشیمی منو که بگو-

 چقدر که آخ کردم، نگاه سشالتما از پر و ناراحت هایچشم تو و کردم مکثی
 !دارم دوست رو پسر این من
 :گفتم لبخند با
 .شد تموم چی همه کهاین مهم باشم؟ ناراحت عشقم از بخوام که باشم کی من-
 .کشید رو دستم هوابی و زد برقی هاشچشم حرفم این با
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 با اما...اما شد، گرم تنم و لرزید دلم گرفت، آغوش تو منو اون و روش شدم خم
 :گفتم نگرانی

 !کتفت؟ ساواش-
 :گفت گوشم کنار گونه نجوا
 !من زیبای یار ای است شیرین تو کنار در هم درد-
 !من ناز ای شده تو قراربی گونهاین که کردی؟ چه قلبم با تو

 نه خوشبختی؟ گنمی این به شد،می آب قند دلم تو کیلوکیلو
 !شکرت خدایا
 :گفتم داشت هاملباس پوشیدن در سعی که مامان به رو ریقرابی با
 .بپوشم رو لباسام تونممی خودم خوبه، حالم من بخدا مامان وای-

 که دادمی نشون فینشفین صدای اما دیدمنمی رو اشچهره بود بهش پشتم چون
 :گفت داریبغض صدای با کنه،می گریه داره باز
 .کردن چیکار دخترم کمر با ببین! مامانم بگردم دورت الهی-

 خوب تازه هایزخم بود داده باال رو تاپم پشت از چون کشیدم پوفی ناراحت
 یه دکتر ولی خرابه، وضعش انگار اما دیدمشوننمی که من بود، دیده رو امشده
 .میشه خوب خوبه کمرم کنم استفاده اگه گفت که داد پماد

 کیومرث آقای پیش ساعت دو ،انداختم ساواش خالی تخت به نگاهی زیرچشمی
 .بود شده مرخص چون برد خودش با رو ساواش و اومد
 ده این تو بود شده ذره یه واسش دلم حاال همین از برم، که بود من نوبت حاال

 بیشتر و بیشتر بودیم، بستری اتاق یک توی بیمارستان این تو باهم که روزی
 حرف باهم و نموندیم بیدار اهپرستار چشم از دور هاییشب چه شدم، عاشقش
 .نزدیم
 .کردم آروم رو مامان زحمت کلی با و زدم خاطرات اون یادآوری از لبخندی

 سر ما به مرتب مونا و امیر بودیم بستری بیمارستان که وقت چند این تو
 .زدنمی

 حاال شدن، جور باهم خیلی امیر و ارسالن و شدن آشنا هم هابچه با که جوری
 و دخترها گروه به جدید عضو دوتا شده نفره شیش نفرمون، پنج گروه تا دو

 .امیر و مونا...شد اضافه پسرها
 کمک با و کردم عوض خودم هایلباس با رو بیمارستان هایلباس باالخره
 .شدیم خارج جااون از مامان
 از کمی بودن، ما منتظر خونه تو هم سارای و سیاوش و بود ماشین تو بابا

 .اومدنمی مالقاتم به زیاد چون بودم اراحتن سارای دست
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 گرفت،می رو دماغش جلوی نامحسوس همش اومد که هم باری سه دو همون
 !شده چش نبود معلوم
 حرکت خونه سمت به و شدیم ماشین سوار مامان کمک با و شدم خارج فکر از

 ....کردیم
 
 با رو خونه ورد تا دور ولع با شدم، وارد و کردم باز رو خونه در دلتنگی با

 .آوردن هجوم ذهنم به خوشم خاطرات و کردم رصد هامچشم
 ناگهان اما کردم مکثی بود شده خیره من به ذوق و لبخند با که سیاوش دیدن با
 :زدم داد و دویدم طرفش به شوق با
 .داداااااشی-

 .گفت داریکش" جانم" و کرد باز برام رو هاشدست
 تونستمنمی اما بود اومده مالقاتم به کهاین با ،انداختم گرمش آغوش تو رو خودم
 لوس سیاوش برای رو خودم دلتنگی کلی با کنم، احساسات ابراز راحت
 هایرفتار بخاطر بابا و مامان کشید،می رو نازم رضایت با اونم و کردممی

 واال بده؟ اهمیت که کیه اما خندیدن، بهم کلی بچگونم
 دقت با شد، چهارتا هامچشم پایین اومدمی هاپله از داشت که سارای دیدن با 

 .شدم خیره بهش
 شده؟ پریده رنگ و تپل کمی کردممی حس چرا
 دهن که جوری خوردمی سیب اشتها با داشت و بود دستیپیش یه هم دستش تو
 .افتاد آب منم
 :گفتم سیاوش گوش کنار باز دهن با
 شده؟ شکلی این سارای چرا داداش-

 :گفت مرموزی نلح با سیاوش
 .کنیمی فکر چی تو دونمنمی-
 من به هیجان با بابا و مامان انداختم، سارای به نگاه یه اون به نگاه یه گیجی با

 .گفتننمی چیزی و کردنمی نگاه
 :گفت و کشید عمیقی نفس رسید که پله آخرین به سارای

 .شدم خسته وای-
 :گفت و خندید خوشحالی با و افتاد من به نگاهش

 .اومدیخوش جونم، سایه سالم-
 .شدم ناراحت نکرد بغلم کهاین بخاطر اما زدم لبخندی

 :گفت خنده با که فهمید سیاوش انگار شد، آویزون امولوچهلب
 .دیگه بگیر بابا-
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 :گفتم و کردم نگاه بهش حرص با
 چیو؟ ببخشید-
 :گفت سریع و تند
 .رو میشی عمه داری کهاین-
 :گفتم حواسبی
 ...چ هک خب-
 :گفتم و کردم خودم به اشاره یه باز دهن با افتاد، یومکیآی تازه انگار 
 شم؟می عمه دارم من...من-

 :زدم جیغ هیجان با بود، بقیه یخنده صدای فقط جوابم
 .شممی عمه دارم من آخجون-

 یصدقه قربون و گشتم سارای بر و دور قدراین شب تا روز اون
 .خورد بهم حالش سارای بیچاره که مرفت( نینی)عمهلوبیای
 به و اتاقم رفتم عیادتم بودن اومده که هاییمهمون رفتن از بعد شب همون
 .گفتم بهش رو موضوع و زدم زنگ ساواش
 حرص دستش از لحظه اون چقدر که بگو منو داشت، خبر آقا که نگو حاال

 .خوردم
 .زدممی حرف باهاش سیر دل یک نبینمش هفته دو قراره دونستممی اگه

 از بودم دلگیر بودم، زده زل دیوار به قهر حالت به و بودم نشسته تخت روی
 داشتن خبر ساواش به نسبت من حس از خانوادم کهاین با همه، از...ساواش
 اون از بگم، بهشون شدنمی روم که منم ببینم، اونو که نکردن کاری اصال
 .ندارم هم رو بیرون به رفتن فرصت که میاد نمهمو قدراون هم جهت

 موضوع این یادآوری با نزد، زنگ بهم دیگه بار دو یکی از غیر هم ساواش
 نداره؟ دوسم دیگه یعنی شد، جمع هامچشم تو اشک
 خودش که نداشت دوست اگه خدا خنگ نزن رو حرف این زدم، تشر خودم به
 .انداختنمی تیر جلوی رو
 رو بله دیروز و خواستگاریش رفت آهیل پیش روز پنج تا،هم بحالخوش! پوف
 .گرفت اشخانواده از
 که هست روزها همین هم مونا و امیر گرفتن، سامون و سر باالخره هم اینا

 سرهنگ شده تمام سرگرد از امیر االن کهاین آورییاد با گیرن،می عروسی
 .زدم وشحالیخ از لبخندی سوم سرگرد شده تمام سروان از مونا و سوم
 تنگ برات دلم من اما دونمنمی که رو تو معرفتبی ساواش کشید، پر سریع اما
 .شده
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 کردم صاف رو صدام کردم، جور و جمع رو خودم سریع و خورد در به ایتقه
 :گفتم و
 .بفرمایید بله-
 :گفت عجله با شد، وارد مامان و شد باز در
 .ادبی  مهمون قراره شب که شو حاضر بدو سایه-
 :گفتم حوصلگیبی و تعجب با
 .میاد مهمون داره روز هر که است هفته دو نزدیک بازم؟ وای-

 :گفت و گزید لب
 .شو حاضر سریع شو بلند دختر، زشته-

 .کردم حرکت کمدم سمت به و شدم بلند تخت روی از و کشیدم پوفی
 .بود دوخته چشم من به و بود ایستاده سینه به دست مامان
 :گفت مانندی جیغ صدای با که کنم باز رو کمد در خواستم

 .حموم اول-
 :گفتم و باال پریدم ترس با
 کشی؟می جیغ چرا مامان باشه-
 :گفت حرص با
 .میان االن برو باش زود -
 .شدم خارج و گرفتم دوش یه سریع شدم، حموم وارد و کردم تند پا
 شونم یرو و بافتم ماهیتیغ شکل رو همش موهام، کردن خشک از بعد

 انداختم،
 .پوشیدم سفید شلوار با گلبهی مردونه مدل پیرهن یه کمدم، داخل از
 خیلی کردم، نگاه آینه توی خودم به لذت با دادم انجام هم مالیم آرایش یه

 .بودم شده خوشگل
 یعنی بودن، کرده شیک حسابی هم بابا و مامان پایین، رفتم صدا و سر با

 !!هاحسابی
 .اومد در صدا به زنگ که بودم شده رهخی بهشون تعجب با

 دیدم که چیزی اولین و کرد باز و در ایستاد، در کنار و زد رو افاف مامان
 !برد ماتم اشچهره دیدن با بود، شخص اون دست که بود زیبایی گل   دست
 گرد ایهچشم با و دادم قورت صدا با رو دهنم آب...برد ماتم اشچهره دیدن با

 و بود پوشیده شیک خیلی شلوار و کت دست یه کردم، نگاه پاش تا سر به شده
 هایچشم و ذوق با کرد،می مستم عطرش بوی بود، رسیده خودش به حسابی
 .بود شده خیره بهم شادی
 !شده جذاب چقدر من بشم فداش الهی
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 زده؟ تیپ جوریاین که عروسی اومده مگه اما
 .دادم تکون سری گیجی با که گفت سالمی شیطونی لبخند با

 :زد تشر که شنیدم گوشم کنار از رو مامان صدای
 .دیگه بگیر رو گلدسته دختر؟ کجاست حواست-

 ساواش گرفتم، رو گلدسته شده سرخ هایگونه با و کردم جورجمع رو خودم
 بغلم مهربونی با هم جون یگانه و خانکیومرث شد خونه وارد و زد لبخندی
 .شدم حالم جویای و کردن
 زده تیپ ساده که کسی تنها وسط این بودن، رسیده خودشون به حسابی همگی
 !خبره؟ چه جااین بودم، من بود
 با نشستیم، سلطنتی هایمبل روی و رفتیم کی نفهمیدم که بودم درگیر قدراون

 !شده؟ چم پایین، انداختم رو سرم خجالت و استرس
 :گفت رومآ بود نشسته کنارم که مامان

 .بیار چایی برو بلندشو-
 :گفتم و کردم نگاه بهش تعجب با
 ...خدمتک مامان؟ من چرا-

 :گفتم و حرفم وسط پرید
 .شو بلند زشته سایه نبودی تنبل که تو! واه؟-
 کردم، حرکت آشپزخونه سمت به و شدم بلند و انداختم پایین رو سرم میلیبی با

 .نبود ممکن اما بشم خیره ساواش به اهساعت و بشینم خواستمی دلم راستش
 .کشیدممی خجالت داشتن خبر ما حس از هاخانواده کهاین از جورایی یه

 هافنجون تو شد آماده که وقتی شدم، چای کردن درست مشغول و کشیدم پوفی
 .شدم خارج آشپزخونه  از و کشیدم عمیقی نفس دست، به سینی و ریختم

 کردن، متوقف رو زدنشون حرف من دناوم با که کردم حس وضوح به
 هایگونه با و کردم نگاه پایین بود انداخته رو سرش که ساواش به زیرچشمی

 .کردم تعارف رو هاچایی شده داغ
 .نشستم مامان کنار و برگشتم سریع و کشیدم عمیقی نفس کارم شدن تموم بعد
 بود؟ شده چم کشیدم،می خجالت و بودم معذب قدراین چرا دونمنمی
 :گفت و کرد صاف رو صداش خانکیومرث بعد وقیقه چند
 .بهتره کنه شروع خانومحاج اول من نظر به خب-
 یگانه کرد،می نگاه جونیگانه به لبخند با که کردم نگاه کیومرث آقا به تعجب با

 :گفت احترام با و زد محبتی پر لبخند جون
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 دیگه باره یک من اما ریندا خبر هم خودتون جون ترانه و امیری آقای خب-
 دخترتون گل خواستیممی که بود این مزاحمت از قصد راستش...کنممی تکرار
 .کنیم خواستگاری ساواش پسرم تک یواسه رو
 شنوم؟می درست خدایا رفت، هزار رو قلبم تپش و شد حبس سینه تو نفسم

 خواستگاری؟
 باورم خدایا وای کنم، جمع رو لبخندم که شدم موفق تالش و زور هزار با

 .بود چیدهپی دلم تو عجیبی شیرینی یه نمیشه،
 .بود شده امخیره عشق با که کردم نگاه ساواش به ناباورم هایچشم با

 گن،می چی بقیه و بابا و مامان که فهمیدمنمی شنیدم،نمی رو صداها دیگه اصال
 .بودم شده ساواش هایچشم در غرق فقط
 .زدیممی حرف باهم داشتیم دیگه هم نگاه با

 سیخونکی با نشنیدم، رو مامان صدای که بودم شده نگاهش رمز غرق قدراون
 و زد ایحرصی لبخند دوختم، چشم بهش خجالت و هول با زد بهم مامان که

 :گفت
 .کن راهنمایی اتاقت به رو ساواش آقا دخترم-

 سر با ه،شد سرخ سرخه خجالت از هامگونه که بودم مطمئن! وای ای اتاقم؟
 .شد بلند هم ساواش که شدم بلند جام از افتاده پایین
 .اومد دنبالم هم ساواش که کردم حرکت اتاقم سمت به و گفتیم ایاجازه با
 لبخند بشه، وارد که وایسادم کنار و کردم باز رو اتاقم در رفتیم، باال هاپله از

 و برگشتم شدم وارد منم و گزیدم لب جالتخ با شد، وارد آروم و زد شیرینی
 رفتم، فرو نرمی و گرم جای تو برگشتم که همین بود بهش پشتم بستم، و در
 :کرد زمزمه بعدش و کردم حس رو عمیقش نفس که بستم رو هامچشم
 .شدی خودم مال دیگه! آخیش-
 :گفتم ناز با اما خندیدم ریز ریز و شد آب دلم تو قند
 .باره به نه داره به نه هنوز فعال-

 :گفت رنگی کم اخم با کرد، خارج بغلش از منو و کرد مکثی
 چی؟ یعنی گفتی که اینی-

 :گفتم خودم مخصوص یعشوه و ناز با و کردم کج و سرم
 .ندادم بله هنوز بنده-

 :گفت مرموز و جدی و شد صورتم به خیره
 .بگی بله باید یعنی...گیرممی ازت هم رو بله-

 خیلی شدمی عصبی و جدی نگاهش وقتی شدم، خیره بهش و کردم سکوت
 !شدمی ترجذاب
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 :زد لب
 جلوگیری ایاحتمالی ادای و ناز هر از تا نگفتم بهت رو خواستگاری ماجرای-

 .کنم
 .نبودم دلگیر ازش دیگه افتادم، ندیدمش که روز چند این یاد تازه
 :گفت و شد تررنگ پر اخمش که خندیدم ذوق با
 زدم؟ داری هخند حرف-

 که ایعاشقانه لحن با کردم، نگاهش خالصیمحبت و عشق با و شد تموم امخنده
 :گفتم کنهمی اشدیوونه دونممی
 نه عشقش به که کیه کنم، ازدواج تو با که خدام   از من کنم؟ ناز تونممی مگه-

 بگه؟
 :زد لب خوشحالی با و شد خیره هامچشم به تندی هاینفس با
 .موال هب عاشقتم-
 :گفت آروم که زدم لبخندی خجالت با
 بریم؟-

 خیلی انگار شدم، مسخ که کاشت گونم رو سریعی یبوسه که دادم تکون سری
 شدیم خارج اتاق از کشید، در سمت به منو و گرفت رو دستم چون داشت عجله

 .کنم اعالم همه به رو رضایتم من تا کردیم حرکت پایین یطبقه سمت به و
 
 " بعد روز ده"  .,
 
 بودم، عاشقش که من بود ناز خیلی شدم، خیره تنم توی عروس لباس به لذت با

 :کرد بیشتر رو لبخندم زدمی حرف ذوق با که سارای صدای
 !!سایه من خدای وای-

 .عزیزم شدی هافرشته شبیه شدی، خوشگل چقدر
 حسابی رنگ زرشکی لندب پیراهن اون تو کردم نگاه بهش خندیدم خجالت با

 درخواست به طالییم موهای کردم، نگاه آینه به دوباره بود، شده کشسیاوش
 روی هم ظرفی تاجهنیم بود شده رها شونم طرف یه و بود شده درشت فر خودم
 .بود کرده تردلنشین رو صورتم مالیمم آرایش و بود گرفته قرار سرم
 بعد و بود تنگ شکم زیر تا نه*یس باالی از و بود دلکلته تنم عروس لباس
 بهش هم الماس و نگین کلی داشت دنباله و بود پوفی کمی دامنش و شدمی گشاد
 !اومدمی بهم حسابی که بود قشنگی عروس لباس درکل بود، وصل
 ازم همه کردم، نگاه آرایشگاه توی هایمخانو به و برداشتم آینه از رو نگاهم
 .کردنمی تعریف
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 !ساواش منو وصال روز! عروسیم   روز امروز شهنمی مباور من خدای
 .کردممی سیر ابرها رو انگار

 :اومدم خودم به( آرایشگر) جون ماندانا صدای شنیدن با
 .اومد شوهرش کیه؟ امیری خانوم-
 .کردم نگاه سارای به بود همراه استرس با که عجیبی شوق و ذوق با

 .بپوشم رو شنلم کرد کمکم و سمتم اومد و فهمید سارای که شدم هول کمی
 کردم حرکت خروجی در سمت به آروم و کردم جمع هامدست دوتا با رو دامنم
 .خندیدم شادی و خجالت با شد، بلند هاخانوم جیغ و دست صدای که

 به پایین، بریم آرایشگاه هایپله از کرد کمک بهم و کرد باز و در سارای
 .بود تظرمونمن باغ توی بردار فیلم خودم خواسته

 نمایان جلوم براق یمردونه کفش جفت یه که برداشتم هاپله روی و آخر قدم
 چیزی هم ساواش نگفتم، چیزی و انداختم پایین رو سرم شیطنت با شد،
 :گفت و خندید سارای گفت،نمی
 دوماد؟ آقا کجایی برده؟ ماتت داداش-

 .نشده دیر عروسی تا بده رو عروس گلدسته
 هاشچشم خندیدم، و شدم خیره ساواش به و آوردم باال رو سرم حرف این با

 .بود پوشونده رو صورتش دلنشینی لبخند و بود شده مبهوت
 و کت و بود داده حالت باال به رو که موهایی و تیغهشیش صورت اون با

 !بود شده ترخوشتیپ و ترجذاب همیشه از بود، پوشیده که ایمشکی شلوار
 صورتم به رو سرش و شد نزدیک بهم قدم چند رفتم، اشقهصد قربون دلم تو

 :زد لب آروم و کرد نزدیک
 !خانومم شدی کننده دیوونه-
 :گفتم منم و کردم ذوق تعریفش از
 .شدی خوشتیپ خیلی توهم-

 نگاه با و فرستاد برام هوا تو بوسی سارای چشم از دور و زد لبخندی
 .داد بهم و بود رنگ قرمز زر هایگل از که رو گلمدسته ایعاشقونه
 ماشین به و کردم بلند رو سرم اومد، ماشین بوقبوق صدای لحظه همون
 پارک ساواش ماشین کنار سارای، دنبال بود اومده حتما کردم، نگاه سیاوش
 :گفت داریخنده لحن با و داد پایین رو ماشینش یشیشه و کرد
 .ونیمنم جا دوماد و عروس از که باال بپر خانومم-

 :گفت اعتراض با ساواش که خندیدیم بلند
 .نشدیم هم سوار هنوز که ما-

 :گفت و داد تکون سری سیاوش
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 .بیا خانومم سارای بهتر، چه پس-
 ریتم با دوباره سیاوش شد، سیاوش ماشین سوار رفت ناز با و خندید سارای
 .رفت و گرفت رو گازش و زد بوق
 :گفت ساواش که بودم مونده حرکتش مات
 .دبو انداخته راه کنسرت من واسه خودشه، عروسی انگار رفت؟ جدی جدی-
 :گفت و گرفت رو دستم محبت با ساواش خندیدم، خوردنش حرش این از
 !من بانوی هست اجازه-
 سفید رز هایگل با که کرد باز برام رو ماشین در که کردم نگاه بهش لبخند با

 .بود شده تزئین
 .شدم سوار ساواش کمک اب و کردم جمع رو دامنم
 .آورد در حرکت به رو ماشین و شد سوار و زد دور سریع
 رد کنارمون از که ماشینی هر خوند، شونهمراه و گذاشت آهنگ راه توی کلی
 .زدمی بوق و دادنمی تکون دست شدمی
 همه اون بعد بود، رویا یک مثل برام چی همه بردم،می لذت چی همه از

 !برسم وصالم به تونستم من آخرش سختی
 !...شکرت بازم خدایا
 

 ساواش شد، بلند هامهمون یهمه جیغ و دست صدای رسیدیم باغ به که همین
 دامنم دستم یه با کرد، بازش و اومد من سمت در به و شد پیاده ماشین از سریع
 کمکش با گذاشتم، ساواش گرمه دست توی رو امدیگه دست و کردم جمع رو
 .شدم پیاده ماشین از
 قدمیم یک تو ساواش کرد، گرفتن فیلم به شروع و شد موننزدیک بردار فیلم

 .آورد در سرم از رو اون و کرد باز رو شنلم بند آروم و ایستاد
 :زد لب و کرد نگاه پام تا سر به اشتیاق با
 !منی زمینی یفرشته تو-
 .فشردم رو دستش و زدم لبخندی عشق با
 مونجایگاه تا که قرمزی فرش روی از آرومی هایقدم با دست توی تدس

 .کردیم حرکت داشت ادامه
 توش سارای و سیاوش نامزدی که باغی همون بود، شده خوشگل خیلی باغ

 .شد برگذار
 !کنم؟ عروسی و بشم عاشق باغ همین تو کردمی رو فکرش کی

 .بشینم صندلی روی که کرد کمک بهم ساواش
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 فقط امروز و بودیم کرده عقد پیش روز پنج بیاد، عقد برای عاقد که دنبو قرار
 .بود عروسی جشن
 امیر و مونا به چشمم کرد، خوندن به شروع جیدی صندلی روی نشستنم با

 .اومدنمی مونسمت به لبخند با که افتاد
 دیگه هفته دو هم امیر و مونا شدیم، بلند ساواش همراه به و زدم لبخندی
 .بود شونعروسی

 :گفت و کرد بغلم خوشحالی با مونا
 .گممی تبریک بهت دلم عزیز وای-
 :گفتم مهربونی با
 .گلم مرسی-
 من به نگاهی امیر دادن، دست بهم مردونه ساواش و امیر شدم، خارج بغلش از

 :گفت ایبرادرانه محبت با و انداخت
 .سایه بشی خوشبخت-
 .امیر داداش مرسی-

 .کرد بغلم برادرانه و زد ذوقی پر دلبخن گفتم که اینو
 .شد حل امیر با مشکلش ساواش که شکر رو خدا
 سمت به هم دست تو دست و گفتن تبریک بهمون دیگه بار یه مونا و امیر
 .کردم حرکت شونمیز
 :اومدم خودم به جیدی صدای با
 مونهمه برای رو امشب که هست دوماد و عروس نوبت حاال عزیزان خب-

 .بزنید قشنگ دست یه دوماد و عروس افتخار به کنن رویایی
 و شد بلند خاصی ژست با و خندید ساواش شد، قاطی هم با سوت و دست
 .گرفت طرفم به رو دستش
 .برقصم عاشقانه عروسیم روز تو عشقم با که بود آرزوم همیشه

 .کردیم حرکت رقص جایگاه سمت به دو هر و گذاشتم دستش تو دست ناز با
 .شد شروع آهنگ کردم حلقه ساواش گردن دور رو دستم من که همزمان

 بهترینی که تو از بهتر کی-
 زمینی روی زیبای ماه تو
 بفهمی که تا باش من قلب تو
 شینیمی دل به دلبرانه چه
 

**** 
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 حلقه کمرم دور ساواش گرم هایدست دوباره و چرخیدم آروم دور یه دلبری با
 .زدیم لبخند بهم و شد قفل هم تو هاموننگاه بارهدو شد،
 

**** 
 
 بود بخشیدنی هاتبدی حتی-

 بود بوسیدنی چشمات تو شرم
 پیشم مونده جا حواست همه
 نمیشم راضی تو از کم به من
 

**** 
 
 آروم و زد دستم پشت به ایبوسه و کرد بلند رو راستم دست ساواش باراین
 .شد بلند همه یغج و دست صدای چرخیدیم، باهم
 

**** 
 
 شه باورت تا باش من جای تو-

 من یا هستی تو عشق یدیوونه
  ببینی که تا باش من چشم تو
 من با کرده چه تو چشمای دو

 تنهاییامو کردم بدرقه
 دعامو شاید شنیده کسی
 تو ماه روی این منو کجا
 تو خواه بوسه لبای کجا
 

**** 
 
 رو سرم شرم از که زد لبم کنار ریزی یبوسه و شد خم ساواش آهنگ جایاین
 منفجر حال در جیغ و دست صدای از باغ دفعهاین که کردم مخفی اشسینه توی
 نگاهش چپچپ و کردم بلند اشسینه روی از رو سرم خجالت با بود، شدن
 !حیاییبی دوماد عجب خندید، که کردم
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 و دادم تاب هوا وت رو دیگم دست و گرفتم دست با رو دامنم طرف یه عشوه با
 .چرخیدم

 
**** 
 
 بهترینی که تو از بهتر کی-
 زمینی روی زیبای ماه تو
 بفهمی که تا باش من قلب تو
 شینیمی دل به دلبرانه چه
 بود بخشیدنی هاتبدی حتی
 بود بوسیدنی چشمات تو شرم
 پیشم مونده جا حواست همه
 .نمیشم راضی تو از کم به من
 

 《عارف تو از بهتر کی زیبای آهنگ》
 مهر رو پیشونیم داغش هایلب با دوباره ساواش آهنگ شدن تموم با همزمان

 خندیدیم، دوباره و شدیم خیره هم هایچشم تو رفت، ویلیقیلی دلم که زد
 شروع تانگو رقص برای خارجی آهنگ یه و وسط ریختن زوج کلی دفعهاین
 ...شد
 

 کی بار آخرین که نمیاد یادم نموند، پام تو جونی گهدی که رقصیدیم قدراون
 .بود عالی واقعا ساواش با رقصیدن داشت ارزش واقعا اما رقصیدم، قدراین
 ساواش که بودم خوشحال چقدر رسید، خوردن شام موقع نشستیم که کمی

 دلم چون بگیره فیلم هاصحنه این از بردارفیلم که نخواست من بخاطر
 دهنم غذا عاشقانه ساواش مدت تمام تو بخورم، شام راحت الخی با خواستمی
 .کردممی تکرار و کار همین منم و دادمی

 دوباره چسبید، خیلی واقعا که شام خوردن بعد بودم، هاشمهربونی همین عاشق
 .رسید کشون عروس وقت و شد شب آخر و کردیم برقص و بزن کمی
 .بودم عروسی از قسمت این عاشق
 رو شنلم کردمی کمکم که همزمان داشت، خبر موضوع این از که ساواش
 :گفت شیطنت با بپوشم

 کنیم؟ َدَدر رو همه تا که ایآماده-
 :گفتم و خندیدم ریز ریز
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 .چجورم-
 .بریم بزن پس-

 دستی بشیم سوار کهاین از قبل کردیم، حرکت ماشین سمت به و گرفت و دستم
 .بگیره فیلم بردار فیلم تا که دادیم تکون هامهمون بقیه برای
 کمی دامن این شم، سوار کرد کمک بهم و کرد باز و در ساواش کاراین از بعد

 .بود کرده کالفم
 .کرد حرکت سرعت با زد چشمک بهم که همزمان و شد سوار ساواش
 با زدن،می بوق سره یه و بودن موندنبال سیاوش و خشایار و آهیل ماشین
 بیرون گلدسته با همراه رو دستم یه دادم، پایین رو خودم سمت یشیشه ذوق
 .کردم زدن جیغ به شروع و دادم تکون و بردم

 :گفت تشر با اما خندید ساواش
 .شیطون داخل بیار رو دستت-
 !بود زندگیم شب بهترین امشب ندادم، گوش حرفش به اما خندیدم جیغ با

 .گذاشت جا رو ههم عالیش فرمون دست با و کرد ترزیاد رو سرعتش ساواش
 :گفتیم و خندیدیم بلند دو هر
 !ایول-

 بود قرار که ایخونه...ما یخونه...گرفت پیش در رو مونخونه مسیر دفعهاین
 !بسازم توش رو لحظاتم بهترین و کنم شروع عشقم با همراه رو جدیدم زندگی

 .بودم عاشقش که شیک خیلی دوبلکس یخونه یه
 .شدیم داخل و کرد زبا رو پارکینگ در ریموت با
 .نذاشت که بشم پیاده خواستم ماشین توقف با

 دستش توی رو دستم دوباره کرد، باز منو سمت در و شد پیاده خودش سریع
 خودم به وقتی اما بگم چیزی خواستم بست و در شدم، پیاده احتیاط با و گذاشتم
 .کرده بلند هاشدست روی منو حرکت یک تو ساواش دیدم که اومدم

 .رفت هوا به شادش یخنده صدای که کردم زدن جیغ به شروع هیجان اب
 :اگفتم و سرش به زدم آروم گلمدسته با
 .افتممی االن زهرمار،برج پایین بذار منو-
 :گفت و کرد نگاه بهم خیالیبی و خنده با
 این سری صدقه به اگه حضرت،الیاع بودی پرکاه مثل هم عادی حالت در تو-

 .بگیری وزن کمی که باشه لباس
 .زدم کوتاهی جیغ و کردم نگاه بهش حرص با

 .  هاقدیم مثل بودیم شده دوباره انگار
 .کرد حرکت خونه در سمت به آرومی هایقدم با و کرد بلندی یخنده
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 .بگیره درد ترسیدممی اما بود شده خوب درسته بودم، کتفش نگران راستش
 راحت خیالم ندیدم اشچهره توی ددر از اثری وقتی شدم، دقیق صورتش به
 .شد
 لبخند شد باعث که کردم حلقه گردنش دور رو هامدست و کشیدم عمیقی نفس
 .بزنه
 روشن هابرق شد، داخل و کرد باز بود جیبش توی که کلیدی با و در زور به

 .انداختم بود سارای و مامان کار حتما که خونه عالی چیدمان به نگاهی بود،
 قلب موناتاق سمت ساواش حرکت با که بودم شده جدیدم یونهخ دیدن غرق
 .اومد سراغم به خجالت و استرس که بود جااون تازه پایین، ریخت هری
 :گفتم لرزیدمی که صدایی با و کردم تر لب
 .بیام تونممی خودم پایین بذار منو...منو دیگه ساواش چیز...آممم-
 و کرد نگاه بهم ایدیگه چیز یا بود خستگی از دونمنمی که اریخم هایچشم با
 :گفت ایآهسته لحن با
 .ببرم اتاقش تا رو پرنسسم باید خودم من-

 شد، داخل و کرد باز و در راحت خیلی نگفتم، چیزی و پایین انداختم رو سرم
 .نکردم نگاه اتاق دکوراسیون به که داشتم خجالت و استرس قدراون
 وایسه دوباره کهاین از قبل نشوند، تخت روی منو آروم و رفت تخت سمت به

 .زد موهام روی ایبوسه
 از شدم، هامانگشت با بازی مشغول خجالت و هول با کنم، چیکار دونستمنمی
 .کنهمی عوض رو هاشلباس داره که فهمیدم اومدمی که صدایی و سر
 حموم؟ بره خواستنمی مگه
 یه فقط نه داشت، چیز و گیره که کردممی انتخاب مویی مدل یه کاش حداقل
 سرگرم هاگیره آوردن در با رو خودم و گذشتمی وقت یکم جوریاین تاجنیم
 .کردممی
 :اومدم خودم به صداش شنیدن با
 کنی؟ عوض رو لباست کنم کمکت خوایمی-

 کوتاهی جیغ بود پاش شلوارک یه فقط که این دیدن با اما باال گرفتم رو سرم
 :گفتم و گذاشتم هامچشم جلوی رو دستم و کشیدم

 .حیابی کن حیا-
 :گفت و خندید بلند صدای با
 .ندیدی که نه-

 چه این دونمنمی کرد، بلندم و گرفت رو بازوم و سمتم اومد ها،گفتمی راست
 .جونم به بود افتاده شپش مثل که بود خجالتی
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 :گفت احساسی از پر لحن با
 !؟هست اجازه-

 دادم، تکون رو سرم رضایت با بستم، رو هامچشم و کشیدم عمیقی نفس
 ...و رفت لباسم زیپ طرف دستش و گفت احساسی از پر" دارم دوست"
 
 
 چی ندیدم دیگه کردن بیرون اتاق از منو سایه و ساواش قسمت این شرمنده)
 ...(ببخشین خودتون بزرگی به دیگه شما شد

  《بعد سال سه》
 
 
 کنارم که رو ساواش آروم زدم، غلطی و پریدم خواب از تلفن زنگ صدای با

 :گفتم و دادم تکون رو بود خوابیده
 .شنمی بیدار هابچه االن بده جواب رو تلفن برو شو بیدار ساواش-

 چون بود شده دیر کهاین مثل اما نشست، آلودخواب و گفت کشداری هوم
 .اومد شوناتاق از هادوقلو از یکی یگریه صدای
 :گفت من به رو و خندید ساواش

 .بگیر رو بچه برو شو بلند سایه-
  بخوابم؟ راحت و کامل شب یه من میشه چی کشیدم، پوفی حرص با

 قطع تلفن زنگ صدای رفتم، شوناتاق سمت به و اومدم پایین تخت از سریع
 زنه؟می زنگ حصب چهار ساعت کی آخه داد جواب ساواش که انگار شد

 !بود شده بیدار مامان نفس الهی شدم، هامبچه اتاق وارد
 !من خوشگل کوچولوی دختر
 به کردم شروع و کردم بلندش تخت روی از احتیاط با و سمتش رفتم آروم
 و شد ساکت بعد کمی رفتممی اشصدقه قربون هم همزمان دادنش، تکون
 .خوابید دوباره
 انداختم، بود خواب کوچیکش تخت روی که نیما مپسر به نگاهی! من بشم فداش

 و سر با که اومدمی پیش کم و بود سنگین خوابش نفس برعکس خداروشکر
 .بشه بیدار صدا
 !شدن مادر حس خوبه چه زدم، لطیفش و نرم گونه به ایبوسه عشق با

 به شوناومدن با ساواش، و منو ماههپنج شیرین هایدوقلو...نیما و نفس
 .چشیدم رو خوشبختی از ایتازه طعم مونزندگی
 .کردم زمزمه لب زیر شکری خدایا



 تدوین ساحل                          kبه قلم عارفه.            هعشق بدون جنگ نمیش

 

 صدای با کردم، نگاه بهش و شدم خارج فکر از اتاق به ساواش شدن وارد با
 :گفتم آرومی

 بود؟ کی-
 نوازش رو نفس مو کم و گرد سر داشت که همزمان زد، لبخندی ذوق با
 :گفت کردمی
 همین و شده شروع همتا درد پیش ساعت دو هک داد خبر بود، زده زنگ آهیل-
 .اومد دنیا به شونبچه پیش ساعت نیم
 :گفتم شوق و ناباوری با
 .جونم خدا وای شدم؟ خاله من چی-

 و پریدن خواب از و ترسیدن نیما و نفس همزمان بود، بلند خیلی صدام چون
 .کردن گریه به شروع
 و بود ترسیده بچم اما بشه، ومآر تا دادم تکون رو نفس گفتم لب زیر وایی ای

 .شدنمی ساکت
 بلند تخت از رو اون آروم و رفت زدمی پا و دست که نیما سمت تندی ساواش
 .رفتنش صدقه قربون به کرد شروع خاصی محبت با و کرد
 .اومدمی بهش خیلی شدن پدر واقعا موندم، ماتش لحظه یه
 .شدممی عاشقش بیشتر روز هر و روز هر

 آبی هایچشم اون با داشت که بود شده پدرش مجذوب من مثل انگار نیما پسرم
 .خندیدمی و کردمی نگاه ساواش به خوشگلش
 حالت با و بود کرده مشت رو دستش اونم کردم، نگاه نفس به و زدم لبخندی
 که ایزمردی هایچشم اون با زد،می میک و بود گذاشته دهنش توی ای بامزه
 .کردمی نگاه من به داشت بود رفته ساواش به

 و شد گرم هاشچشم دوباره تا که دادم تکونش قدراون بودم، هاشچشم عاشق
 .خوابید

 تختش روی و نفس احتیاط با بود، خواب اونم انداختم نیما به هم نگاه یه
 .خوابوندم

 دیگه هم کپی دقیقا گذاشتم، نفس خواهرش کنار و گرفتم ساواش بغل از رو نیما
 .بود هاشونچشم رنگ بینشون فرق هاتن بودن،
 .زد گردنم به ایبوسه و شد حلقه کمرم دور ساواش دست

 :گفتم طاقتبی که بست و در آروم شدیم، خارج اتاق از باهم و زدم لبخندی
 گفت؟ چی دیگه خب-
 .اومد دنیا به بچه داد خبر فقط دیگه هیچی-

 :گفتم نگران
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 بود؟ خوب همتا-
 :گفت و زد ایکننده دلگرم لبخند

 .بود خوب عزیزم آره-
 :گفتم زد سرم به که فکری با و کشیدم راحتی نفس
 همتا؟ مالقات بیمارستان بریم و بذاریم سارای پیش رو هابچه فردا چیه نظرت-

 :گفت متفکر
 گل شیطونیش هابچه دیدن با عسل دونیمی خودت که جوریاین عزیزم خب-

 .کنهمی
 :گفتم و کردم ارهاش خودم به و خندیدم آروم
 .دیگه رفته اشعمه به-
 :گفت و کشید رو بینیم نوک انگشتش با
 !شیطون ای-

 :گفتم فشاری پا با دوباره اما خندیدم
 بذاریمشون چطوره بیمارستان، ببریم خودمون با تونیمنمی که رو هابچه خب-

 مامانم؟ یخونه
 و کردمی حلقه رمکم دور رو دستش که همزمان و داد بیرون کالفه رو نفسش
 :گفت دادمی هول اتاق سمت به منو
 .ترهواجب خواب فعال زنیممی حرف درموردش بعد ساعت چند حاال-
 :گفتم اعتراض با
 .ساااااواش-

 :گفت و کشید عقب ثانیه چند بعد و کرد ساکتم هاشلب با سریع
 کنی؟ بیدار دوباره رو هابچه خواینمی که تو آروم-

 !هاششیطونی این دست از خندید، که کردم نگاهش گیج
 به...شدم خیره بهش عشق با و گرفت شکل هاملب روی دلم ته از لبخندی
 ساختم، کنارش در رو زندگیم هایروز بهترین سال سه که کسی به...َمردم
 زود اما کردیممی قهر شوهرها و زن یهمه مثل هم ما کردیم،نمی دعوا گمنمی
 .کردیممی آشتی هم
 .باشه شیرین خیلی تونهمی که ایزندگی دونست، باید رو زندگی درق

 که هست سالی دو همتا و آهیل فکر، تو رفتم سال سه این یاد با همیشه مثل
 قراره دونممی که دختر یه شدن، بچه صاحب هم امروز و کردن ازدواج باهم

 .بود کرده انتخاب دخترش واسه رو اسم این قبال همتا راهیل؛ بشه اسمش
 و دوسالشه که شدن آرشام اسم به خوشگل پسر یه صاحب االن هم مونا و امیر
 .بیرون اومدن عملیات بخش از دیگه
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 و خشایار ندارن، شدن داربچه قصد فعال و کردن ازدواج باهم هم آرتین و آیسا
 شدن هم عاشق کردن اعتراف که هست ماهی چند االن که یاشا
 .برنمی سر به نامزدی راندو در

 بود، شونعروسی پیش روز سه و هستن عسلماه االن هم سانیا و ارسالن
 .رسیدیم مونعشق به سختی و تالش با و شدیم عاشق مونهمه
 .شدم خارج فکر از شکمم دور دستی شدن حلقه با 

 :بشم جادو شد باعث اشعاشقانه صدای
 .کنهمی فکر چی به من حضرتالیاه-
 :گفتم و کشیدم یآه
 !گذشت زود چقدر سال، سه این به-
 .شیرین و-
 .کشیدیم سختی خیلی-
 .داشت رو بودن تو با ارزش اما-
 :زدم لب و برگردوندم رخشنیم به رو سرم عشق با
 .دارم دوست-

 همیشه من که شعری و زد برقی هاشچشم گفتممی رو جمله این که همیشه مثل
 :خوند رو کردمی ارتکر برام اون و بودم عاشقش

 .جنگیدم عشق بدون سرنوشتم میدان در-
 .بودم حاکم یار بدون قلبم کاخ در
 عشق برای آمدنت با اما
 .جنگیدم یار برای 

  دلدادگی و عشق برای جنگی
 بود سرنوشت خورشید نور محافظ اش"سایه" که جنگی

 ...که نویسممی قلبم هایدروازه روی حال و
 "هنمیش جنگ بدون عشق"
 

 《پایان》
 

 عارفه: نویسنده
 

 1396/6/11:  تایپ شروع

 1396/12/23: تایپ پایان

 1397/4/3:ویرایش پایان
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 ...آخر کالم
 
 :بهترینن چیز دو دنیا این در
 
 ازسرشوق" کردن زندگی"
 دل تہ از" خندیدن"و
 خواســتارمـ مهربان خـــــداونــــــد از برایتان را دو هر قلب صمیمـ از
 
 ... عادله و عاطفه عزیزم خواهران از رتشک با

 گلم دوستای
 عزیزم یزاده عابدین فاطمه و نیلوفر...محمد پور مریم...نرگس...آیدا

 ...آینده در من بعدی رمان
 محاله! آوردن؟ کم منو
 حق یا

 k.عارفه


