
 

 : اول فصل

 بهش دروغ گفته بود ! دروغ گفته ایمیک

 ! و بد ذات یلعنت ی! دروغ ! دروغگو بود

 نیب نیهم خشمگ یو اندک رونیو ح مات

 دونست یخورد و نم یچرخ م تیجمع

 چهار وانیبکنه . حس ح یچه غلط دیبا

 رو داشت که کورکورانه افسارش را ییپا

  

 اندازه نیهم قا  ی... دق ایمیبود دست ک داده

 ! کرده بود ریِگل گ یتو

 بودند و اون گیجاطرافش اکثرا   یها آدم



 ی دهیتا دو ساعت قبل ا نکهیبا ا ...

 حاال از ی، ول دیرس یبه نظر م یقشنگ

 زانوهاش به یموهاش و لخت یشونیپر

 . دیکش یناراحت بود و خجالت م شدت

 ! رهیخواست بم یدلش م اصل  

 یو موهاشو را از رو دیکش یبلند هووف

 عرق کرده اش پس زد .  یشونیپ

 خودش شیبا چندش پ

 یکدوم جهنم دره ا گهید نجایکرد ا فکر

  

 یمرد ! اله یم ایمیک ی؟ ... اله بود

 ! شد یمرد و راحت م یهم م خودش



 یتندتر شد . چراغ ها کیموز یصدا

 شدند و یمدام خاموش و روشن م یرنگ

 حجم تهوع آور از رنگ و نور نیا ونیم او

 خواست باال ی... دلش م یقیعطر و موس و

 . ارهیب

 دی... با دیبه ذهنش رس یفکر کدفعهی بعد

 کرد یجهنم رو ترک م نیا دیرفت ! با یم

 یتا جاده  یرو ادهیپ یساعت میهرچند ن .

 داشت ... و حاال هم ساعت شیدر پ یاصل

  

 تونست ینم یشب بود ... ول مهین کینزد

 قبل یرفت ، ول یم دی. با ارهیتاب ب اونجا



 کرد و حالشو یم دایرو پ ایمیک دیاون با از

 ! آورد ... دخترک ابله یم جا

 . رفت شیوسط سالن شلوغ پ یکم

 به بار افتاد که دور و برش چشمش

 دونست که مسئول یشلوغ بود . م یحساب

 . فکر کرد هیمیدوست صم ایمیبا ک بار

 . کجاست ایمیاون بدونه ک دیشا

 فکر ، عزمش رو جزم کرد و با نیا با

 راه افتاد به طرف بار . اونهمه سرعت

  

 و ازدحام ... نفسش رو فوت کرد یشلوغ

 یبرا تیجمع ونیو به زور م رونیب



 . باز کرد یراه خودش

 ، پشت بار ایمی، دوست ک یزن ، گل اون

 یمشغول بود تا از تقاضا یسخت به

 انداخت به یجا نمونه . آرام نگاه انیاطراف

 : فرز اون و صداشو باال برد یها دست

 ! خانم یگل -

 ... به طرفش و نگاهش کرد دیچرخ یگل

 : ادامه داد آرام

 ؟ یدیرو ند ایمیک -

  

 !ها ؟ -

 کجا رفته ؟ ایمیک یدون یگم نم یم -



 رو از پشت سرش ، درست یمرد یصدا

 : دیگوشش شن خیب

 ! لیشات تک کی -

 مرد یتا تقاضا دیچرخ یبا حواسپرت یگل

 اجابت کنه . آرام از خشم دندان قروچه رو

 یمانند غیج یبا صدا نباریکرد و ا یا

 : کرد تکرار

 ! با تو بودم یگل -

  

 یبه طرف اونها ... با بطر دیباز چرخ یگل

 . لیوان کیو  یدنینوش سبز

 ! ؟ من سرم شلوغه زمیعز یگ یم یچ -



 نسبتا  دور یاز فاصله  یمرد

 : باال برد صداشو

 ! همه خوشگل یسلمت -

 : دیپرس یگل

 تو ؟ یگفت یچ -

 ... ایمیک -

 یدونم کجاست ! مگه تو یمن نم -

 ؟ ستین سالن

 رو تیاون جمع یبه سخت

 زد و خودش رو به رختکن رسوند . با کنار

 رو رهیدستگ دیلرز یکه م ییها دست

 و در رو باز کرد ... وارد اتاق شد ... و دیکش



 . ستیکه تنها ن دیوقت فهم اون

 . اون دیرو د گیجو مرِد  دیعقب چرخ به

 سرد و جستجو گر ... اون بدِن آماده نگاه

 ... رحم یتصرف ... اون لبخند ب یبرا

  

 از تن آرام . دسِت مرد دراز دیپر کش روح

 به طرفش ...  شد

 ... دیکش غیآرام ج

 ... دیکش غیج

 . ... دیکش غیج

*** 

 !؟ دیش ینم داری... آقا فراز ! بآقا فراز  -



 عرق سی. تنش خ دیاز خواب پر کدفعهی

 . کردیبود و سرش به شدت درد م شده

 یبود که نم جیاونقدر گ یلحظات یبرا

  

 کجاست . چشم هاش رو بست و دونست

 دست هاش گرفت و محکم نیرو ب سرش

 : . صدا دوباره تکرار کرد فشرد

 آقا فراز ؟ -

 ! کلفه تر ندفعهیا و

 نیکه اونو ع یظیغل یجیکرد گ یسع فراز

 احاطه کرده بود ، کنار ینامرئ یهاله  کی

 . چشم هاش رو باز کرد و سر بلند بزنه



 و نگاه کرد به "سمانه" که کارگرش کرد

 تا خونه ومدی یدو بار م یو هفته ا بود

 ... کنه و حاال زیرو تر و تم شیمجرد

  

 : سرفه کرد فراز

 ؟ یخوایم یچ -

 کی؟! ساعت نزد خوامیم یمن چ -

 صد بار زنگ تونیظهره ! گوش دوازده

 ؟ دیش داریب دیندار می... تصم خورده

 و زیجوابش رو نداد ... به لحن تند و ت فراز

 عادت ییجوا کیزن  نیا یزدن ها غر

 قدم کیو  دیکش یبود . سمانه هووف کرده



 : رفت عقب

 آقا دیخوای؟ م ستیحالتون خوش ن -

 !رو خبر کنم ؟ محسن

  

 ! نه -

 !؟ نیدیچرا با کفش خواب -

 خورد ... بعد نگاه کرد یسخت ی کهی فراز

 که هنوز در دیپاهاش و کفشاش رو د به

 یبود . گندش بزنن ... چه افتضاح اوردهین

 دونست سمانه دهنش قرصه یهر چند م !

 درز رونیهاش به ب یاز گند کار یزیچ و

 . بازم اوقاتش تلخ شد یکنه ... ول ینم



 : دیرو مچاله کرد و به سمانه توپ صورتش

 ! کار خودت باشه یچطوره سرت تو -

 !؟ هووم

  

#۳ 

 یناراحت بشه شونه ا نکهیبدون ا سمانه

 انداخت و بعد به او پشت کرد و از اتاق باال

 شد .  خارج

 شد یکم کم داشت جکع و جور م ذهنش

 آورد یم ادشیرو به  ییزهایو داشت چ ...

 ... براش از مرگ هم بدتر بود که

 ... یخبر ی... ب گیجی...  شبید یمهمون 



 . و بعدش..دختر خوشگل و  کی

... 

 ! یوا یا -

 ادشیکه  یزیاش از چ نهیس ی قفسه

 . کف دست هاش رو دیکش ری، ت اومد

 داغش فشرد و باز تکرار یچشم ها یرو

 : کرد

 ! یوا یا -

 افتضاح کی...  ی! چه افتضاح یگند چه

 که یتموم معنا ! حاضر بود نصف هر چ به

  

 و بهش ادیب یکیکه  یرو بده به شرط داره



 خواب کی شبیاتفاقات د یهمه  بگه

 ! نبود ! نبود ی... ول بودن

 بد نیاز ا ی. عصب کردیتهوع م حس

 ... از جا بلند شد و شیشگیهم گیجی

 اتاق تلو تلو زد . هنوز هم یقدم تو چند

 ! کرد فکر کنه یسع یبود . ول جیگ انگار

 شد ؟ یم الیخ ی؟ ب کردیم کاریچ دیبا

 تونست ؟ ... اگر اسمش سر زبون یم یول

 ی؟ اگه دختره به کس یافتاد ، چ یم ها

  

 ی! چطور م یگفت ... اگر ... وا یم یزیچ

 ! یافتضاح رو جمع کنه ؟! وا نیا خواست



 رفت ... سمانه رو رونیسرعت از اتاق ب به

 کرده بود زیخونه رو تم یکه همه جا دید

 اجاق گاز یآشپزخونه ، پا یحاال تو و

 . بود ستادهیا

 سمانه ؟ -

 بله آقا فراز ؟ ناهار آماده است ! بکشم -

 ؟ براتون

 رو ول کن برو ی! همه چ خوادینم -

 ! ات خونه

  

 : جدا  جا خورد سمانه

 ... هنوز کارم تموم یبرم ؟ ول -



 : دیحرفش پر ونیم یبا اوقات تلخ فراز

 بحث نقدریگم برو ! ا یسرم ! م یفدا -

 !چرا ؟ یکن یم

 منتظر نموند تا جواب سمانه رو گهید

 یاتاقش ... دکمه ها ی. برگشت تو بشنوه

 کیرو باز کرد و بعد بلوزش رو با  بلوزش

 کی دی. با دیکش رونیاز تنش ب حرکت

 دینه ، با یگرفت ... ول یآب سرد م دوش

 . زد یبا ارمغان حرف م قبلش

  

 ییروشو ریاتاقش و ش سیسرو یتو رفت

 یتو خیباز کرد و چند مشت آب  رو



 رونیب ییاز دستشو ی. وقت ختیر صورتش

 . ... سمانه رفته بود اومد

 گشت لشیاز خدا خواسته دنبال موبا فراز

 جمع و جور هیقض نیهر چه زودتر ا دیبا .

 . داد یشد ... واگرنه کار دستش م یم

 ارمغان رو گرفت ... چند لحظه ی شماره

 : دیبعد صداشو شن ی

 !جانم فراز جان ؟ -

  

 تونه اونجا ینم گهیکرد د یحس م فراز

 : مبل نشست یدسته  ی... رو ستهیبا

 ... ارمغان -



 ادیجونم ؟ روز جمعه سرت خلوته که  -

 ! یافتاد ما

 ! زدم ارمغان یگند کیمن  -

 کشدار ارمغان ... و فراز با سکوت

 : ادامه داد یدرموندگ

 ! گند زدم ! کمکم کن -

#۴ 

  

*** 

 گذشته بود که ازدهیاز  قهیچند دق ساعت

 رنگش رو یهاچ بک سوسن دی، پرا ارمغان

 باغ تاالر پارک یخاک یمحوطه  یجلو



 . شد ادهیو پ کرد

 کردیدلش نبود ... حس م یتو دل

 جونش یسرکه تو نیع شیو تشو استرس

 باغ تاالر نیبا صاحب ا دی. با دیجوش یم

 دیدونست با یهنوز نم یزد ، ول یم حرف

 نام و یدختر ب کیکردن  دایبگه . پ یچ

  

 یبود ... حت یسخت یلیخ یلیکار خ نشون

 نیا دیدونست که با یم یبود ! ول محال

 دلش باز هم یشد . تو یجمع م افتضاح

 خورد از دست فراز و باز هم بهش حرص

 شونه اش یرو رو فشیگفت . بعد ک ناسزا



 و دیکش شیبه گره روسر یو دست انداخت

 یآروم و مغرور وارد محوطه  یقدم ها با

 یکس خواستیدلش نم چیتاالر شد . ه باغ

 . ببره ییاسترسش بو از

 . باغ کامل  خلوت بود یوقت روز فضا اون

 رو بسته شد ، یوارد محوطه  یوقت یول

  

 که داشتن همه دیاز خدمه رو د یتعداد

 . کردن یرو نظافت م جا

 ذهنش جرقه زد ... اگر به یتو یفکر هوی

 باغ تاالر ، با خدمه حرف نیا ریمد یجا

 !نبود ؟ دتریزد ... مف یم



 ... و تیجمع نینگاه چرخوند ب یتند به

 رو نشونه گرفت که در حال یزن دو

 . ... بودن زهایم یرو دنیکش دستمال

 . زد ... به طرفشون رفت لبخند

 ! دیسلم ! خسته نباش -

  

 و نگاه دنیزن دست از کار کش دو

 جواب شونیکیبهش انداختن .  یمشکوک

 : داد

 ! دیسلمت باش -

 یمیگرم و صم یکرد حالت یسع ارمغان

 : باشه داشته



 مشغول به نجایوقته که ا یلیشما خ -

 ؟ دیهست کار

 : از زن ها پاسخ داد یکی

 ! شه یم یدو سال -

  

 شیروسر یگفت و به لبه  یآهان ارمغان

 : دیکش دست

 یرو م نجایا یخدمه  یاونوقت همه  -

 ؟ دیشناس

 بله خانم ! چطور مگه ؟ -

 یم یراستش ... من دنبال شخص خاص -

 ! دونمیکه ... اسمش رو متأسفانه نم گردم



 : دیپرس شونیکی

 ، پس چرا دیدونینماگه اسمش رو  -

 ؟ دیگرد یم دنبالش

  

 کرد باز هم لبخندش رو یسع ارمغان

 : کنه حفظ

 ! است دهیچیپ یمقدار هیاش  هیقض -

 که من دنبالش ی؟ خب ... اون دیدون یم

 با  یدختر جوونه ! تقر کیگردم ...  یم

 ! ساله ستیب ای نوزده

 : از زن ها چونه اش رو خاروند یکی

 ما کارگر نجایخانم ؟ ... ا دیمطمئن -



 ! میکم سن و سال ندار نقدریا

 : ادامه داد گهید یکیاون  و

  

 و ستی... که ب هی، گل نمونیجوون تر -

 ! ساله است چند

 در یبا دستش اشاره کرد به نقطه ا و

 سالن . ارمغان برگشت و با یانتها

 ... او نگاه کرد یبه جهت اشاره  یدواریام

 که از ی، اصل  با مشخصات دید یکه م یزن

 . بود مطابقت نداشت دهیشن فراز

#۵ 

  



 دختر بچه کی با  یگفته بود اون تقر فراز

 ... فیکوتاه و الغر و ظر ی... با قامت بود

 یم یزن ... ! اصل  کدوم دختر نیا یول

 به سر کارش ازار و اذیتدو روز بعد از  تونست

 ... یعاد نقدریو ا برگرده

 ؟ نجایا دیدار یخانم ... امر دییبفرما -

 ، ینگاه ارمغان با اون زن ، گل ی رشته

 به عقب دی... چرخ ختیاز هم گس کدفعهی

 هیشد که  یمرد ی نهیبه س نهیس و

 نگاهش ی، طلبکار و عصب بیعج یجور

 . کرد یم

  



 ! سلم -

 : جوابش رو داد ریبا تأخ مرد

 ... نیرزرو تاالر اومد یسلم ! اگه برا -

 لهیتعط یچند هفته ا یبرا نجایبگم ا دیبا

 ... و راتیتعم یسر هیبه خاطر  !

 یکیو باز لبخند کوچ دیکش ینفس ارمغان

 : زد

 . ومدمیرزرو ن یمتوجهم ! نه ، من برا -

 کی هیپا لی، وک یارمغان صابر من

 یاگه مشکل خوامیهستم و م یدادگستر

  

 داشته ییگفتگو نجایا تیریبا مد نباشه



 ! باشم

 و مردمک دیکه رنگ مرد پر دید نهیع به

 . دیهاش لرز چشم

 ؟ یچ یدرباره  -

 ؟ دیتاالر هست ریشما مد -

 : خصمانه جواب داد مرد

 ممکنه باشم ... ممکنه نباشم ! بهرحال -

 ! ستیشما ن یپاسخگو یکس نجایا

  

 وجود یساکت شد ... ترس رو تو ارمغان

 قدم کیمرد  یکرد . وقت یاحساس م مرد

 : عقب رفت و گفت به



 و دنبال دیرو ترک کن نجایلطفا  ا -

 ! دینگرد دردسر

 و دیکفشش چرخ یپاشنه  یرو بعد

 به ارمغان ... راهش رو گرفت و رفت پشت

 ول کنه . کامل   خواستیارمغان نم یول .

 ... دهیمرد ترس نیکرد که ا یم درک

 یشبانه و مختلط تو یجشن ها یبرگزار

 بد بود تا از طرف یبه اندازه کاف تاالرش

  

 دو نکهیا یکار دستش بدن ... ول اماکن

 ... صورت گرفته نجایا یازار و اذیتقبل  شب

 ... دیآقا ... لطفا  چند لحظه صبر کن -



 ! لطفا  

 قدم تند کرد و خودش رو به اون مرد و

 . رسوند

 ! ... احتماال   نیبه حرف من گوش بد -

 بشه ! فقط جادیا یدردسر ستین قرار

 ! سوال ساده چند

 ! دونمینم یچی! من ه یچه سواالت -

  

 بود ! ارمغان یبه حد مرگ عصبان مرد

 : دیپرس

 برگزار یمهمون کی نجایجمعه شب ا -

 بود ، درسته ؟ شده



 ! دونمینم -

 هم سرو نوشیدنیمختلط !  یمهمون کی -

 ... و شدهیم

 ! رونیب نجایبرو از ا -

 : بلند کرد با  یصداشو تقر ارمغان

 صورت گرفته ! درسته ازار و اذیت کی نجایا -

 ؟

  

 مرد ... ارمغان وحشت زده از چشم سکوت

 اون ... نفس یبه خون نشسته  یها

 زمزمه مانند ییو با صدا دیکش یقیعم

 : داد ادامه



 ؟ هیاون دختر ک -

 ! رونیبرو ب -

 گفت ... سرد و شمرده ... . ارمغان مرد

 : کرد یم صالیاست حس

 بهم ! من نیآدرس و مشخصاتش رو بد -

 ... یلیخ نی! ا نمشیدارم که بب ازین

  

 بلند و گوش خراش یعربده  کدفعهی و

 : مرد

 مجبور نکهی... قبل از ا رونیگمشو ب -

 ! خودم پرتت کنم بشم

 قدم به عقب کیجا خورد ...  ارمغان



 ... ... حس تلخ حقارت و بغض برداشت

 : دیکش یزیبه سرعت نفس تند و ت یول

 ! رم یخب ... م یلیخ -

 : ... و باز گفت گهیقدم د کیهم  باز

 بر سیبا پل ندفعهیاگه الزم شد ا یول -

 ! گردمیم

  

 به خون یمنتظر نشد تا چشم ها گهید

 رو راهاشیاون مرد و بد و ب ی نشسته

 و از در دی. به سرعت عقب چرخ بشنوه

 بود یزد . به حد مرگ عصبان رونیب تاالر

 ... و داد راه بندازه غیدوست داشت ج ...



 ها به وانهید هیهم مهم نبود که شب اصل  

 ! ادیب نظر

#۶ 

  

 یا جهینت چیبود و به ه دهیشن راهیو ب بد

 ! بود دهینرس هم

 ی... لگد محکم نشیماش یبود پا دهیرس

 : اون زد ریتا به

 ! لعنت بهتاه ... لعنت بهت فراز !  -

 . باز کرد و پشت رل نشست نویماش در

 ... نتونست استارت بزنه و حرکت کنه یول

 ... بد بود یلیشد ! فراز حالش خ ی! نم نه



 سالها ازش نیا یهمه  یبار تو نیاول یبرا

 ! یاتیح زیچ کیخواسته بود ...  یزیچ

 ... دیفهم ینم یاالن حرف منطق اون

  

 "ممکنه رینشد" و "جواب نداد" و "غ"

 . رفت یَکتش نم یتو

 ! دی! با دی... با داشتیبر م یفکر دیبا

 بسته ی شهیکه به ش یتقه ا یبعد صدا و

 شد . به سرعت چشم دهیکوب نشیماش ی

 کرد و صاف نشست ... و همون زنِ  باز

 ستادهیا نشیماش یکه پا دینام رو د یگل

 . بود



 ! نییپا نیرو بد شهیلحظه ش کی -

 رو باز کرد و نیبه سرعت در ماش ارمغان

 . شد ادهیپ

  

 !جانم ؟ -

 ییجورا هی...  دهیمضطرب بود ... ترس یگل

 . افتاد یم هیداشت به گر انگار

 دونم یاز همکارام ... م دمیمن پرس -

 ! نجایا نیاومد یچ یبرا

 ... خب -

 ؟ دیدار کاریشما با آرام چ -

 !آرام ؟ -



 : دیکش یقینفس عم ارمغان

 اسمش آرامه ؟ -

  

 سرش رو با هول و وال تکون داد و یگل

 . دیدستاش رو بهم مال کف

 بفهمه دارم در موردش سمیاگه رئ -

 ! شه یزنم ... برام بد م یحرف م باهاتون

 ! کنه یم اخراجم

 کرد آروم باشه ... آروم باشه و یسع ارمغان

 کم یدختر رو هم آروم کنه . فاصله  اون

 کرد و دست یرو ط یخودش و گل نیب

 دستاش گرفت و با نیمضطرب اونو ب یها



 . فشرد نانیو اطم قدرت

  

 یبرات بد بشه ! بهت قول م ستیقرار ن -

 ینم یاتفاق چیدم ه یکه ... قول م دم

 ! من فقط الزم دارم که بدونم اون افته

 ! هیک دختر

 ؟ هیاون ک دیبفهم دیخوا یچرا ؟ چرا م -

 بشه ؟ یچ که

 : افتاد ... ادامه داد هیبه گر کدفعهی

 دیخوای؟ م دیشما قراره کمکش کن -

 ؟ دیکن جبران

 : زمزمه کرد ارمغان



 ! لطفا  آروم باش -

  

 ! اون دختر دیتو رو خدا کمکش کن -

 من و یگناه داره ! وقت یلی... خ یلیخ

 حالش بد یلی... خ میکرد داشیپ ایمیک

 ! بود

 . هق هق افتاده بود به

 ... بشه ینطوریحقش نبود که ا به خدا -

 : گفت ارمغان

 ! ستین نیا یدختر چیحق ه -

#۷ 

  



 ی... اگه بفهمه چ هیباباش آدم بد اخلق -

 ! کشه ی، آرامو م شده

 کرد سرش یهق زد . ارمغان حس م باز

 . نهیگردنش سنگ یرو

 ... کنم داشیتونم کجا پ یبهم بگو م -

 ! کنم که حالش خوب شه یکمکش م من

 دیاشک آلودش رو با ترد یچشم ها یگل

 : صورت اون دوخت به

 ؟ نیشما از طرف اون اومد -

 ؟ هیاون ک -

  

 ازار و اذیتکه به آرام  یهمون ... همون مرد -



 ! کرد

 ! آره -

 ؟ هیاسمش چ -

 نیبهتر با  یبود ... تقر یخبر خوب نیا

 بود که در اون روز نحس ارمغان یخبر

 اسم فراز رو خبر یگل نکهیبود . ا دهیشن

 و دیکش ینفس راحت با  ی... تقر نداشت

 : داد جواب

 هیکنه برات که اسمش چ یم یچه فرق -

 ! شیشناس یتو بهر حال نم ؟

  

 فکر جبرانه ؟ یواقعا  تو -



 ! آره -

 با آرام ازدواج کنه ؟ خوادیم -

 ... حال نیحالش بد بود و در ع ارمغان

 . سوال خنده اش گرفته نیکرد از ا حس

 کرد ؟ یازدواج م فراز

 ؟ ید یآدرسش رو به من م -

 : سرش رو به چپ و راست تکون داد یگل

  

 ینم یلیازش ندارم ! من خ یآدرس -

 ؟ اون اصل  جزو دیدون ی. م شناسمش

 شب کی... همون  ستیتاالر ن پرسنلِ 

 بود بهمون کمک کنه و دستمزد اومده



 . رهیبگ

 : و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

 رو ایمیک کیالبته ... آدرس بوت یول -

 آرامه ! حتما   یِ ! اون دوست جون جون دارم

 ! تونه کمکتون کنه یم

 دل ارمغان روشن شد . تند یتو دیام نور

 در آورد و فشیک یرو از تو لشیموبا زیت و

  

 یبهش گفته بود رو تو یکه گل یآدرس

 کرد . بعد پی، تا ادداشتیدفترچه  قسمت

 . سرعت راه افتاد به

 پاهاش بند نبود . حاال یرو یخوشحال از



 دونست یاون دختر نگون بخت رو م اسم

 کرده دایآدرسش رو هم پ ییجورا کی و

 خودش نوشابه باز کرد ی. ته دلش برا بود

 ! به خودم ولیا :

 یسرش زد تا به فراز زنگ بزنه و هر چ به

 یسونه ... ولبود رو بهش بر دهیحاال شن تا

 . دید یرو م ایمی... بهتر بود اول ک نه

  

 پدال گاز یرو شتریفکر پاش رو ب نیا با

 . دیکش ییها ال نیماش نیو ب فشرد
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 ، یفرع ابونیخ کی یتو ایمیک کیبوت



 به اونجا یشهر بود . تا وقت نییپا با  یتقر

 ، احساس کرد هزار سال عمرش دیرس

 دیبلخره رس یگذشت ! ول کیتراف پشت

 پارک کرد و ابونیرو کنار خ نیماش و

  

 : مغازه انداخت دیسف یبه تابلو ینگاه

 ! ِسِون کیبوت

 ... خودش بود ! و خدا دیکش یقیعم نفس

 . شکر باز بود رو

 پر سرعت ییشد و با قدم ها ادهیعجله پ با

 کیکرد و وارد بوت یرو ط ابونیخ عرض

 . شد



 نیزاید چی... بدون ه کیکوچ ی مغازه

 یپر از لباس ها ی، با قفسه ها یخاص

 رو ی... و دختر جوون متیارزون ق احتماال  

 نشسته بود و نگاه یصندل یکه رو دید

  

 به روبرو بود . ورود ارمغان رو مغمومش

 از جا بلند یو افسردگ یبا تنبل دیشن که

 : ستادیو پشت دخل ا شد

 ی! چ نیخوش اومد یلیسلم خانم ! خ -

 ؟ نیدار الزم

 لباس یحواسش پرت بود که حت نقدریا

 و به ذهنش دیمارِک ارمغان رو ند یها



 از یزن نیهمچ کی چوقتیکه ه دینرس

 کنه ... ارمغان ینم دیخر یکیبوت نیچن

 دختر ، خودِ  نیمطمئن شد ا با  یتقر

 : . گفت استیمیک

  

 ! سلم -

 : ... ادامه داد قیعم یبا نگاه و

 ... میدوستت حرف بزناومدم در مورد  -

 ! آرام

*** 

 خسته بود ... خسته ، سرد و ارمغان

 . نیاندوهگ



 مجتمعِ محل کارش از نگیپارک یتو

 شد و راه افتاد به طرف ادهیپ نیماش

 ... افتاده بودن نیی. شونه هاش پا آسانسور

  

 رو تحمل ینیسنگ یلیداشت بار خ انگار

 . کرد یم

 بار چندم در طول روز زنگ یبرا تلفنش

 ! فراز هیبفهمه ک تونستیم دهی... ند خورد

 جوابش رو نداد ... حالش بدتر از اون یول !

 بود که بخواد فعل  با اون حرف بزنه یزیچ

 . بده حیرو توض یزیچ و

 . اونقدر زنگ خورد تا قطع شد تلفن



 یسوار آسانسور شد و دکمه  ارمغان

 یمیسه رو فشرد . آسانسور قد ی شماره

  

 شد به سمت دهیکش یفیخف ژیق یصدا با

 . باال

 رینگاه کرد به تصو نهیآ یاز تو ارمغان

 . چشماش یکرد از سرخ رتیو ح خودش

 یکرده بود ... همه  هیرو گر ریمس ی همه

 ... تا دفترش رو ایمیک کیاز بوت ریمس

 بار کی یکرده بود که حت هیگر اونقدر

 . بود تصادف کنه کینزد

 سر جا یمیآسانسور با تکون مل اتاقک



 و بعد درهاش باز شد . ارمغان آه ستادیا

  

 به پشت سرش و دیو چرخ دیکش یقیعم

 ... یشه ول ادهیکه پ خواست

 ! اوه -

 یدر بسته  یاونجا بود ... درست جلو فراز

 و با چشم دیکش یم گاری... س دفترش

 و به خون نشسته به اون نگاه یعصب ییها

 . کرد یم

 ! واقعا  انتظار حضورش رو نداشت ارمغان

 یخورده بود . سکوتش اونقدر طوالن جا

 : که فراز گفت شد



 !؟ رونیب دیاریرو نم فتونیتشر -

  

 به گره یبه خودش اومد ، دست ارمغان

 و بلخره از آسانسور دیکش شیروسر

 . اومد رونیب

 ؟ یکن یم کاریچ نجایتو ا -

 و شلوار شرتیت کیآشفته بود ...  فراز

 دهیپوش زهییساده با کاپشن نازک پا کتون

 یداشت و بدنش به جا شیو ته ر بود

 که معموال   یمتیگرون ق یعطرها ی همه

 . دادیم گاریگند س ی، بو کردیم استفاده

 ؟ یداد یجواب تلفنام رو نم یچ یبرا -



  

 حوصله اونو کنار زد و با یب ارمغان

 در دفترش رو باز کرد ... بعد دشیکل

 شد یکه خودش جلوتر وارد م یهمونطور

 : برق رو فشرد و گفت دیکل ،

 یزدم ... همه چ یخودم بهت زنگ م -

 ! یایراه ب نهمهیگفتم ! الزم نبود ا یم رو

#۹ 

 . پشت سرش وارد شد و درو بست فراز

 . بود ریسرد و دلگ یدفتر کم یفضا

  

 یا شهیش زیم یرو رو فشیک ارمغان



 سالن انداخت و راه افتاد به طرف وسط

 خشک بود ریکو نی... دهانش ع آبدارخونه

 . کرد یدم م یچا دیبا ...

 خواستمیهم بد نشد ! م یلیالبته ... خ -

 ی! آقا دنتید امیفردا ب ایامروز  خودم

 ... باز هم با من تماس گرفتن یرسول

 دشیجد یینمایس لمیف نیبابت ا خواستن

 اصرار داره که یلیحرف بزنم ... خ باهات

 کی! فراز ! به من هم  یرو قبول کن نقش

 وعده داد ... اگه یلیچرب و چ ونیسیکم

 ! قرارداد یپا ینیکنم بش تیراض بتونم

  



 ساز رو یچا یو دکمه  دیخند یمصنوع

 داد . فراز پشت سرش وارد آبدارخونه فشار

 حوصله بود ... و یو ب یعصب یلی... خ شد

 ! شهیتر از هم بددهن

 ی! چرا منو از صبح م یرسول یگور بابا -

 یبرا یدون یارمغان ؟ خودت م یچونیپ

 ! اومدم یچ

 کرد ... باز یم یحس خفگ ارمغان

 به سوزش افتاد ... حس کرد پلکهاش

 کشیکنه . فراز کامل  نزد هیگر خوادیم

  

 و نگاه کرد به ستادیو کنارش ا اومد



 . نشیغمگ صورتِ 

 ؟ یدیدختره رو د -

 سازیچا یکیپلست یبه بدنه  رهیخ ارمغان

 : آهسته جواب داد ...

 ! نه ... امروز نتونستم -

 و دیلب رژ خورده اش کش یرو رو زبونش

 : داد ادامه

 البته ... شماره تلفنش و آدرسش رو -

 ! آوردم ریگ

 . دیکش یقینفس عم فراز

  

 ؟ یبهش زنگ نزد -



 ! نه -

 !چرا ؟ -

 نگفت ... نگاه فراز سخت یچیه ارمغان

 . شد

 ! شماره اش رو بده به خودم -

 ... شنوه یداره جک م کردیحس م ارمغان

 هم فشرد و یو کلفه پلکاشو رو یعصب

 . دیخند

  

 ؟ یتو بهش زنگ بزن یخوای؟ م یچ -

 نحست رو یحاضره صدا یکنیم فکر

 ... یمعروف گریباز کی؟ ها ؟! چون  بشنوه



 : دیوسط کلمش پر فراز

 نه ... چون مجبوره که بشنوه ! هر -

 افتضاح نیا نکهیا ی... برا میمجبور دومون

 ... بشه بلخره تموم

 بود . از ارمغان رو یاز حد عصبان شیب

 و از آبدارخونه خارج شد . آب برگردوند

 غانارم یبه جوش اومد . ول سازیچا داخل

 یرو نداشت . فور یدم کردن چا وقت

  

 و از آبدارخونه خارج شد و فراز رو برگشت

 رو لشیرو گشته و موبا فشی... که ک دید

 یکرده و حاال هم مشغول گشتن تو دایپ



 ... لشیموبا

 فراز ؟ یکن یم کاریچ یدار -

 و چنگ زد به ساق دسِت فراز و دیدو

 . ... رهیرو ازش بگ لشیکرد موبا یسع

 ... که یرو بده ! تو حق ندار میگوش -

 دختره کدومه ؟ یشماره  -

 ! بده مویفراز ! گوش -

  

#۱۰ 

 : دیصورت ارمغان داد کش یتو فراز

 !کدومه ؟ -



 : داد زد یصبر و عصب یب ارمغان

 ؟ دختره حالش خوش یفهم یچرا نم -

 که بشه ستین یتیوضع ی! االن تو ستین

 ! حرف زد یمنطق باهاش

 کی! دو روزه  ستیحالم خوش نمنم  -

 یهم نذاشتم ! چرا نم یپلک رو لحظه

 !؟ یفهم

  

 ! رو بده فراز میگوش -

 کیو بعد از  دیکش یزینفس تند و ت فراز

 : کوتاه ... گفت مکث

 ... خب یلیخ -



 ارمغان گذاشت و یدستا ونیرو م یگوش

 : کرد تکرار

 حاال نیهم ی! ول رشیخب ... بگ یلیخ -

 ! زنگ بزن بهش

 وجودش یخسته بود ... با همه  ارمغان

 . بود خسته

 ! نه -

  

 ! زنگ بزن بهش ارمغان -

 نیشه ! ا ی؟ االن نم یفهمیفراز چرا نم -

 با عجله درستش یکه بتون ستین یزیچ

 ! یکن



 ... ارمغان -

 فهمم که یبسپرش به من ! من م -

 ... یوقت

 !شم ؟ وونهیباز د ای یزنیم یزنگ -

 قدم به عقب برداشت ، چشم کی ارمغان

 : زد غیناخواسته ج با  یرو بست و تقر هاش

 ! کرده یدختره خودکش -

  

 محِض فراز ... ارمغان حس کرد که سکوت

 دنشینفس کش یصدا یحت یلحظات یبرا

 روح از بدنش کدفعهیشد ... انگار که  قطع

 و رفته باشه ... چند قدم به دهیکش پر



 نشست یصندل کی یتلو خورد و رو عقب

 : ارمغان گفت .

 رینگران نباش ... االن خوبه ! بخ -

 ... مارستانی... زود رسوندنش ب گذشته

 ... نگاهش دیانگار صداشو اصل  نشن فراز

 بود مونیسگ پش نینکرد . ارمغان ع هم

 یماجرا خواستیاز اولش هم نم ...

  

 نتونست ... فراز یرو لو بده . ول یخودکش

 یرو نقدریت بهش که ا... لعن نذاشت

 ! بود اعصاب

 یو بعد رفت و رو دیلبش رو جو ی گوشه



 کنار فراز نشست و دستش رو یصندل

 . دستاش گرفت یتو

 یزیفراز ... آروم باش قربونت برم ! چ -

 ! ؟ دختره خوبه حالش یفهم ی! م ستین

 ! مرخصش کردن مارستانیاز ب امروز

 نگفت ... ارمغان یچیباز هم ه فراز

 خواستیو درمونده ... دلش م مستأصل

  

 یها یصورتش بذاره و ها یرو دستاشو

 . کنه هیگر

 !بهت گفتم اسمش آرامه ؟ -

 و بعد شروع یصندل یزد به پشت هیتک



 : به حرف زدن کرد

 ی! تو ی! آرام ربّان نهیآره ... اسمش هم -

 تیریشناختش ... انگار مد ینم یکس تاالر

 ریغ یها یمهمون نیموندن ا یمخف یبرا

 یگرفته ! ول یجدا م ی، خدمه  یقانون

 یداستان بود ! م انیبود ... که در جر یکی

 کرده و کمکش دایاون شب آرامو پ گفت

  

 ! لباس بپوشه و برگرده خونه اش کرده

 ینم یخوش هم دارم برات ... کس خبر

 ای! دختره هم ...  یکارو کرد نیتو ا دونه

 بهت لطف کرده و به ایرو نشناخته  تو



 گم ؟ یم یچ یدونینگفته ! م یکس

 کنه که من تیاگه بخواد ازت شکا دختره

 کارو بکنه ... دستش به نیا دونمیم دیبع

 محکومت کنه ، تونهی! نم ستیبند ن ییجا

 یلیهم خ تیتو خوشنام ی... برا یول

 داره ! مهمه که اسمت سر زبونا تیاهم

 یروزا به لطف فضا نی... که ا فتهین

  

 بگم دی... با نستاگرامیو تلگرام و ا یمجاز

 ! یمورد شانس آورد نیا تو

 و دیکش یکشدار فراز ... ارمغان آه سکوت

 داغش رو با انگشتاش مالوند و با یپلکا



 : ادامه داد یخستگ

 خارج نشم ! داشتم یآره ... از بحث اصل -

 تاالر یاون کارگر تو قیگفتم ... از طر یم

 که اسمش یدختر هیبه  دمیرس

 با ایمیداره ! انگار ک کیو بوت استیمیک

 ... ! و چند ساله است نیدوست چند آرام

 بوده ! چون االن آرام جوابش رو یعنی

  

 خودش هم حال ایمیاصل  ! ک دهینم

 ام یمن ک دیفهم ینداشت ... وقت یخوش

 ... و گفت که هیگر ریز زد

 : ... و باز هم ادامه داد یقیعم نفس



 اتفاق نیکه ا یاون شب یگفت فردا -

 رفته با آرام حرف ایمیافتاد ... ک یلعنت

 کرده ! فکرشو بکن رونشیآرام ب ی، ول بزنه

 رونی... دوست چند ساله اش رو ب فراز

 جواب ما رو بده ی! بعد تو توقع دار کرده

 دهیکه د دهی! ... همون روز به شب نرس؟

 ... اورژانس اومده کوچه شون و نیماش

  

 آرامو بردن دهیو جو کرده فهم پرس

 ، مادرِ  لشی. زنگ زده به موبا مارستانیب

 خبر یچیجواب داده ! اون که از ه آرام

 ! گفته آرام با پدرش بحثش شده و نداره



 ! به سرش و ... رگش رو زده زده

#۱۱ 

 ینگفت . ارمغان حت یچیهم فراز ه باز

 رو حاتشیداشت که تمام توض شک

  

 خم کرد و ینه . سرش رو کم ای دهیشن

 : فراز و گفت مرخیکرد به ن نگاه

 گفتم ؟ انگار باباش از اون یچ یدیشن -

 هم با یلیو بد اخلقه که خ یتعصب یمردا

 دیگم شا ی... دارم م نیلجه ! ... بب آرام

 شیبه تو نداشته باشه خودکش یربط اصل  

 ! گهیمقصره دباباشم  !



 یهم فشرد . کاسه  یپلکهاشو رو فراز

 داغ بود ... انگار که مواد مذاب چشماش

 . دست کردیجمجمه اش قل قل م یتو

 یکاپشنش جعبه  بیج یو از تو برد

  

 آورد . ارمغان با رونیو فندکش رو ب گاریس

 : دینال صالیاست

 ! فراز -

 ... ارمغان دیکش رونیب گارینخ س کی فراز

 . ازش گرفت گارویس

 ! یترک کن یتو قول داده بود -

 ... حال بحث کردن نداشت یحت فراز



 نگاه کنه به ارمغان ، یحت نکهیا بدون

 و دیکش رونیجعبه ب یدوم رو از تو گاریس

 یلبش گذاشت . ارمغان پووف ی گوشه

 رو گارشینگفت . فراز س یزیو چ دیکش

  

 نقدریگرفت ... ا یقیکرد و کام عم روشن

 یبتونه بغض سخت تو دیتا شا قیعم

 هیر یرو همراه دود قورت بده و تو گلوش

 . بفرسته هاش

 ! نمیاون دخترو بب دیبا -

 ؟ دوست آرام رو ؟ یک -

 ! خوِد آرام رو -



 هم فشرد و دستش یلب هاشو رو ارمغان

 هوا تکون یپراکنده کردن دود تو یبرا رو

 . داد

  

 با تو بحث نقدریا خوامیمن واقعا  نم -

 نیتو هم درک کن که ا یفراز ... ول کنم

 ! ستین یشدن کار

 ! هست -

 نیحاال بهت گفتم که دختره ا نیهم -

 ! رو از خانواده اش پنهان کرده ماجرا

 ! به خانواده اش ندارم یمن کار -

 ! نمیبب خوامیرو م خودش



 نویا ی! ول یدار یفهمم که چه حال یم -

 ! ستیکه امکانش ن بدون

 ... گم که هست ! و یهست ! ... من م -

  

 ! فراز -

 ! ارمغان -

 و یشیدو بهم نگاه کردن ... ارمغان آت هر

 حس . بعد یو فراز منجمد و ب یعصبان

 . بلند شد یصندل یاز رو فراز

 یملقات رو بده ! هر جور کی بیترت -

 ! کن شیراض یتون یم که

 ای...  گهیماه د کیبعد ! مثل   یبذار برا -



... 

 یعنیزود  یفهم یزود ارمغان ! م یلیخ -

 ... ؟! امروز ... فردا ... پس فردا یچ

  

 یم یرفت . عصبان یداشت باال م صداش

 دونست قرار یو اون وقت ... خدا م شد

 از یبزنه . ول یتیدست به چه خر بود

 قوت قلب رو داشت که نیارمغان ا یطرف

 آدرس و تلفن آرام رو به فراز نداده هنوز

 دست فرازو ازش کوتاه ییجورا هیو  بود

 ! بود ... البته فعل   کرده

#۱۲ 



  

 نیبفهم ... به ا نویفراز ! ا تونمیمن نم -

 ! شهینم یزود

 : نگاهش کرد یچپ چپ فراز

 بهتره بشه ! چون ممکنه به محسن بگم -

 ! کنه کمکم

 حال ... از نیوحشت کرد و در ع ارمغان

 ونینفس شد . از م مهیخشم ن شدت

 : دیبهم چفت شده اش غر یدندونا

 یکه چکار کنه ؟ دختره رو بندازه رو -

 ؟ ارهیو برات ب کولش

 ... یاگه تو کمکم نکن -



  

 ! کنم زبون نفهم یمن دارم کمکت م -

 خاطر ی... برا شهیاالن نم گمیم اگه

 تیوضع ی! اون دختر االن تو خودته

 باهاش حرف شهی! نم ستین یخوب یروان

 رو نای! ا یشنویازش نم یخوب یزای! چ زد

 ؟ یفهمیم

 ! بشنوم یخوب زیازش چ خوامیمن نم -

 با نباریفراز باز هم باال رفت ... ا یصدا

 که زبون یو احساس صالیاست چنان

 رو بند آورد . دستش رو باال برد و ارمغان

 دردمندش رو ماساژ داد ... آخ که یشونیپ



  

 ی! تموِم فکرها کردیسرش درد م چقدر

 سرش شناور بودن ! باز تکرار یتو عالم

 : کرد

 بشنوم . من یخوب یزایچ خوامیمن نم -

 نمشیبب دیکه ... من فقط با خوامیم فقط

! 

 بگه تونستیم ینگفت ... چ یزیچ ارمغان

 خرد و یکاف یمرد به اندازه  نیا ؟

 شد یمگه م نیاز ا شتریبود ! ب ریخاکش

 !رو خرد کرد ؟ یکس

  



 رو همراه با گارشیکام س نیآخر فراز

 کرد . بعد رونیاش ب نهیاز س یقیعم نفس

 انداخت و از نیسوخته رو کف زم لتریف

 بلند شد . نگاِه ارمغان همراهش باال جا

 پاهاش جون نداشت که یشد ... ول دهیکش

 : جا بلند شه . فراز گفت از

 یفرصت نیلطفا  ارمغان ... لطفا  در اول -

 قرار ملقات کی،  ینیب یمناسب م که

 یزودتر باشه برا یجور کن ! هر چ برام

 ساعت زودتر ! و کی یبهتره ... حت من

 ! کنم مراقبش باش ی... خواهش م نکهیا

  



 ! خبر بمونم یازش ب خوامینم من

 گم ؟ یم یچ یمتوجه

 ارمغان متوجه نبود . فراز حِس  البته

 کرد . راه یقلبش م یمجهول تو یدرد

 ... و باز هم یبه طرف در خروج افتاد

 بلخره حرف ی. مردد بود ، ول ستادیا

 : رو به زبون آورد دلش

 خوام یوسط باشه ... م یبچه ا یاگه پا -

 ! بدونم که

 مات شد و فراز ازش رو برگردوند و ارمغان

 باز و یبعد صدا ید لحظه . چن رفت

  



 بلند شد . اما یشدن در خروج بسته

 سر یهمونطور یطوالن قیدقا یبرا ارمغان

 دونست یموند . نم یحرکت باق یب جا

 دل بسوزونه ؟ یک یبرا دیبا حاال

 قرار گرفته بود ؟ ازار و اذیتآرام که مورد  یبرا

 ازار و اذیت کیفراز که خودش حاصل  یبرا ای

 ... بود ؟ یلعنت

*** 

 ... تاک کیتاک ... ت کیتاک ... ت کیت

 تختخوابش و یبود رو دهیدراز کش طاقباز

 حس و ُمرده اش ثابت مونده بود یب نگاه

  



 . سقف اتاق تیاهم یب ینم زدگ یرو

 حرکت عقربه یکرد به صدا یم گوش

 کرد به یو تلش م یزیساعت روم یها

 ! نه اونچه که یچیفکر نکنه ... ه یچیه

 افتاده بود براش ... و نه اونچه که اتفاق

 ... شد ینم ی. ول فتهیبود اتفاق ب ممکن

 تونسته بود با افکارش بجنگه ایدن یتو یک

 !اون بتونه ؟ که

 خاطرات کثافت به ذهنش یهمه  کدفعهی

 تکه یرهایاون تصو یبردن ... همه  هجوم

 و قفل دهیذهن ترس یکه تو یپاره ا و

  



 التماس یاش ثبت شده بود ... صدا شده

 ... خودش رو یها

 ! ! تو رو خدا ولم کن دی! کمک کن کمک

 ! رو خدا ... تو رو خدا تو

 بند یتو دیچیوحشتناک پ یدرد کدفعهی

 تازه و جانکاه که نقدریوجودش ... ا بند

 اتاق یرو از نو تو یداشت همه چ انگار

 یتخت خودش تجربه م یو رو خودش

 و به حالت دیاز جا پر ی. به تند کرد

 تخت چمبره زد یگوشه  یو عصب ضیمر

 گوش هاش یکف دستهاش رو رو و

  



 خودش یصدا تونستی. کاش م گذاشت

 نکشه و غیج نقدریخفه کنه ... تا ا رو

 دست ببره تونستینکنه ! کاش م التماس

 فشار نقدریخودش بذاره و ا یگلو یرو و

 نی! ... که ا رهیفشار بده تا بم نقدری... ا بده

 هر نیبراش هزار بار بهتر بود تا ا مردن

 ! دنیو هر روز از نو درد کش روز

 ! ... چهار روز بود که دیکش یدرد م اون

 دیکش یاتفاق افتاده بود و اون درد م اون

 عمرش درد بکشه یانگار قرار بود همه  ...

. 

  



#۱۳ 

 چشمش فرو یقطره اشک از گوشه  کی

 . دیچک

 دهیبه در اتاقش کوب یوقت تقه ا همون

 : شد

 مامان ؟ یداریآرام جان ! ب -

 آرام نکهیبعد در باز شد و قبل از ا و

 ادیکنه از اون حالت رقت آور در ب فرصت

 . مادرش مچش رو گرفت ...

  

 آرام ! آرام حالت خوبه مادر ؟ دورت -

 ؟ ی... خوب بگردم



 یکه دستش بود رو رو یدوز مهین یمانتو

 اومد و کنار یانداخت ... به تند یصندل

 لرزونش رو ینشست و مچ دست ها آرام

 . گرفت

 ؟ یتو بشم ! خوب یآروم جونم ! فدا -

 !؟ چته ؟ ی؟ درد دار یدار ضعف

 نگاه کرد بهش و سرش رو آهسته آرام

 : داد تکون

 ! آره ... آره ، خوبم -

  

 د . دلزد ... و همزمان هق ز لبخند

 دیشد ... سر دخترش رو کش شیر مادرش



 دیبغلش . نازش کرد ... انگشتاشو کش یتو

 و پوسِت سرش شیشمیابر یموها ونیم

 . لمس کرد رو

 مامان جان ! تو چته ؟ رمیبرات بم یاله -

 یشی؟ چرا خوب نم یشد ینجوریا چرا

 دل ؟ زیعز

 ... دو روز دیترک یداشت از غم م دلش

 ... دیآرام رگش رو بر نکهیبعد از ا شیپ

 مثل قبل نشد . حالش بد بود ... هر گهید

  

 چشماش گود یشد . پا یبدتر م روز

 ! شد یبود ... انگار داشت ذوب م افتاده



 خوره افتاده بود به جونش و داشت از انگار

 ی. از خودش بدش م دیجو یاونو م درون

 یکرد مادر نفهم و ب ی... فکر م اومد

 با دخترش به زبون اون تونهیو نم هیسواد

 کیتونه بهش بگه شر یبزنه ... نم حرف

 دونست که یخدا خودش م ی! ول غمشه

 دونست یکه نم یغم یبود ... تو کیشر

 ! بود کیجونش شر یهمه  ی... ول هیچ

 : گفت آرام

  

 ... من خوبم مامان ... خوبم ! به جون تو -

 قسِم دروغ رو ادامه بده نیا ومدیدلش ن و



 : حاِل بدش لبخند زد ونیخانم م حهیمل .

 قشنگت یچشما یمادر جون ... فدا -

 ! همه اش یشناس ی... تو که باباتو م بشم

 گهید هیو پورته ! آخه رگ زدنت چ هارت

 !؟

 کرد جنون آرام به یخانم فکر م یمل

 از درد یدعواش با پدرش بود ... وا خاطر

 ! آرام پنهان

  

 تا حاال ده بار دیبود که من با نیاگه ا -

 یکشتم از دستش ... ول یرو م خودم

 یها ی! نکشتم و موندم و خوش نکشتم



 ! دمیرو د یزندگ

 !هم داره ؟ یمگه خوش یزندگ -

 یزندگ یدل ! خوش زیآره که داره عز -

 شهیهم ی! زندگ دیرضا هست ریتو و ام من

 ! داره یخوش

 و دیخند یاش به تلخ هیگر ونیم آرام

 : رو بلند کرد و نگاه کرد به مادرش سرش

 ! یمن هست یتو هم خوش -

  

 . کرد ینیف نیف و

 که دروغ نگفته بود ... مادرش تنها نویا

 بود که یبود . تنها کس شیزندگ یدلخوش



 داشت . حاال هم به خاطر اون دوستش

 یاش رو نگه داره . م هیروح خواستیم

 هیگر دنیخانم چقدر از د یمل دونست

 . کشه یرنج م هاش

#۱۴ 

  

 تختخواب بلند یخانم هول زده از رو یمل

 ی... مانتو یدواری... با استرس ، ام شد

 . برداشت یصندل یدوخته رو از رو مهین

 دل ! از زِ یدوختم ... عز یبرات چ نیبب -

 ! یکه دوست دار ییمدل جلو بازا همون

 کینداره ! به خدا مدلش رو از  دکمه



 نیگرفتم ! بب شیتجر یتو یفروش مانتو

 ؟ یدار دوستش

 کوتاه که یزرشک ینگاه کرد به مانتو آرام

 نداشت ... خودش رو مجبور نیآست هنوز

 لبخند بزنه . دلش سوخت که مادرش کرد

  

 کارها حالشو نیتونه با ا یکرد م یم فکر

 یباز نیا یشد تو کیشر یکنه . ول خوب

 . شد کیبه خاطر مادرش شر ...

 ! دارم مامان ... قشنگهدوستش  -

 نیتن بزن مامان جان ... بب هیپاشو  -

 ! اگه داره درستش کنم یزیچ یرادیا



 ! چشمات بشم یفدا پاشو

 سرشو به چپ و راست چرخوند و آرام

 : گفت

 ! فهیتونم ، آخه ... بدنم کث ینم -

 : خانم مات شد یمل

  

 !؟ یفیکث یچ یعنی -

 از هول زده زانوهاشو صاف کرد و آرام

 : تخت بلند شد یرو

 ! دم یعرق م ی... بو فمیکث -

 تن الغر آرام یخانم نگاهشو رو یمل

 کرد لبخند ی. آرام باز هم سع چرخوند



 : بزنه

 ! رمیبرم دوش بگ -

 اون نگاه کرد و یخانم به چشم ها یمل

 : زد یجون یو ب کمرنگ لبخند

  

 ... خورشت یایبرو مادر جون ! ... تا ب -

 گردهیرضا هم برم ریافته ... ام یجا م هم

 ! مدرسه از

 انداخت و با گردنبند نییسرش رو پا آرام

 کرد . طاقت نداشت یباز شیا مهره

 . نهیمادرش بب یچشما یرو تو صالیاست

 خانم گذشت و یبه سرعت از کنار مل بعد



 حمام خودشو یاتاق خارج شد و تو از

 . کرد حبس

 آب داغ انیجر ریرو باز کرد ... ز دوش

 . هیگر ری... و بعد باز هم زد ز ستادیا

  

 ستیقرار ن دونستیم گهید ندفعهیا

 نهیبب شویبدبخت نیدرو باز کنه و ا مادرش

. 

 روز از اون اتفاق گذشته بود ... اون چهار

 که باعث شده بود به مرگ یشوم اتفاق

 بشه یراض خودش

 یوونیرفتار شده بود ... ح وونیح کی نیع . باهاش



 شلق خورد و لگد خورد و موهاش که

 بدتر از اون که یزیشد . چه چ دهیکش

 یاسم اون مرد لعنت شده رو نم یحت

  

 بل نیا یک دیفهم ینم ی؟ ... حت دونست

 سرش آورده ؟ اصل  اون آشغال االن رو

 مرد از یکه آرام داشت م ی؟ االن کجاست

 گیجغم ... اون کجا بود ؟ ... اون مرِد  نیا

 مونده بود ادشیرت ... اصل  حاال فط پست

 ... کرده ؟ کاریچ که

 نیکرد ؟ با ا یم کاریچ دیحاال آرام با و

 اومد ؟ اگه یکنار م دیننگ چطور با داغ



 کشت ! اگه ی،اونو م دیفهم یم پدرش

 ! کرد یاز غم دق م دیفهم یم مادرش

  

 یم کاریچ دیچاره با یگناه و ب یب آرامِ 

 ؟ کرد

#۱۵ 

 هیو گر ستادیدوش آب داغ ا ریز اونقدر

 سر پا ینا گهیتا از نفس افتاد . د کرد

 رو نداشت . بخار آب داشت خفه ستادنیا

 . سوخت یکرد و زخِم مچش م یم اش

 سرعت شامپو به موهاش زد و بدنش رو به

 رو بست . از پشِت در ریو بعد ش شست



  

 نا مفهوم حرف زدن مادرش رو با یصدا

 ریکرد البد ام. فکر  دیشن یدوم شخص

 . که از مدرسه برگشته رضاست

 و دیرنگش رو پوش یتنپوش صورت حوله

 کله پنهان کرد ینم دارش رو تو یموها

 . از حمام خارج شد و

 ! یکه اومد یکرد یکار خوب یلیخ -

 نداره ! من یروزا حال خوش نیهم ا آرام

 چشه ... تو باز زبونش رو بهتر فهممینم که

 ! یفهم یم

  



 موند و فکر کرد چه خکوبیسر جا م آرام

 اومده باشه ؟ ... از دنشیممکنه به د یکس

 عالم و آدم وحشت یبا همه  ییارویرو

 یکرد داغ ننگ رو ی. حس م داشت

 کرد هر یحک شده ... فکر م شیشونیپ

 فهمه یبهش نگاه کنه ، بلفاصله م یکس

 یلرزون یافتاده . با صدا یچه اتفاق براش

 : گفت

 ! یملمامان  -

 : خانم بلفاصله جوابشو داد یمل

  

 نیبب ایآرام جان ؟ ... ب یجانم ؟ اومد -



 ! یدار مهمون

 تونست حدس ینم ی؟ ... حت یمهمون چه

 شروع کردن به اریاخت ی. زانوهاش ب بزنه

 ررسیت ی. همون وقت مادرش تو دنیلرز

 قرار گرفت . آرام با حرکت دستش نگاهش

 : دیپرس

 ؟ هیک -

 : جواب داد یآزاد یخانم با صدا یمل

 ! استیمیک -

  

 ! بعد ایمیلحظه جا خورد ... ک کی آرام

 . دیتنش از نفرت و انزجار لرز ی همه



 خورد ... اونو یدختر بهم م نیاز ا حالش

 امروزش یها یمقصر بدبخت ییجورا کی

 یقدم تند کرد و تو ی. فور دید یم

 سیخ یبا حوله  یرفت . همونطور اتاقش

 نیتختخواب نشست و سرش رو ب ی لبه

 . گرفت دستاش

 بکنه ؟ یاومده بود که چه غلط ایمیک

 اومد ... ازش وحشت داشت یبدش م ازش

 یم ایمیشد ! ک یازش چندشش م ...

 فیافتاده ... اون راز کث یچه اتفاق دونست

  

 ییکسا یدونست ! اون و گل یرو م آرام



 کردن ... دایکه آرام رو پ بودن

 . کاش دیچیکامش پ یتلخ حقارت تو زهر

 راز تنها نیمرد و آرام رو با ا یم ایمیک

 ! ذاشتیم

 و تبدارش غرق بود و ضیافکار مر یتو

 : به در زد یکس

 !آرام ؟ -

  

 بود . آرام بلفاصله سرشو ایمیک یصدا

 کرد و نگاه خصمانه اش رو به بلند

 . راهش پرتاپ کرد به طرف در استقبالِ 

 تو ؟ امیشه ب یم -



#۱۶ 

 تونست ینداد ... نم یجواب چیه آرام

 چند لحظه صبر کرد و ایمیبزنه . ک یحرف

 نگرفت ، درو آروم باز کرد و یپاسخ چون

 لحظه نگاه کرد به آرام کیداخل .  اومد

  

 شیصورت فیلط یحوله  یتو دهیچیپ که

 نیی... و بعد سرش رو پا دیلرز ینفرت م از

 . انداخت

 ! دیببخش -

 گفت نویکه چرا ا دونستیهم نم خودش

 . دونست یآرام هم نم ...



 ! ینیمنو بب یخوا یدونم که نم یم -

 : بغضش رو قورت داد و رک گفت آرام

 ! نمتیبب خوامیآره ... نم -

 : خودش مچاله شد یتو شتریب ایمیک

  

 ... دو روزه چند بار بهت زنگ زدم نیا -

 یپشت تلفن برات بگم ... ول خواستمیم

 ! یخاموش بود همش

 ! صدات رو بشنوم یحت خواستمینم -

 یرحم بود ! تا چهار روز قبل کِ  یب چقدر

 بد نقدریا ایمیکرد قراره با ک یم فکرشو

 قی... رف یمیدختر خوب و صم نی؟ ا باشه



 چشم یتو ختیساله اش ! ... التماس ر ده

 : ایمیک یگربه ا یها

 فهمم ! ... من یآرام به خدا ... من نم -

 ! شم یم وونهیبده ! دارم د حالم

  

 . چشم هاشو بست آرام

 ! رونیبرو ب -

 آرام یباش یاز من عصبان خوادیدلت م -

 تا یدنبال مقصر باش خوادیدلت م ؟

 ؟ ... به یریو خودت آروم بگ شیبچزون

 خواستمی! من نم ستمیمن مقصر ن خدا

 خوردم بیتو فر نیبشه ! منم ع ینطوریا



 ... تو نیع !

 ! رونیاز اتاق من برو ب -

  

 کنم منو ببخش ! من یآرام التماس م -

 حالم خرابه ... تو یکاف یبه اندازه  خودم

 ! نکن بدترم

 گهیاحساس کرد که د کدفعهی آرام

 تونهینم یحت گهیتحمل کنه ... د تونهینم

 تنش یتو یزیبکشه . انزجار تند و ت نفس

 : زد غیج کدفعهیو  دیدو

 ! رونیبرو گمشو ب -

 نینفس شده بود ... ع مهیشدت خشم ن از



 افتاده باشه و یگودال یکه تو یگرگ

 ... بند نباشه ییجا چیبه ه دستش

  

 و هیکرد همون اندازه عصبان یم احساس

 . تونه بکنه ینم یغلط چیاندازه ه همون

 بلندش جا خورده غِ یج یاز صدا ایمیک

 ی... اصل  انتظارش رو نداشت ... ول بود

 : کرد خودشو جمع و جور کنه یسع

 ! ... تو آروم باش زمیباشه ... باشه عز -

 قدم جلو رفت کیدهنشو قورت داد و  آب

 : مردد گفت و

 ! بگم و برم یزیچ هیفقط ... فقط بذار  -



 ایمیبا نفرت ازش رو چرخوند . ک آرام

 : داد ادامه

  

 ! کیاومده بود بوت روزید یکی -

 با جرأت ایمینگفت ... ک یچیه آرام

 : ادامه داد یشتریب

 گفت ... اسمش یزن بود ، م کی -

 گفت یگفت ... م ی! م هیصابر ارمغان

 ... لِ یوک

 : کم رمق شد صداش

 ... که ... به تو هیهمون مرد لیوک -

#۱۷ 



  

 کامل  از حرارت افتاد و خاموش صداش

 دیکش ینفس نم گهید یو آرام ... حت شد

 کتابخونه ینگاهش خشک مونده بود رو .

 که ییهمه رمان ها یو رو شیمیقد ی

 بود ... و بدنش ... سرِد سرد ... انگار خونده

 باز هم یبا دلواپس ایمیمرده بود ! ک که

 : تر شد کینزد بهش

 آرام جان گوِشت با منه ؟ -

 ؟ خواستیم یچ -

 یب ایمیهم سرد و مرده بود ... ک صداش

 . دیبه خودش لرز یخود



  

 . گشت یدنبال تو م -

 بشه ؟ یکه چ -

 یم لتیدنبال آدرست و شماره موبا -

 ی! م نهیتو رو بب خواستی. م گشت

 باهات حرف بزنه ! ... من بهش خواست

 ! یکه رگت رو زد گفتم

 ... نگاه کرد ایمیسر چرخوند و باز ک آرام

 نگاهش خوند که یتو یچ ایمیک دینفهم

 : کرد و با حرارت ادامه داد اخم

  

 دیفهم یم دیآرام ... با دیفهم یم دیبا -



 تو یبه اندازه  دیسرت اومده ! با ییبل چه

 ! بکشه درد

 یبگه ... ول یزیچ خواستیم آرام

 یاز اتفاقات یادراک چی. ه یچ دونستینم

 افتاد ، یداشت پشت سر هم براش م که

 اتفاق خوبه کی نیا دیفهم ی. نم نداشت

 مغزش ازار و اذیت یبد ... انگار بعد از حادثه  ای

 ... بود دهید بیمثل تمام بدنش آس هم

 رنگ ایمیخرد شده بود . نگاه ک فهمش

 : و عذاب وجدان گرفت ترحم

  

 ؟ یازم ناراحت شد -



 : سر در گم جوابشو داد آرام

 ! دونم یدونم ! نم ینم -

 . دونست یواقعا  هم نم و

 کدوم چیلحظه در سکوت محض ... ه چند

 آرام فراموش یگفتن . حت ینم یچیه

 نفرت داره ... تا ایمیبود چقدر از ک کرده

 صداشو بلند کرد رونیخانم از ب یمل نکهیا

: 

 ! ببر واسه دوستت ییچا ایآرام ! ب -

  

 و سرش رو بلند دیکش یقینفس عم ایمیک

 گونه اش یو کف دستش رو رو کرد



 دی... آرام نگاهش کرد و تازه فهم دیکش

 . افتاده هیاون به گر که

 که با دیبرم ! ببخش دیبا گهیمن د -

 دیفکر کردم با ی... ول یشد تیاذ دنمید

 ! یبدون

 کرد و راه افتاد به یخداحافظ یلب ریز

 : در . آرام صداش کرد طرف

 بهش ؟ یمنو داد یشماره  -

 : آشکار جوابشو داد ریبا تأخ ایمیک

  

 ! آره -

 . ... رفت رونیبعد از اتاق ب و



*** 

#۱۸ 

*** 

 بود و نییبود کنار سفره . سرش پا نشسته

 زیتم یدرشت وسط سفره  یگل ها به

 . دست هاش تند و تند نون کردیم نگاه

  

 یکاسه  یکرد و تو یم زیرو ر سنگک

 . ختیر یم آبگوشت

 بابا جان . اگه خوامیمن صلح تو رو م -

 که خودت نهیا ی... برا گمیبهت م یزیچ

 ! ینینب یبینکرده آس ییخدا



 اون طرف سفره نشسته بود و نطق باباش

 خواستیخودش م الیکرد ... به خ یم

 . ارهیها رو از دل دخترش در ب کدورت

 یاومده بود ... نم ادشیهفته  کیاز  بعد

 آرام یداره با زخِم تازه  یچطور دونست

 . ده یره و عذابش م یم ور

  

 یکرد نگاهش نکنه ... سع یم یسع آرام

 ... کدوم از حرفاشو نشنوه چیکرد ه یم

 یهم چفت کرده بود و سع یهاشو رو لب

 . نزنه غیج یا کدفعهیکرد  یم

 نیا یتو یستی... ن یدونیآخه تو که نم -



 یم یچ یفهم ی! م ضنی! مردم مر جامعه

 کیبابا جان ؟ گوِشت با منه ؟! مردم  گم

 یرحم نم گهیشدن ! به همد ضیمر مشت

 ! کنن یرحم نم گهی! به ناموس همد کنن

 به صورتِ  ینگاه یخانم با نگران یمل

 : آرام انداخت و گفت شیآت کپارچهی

  

 نقدریا گهیآرام جان ، مامان ... بسه د -

 ! ! ناهارتو بخور یکرد زیر نون

 خانم ی. مل دیاصل  صداشو نشن آرام

 دست دراز کرد و قاشق رو خودش

 . دخترش گذاشت یانگشتا نیو ب برداشت



 به احمد آقا رفت و یچشم غره ا بعد

 : دیتوپ بهش

 ! باال منبر یرفت یخبه حاال ... سر ظهر -

 بار با ما کیبچه بعد از چند روزه  نیا

 یبد شیفرار یخوایسر سفره ... م نشسته

 !؟

  

 دهیگوشت و حبوبات کوب یآقا کم احمد

 و بدون ختیکاسه اش ر یرو تو شده

 از لحن تند زنش ناراحت بشه ، نکهیا

 : گفت

 ! چشم و گوشش باز شه خانم خوامیم -



 بفهمه من دی! با خوامیکه بدش رو نم من

 ! ستمین دشمنش

 سر حال بود ... آرام فکر کرد با لحنش

 برده که شرط بندی یکه البد تو خودش

 خانم هم حتما   یشنگوله ! مل ینطوریا

  

 خودش کرده بود که با شیفکرو پ نیهم

 : گفت یزاریب

 ! دیخب ... فهم -

 به جاِن جفت بچه هام ... صالح خان -

 یدختره رو تو هی شبایپر نیگفت هم یم

 چشم یخفت کردن و بردن ... جلو محل



 ! همه

 کاسه و یقاشقش رو رها کرد تو آرام

 کرد یبلوزش . حس م ی قهیزد به  چنگ

 ری. ام چنیپ یو روده اش دارن بهم م دل

 : دیزد و پرس سیبه قاشقش ل رضا

  

 !؟ یچ یعنیخفت  -

 : احمد آقا ادامه داد و

 ! شده یبد دوره و زمونه ا -

 ... تونست تحمل کنه ینم گهید آرام

 زیتوفاِن تند و ت کی نیتهوعش ع حالت

 قرارش یبود و ب دهیچیمعده اش پ یتو



 و دیسفره کنار کش یکرد . از جلو یم

 مامانش رو ی. صدا ییسمت دستشو دیدو

 : دیشن

 ! خدا مرگم بده ! ... آرام -

  

 انداخت و درو ییدستشو یخودشو تو آرام

 و بعد خم شد و دیسرش بهم کوب پشت

 معده یعق زد . تو ییروشو یکاسه  یتو

 کم یلینبود ، چون اون روزا خ یزیچ اش

 معده دیعق زد و اس ی... ول خوردیم غذا

 زهر مار یرو باال آورد . کامش مزه  اش

 سوخت و بعد یبود و راه گلوش م گرفته



 یوحشتناک تو یکم کم ... فکرها هم

 . کردن سیه سیشروع کردن به ه سرش

#۱۹ 

  

 : خانم با کف دستش محکم در زد یمل

 ؟ هوی؟ چت شد  یآرام جانم ... خوب -

 : گفت آرام

 ! امیخوبم ! االن م -

 خوب نبود ... افتضاح بود ! زانوهاش یول

 که ممکن بود یو با فکر اتفاق دیلرز یم

 تا غش کردن کردیباشه ... حس م افتاده

 یتو خیمشت آب  کینداره .  یا فاصله



 نگاه کرد به نهیو از آ ختیر صورتش

 . زرد و نزارش ی چهره

  

 ... ! یوا

 بکنه ؟ یچه غلط دیباردار باشه ... با اکه

 ! ی! وا ی! وا یوا

 ... اونقدر دیچیقلبش پ یتو یبیعج درد

 یبهش اجازه  یو کشنده که حت مهلک

 . دست لرزونش رو دادیکردن نم هیگر

 ... و درو باز کرد رهیکرد طرف دستگ دراز

 کرده خی! از درون  دیلرز یتنش م ی همه

 ! بود



  

 منتظرش ییخانم پشت در دستشو یمل

 لباسش ، آب نیبود ... آرام با آست ستادهیا

 : رو گرفت . مادرش گفت صورتش

 ! ستین یچی! ه یحتما  رو دل کرد -

 جی... سرش گ اوردیآرام تاب ن گهید یول

 یرفت . برا یاهیو چشماش س خورد

 رو وارید ی غهینخوره ، ت نیبا مخ زم نکهیا

 . ... و سر جا ولو شد گرفت

*** 

 ... آرام بود یکمد لباس ها یخانم پا یمل

 تازه شسته شده رو تا یلباس ها ی همه



  

 ... دیچ یکمدش م یزد و تو یم

 . اصل  انگار به زدیهم حرف م یهمونطور

 بهونه اومده بود تا خلوت آرام رو نیا

 کنه و باهاش حرف بزنه ... تند و خراب

 . زدیو حرف م کردیکار م تند

 ! بودم جوون بودم ... خوش بر و رو -

 ! خدا دهیبودم ! آفتاب و مهتاب ند پاک

 اونهمه نیکنه بابامو ... از ب رحمت

 ! که داشتم ، منو داد به احمد یخواستگار

 ... تختخواب یبود رو دهیدراز کش آرام

 به مادرش .... با نوک انگشتش اشکار پشت



  

 . مادرش دیکش یمتکا م یرو ینامفهوم

 زد و اون بدون یسر هم حرف م پشت

 . کردیبده ، فقط گوش م یجواب نکهیا

 دردش فقط پدرش بود ! کاش مثل کاش

 ! فقط دردش پدرش بود شهیهم

 اون وقتا که مثل االن نبود از دختر نظر -

 گفت ، همون یآقاش م ی... هر چ بخوان

 جور نیو ا یو عقد ینامزد ی! دوره  بود

 نبودها ! دختر و پسر شب زفاف زامیچ

 دخترا یهمه  نی! منم ع دنید یم همو

 ... خودش یکه بره به قربون یمثل بره ا ...



  

 ... عقد و بله رو دادم یسر سفره  رفتم

 ! پسره خوبه نیگفت ا یآقام م چون

 ... !روز مگه گذشته بود ؟ چند روز ؟ چند

 ... هفت ارهیکرد به ذهنش فشار ب یسع

 روزها حالت نی؟ هشت روز ؟ ... چرا ا روز

 رفت ؟ یم جیداشت ؟ چرا سرش گ تهوع

 از نظر تهوع آور بود ؟ یهمه چ نقدریا چرا

#۲۰ 

  

 باشم یحاال نه که منم اون وقتا ناراض -

 بر و رو داشت ! خونه اشی! بابات جوون ها



 یمرتبه تو کیداشت ... پول داشت !  هم

 مونیعقد و عروس یرفت و آمدا همون

 یواشکیو  ستادمیا واریکه پشت د بود

 دل نه صد دل عاشقش کی...  دمشید

 ! شدم

 ... دیو خسته خند تلخ

  

 دمیاون وقت که بله رو دادم ، تازه فهم -

 میکردم ! هنوز دو روز از عروس یغلط چه

 یبود که دعوا راه انداخت و زد تو نگذشته

 . گفت با بقال سر کوچه بگو بخند دهنم

 من یفهم ی! ... تو که نم یانداخت راه



 یحرفش به دلم اومد ! ... ول نیا چقدر

 تحمل کردم بدتر یکردم . هر چ تحمل

 . شد

 و دیکمد چ یلباسها رو تو یهمه  بلخره

 . آرام دیکش یقیکمد رو بست و آه عم در

 زد و به طرف مادرش یتختش غلت یتو

 : خانم گفت ی. مل دیچرخ

  

 سر نقدریاز همون اولش بد دل بود ! ا -

 یبا ناموس مردم گرم بود ... فکر م خودش

 یهم م شرط بندیهمه از قماش خودشن !  کرد

 . کرد یم شرط بندی ی! ... از همون جوون کرد



 به یمرِض کوفت نیبا ا مویزندگ ی همه

 نی. بازم خدا رو شکر هم دیکش شیآت

 ... سرمون ینگه داشت رو یباق سقفو

 ابونیکوچه و خ یتا االن آواره  واگرنه

 ! میبود

 نگفت . مغزش مشغول یچیباز هم ه آرام

 بود که بخواد با مادرش یزیاز اون چ تر

  

 به یخانم دست یبشه . مل همصحبت

 . و از جا بلند شد دیکش زانوش

 پدرت اعتنا یبه خاطر من ... به حرفا -

 ! ! بذار هارت و پورتش رو بکنه نکن



 یجنبوند . مل یحواس یسرش رو با ب آرام

 به لب نشوند و گفت یمحزون لبخند خانم

: 

 ی... راحت م یازدواج کرد یانشاا... وقت -

 ... خودت یسر خونه زندگ یری! م یش

 سرش یکاسه  یآرام تو یچشما ندفعهیا

 زل زد یبیو غر بیو به حالت عج دیچرخ

  

 خانم جا خورده از نگاه یمادرش . مل به

 قدم کی... آب دهنش رو قورت داد و  اون

 . عقب برداشت به

 خب ... منم برم به کارام برسم ! تو هم -



... 

 ... مامان -

 به یخانم ساکت شد ... آرام تکون یمل

 . داد و بعد از جا بلند شد خودش

 ؟ یذار ی! م رونیبرم ب خوامیمن م -

 مامان جان ؟ یبر یخوایکجا م -

  

 مامانش بدون پلک زدن یچشما یتو آرام

 سر هم یکرد دروغ یموند و سع رهیخ

 : ... بعد گفت کنه

 یتو ای! حاال ...  ایمیک شیپ رمیم -

 هی میرفت دمی... شا میمون یم کشیبوت



 ! میزد یدور

 خانم یمل یچشما یتو یخوشحال برق

 شد که آرام یم یهفته ا کیشد .  روشن

 چیخونه حبس کرده بود و ه یتو خودشو

 ... نه ایمیک شیرفت . نه پ ینم جا

 بلخره دلش نکهیبهتر از ا ی. چ آموزشگاه

  

 رفتن کرده بود ؟ با رونیب هوس

 : جواب داد ییخوشرو

 ها قربونت برم ! برو ! برو ! چرا از من -

 ؟ یریگ یم اجازه

 خودشو مجبور کرد لبخند نصفه و آرام



 یبه لب بشونه . کف دستاشو رو یا مهین

 خانم بعد از یو منتظر شد تا مل دییسا هم

 گهید یکردن چند تا قربون صدقه  فیرد

 رفت . اون وقت هجوم رونیاز اتاقش ب ،

 طرف کمد لباسش و پالتو و شال برد

  

 رونیب نشیرنگش رو با شلوار ج یمشک

 . و تنش کرد دیکش

#۲۱ 

 بار و کیتحمل نداشت ... مرگ  گهید

 رفت دکتر و یم دیبار ! با کیهم  ونیش

 به یفکر دینه . با ایباردار شده  دیفهم یم



 از نکهی... قبل از ا داشتیخودش بر م حال

 . هم بدبخت تر بشه اون

  

 رو هم فشیو ک دیلباساشو پوش یتند به

 دیکردن نداشت . با شی. وقت آرا برداشت

 یصدا هویرفت ...  یتر م عیچه سر هر

 . ... بلند شد لشیموبا زنگ

 حرکت موند یچند لحظه دستاش ب یبرا

 یصفحه  یخورد رونگاهش ُسر  ...

 کشیکوچ ی نهیآ زیم یکه رو لشیموبا

 ! بهیغر یشماره  کی... و  بود

 رو برداشت و یقلبش تند شد . گوش تپش



 : جواب داد دیترد با

 !الو ؟ -

  

 زن جوون کی یمیگرم و صم یصدا

 : گوشش یتو دیچیپ

 !سلم ! آرام خانم ؟ -

 و شییخرما یموها یدستش رفت رو آرام

 . پس زد شیشونیپ یرو از رو اونا

 شما ؟ -

 ... ! ... اممم یمن ارمغانم ! ارمغان صابر -

 اطیو با احت رونیرو فوت کرد ب نفسش

 : کرد اضافه



 ؟ ادیاسمم به نظرتون آشنا نم -

  

 ... حس کردیم یچارگیحس ب ارمغان

 : ... آهسته لب زد یسست

 ! نه متاسفانه -

 باهاتمن از طرف موکلم تماس گرفتم  -

. 

 !موکلتون ؟ -

 اگه دی! شا یفراز حاتم یبله ، آقا -

 با میصحبت کن یو حضور میبذار یقرار

 ... هم

 . تماس رو قطع کرد یا کدفعهیآرام  و



  

 بود . چون حاال دهیاز رخش پر رنگ

 دهیاسم رو از کجا شن نیاومده بود ا ادشی

 لشیگفته بود وک ایمی... ک ایمیک ... !

 دنبالش ... گفته بود شماره اش رو اومده

 ... گور دی! دل آرام از نفرت لرز خواسته

 تونست ی! نم لشیخودش و وک یبابا

 ! حرف بزنه ... تحملش رو نداشت باهاشون

 باز هم شروع کرد به زنگ لشیموبا

 دستاش . به سرعت تماس ونیم خودش

 لیکرد و بعد از گذاشتن موبا جکتیر رو

 . رفت رونیحالت پرواز ... از اتاق ب یرو



  

*** 

 ادهیپ ایمیکه ک یاز وقت قهیده دق با  یتقر

 آرام یبود و رفته بود به طرف خونه  شده

 یمرتبه  یگذشت . ارمغان برا یم ،

 رو چک کرد ، بعد لشیساعت موبا چهارم

 کوچه یبه طرف دهانه  دیکش گردن

 چیه ی... ول نهیو آرام رو بب ایمیک دیشا

 ! نبود یخبر

 یگفت و با انگشتاش رو ینچ کلفه

 ضرب گرفت ... بعد طاقتش تموم فرمون

 نیش رو باز کرد و از ماشکمربند.  شد



  

 کرده بود دیتأک یلیخ ایمیشد . ک ادهیپ

 بکنه یبشه و کار ادهیپ دیارمغان نبا که

 یباعث جلب توجه مردم بشه ... ول که

 به ینگاه کیفکر کرد بهتره  ارمغان

 . بندازه اطراف

 بافت با  یبود که تقر یمیقد ی محله

 رو حفظ کرده بود ... از اون شیسنت

 ها و کاسبا هیهمسا یکه همه  ییجاها

 شناختن و با هم سلم یرو م گهیهمد

 آرام یکه خونه  یداشتن . کوچه ا کیعل

 بود با کیبار یکوچه  کیبود ...  توش



  

 شد و یآب که از وسطش رد م یجو کی

 . رو نبود نیماش

 پالتوش یها بیج یدستاشو تو ارمغان

 . دیکوچه کش یتو یکرد و و سرک فرو

 بودن یتا پسر بچه مشغول توپ باز چند

 ! و آرام نبود ایمیاز ک یخبر چیه ...

 و باز هم خواست دیکش یپووف یدیناام با

 دیبشه و منتظر بمونه که د نشیماش سوار

 بلخره از ایمیباز شد و بعد هم ک یدر

 ! ییاومد ... تنها رونیآرام ب ی خونه

  



#۲۲ 

 بود ومدهیجا خورد ... آرام ن یحساب ارمغان

 ی هیفحش دادن و تخل یبرا یحت یعنی .

 خشمش هم حاضر نبود اونو احساس

 !؟ نهیبب

 یو سر خوردگ تیاحساس عصب اریاخت یب

 . مشتش رو آروم به ران پاش کردیم

 داد ؟ تا یم یچ دی. جواب فرازو با دیکوب

 اش کرده بود با وانهیحاال هم فراز د نیهم

 . هاش و اصرارهاش تماس

  

 کرد و یتند و تند طول کوچه رو ط ایمیک



 : رو به ارمغان رسوند و گفت خودش

 محل ی؟ ... اهال نیشد ادهیشما چرا پ -

 ... بخوان دیفضولن ها ! شا یلیخ

 : وسط حرفش دیپر ارمغان

 !؟ ومدین -

 ! نبود -

 . دیکش ینفس راحت اریاخت یب ارمغان

 ! بود ومدنی، بهتر از ن نبودن

 ایمیشدن ... ک نیدو دختر سوار ماش هر

 : گفت

  



 دیبد شد ! مامانش منو د یلیخ یوا -

 تعجب کرد ... گفت آرام که اومده بود یکل

 ! ... خدا رو کیبوت ادیتو ! گفته م شیپ

 یباباش نبود که بفهمه ! واگرنه شر م شکر

 ! شد

 ؟ میکن کاریچ دیخب با -

 ! هم که خاموشه لشیدونم ! موبا ینم -

 ! هم که زنگ زد ، خاموش بود مامانش

 ! دونم کجا رفته ینم

 و نگاهش رو به دیاخماشو کش ارمغان

 هم بد یلیخ دیدوخت . فکر کرد شا روبرو

  



 یوچه براک یانداختن آرام تو ری... گ نشد

 بود که نیساده تر از ا یلیزدن ، خ گپ

 رونیخونه اش ب یوارهایاز پشت د اونو

 تهش به یداشت ... ول ی. معطل بکشه

 ! دیرس یم یا جهینت

 : دیپرس ایمیک

 ؟ دیکن کاریچ دیخوایحاال م -

 که رفته ییمونم ! هر جا یمنتظرش م -

 ! گهیخونه اش د گردهی... بلخره بر م باشه

 انداخت و اضافه ایمیبه ک یکوتاه نگاه

 : کرد

  



 نهمهیا یتون یالبته متوجهم که تو نم -

 ! ازت یرو بسته نگه دار کیدر بوت مدت

 ... ندارم که یتوقع

 : سرش رو تکون داد و گفت ایمیک

 نه ... نه عب نداره ! اگه قرار باشه شما -

 کی... من حاضرم بوت دیبه آرام بکن یکمک

 ! ببندم رو

 : بهش زد یلبخند کوتاه انارمغ

 ! ممنونم -

 تعارفش رو ایمیرو شکر کرد که ک خدا

 نگرفت و باهاش موند . اون تا حاال یجد

  



 . شناختش یبود و نم دهیرو ند آرام

 ! بود از مقابلش رد بشه و نفهمه ممکن

 ... دوست انگار وفا دار نی... ا ایمیک یول

 . تونست کمکش کنه یم

 ؟ یآرام دوستچند وقته با  -

 میدوست رستانیوقته ! از اول دب یلیخ -

 هم ! بعدش اون رفت دانشگاه ... منم که با

 یدرس خوندن نداشتم ، اومدم پ حس

 . میکاسب

 دانشگاه ؟ یخونده تو یچه رشته ا -

 ! یسیزبان انگل یمترجم -

  



 دییگفت و سرش رو به تأ یاوهوم ارمغان

 . داد تکون

#۲۳ 

 با تو قهره ؟اون وقت االن  -

 . شد نیغمگ ایمیک نگاه

 ! آره -

 وسط نیا یچرا ؟ مگه تو چه کاره بود -

 ؟

  

 ! یبه اون مهمون ادیمن بهش گفتم ب -

 ! هم نداشتم یری؟ ... تقص دیدون یم

 ! هیاونجور یدونستم مهمون یهم نم خودم



 ی، گفت مهمون ی، گل لمونیاز فام یکی

 تاالر دنبال چند تا خدمه ریو مد مختلطه

 گرده که دهنشون چفت و یموقت م ی

 گهیشبه د کی میداشته باشه ! گفت بست

 ! ! آرام هم پول الزم بود شهینم یطور ...

 و سرش رو چرخوند دیکش یقیعم نفس

 . بسته ی شهیش طرف

  

 سوال ازتون بپرسم هیشه منم  یحاال م -

 ؟ -

 ! ، حتما   بله

 که آرامو دیاصرار دار نقدریا یچ یبرا -



 نیکه ... فکر کرد نهی؟ منظورم ا دینیبب

 !؟ دیبگ یبهش چ دیخوا یم که

 بگه ، خوب یزیچ نکهیقبل از ا ارمغان

 بهش بگه ؟ یکرد . واقعا  قرار بود چ فکر

 بده هید شنهادیبهش پ ایتأسف کنه  ابراز

 اون یتو یکرد هر حرف ی؟ حس م یچ ای

 ی. تو زهیآم نیتوه ییجورا هی...  تیموقع

  

 و ریبگ هید ایبه دختره بگه ب دارید نیاول

 رو کم کن ؟! ... اصل  مگه آرام دنبال شرت

 ادشیو حقوقش اومده بود ؟ اصل  حق

 !؟ هیکرده ک ازار و اذیتکه بهش  یاون بود



 داره که اون بخواد یدونم ! بستگ ینم -

 ! بشنوه یچ

 : زد ینیلبخند غمگ ایمیک

 ! بشنوه یچینکنم اون بخواد هفکر  -

 هم به دیکرد ... شا نیبهتون توه دیشا

 !؟ هی! اسمش چ یکه ... راست ییآقا اون

  

 ... سوال دیلبش رو جو یگوشه  ارمغان

 گرفت ... و گفت دهیرو علنا  ناد ایمیک آخر

: 

 هر ی! من خودم رو برا ستیمهم ن -

 ! آماده کردم یبرخورد



 . ... نگاه کرد لشیباز هم به ساعت موبا و

*** 

 . خلوت و ساکت بود شگاهیآزما یفضا

 . رو باز کرد و وارد شد یا شهیدر ش آرام

 سالن نبود ، به جز یتو یکس چیه

 کیسرام دنیکش یکه مشغول تِ  ینظافتچ

  

 بود . آرام بزاق دهنش رو دیسف یها

 رفت به طرف میداد و مستق قورت

 با کیو پ کیزن ش کی.  یچوب شخونِ یپ

 دِ یو قشنگ و روپوش سف ظیغل شیآرا

 ینشسته بود . آرام سع ستمیپشت س تنگ



 . لرزش بدنش رو متوقف کنه کرد

 ! سلم -

 ! دیی! بفرما زمیسلم عز -

 خانم دکتر رو به ینسخه  یبرگه  آرام

 رو فشیبنِد ک یداد و بعدش دو دست زن

  

 دهیبه صورِت رنگ پر ی. زن نگاه گرفت

 : آرام انداخت ی

 شماست ؟ یبرا شیآزما -

 ! بله -

 چند سالتونه ؟ -

 : بازم آب دهانش رو قورت داد آرام



 ! و دو ستیب -

 ستمیس یتو یزیتکون داد و چ یسر زن

 : کرد ... بعد گفت ثبت

 یهشتاد و هفت هزار و پونصد تومن م -

 ! شه

  

 آدم چوقتیخدا رو شکر کرد که ه آرام

 ته کارتش پول شهینبود و هم یولخرج

 سر تکون داد و عابر کارتش ی. فور داشت

 در آورد و به طرف زن فشیک یاز تو رو

 . گرفت

 لحظه با تعجب به لرزش دست کی زن



 : نگاه کرد آرام

 ؟ سردته ؟ زمیحالت خوبه عز -

 : تند و تند سرش رو تکون داد آرام

 کشه یخوبم ! خوبم ! چقدر طول م -

 حاضر شه ؟ جواب

  

 بره ! رمزت یزمان م با  یتقر یساعت کی -

 ؟ هیچ

 کیرمزش رو گفت ... و زن بعد از  آرام

 کیکوچ دیکارتش رو با رس قهیدق

 . داد لشیتحو

 نی، آست یریاتاق نمونه گ یبرو تو -



 ! انیرو باال بزن تا ب لباست

#۲۴ 

  

 کرد و بعد رفت به یلب تشکر ریز آرام

 که زن اشاره کرده یکیاتاق کوچ طرف

 و بلند که کنار یقهوه ا یصندل کی.  بود

 یرو به جالباس فشیبود ... آرام ک پنجره

 نیآست کیکرد و بعد  زونیاتاق آو یتو

 نشست یصندل یرو در آورد و رو پالتوش

 و ریحالش خوب نبود ... دلش مثل س .

 . دیجوش یم سرکه

 ... اومد ادشیهم فشرد و  یرو پلکاشو



 دکتر یکه تابلو شیساعت پ مین نیهم

 یبود و وارد شده بود . تو دهیرو د زنان

 ... شد ینم دایپ یخال یانتظار صندل اتاق

  

 زیسرش شلوغ بود . رفت و پشت م یمنش

 : ... گفت ستادیا یمنش

 ! خوامیم تیزیوقت و -

 : بهش نگاه نکرد یحت یمنش

 ندارن یخال میخانم دکتر تا گهیامروز د -

 ! دیریپس فردا نوبت بگ یبرا دیتون یم !

 ! بشم نهیمعا دیامروز با نیمن هم یول -

 ! هیضرور کارم



 : جواب داد یکلفه و از خود راض یمنش

  

 ! شما هیهمه کارشون ضرور زمیعز -

 دییکه ! بفرما دیستیجدا بافته ن ی تافته

 ! دیریمنو نگ وقت

 افتاده بود ... باورش هیبعد آرام به گر و

 چشم اونهمه یواقعا  جلو یشد ، ول ینم

 ... افتاده بود هیبه گر آدم

 دیفهم ی! م هیگم کارم ضرور یخانم م -

 ؟ یچ یعنی دیفهم یم یکار ضرور ؟

 و درمونده اش دیشد ی هیاز گر یمنش

 شده بود ... و ظاهرا  خانم دکتر هم شوک



  

 بود که در اتاقش رو باز دهیشن صداشو

 . اومد رونیو ب کرد

 !؟ نجایچه خبره ا -

 گفته بود آرام رو خارج از یبعد به منش و

 . .... بفرسته اتاقش نوبت

 اتاق یاومد تو گهیزن د کی ندفعهیا ....

 مثل یبود ، ول ریپ یکی نی. ا یریگ نمونه

 روپوِش تنگ و کیداشت و  شیآرا یقبل

 . یساق بلنِد قهوه ا یها چکمه

 . جابجا شد و سلم کرد یصندل یرو آرام

 . جوابش رو داد ییبا خوشرو زن



  

 ... ! نگران نباش زمیخب دراز بکش عز -

 ! یکش یدستم سبکه ! اصل  درد نم من

 ی. رو دیآرام نخند ی... ول دیخند و

 و دستش رو دیکامل  دراز کش یصندل

 گذاشت که زن گفته بود و ییجا همون

 لبش ی، گوشه  شیانتظار سوزن آزما در

 . دیجو رو

 . دستش بست یکش رو به باال زن

 و دو سالته ؟ ستیب یگفت -

 : جواب داد یفیضع یبا صدا آرام

 ! بله -



  

 یچشم ریرگش و ز یرو دیالکل مال زن

 : بهش انداخت یبیعج نگاه

 یفور شیشده که خانم دکتر آزما یچ -

 ؟ یخواسته ؟ متأهل برات

 یجواب بده ... حس بدبخت یموند چ آرام

 دیزن باال پر یابرو یلنگه  کیکرد .  یم

: 

 ؟ یستین -

 ! چرا ، هستم -

 کرد به یلبش رو گاز گرفت و بعد سع باز

 : بده یشاخ و برگ دروغش



  

 ! جدا شم خوامی... م میبا هم مشکل دار -

 که یمگه تو چند ساله ازدواج کرد -

 !آخه ؟ ستین فتی؟ ح یدنبال طلق حاال

 ! و الس زدنته یوقت نامزد باز االن

#۲۵ 

 رگ ینگفت . زن سرنگ رو تو یچیه آرام

 . آرام از دیفرو کرد و خونش رو کش آرام

 بعد یچشماشو بست ... چند لحظه  درد

 . رگش احساس کرد یالکل رو رو یخنکا

  

 دراز نجایهم خوادیتموم شد ! دلت م -



 ! تا جوابش آماده بشه بکش

 یلب تشکر ریسرش رو تکون داد و ز آرام

 بهش حس یاون صندل ی. بودن رو کرد

 داخل اتاق گرم بود و ی. هوا دادیم یخوب

 یکرد ، م ینگاه م رونیپنجره که به ب از

 آذر رو با یآسمون خاکستر تونست

 . باز نهیها بب نیها و آدم ها و ماش درخت

 و دکمه هاشو بست دیپالتوش رو پوش هم

 نهیس یگره کرده رو ییبعد با دست ها ...

 . رونیشد به ب رهی... خ اش

  

 ! یحاتم فراز



 بل نیکه ا یشد کس ی... باورش نم ایخدا

 محبوب گرِ یباز کیسرش آورده بود ،  رو

 در حال اکران لمیف کیکه  ی! کس بود

 یهمه  یتابلوها یو عکسش رو داشت

 . شد یم دهیشهر د ینماهایس

 ایمیقبل بود که با ک یسه هفته  اتفاقا  

 . خودش دنیرو د لمشیو ف نمایس رفتن

 یکمد لمیف کیدوست داشت  شتریب

 به زور متقاعدش کرد تا ایمیک ی، ول نهیبب

 یکه فراز حاتم ننیرو بب یلمیف همون

  

 گفت روش ینقش مکمل داشت ! م یتو



 ! داره کراش

 بود ! آخه فراز دهیآرام بهش خند چقدر

 ... نبود افهیهم خوش ق یلیخ یحاتم

 یمناسب کلیبلند بود و ه با  یتقر قدش

 بود . با یو چهره اش کامل  معمول داشت

 یپر ... ول یو ابروها یمشک یموها اون

 یعاد نیا ی، دروغ چرا ؟ با همه  خب

 ! جذاب بود بودنش

 تشیجذاب نیقسمت بزرگ از ا کی دیشا

 خوبش ... واسه یها یبه باز گشتیبرم

  

 برده مرغیدر حال اکرانش س لمِ یف نیهم



 بورس بود ی. رو گهید ی زهیجا یو کل بود

 ! رفت یخوب فروش م لماشیف ...

 بود که یاون همون آشغال ی... آره ، ول آره

 ! بدبخت کرد آرامو

 یوجود آرامو لرزوند ... حس خفگ انزجار

 که اون اتفاق یدست داد . اون روز بهش

 شوک بود که یو تو دهیترس نقدری، ا افتاد

 ... شناسه یآدم رو م نیبفهمه ا نتونست

 یزیکرد ، چ یبهش فکر م یوقت بعدها

 ادشیذهنش به  یروحِ شناور تو کی مثل

  

 باورش نشد ... باورش نشد یآورد ... ول یم



 دو ساعت قبل از نیاسم رو هم نیا تا

 . دیشن یارمغان صابر زبون

 ! یحاتم فراز

 کاش یرفت به جهنم ! ا یکاش م یا

 که بدبختش کرده یشد ! کس یم رسوا

 کی یو اونو رسونده بود به اونجا ... تو بود

 از شدت دلشوره تا کهی... در حال شگاهیآزما

 . نداشت یفاصله ا جنون

 یقبل ... وقت یقیاومد از دقا ادشیهم  باز

 اتاق خانم دکتر شد و از شدت وارد

  

 و حالت تهوع یچارگیو ب هیو گر استرس



 : دیپاهاش بند نبود . خانم دکتر پرس یرو

 برات یحالت خوبه ؟ بگم خانم منش -

 ؟ ارهیآب ب وانیل کی

 و چوندیسرش رو به چپ و راست پ آرام

 درهم قفل زیم یدکتر دستاشو رو خانم

 : کرد

 ؟ هی... مشکل چ زمیخب عز -

 تر چارهیب یاحساس شرم داشت ، ول آرام

 : بود که بخواد دروغ بگه یاون از

 ! شده ازار و اذیتبه من  -

  

 دکتر جا خورد ... سرش رو عقب خانم



 : دی... بعد پرس دیکش

 ؟ شیچند وقت پ -

 فکر کرد ... چند وقت گذشته بود ؟ آرام

 یسال ... ول کی یخودش به اندازه  یبرا

... 

 ! ده روز -

 ! ده روز گذشته ... اونوقت حاال ایخدا -

 !دکتر ؟ یایم تو

  

 و بر افروخته از جا بلند یدکتر عصب خانم

 ... آرام آب دهانش رو قورت داد و به شد

 . تختش چنگ زد شکمِ 



 دیدراز بکش ... با نهیتخِت معا یبرو رو -

 ! سرت آورده ییچه بل نمیبب

 ! نه -

 یبلند شد ... همه  یصندل یاز رو آرام

 . دیلرز یم تنش

 ... جلو رفت و دیاضطرابش رو فهم دکتر خانم 

 اون گذاشت و با یشونه  یرو رو دستش

 یها شهیاز پشت ش یخالص یمهربان

 : نگاهش کرد نکشیع

 ستیدلم ... الزم ن زیعز ستین یمشکل -

 ! من فقط یخجالت بکش ای یبترس

 دهید یبیکمکت کنم که اگه آس خوامیم



 ! ی، خوب ش یباش

#۲۶ 

  

 زانوهاش یشجاعتش رو تو یهمه  آرام

 که نهیکرد و به طرف تخت معا جمع

 یچوب شنیپارت کیاتاق ، پشت  یانتها

 ، رفت . بود

 بدنت یرو شیهنوز کم و ب و اذیتازار آثار  -

 اون یان ا یمطمئنا  د ی... ول هست

 ده روز یاز رحمت پاک شده ! گفت وونیح

 !؟ شیپ

 : بسته جواب داد یبا چشما آرام



 ! بله -

 ؟ یندار یسوزش ایدرد  -

 ... دو روز اول یکی ینه ... ول گهیاالن د -

 یتا کامل  خوب بش یکن مصرف پماد دینداره !  با یتعجب -

 ی! م

 ! یبلند ش یتون

.... 

 ؟ یآرام ربان -

 سرش رو از پنجره چرخوند و به هوی آرام

 . نگاه کرد شگاهیآزما مسئول

 بله ؟ -

 ! اومد شتیجواب آزما -



 رو از شیآزما یو برگه  دیاز جا پر آرام

 : زن چنگ زد دست

 ؟ یمنف ای؟ مثبت  هیجوابش چ -

  

 ! نشون بدهبه خانم دکتر  -

 ! رفت و

 تونست یپاهاش بند نبود . م یرو آرام

 یرو باز کنه و جواب رو بخونه ، ول برگه

 ... رو نداشت . اگر جواب مثبت بود دلش

 گفت تا یبهش م یحداقل کس دیبا

 یداد . مطمئنا  خانم دکتر م یم شیدلدار

 یتو یچه خاک دیصورت با نیدر ا دونست



 ! کنه سرش

 شگاهیرو برداشت و از آزما فشیک یفور

 . مطب خانم دکتر دیدو رونیب با  یتقر

  

 بود ... و سالن انتظار نییپا ی طبقه

 یاونو م گهید یشلوغ . منش همچنان

 رنجش رو هم از یو البد قصه  شناخت

 : بود دهیدکتر شن خانم

 که ضیپشت در منتظر بمون ... مر -

 ! ، تو برو رونیب اومد

 کرد و پشت در یسر سر یتشکر آرام

 دیده سال طول کش ی. به اندازه  ستادیا



 قرار بود و مضطرب . کاش یآرام ب ...

 ... لجن یباز نیشد ا یتموم م زودتر

  

 چقدر بدبخت شده دیفهم یزودتر م کاش

! 

 یاومد ... آرام ب رونیب یباز شد و زن در

 وارد اتاق شد . خانم دکتر وسط یمعطل

 . بود ستادهیا اتاقش

 !؟ خب -

 . رو به طرفش گرفت شیآزما یبرگه  آرام

 دکتر چند لحظه در سکوت مطالعه خانم

 : ... بعد سرش رو تکون داد کرد



 ! یستیخب ... خدا رو شکر ، باردار ن -

  

#۲۷ 

 ! اوه -

 ... بود که آرام تونست بگه یزیتنها چ نیا

 . نشست یصندل یعقب رفت و رو بعد

 خواستیکرد ... دلش م یم یسبکبال حس

 نهمهی. چطور ممکن بود وسط ا بخنده

 حس رو داشته باشه ؟ نیا یبدبخت

 یلیاز اول هم بهت گفتم ... امکانش خ -

 یباردار میده روز عل یهست . تو نییپا

 ... شه ینم مشخص



  

 ... حالت تهوع نهمهیپس ... پس ا -

 نی! تو به خودت تلق زمیعز هیعیطب -

 ... بدن مناسب یکه باردار یبود کرده

 !  دهیواکنش نشون م ذهن

 . خانم دکتر دیکش یقینفس عم آرام

 : زشیپشت م برگشت

  

 یومدی ینم رید نقدریکاش ا یا یول -

 اتفاق افتاد نیکه ا ی! اگه همون وقت شمیپ

... 

 دمیفهمیبودم ! نم جیحالم بد بود ! گ -



 ! کنمیم کاریچ دارم

 مورد یشخص یدونم وقت ی! م قا  یدق -

 یکه م یکار نی... اول رهیگیقرار م ازار و اذیت

 یو مسواک م کنهیکه حمام م نهیا کنه

 خودشو از کنهیم ی... سع ییجورا هیو  زنه

 مدارک جرم نایا یپاک کنه ! ول یآلودگ

 ... شن ! بهرحال یکه پاک م هستن

  

 یلیمورد خ نیقانون هم در ا متأسفانه

 ! مخصوصا  اگر طرف مقابلت ستین قاطع

 تو حداقل یباشه ! ... ول یگردن کلفت آدم

 خانواده ات بگو ... خجالت نکش ! تو که به



 ! یمرتکب نشد یگناه

 ی... به خانواده اش م دیخند یبه تلخ آرام

 کیشر نکهیا ی؟ پدرش ... به جا گفت

 کشت ! حاضر بود یباشه ، اونو م غمش

 کرد ! خانم یکارو م نیبخوره که ا قسم

 نسخه برداشت و شروع یبرگه  کی دکتر

 : به نوشتن کرد

  

 سمینو یپماد م کیمن برات قرص و  -

 که به بدنت وارد شده خوب یبیتا آس ...

 یلیباشه اگه به هر دل ادتی!  بشه

 یبر شیپ یو قانون یکن تیشکا یخواست



 یپزشک یمن حاضرم برات نامه  ...

 ... حتما  و حتما   گهید زیچ کی. و  سمیبنو

 یناراحت نیروانشناس مراجعه کن ! بار ا به

 ! به دوش نکش ییتنها رو

 حرکت جدا کرد و به کیبعد برگه رو با  و

 . ... آرام گرفت سمتِ 

*** 

  

 . ظهر گذشته بود کی ساعت

 هنوز منتظر برگشتن آرام ایمیو ک ارمغان

 ینشسته بودن . ارمغان برا نیماش یتو ،

 اون انتظار رو قابل تحمل تر یکم نکهیا



 ضبط چی، دست دراز کرد و پ کنه

 یوالدیو زییپا ی. صدا چوندیرو پ نشیماش

 . دیچیفضا پ یتو

 و نگاه به ساعت دیکش یا ازهیخم ایمیک

 نیکه ا دیکرد . ارمغان فهم شیمچ

 باب طبع کیکلِم کلس یب یها یقیموس

 حواسش نکهیا ی. فکر کرد برا ستین اون

  

 کیاز زمان پرت کنه ، بهتره باز هم  رو

 . شروع کنه مکالمه

#۲۸ 

 ؟ یرو دوست ندار یقیموس نیا -



 کرد لبخند بزنه ینگاهش کرد و سع ایمیک

. 

 دونم ... گوش نکردم تا حاال ! به ینم -

 ! ادیجالب م نظر

 : سرش رو تکون داد و گفت ارمغان

  

 شد انتظارمون ! منو یطوالن یلیخ -

 ! یخجالت زده کرد یحساب

 یکارا رو برا نینه ! عب نداره ! من ا -

 ! کنم یم آرام

 ؟ یدوست دار یلیآرام رو خ -



 یمیمعلومه که دوستش دارم ! صم -

 می... مثل خواهر بود مهیآدِم زندگ نیتر

 کیو  رستانی. سه سال دب گهیهمد یبرا

 کیبا هم پشت  یدانشگاه شیپ سال

 . مینشست یم مکتین

  

 یبود ؟ از اون بچه ها یجور دخترچه  -

 !و آروم ؟ درسخون

 : دیخند ایمیک

 نه ... معلومه که نه ! درسخون بود یوا -

 بار کلس اول کیآروم نبود اصل  !  یول ،

 ! میبود اخراج بش کینزد رستانیدب



 چرا ؟ -

 از یکی... بعد با  میبود شگاهیآزما یتو -

 هی. آرام  میداشت یشوخ دوستامون

 انجام داد ... هنوز یچندش آور حرکت

 ! مارو از رمیگیحالت تهوع م وفتهیم ادمی

  

 پرت هویالکل در آورد و  ی شهیش یتو

 ! طرف دوستمون کرد

 عق یرو کج و کوله کرد و ادا صورتش

 بلند یدر آورد . ارمغان با صدا زدن

 : ادامه داد ایمی... ک دیخند

 از شانس گندمون ... همون موقع معلم -



 ... راهرو یشد از تو یهم رد م مونیاضیر

 فکر کرد زنده است ! چنان دیکه د مارو

 زد که گوش همه کر شد ! ... کارش یغیج

 ! مارستانیبه ب دیرس

  

 یشد ... آه نیدفعه صورتش غمگ کی

 . و سرش رو تکون داد دیکش

 یبابا هی؟ ... بعد از اون قض دیدون یم -

 کرد . مدرسه هر تشیاذ یلیخ آرام

 یهفته اخراج کرد . ول کیرو  دومون

 دختر نیداده بود که ا ریآرام ... گ یبابا

 ماه کی کیمدرسه بره ! نزد خوادینم گهید



 ییخونه . کار به جا یکرد تو حبسش

 رفت مونیاضیکه همون معلم ر دیرس

 ... حرف و واسطه یشون و با کل خونه

 . کرد آرام رو ول کنه یآقا رو راض احمد

  

 ... آروم تر شد ییجورا هیاز اون آرام  بعد

 ! شد سرکوب

 سرش رو آروم تکون داد . قبل  هم ارمغان

 ... هیآرام آدم بد اخلق یبود که بابا دهیشن

 یهم نم یخودکش یماجرا نیا یحت

 اریاخت یربط به اون باشه . ب یب تونست

 . آرام سوخت یبرا دلش



 آرام تک فرزنده ؟ -

 رهیداره که م کیداداش کوچ کینه .  -

 . چهارم کلس

 است ؟ کارهیباباش چ -

  

 دور و نیمغازه سوپر مارکت داره هم -

 . هیخونگ اطی. مادرش هم خ ورا

 گفت و باز هم خواست یاوهوم ارمغان

 دیارمغان از جا پر هویبپرسه ... که  یزیچ

: 

 ! اِه ... اوناهاش آرام -

#۲۹ 



 تپش قلب ارمغان هزار برابر شد . سر هوی

 نسبتا   یو نگاه کرد به دخترک چرخوند

  

 یدست مشک کیجثه و الغر که  زهیر

 بهشون یآروم یبود و با قدم ها دهیپوش

 . شد یم کینزد

 ! آرام بود نیا

 ادهیباز کرد و پ نویدر ماش یبه تند ایمیک

 بشه ، ادهیخواست پ ی. ارمغان هم م شد

 خودش رو نکهیتونست ... با ا ینم یول

 دونست ، یم یزن سر سخت و قو کی

 یاون لحظه دستها و پاهاش م یتو یول



 با ییارویرو یکرد آمادگ یو حس م دیلرز

 . دختر زخم خورده رو نداره نیا

  

 خودش رو به آرام رسونده بود و سد ایمیک

 زد یشده بود و تند و تند حرف م راهش

 ... فقط دیشن ینمارمغان صداشون رو  ...

 یم یکه آرام با چه انزجار دید یم

 و از رهیبگ دهیدوستش رو ناد خواست

 رد بشه . بعد نگاهش با شتاب و کنارش

 ... ارمغان نیبه طرف ماش دیچرخ یناباور

 . ستادیپاهاش از حرکت ا و

 اونجا ستیصلح ن گهیفکر کرد د ارمغان



 و فقط نگاهشون کنه . به سرعت بمونه

 . دیشد و به طرفشون دو ادهیپ

  

 . زد یاش م نهیس یتند و تند تو قلبش

 یشده بود بهش ... ارمغان سع رهیخ آرام

 یلبها یرو یا مهیلبخند نصفه و ن کرد

 . ارهیخورده اش ب کیمات

 ! سلم -

 ساکت شد و ایمیسلمش ، ک یصدا با

 . ارمغان منتظر جواب دیکنار کش خودشو

 ... به دینشن یچیموند و ه سلمش

 اش رو ببازه . باز هیاجازه نداد روح خودش



 : گفت

  

 یآقا لیهستم ... وک یمن ارمغان صابر -

 کردم ی! پشت تلفن خودمو معرف یحاتم

 . بهتون

 هم فشرد یخورد و لبهاشو رو یتکون آرام

 یهمه  ینیشد . سنگ یداشت خفه م ...

 یاش احساس م نهیس یرو رو آسمون

 ... . ارمغان دستاشو در هم قفل کرد کرد

 ! دختر سخت بود نیحرف زدن با ا چقدر

 یتو میتونم خواهش کنم بر یم -

 ؟ میو حرف بزن مینیبش نیماش



  

 از نفرت به یزیآرام رنگ تند و ت نگاهِ 

 : گرفت ... به سرعت گفت خودش

 ! دیی! امرتون رو بفرما رینخ -

 بگه و از یچند لحظه موند چ یبرا ارمغان

 به اریاخت یب یشروع کنه ... نگاه کجا

 اونجا چارهیب یانداخت که با چهره ا ایمیک

 اش رو صاف کرد و نهیبود ... س مونده

 : گفت

 و یموکلم خواستن من مراتب همدرد -

 ... نکهیرو بهتون برسونم و ا شونیا تأسف

 : رونیرو محکم فوت کرد ب نفسش



  

 یداریشخصا  با شما د لنیما شونیا -

 ! باشن داشته

 چند یو برا دیکش یزینفس تند و ت آرام

 یچشماشو بست ... انگار با همه  هیثان

 فوران یکرد جلو یتلش م وجودش

 زن نپره نیو به ا رهیو نفرتش رو بگ خشم

 : بعد گفت .

 لطفا  به موکلتون مراتب نفرت منو -

 که هرگز ... هرگز دیو بهشون بگ دیبرسون

 ! نمیبب شونویدوباره ا خوامینم

  



#۳۰ 

 به می... نگاهش رو مستق دیلرز یم صداش

 ایمیارمغان و ک نیدوخت و بعد از ب روبرو

 ... به عیمحکم و سر یشد و با گام ها رد

 ادامه داد . حالش داشت بهم راهش

 به خواستی... خسته بود و فقط م خوردیم

 . بره و استراحت کنه خونه

 : به سرعت به دنبالش را افتاد ارمغان

 ... ! آرام خانم -

 . الغِر آرام رو گرفت یپشت بازو از

  

 ! آرام جان -



 دستش رو از دست ارمغان زیتند و ت آرام

 : دیو به طرفش چرخ دیکش رونیب

 خوامیکنم خانم ، من نم یخواهش م -

 دیکنم ! لطفا  مجبورم نکن نیشما توه به

... 

 ... کنم آرام ! چند لحظه یخواهش م -

 شو و به نیچند لحظه سوار ماش فقط

 کنم ازت یگوش بده ... خواهش م حرفام

! 

  

 ماده ببر زخم خورده کیمثل  آرام

 . داد بزنه خواستیکرد ... دلش م نگاهش



 : خودش رو به اونا رسوند و گفت ایمیک

 ! یآرام جون ... گوش بده به خانم صابر -

 ... بعدا   ی، ول یهست یاالن عصبان تو

 : دیبا نفرت بهش توپ آرام

 یمن از تو نظر خواستم ؟ آره ؟ ... کس -

 !نظر تو رو خواست ؟ نجایا

 آرام رو گرفت و اونو یباز هم بازو ارمغان

 التماس با  یو تقر دیکش نشیطرف ماش به

 : کرد

  

 ! آرام جان ... لطفا  ! لطفا   -

 یبدنش م یاز شدت خشم همه  آرام



 یکوتاه اومد و رو اریاخت ی... ب دیلرز

 ارمغان نشست و نگاه نِ یماش یصندل

 . و سر سختش رو به روبرو دوخت متنفر

 به طرف دیدرو بست و بعد چرخ ارمغان

 . باهاش حرف زد یو چند کلمه ا ایمیک

 تونست صداشو بشنوه که تند و یم آرام

 بابت یکرد و عذرخواه یتشکر م تند

 . ... تنِد آرام رفتار

  

 بشه و داد ادهیلحظه به سرش زد پ کی

 از طرفش عذر یکس ستیالزم ن بزنه

 ... و بره و پشت سرش رو نگاه نکنه بخواد



 همون یخودش رو کنترل کرد و رو یول .

 . موند یباق یصندل

 نیزود رفت و ارمغان هم ماش یلیخ ایمیک

 دور زد و پشت رل نشست . آرام رو

 . نکرد نگاهش

 توئه ! فکر یبرا یوست خوبد ایمیک -

 ... یانصاف یدر موردش ب یدار کنم

 : نذاشت حرفش تموم بشه آرام

  

 هم ایمیک لی! حاال شما وک یاوک -

 !؟ دیهست

 : مات و ناباور سرش رو تکون داد ارمغان



 ! نه ! نه -

 خانم دیپس لطفا  زودتر حرفتون رو بزن -

 ! ندارم یادی... که من فرصت ز یصابر

 ... دستش رو دیکش یقینفس عم ارمغان

 مرخِ یشد به ن رهیفرمون و خ یرو گذاشت

 . ... آرام ی دهیو رنگ پر بایز

#۳۱ 

  

 کنمیآرام ! فکر م خوامیمن معذرت م -

 نکردم . بهت گفتم یدرست معرف خودمو

 هستم ... و درست هم گفتم یحاتم لِ یوک

 یزنم ! متوجه کیقبل از اون ... من  یول !



 یلیگم ؟ هم جنس تو ! پس خ یم یچ

 ! فهممت ! من طرف توام یم خوب

 درون قلِب آرام شروع کرد به یاحساس

 از ی، فقط کم یبرداشتن ... کم ترک

 نییوار و متنفر خودش پا وانهید موضع

  

 چشماش یتو ی... و قطره اشک اومد

 . دیرقص

 چی! ... ه دیفهم ینه ، شما منو نم -

 ! فهمه یمنو نم یکس

 اون یشونه  یدستش رو آروم رو انارمغ

 بود آرام برگرده و بهش دواری... ام گذاشت



 . کنه نگاه

 فهمم ! تو ی... من م یدیتو رنج کش -

 ی! من همه  یشد ری! تحق یدیکش درد

 ! زمیآرام ... عز یفهمم ! ول یرو م نایا

 که یدرد خودت خفه کرد یرو تو خودت

  

 یو نشست یتلخ کرد توی؟ ... زندگ یچ

 یبشه ؟ اصل  تا کِ  یگوشه که چ کی

 کرد ؟ ... چرا یزندگ ینطوریا شهیم

 ؟ یریحقت رو بگ یخواینم

 که دیدی! د ی؟ ... خانم صابر یچه حق -

 ی؟! ... واگرنه م دیستیهمدرد من ن شما



 یمرهم چیدل من ه یزخم رو دیدیفهم

 ! نداره

 : فکر گفت یب ارمغان

 ! ریبگ هیبرو ازش د -

  

 باز هم به طوفان نشست ... سر آرام

 و یو به ارمغان نگاه کرد و عاص چرخوند

 : دیخند متنفر

 ی؟ ... چشمتون به زندگ رمیبرم پول بگ -

 محتاج پوِل اون نیافتاده ، فکر کرد من

 !؟ آقام

 دلش یتا بناگوش سرخ شد و تو ارمغان



 یحرفا نیرو لعنت کرد بابت ا خودش

 . اش مسخره

 ! نکردم فکرو نیابدا  ا -

  

 بشه ؟ که اون آقا یکه چ رمیپول بگ -

 راحت بشه ؟! ... که جبران الشونیخ

 لطف رو در نیو تموم ؟! ... هرگز ا کردن

 ! کنم ینم حقشون

 ارمغان رو برگردوند و دست به طرف از

 در برد و خواست درو باز کنه ی رهیدستگ

 که ارمغان باز هم بازوشو گرفت و گفت ...

: 



 ... خب ! بمون لطفا   یلیخب ! خ یلیخ -

 ! میزن یحرف م میدار

  

 شونیا شنهادیمونده ؟ مگه پ یچه حرف -

 ؟ منم جوابم رو نیاالن نرسوند نیهم رو

 بعدا  از ستیقرار ن دیو مطمئن باش دادم

 ! برگردم حرفم

 ... نبود ، آرام یحاتم شنهادیپ نیا -

 یخوِد من بهت بود چون فکر م شنهادیپ

 حقته ! صادقانه بخوام باهات هید کنم

 قانون قیاز طر یتونیبزنم ... تو نم حرف

 رسه ! ... نه ی! زورت نم یریرو بگ حقت



 یم نویاون هستم ا لِ یمن چون وک نکهیا

 یسالها یمن از همه  یتجربه  نی... ا گم

 ! و کارمه لیتحص

  

 . دیو متنفر خند کیستریه آرام

 ! زهیحرفاتون نفرت انگ -

 ! زمیدرسته آرام ! عز ی، ول زهیانگنفرت  -

 حداقل ی! ول ری، نگ یریپول بگ یخواینم

 ! ! ... بذار حرف بزنه دنشیبه د برو

 ! کن ازت عذر بخواد وادارش

 ینگفت و ارمغان اندک یزیچ ندفعهیا آرام

 بلخره تونسته نکهیگرم شد ... به ا دلش



 . جلب کنه یزیاونو به چ توجه

  

 ؟ ... خب یازش متنفر یگ یمگه نم -

 بهش بگو ! من مطمئنم نویو هم برو

 ! شه یحالت بهتر م بعدش

 نگفت . هر چند حاال یزیباز هم چ آرام

 . بود شنهادیپ نیکامل  مشغول ا ذهنش

 که اونو بدبخت یمرد دنیرفت به د یم

 یزد ؟ مرد یبود و باهاش حرف م کرده

 یتو الیوهم و خ کی نیحضورش ع که

 اثر مسمومش یمونده بود ... ول ذهنش

 ! جا باهاش بود همه



  

 دهیامروز فهم نیبد هم نبود ! هم دیشا

 از قلبش از یو قسمت ستیکه باردار ن بود

 دیو اندوه سبک شده بود ... شا اضطراب

 یو م رفتیپذ یرو م شنهادیپ نیا اگر

 یتف م یصورت فراز حاتم یو تو رفت

 شد ! اون ی، از حقارت هم رها م کرد

 رو از یتونست باز هم زندگ یم دیشا وقت

 ! بشه ی... دوباره دختر شاد رهیبگ سر

 گوش بده ، برقصه ، یقیبزنه ، موس الک

 دنبال اهاشویآموزشگاه زبان بره ... و رو به

 ! کنه



  

 یدهانش رو قورت داد ... آهسته پلک آب

 منتظرِ  یو بعد نگاهش رو به چشم ها زد

 دوخت . ارمغان کامل  متوجه شد ارمغان

 کرده ... و به رییدر نگاِه اون تغ یحس که

 : اومد شوق

 !خب ؟ -

 ! من شرط دارم -

*** 

#۳۲ 

  

 : دوم فصل



 کاناپه ، تلفن رو بغل یبود رو نشسته

 ریگرفته بود و به انعکاس تصو گوشش

 : کرد ینگاه م زیم ی شهیش یرو خودش

 ... براتبهت گفتم تحمل کن چند روز  -

 که یبته ا یب نقدریکنم ! ا یم جورش

 ! یروز هم صبر نکرد چند

 هم یلحظه سکوت ... بعد لبهاشو رو چند

 کرد از ی... سع دیکش ی، نفس تند فشرد

 : در بره کوره

  

 ! یگ یدروغ م یرضا ! دار یگیدروغ م -

 ! یرو خراب کرد یهمه چ یرفت



 ! یکرد بدبختمون

 و خودش ارهیکرد به مخش فشار ب یسع

 یزهایبندازه ! فکر کرد به چ هیبه گر رو

 یکه تجربه کرده بود ... مدام تو یتلخ

 کن ال مصب هیکرد : گر یتکرار م ذهنش

 ! کن هیگر !

 کارگرادان بلند یصدا هوینتونست !  یول

 : شد

  

 چه نیکات آقا ! کات ! چته آقا فراز ! ا -

 امروز ؟ یریگ ی؟! چرا حس نم وضعشه

 یگفت و بعد تلفن رو سر جا ینچ فراز



 بود از بس اون ی. عصبان دیکوب خودش

 یهمه  یخسته بود و برعکس ، تو روز

 ریکرد ، گ یم یباز دیکه با ییسکانسها

 . رفت ینم شیبود . اصل  کارش پ کرده

 نیبود که علف هم میساعت و ن کی

 اش هیگر یافتادنش شده بود ... ول هیگر

 کارش تمرکز یگرفت . اصل  رو ینم

 یعصبان ی... و کارگردان هم حساب نداشت

 ! بود

  

 : و گفت ستادیفراز ا یو روبرو اومد

 ! امروز یحاتم یآقا یاریدر م یباز -



 ! یستیمودش ن یرو

 : بهش انداخت ینگاه تند فراز

 مودشون یروز رو کیتونن  یآدما نم -

 ؟ ستمی؟ ... من آدم ن نباشن

 روز کی؟ فقط  یروز ، مرد حساب کی -

 ینطوریچند هفته همش هم نیا ی! تو؟

 ... یکن یباز یخواستی! خب نم یبود

 ! نقشو یکرد ینم قبول

  

 ی نهیبه س نهیاز جا بلند شد و س فراز

 ی... اگه اون روز حوصله  ستادیا کارگردان

 کردن نداشت ، بر عکسش کامل   کار



 دعوا کردن و دهن به دهن ی حوصله

 بگه که یزیداشت . خواست چ گذاشتن

 : وسط دیکارگردان پر اریدست

 پرتو ... فراز یآقا صلوات بفرست ! آقا -

 ! دی! صلوات بفرست جان

 عقب و مشغول دیو کارگردان رو کش اومد

 زدن باهاش شد . فراز صبر نکرد تا حرف

 رو بشنوه ... از کنارشون گذشت صداشون

  

 حالش برسونه . میخودش رو به اتاق گر تا

 اون خونه یبود ... تحمل حضور تو خراب

 . نداشت رو



 . کارگردان خودشو بهش رسوند اریدست

 هست به من یچته فراز جان ؟ مشکل -

 ! بگو

 شد ... اونجا دو تا از میوارد اتاق گر فراز

 یزن نشسته بودن و حرف م یمورایگر

 : . فراز گفت زدن

 ! نیفقط خسته ام ! هم -

  

 یرو ی؟ تمرکز ندار یچرا خسته ا -

 حواست رو جمع قهی! خب دو دق کارت

 ! گهیبره د میسکانس رو ببند نیا کن

 : دیبهش توپ یعصب فراز



 ! خسته ام گمیمن ؟! م ستمیآدم ن -

 یجور هیپرتو  یخسته است ! آقا روانم

 ... زنه که انگار یم حرف

 ... فراز جان -

 ... خودش گریبگو بره بگرده دنبال باز -

 ! که بتونه اخلقش رو تحمل کنه یکس

 ! تونم ینم من

  

 و به اون دیگفت ... بعد چرخ ینچ اریدست

 : تا زن گفت دو

 رونیب قهیچند دق دیخانوما محبت کن -

 ! دیباش



 یدر کمدش رو باز کرد و گشت ، تو فراز

 کنه . زن ها که دایرو پ لشیتا موبا بشیج

 . کشیاومد نزد اریرفتن ... دست رونیب

 شاه نیا یخوایفراز ؟ م یگیم یچ -

 !؟ یاز دست بد نقشو

 ... ی، ول خواستیجوابشو نداد . نم فراز

  

 ! کاره یمنو ... تو خودت سرت تو نیبب -

 یلینقش خ نیگم ! ا یم یچ یفهم یم

 روش ی! به وهللا اگه تمرکز کن ادیتو م به

 نقش ندفعهی... ا یبر یم مرغیس امسالم

 گم ؟ ... پرتو یم یچ یفهم ی! م یاصل



 واسه ستین دیبع چیاست ... ه وانهید

 تو رو به خاک بماله ، گند بزنه ینیب نکهیا

 ! ! تو باهاش دهن به دهن نذاز لمشیف به

 رو از لشینگفت ... موبا یچیبازم ه فراز

 ... در آورد و با روشن کردنش بشیج یتو

 اش . ارمغان نهیس یحبس شد تو نفسش

  

 بار هم کیبار بهش زنگ زده بود ... و  سه

 . . ممنون ریداده بود : باهام تماس بگ امیپ

 ! نجایهم نیبش قهیفراز ... ده دق -

 ! یلمبرداریکن ! برگرد سر ف لکسیر

 ؟ یاوک



#۳۳ 

 : بهش انداخت ینگاه مین فراز

 ! باشه -

 : دیکش ینفس راحت اریدست

  

 تو رو جوِن مادرت یریحس بگ ندفعهیا -

 ! پرتو بلند نشه نیا یباز صدا !

 . گفت و سرشو تکون داد یاوهوم فراز

 گفت و چند قدم به عقب یخوبه ا اریدست

 ایرفتن  نیخرده مردد بود ب هی.  رفت

 رو گرفت و با مشی... بعد تصم موندن

 می" از اتاق گرذارمی"تنهات م گفتن



 . شد خارج

 فراز با خودش تنها مونده بود . ضربه حاال

 ارمغان و در انتظار یشماره  یرو زد

  

 خودش یبرا یگاریصداش ... س دنِ یشن

 : کرد روشن

 ! جانم فراز ؟! ... سلم -

 !دختره رو ؟ یدید -

 ! آره -

 دو انگشتش گرفت و با نیب گارشویس فراز

 : گفت یتند و کلفه ا با  یتقر لحن

 دهیبهتره امروز با هم به توافق رس -



 ... ، واگرنه دیباش

 : دیوسط حرفش پر ارمغان

  

 چه خبرته فراز ؟ ... هووف ! آره ، حرف -

 ! میدیو به توافق رس میزد

 بدنش یسکوت کرد ... پمپاژ خون تو فراز

 نشست و یصندل یشده بود . لبه  تند

 حیگرفت . ارمغان توض گارشیاز س یکام

 : داد

 ، سر ایمیخونه اش نبود . با دوستش ک -

 . فکر کردم میشون منتظر موند کوچه

 یعمل انجام شده قرار م یتو ینطوریا



 یزنه . واگرنه فکر نم یو حرف م رهیگ

 ... شد یحاضر م کنم

  

 صبر وسط یدستش رو تکون داد و ب فراز

 : دیپر حرفش

 باهاش ؟ یقرار گذاشت -

 ! آره با  یتقر -

 ... و دیکش ینفس راحت اریاخت یب فراز

 : دیپرس همزمان

 !؟ با  یچرا تقر -

 کسیباهاش ف نیچون روز و ساعت مع -

 ... که نهی. فقط قبول کرد تو رو بب نکردم



 ... بزرگه ! فقط شرفتیپ کیخودش  نیا

  

 دل و نا مطمئن سکوت کرد ... فراز دو

 : دیپرس

 ؟ یفقط چ -

 گذاشته که ییشرط و شروطا یسر هی -

... 

 !؟ یچه شرط -

 : دیکش یقینفس عم ارمغان

 کی دیبا یذار یکه باهاش قرار م ییجا -

 ... نباشه دهیباشه ... سر پوش یعموم مکان



 حضور داشته باشم دیمنم حتما  با نکهیا و

! 

  

 ... ذهن فراز منجمد شد یلحظات یبرا

 بگه . شروط یزیکه نتونست چ آنچنان

 به نیتوه یاز جهات دی... اگرچه شا آرام

 دونست چه ی... فراز م یبود ، ول خودش

 گیجسر اون دختر آورده ! اگرچه  ییبل

 مونده بود اون ادشیکامل   ی، ول بود

 ها رو ... و اون هیرو ... و اون گر لحظات

 رو . نبض دردناکِ  زینفرت انگ خشونت

 : گرفت ... ارمغان گفت دنیتپ شیشونیپ



 دوستانه رو دارید کیتوقع  دیتو نبا -

 که من یفراز ! اون دختر یباش داشته

 ... دمید امروز

  

 !حالش خوب بود ؟ -

#۳۴ 

 اون ، جواب یاز سواِل ناگهان جیگ ارمغان

 : داد

 یدونم ! بد به نظر نم یخب ... نم -

 ! دیرس

 ... هم فشرد یسوزانش رو رو یپلکها فراز

 رو گارشیکرد . س یغم و اندوه م حس



  

 بلند شد و یصندل یکرد و از رو خاموش

 : گفت

 ! کن ارمغان سیر کارها رو راست و -

 یکنه ... ول ینم یمن فرق ی! برا منتظرم

 خانوم دییکن که مورد تأ نییرو تع ییجا

 زودتر ، ینشه ! ... هر چ تیو اذ باشه

 !؟ یخند ی؟ چرا م هی... چ نکهی! و ا بهتره

 . دیخند یواقعا  هم ارمغان داشت م و

 ! یچیه -

  

 خنده اش رو یتلش کرده بود صدا یلیخ



 بود دهیفراز شن یفراز پنهان کنه ... ول از

 : بده حیتوض دیکرد با یو حاال حس م ...

 کردم شما دو نفر چقدر یداشتم فکر م -

 یگ ی! تو بهش م دیبه هم مودب نسبت

 یخانوم ... آرام هم همش صدات م اون

 ! ! اون آقا شونیا کرد

 ... درون قلب فراز تکون خورد یحس

 : گفت یو به تند دیلبش رو گز ی گوشه

 ! خداحافظ ارمغان -

 . تماس رو تموم کرد و

  

 ذهنش آروم شده بود یگوشه  ییجورا هی



 نهیبلخره قرار بود اون دخترو بب نکهیا از

 . کرد یحس اندوه م ییجورا هیو  ...

 کمد یرو باز خاموش کرد و تو یگوش

 . دیکش یقیو بعد نفس عم انداخت

 بکنه و وقتش شویآماده بود بره باز حاال

 ! ... از ته قلبش زار بزنه دیرس که

*** 

 . صبح بود ازدهی ساعت

 رضا هم هنوز ریخونه نبود و ام احمد

 خونه رو نیبود . سکوت سنگ مدرسه

  

 پر کرده حهیمل یاطیچرخ خ نامِ ید یصدا



 . بود

 لبه یاتاقش بود ، نشسته بود رو یتو آرام

 یتختخواب و با استرس گوشه  ی

 بود که ی. امروز روز دیجو یرو م ناخنش

 با  یرفت ! تقر یم یفراز حاتم دنیبه د دیبا

 یبه زماِن قرارشون باق گهیساعت د کی

 ادیقرار بود ب یبود . ارمغان صابر مونده

 . با هم برن ییتا دو تا دنبالش

 با اون ییرودر رو یاصل  و ابدا  آمادگ آرام

 . نداشت ییرو اون هم تنها مرد

  

 و بلند شد تا لباس دیکش یقیعم نفس



 . بپوشه

 با مقنعه و یمدل کت یمشک یپالتو کی

 ذره کی یتنش کرد . حت رهیت نیج شلوارِ 

 بخواد با چشم نکهینکرد . نه ا شیآرا هم

 جلب رنگشیب یگود رفته و گونه ها یها

 یلیکنه ... نه ... فقط به نظرش خ ترحم

 که بخواد با رژ لب و ومدی یم زیانگ نفرت

 . فیاون مرد کث یچشما یبره جلو ملیر

 ... معروف بود گریباز کیاون  بهرحال

 کرد و آرام یم ییخودش فکرا شیپ دیشا

  

 که دید یم ییاز اون دخترا یکی رو



 شدن تن به هر زونیآو یبرا حاضرن

 . بدن یحقارت

 . دیکمر آرام از شدت انزجار لرز یها مهره

 رو برداشت و از اتاقش فشیک یتند به

 . رفت رونیب

#۳۵ 

  

 زیاتاق کارش ، پشت م یخانم تو یمل

 نشسته بود . آرام رفت وسط در شیاطیخ

 . ستادیا

 یندار ی. کار رونیرم ب یمامان من م -

 ؟ باهام



 کرد ی... آرام نچ دیخانم صداشو نشن یمل

 : بلندتر گفت ندفعهیا و

 ! مامان -

 ... قطع شد یاطیچرخ خ نامید یصدا هوی

 شونه اش یو از رو دیخانم چرخ یمل

 : کرد نگاهش

  

 !هان ؟ -

 ؟ یباهام ندار ی! کار رونیرم ب یمن م -

 نه مامان جان ... برو به سلمت ! فقط -

 از کیرضا ساعت  ریها ! ام ینکن رید ادیز

 ... ، گشنه و تشنه گردهیبرم مدرسه



 ! سفره رو پهن کنم مجبورم

 یسرسر یلیسرش رو تکون داد و خ آرام

 . رونیکرد و از خونه زد ب یخداحافظ

 در بشیج یرو از تو لشیموبا بلفاصله

 . ارمغان رو گرفت یو شماره  آورد

 جانم ؟ -

  

 ! من از خونه اومدم یسلم خانم صابر -

 ... . شما رونیب

 : وسط حرفش دیدو ارمغان

 هست که سر کوچه یا قهیمن چند دق -

 ! منتظرتم



 ! که ینجوریبد شد ا یلی... خ یوا یا -

 ی... منم م نیرفت یشما خودتون م کاش

 ! ومدمی

 : نرم ارمغان یخنده  یصدا

 ! ایعب نداره ! زود ب -

  

 تند یتماس رو قطع کرد و با قدم ها آرام

 از کوچه گذشت ... بلافصله یزیت و

 . هول دیهاچ بک ارمغان رو د نیماش

 . و سوار شد دیدو یهولک

 ! سلم دوباره -

 نهیتخت س یدستش رو گذاشت رو کف



 ذره هی. ارمغان  دیکش یقیو نفس عم اش

 : تعجب نگاهش کرد با

 نقدری؟ چرا ا ی! خوب زمیسلم عز -

 ؟ دستپاچه

  

 کی نیسوار ماش نهیبب یخوام کس ینم -

 رن به بابا و مامانم یشم ! ... م یم بهیغر

 ! شه یگن ... براشون سوال م یم

 نویزد و بعد ماش یکیلبخند کوچ ارمغان

 یکرد و به راه افتاد . آرام رو روشن

 مغازه یاز جلو یدو ال شد تا وقت یصندل

 پدرش رد شدن ، احمد تصادفا  اونو ی



 به سوپر ی. ارمغان نگاه معنا دار نهینب

 : انداخت و بعد گفت مارکت

 یدار یبهم گفته بود پدر متعصب ایمیک -

! 

  

 . آرام حس یاصل ابونیخ یتو دیچیپ و

 یکرد و بلخره صاف نشست . تو تیامن

 "متعصب" پوزخند یکلمه  نیبه ا دلش

 و بد دل ضیآدم مر کی... باباش فقط  زد

 ! بود

 نشون بده ؟ یچه واکنش یکن یفکر م -

 ! برات افتاده یاگه بفهمه چه اتفاق ...



 محکم یلیمکث ، خ یبدون لحظه ا آرام

 : رو داد جوابش

 ! کشه یمنو م -

  

#۳۶ 

 ارمغان به درد اومد . نگاه کرد به قلب

 آرام و یخوش تراش و پوست مهتاب مرخین

 : گفت

 کارو بکنه ؟ تو که نیا دیچرا با -

 ! یندار یریتقص

 : گفت آرام

 ! ستمین ریتقص یهم ب یلیخ -



 گلوش و راه نفسش رو ینشست تو بغض

 هم یسردش رو تو ی. انگشتا گرفت

  

 شده بود به رهیکه خ یو همونطور چوندیپ

 زد ، مبادا اشکش در یو پلک نم ابونیخ

 : ادامه داد یفیضع ی... با صدا ادیب

 ! خطر قرار دادم تیخودم رو در موقع -

 : اخم کرد ارمغان

 از فراز یچیه یگیآرام ! تو م گهینشد د -

 گناهشم ینی... سنگ یخواینم یحاتم

 ؟ یریبه گردن بگ یخوایم

 به دیمن نبا یگناِه اون به کنار ! ... ول -



 دونستم ی. اولش نم رفتمیم یمهمون اون

 یمهمون کیکردم  ی... فکر م هیچجور

  

 بعدش که یباشه ! ول یو خانوادگ ساده

 . رونیب ومدمی یم یفور دی... با دمیفهم

 ریدو دل بودم ... طولش دادم ... د یول

 ! کردم

 یو پلک هاشو به حالت دیکش یسرد آه

 هم فشرد . ارمغان یرو میو تسل نادم

 دونست یاون ناراحت بود . م یبرا قا  یعم

 یرو تجربه م یاون حاال همون حس که

 یتجربه اش م ازار و اذیت انیکه اکثر قربان کنه



 ! با ی! ناپاک ری... احساس گناه ! تقص کنند

 : گفت یگرفته ا یصدا

  

 هم گناه داره ! حالش یفراز حاتم -

 سوزه اگه یبده ! دلت براش م یلیخ

 ... ! در به در دنبال جبران کردنه نشیبب

 ! فتهیاتفاق ب نیا خواستیهم نم اون

 : با نفرت گفت آرام

 یتباه شده  یزندگ خوادیم یچطور -

 یجبران کنه ؟ ... اون مستحق همه  منو

 ! استیدن یها عذاب

 که قابل ستین ایدن یتو ییخطا چیه -



 ! نباشه بخشش

  

 ! نه یبخشم خانم صابر یمن نم یول -

 دنیرو نه اون آقا رو ! من آدم بخش خودم

 ! بخشم ی، من نم ستمین

 ... تو ستیمتوجه تو ن یریتقص چیه -

 ! یبش دهیبخش یکه بخوا ینکرد یکار

 دنی... باور کن بخش یدر مورد حاتم یول

 ! کنه حاِل خودت بهتر بشه یم کمک

 : دیزد ... ارمغان پرس یپوزخند تلخ آرام

 ؟ یبه اون مهمون یرفت یچ یاصل  برا -

 : صادقانه گفت آرام



 ! پول الزم داشتم -

  

 ... چشم نگاهش کرد یاز گوشه  ارمغان

 : ادامه داد آرام

 ... بخرم هیمادرم هد یخواستم برا یم -

 ! بود تولدش

 شتریب یلیحرفها ارمغان رو خ نیا ی همه

 دختر با کیاگر آرام  دیداد . شا یم آزار

 یوودیهال کلیبوتاکس کرده و ه یلبها

 به نظرش آزار یزیهمه چ نقدری، ا بود

 یاگر آرام کم دی. شا ومدی ینم دهنده

 یگستاخ بود ... اگر به فراز فحاش شتریب



 ... خواست یکرد ... اگر ازش پول م یم

  

 یشد . ول یماجرا بهتر تموم م نیا دیشا

 ... دهیپر یدختر معصوم با رنگ و رو نیا

 احساس نی... با ا یصندل یشده تو مچاله

 نیکرد ... ا یکه داشت ذوبش م یگناه

 ستیدونست که حقش ن ینبود ! م حقش

! 

 خطر تیبه اسم موقع یزینظر من چاز  -

 که نهیآل ا دهیا ینداره ! جامعه  وجود

 یبدون لباس هم باشه باز کس یدختر اگه

 بهش دست نزنه ! هر تشیرضا بدون



 ! اشتباهه نیاز ا ریغ یزیچ

  

 آل دهیا یخواست بگه جامعه  آرام

 بحث ینگفت . حوصله  ی. ول ،بهشته

 که یکردن شخص داینداشت . پ کردن

 یدرد اون رو بفهمه و درکش کنه ، ب واقعا  

 . بود دهیفا

 دنینگفت . تا رس یچیه گهیهم د ارمغان

 یمقصد هر دو سکوت کردن ... تا وقت به

 رو نگِ یپارک یرو تو نشیارمغان ماش که

 دیرستوران پارک کرد و بعد گردن کش بازِ 

 دهی... پس رس دیفراز رو هم د نیماش و



 ! بود

  

#۳۷ 

 انداخت که دو شیبه ساعت مچ ینگاه

 . داد یمونده به دوازده رو نشون م قهیدق

 دنشیبه طرف آرام ... و از د دیچرخ بعد

 . جا خورد واقعا  

 رنگ به رو نداشت ... صورتش مثل آرام

 تنش یبود ... همه  دیمرده ها سف صورتِ 

 . دیلرز یم

 !آرام جون ؟ -

  



 زانوش یبرد و رو شیرو پ دستش

 . ... آرام نگاهش کرد گذاشت

 یخوا ی؟ م ستیحالت خوب ن -

 بعد ؟ یبرا مشیبذار

 دیصورت با نیدونست در ا یچند نم هر

 خوشبختانه یبه فراز بده ... ول یجواب چه

 : رو رد کرد شنهادشیپ آرام

 ! مینه ! ... نه ، بر -

 لب هاش ینوک زبونش رو رو ارمغان

 به اون انداخت و یقیو نگاه دق دیکش

 : گفت

  



 کیتو ... قراره تو  میاالن که بر -

 ی! ... م یبشنو یو رسم حیصر یعذرخواه

 بره به یبگ یو به حاتم یردش کن یتون

 ی! ... ول یکارو دار نی! کامل  حق ا جهنم

 شنهادی! بعدش پ ستین نیفقط هم همش

 پول قابل کیپوله !  شنهادی... پ جبرانه

 ! توجه

 با نفرت چونه اش رو باال گرفت و آرام

 ده یاجازه نم یبگه هرگز حت خواست

 ارمغان کف یبه اون جا برسه ... ول حرف

 یسکوت جلو یرو به نشونه  دستش

 . اون نگه داشت صورت



  

 ! لحظه گوش بده بهم کی -

 ... لب هاشو بهم چفت کرد یتاب یبا ب آرام

 : ادامه داد ارمغان

 یخوب م یلیتو رو خ تیمن وضع -

 یسنت یخانواده  کیدونم  ی. م فهمم

 ! اگه بفهمن برات ی... تحت فشار یدار

 دن . اگر یافتاده ، آزارت م یاتفاق چه

 دیبا یروز کیهم ... بهر حال  نفهمن

 ی! چرا به خودت کمک نم یباش مستقل

 یبه پول یروز کیدونم  ی؟ ... من م یکن

 ازین یلی، خ یریبگ یاز حاتم یتون یم که



  

 بهت یپول خوب ی! حاتم یکن یم دایپ

 شناسمش ! آدم یده ، من م یم

 یدختر ی ندهیآ یبرا دیو با هیثروتمند

 ! تباهش کرده ، خرج کنه که

 نگفت . صورتش رو چرخونده یزیچ آرام

 نیماش فیبه سمت پنجره و به رد بود

 کرد و لبش رو یپارک شده ، نگاه م یها

 : . ارمغان گفت دیجو یم

 رد هم نکن ! باشه ؟ ینکن ! ... ول قبول -

 سرش رو یبا اکراه واضح و آشکار آرام

 از خودش ، یداد . ارمغان راض تکون



  

 کمربندکه  یزد و بعد در حال یلبخند

 : کرد ، گفت یرو باز م یمنیا

 ! میخوبه ! حاال بر -

 کیشد و با  ادهیلرزان پ یبا زانوها آرام

 . فاصله پشت سر ارمغان به راه افتاد قدم

 بدنش سرد بود و قلبش اونقدر ی همه

 کرد همه یکه حس م دیکوب یم محکم

 . تونن صداشو بشنون یمردم م ی

 بزرگ و پر زرق و برق رستوران سالنِ 

 باز هم یشلوغ نبود ... ول یلیخ هنوز

 بودن یکه حضور داشتن ، اونقدر ییآدما



  

 . رهیآرام از سر و صداشون سرسام بگ تا

 از گارسون ها به استقبالشون رفت و یکی

 : ارمغان گفت به

 ی! آقا یخانم صابر نیخوش اومد -

 قبل از شما اومدن ... منتظرتون یحاتم

 ! هستن

 کرد و رو به آرام یتشکر کوتاه ارمغان

 : گفت

 ! زمیعز میبر -

 رستوران نبود ؟! آرام یقرارشون تو محل

 : ارمغان رو گرفت یبازو بلفاصله



  

 ؟ میر یکجا م -

 سرتون یسقف رو دینبا یمگه نگفت -

 !؟ باشه

#۳۸ 

 سرش رو تکون داد ... آره ! خودش آرام

 : گفت یبود . ارمغان با دلسوز گفته

 !؟ یلرز یم نقدری! چرا ا رمیبم یاله -

 ! فتهیب یاتفاق ستین قرار

 باهامون ؟ دیشما هم هست -

  



 معلومه که هستم ! ... اتفاقا  طرف تو هم -

 ! هستم

 یدلگرم کننده زد و بعد انگشتا یلبخند

 آرام رو گرفت و اونو دنبال خودش سرد

 . آرام همراهش رفت تا از سالن کشوند

 یچوب یخارج شدن و بعد از در رستوران

 رفتن ... و نییو بعد سه پله پا گذشتن

 یرستوران شدن . مکان یپشت اطیح وارد

 از نیو خلوت ... کف زم بایباز و ز رو

 یشده بود و حوض دهیپوش زهیر سنگ

 یقرار داشت ... درخت ها اطیح وسط

  



 کدفعهیکاشته شده ... بعد  یو گلها تاک

 ! دیرو د اون

 ! رو یحاتم فراز

 گهیشد ... د خکوبیسر جا م اریاخت یب

 کرد، بدنش رو حس یرو حس نم خودش

 که پشتِ  دید یکرد . فقط اون رو م ینم

 ... نشسته بود اطیح یموجود تو زِ یم تنها

 ... همون اهیس یهمون نگاِه سرد ، موها با

 بزرِگ سر در یپوسترها یکه رو یحالت

 . ... دشید یم نماهایس

  

 یکم حس کرد روحش از نوِک انگشتا کم



 ... تا فرق سرش اون ترک کرد پاهاش

 یو با نگران ستادیو ادرست مقابل ا ارمغان

 : کرد زمزمه

 عوض متیحاال اگه تصم نیهم یحت -

 ! میبرگرد میتون ی... م شده

 یشونه  ینگفت . باز از رو یزیچ آرام

 ینگاه کرد به فراز ... که با حرکت ارمغان

 زیسطح م یکف دستش رو رو نرم

 و از جا بلند شد . آرام به سرعت گذاشت

  

 التماس با  یبست . ارمغان تقر چشماشو

 : کرد



 کنم ... محکم یآروم باش ! خواهش م -

 ! باش

 دست آرام رو گرفت و اون رو به جلو بعد

 پشت سرش با  یکرد ... آرام تقر تیهدا

 و دیکش ینفس م قیشد . عم یم دهیکش

 . کرد غش نکنه یم تلش

 مونده بود تا به فراز یباق یچند قدم هنوز

 : دیکه صداشو شن برسن

 ! نیخوش اومد یلی... خخانم ها  -

  

 . فراز با دیتن آرام از نفرت لرز ی همه

 یسوزان اقِ یحال ، اشت نیو در ع اطیاحت



 مدت رو نیا یکرد . همه  یآرام نگاه م به

 دختر روبرو بشه نیداشت زودتر با ا آرزو

 یحال نم نیبود ! در ع دهیو حاال رس ...

 داشته باشه ... با یچه رفتار دیبا دونست

 نینبود ! ا یکه معمول یدختر نیا

 ! بود دهیکه متنفر بود ... زخم د یدختر

 دستش رو جلو برد و خواست اطیاحت با

 ... آرام عقب بکشه یبرا یصندل کی

 از پشت سِر آرام بهش علمت داد ارمغان

 کی یعقب بره ... بعد آرام رو رو که

  

 یصندل ینشوند و خودش هم رو یصندل



 . نشست کنارش

 . بود ستادهیشوک زده ... هنوز سر پا ا فراز

 دینشست و پرس شیصندل یدوباره رو بعد

: 

 براتون سفارش بدم ؟ دیدار لیم یزیچ -

 : پاسخش رو داد یبا خونسرد ارمغان

 من ، نه ! ... آرام ؟ -

 گلدار و یزیکه به روم یهمونطور آرام

 کرد ، سرش رو به چپ و ینگاه م بایز

  

 نکرد و فقط یتکون داد . فراز اصرار راست

 . شد به آرام رهیخ



 ... کرد ینم یاشتباه چیمورد اون ه در

 بود ! همون ظرافت و بایواقعا  ز اون

 در عالم یرو داشت که حت یتیجذاب

 هم متوجهش شده بود . همون گیجی

 متوسط و الغر ... همون پوست قامت

 ی... همون چشم ها دهیو رنگ پر فیلط

 صورتش یو درشت که تو رهیت یا قهوه

 یینرم و خرما یزد ... همون موها یم برق

 شامه ریرو ز مشیمل یهنوز هم بو که

 . کرد یحس م اش

  

#۳۹ 



 سرش رو باال برد و مچِ  یناگهان یلیخ آرام

 فراز رو گرفت . اول ی رهیو خ بیعج نگاه

 . شد ... بعد پر از انزجار و نفرت مبهوت

 که قراره دی... شما گفت یخانم صابر -

 !بشنوم ! درسته ؟ یعذرخواه من

 یلب ها یرو یاش ، لبخند کج طعنه

 مهارش کرد یبه سخت یلیآورد که خ فراز

. 

  

 ! خوامیآره ، حتما  ! من عذر م -

 توزانه نگاهش کرد ... منتظر نهیک آرام

 اشتباه بود تا بهش حمله نیتر کوچک



 : ... باز گفت دیفهم یم نوی. فراز ا کنه

 ... دینیبب -

 رتیح تیلحظه مکث کرد ... در نها کی

 آرام رو یاومد که هنوز نام خانوادگ ادشی

 : دونه . باز ادامه داد ینم

 ... آرام خانم دینیبب -

 : دیحرفش دو ونیتند و پر خشونت م آرام

 ! لطفا   دیاریاسم منو ن -

  

 : با آرامش گفت فراز

 صدات کنم خوبه ؟ ... بهت یباشه ! چ -

 دختر خانم ؟ بگم



 که ناخودآگاه یتعجب کرد از طعنه ا بعد

 دختر گهیآرام زده بود ... چون اون د به

 ... دیکه آرام چطور لرز دی! به چشم د نبود

 . سوخت دلش

 یلی... خ نمتیبب یکردم وقت یفکر م -

 یچیحاال ... ه یگفتن دارم ! ول یبرا حرفا

 . متأسفم نکهیتونم بگم ! جز ا ینم

  

 ینگفت . نگاهش هنوز تو یچیه آرام

 . ارمغان از دیلرز یفراز بود و م یها چشم

 دست سرِد اون رو گرفت و با زیم ریز

 : فشرد . فراز ادامه داد نانیاطم



 یلیمنم خ یکه برا یخوام بدون یم -

 یتو چوقتیکه ... من ... من ه سخته

 یحس گناه نداشتم . م نقدریا میزندگ

 ... یدار ینسبت به من چه فکر بد دونم

 به میزندگ یتو چوقتیمنم آدمم ! ه یول

 دست نزدم ، به تشیبدون رضا یکس چیه

 ... جز

  

 بکیهم چند لحظه سکوت ... س باز

 ... بعد حرفش رو دیغلت نییباال و پا گلوش

 : کرد کامل

 خوام که جبران کنم ! هر یم یول -



 که یکه بلد باشم ... هر طور یطور

 ستادمیکه کردم ، ا یکار ی. من پا یبخوا

! 

 . حس حقارت دیکش ینفس تند آرام

 ضعف نهمهیکرد . از ا یخفه اش م داشت

 چوقتیبود ! تا قبل از اون هم ه متنفر

 ... حاال ینبود ، ول یآدم محکم یلیخ

  

 سوپر استاِر پر نی... ا یبا فراز حاتم دارید

 و شیلعنت یخونسرد نی... با ا طرفدار

 ادکلنش و صورِت اصلح شده و یبو

 یقدرتمند ریتأث نینافذش ... ا یچشما



 رواِن حقارت یرو شیکیزیحضور ف که

 شد هر یآرام داشت ... باعث م ی دهید

 . از درون خورد بشه لحظه

 : پر آبش رو به ارمغان دوخت نگاهِ 

 ؟ میشه بر ی... م یخانم صابر -

 : تند و محکم جوابش رو داد فراز

 ! نه -

  

 و زیم یکف دستش رو گذاشت رو بعد

 : داد ادامه

 ی! چ میزن یحرف م میما فقط دار -

 !کنه ؟ یم تتیاذ



#۴۰ 

 : التماس کرد با  یتقر نباریا آرام

 ؟ یخانم صابر -

 بهش نگاه کرد و بعد به یبا نگران ارمغان

 : گفت فراز

  

 ! دیزودتر حرفتون رو کامل کن -

 : اونها چرخوند نینگاهش رو ب فراز

 ! یکه تو بخوا یحرف من ؟ ... هر چ -

 قرار یآرام گفته بود ... آرام تند و ب به

 . دیکش نفس

 یم می؟ ... با احترام تقد یخوا یپول م -



 ؟ ... برات دارم ! اصل   یخوای! کار م شه

 ! ... فقط بهم یاز کشور بر یبخوا دیشا

 ؟ یخوا یم یچ بگو

  

 بلخره آرام تحملش رو از دست داد و و

 متنفر به فراز نگاه کرد ... که فراز چنان

 . دیعقب کش یکم اریاخت یب

 ! خوامینم یچی! ... من از شما ه یچیه -

 دم ! من یجبران نم یبهتون اجازه  من

 ! شما متنفرم از

 کوتاه چشماشو یلحظه  کی یبرا فراز

 کرد یو دوباره باز کرد ... حس م بست



 صورت اون تف یحرفش تو نیبا ا آرام

 : ! ارمغان خواهش کرد انداخته

 ! آرام جان ... لطفا  آروم باش -

  

 !آروم باشم ؟ -

 یچهره  شینگاِه متنفر و عاص نباریا

 : رو نشونه گرفت ارمغان

 نجای؟ ا یچطور آروم باشم ؟ ... چطور -

 کنه نیآقا بهم توه نیو اجازه بدم ا نمیبش

 ... انگار شیلعنت فِ یکث ی... با اون پوال ؟

 ... ! دیشه خر یکه م هیزیرنج من چ که

 !؟ دمیکش یمن چ یدون یاصل  م شما



 ... باز به فراز دیکوب زیم یدستاشو رو کف

 : کرد نگاه

  

 سوزه ، چون من بهتون گفتم یدلم م -

 چون ازتون خواهش کردم ... التماس ...

 ؟ ادی ینم ادتونی... قسمتون دادم !  کردم

 له یمنو چطور ادی ینم ادتونیاصل   ...

 !؟ نیکرد

 ناگهان حس کرد ی... ول یچطور دینفهم

 . کف سهیامانش خ یب یاز اشکا صورتش

 : دیو نال دیگونه هاش کش یرو رو دستش

 وقته که نهمهیآروم باشم ؟ ... ا یچطور -



 هنوز آروم ی، ول زمیر یاشک م دارم

 !آروم باشم ؟ ی! ... آخه چطور نشدم

  

 ... داشت . تحت فشار بود یبیعج حس

 ... دیپاش ی... از هم م دیکش یم درد

 پروا یتند و ب یلیشد . خ یسر پا م دوباره

 حس نیا شیزندگ یتو چوقتی... ه بود

 نفر کیتجربه نکرده بود . احساس  رو

 یآزاده رو داشت ... احساس سبک یشورش

 . به فرد منحصر

 دیلرز ینم گهیجا بلند شد ... زانوهاش د از

 صورت یپرواش رو تو ینگاه رک و ب .



 یسرد و ب یبیدوخت که به حالت عج فراز

 به طرفش یکم یشده بود ... حت حس

 . شد خم

  

 یخوام ! عدالت م یمن از شما پول نم -

 ما نی! ... مطمئنم خدا عدالت رو ب خوام

 ! کنه یاجرا م یروز کی

 نگاه فراز بیآخر ، برق عج یلحظه  در

 یزیصبر نکرد چ گهید یسوزوند . ول اونو

 دیبشنوه . به سرعت چرخ ایبگه  یشتریب

 از با  ی... تقر عیتند و سر یبا قدم ها و

 کامل   یبا حس ندفعهی. ا دیدو رونیب اونجا



 اومد ... سر افراز ، سبک ، یاز وقت متفاوت

 ! آسوده

  

#۴۱ 

 زده بود که رونیاز دِر رستوران ب تازه

 : دیارمغان رو پشت سرش شن یصدا

 ! آرام ! آرام جان -

 مهی... ارمغان سراس ستادیاجبار ا به

 . به اون رسوند و بازوشو گرفت خودشو

 نهمهی؟ ما ا یکن یم کاریچ یآرام دار -

 ! یبا هم ... قرار نبود جا بزن میزد حرف

 به بازوش داد که ارمغان یحرکت آرام



 : شد رهاش کنه . گفت مجبور

  

 ! من جا نزدم -

 . شونیبود ... مضطرب و پر یعصب ارمغان

 . رو بفهمه لشیتونست دل ینم آرام

 یبرا یکه فکر کن یآرام تو قول داد -

 ! پول گرفتن

 بخوام ، یزیخوام از اون آقا چ یمن نم -

 ! کنه یم رمیتحق نقدریا یوقت

 ینکرد آرام ! دار ریاون تو رو تحق -

 ! نکرد رتی... تحق یکن یم اشتباه



 ماجرا ، نیا ی... همه  دیفهم ینم ارمغان

 یتو نکهیآرام . ا یبود برا ریتا پا تحق سر

  

 نکهیبود ... ا یقربان کیملقات ،  کی

 درهم شکسته و زیطرف م کی خودش

 و بغض آلود نشسته بود و اون طرف لرزون

 یاون مرد لعنت شده با غرورش و بو گهید

 یاش و پول ها رهیو نگاه خ عطرش

 بود ! و اگر آرام ریتحق نهای.... ا کثافتش

 یاگر رو یکرد ... حت یقبول م یپول

 کی یعنیکرد ...  یفکر م شنهادشیپ

 ! شده بود روزیپ ازار و اذیت کننده



 کرد ! به من حس یم ریچرا ، تحق -

 ! داد یم یبد

  

 خواست بره ... ارمغان جلوشو یم باز

 . گرفت

 لحظه گوش بده ! هر هیآرام ... آرام  -

 داشته باشه ، یته دی... با فتهیکه ب یاتفاق

 تموم ییجا هی دیبا ینه ؟ هر داستان مگه

 ... کنه دای! اگه تموم نشه ... کش پ بشه

 ! گم یم ی... بفهم چ شهیم خطرناک

 ! من تموم شده است یبرا -

 ! ستین یحاتم یبرا یول -



 ! مشکل خودشونه گهید نیا -

  

 کرد ... باز هم یم صالیحس است ارمغان

 : آرام رو گرفت دست

 به من گوش بده دختر ! برو ازش پول -

 یجا تمومش کن ! ... تو نیو هم ریبگ

 ذهن فراز ینمون آرام ! ... تو ذهنش

 ! نمون یحاتم

 . آرام گوش نکرد ... رفت یول

 سر جا موند و با نگاهش هر قدم ارمغان

 رو دنبال کرد . دست هاش رو محکم آرام

 ... دیکش یزیگرفت و نفس تند و ت مشت



  

 کرد یم یسع ی، ول دیلرز یدرون م از

 . ظاهرش رو نگه داره یخونسرد

 حله ، حله ... فقط بهش یگفت یم یهِ  -

 !بود ؟ نیبده تا آروم بشه ... هم زمان

 فراز پشت سرش یصدا دنیبا شن ارمغان

 . فراز دیو عقب چرخ دیاز جا پر هوی ،

 قدم باهاش فاصله داشت ... حاال کی قا  یدق

 بود و به دهیاش رو پوش زهییچرم پا کت

 کرد . حالت ینگاهش م یبیعج حالت

 ی... پوزخند دیارمغان رو که د سرگردونِ 

 یارمغان رو تو یمشک فِ ی. بعد ک زد



  

 رها کرد و راه افتاد به طرف بغلش

 . نگیپارک

 خودش رو جمع و جور کرد ، ارمغان

 انگشتاش چلوند ونیرو م فشیک ی دسته

 . راه افتاد پشت سر فراز و

 گم ! زمان الزم داره ! ... حاال یهنوزم م -

 کرده یباهات حرف زده و دلش رو خال که

 سر عقلش . اونوقت گردهیکم کم برم ...

 . دنشیرم د یم دوباره

#۴۲ 

  



 به یشونه اش نگاِه پر تمسخر یاز رو فراز

 : انداخت اون

 !؟ گهیچند سال د یعنیجدا  ؟ ...  -

 هم فشرد یبا حرص پلک هاشو رو ارمغان

 : گفت و

 حرف یجور هیکنم  یفراز خواهش م -

 ! منه ریکه انگار تقص نزن

 منه ریتقص یمنه ! همه چ رینه ... تقص -

 ! حلش کنم دیخودم هم با ...

 !؟ یچطور -

  

 بود به دهیجوابش رو نداد . رس فراز



 درها رو باز کرد و موتی... با ر نشیماش

 نیسوار بشه که ارمغان آست خواست

 . رو گرفت کتش

 ! لحظه گوش بده هیفراز ...  -

 و نگاهش کرد ... ارمغان اخطار ستادیا فراز

 : گفت زیآم

 ... یبزن یبیبه دختره آس یاگه بخوا -

 ؟ یبیچه آس -

 ! دونم یمن نم -

  

 یبه کس نیاز ا شتریب شهیمگه م -

 !زد ؟ یبیآس



 گردنش رو صاف گرفت و بعد از ارمغان

 : پاسخ داد یکوتاه مکث

 ! یتون یتو م -

 ... بعد باز دیخند رتیکوتاه و پر ح فراز

 . پشت رل نشست نباریو ا دیچرخ

 رو ببنده که ارمغان نشیدر ماش خواست

 . نداد اجازه

 تونم کمکت ی... مبه من مهلت بده  -

 ! کنم

  

 خوام ارتباطت رو با دختره حفظ یم -

 !؟ یتون ی... م یکن



 نگفت ... کامل  خلع سلح یزیچ ارمغان

 در رها یآهن یبود . دستش از لبه  شده

 و فراز بلفاصله در رو بست . اونوقت شد

 : داد و گفت نییرو پا شهیش

 یکارو انجام م نیا نیفکراتو بکن ... بب -

 ! نه ! منتظر خبرت هستم ای ید

 خواست بلفاصله جواب رد بده یم ارمغان

 زد صبر کنه . از بیعقلش بهش نه یول ...

 فاصله گرفت و یفراز چند قدم نیماش

  

 رو با انگشتاش فشرد . سر درد شیشونیپ

 یخداحافظ یداشت . فراز با تک بوق یبد



 . و راه افتاد کرد

 ! جز رفتن نداشت یارمغان هم چاره ا و

 یافتاده و ذهن نییپا ییشونه ها با

 و بعد نشیراه افتاد به طرف ماش مغشوش

 گفتن راهیهمزمان شروع کرد به بد و ب ...

 داشته باشه یمخاطب خاص نکهیبدون ا ...

! 

 ! یشعور ! روان یب ی! احمق ! لعنت احمق

 ! ! اه ! اه اه

  

*** 

 تختخوابش نشسته بود و یلبه  آرام



 کرد . اون یرو با دقت مطالعه م روزنامه

 بلند باال و رنگارنگ که شامل یها ستون

 ییشویقال غاتیشد ... از تبل یم یزیچ هر

 مسکن و یگرفته تا اجاره  یلوله باز کن و

 . ملک

 یازمندیاز ن یآور جهیسرگ با  یتقر تعدادِ 

 ای یکه دنبال منش ی... کسان یشغل یها

 یمهندس م یحت ایفروشنده  ای ابیبازار

  

 کیدنبال  یکس چیه ی... ول گشتن

 ! گشت ینم مترجم

 : کرد یها مکث یاز آگه یکی یرو نگاهش



 تمام وقت با حقوق یمنش کیبه  -

 ! میازمندین یمکف

 ی. فور دیدرخش یذهن آرام ستاره ا ته

 و برداشت و شماره رو گرفت و لشیموبا

 بوق ، دو بوق ... بلخره کیموند ...  منتظر

 : جوابش رو داد یمرد

 ؟ دییبفرما -

  

 روزنامه یتو تونیآگه یسلم ! برا -

 ! شدم مزاحم

 ! خانم میاستخدام کرد -

 ! رو سر جاش کوبوند ی! گوش تق



 باز هم دنبال دانهیو ناام دیلب ورچ آرام

 . گشت یمناسب تیموقع

 ! تماس گرفتم تونیآگه یبرا -

 ؟ دیدار یکار یسابقه  -

 ! متأسفانهنه  -

 ! کرد شیشه کار یپس نم -

  

 کرد به ی... سع رونیرو فوت کرد ب نفسش

 : نشه . تماس سوم دیها ناام یزود نیا

 استخدام مزاحم یآگه یسلم ! برا -

 ! شدم

 ؟ دیمجرد -



 ! خوِد آرام تماس رو قطع کرد نباری! ا تق

 تلفن رو برنداشت ... و یچهارم کس تماس

 : پنجم تماس

 سالتونه ؟چند  -

 ! و دو سال ستیب -

  

 اشتباهتون نیتریپشت و یبا عروسکا -

 ! رنینگ

 باروت منفجر یتپه  کیآرام مثل  نباریا

 : گفتن راهیو شروع کرد به بد و ب شد

 ، خب ی... کار ندار یشعور روان یب -

 !؟ ی! ادب حرف زدن هم ندار یندار



 دیخند یاون طرف تلفن هنوز هم م مرد

 قطع کرد و ظیآرام تماس رو با غ که

 شده رو پرت کرد یخط خط ی روزنامه

 . فرش یرو

  

#۴۳ 

 شهر نیا یتو یکار تیموقع نهمهیا .

 از یکیآوردن  ریداشت ... چرا گ وجود

 !سخت بود ؟ نقدریا نهایا

 حرف فراز ادیماه  کیبعد از  ناگهان

 ی؟ ... کار م یخوا یافتاد : پول م یحاتم

 !؟ یخوا



 چوقتی. ه دیتنش از انزجار لرز ی همه

 قبول نکرده یزیاز اون مرد چ نکهیا بابت

  

 حاال که یشد . حت ینم مونی، پش بود

 ! خسته بود نقدریا

 تخت بلند شد و ی. از رو دیکش یپووف

 به بدنش داد . بعد از اتاقش یو قوس کش

 رفت . طبق معمول پدرش خونه رونیب

 ههم هنوز از مدرس ررضایو ام نبود

 اتاق کارش یبود . مادرش هم تو برنگشته

 یرو پروو م یو داشت لباس مشتر بود

 . کرد



 آدم اون نیکارتر یکرد ب یحس م آرام

 یبدش م تیموقع نیاست ... از ا خانواده

  

 یحوصله و دمق رفت تو ی. ب ومدی

 ... غذا رو باز کرد یو در قابلمه  آشپزخونه

 ! پلو داشتن ایلوب

 و بعد در دیکش یو پر لذت قیعم نفس

 رو سر جاش گذاشت . شکمش به قابلمه

 میو قور افتاده بود . ساعت دوازده و ن قار

 ی قهیرضا حتما  تا چند دق ری. ام بود

 یمادرش هم م یو مشتر گشتیبرم گهید

 . خوردند یناهار م دی. اون وقت با رفت



 کیرو باز کرد و سبِد کوچ خچالی در

 یآورد و رو رونیو گوجه ها رو ب ارهایخ

  

 . وسط آشپزخونه گذاشت کیکوچ زیم

 درست یرازیگرفته بود ساالد ش میتصم

 . کنه

 چاقو پشت ویگل سرخ ینیچ یکاسه  با

 برگشت و شروع کرد به پوست کندن زیم

 . ارهایخ

 . اون روزها حالش فرق کرده بود چقدر

 کرد یکرد ... خودخور هیماه کامل گر کی

 نیع شیکرد ! زندگ یخودکش یحت ...



 شده بود که هر لحظه یمتعفن باتلق

 اون روز و بعد یشد . ول یغرقش م شتریب

  

 کم کم زی... همه چ یاجبار داریاون د از

 دهیکه کش ییادهایکرد . انگار با فر رییتغ

 یخال ی، دلش رو هم از هر حقارت بود

 فراز یشنهادهایبود . انگار با رد پ کرده

 میشده اش رو ترم بی، غرور تخر یحاتم

 بود . انگار سم نفرتش رو تف کرده کرده

 ! صورت اون ... و حاال آروم بود یتو بود

 یآروم که داشت با خودش کنار م اونقدر

 . ومدی



 یمادرش و مشتر یصحبت ها یصدا با

 راهرو ، از افکارش خارج شد . انگار کار ته

  

 . رفت یتموم شده بود و داشت م یمشتر

 بدرقه کرد و اطیخانم اون رو تا ح یمل

 . خونه یبرگشت تو بعد

 آرام ؟ -

 آشپزخونه زیهمون وقت آرام رو پشت م و

 . دید

 یمامان ! تازه تو ینیبب ریخ یاله یا -

 ! ساالد درست کنم امیبودم که ب فکر

 ! دستام نبود یتو جون



 یخانم تو یبهش لبخند زد . مل آرام

 ، اون طرف یصندل یرفت و رو آشپزخونه

  

 نشست و مشغول ماساژ دادن زیم

 : شد . آرام گفت دستهاش

 ؟ اگه یکن یکار م نقدریا یچ یبرا -

 ... یبش ینکرده طور ییخدا

 من کار نکنم پس چطور خرج و برج -

 یمادر ؟ ... درآمد بابا میاریرو در ب خونه

 ! ره یش مشرط بندی یکه پا تیبه گور گور

 فهمم ... چرا هنوز باهاش یاصل  نم -

 یفقط آزارمون م یوقت میکن یم یزندگ



 !؟ ده

  

 مرد رومون باشه کیکه اسم  نیباز هم -

 ! ... بسمونه مادر

 : به مادرش چشم غره رفت ظیبا غ آرام

 ! حرفا نیچقدر متنفرم از ا یدون یم -

 خانم خودش رو به اون راه زد و با یمل

 کرد حرف رو یسع یگله گشاد لبخند

 : کنه عوض

 خانم یدونیرو ولش کن ! ... نم نایا -

 ! کردیازت م ییفایچه تعر یتوسل

 !از من ؟ -



  

 نیا دی... پرس دید وارید یعکست رو رو -

 راه یبه به و چه چه هی؟! بعدم  دخترته

 ! نیو بب ای... ب انداخت

#۴۴ 

 خانم با ی... مل دیخند اریاخت یب آرام

 : نگاهش کرد نیتحس

 مادر ! هزار یهم هست یفیخب تعر -

 ... یکه تو دار ییچشم و ابرو نیا ماشاهللا

 ! خانم حهیمنو لوس نکن مل نقدریا -

  

 ! پسرش پسند کرد یبه نظرم تو رو برا -



 ، دخترمون رو دیازم پرس یدم رفتن آخه

 ! نه ای مید یخواستگار خوب م به

 و حس دیآرام ته کش یخنده  کدفعهی

 که یبهش دست داد . همونطور یبیعج

 انگشتاش نیچاقو رو سفت ب ی دسته

 : دیبود ، پرس گرفته

 ؟ نیبهش گفت یشما چ -

 بهش یمادر ... جواب درست یچیه -

 یرادیها ... چه ا میخودمون ی. ول ندادم

 ... درست گهیو دو سالته د ستی؟ ب داره

  

 بلخره به فکرت دیتموم شده ! با هم



 ! میباش

 یکرد . برا یم یحس تهوع وحشتناک آرام

 صورتش یمادرش وحشت رو از تو انکه

 بلند شد و زیاز پشت م ی، به تند نخونه

 . رفت ازهایسمت سبد پ به

 یازدواج کنم ! تو خوامیمن نم یول -

 ! ستیام ن برنامه

 ینطوری؟ هم یکن کاریچ یخوایپس م -

 !ور دل من ؟ ینیبش

 !داره ؟ یبیآره ! ع -

  

 و بعد دیرو پوست کند و آب کش ازیپ



 : و ادامه داد زیطرف م دیچرخ

 ! برم خوامیتازه ... سر کار هم م -

 خانم چنان سفت شد ... انگار که یمل نگاه

 . بود دهیشن کفر

 !؟ یچه کار -

 یدونم ! هنوز دارم دنبالش م ینم -

 ! گردم

 ! سر کار یبر ذارمیمن نم -

 نگاهش کرد ... به سرعت یحرص آرام

 : نشست و گفت زیم پشت

  

 مامان ؟ چه یذاریکه نم یچ یعنی -



 داره مگه ؟ یرادیا

 ! جامعه خطرناک یفهم یتو که نم -

 ! ضنی... مردم مر شده

 نگاه کرد به رتیچند لحظه با ح آرام

 . دیخند اریاخت یو بعد ب مادرش

 اونو یحرفا ی... دار یشکل بابا شد -

 ! یکن یم تکرار

 پدرت اشتباهه ؟ یحرفا یمگه همه  -

 ! نهیب یخودش م نیبابا همه رو ع -

 !؟ ستین ادتی...  یگفت نویا خودت

  

 نگفت . آرام با یزیچ گهیخانم د یمل



 و تأسف از مادرش چشم گرفت و یدلخور

 کهیانداخت و مشغول ت نییرو پا سرش

 . شد ازیپ کردن

 زد هیو تک دیکش یقیخانم نفس عم یمل

 یشد به گلها رهیو خ یصندل یپشت به

 . دامنش زیر

#۴۵ 

  

 در سکوت گذشت ، تا یا قهیدق چند

 نگ خونه به صدا در اومد . حتما   نکهیا

 دستاش رو آب یرضا بود . آرام فور ریام

 . رو فشرد فونیآ یو رفت و شاس دیکش



 ... عجول دیپر اطیح یتو یرضا فور ریام

 هاش رو از پا کند و وارد ینظم کتون یب و

 . شد منینش

 !؟ یگاگول یچطور -

 !؟ یهپل یچطور -

 ! یعاااال -

  

 و کاپشنش رو فیرضا گفت ... بعد ک ریام

 . وسط هال انداخت همونجا

 ! امتحان زبانم رو شونزده گرفتم -

 : طعنه زد آرام

 ! ادی... چه ز یوا -



 یتا چشمت در آد ... عنتر خانم ! وا -

 ! ختیر شمیبرم ... ج من

 . آرام از حرکات ییبه طرف دستشو دیدو

 تازه کرد و یبه خنده افتاد . نفس برادرش

 آشپزخونه تا به ساالدش یبرگشت تو باز

 یو نمک بزنه . مادرش هنوز رو مویآبل

  

 کرد . آرام ینشسته بود و فکر م شیصندل

 . خچالی یکنارش عبور کرد و رفت پا از

 : خانم گفت یوقت مل همون

 ! شهینماحمد آقا راض  -

 لحظه مکث کرد ... بعد کی یبرا آرام



 : رو برداشت و گفت مویآبل ی شهیش

 ! کنم یم تونیراض -

 ... مادرش هنوز دو دل دیعقب چرخ به

 دونست چقدر براش سخته که ی. م بود

 یباور م یآرام رو باور کنه . ول استقلل

  

 و خچالیزد به در  هی... کم کم . تک کرد

 : گفت

 ! بهش نگو یزیچ فقط فعل   -

 خانم تند سرش رو بلند کرد و با یمل

 ینگاهش کرد . آرام لبخند اضطراب

 : داد لشیتحو



 یمن مراقب خودم هستم ! ... قول م -

 ! که باشم دم

 ریبگن . ام یزیفرصت نکردن چ گهید و

 اومده بود و با رونیب ییاز دستشو رضا

  

 ... کرد گرسنه است یبلند تکرار م یصدا

. 

 . ... تموم شد بحث

*** 

 . سرد بود یلیخ هوا

 دونه کی ایقطره بارون  کی یحت نکهیا با

  کرد یم منجمدنفس رو ی... ول دیبار یاز آسمون نم برف



 اتوبوس ستگاهیا یچوب یصندل یرو آرام

 زد . با یبود و روزنامه رو ورق م نشسته

  

 شد دنبال کار بود یم یمدت طوالن نکهیا

 . نگرفته بود یا جهینت چیهنوز ه یول ...

 که بلند شد ، لشیزنگ موبا یصدا

 رو لشیرو کنار گذاشت . موبا روزنامه

 یخرت و پرت ها نیاز ب یبه سخت یلیخ

 کرد ... نگاه دایبزرگش پ فیک یتو

 ناشناس انداخت و یبه شماره  یکوتاه

 : داد پاسخ

 الو ؟ -



 و زنانه جوابش رو یمیگرم و صم ییصدا

 : داد

  

 ؟ ی! خوب زمیعز سلم -

 اول صاحب صدا رو یدر لحظه  آرام

 . نشناخت

 !ممنون ... شما ؟ -

 نیدستت درد نکنه آرام جون ! به ا -

 رفت منو ؟ ... ارمغانم ! ارمغان ادتی یزود

 ! یصابر

 ! آها -

 مقنعه ریکرد ، موهاش رو فرستاد ز یمکث



 : و آب دهانش رو قوت داد اش

 ؟ دیخوب -

  

 ؟ اوضاع چطور ی! تو چطور ستمیبد ن -

 ؟ رهیم شیپ

 . کرد یجواب دادن مکث یباز هم برا آرام

 چرا ! حس دیفهم یکرده بود ... نم هول

 . راه گلوش رو سد کرده بود یبد

 افتاده ؟ یاتفاق -

 ؟! ... فقط خواستم حالت رو یچه اتفاق -

 ! بپرسم

 یم نویگفت ... آرام ا یدروغ م داشت



 . دیفهم

 ! خوبم یلی! خمن خوبم  -

  

 نوی... خوشحالم ا زمیخدا رو شکر عز -

 هیشنوم ! حاال اگه برات مقدوره ...  یم

 ؟ مینیهمو بب میبذار یقرار

 !چرا ؟ -

 دست خودش باشه ، لحنش نکهیا بدون

 . و خصمانه شده بود یتهاجم

#۴۶ 

 خوردن ارمغان رو حس کرد ... باز جا

 . مقنعه اش ریرو فرستاد ز موهاش



  

 ... یعنی، من ...  دیببخش -

 رو گهیکه همد یبار نیفکر کردم آخر -

 ! میکن ی... فرصت نشد خداحافظ میدید

 : کرد محترمانه تر صحبت کنه یسع آرام

 ! ستمیمن ... راستش االن خونه ن -

 یکه باش ییداره ؟ هر جا یرادیچه ا -

 ! دنبالت امیم

 ... اش انداخت یبه ساعت مچ ینگاه آرام

 فرصت یلیو ربع بود و خ ازدهی هنوز

 فوت کرد ی. نفسش رو با ناچار داشت

  



 ی... بخار نفسش پخش شد تو رونیب

 . صورتش

 . آدرس امیمن خودم م یباشه ، ول -

 ! برام دیبفرست

*** 

 در یاتوبوس ستگاهیربع بعد در ا سه

 شد . از ادهیدرست وسط شهر پ یا منطقه

 ها یو کفش فروش کیش یها کیبوت کنار

 ساز هفت یمیو به ساختماِن قد گذشت

 دونست محل کار یکه م دیرس یا طبقه

 . ارمغانه

  



 یآب یرو باال برد و نگاه کرد به تابلو سرش

 سوم یطبقه  یکه پشت پنجره  یرنگ

 کی هیپا لی، وک یبود : ارمغان صابر نصب

 . یدادگستر

 یملقات نداشت . م نیاز ا یخوب احساس

 اتفاقات یکه باز هم قراره درباره  دونست

 براش نیماه قبل صحبت بشه ... و ا کی

 . نبود ندیخوشا

 زد و ایو بعد دلش رو به در دیکش یپووف

 سوم یشد . با آسانسور به طبقه  وارد

  

 و زنگ زد ستادیا یدیو پشت در سف رفت



. 

 . اگه دیجوش یو سرکه م ریمثل س دلش

 ؟ دید یشد و اون مرد رو م یدفتر م وارد

 ! بود یچه حس وحشتناک ...

 خندون یدر باز شد و ارمغان با صورت یول

 . ستادیوسط چارچوب ا یپر انرژ و

 ای! ب زمیعز یخوش اومد یلیسلم ... خ -

 ! تو

 مردد یلیبا ارمغان دست داد و بعد خ آرام

 دفترش شد . نگاهش دور تا دور فضا وارد

  

 کیسالن انتظار کوچ کیخورد ...  یچرخ



 زیو م اهیس یخلوت ، با چند مبل چرم و

 نیو گلدون بزرگ بنجام یمنش مخصوص

 رنگ یتابلو کیبزرگ .  یپنجره  کینزد

 روشن و یبا رنگ ها بایز یلیخ روغن

 نصب شده وارید یبخش هم رو آرامش

 . بود

 : دیپرس ارمغان

 اتاق من ؟ یتو میبر ای مینیبش نجایا -

 و با دیفضا کش یدست از بازرس آرام

 : دیبه سمت ارمغان چرخ لبخند

  

 ! کنه ینم یمن فرق یبرا -



 بمون ... من برم نسکافه نجایپس هم -

 ! ارمیب

 . به طرف آبدارخونه رفت

 یچرم یها یاز صندل یکی یرو آرام

 رو کنار دستش گذاشت و فشی، ک نشست

 که یکیکوچ یزد به گلدون بن سا زل

 . قرار داشت یجلو مبل زیم یرو

 یبعد ارمغان با ماگ ها ی قهیدق دو

 کیکوچ یشدستیپ کینسکافه و  یسفال

  

 کنار آرام یصندل یبرگشت و رو ینیریش

 . نشست



#۴۷ 

 رفت بپرسم اصل  نسکافه دوست ادمی -

 نه ؟ ای یدار

 !دوست دارم ، ممنون . خلوته سرتون ؟ -

 سرم خلوته ! فقط چند شهیمن هم -

 که دفترم رو زدم و هنوز دارم مگس ماهه

 . پرونم یم

  

 اون یخواست بپرسه پس چطور آرام

 دایرو پ یپولدار و معروف و لعنت یمشتر

 . خم شد و ماگ دینپرس ی؟ ... ول یکرد

 از یبرداشت و کم زیم یرو از رو خودش



 داغ رو مزه مزه کرد . ارمغان زل زده عیما

 و میرخِ اون ... نگاهش مل میبه ن بود

 : بود . بعد گفت دوستانه

 حالت نمیب یچقدر خوشحالم که م -

 ! خوبه

 ماگ سفت شد یآرام دور بدنه  یانگشتا

 : ارمغان ادامه داد ...

  

 نیغمگ نقدریا دمتیکه د یبار نیاول -

 چوقتیکردم ه یکه ... فکر نم یبود

 ! نمیرو بب لبخندت

 : گفت آرام



 ... پوستشون یخانم صابر ننیآدما هم -

 خودشون رو وفق یبتی! با هر مص کلفته

 ... دن ! منم یم

 حرفش رو یپ گهیو د دیکش یقیعم نفس

 . نگرفت

 روزا نیکن ! ا فیخب ... برام تعر -

 ؟ یکن یم کاریچ

  

 : گفت آرام

 ! یزندگ -

 : زد ... ادامه داد یلبخند

 یکلس زبان ! دنبال کار هم م رمیم -



 ییزنم و هوا یقدم م رمیم ی. گاه گردم

 ! کنم یم تازه

 ! سرت شلوغه یپس حساب -

 یلبخندش رو تکرار کرد . ارمغان کم آرام

 ، بعد ماگ رو دینسکافه اش رو نوش از

 شیصندل یتو یبرگردوند . کم زیم یرو

 . شد و انگشتاش رو درهم قفل کرد جابجا

  

 یلیتن آرام نبض گرفت ... خ ی همه

 یندیکه قراره بحث ناخوشا دیفهم خوب

 . بشه شروع

 یآقا شنهادیپ یآرام جان ... درباره  -



 ؟ ی... فکراتو کرد یحاتم

 یارمغان چ دیبهش نگاه کرد ... نفهم آرام

 ینگاهش خوند که لبخند دستپاچه ا یتو

 : و ادامه داد زد

 ! یکن یکه فکر م یبهم قول داده بود -

 ! فکر کردم -

  

 با وقار . بعد مقنعه اش یلیگفت ... خ آرام

 اش مرتب کرد . ارمغان با نهیس یرو رو

 چشم دوخت به دهاِن او ... آرام اقیاشت

 : داد ادامه

 ... شونیقبول کنم از ا یزیتونم چ ینم -



 ! در دهیاجازه رو به من نم نیا غرورم

 بکاریآدم فر کی... اگه قبول کنم  ضمن

 . شمیم

 ؟ بکاریچرا فر -

 راز وحشتناک کیحاال هم  نیمن هم -

 که از خانواده ام پنهان کردم ... از دارم

  

 پول کی. حاال اگر بخواد  مهیناچار یرو

 راز کیبه حسابم ...  ادیتوجه ب قابل

 ! پنهان بشه دیاست که با گهید وحشتناک

 ! به مامانم دروغ بگم خوامینم گهیمنم د ...

 کیکنم ...  تیبه من گفته که راض -



 دونم دوست یبه نامت بزنه ! ... م اپارتمان

 من ی... ول ادیکش ب هیقض نیا یندار

 ! و معذور مأمورم

 ... ! دونم یم -

 : زد لبخند

  

 و من قبول دیاصرار کرد دیبهشون بگ -

 ! نکردم

#۴۸ 

 و من قبول دیاصرار کرد دیبهشون بگ -

 ! نکردم

 کرد ... خسته بود . پلک هاشو سکوت



 شیشونیپ یرو یهم فشرد و موها یرو

 : کنار زد . ارمغان گفت رو

 ! نسکافه ات سرد شد -

  

 جمله استقبال کرد . کامش نیاز ا آرام

 ختهیتنش زهر ر یبود ... انگار تو تلخ

 رو حس یتلخ نیا شهیکه هم بودن

 ماگ رو برداشت و جرعه ی. فور کردیم

 : . ارمغان گفت دینوش یا

 ازت دمتیکه د یاز همون بار اول -

 ... یمودب یلی! خ یناز یلیاومد ! خ خوشم

 دوستت باشم خوادیدلم م یلی! خ یمغرور



! 

 : گرد شده نگاهش کرد یبا چشم ها آرام

 !من و شما ؟ -

  

 . دیخند ارمغان

 !من جذام دارم ؟ -

 ! نبود نینه ! منظورم ا یوا -

 ... ! بزرگ ترم یلی... ازت خ دونمیم -

 تو چند سالته ؟ یراست

 ! و دو ستیب -

 ! و نه سالمه ستیمن ب -



 . زد یابروهاشو باال گرفت و لبخند آرام

 ! ادیاصل  بهتون نم -

 ! زمیعز یتو به لطف دار -

  

 ؟ نیازدواج نکرد -

 بلخره نکهیهم متعجب شد از ا خودش

 ارمغان ذوق کرد یبود . ول دهیپرس سوال

 نیبلخره آرام به ا نکهیسوال ... از ا نیا از

 . مشتاق شده بود مکالمه

 اصل  فرصتش رو نداشتم ! مشغول -

 ؟ من رو یدون یبودم ... بعدم ... م لیتحص

 شویزندگ یبزرگ کرده ... همه  برادرم



 به خاطر من یمن گذاشته ! حت یبرا

 ترکش کنم ادینکرده ! منم دلم نم ازدواج

! 

  

 یتکون داد و لبخندش رو از رو یسر آرام

 یحفظ کرد . ذهنش رفته بود پ ادب

 ارمغان . با خودش فکر کرد چقدر یزندگ

 نیوجود داشت ب یو فرهنگ یفکر تفاوت

 یسالگ یس ی. ارمغان که در آستانه  اونها

 نداره ... و یگفت وقت شوهردار یو م بود

 یو دو سالگ ستیکه در سن ب خودش

 یازدواج نکردنش رو م یغصه  مادرش



 دلش یارمغان رو تو اریاخت ی. ب خورد

 بود یزن ، همون کس نیکرد . ا نیتحس

 . خواست باشه یدلش م شهیآرام هم که

  

 یرو ستادهی، با اراده ، مستقل ... ا یقو

 ! خودش یپاها

 ... ؟ یخوند یدانشگاه چ ی؟ تو یتو چ -

 ؟ یدانشگاه رفت اصل  

 رونیارمغان ، اون رو از افکارش ب سوالِ 

 : . گفت دیکش

 زبان سانسیبله ، تموم کردم . ل -

 آموزشگاه کی یخوندم . االنم تو یسیانگل



 . خونم یم ی، فرانسو آزاد

 ! هی! پس زبانت عال یچه عال -

  

 مختلفم یگرفتن زبان ها ادیمن عاشق  -

 بلدم . فکر یو ترک یهم عرب یکم کی ... !

 که توش استعداد دارم هیتنها کار نیا کنم

! 

 دیبه ذهن ارمغان رس یفکر یناگهان یلیخ

 یاون رو به وجد آورد . ول هیدر صدم ثان و

 یخودش رو کنترل کرد که عاد یلیخ

 : لحنش باشه

 یآرام جان ... تو که دنبال کار م گمیم -



 ای... خب ب ی، منم دنبال منش یگرد

 ! جا با من کار کن نیهم

  

 : دهیفکر کرد درست نشن آرام

 !؟ دیببخش -

 تنهام ... تازه نجایکه من ا ینیب یم -

 هیتونستم  ی! تا حاال خودم م کارم

 ازیحاال ن ی، ول امیاز پس کارا بر ب ییجورا

 !بهتر از تو ؟ یدارم . خب ک یمنش کی به

 جیو و جینگفت ، فقط گ یزیچ آرام

 کرد ارمغان داره یکرد . حس م نگاهش

 زن کامل   کی. اون  ندازهیدست م اونو



 که از نظرش یشخص لیبود ... وک بهیغر

 داشت یلیبود ! اصل  چه دل والیه کی

  

 خودش رو به آرام علقمند نشون نطوریا

 ؟ ... ارمغان خم شد به طرف اون ، بده

 پروا و یب یچپش رو به حالت دست

 : دستاش گرفت و ادامه داد ونیم دوستانه

 دی! فقط با ستین یکار سختباور کن  -

 می، قرار دادها رو تنظ یرو جواب بد تلفنا

 ! ندارم یادیز یها ی... من مشتر یکن

 یو پونصد هم م ونیلیم کیثابت  حقوق

 روز کی یبا ماه رمیبرات در نظر بگ تونم



 ؟ هی! ... نظرت چ یمرخص

  

 در یزیبا عقلش مخالفت کرد . چ آرام

 ارمغان بود که اون رو به شدت وجود

 یقلبش ... ماه یکرده بود . ول مشکوک

 یلیو پونصد هزار تومان ! خ ونیلیم کی

 . کردیبود که فکرش رو م یزیاز چ بهتر

 حضور در یبرا شیکار یمصاحبه  نیآخر

 نیسوم ا کیپزشک مرد ، فقط  کی مطب

 شده بود . علوه بر شنهادیبهش پ مبلغ

 طیمح نیزن بود ! در ا کی... ارمغان  اون

 پدر بددلش ی... مطمئن بود که حت امن



 ! رهیبگ یرادیتونه ا ینم

  

 یردا کهیرو تصور کرد در حال خودش

 رو بر تن کرده ، در جواب تشیعقلن

 : " نه ، متشکرم " و با گهیم ارمغان

 شه و به یبه نفس کامل بلند م اعتماد

 ... رهیدر م سمت

 : گفت دیاون با ترد یبه جا یول

 ! دونم یخب ... نم -

 دونست یاز همون لحظه م کهیحال در

 یلیخ شنهادیپ نیتونه در برابر ا ینم

 . ... کنه مقاومت



*** 

  

#۴۹ 

 : سوم فصل

 : ماه بعد هشت

 بود ، مدام توپ اطیح یرضا تو ریام

 یم وارهایاش رو به د کهیچهل ت فوتبال

 کرد . آرام با یم دادیو داد و ب دیکوب

 بالش پنهان کرد یصورتش رو تو یبدخلق

 ! اصل   ایاومد ... خدا یهنوز خوابش م .

  

 ریام دیوقت صبح چرا با نیا دیفهم ینم



 !باشه ؟ داریب رضا

 یتموم شد . سرش را کم گهید تحملش

 : زد غیج با  یکرد و تقر بلند

 ! رضا ! ساکت شو ریام -

 رضا بلفاصله قطع ریام یشوت ها یصدا

 که خودش دیطول نکش یلیخ ی... ول شد

 و با دیاتاق آرام باال کش یاز نرده ها رو

 : خوش و خرم گفت یلحن

 یخوا یساعت از هفت گذشته ... نم -

 سر کار ؟ یبر

  

 کرد و بعد ملفه رو یغر غر یلب ریز آرام



 هشت ماه نکهی. با ا دیصورتش کش یرو

 دفتر یارمغان تو یشد به عنوان منش یم

 هنوز به یمشغول به کار بود ، ول وکالتش

 شدن عادت دارتیساعت هفت صبح ب نیا

 : رضا سماجت کرد ریبود . ام نکرده

 ! آرام ! ... آرام -

 : جوابش رو داد یبا بد خلق آرام

 ؟ هیچ -

 ! امروز شهر آورده -

 ؟ هیچ گهیشهر آورد د -

  

 ! و استقلل سیپرسپول یباز -



 ی! ول ی... چه خبر مهم دیکش یهووف آرام

 خواب از گهیبود که د نیا شیخوب حداقل

 متکا ریبود . دستش رو ز دهیپر سرش

 به یرو برداشت و نگاه لشیو موبا دیکش

 از هفت قهیانداخت . هشت دق ساعتش

 یکاف یبه اندازه  یعنی نیبود ، و ا گذشته

 . داشت تا به خودش برسه فرصت

 به تن کوفته اش داد و بعد یو قوس کش

 . تخت بلند شد یو نشاط از رو یانرژ با

  

 پنجره یها لهیرضا هنوز هم به م ریام

 . بود زونیآو



 ! ریصبح بخ -

 : داد لشیتحو ییبایلبخند ز آرام

 ! زمیعز ریصبح تو هم بخ -

 ییرو مرتب کرد ، به دستشو تختخوابش

 . و مسواک زد رفت

 بود یراض یروزها از ته قلبش از زندگ اون

 ربع مونده به هشت از کیهر روز ساعت  .

 شد و ساعت شش عصر یخارج م خونه

 یم افتیحقوق خوب در کی.  گشتیبرم

  

 یتونست با پول خودش برا ی. م کرد

 یبخره ... م هیهد ررضایو ام مادرش



 فیخودش مانتو و کفش و ک یبرا تونست

 نیکه الزم داره بخره ... در ع یهر چ و

 هم پس یتونست هر ماه مبلغ یم حال

 یکنه . پدرش کمتر از گذشته اونو م انداز

 داد یم ری، و کمتر از گذشته بهش گ دید

 که یزیبهتر از چ یلیبا ارمغان هم خ .

 کرد کنار اومده بود و مهم تر از یم فکر

 . بود دهیند گهیرو د ی... فراز حاتم همه

 بود ... و دهیاسمش رو نشن یحت گهی، د نه

 . داد یبهش آرامش م نیا

  

#۵۰ 



 و خنک تابستانه اش رو با یمشک یمانتو

 ... موهاش دیپوش یروشن یآب نیج شلوار

 هم بلند نبودن ، شونه زد و یلیکه خ رو

 یکمرنگ شیپشت سرش بست . آرا محکم

 یصورتش نشوند . در آخر شال نازک یرو

 موهاش انداخت که برق گوشواره یرو

 . بود دایاون پ ریاز ز شینقره ا یها

  

 رونیرو برداشت و از اتاق ب فشیآخر ک در

 آشپزخونه بود و داشت ی. مادرش تو رفت

 . کرد یدخترش صبحانه آماده م یبرا

 : گفت یبا لحن پر نشاط آرام



 ! ریسلم ! صبح بخ -

 خانم نگاهش کرد و بعد بلفاصله یمل

 سکوت یاشاره اش رو به نشانه  انگشت

 : اش گرفت ینیب یجلو

 هی... باز  شهیم داری! بابات ب سیه -

 دیکن یگه بهت ، با هم دعوا م یم یزیچ

! 

  

 یسکوت کرد ، چون واقعا  حوصله  آرام

 که ییرو نداشت . استکان چا پدرش

 بود رو برداشت و ختهیبراش ر مادرش

 . و کره گرفت ریپن یو بعد لقمه  دینوش



 اطیبه در ح یخانم نگاه پر غضب یمل

 : و گفت انداخت

 جونم مرگ شده اگه یرضا ریام نیا -

 ... بشه الل

 شده مگه ؟ یچ -

 : خانم پر از استرس نگاهش کرد یمل

  

 ... وقت اومد خونه ریبابات د شبید -

 کرده و شرط بندیتنگ بود . به نظرم باز  خلقش

 ! باخته

 سمت گهینداده بود د مگه بهت قول -

 !ره ؟ ینم شرط بندی



 تیخورد ... با عصب یخونش رو م خون

 خانم ی. مل دیاش رو گاز گرفت و جو لقمه

 : گفت

 ... و پنج ساله کارش قول دادنه ستیب -

 یراست ی! ... ا گهیکه عادت کردم د من

 که پس یپول یتون یجان ... اگه م مامان

  

 . کن میقا یحساب کی یرو تو یکرد انداز

 آرام چقدر پول داره دیپرس یازم م شبید

! 

 یبگه ، ول یزیدهان باز کرد تا چ آرام

 احمد یعربده  ینکرد . چون صدا فرصت



 : پشت در اتاقش بلند شد از

 راه ییتوله سگ چه سر و صدا نیا -

 ... حهیسر صبح ؟ مل اطیح یتو انداخته

 ؟ امیب ای یکن یاش م خفه

 خانم هول و دستپاچه صداشو بلند یمل

 : کرد

  

 ! کنم یاالن ساکتش م -

 رو سر شییچا یته مونده  یبه تند آرام

 : و گفت دیکش

 ! برم گهیمن د -

 خانم با علمت دستش ازش خواست یمل



 کنه ... بعد تند و پر عجله سمت صبر

 پلو مرغ یرفت . ظرف در بسته  خچالی

 بود یدیسف لونینا یتو دهیچیکه پ رو

 یو به آرام داد . آرام تند گونه  برداشت

 به سمت در دیو دو دیرو بوس مادرش

  

 باز شدن در ی. همان وقت صدا یخروج

 : دیپدرش رو شن اتاق

 دختره رفت ؟ نی، ا حهیمل -

 یگرفت . کتون دنیآرام گاپ گاپ تپ قلب

 پاهاش انداخت و یرو سر پنجه ها هاش

 دیهم خارج شد ... و نفهم اطیو از ح دیدو



 . داد یچه جواب مادرش

*** 

 بود که قهیدق ستیهشت و ب ساعت

 . از شدت گرما به دیبه دفتر رس بلخره

 یرو رو فشینفس افتاده بود . ک نفس

  

 که کرد ، یکار نیانداخت و اول زشیم

 دونست یبود . م یکردن کولر گاز روشن

 یروز ارمغان از اول صبح تا ساعت دو اون

 ... و ادینم نیهم یدادگاه داره و برا عصر

 . خلوته یلیسر آرام خ جهینت در

 از وزش باد خنک به گردنش کهیحال در



 برد ، ظرف ناهارش رو برداشت و یم لذت

 خچالی یآشپزخونه رفت . ظرف رو تو به

 رونیو باز ب دیآب نوش یوانی، ل گذاشت

 . رفت

  

 تماس نیزنگ تلفن بلند شد ... اول یصدا

 : روز

 . دییسلم ، بفرما -

 فیامروز دفترشون تشر یخانم صابر -

 ؟ دارن

 . . امروز تا عصر دادگاه هستن ریخ -

 رو تموم کرد . دفتر قرارها رو از تماس



 رو یآورد و چک کرد . تِ  رونیکشو ب یتو

 . کرد زیها رو تم کیو کف سرام برداشت

 دوم بر قرار شد ... همون سوال ها و تماس

 . یقبل یها جواب

  

 یاسپر یکارش رو تموم کرد . کم آرام

 کرد و بعد پشت یهوا اسپر یتو اموشای

 . نشست . ساعت از نه گذشته بود زشیم

 که به زبان یکیداستان کوچ کتاب

 ینگارش شده بود رو از تو یفرانسو

 در آورد تا ترجمه کنه ... باز تلفن فشیک

 . خورد زنگ



 ! دییالو ، بفرما -

 ! سلم آرام جون -

#۵۱ 

  

 شیصندل یرو اریاخت یبود . آرام ب ارمغان

 . نشست و کتابش رو بست صاف

 ی؟ اتفاق دیسلم ارمغان جون . خوب -

 ؟ افتاده

 . دادگاه رمیراهم ، دارم م یمن تو -

 یپوشه  کیندارم برگردم دفتر .  فرصت

 کارمه ... لطف کن برام زیم یرنگ رو سبز

 . ارشیب



  

 نبود که یبار نیاول نیتعجب نکرد . ا آرام

 رو به یرفت و پرونده ا یدادگاه م به

 : رسوند . گفت یم ارمغان

 . امیباشه . االن م -

 ... واضحه ! با شماره زمهیم یپوشه رو -

 ... ای. زودتر ب کیهفتاد و  ازدهی فیرد

 . منتظرتم

 تموم یسرسر یخداحافظ کیبا  تماس

 . آرام دست به کار شد . اول از همه به شد

 گرفت . بعد خم نیزنگ زد و ماش آرانس

 ، چادر زشیم ریکمد ز یو از تو شد



  

 اطیاحت یبرا شهیکرپش رو که هم یمشک

 یداشت ، برداشت و تو یدفتر نگه م در

 اتاق یگذاشت . بعد هم رفت تو فشیک

 . تا پوشه رو برداره ارمغان

 ازدهی ی، با شماره  رهیسبز ت ی پوشه

 ادداشتیروش  کیکه با ماژ یکیو  هفتاد

 و زیتم زیبود ... درست در مرکز م شده

 . خلوت ارمغان قرار داشت نسبتا  

 پوشه رو باز نکرد ، اون رو یال یحت آرام

 . و با عجله دفتر رو ترک کرد برداشت

*** 



  

 . دادگاه غلغله بود ریکم نور و دلگ یراهرو

 شد ... زن ، یم دایاونجا پ یمدل آدم هر

 فرهنگ ی، جوون ، متشخص ، ب زی، پ مرد

. 

 بود ... مدام ستادهیا وارید کینزد آرام

 . کنه دایچرخوند تا ارمغان رو پ یم چشم

 هم یگرم و دم زده بود و چادر مشک هوا

 یخورد و موها یسرش سر م یاز رو مدام

 داشت گهی. د رونیب ختیر یم لختش

 رو لشیموبا یشد . اگر نگهبان یم کلفه

 تونست با ینگرفته بود ، الاقل م ازش



 . رهیبگ یتماس ارمغان

  

 رو باال برد و نگاه کرد به ساعت دستش

 رو ییآشنا ی... همون وقت صدا شیمچ

 : دیمردم شن یهمهمه  نیب

 ! یآرام ! آرام جون ... خانم ربان -

 . گردنش رو صاف گرفت یفور آرام

 راهرو داشت یکه انتها دیرو د ارمغان

 . آرام به سرعت قدم دادیعلمت م بهش

 کرد و رفت به طرفش ... چادرش رو تند

 . دیکش یبه زور دنبال خودش م یلیخ

 ! شما ارمغان جون ؟ ... سلم دییکجا -



  

 ... ! وقته منتظرتم یلیسلم ! من که خ -

 ! نشده ریتا د می... بر میبر ایب

 لیخواست همونجا پوشه رو تحو یم آرام

 نگفت و یزیچ یو برگرده به دفتر . ول بده

 سر ارمغان راه افتاد . هر دو با هم از پشت

 یبعد یباال رفتند و به طبقه  پلکان

 . ... اونجا هم شلوغ بود دنیرس

 یحرکت با مرد جوون نیدر ح ارمغان

 : دیکرد . آرام پرس کیو عل سلم

 بود ؟ یک -

 ! از همکارا یکی -



  

 سر یبگه ... ول یزیباز هم خواست چ آرام

 روبرو خکوبیخشکش زد . نگاهش م جا

 یکه در فاصله  یمرد خکوبی... م بود

 یخونسرد و ب یلیاز اونها ، خ یمتر چند

 کردینگاه م گرانیبود و به د ستادهیا اعتنا

 بود ، و آرام دهیهر چند هنوز آرام رو ند ...

 . خواد فرار کنه یکرد م یم حس

 او نگاه یشده  دیبه صورت سف ارمغان

 . کرد

 !چته ؟ -

 . آب دهانش رو قورت داد یبه سخت آرام



  

 ... ارمغان جون ... اون -

 . مرد یکرده بود ، داشت م خی تنش

 یبه فراز انداخت و با لحن ینگاه ارمغان

 : گفت یمعمول

 شده یخب آره ، امروز دادگاه داره ! چ -

 !؟ مگه

 راه گلوش ینگفت ... حس تلخ یزیچ آرام

 دونست یمسموم کرده بود . ارمغان نم رو

 دونست ؟ ... همون یشده ؟ واقعا  نم یچ

 بلخره فراز سر بلند کرد و آرام رو لحظه

 . دید



  

 : دیکش یقینفس عم ارمغان

 کنه ! جمع و جور یداره بهت نگاه م -

 ! خودت رو کن

#۵۲ 

 راه افتاد ... آرام به اجبار پشت سرش باز

 فراز ی رهیبرداشت . نگاه سرد و خ قدم

 یواشکیهم متوجهش بود . ارمغان  هنوز

 : گفت

 ! ها یبهش سلم کن -

  

 و بعد دیکش ینینفس تند و خشمگ آرام



 سرش مرتب کنه یکرد رو یرو سع چادر

 ... به دندیراهرو رس یبلخره به انتها .

 انسالیم یبود و زن ستادهیکه فراز ا ییجا

 یجوون رو یبه همراه مرد یچادر و

 ها نشسته بودند . ارمغان از فراز یصندل

 : دیپرس

 هنوز صدامون نکردن ؟ -

 به رهیجوابش رو نداد ... نگاهش خ فراز

 : بود . آرام مجبور شد سلم کنه آرام

 ! سلم -

  

 سلم بود ... با نیفراز منتظر هم انگار



 تکون داد و بعد بلخره به یسر تیرضا

 : گفت ارمغان

 کنن ... من ینه هنوز . دارن معطلش م -

 ! وقت ندارم یلیخ

 نشست انسالیکنار زن م یصندل یرو آرام

 حس شده بود . زن یبدنش واقعا  ب .

 : به خودش داد و غر زد یتکون انسالیم

 ؟ نیفکر کرد ی! چ میما هم وقت ندار -

 ! میهم علف شد ما

  

 فکر یبه زن انداخت . هر چ ینگاه آرام

 یم یمثل فراز حاتم یکیزن با  نیا کرد



 یا جهیداشته باشه ، به نت ییچه دعوا تونه

 : مودبانه گفت ی. مرد جوون با لحن دینرس

 کردن یقبول م یحاتم یاگر آقا -

 ... هیرو به عنوان د یمبلغ

 : دیبلفاصله وسط حرف اون پر فراز

 یپول زور به کس لایر کی یمن حت -

 ! دم ینم

 که یاپارتمانفکر کرد پس چطور  آرام

 به نام آرام بزنه ، از نظرش پول خواستیم

  

 نبود ؟ ... زن شروع کرد به آه و ناله زور

 : کردن



 خدا لعنت که مردم آزارو ! زده ناقصم -

 ... طلبکار هم هست ! فکر کرده کرده

 هر گهی... چون معروفه ... د گرهیباز چون

 ... بکنه تونهیم یغلط

 : بهش تذکر داد یخیبا لحن  ارمغان

 ! واگرنه به اتهام دیلطفا  مودب باش -

 ! شه یم تیازتون شکا یفحاش

 : گفت انسالیجوون به زن م مرد

 ! لطفا   دینگ یچیه -

  

 گهید یکرد ، ول یلب غر غر ریز زن

 . بار فراز کنه ینکرد حرف درشت جرأت



#۵۳ 

 زد و متوجه آرام شد و آهسته یچرخ .

 : گفت بهش

 ! خانم ؟ فکر کرده شهر هرته ینیب یم -

 ! به من زور بگه خوادی، م گرهیباز چون

 بگه . متوجه یچ دیدونست با ینم آرام

 بود به دهیکه نگاِه فراز باز هم چرخ بود

  

 بلند شه و بره از اونجا خواستی. م طرفش

 : زن گفت که

 هیبودم ... تاکس یسوار تاکس شیماه پ -

 پسره تصادف کرد . همونجا نیا نیماش با



 ... من یراننده رو داد ها ... ول خسارت

 یرا تکون داد و با لحن پر افسوس سرش

 : داد ادامه

 یبه خدا قسم از تکونش مهره ها -

 کیگفتم  ی! هر چ دیکش ریت گردنم

 بده خرج دوا درمونم کنم ... بابا ، تومن

 پوال نی! ا ی! پولدار یگریتو باز یناسلمت

  

 به یکه ... ول شهینم یزیتو چ یبرا

 گه پول زور بهت ینرفت ! م خرجش

 !پول زوره ؟ نی! ... آخه ا دمینم

 زن چه نیبود ا دهیفهم با  یتقر آرام



 داره و از اونهاست که با هر یتیشخص

 . بدون گرانهیدنبال تلکه کردن د یا بهانه

 بده و با زن یبه خودش زحمت نکهیا

 بشه ، سر چرخوند به طرف همکلم

 : و گفت ارمغان

 برم ؟ گهیارمغان جون ، من د -

 : زد یکیلبخند کوچ ارمغان

  

 ! زمی؟ ... برو عز یعجله دار -

 یباز شد و سرباز یموقع در اتاق همون

 : رو بلند کرد صداش

 ! ی، فراز حاتم یمهوش کمال -



 یتند از جا بلند شد و با مرد انسالیم زن

 اتاق رفت . فراز یهمراهش بود ، تو که

 بود . ارمغان پوشه رو ستادهیسر جا ا هنوز

 کیآرام گرفت . آرام چادرش رو با  از

 : سرش نگه داشت و گفت یتو دست

 امروز من برگردم خونه ام ؟ شهیم -

  

 تونست تحمل کنه ... دست ها و ینم واقعا  

 نیو حس نداشت . ا دیلرز یم پاهاش

 از اون شتریمترقبه با فراز ، ب ریغ دارید

 کرد اون رو از پا یکه تصورش رو م یزیچ

 : آورده بود . ارمغان گفت در



 یآره ، حتما  ! منم امروز دفتر کار -

 . . به سلمت ندارم

 تونست از ی. م دیپوست لبش رو جو آرام

 که هنوز سر نهیچشم فراز رو بب ی گوشه

 یباهاش خداحافظ دیبود . با ستادهیا جا

 ؟ یکرد ؟ به چه مناسبت یم

  

 رونیاتاق ب یدوباره سرش رو از تو سرباز

 : آورد

 ! یفراز حاتم یآقا -

 : تند گفت آرام

 ! خداحافظ ارمغان جون -



 صبر نکرد . تند از اونها رو گرفت گهید و

 ... به طرف پله ها دیدو ...

#۵۴ 

*** 

  

 یاز هم محله ا گهیرضا با پنج نفر د ریام

 بود . تا یکوچه مشغول توپ باز یتو ها

 : ، صداش رو بلند کرد دیرو د آرام

 ! یسلم آبج -

 پسر بچه ها به آرام ی هیسرش بق پشت

 کردن . آرام حوصله نداشت ... اصل   سلم

 جواب یحرف زدن نداشت . سرسر ینا



 رو با اطیهمه رو داد و بعد در ح سلم

 دونست مادرش یباز کرد . نم دشیکل

  

 بود دواریام ینه ... ول ایهست  خونه

 . نباشه پدرش

 . شد دوریگذشت و وارد کر اطیح از

 یکه کفش هاشو از پا در م یهمونطور

 و یجفت کفش طب کی، متوجه  آورد

 رنگ شد که براش آشنا یقهوه ا ی زنانه

 . داشت ی... حتما  مادرش مشتر نبود

 : دیخانم رو شن یحرف زدن مل یصدا

 ! خودش هم اومد انگار -



 کرد و یرو ط دوریبه دست کر فیک آرام

 مبل ینشسته بود رو یهال شد . زن وارد

  

 یچاق ، با صورت ی... کم یزرشک یها

 . آرام هم ریبدون تفس یو لبخند مهربون

 : حفظ آبرو لبخند بزنه یکرد برا یسع

 ! سلم -

 زن از جا بلند شد یکرد ... ول ینم فکرشم

 رو زیمبل رها کرد و م یچادرش رو رو .

 آرام رو در ییزد و بعد با خوشرو دور

 . گرفت آغوش

 ! مشتاق نمیماهت نازن یسلم به رو -



 ! دارید

  

 رو تیمیو صم یگرم نهمهیانتظار ا آرام

 کرد هر لحظه ممکنه ی. حس م نداشت

 ی. از رو ادیسرش دو تا شاخ در ب یرو

 یزن نگاه کرد به مادرش ... مل ی شونه

 یزی"چ یدستش رو به نشانه  خانم

 : " تکون داد . بعد گفتستین

 یخانم توسل شونیمامان جان ، ا -

 خودشون و یبرا ی. چند بار هستن

 . لباس دوختم دخترشون

 خودش رو از آرام جدا کرد و یتوسل خانم



 برانداز کردنش شد . آرام به مشغول

  

 یانگشتاش م ونیرو م فشیبند ک یسخت

 : زد . بعد گفت ی... ته دلش شور م چلوند

 من ... با اجازه تون برم لباس عوض -

 ! کنم

 : خانم تند گفت یکم آورده بود . مل نفس

 خانم دییبرو مامان جان ! ... شمام بفرما -

 ! کرد خی تونیی... چا یتوسل

#۵۵ 

  

 اتاقش رفت و درو پشت سرش یتو آرام



 نی. حالش بد بود ... بدتر هم شد . ا بست

 داشت ... بدتر از ییاسم آشنا یتوسل خانم

 ! بود بیعج یلی، نگاهش خ اون

 حوصله مانتو و شالش رو از یو ب یعصب

 شرتیو ت نیکند و با همون شلوار ج تن

 . تخت نشست یلبه  یرو دشیسف

 بد . دوست داشت یلیبد بود ... خ حالش

 یکنه به خاطر نوع نگاه خانم توسل فکر

 نه ! حال بدش به یشده ... ول ینجوریا

 مربوط نبود . بلکه تماما  به اون روز اون

  

 ارتباط یبا فراز حاتم دارشیو د صبح



 . داشت

 یسع یبود . حت دهیبود که اونو ند ه هاما

 لمیف ی شهیش یکرد به عکسش رو یم

 . نگاه نکنه نماهایسر در س ایها  یفروش

 اتفاقات یکرد همه  یتلش م واقعا  

 دیرو فراموش کنه . چقدر درد کش گذشته

 کرد یفکر م یکرد ... ول هیچقدر گر ...

 . تن شده نییرو

 یمدت ... باورش نم نهمهیبعد از ا حاال

 و دهیرو دوباره د یکه فراز حاتم شد

  

 حس حقارت کرده ... دوباره دوباره



 کیبه  لیو دوباره تبد دهیلرز زانوهاش

 زخم خورده شده بود که دنبال موجود

 . گرده یم فرار

 قرار بود یک یحس حقارت لعنت نیا

 از سرش برداره ؟ دست

 : دیهال شن یمادرش رو از تو یصدا

 فیدارن تشر یآرام جان ... خانم توسل -

 ! برن یم

 : غر زد یلب ریز آرام

 !ببرن ! به من چه ؟ فیخب تشر -

  

 رو شرتشیت یاز جا بلند شد و لبه  یول



 . رفت رونیکرد و از اتاق ب مرتب

 و بیعج یباز هم با محبت یتوسل خانم

 و دیآرام رو بوس یگونه  بیغر

 یخانم تا تو یکرد و رفت . مل یخداحافظ

 آرام یبدرقه اش رفت . ول یبرا اطیح

 و بیعج یخونه موند و با خشم یتو

 . لبش شد دنیمشغول جو بیغر

 خونه برگشت و بلفاصله یخانم تو یمل

 : دیپرس

 خونه ؟ یبرگشت یچ یوقت روز برا نیا -

  

 خانومه نیحالم خوش نبود ، اومدم . ا -



 ؟ خواستیم یچ نجایا

 نگاه کرد به صورت رتیخانم با ح یمل

 که گرفته بود یآرام و حالت تهاجم عبوس

 یبد اخلق نهمهیا لیدل دیفهم ینم ...

 و از کنار آرام دیکش یقی. نفس عم هیچ

 زیم یکرد بعد خم شد تا از رو عبور

 ییچا یو استکان ها وهیم یها یشدستیپ

 . جمع کنه رو

 ؟ گفتمت که خواستیم ی! چ یچیه -

 ! ... تو هم اگه حالت خوش اطشمیخ

  

 دارتی، برو بخواب . واسه ناهار ب ستین



 . کنم یم

 گهید زیچ ینشد . ول یکه آرام راض البته

 بود که بتونه ینگفت . خسته تر از اون هم

 راه بندازه . راه افتاد به سمت اتاقش یبحث

 تخت و تنش رو یخودش رو انداخت رو ،

 ... پتو . سردش بود ریکرد ز مچاله

 . ... داشت ینگاه سرد یحاتم فراز

*** 

#۵۶ 

  

*** 

 یبردار لمیده شب بود که از سر ف ساعت



 نگیپارک یرو تو نشیخونه . ماش برگشت

 کرد و بعد خسته و کوفته سوار پارک

 شد . له و لورده بود ... هم آسانسور

 . یو هم روان یجسم

 و دیخواب یبد م یلیبود که خ یوقت چند

 حالت یگذاشته بود رو یبد ریتأث نیا

 از دستش یحساب مورشونیو گر چشماش

 . بود یشاک

  

 سوخت و اونقدر گرسنه یاش هم م معده

 یم ی... ول ارهیخواست باال ب یکه م بود

 . نداره یچیخونه ه یتو دونست



 ... کرد یسر م یحاضر یباز با غذا دیبا

 یتو یزده  خی یهمبرگرها ای مروین

 یداشت حالش رو بهم م گهیکه د زریفر

 یغذا کیاون  طیشرا یتو ی، ول زد

 . بود یالکچر

 بود نیبه خودش زد ... هم یپوزخند

 ! ... بدون خانواده یمجرد ی! زندگ گهید

  

 تونست بفهمه چرا یفقط نم یول

 . کنهیبهش عادت نم چوقتیه

 باز کرد و وارد دیش رو با کلاپارتمان در

 شد ... چون ری. از همون دم در غافلگ شد



 . روشن به گوشش خورد ونِ یزیتلو یصدا

 که اشتباه دیرفت داخل و بعد د یفور

 واقعا  روشن بود و داشت ونیزی... تلو نکرده

 با یکرد و زن یپخش م یترک سلایر کی

 . ... کاناپه ینشسته رو یقهوه ا یموها

 ؟ یسلم ! بلخره اومد -

  

 زد یبود ... از جا بلند شد و لبخند ارمغان

. 

 شوک بود . حضور یهنوز هم تو فراز

 یو بو تیمیگرما و صم نیو ا ارمغان

 یخونه  یکه تو یقرمه سبز خوش



 . ... بود دهیچیروحش پ یب شهیهم

 ینتونست سر جا بمونه . حس گهید

 چیکرد که جلو رفت و بدون ه وادارش

 . ارمغانو سفت بغل کرد یحرف

 . به خنده افتاد ارمغان

  

 شده یچته ؟ فراز ... خفه شدم ! چ -

 !؟ زمیعز

 : گفت فراز

 خوشحال شدم دنتی! فقط از د یچیه -

! # 

۵۷ 



 . داد و ارمغانو رها کرد تیبلخره رضا و

 دیکش شیدم اسب یبه موها یدست ارمغان

 : گفت یبا مهربون و

  

 ... حتما  گرسنه هم یایبه نظر خسته م -

 ! یهست

 ! گاو کی نیع -

 . دیخند ارمغان

 ... شام یبه دست و صورتت بزن یتا آب -

 ! کشم یم رو

 رفت به طرف آشپزخونه و فراز هم بعد

 . باال رفت



 بعد ... فراز سر حال تر ی قهیده دق با  یتقر

 صورتش رو شسته بود و کهیقبل در حال از

  

 یو شلوار راحت شرتیت کیبا  لباساشو

 . کرده بود ، به ارمغان ملحق شد عوض

 کانتر یشام رو رو یظرف ها ارمغان

 سیبود ... د دهیآشپزخونه چ یا شهیش

 یها یو ماست و ترش یو قرمه سبز برنج

 دونست فراز دوست یکه م یبنفش کلم

 . داره

 ، نهیسنگ یلیشام خ یدونم برا یم -

 کیگور باباش ! مگه ما هر چند وقت  یول



 !؟ میخور یبا هم شام م بار

  

 بلند هیپا یصندل یلبخند زد و رو فراز

 . طرف کانتر نشست اون

 ! ادیب یگفت یکاش به محسن هم م -

 به اون انداخت و بعد ینگاه محتاط ارمغان

 : و به فراز داد دیبرنج کش یبشقاب یتو

 یرستوران ، نم یمحسن کار داشت تو -

 ... . منم برنامه ام موندن نبود ادیب تونست

 میظهر چند بار بهت زنگ زدم حرف بزن از

 امیب دیدلم کش هوی.  یخاموش بود ...

 ! ات خونه



  

 از ینگاهش کرد ... ارمغان قاشق فراز

 : خورد و بعد گفت غذاشو

 یآماده ندار یغذا یچیه خچالتی یتو -

 نجایا ادیپس م دهیور پر یسمانه  نیا ؟

 ازت رهیگ یهم پول م نهمهی؟ ... ا کاریچ

... 

 ؟ هیداستان چ -

 چند یکه ارمغان برا دیپرس ییهوی نقدریا

 . مات شد لحظه

 !؟ یچ -

  



 یاز ظهر بهم زنگ م یخودت گفت -

 ! یزد

 سرش رو تکون داد و بازم لبخند ارمغان

 : زد

 ! فقط یکه نگرانش باش ستین یزیچ -

 بهت بگم حکم پرونده ات امروز خواستمیم

 ... صادر شده . در مورد اون زن صبح

 ! یکمال مهوش

 ! خب -

 مهیهزار تومن جر ستیبراش دو یقاض -

 ! نی! هم دهیبر ینقد ی

  



 : زد یپوزخند فراز

 ! مبارکش باشه -

 انداخت و نگاهش نییبعد سرش رو پا و

 به بشقابش دوخت . ذهنش باز هم پر رو

 دارشیدادگاه و د یتو یبه اون رو دیکش

 ! آرام با

 و بای! آرام ! با اون صورِت ز ای... خدا آرام

 موهاش یکه مدام از رو یو چادر فیظر

 یرکیز ریو اون نگاه ز نییپا خوردیم سر

 ایبهش انداخته بود ... و سلمش ! خدا که

 به فراز سلم کرده بود ! چند شب بود که !

  



 اون سلم خواب رو از چشماش فکر

 . ... بود پرونده

#۵۸ 

 شده بود ... ارمغان یطوالن یلیخ سکوتش

 به صورت متفکر فراز انداخت یقیدق نگاه

 : گفت و

 ؟ ستی... حالت خوش ن زمیعز نمتیبب -

 بار چشم هاشو محکم کی یبا کلفگ فراز

 . و باز کرد بست

  

 ! خوبم یلینه ، خوبم ! خ -

 ! بهم بگو ستیحواست سر جاش ن -



 ؟ هیچ مشکل

 : باز هم تکرار کرد فراز

 ! ! شامت سرد شد ستین یمشکل -

 یقاشق از غذا رو به زور تو کیخودش  و

 نشون بده نکهیا یچپوند ، فقط برا دهنش

 ارمغان مثل یتحت کنترله ! ول یچ همه

 نیسِر ا یتو دیراحت فهم یلیخ شهیهم

 : ... گفت گذرهیم یلجوج و مغرور چ مرد

  

 رو یتصادف دارید کی بیترت یخوا یم -

 ؟ بدم

 یدل فراز پاره شد ، نگاه تند یتو یبند



 زد یارمغان انداخت . ارمغان لبخند کج به

 : ادامه داد و

 ! مثل دادگاه -

 : جوابش رو داد یبا بدخلق فراز

 ! مزخرف نگو -

 یسرعت قاشق و چنگالش رو تو به

 یصندل یرها کرد و خواست از رو بشقاب

  

 یارمغان دستش رو رو یشه ... ول بلند

 . اون گذاشت دست

 یمن کورم ؟ ... تو که ب یفکر کرد -

 ی! ول ی! ... از اولشم نبود یستین تفاوت



 ؟ هیبیعج زیچ نیا یکن یم فکر

 : خشکش زد ... ارمغان ادامه داد فراز

 حس متفاوت نسبت به کیکه  بهیعج -

 که باهات ی؟ ... هووم ؟! کس یدار آرام

 یخاطره  کیمشترک داره ...  ی گذشته

 که ی! کس اهیداره ... هر چند س مشترک

... 

  

 خواست یشدت شرم سکوت کرد . م از

 یازش گرفت شویکه تو دخترانگ یکس بگه

 و دیکش ینتونست . نفس محکم یول ...

 یبه فراز چشم دوخت ... انگار که م قیعم



 . افکارش رو بخونه نیتر اهیس خواست

 یبهش فکر م یچه قالب یبهم بگو تو -

 ایکه متعلق به توئه ؟ ...  ی؟ ... دختر یکن

 ای؟ ...  یتصرفش کن دیکه با یدختر

 ... دمیشا

 ! بهش فکر کنم دیمن نبا -

  

 بهش نگاه رتیگفت ... ارمغان با ح فراز

 . دیخند اریاخت یو بعد ب کرد

 ! ید یتو به خودت هم دستور م -

#۵۹ 

 بحث رو نیا خواستیهنوز هم م ارمغان



 اپارتمانزنگ  یصدا یبده ... ول ادامه

 . بلند شد کدفعهی

 ؟ هیک -

  

 که یشده ا زمیپنوتیمثل شخص ه فراز

 گوشش بشکن زده باشن ، کامل  به بغل

 . پلک زد یجیاومد و با گ خودش

 ! دونم ینم -

 ! دوستات هستن دیشا -

 ! نه ... فکر نکنم -

 خودش هم یپشت کانتر بلند شد . برا از

 زنگ خونه یبود . ماه تا سال کس بیعج



 شب اول کی یزد . حاال تو یرو نم اش

 ... کرده بود و حاال هم زشیسورپرا ارمغان

  

 یزنگ دوباره بلند شد . فراز از تو یصدا

 ! نگاه کرد و ... هووف رونویب یچشم

 ! بود هرمز

 . هم فشرد یپلکاشو رو یشدت کلفگ از

 کرد ؟ ... اصل   یم کاریچ نجایا گهید اون

 ! اش رو نداشت حوصله

 درو ندفعهیبار سوم ... و ا یزنگ برا یصدا

 . کرد باز

 ! سلم -



 . دمید نگیپارک یرو تو نتیماش -

 ... ، واگرنه یکه باز کرد یآورد شانس

  

 ! فراز مثل زیآم نیو توه خی شهیهم مثل

 مرد به طور کامل بهم نیا دنِ یبا د شهیهم

 یجواب تند یشد . ول نیو خشمگ ختیر

 . نداد

 یرو نداشتم . معموال  وقت دنتیانتظار د -

 ! یکن ی... احضارم م یدار کارم

 نه ؟ ایداخل  امیکنار که ب یریحاال م -

 یو طعنه وار هرمز تو طنتیپر ش نگاه

 فراز نشست یبه خون نشسته  یها چشم



 : ادامه داد و

  

 تونم ی، م یالبته اگه مهمون دار -

 ! برگردم

 و با دیکرد و فراز چرخ یسرش اشاره ا با

 یپاشنه بلند و مشک یکفش ها دنید

 : داغ کرد . گفت شتریب یلی... خ ارمغان

 ازت فهی، ح یراه اومد نهمهینه ... ا -

 ! نشه ییرایپذ

 ... چارچوب رو رها کرد و جلوتر از هرمز و

 . و دوباره به سالن برگشت رفت

  



 غذا نشسته بود و با زیهنوز پشت م ارمغان

 کرد . با علمت یبه فراز نگاه م یفیبلتکل

 : دیاز فراز پرس سرش

 ؟ هیک -

 عبور یورود لتریهمون لحظه هرمز از ف و

 قرار گرفت . ارمغان دیو در معرض د کرد

 : گفت اریاخت یب کامل  

 ! اوه -

 هر دنیهم جا خورده بود . انتظار د هرمز

 فراز داشت ، به یخونه  یرو تو یا نشمه

  

 دختر . دلش از نفرت و انزجار بهم نیا جز



 . خورد

#۶۰ 

 دستپاچه از جا بلند شد و سلم ارمغان

 گرفت دهی. هرمز علنا  سلمش رو ناد کرد

 : به طعنه گفت و

 نیبد موقع مزاحم شدم ... سر شام بود -

! 

  

 مبل و با ینگفت ... نشست رو یچیه فراز

 ونیزیخاموش تلو یبه صفحه  ییاعتنا یب

 : شد . ارمغان گفت رهیخ

 ... کنم ! ... امم یخواهش م -



 . هرمز باز هم چوندیهم پ یتو شوانگشتا

 اش گرفت . ارمغان به سرعت از دهیناد

 اومد و به سمت اتاق رونیب آشپزخونه

 . دیدو با  یتقر

 از فراز یکم یجلو رفت و در فاصله  هرمز

 . ال نشست یمبل ها یرو ،

  

 چند بار بهت زنگ زدم ... جوابم رو -

 ! یداد ینم

 : نگاهش کنه ، گفت نکهیبدون ا فراز

 ! بودم ... خاموشم یلمبرداریسر ف -

 یباهات کار ضرور یکس دیشا یگینم -



 ... مرده باشه یکس دیباشه ؟ شا داشته

 : دیبه صورتش کش یدست یعصب فراز

 مسئول ایمگه من مرده شورم ؟...  -

 دیبا رهیبم یزهرا ؟ چرا اگه کس بهشت

 !در دسترس باشم ؟ من

  

 ذره شعور هیواقعا  متاسفم فراز ...  -

 ! یندار

 . ... بلند و پر تمسخر فراز یهه  یصدا

 نه ؟ ایمرده  یحال کس -

 ! اتفاقا  همه ریچشم تو ، نخ یبه کور -



 ! برن یصحت و سلمت به سر م در

 ندفعهیپر تمسخر فراز ... ا یهم خنده  باز

 . و به هرمز نگاه کرد دیچرخ

 یخب خدا رو شکر ! حاال چرا به کور -

 یکل خاندان حاتم یمن ؟ فکر کرد چشم

 ... شن که یمن آدم حساب م یبرا

  

 هرمز روشن یچشم ها یاخطار تو برق

 : شد

 ! دهنت فراز ... خفه شو یزنم تو یم -

#۶۱ 

 باز شدن در اتاق اومد ... و بعد یصدا



 وارد سالن دهیپوش یمانتو و روسر ارمغان

 . شد

 یندار یرم ... باهام کار یم گهیمن د -

 جان ؟ فراز

  

 . از جا بلند شد و به طرفش رفت فراز

 !کجا ؟ -

 هم زی... زحمت جمع کردن م دیببخش -

 ! گردن تو افتاد

 یخوای! کجا م یهنوز شامت رو نخورد -

 ؟ یبر

 رفت و فراز یبه طرف در خروج ارمغان



 در دست ارمغانو کیدنبالش . نزد هم

 : و حرص زده گفت گرفت

 ! ارمغان -

  

 ستیجانم ؟ بذار برم من ... خوب ن - -

 ! بابات یجلو

 . دیکش ینینفس تند و خشمگ فراز

 یخونه  نجایداره ؟ ا یبه اون چه ربط -

 ! منه

 ! دونم یدونم ! م یم -

 رونیفراز ب یدست ها ونیرو از م دستش

 : و ادامه داد دیکش



 ! یدون ینباشم بهتره ... خودتم م -

  

 . بود یعصب ینکرد ، ول یاصرار گهید فراز

 یکرد شوخ ینگاه کرد بهش و سع ارمغان

 : کنه

 ... نهیمهمون چشم نداره مهمون رو بب -

 ! خونه هر دوشونو صاحب

 یفراز و بعد با خداحافظ یزد برا یچشمک

 خونه رو ترک کرد . فراز باز هم به یکوتاه

 خورد یبرگشت . خون خونش رو م سالن

 یتفاوت باشه . از تو یکرد ب یسع یول ...

 رو گارشیس یکنسول جعبه  یکشو



 . و به آشپزخونه رفت برداشت

  

 . ستادیهم رفت و اون طرف کانتر ا هرمز

 کنه ؟ یم کاریچ نجایدختره ا نیا -

 جوابشو نداد ... خم شد و با فندک فراز

 . رو روشن کرد گارشیگاز ، س اجاق

 خوش نیو از ا نجایا ادیم شهیهم -

 کنه ؟ یم ایخدمت

 : گفت فراز

 به اون دختره کاریتو حرفتو بزن ! چ -

 ؟ یدار

  



 خر نیسوزه بدبخت ! ع یدلم برات م -

 غتیخواهر و برادر ت نی... ا یکن یم جون

 ! زنن یم

 . زد و هود رو روشن کرد یپوزخند فراز

 تو رو هنوز باال یخدا رو شکر پوال -

 ! دنینکش

 خورن ! به تو هم یتونن ... گه م ینم -

 ... نکهیرسه ، مگر ا یاز من نم یپاپاس کی

 . هم فشرد یکلفه پلکاشو رو فراز

 نه ؟ ای یدار کارمیچ یگ یم -

  



#۶۲ 

 ! اومدم بهت سر بزنم -

 !؟ نیهم -

 راتیآخر هفته خونه باغ عمه حم -

 ! یدعوت

 . نگاه کرد به هرمز رتیو با ح دیچرخ فراز

 عمه ؟ ای یتو دعوتم کرد -

 کنه ؟ یم یچه فرق -

 کنه . بهر ینم ی، فرق یگ یراست م -

 ! امیمن نم حال

  



 : شد یعصبان هرمز

 من ی! ه یایکه نم یکن یجا م یب -

 یبرداشت یگم ... دور خال یبهت نم یچیه

 ... نه خونه یعلف هرز رشد کرد نیع ؟

 ... ، نه خونواده تهیحال

 ... و بازم رو به هوِد روشن دیچرخ فراز

 . گارشیزد به س پک

 هوا نیا ی؟ تو هیحاال مناسبتش چ -

 بشه ؟ یکردان که چ دیش یم جمع

 ! دختر عمه اته ینامزد -

 !مه لقا ؟ -

  



 ! آره -

 یحواله  یو نگاِه طعنه وار دیخند فراز

 . کرد پدرش

 ؟ شش ماه از طلقش یزود نیبه ا -

 !که باز شوهر کرده ؟ گذشته

 !نظر خواست مگه ؟به تو چه ؟ از تو  -

 ! حرفت ... نه هیمنطق -

 نه ؟ ای یایحاال م -

 به پدرش نداد . باز یجواب ندفعهیا فراز

 کام گارشیو رو به هود ... از س دیچرخ

 بدو کردن و کهی دونستی. هرمز م گرفت

  



 جهینت چیو قال راه انداختن با فراز ه داد

 . کرد آروم باشه یبراش نداره . سع یا

 . و وارد آشپزخونه شد دیکش یقیعم نفس

 . یکن ییرایاز مهمونت پذ یشعور ندار -

 یدو کلمه حرف منطق نیبش ایب حداقل

 ! با هم میبزن

 نیزد . چقدر از نظرش ا یپوزخند فراز

 ون ،ارتباطشکردن  ایاح یهرمز برا تلش

 یمخالفت یبود . ول دهیفا یو ب مذبوحانه

 نکِ یس یرو رو گارشینداد . ته س نشون

 فنجون برداشت کیخاموش کرد .  سیخ

  



 ی، جلو زیم یو اونو رو ختیر یچا و

 : گذشت . هرمز گفت پدرش

 ! یممنونم ... شرمنده کرد -

 یبه نامزد امیب یاصرار دار نقدریچرا ا -

 برات داره ؟ یلقا ؟ چه سود مه

#۶۳ 

 دو پهلو بهش انداخت و ینگاه هرمز

 : زد و گفت یلبخند

 ! نداره یلطف گهیداگه بهت بگم که  -

  

 ! امیهم ... من نم یاگه نگ یول -

 ! ی... خودت ضرر کرد یایاگه ن -



 که شیلعنت یهم هرمز و نگاه دو پهلو باز

 رو خورد و شییازش متنفر بود ! چا فراز

 فراز یروبرو ستادیبلند شد . ا زیپشت م از

 و یخاکستر یچشمها یشده تو رهیخ ...

 : ... گفت لجوجش

 حرفمو زدم فراز ... فردا شب ، باغمن  -

 ! ات ... ساعت هشت به بعد منتظرتم عمه

 ... یومدی... اگه ن چیکه ه یاومد اگه

  

 کیاون ...  زیآم دیمتنفر از لحن تهد فراز

 : ابروشو باال داد و گفت ی لنگه

 کاریچ یخوا ی؟ م ی، چ ومدمیاگه ن -



 ... ؟ یکن

 ! یچیه -

 : لبخندش رو تکرار کرد هرمز

 ! یایحتما  م -

 هوا یقدم به عقب رفت ، دستش رو تو دو

 : داد تکون

 یتلخ به خوردم داد ییآخرش هم چا -

 ! نمتیب یعب نداره ! فردا شب م یول ...

  

 و از دیپاش چرخ یپاشنه  یرو بعد

 یخارج شد . فراز پلکاشو رو آشپزخونه

 . دیکش یفشرد و نفس تند هم



 باز و بسته شدن یبعد صدا یلحظه  چند

 ! ... هرمز رفته بود دیرو شن در

*** 

 . باغ شلوغ بود خونه

 درب یبزرگ روبرو یمحوطه  یتو

 پارک شده یادیز یها نی، ماش یورود

 دهیشد که رس یم یساعت می. فراز ن بودن

 . بشه ادهیهنوز نتونسته بود پ ی، ول بود

  

 نشسته بود پشت رل و به ینطوریهم

 ینگاه م یچهارطاق باز ورود ی دروازه

 . کرد



 بود و ستادهیا ینطوریدم در هم نگهبانِ 

 کرد ... البد براش یو واج نگاهش م هاج

 ادهیاومده بود که چرا فراز پ شیپ سوال

 ... شه ؟ ینم

 تونست درک کنه ؟ یم یک

 صحنه یبود ... سالها رو گریکه باز یمرد

 چشم یجلو نمایتئاتر و بعد هم س ی

 بود ، حرف زده بود ستادهیها آدم ا ونیلیم

  

 به یوقت یبود ... ول ستهیو گر دهیخند ،

 ی، خودش رو م دیرس یم فهیطا نیا

 ! باخت



 . ... یحاتم ی فهیطا نیا

 ! ازشون متنفر بود چقدر

 لب ریدور فرمون حلقه کرد و ز دستاشو

 : گفت

 ساعت کی... فقط  ستین یزیچ -

 ساعت ! فقط کیکن ! فقط  تحملشون

 ! ساعت کی

  

 ... بعد درو باز کرد و دیکش یقیعم نفس

 . شد ادهیپ

#۶۴ 

 : به استقبالش رفت اقیبا اشت نگهبان



 ... یحاتم یآقا نیخوش اومد یلیخ -

 ! نیفرمود منّور

 کرد و با یبه روبرو نگاه م میمستق فراز

 ی، تلش م یدر پ یو پ قیعم یها نفس

 . آرامش خودش رو حفظ کنه کرد

  

 ... پدرتون بارها سراغتون رو گرفتن -

 پارک یجا کیشده بودن ! منم  نگرانتون

 یخصوص نگیپارک یتو نتونیماش یبرا

 ، نیرو بد چتونییداشتم . سو نگه

 ... رو جابجا کنم نتونیماش

 ! مونم ینم ادی! من ز ستیالزم ن -



 باغ یکنار نگهبان عبور کرد و وارد فضا از

 باغ یتو یکس چی. هوا سرد بود و ه شد

 پشت پنجره یاز سر و صداها ی. ول نبود

 لیبسته ، مشخص بود داخل و یها

 . شلوغه

  

 یلب ریباال رفت و ز یمرمر یاز پله ها فراز

 : تکرار کرد بازم

 ! ساعت کیساعت ! فقط  کیفقط  -

 . بعد وارد شد و

*** 

 خنده و یو رقص ... صدا یقیموس یصدا



 ... مختلف یعطرها یزدن ... بو گپ

 ییو زن ها یرسم یبا لباس ها ییمردها

 . ... شب رنگارنگ یها راهنیپ با

 محض ورودش ، طبق انتظار ، باز عده به

 شخص کی دنیاز مهمونا بودن که با د یا

  

 رو رها کردن و دورش یهمه چ معروف

 . زدن حلقه

 ! هیفراز حاتم یوا -

 دیاقوام عروس خانم هست چه خوب ! از -

 !؟

 ! چقدر عاشقتم یدونینم -



 ؟ یدیامضا م -

 !؟ یریگ یعکس م -

 کرد با یسع یبا وجود حال بدش ، ول فراز

 برخورد کنه . جواب گرانیبا د ییخوشرو

 یلیرو خ گرانید یها یها و شوخ سوال

  

 با خودکار به یداد و اگر دست یم مختصر

 ییامضا یشد ، هول هولک یدراز م طرفش

 . زد یم

 برادرهاش ، هامان و نیدورتر ب یکم هرمز

 نظر ری، نشسته بود و فراز رو ز هاتف

 زودتر فراز ی. منتظر بود هر چ داشت



 رو دست به سر کنه و به طرفش گرانید

 . نبود یهنوز خبر ی... ول بره

 : کنار گوشش زمزمه کرد هاتف

  

 یبهم خورده ، االن صدا ینظم مهمون -

 ... پاشو برو پسرت رو بکش ادیدر م رایحم

 ! کنار

 و از جا بلند شد دیکش یقینفس عم هرمز

 به طرف فراز و یمصنوع یبا لبخند و

 ... دیهواداراش رفت . فراز اونو د ی حلقه

 با دست بهش علمت داد که زودتر هرمز

 . طرفش بره به



#۶۵ 

  

 تیجمع یحلقه  نیاز ب یبه سخت فراز

 : خارج شد . هرمز گفت طرفدارش

 گذره ؟ دخترا از یبهت خوش م یلیخ -

 ... شن یم زونیات آو قهی

 دور یمشک ونیزد و پاپ یشخندین فراز

 . رو مرتب کرد گردنش

 !شه ؟ یم تیحسود -

 ، هان ؟! اگه یناز یبه خودت م یلیخ -

 ی، گوشت رو م یپسر بچه بود کی هنوز

 ! حاال بگو چرا باز فیح ی... ول چوندمیپ



  

 ی؟ کِ  یداد یکثافتت رو جواب نم یگوش

 ؟ یآدم بش قراره

 برگردم ؟ یخوایکنم ؟ م یم تتیاذ -

 ؟ جد و آبادت رو به یجرأتش رو دار -

 ! نشونم یم عزات

 آرام به طرف یی... بعد با قدم ها گفت

 رفت . فراز هم شونه به شونه برادرهاش

 ... راه افتاد . نگاِه هرمز به روبرو بود اش

 . زد یهنوز داشت با پسرش حرف م یول

 ... بعد یکن یاول به عموهات سلم م -

 کیبه عمه ات و شوهر عمه ات تبر یریم



  

 . بعد هم سهره و دخترا ... و هر یگ یم

 یلی! خ شیشناس یاز اقوام که م یکس

 و متواضع ... مفهومه فراز ؟ مودب

 ! ادیکه از دستم بر ب ییجاتا  -

 ! گرفتم آدمت کنم میجدا  تصم -

 ! موفق باشم دوارمیام

 . فراز به دنیبه هاتف و هامان رس بلخره

 سلم کرد ... بعد باهاشون هردوشون

 و رایداد . بعد از اونا نوبت عمه حم دست

 . بود شوهرش

  



 نازک کرد یپشت چشم دنشیبا د رایحم

 : گفت و

 االن یخواست یجان ! مچه عجب عمه  -

 ! یاین هم

 . نداشت یانتظار استقبال بهتر فراز

 مه لقا با دوارمیگم ! ام یم کیتبر -

 ! خوشبخت بشه دشیجد شوهر

 به نیجمله رو توه نیا رایحم یلیهر دل به

 حساب کرد و سرخ شد . هرمز خودش

 : مداخله کرد بلفاصله

 ! فراز جان ... مادرت -

  



 کیبه سهره هم سلم کرد ... سهره با  فراز

 . جوابش رو داد یبه سخت یمصنوع لبخند

 شده هیبود که اون هم از قبل توج معلوم

 . تا ظاهر روابط رو حفظ کنه بود

 : از پشت سر فراز بلند شد ییصدا

 به به ... پسر عمو ! پارسال دوست -

 ! آشنا امسال

 رامیعل یو رو در رو دیبه عقب چرخ فراز

 پسر هامان بود ... و تنها رامیاومد ... عل رد

 که تا یحاتم یاز خانواده  شخص

 . تونست باهاش راحت باشه یم یحدود

  



 کیبار در اون شب ،  نیاول یبرا فراز

 . زد یواقع لبخند

 ؟ رامیعل ی! ... چطور رامیعل -

#۶۶ 

 ضربه رامیدو با هم دست دادن ... عل هر

 : فراز زد و گفت یدوستانه به شونه  یا

 آسمونا ی، تو یستاره شد یاز وقت -

 یب نقدریکرد ! چرا ا داتیشه پ یم فقط

  

 یبه دوستا دیسر نبا هیآخه ؟  یمعرفت

 !؟ یبزن تیبچگ

 : به لب زد یکیلبخند کوچ فراز



 ! ! گرفتار بودم یدار اریاخت -

 کتابخونه جمع شدن ، یبچه ها تو -

 میبر ایحکم راه انداختن ... ب گیل

 ! ششونیپ

 : گفت دیرو به فراز به تأک هرمز

 ! ... کاِرت دارم یدر دسترس باش -

 بعد رفت و دو تا پسر عمو رو تنها و

 . فراز نگاِه کلفه اش رو از پدرش گذاشت

  

 به رامی. عل دیکش یو نفس تند گرفت

 . افتاد خنده

 نتونیب یپدر و پسر یمهر و علقه  -



 ! زنه فراز یم موج

 زد ... هر دو مرد راه افتادن یپوزخند فراز

 هم از وسط سالن عبور یشونه به شونه  و

 . کردن

 بابام بود ؟ یپسرش بودم ؟ ... کِ  یکِ  -

 یگرفته باشه ! اگه بدون میفعل  که تصم -

 ... دهیبرات د یخواب چه

  

 ادامه داد رامینگاهش کرد ... عل یسوال فراز

: 

 ! ی... اونم چه زن رهیبرات زن بگ خوادیم -

 زشته ای؟ خوشگله  یاز چه نظر چه زن -



 ؟ -

 ! هییرو ولش ! باباش فضا خودش

 ! گنجه ینم لهیپول داره که در مخ نقدریا

 . دیکش یو هووم دیخند فراز

 خوب خوادیهرمز خان هم شترش رو م -

 ! بخوابونه ! دست فرمونش خوبه ییجا

  

 سالن گذشتن و یفرانسو یدرها نیب از

 . کتابخونه شدن وارد

 کتابخونه ینفره تو یس با  یگروه تقر کی

 یم یهم جمع شده بودن و ورق باز دور

 بهم تی. با ورود فراز ... نظم جمع کردن



 . به وجد اومدن ییجورا هیو همه  خورد

 لبش محو یکه داشت از رو یلبخند فراز

 کرد و با گشاده دیرو دوباره تجد شدیم

 . با همه دست داد ییرو

  

 اون جمع بود و یکه تو یشخص تنها

 داد ... کامران بود . پسر عمو یم آزارش

 ... هاتف

 صورتش و نگاه پر یرو قیاون زخِم عم با

 . و حقارتش نهیک

#۶۷ 

 ... نگاه کرد به فراز کامران



 . فراز هم نگاه کرد به کامران و

  

 حقارتِ  یبا نفرت ... و فراز با نوع کامران

 . آلود شخندیر

 حالت چطوره پسر عمو ؟ چقدر -

 ! دنتیاز د خوشحالم

 گفت و کامران رو با یداشت دروغ م البته

 . انداخت یدست م زشیمحبت آم کلمات

 ... پوزخند پر دیفهم یم نویهم ا کامران

 زد و بعد دست باال برد و با فراز یظیغ

 . داد دست

 ! دل به دل راه داره فراز جان -



  

 یشیاتر یها یاز صندل یکی یرو فراز

 یهم رو رامینشست ... و عل کتابخونه

 کنارش جا خوش کرد . بلفاصله یصندل

 : گوشش زمزمه کرد کنار

 دنبال شر نباش فراز ! بذار امشب تموم -

 ! بره شه

 جوابش یزیو چ دیکش یقینفس عم فراز

 ینداد . خودش هم حال و حوصله  رو

 رو نداشت . اون روزها حال و کامران

 از یکیرو نداشت .  یکس چیه ی حوصله

  



 و با دیبه طرف فراز چرخ یکم دخترها

 : گفت اقیاشت

 ییلمایف یاز تو شتریب یلیشما واقعا  خ -

 ! نی، جذاب هست نیکرد یباز که

 گذروندن زمان یگرفت برا میتصم فراز

 یالس بزنه . به شوخ یکه شده ، کم هم

 : گفت

 یکاف یبه اندازه  لمایف یتو یعنی -

 رو جلب کنم یتا توجه کس ستمین جذاب

 ؟

 : دیخند دختره

  



 ی! عال دی... بد برداشت نکن یوا یا -

 ... یعنی، فقط  دیهست

 : . فراز گفت دیخند باز

 نیخند یم بایز یلی! شما هم خ یمرس -

! 

 دل دختره آب شد ... از شدت یتو قند

 . به نفس نفس افتاد با  یتقر یزدگ ذوق

 به فراز انداخت و بعد ینگاه تند کامران

 رامیبرگردوند . عل گهیبه طرف د روشو

 : دیپرس

 ؟ یفراز حکم هست -

  



 : سرش رو به چپ و راست چرخوند فراز

 ! برم دی! با ستینه ، فرصتش ن -

 : دیاز دخترا ازش پرس یکی باز

 یخوش نم یکاف یچرا ؟ به اندازه  -

 !جمع ما ؟ یتو گذره

 ها گل انداخت ... اونقدر که تمام صحبت

 یفراز رو از کامران پرت کرد . ول حواس

 هنوز هم تمام توجهش معطوف کامران

 گذشت یکه م یبود ... هر لحظه ا فراز

 که یشد . هر سوال یتر م نیخشمگ انگار

 که بهش ابراز یشد ... هر محبت یفراز م از

  



 به خشم شتریشد ... انگار کامران رو ب یم

 . آورد یم

#۶۸ 

 یگذشت ... خدمتکار جوان یساعت مین

 تعارف کنه یدنیکتابخونه شد تا نوش وارد

 یکیکنه .  یها رو هم خال یگاریس ریز و

 : گفت یبلند و آزاد یپسرها با صدا از

 ! به به ! به به -

  

 رو خورد . چشم یدنیاز نوش یجرعه ا و

 به طرفش عیسر یلیکامران خ یها

 ... جابجا شد شیصندل یو بعد رو دیچرخ



 بار به نیاول یدر اون مدت برا انگار

 : اومده بود . گفت اقیاشت

 !؟ خدمتکاره ؟ یبه به به چ -

 : جوابش رو داد پسره

 ! رو گفتم یدنینوش -

 : کرد یاز حضار شوخ گهید یکی و

 ! نبود یزیدختره هم بد چ -

 : ... و کامران گفت دنیخند همه

  

 خوشگل ... واقعا  موجوداتِ  یخدمتکارا -

 ! هستن یخطرناک



 همه به سمتش جلب شد ... و توجه

 حال نیآروم و در ع یلیفراز خ یچشمها

 . کامران دیبه طرف او چرخ خطرناک

 فراز رو تیکه تونسته حساس دیفهم

 کنه ... لبخندش عمق گرفت ، کیتحر

 : داد ادامه

 ؟ یدون یمونن ... م یم روسیمثل و -

 دست خودت باشه ، بهشون نکهیا بدون

 یم یای! بعد به خودت م یش یم مبتل

  

 کیشکمشون باال اومده ... بعد هم  ینیب

 ! دستت گذاشته یرو بی همه چیز



 از کیکردن ...  یآروم یها خنده  یبعض

 : متذکر شد پسرها

 گهیبه احترام دختر خانم ها بهتره د -

 ! میادامه ند بحثو

 : جواب داد یبا لحن سر خوش کامران

 ! چشم -

 . زد یبعد به فراز چشمک و

 فرو رفته بود ... بدون شیصندل یتو فراز

 کامل  سرد و یلبخند ، با چهره ا ای اخم

  

 ونیرو م شیصندل ی... دسته ها یسنگ

 گرفته بود تا لرزش دست هاش انگشتاش



 ... کرد به کامران یپنهان کنه . نگاه م رو

 ، که بیحس و عج یاونقدر ب یول

 . دیرس یبه نظر م ترسناک

 پسر عموهاش رد نیب ینگاِه ناراحت رامیعل

 : دیبدل کرد . بعد از فراز پرس و

 فراز ؟ یکش یم گاریس -

 یبود که در اون لحظه م یزیتنها چ نیا

 نیفراز رو تسک ی... فقط کم یکم تونست

 لبش گذاشت و با یگوشه  یگاری. س بده

  

 که به طرفش دراز شده بود رامیعل فندک

 کام گرفت و بعد از قیروشنش کرد . عم ،



 باز به کامران چیدر پ چیو پ دیدوِد سف نیب

 . کرد نگاه

#۶۹ 

 حسش کم کم داشت یممتد و ب نگاهِ 

 . گذاشت یکامران اثر م یرو

  

 به یگذشت . کامران نگاه یا قهیدق چند

 انداخت و بعد از جا لشیموبا ی صفحه

 : شد بلند

 یکیبا  دی... من با یهمگ یبا اجازه  -

 ! خدمتتون رسمی! بعد م رمیبگ تماس

 به فراز نگاه کنه از نکهیبدون ا ندفعهیا



 جدا شد و رفت . فراز دور شدنش گرانید

 با نگاهش دنبال کرد ... بعد خم شد و رو

 زیم یرو یگاریس ریز یرو تو گارشیس

 کرد . قصد کرد از جا بلند شه ، خاموش

  

 متوجه نشن هیکه بق یجور هی رامیعل یول

 . دیکتش رو گرفت و کش یگوشه  ،

 کتش رو بهم یاعتنا لبه ها یب فراز

 کرد و دکمه اش رو بست و بعد با کینزد

 با وقار و بدون عجله از کتابخونه ییها قدم

 . شد خارج

 که به دیسالن د یرو در انتها کامران



 رفت ... دنبالش یبهداشت سیسرو طرف

 . از سالن گذشت و وارد قسمت کرد

 یبهداشت سیشد و در سرو لیو یخصوص

 . باز کرد رو

  

 بود و ستادهیا ییمقابل روشو کامران

 به فراز نهیآ یشست . از تو یم دستاشو

 : کرد نگاه

 ... دیبا شهیکه ما هم بهیچقدر عج -

 ... نکرد جمله اش رو تموم کنه فرصت

 کیاز پشت گردنش رو گرفت و در  فراز

 کننده ، سرش رو به ریکامل  غافلگ حرکت



 . کوبوند ... سه بار پشت سر هم نهیآ

 و درد آلود کامران ... رد فیآخِ خف یصدا

 موند . کامران فرصت یباق نهیآ یرو خون

 ... فراز اونو به طرف ادیبه خودش ب نکرد

  

 یتو دیچرخوند و مشت کوب خودش

 . ... بار ... دو بار کی...  صورتش

 . افتاد نیخورد و کف زم ییتلو تلو کامران

 یفراز خنک نشده بود ... با زانو رو دل

 کامران نشست و مشت ی نهیس تخت

 . دیصورتش کوب یو چهارم رو هم تو سوم

 ... تونست ادامه بده یم ینبود تا ک معلوم



 داشت و انیدلش جر یکه تو یخشم

 رو از کار انداخته بود ... معلوم نبود عقلش

 ی... اگر در باز نم دیکش یبه کجا م کار

  

 یخودش رو بهشون نم رامیو عل شد

 . رسوند

 ! ؟ فراز یکن یم یچه غلط یفراز ! دار -

 فراز رو گرفت و اونو با خشونت ی شونه

 با صورتِ  نیزم یکشوند . کامران رو عقب

 کنارش زانو رامیآلود افتاده بود . عل خون

 : زد

 ! لعنت وانهی؟! ... لعنت بهت د شیکشت -



! # 

۷۰ 

  

 یاز تو زیو تم دیسف یحوله  کی فراز

 برداشت و لکه ییروشو یرو یریحص سبد

 دستش رو پاک کرد ... بعد یخوِن رو ی

 توجه به یبگه ، ب یزیچ نکهیا بدون

 خارج یی... از دستشو رامیعل یها ینگران

 . شد

*** 

 تعجب کرد یکم دنشیدم در از د نگهبان

 : گفت ...



  

 جناب دیبر یم فیتشر یزود نیبه ا -

 ! ؟ هنوز شام رو سرو نکردن یحاتم

 نکهیزد و بدون ا یبهش لبخند فراز

 نیشد . اول نشیبگه ... سوار ماش یزیچ

 دور یمشک ونِ یکه کرد ، اون پاپ یکار

 ... دیلرز یرو باز کرد . دستاش م گردنش

 بشیج یرو از تو لشیداغ بود . موبا تنش

 محسن رو یآورد و شتاب زده شماره  در

 . گرفت

 جانم فراز جان ؟ -

 . دیمحسن رو شن یصدا



  

 ! بده یلیحالم بده محسن ... خ -

 شده مگه ؟ یچ -

 یزیچ هیخواد  یداغونم ! دلم م یلیخ -

 ! له کنم رو

 : باال رفت یمحسن با نگران یصدا

 شده ؟ یگم چ یبهت م -

 یتونست حرف بزنه ... نم ینم فراز

 یبده چه اتفاق حیاون توض یبرا تونست

 یقبل بهش ب ی قهیافتاده . چند دق براش

 شده بود ... کتک زده بود کامران یاحترام

  



 دی... با یاونو نکشته بود ! لعنت ی، ول رو

 ! کشت یاون انگل رو م دیکشتش ! با یم

 که مغزم رو آروم اریب یزیچ هیبرام  -

 هیخونه ندارم ...  یتو یچیمحسن ! ه کنه

 . اریب نیسنگ زیچ

 باشه . باشه فراز ... آروم باش و بگو االن -

 ؟ ییکجا

 : دیکش یقینفس عم فراز

 دونم تا برسم خونه یکردانم ... نم -

 . کشه یطول م چقدر

  

 ! فقط آروم ارمیم یدنیمن برات نوش -



 ... خب ؟ ... آروم باش و آروم باش

 ! کن یرانندگ

 یتماس رو قطع کرد . حوصله  فراز

 نشینداشت . ماش یحتینص چیه دنیشن

 شهیآروم به ش یکیروشن کرد ...  رو

 . . نگهبان بود دیکوب

 . نگهبان دیکش نییرو تا ته پا شهیش فراز

 : گفت

  

 ... من گفتم به یحاتم یآقا دیببخش -

 ! دیخانوم هست یشما برادر زاده  دخترم

 ! رمیازتون امضا بگ گفت



 . رو به طرف فراز گرفت یو خودکار کاغذ

 : گفت فراز

 ... فهیکنم ، دستم کث یم یعذر خواه -

 ! تونم امضا کنم ینم

 . نگاه کرد به دستاش و وا رفت نگهبان

 ینکرده زخم یی... خدا هیدستتون خون -

 ؟ نیشد

  

 جوابش رو نداد ... پاشو گذاشت گهید فراز

 . به راه افتاد یآف بلند کیگاز و با ت یرو

#۷۱ 

 ... شروع کرد به زنگ خوردن لشیموبا



 دهیبود . حتما  تا االن همه فهم پدرش

 یتیچه اهم یافتاده . ول یچه اتفاق بودن

 ؟ جوابش رو نداد و بر خلف داشت

 کرد یمحسن ، با سرعت رانندگ حتینص

 . دیش رسرتماناپابه  تا

  

 پارک کرد و نگیپارک یرو تو نشیماش

 . دوازدهم رفت یبا آسانسور به طبقه  بعد

 ... بود یعصبان یهم به طرز نامعقول هنوز

 اریکنترل بدنش رو در اخت گهیحاال د یول

 . دیلرز یو دستهاش نم داشت

 وارد خونه اش شده بود . نفس تازه



 و بعد کتش رو از تن کند و دیکش یقیعم

 یکی یکیرو  دشیسف راهنِ یپ یها دکمه

 . به صدا در اومد اپارتمانکرد که زنگ  باز

  

 محسن اومده ... پا تند کرد نکهیا الیخ به

 کیمحسن  یبه حا یدرو باز کرد . ول و

 . بود ستادهیپشت در ا بایجوون و ز دختر

 ! سلم -

 دختر به لبخند یرژ خورده  یها لب

 از هم کش اومده بود . فراز نگاه یبزرگ

 رو بهم راهنشیبه او و دو طرف پ کرد

 . کرد کینزد



 ؟ نیکار داشت یسلم ! با ک کیعل -

 ! ! از طرف محسن اومدم سامیمن مل -

  

 . هم جا خورد یجا خورد ... بد جور فراز

 کردیفکر نم یخوب نبود ، ول حالش

 زن کیبخواد ابتکار به خرج بده و  محسن

 بفرسته . نگاه کرد به صورت و بدن براش

 قیعم سایمل یلب ها ی... لبخند رو دختر

 . شد تر

 تو امیتونم ب یآوردم . م یدنیبرات نوش -

 ؟

 فراز هنوز هم قاب در رو گرفته یها دست



 . داد یورود نم یاجازه  سایو به مل بود

 ؟ یفاحشه ا -

  

 : جوابش رو داد یکوتاه ریبا تأخ سایمل

 ! نه -

 ؟ یدار کاریمن چ یخونه  یپس تو -

 آب دهانش رو قورت داد و نگاه کرد سایمل

 یبازوها زیوسوسه برانگ یو خم ها چیپ به

 . شد یم دهید راهنیپ ریاز ز یکه حت فراز

 ! یسوپر استار کیتو  -

 !خب ؟ -

 ! باهات باشم خوادیدلم م -



 سایچشماش ... مل ینگاه کرد تو فراز

 : کرد اضافه

  

 ! یمجان -

 خواستیچند لحظه مکث کرد ... م فراز

 و بعد رهیرو از دختره بگ یدنینوش یبطر

 . بود یکاف یبه روش ببنده ... ول درو

 یبود و حاال حداقل برا یبود که مدام عصب مدتها

 بود . فکر کردن به دختر یشب کاف کی

 ایکرده بود ...  ازار و اذیتکه بهش  ییبایز

 و ریگ یهمه  ای. با کامران .. دعواش

 : لعنت شده اش . گفت یزندگ یگورها



  

 یمجان یکس چیه یبرا چوقتیمن ه -

 ! کنم ! تو هم نکن ینم یکار

 ... فراز ساق دستش رو دیخند سایمل

 . خونه یتو دیو اون رو کش گرفت

*** 

#۷۲ 

 : چهارم فصل

  

 بود ... توپش رو مدام اطیح یرضا تو ریام

 گرفت یو باز م واریکرد سمت د یم شوت

 بمب یتپ و تاپ توپش مثل صدا یصدا .



 . کرد یو رو م ریآرام رو ز مغز

 تختخوابش ، یلبه  یبود رو نشسته

 یدستاش و سع ونیرو گرفته بود م سرش

 کرد خودش رو آروم کنه . مادرش یم

 آشپزخونه بود و پدرش ... اون هم یتو

 دیکش یم گاریداشت پشت پنجره س البد

. 

  

 یشب خواستگار داشت و آرام نم اون

 به کدوم دیبا صالیاز سر است دونست

 کنه ؟ کاریچنگ بندازه و چ یسمونیر



زخم بزرگ  کی؟ ... سالم نبود که یاز دختر یخواستگار

 قلبش یرو

 و ترس نسبت ینیحس بدب یو نوع داشت

 خنده ی! ... کم ایدن یمردها یهمه  به

 ! بود دار

 نه ! اگر یکنه ... ول هیداشت گر دوست

 شد و یکرد چشم هاش سرخ م یم هیگر

 چوقتیرفت . اون ه یمادرش م یآبرو

  

 مادرش یزیآبرو ر ی هیخواست ما ینم

 . باشه

 باز شد . آرام بلفاصله سرش رو بلند در



 که با دیچارچوب د یو مادرش رو تو کرد

 . زل زده بود بهش عشق

 کی نیدورت بگردم مامان ! ع یاله -

 ! یمون یجواهر م کهیت

 : کرد لبخند بزنه یسع آرام

 ! مامان یکن یلوسم م -

 ... ی! ماه شد یلوس شدن هم دار -

 ! یافتخار من باعث

  

 اش مچاله شد . از نهیس یآرام تو قلب

 دراور نگاه کرد به خودش که زیم ی نهیآ

 یسارافون سبز خوشرنگ با گلدوز کی



 یتنش داشت با جوراب شلوار فیظر یها

 شد انکارش کرد ی. نم یمشک یروسر و

 افتخار ی هیما یبود . ول بایواقعا  ز ...

 ی هیدونست که ما ینبود ... م مادرش

 . ستیمادرش ن افتخار

#۷۳ 

  

 یجلوتر گذاشت و با نگران یخانم قدم یمل

 : گفت

 ارمیب یآرام جان ... چادر رنگ گمیم -

 ؟ یکن سرت

 : تعجب کرد یکم آرام



 !؟ یچ ینه ! برا -

 یخرده مذهب هی نایا یآخه خانم توسل -

 ! رنیبگ رادیترسم ا ی! م هستن

 : مخالفت کرد تیبلفاصله با قاطع آرام

 یام ! چادر ینطورینه مامان ... من هم -

 ! بشناسن ینطوریمنو هم دی! با ستمین

  

 دیدلش فکر کرد ... چه بهتر ! شا یتو و

 گرفتن و یم رادیبه حجاب آرام ا خودشون

 یخانم پووف یزدن ! مل یبهم م زویچ همه

 : دیکش

 یدون یبگم مادر ؟ خودت بهتر م یچ -



 ... یول ...

 خانم یزنگ خونه بلند شد ... مل یصدا

 بگه . با یخواست چ یکرد م فراموش

 : چنگ زد به دامنش و گفت استرس

  

 ! ... اومدن یوا -

 به سرعت اتاق رو ترک کرد و آرام رو به و

 . خودش گذاشت حال

 قلب آرام شروع شد یتو یولوله ا ناگهان

 که انگار دیقلبش چنان تند کوب ...

 . اش رو از هم بشکافه نهیس خواستیم

 چنگ زد به دامِن لباسش و نفس تند



 . دیکش یدر پ یو پ قیعم یها

 من کمک کن یکمک کن ! ... خدا ایخدا

! 

  

 تختخواب بلند شد ، پشت یلبه  یرو از

 . پرده رو کنار زد یو گوشه  ستادیا پنجره

 یبود که ه یپسر خانم توسل خواستگارش

 دونست . از اون یازش نم یو نشون نام

 اطیکه ح نهیتونست بب یمحدود م یفضا

 . شد یپر از حضور چند خانِم چادر خونه

 یپرده رو رها کرد و پلک ها ی گوشه

 هم فشرد . از شدت یرو رو داغش



 . حالت تهوع گرفته بود استرس

  

 به خودش نگاه کرد ... رنگ به نهیآ یتو از

 رژ گونه به صورتش ینداشت . کم رو

 سرش مرتب یرو رو شیو روسر دیمال

 . و از اتاق خارج شد کرد

#۷۴ 

 شده ریجاگ ییرایاتاِق پذ یتو مهمونا

 یو هنوز مشغول حال و احوالها بودن

  

 منیبودن . آرام آهسته از نش یمعمول

 . و وارد آشپزخونه شد گذشت



 وهیآماده کرده بود ... م زویهمه چ مادرش

 دم کرده بود و یچا ی... حت ینیریش ،

 تراش خورده ستالیکر یاستکان ها یحت

 . بود دهیچ ینیس یتو رو

 . آشپزخونه اومد یرضا تو ریام

 و ببر زیبر ییمامان گفت هشت تا چا -

 ! درست کن تمیمهمونا ! ... روسر شیپ

  

 رضا خنده اش ریام یباز یرتیاز غ آرام

 نثارش کرد و بعد با یی. برو بابا گرفت

 . ختیر یی، چا دیلرز یکه م ییها دست

 دیقرار اصل  بع یب یدستها نیکرد با ا فکر



 یآبک یها ها و سلایر لمیمثل ف ستین

 یداماد خال یپاها یرو رو یچا ینیس

 . کنه

 نقش لب هاش یفیفکر لبخند ظر نیا با

 : رضا گفت ری... ام شد

  

 رو شتی؟ ... ن یخند یم یواسه چ -

 ! ببند

 نیرضا که هنوز ع رینگاه کرد به ام آرام

 بود . نفسش ستادهیغضب مقابلش ا ریم

 رو لوریس ینیو س رونیفوت کرد ب رو

 . و به سمت مهمونخونه رفت برداشت



 قرار بود ... زانوهاش و دست یب قلبش

 . در دیلرز یوجودش م یو همه  هاش

 : ستادیدر مهمونخونه ا ی آستانه

  

 ! سلم -

 و پر حیمل یکرد به لحنش حالت یسع

 به مهمونا یبده . نگاه کوتاه آرامش

 . ... و بعد سر جا خشکش زد انداخت

#۷۵ 

 ! بود ستهیشا دی... مج خواستگارش

  

 تصادف رو ایحضور  نیبتونه ا نکهیاز ا قبل



 یکنه ... صدا لیو تحل هیذهنش تجز یتو

 پاسخ یکه به گرم دیرو شن گرانید

 رو دادن و به احترامش از جا بلند سلمش

 . شدن

 : هنوز هم مبهوت بود آرام

 ! دیلطفا  ! راحت باش دینیبــ...بش -

 : خانم هم تعارف کرد یمل و

  

 ! دیراحت باش یتو رو خدا خانم توسل -

 ! تعارف کن ییآرام جون چا ...

 و مشغول دیکش ینفس کوتاه آرام

 ها شد ییجمع و تعارف چا یتو دنیچرخ



 و یمهمونا چهار زن بودن ... خانِم توسل .

 و دو تا عروساش ... به همراه دخترش

 . که خواستگار بود ستهیشا دیمج

  

 ، مدرس ستهیشد ... استاد شا ینم باورش

 یو فرانسه تو یسیانگل یها زبان

 ! ... استاِد خودش آموزشگاه

 ستهیاستاد شا یرو جلو ینیس یوقت

 نگاهش کرد و متوجه یرکیرزی، ز گرفت

 : شد طنتشیو پر ش کمرنگ لبخند

 ! دست گلتون درد نکنه -

 ... دل آرام پاره شد انگار یتو یبند



 سر ستهیبود استاد شا دهیند چوقتیه

  

 لبخند بزنه ! به سرعت یبه کس کلس

 رو برگردوند ... به پدر و مادرش هم ازش

 خودش یمبل یتعارف کرد و بعد رو یچا

 . رها کرد رو

 یاز نفس افتاده بود ! خانم توسل با  یتقر

 : گفت

 از دست عروس گلمون خوردن ییچا -

 ! داره

 . خانم با عشق نگاه کرد به آرام یمل

  



 ! یخانم توسل دیشما محبت دار -

 زانوهاش گذاشت و بازم یدستاشو رو آرام

 ینگاه کرد . هنوز هم تو دیبه مج یواشکی

 بود . به فکرش هم خطور نکرده بود شوک

 فشیبود تعر ه هاکه ما یخانم توسل پسر

 ستهیشا دی... مج دیشن یاز مادرش م رو

 شیبا ر یخارج ی. مدرس زبان ها باشه

 معموال   یپشت و جذابش و لباس ها پر

 کهنه یچرم فیو ک دیپوش یکه م یهپل

 که همراهش داشت و در مقابل یا

 . کرد یشاگرداِن جوانش اخم م طنتیش

  



 بود ! ... با کت و شلوار نجایحاال ا یول

 شانه خورده و یو موها رهیت یا سورمه

 . نشییرو به پا نگاهِ 

#۷۶ 

 کلم رو به یباز هم رشته  یتوسل خانم

 . گرفت دست

  

 ... خانم حهی، مل میخبر بود یما هم ب -

 کیبا دختر خانِم شما  دیانگار آقا مج یول

 ! با هم دارن یدور تییآشنا

 صاف شیصندل یبلفاصله رو احمد

 : دیو پرس نشست



 !؟ کجا ؟ یک -

 یاز لحن مضنون پدرش با همه  آرام

 هم انگار دی. مج دیخجالت کش وجود

  

 یاحمد جا خورده که بلفاصله سع دیفهم

 : حل سوء تفاهم کرد در

 آموزشگاه ... من مدرس زبان یتو -

 هستم و به دختر خانمتون هم فرانسه

 . دادم یدرس م یمدت

 از گارد خارج یگفت و فور یآهان احمد

 جمع ینگاهش رو تو ی. خانم توسل شد

 : و گفت چرخوند



  

 نداشته یرادیحاال اگه از نظر شما ا -

 دو تا جوون برن حرفاشون رو نی... ا باشه

 ایرسن  یبا هم به توافق م مینی... بب بزنن

 ! نه

 درست وسط گلوش ییجا کیآرام  قلب

 لبش رو گاز گرفت و یزد . گوشه  یم

 : کرد به پدر و مادرش . احمد گفت نگاه

 ! ستین یکنم . مورد یخواهش م -

 : خانم هم گفت یمل

  

 کن ییرو راهنما دیآرام جان ... آقا مج -



! 

 رو نداشت . حس ستادنیسر پا ا ینا آرام

 کرد هر لحظه ممکنه غش کنه . تا یم

 ای میبه صورت مستق یادیز یآدم ها حاال

 کرده بودن یازش خواستگار میمستق ریغ

 شیمرحله پ نیکدوم تا ا چیبا ه یول ...

 خلوت کردن و یبود ... تا مرحله  نرفته

 . حرف زدن یخصوص

  

 ! بگه یچ دیدونست با یاصل  نم اون

 نشدن مردد بود که ایبلند شدن  نیب

 : باز هم گفت یتوسل خانم



 پاشو دخترم ... خجالت نکش ! با آقا -

 دی... سنگاتونو وا بکن اطیح یبرو تو دیمج

! 

 : خانم گفت یمل

 سرما دیخرده خنک شده ... شا هیهوا  -

 ! اتاق یتو دی! بر دیبخور

  

 : گفت یزیاحمد با اخم ر و

 ! طولش ندن ادیبهتره ... ز اطیهمون ح -

 از خجالِت حرف پدرش به سرعت آرام

 افتاده به طرف نییپا یشد و با سر بلند

 . رفت اطیح در



 . هم پشت سرش به راه افتاد دیمج

#۷۷ 

  

 . سرد بود یآخر آبان کم یشبانگاه یهوا

 به ایدونست به خاطر هواست  ینم آرام

 یوقفه م یب نطوریاسترسش که ا خاطر

 : دیپرس دی. مج دیلرز

 نطوریخواستگاراتون ا یپدرتون با همه  -

 !با من مشکل دارن ؟ ایکنن ؟  یم برخورد

 . آرام سرخ شد یشوخ بود ... ول لحنش

  

 چوقتیاز شما ه ریراستش ... به غ -



 ! میرو راه بد یخواستگار ومدهین شیپ

 ! خب ... خدا رو شکر -

 یتخت مفروش تو یو لبه  دیخند آرام

 نشست . شونه هاش رو از سرما اطیح

 کتش رو از دیباال گرفته بود . مج یکم

 اون یشونه ها یدر آورد و رو تنش

 ... آرام جا خورد . نگاه کرد به انداخت

 : لبخند زد دی... مج دیمج

  

 ! ستیبذار باشه ... من سردم ن -

 یکنار آرام ، رو یمناسب یبعد با فاصله  و

 یبود ... نم جینشست . آرام گ تخت



 . نشون بده یچه رفتار دیبا دونست

 قرار نگرفته یتیموقع نیچن یتو چوقتیه

 : دیپرس دی. مج بود

 ؟ یایچرا چند ماهه آموزشگاه نم -

  

 و شیروسر یبه لبه  دیدست کش آرام

 : کرد آرامشش رو نگه داره یسع

 ینم گهیرم سر کار ! د یخب ... چون م -

 . آموزشگاه امیب رسم

 گفت و نگاه کرد به آسمونِ  یهووم دیمج

 یذهنش به دنبال جمله ا ی. آرام تو شب

 . رو آغاز کنه یکه بتونه مکالمه ا بود



 : دوباره گفت دیمج

  

 یحساب ی. ول یایدونستم چرا نم ینم -

 به یلیبودم ! بدون تو خ ینبودنت شاک از

 ! کنم یکلس رو تحمل م یسخت

 آرام لبخند زد . آرام یو به رو گفت

 : دیپرس

 که مادرامون با هم نیشما خبر داشت -

 هستن ؟ آشنا

 ! دونستم یمعلومه که م -

  

 . شد جیگ یکم آرام



 ؟ ... من که اصل  خبر نداشتم یچطور -

 ! دیهست یپسر خانم توسل شما

#۷۸ 

 نکهی. انگار از ا دیخند یبه آروم دیمج

 کنه ، به ریشده بود آرام رو غافلگ موفق

 . دیبال یم خودش

  

 ... ازت یهمون وقتا که شاگردم بود -

 پرونده ها یتو یواشکیاومد .  خوشم

 کردم . مادرم هم دایو آدرست رو پ گشتم

 نیبا تو بود که ا ییو آشنا قیتحق یبرا

 رفت و آمد نجایا یاطیخ یبه بهانه  مدت



 ! داشت

 نییآرام سرخ شد ... سرش رو پا یها گونه

 دی. مج دیلبش رو گز یو گوشه  انداخت

 میشد به ن رهیمهر پر لطافت خ ینوع با

 : اون و گفت رخِ 

  

 یمن عال ی... برا یهست یعال یلیتو خ -

 شهیکه هم یهست یزی! همون چ یهست

 ... از غرورت ... از تییبای. از ز خواستمیم

 یتو نکهیبردم ! از ا یلذت م اتیو ح وقار

 یو همه  یشد ینم رهیبهم خ کلس

 یمعطوف درس بود ... لذت م توجهت



 ! بردم

 ی... قلبش مثل شمع دیبه خود لرز آرام

 نیشروع کرده بود به ذوب شدن . ا روشن

  

 یمرد بهش م کیبود که  یبار نیاول

 یهمه  یلحظات ی! برا باستیز گفت

 اون یبرد . همه  ادیها رو از  یتلخ

 یکه هر روز و هر شب م ییها کابوس

 تنش یکه تو ی... و درد ازار و اذیت... فکر  دید

 دود شد و رفت هوا زیبود . همه چ دهیچیپ

 و یو فقط آرام موند و استاد زبان جد ...

 ! باستیگفت ز یاخلقش که بهش م بد



 دیسرش رو خم کرد تا شا یکم دیمج

 . نهیصورت آرام رو بهتر بب بتونه

  

 یزیچ یخوایخب ... آرام خانم ! نم -

 ؟ یبگ

 خارج نهینفس تکه پاره اش رو از س آرام

 . کرد

 .... دونم ! من ینـ... نم -

 جانشیکرد ه یکرد به آسمون ... سع نگاه

 . کنترل کنه رو

 شدم ! راستش ... به ازدواج ریمن غافلگ -

 ! کردم تا حاال ینم فکر



  

 ! به بعد فکر کن نیاز ا -

#۷۹ 

 یدستش رو تو دینگفت . مج یزیچ آرام

 : تکون داد هوا

 که دونمی، آرام خانم ... من م نیبب -

 یندارم . سرباز یآل دهیا یلیخ طیشرا

 دارم ... با مختصر سانسی، فوق ل رفتم

 ی! پدرم فوت کردن ، من کس یانداز پس

  

 . بشم یمال تیندارم که از طرفش حما رو

 مطلوب یلیخ دیهم شا میشغل طیشرا



 ! نباشه

 : گفت آرام

 ! ستیمن مهم ن یبرا نایا -

 در مورد میباشه ! ما دار دیمهمه ... با -

 دی، با میزن یحرف م یجد یزندگ کی

 دونم که با ی! من خودم م میباش یمنطق

 دو سه تا آموزشگاه زبان و یتو سیتدر

  

 کیشه  یچند مقاله و کتاب نم ی ترجمه

 یم یدارم سع یرو چرخوند . ول یزندگ

 . کنم دایپ نانیکار قابل اطم کی کنم

 ... آرام ؟ یش یتو ... نامزد من م حاال



 یقبول م تیزندگ ی؟ ... منو تو هووم

 ؟ یکن

 و پر یقهوه ا ینگاه کرد به چشم ها آرام

 ... گفت ؟ یم یچ دی. با دیمج محبت

 ! بهانه جور کرده بود هزار

  

 ! ! من به شما علقه ندارم نه

 ! پسندم یشما رو نم طیشرا من

 ! خوام ازدواج کنم ینم من

 یبعد لب هاش تکون خورد و جمله ا یول

 به زبون آورد که خودش رو شوکه کرد رو

: 



 ! فکر کنم دیبا -

#۸۰ 

  

 دینگاهش کرد . شا قیعم یلیخ دیمج

 نیپر شورش انتظار ا یازون سخن ها بعد

 یبعد به نرم یرو نداشت . ول یخنث پاسخ

 : زد پلک

 ! خوبه نمیخوبه ! هم -

 و نفس چوندیهم پ یانگشتاشو تو آرام

 . دیکش یقیعم

 ؟ هیبق شیپ میشه بر یم -

  



 حاال هم پدرش نیدونست تا هم یم

 : گفت دیشده . مج یشاک یحساب

 ! دییآره ، البته ! بفرما -

 زد و بعد از جا بلند یلبخند کوچک آرام

 یرو از رو دیمج نِ ی... کت گرم و سنگ شد

 هاش برداشت و به طرف اون گرفت شونه

 ... قیعم یکت رو گرفت ... با نگاه دیمج .

 . زد یچشمک بعد

 ! در قلب آرام آوار شد یوارید

  

 دیشرم زده اش رو بلفاصله از مج نگاهِ 

 هم دیو به طرف در رفت ... مج گرفت



 . ... دنبالش

*** 

 . به خواب رفت رید یلیخ یلیشب خ اون

 اذان صبح زل زد به سقف اتاقش کینزد تا

 . کرد یپرداز الیخ و

 که انتظارش رو یزیاز اون چ شتریب دیمج

 . ، فکرش رو مشغول کرده بود داشت

  

 کرد که لباس یخودش رو تصور م مدام

 ستهیشا دیو عروِس مج دهیپوش دیسف

 یم یخونه زندگ کی ی. باهاش تو است

 خورده و یبشقاب غذا م کی ی... تو کنه



 . خوابه یتخت م کی یتو

 بلخره به خواب فرو نکهیبه محض ا یول

 . زنده و دیرو د ازار و اذیت اهی... کابوس س رفت

 کیکه  ی... درست همونطور انهیوحش

 . قبل تجربه اش کرده بود سال

  

#۸۱ 

 سرد از خواب یزده و غرق در عرق وحشت

 . و وسط تختخوابش نشست دیپر

 ریزد که انگار مس یچنان نفس نفس م آن

 . بود دهیرو دو یو دراز دور

 هم فشرد و یداغش رو رو یها پلک



 . کرد آروم باشه تلش

  

 مادرش یاطیچرخ خ یفقط صدا رونیب از

 متکا برد و ری. دستش رو ز دیشن یم رو

 رو در آورد ... ساعت هشت و ربع لشیموبا

 ! شده بود صبح

 ! کرده بود ری... د دیکش یبلند نیه

 لشیموبا مریفراموش کرده بود تا شبید

 یبه سر کارش م ریروشن کنه و حاال د رو

 . دیرس

  

 پاهاش کنار زد یرو به سرعت از رو ملفه



 . از جا بلند شد و

 به صورتش زد و موهاشو شونه کرد و یآب

 ایکنه  شیآرا نکهی. بدون ا دیپوش لباس

 رفت و رونیلقمه غذا بخوره از خونه ب کی

 . دیکوچه رو دو ی همه

 ... بعد از مدتها دیکه رس ابونینبش خ به

 افتاد . تازه قفل مغازه ایمیبه ک چشمش

  

 کهنه و یباز کرده بود و داشت کرکره  رو

 . دیکش یخورده رو باال م دوده

 یکه داشت ... ب یعجله ا یبا همه  آرام

 . و به او نگاه کرد ستادیسر جا ا اریاخت



 هنوز متوجهش نشده بود ... و آرام ایمیک

 . کنه هیخواد گر یکرد م یم حس

 ... بودن یمیچقدر با هم صم یزمان کی

 چوقتیکه ه یمثل دو خواهر درست

  

 نداشتند . با هم به مدرسه چکدومشونیه

 یم مکتین کیرفتند ... با هم پشت  یم

 . بودند گهیهمد یرازها کی. شر نشستند

 یآرزوها یبود که همه  یتنها کس ایمیک

 . دونست یآرام رو م یپروازانه  بلند

 یزندگ کی یرفتن از کشور ... آرزو یآرزو

 شد ؟ یو آزاد ... . بعد چ شاد



 ... ایمیشد و ک کسانیبا خاک  آرام

  

#۸۲ 

 کرد یدرون قلبش اونو سرزنش م یحس

 ! که ستین ایمیک ریاتفاق تقص نیکه ا ...

 ! ینخواسته تو بدبخت بش ایمیک

 سر چرخوند و آرام رو اون ایمیبعد ک یول

 . دید ابونیخ طرف

  

 یکه کاسه  دید یجا خورد ... و وقت آرام

 از اشک پر شده ... همه ایمیک یها چشم

 . دیچیاحساسات قلبش در هم پ ی



 ینم یدوست خوب آرام بود ... ول ایمیک

 یقبولش کنه . حداقل حاال نم تونست

 . تونست

 ... قدم مردد به طرفش برداشت کی ایمیک

 ناگهان ازش رو برگردوند و به سمت آرام

 . کرد دنیاتوبوس شروع به دو ستگاهیا

  

 یرو با چشم ها ایمی... و ک دی... دو دیدو

 . ... آلود رها کرد اشک

*** 

 . ، ساعت ده شده بود دیبه دفتر رس یوقت

 گذاشت و نفس زیم یرو رو فشیک



 . دیکش یقیعم

 یاتاق ارمغان صدا یپشت در بسته  از

 مراجعه کی یعنی نیاومد ... ا یم گفتگو

  

 تونست به خودش یداشت و آرام م کننده

 . برسه

 به تنش داد یآسوده کش و قوس الیخ با

 ماگ یآبدارخونه . تو یبعد رفت تو و

 ... تا سرد ختیقرمزش نسکافه ر یکیسرام

 زیم ینسکافه اش ، ماگ رو رو شدن

 یرفت . مقنعه  ییو به دستشو گذاشت

 سرش مرتب کرد و رژ لبِ  یرو شویمشک



 . لب هاش غلتوند یرنگش رو رو ییهلو

  

 باز شدن در اتاق ارمغان رو که یصدا

 بیج یرو تو کیمات ی، لوله  دیشن

 . خارج شد ییچپوند و از دستشو مانتوش

#۸۳ 

 هیگر زیر زیکه ر دیرو د یطهماسب خانم

 شد . اون رو یکرد و از دفتر خارج م یم

 یو بدون فرزند چارهیشناخت ... زن ب یم

 کرد و یم انتیکه شوهرش بهش خ بود

 . داد ینم طلقش

  



 نگاِه پر از ترحمش رو از زن گرفت و آرام

 بهش دیسمت اتاق ارمغان رفت . با به

 کرد . آهسته در زد و بعد یحضور م اعلم

 . شد وارد

 . جون سلم ارمغان -

 ریز یپوشه  یسرش رو از رو ارمغان

 . باال آورد و بهش نگاه کرد دستش

  

 یکرد ری! د ری... صبح بخ زمیسلم عز -

 ! امروز

 ، خواب موندم ! واقعا  شرمنده دیببخش -

 ! ام



 نکینگفت . به جاش ع یزیچ ارمغان

 اش رو از چشم برداشت و نگاه مطالعه

 آرام یبه صورت رنگ و رو رفته  یقیدق

 . انداخت

  

 تو حالت خوبه ؟ -

 . سوال رو نداشت نیانتظار ا آرام

 : زد و گفت یلبخند دستپاچه

 ؟ یمن خوبم ! شما خوب -

 : تازه کرد و بعد ادامه داد ینفس

 گهیساعت د میمن دفترو چک کردم . ن -

 . من یقیحق یبا آقا دیملقات دار قرار



 ... که به کارتون رونیب برم

  

 : وسط حرفش دیدو ارمغان

 ! نیبش قهیدق کی -

 از جاش تکون خورد ... ارمغان اصرار آرام

 : کرد

 ! کنم یخواهش م -

 یمحض جلو رفت و رو یلیم یبا ب آرام

 . او نشست زیو راحت مقابل م یمشک مبل

 گذاشت و زیم یآرنج هاشو رو ارمغان

  

 خم شد و نگاه کرد به آرام زیم یرو یکم



. 

 شده ؟ یافتاده آرام جان ؟ خبر یاتفاق -

 ! ستیرنگ به روت ن ...

 ! نشده یزینه . چ -

 ؟ یبه من بگ یخوا ینم -

#۸۴ 

  

 رو کنار زد و شیشونیپ یرو یموها آرام

 یکرد . سکوتش به طرز دلخراش سکوت

 یقیداد . نفس عم یرو آزار م ارمغان

 و بعد تلش کرد لحنش سر زنده و دیکش

 : تفاوت باشه یب



 ! خبر بهت بدم هیخب ... پس بذار من  -

 کنم یها ازدواج م یزود نیبه هم احتماال  

! 

  

 به شکم آرام وارد یضربه ا نکهیا مثل

 مجهول بند یباشه ... نفسش از درد شده

 . دیاز قبل پر شتریو رنگ رخش ب اومد

 ؟ ی؟ با ک یچ -

 ! یدیتو اونو د -

 یدونست تو یمات شد ... خدا م آرام

 گذشت . ارمغان تند و یم یچ سرش

 : داد حیتوض شتابزده



  

 اسمش افشاره ... از همکاراست ! تو اونو -

 ! یدیدادگاه د یتو

 نفس حبس شده اش رو آزاد کرد و آرام

 . کرد لبخند بزنه تلش

 ! مبارکه -

 ، ستین یقطع یچیممنونم ! هنوز ه -

 . . برادرم هم موافقه ادیازش خوشم م یول

 دو دل بود ... چون یکم لیچند اوا هر

  

 بار ازدواج کرده و زنش رو کیقبل   افشار

 . داده طلق



 چرا ؟ -

 . زنش انتیبه خاطر خ -

 انتیباال انداخت . انگار خ یو شونه ا گفت

 و روزمره یعیکامل  طب یزن مسأله ا کی

 . کام آرام طعم زهر گرفته بود . لبخند بود

 . انداخت نییزد و سرش رو پا یتلخ

  

 حالم گهیغرق کثافت شده . د امونیدن -

 خوره !  یبهم م یاز همه چ داره

 رهیبهش خ یجد یبا چشم ها ارمغان

 : بود ... آرام ادامه داد شده

 زن به مرد انتیمرد به زن ... خ انتیخ -



 بدن نیدونم ا یدونم ! نم ی! ... نم ازار و اذیت !

 ! داره یارزش چه

  

#۸۵ 

 : گفت ارمغان

 یفکرها اومده تو نیا هویشده ...  یچ -

 ... زمی؟ عز سرت

 . میاومده بود خواستگار یکی...  شبید -

 گهید یکلمه  کیاگر  یکرد ... حت سکوت

 افتاد . ارمغان یم هیزد ، به گر یم حرف

 نداشت یچینگفت ... ه یزیچ یمدت یبرا

  



 بود و نیوجود غمگ یبگه . با همه  که

 دختر نیا ی ندهی... شرمسار آ شرمسار

 . که تباه شده بود بایو ز جوان

 ؟ یدوستش دار -

 ! اون منو دوست داره -

 ؟ یتو چ -

 ! بدم یخوام بهش جواب منف یم -

 !چرا ؟ -

  

 یفقط نگاهش کرد ... ارمغان با ناراحت آرام

 . هاشو بست چشم

 ! من ... متأسفم -



 ؟ دیچرا متأسف -

 ینگفت . تو یزیارمغان چ یمدت یبرا

 دیو ام یاز شادمان یبه دنبال نشون ذهنش

 . همه دیرس یم چیبه ه یگشت ... ول یم

 خواست جون یذهنش تا م یتو زیچ

 . شد ی... ناگهان پودر م رهیبگ

  

 . بلند شد یصندل یاز رو آرام

 تا چند یقیحق یرم . آقا یم گهیمن د -

 ! شه یم داشیپ گهید ی قهیدق

 ! آرام -

 و روین یسکوت کرد ... ارمغان همه  آرام



 : رو جمع کرد و ادامه داد توانش

 همه یجراح کیبشه با  یکن یفکر م -

 ؟ یدرست کن زویچ

  

 حرفش رو تموم نکرده بود که آرام با هنوز

 . دادن سرش شروع به مخالفت کرد تکون

 قلب ارمغان رو بیمجهول و غر یخشم

 : فشرد درهم

 با صداقتت یکن ی؟ فکر م یچرا مخالف -

 ؟ یبرس یبه چ قراره

 یمن بهش دروغ نم ی! ول یچیبه ه -

 ! کنم ینم انتی... خ گم



  

#۸۶ 

 سرش رو آهسته تکون داد . آرام ارمغان

 زد و به سمت در رفت یلبخند تلخ بهش

 در ی رهیدستگ یدستش رو یول ...

 . موند خشک

 ارمغان جون ؟ -

  

 یمنتظر نگاهش کرد ... آرام کم ارمغان

 ... دیلبش رو گز یداشت ، گوشه  دیترد

 : بلخره گفت بعد

 خوام اگر بشه ... دوباره برم کلس یم -



 ساعت کی! اگه دو روز در هفته  زبان

 ... برم از دفتر زودتر

 جمله اش تموم نشده بود که ارمغان هنوز

 : گفت

 ! زمینداره عز یاشکال چیه -

  

 یقلب آرام شاد شد . نم ییجورا کی

 دیگرفته به مج میتصم یوقت دونست

 کش نقدریا زویرد بده چرا همه چ جواب

 دیکش یحال نفس راحت نیده ؟ ... با ا یم

: 

 ! ممنونم -



 بعد از اتاق خارج شد و در رو پشت و

 . بست سرش

  

*** 

 . نیخسته بود ... خسته و غمگ ارمغان

 دفتر کارش تا یساعته  مین ی فاصله

 ... حاال انگار در نظرش مدام کش خونه

 . کرد یو شکنجه اش م ومدی یم

#۸۷ 

 لشیبود که موبا ستادهیچراغ قرمز ا پشت

 . خورد زنگ

  



 به اسم افشار انداخت و بعد یسرد نگاهِ 

 . هم فشرد یداغش رو رو یها پلک

 داد ... حوصله اش رو یرو نم جوابش

 . نداشت

 به گهیسال از عمرش گذشته بود . د یس

 تونست یبود که نم دهیرس یا مرحله

 یباشه . از افشار خوشش م یکس عاشق

 عاشقش نبود . باهاش ازدواج ی، ول اومد

  

 ... رو پر کنه شییتنها یکرد تا کس یم

 ! نیو فقط هم فقط

 . سبز شد و باز به راه افتاد چراغ



 ! برو برگرد یآرام عاشق شده بود ... ب یول

 چشماش خوند ... همون یرو از تو نیا

 طفره رفت و حیکه از پاسخ صر یا لحظه

 . قراره خواستگارش رو رد کنه گفت

  

 ...  چارهیشده بود ب عاشق

 یگناه بود ! ارمغان تو یمعصوم و ب چقدر

 بود که به دهیرو ند یآدم چیه شیزندگ

 . آرام معصوم و درستکار باشه ی اندازه

 معصوم عاشق شده بود یفرشته  نیا حاال

 ... دیفهم یو اگر فراز م ...

  



 ارمغان ناگهان شروع کرد یدست ها کف

 عرق کردن . تپش قلبش تند شد . اگر به

 داد ینشون م یچه واکنش دیفهم یم فراز

 ؟ #

۸۸ 

 که در مورد آرام حرف زده یبار نیآخر

 به آرام فکر دی، فراز گفته بود نبا بودن

 داشت یریجمله چه تعب نی! ا دی! نبا کنه

 !خواست ؟ ینم ایخواست  یآرام رو م ؟

  

 یکرد به روز یبود . فکر م جیگ ارمغان

 که یقیفراز ازش خواسته بود به هر طر که



 ... ارتباطش رو با آرام حفظ کنه بلده

 دفتر کار ارمغان یآرام تو دیفهم یوقت

 ... راحت شد الشیبه کار شده ، خ مشغول

 بعد یبود . ول دهیرس نیتسک کیبه  انگار

 گفت ... سکوت ینم یچی! ه یچیه ...

 . بود کرده

  

 سکوت حساب نیا یشد رو یچه حد م تا

 کرد ؟ باز

 وانهیشناخت ... که د یفراز رو م ارمغان

 بود ! اگر حس یبود ، تهاجم صی، حر بود

 کنترلش خارج ی طهیکرد اوضاع از ح یم



 . داد ی، به شدت واکنش نشون م شده

 ... آرام عاشق شده دیفهم یم اگر

 دی... شا یچیه دیبود ؟ شا یچ واکنشش

 ... هم

  

 که ی... نفس دیکش یقینفس عم ارمغان

 . تن گداخته اش رو آروم کرد ی همه

 . دوباره تماس گرفت افشار

 : بار با سرعت جوابش رو داد نیا

 جانم ؟ -

 با افشار نامزد کرده بود تا نکهینه ا مگر

 رو پر کنه ؟ ... خب حاال وقتش شییتنها



 کوتاه ، یمکالمه  کیبا  نکهی! وقت ا بود

  

 فکر کردن در مورد فراز و آرام نجات از

 . کنه دایپ

 ی قهی؟ چند دق ی. خوب زمیسلم عز -

 ! یجواب نداد یبهت زنگ زدم ... ول قبل

 : بهم بافت یدروغ ارمغان

 تلفنم رو . آخه پشت یصدا دمینشن -

 . خونه گردمی... دارم بر م فرمونم

  

 : هم دروغ نبود ! افشار گفت یلی... خ خب

 کنم تا حواست پرت یپس من قطع م -



 . نشه

 نه نه نه ! حرف بزن ! من حواسم پرت -

 ! شه ینم

#۸۹ 

 ... ارمغان رونینفسش رو فوت کرد ب افشار

 قانونمند و لیوک یزد . آقا یپوزخند

  

 رو تحمل زایچ نیتونست ا ینم منضبط

 ... ی. با تلفن حرف زدن وقت رانندگ کنه

 ! لیواو

 میخواستم ازت دعوت کنم شام بر یم -

 . ... میتا با هم حرف بزن رونیب



 ؟ یدر مورد چ -

 ! مونیعقد و عروس -

  

 قینوبت ارمغان بود که نفس عم ندفعهیا

 . بکشه

 دیکه محسن هم با یدون یخودت م -

 . و نظر بده باشه

 سر و نیرو ب ی. گوش دیچیکوچه پ یتو

 داشبورد رو یاش نگه داشت و تو شونه

 . گشت نگیدر پارک موتیر دنبال

 به نظرم بهتره اول خودمون دو یول -

 میرو بدون گهیو نظر همد میحرف بزن ییتا



  

 به آقا یرسم یجلسه  کی یبعد تو ...

 من نظرمون رو در یو خانواده  محسن

 خوام هر چه زودتر ی. من م میبذار ونیم

 ! میکن عقد

 . کرد و دکمه رو زد دایرو پ موتیر ارمغان

 ؟ هیچ یعجله برا نهمهیا -

 یارمغان جان ... من داره چهل سالم م -

 خانواده بدم ... زن لیخوام تشک ی! م شه

 ؟ هیبیعج زیچ نیبچه داشته باشم ! ا و

  

 رو داخل نیزد و ماش یپوزخند ارمغان



 : برد اطیح

 ! ستین بی، عج نه -

 در قلبش به آرام حسادت کرد اریاخت یب

... 

  

 که یرو خاموش کرد و همونطور نیماش

 : شد ، گفت یم ادهیپ

 فکر دیتونم ... با ینم ینطوریمن ا یول -

 شتریگذره ، من ب یم شتریب ی! هر چ کنم

 . شم یم نیبدب یبه همه چ نسبت

 ؟ تو یش یم نیکه بدب هیمنظورت چ -

 ! یمن جواب مثبت داد به



  

 ! تونم نظرم رو عوض کنم یهنوز م -

#۹۰ 

 یسکوت کرد ... به نظر کلفه م افشار

 . دیرس

 ! یاجازه بده ارمغان ... تو حاال خسته ا -

 ... ! امشب میزن یحرف م بعدا  

 ! ستمیاصل  خسته ن -

  

 ! یپشت فرمون هم هست -

 ارمغان کنترل صداشو از دست داد ندفعهیا

: 



 .... پشت فرمونِ  ستمیمن خسته ن -

 ! ستمیهم ن یلعنت

 سکوت کرد ... ارمغان بلفاصله افشار

 شد . در رو باز کرد و وارد خونه مونیپش

  

 که کفش هاشو از پا در یو همونطور شد

 : زمزمه کرد یگوش یآورد ، تو یم

 ! خوامیمعذرت م -

 : گفت افشار

 میو حرف بزن مینیرو بب گهیامشب همد -

 ! باشه !

 یخاص یو علقه  لیم چیه یب ارمغان



 : رو داد جوابش

  

 ! زمیحتما  عز -

 یزیهمون وقت سر بلند کرد و از اون چ و

 ! ... سر جا خشکش زد دید یم که

 که ی... نشسته پشت کانتر ... در حال فراز

 فنجون قهوه کیکرد و  یدود م یگاریس

 دستش بود ... داشت با محسن ورق دم

 . کرد یم یباز

#۹۱ 

  

 . نییپا ختیر یدل ارمغان هر ته



 بود و حاال با دهیها بود که فراز رو ند هفته

 ... خودشون یخونه  یاون هم تو دنشید

. 

 در اون یباشه ... ول بیبراش عج نکهیا نه

 که یانتظارش رو نداشت . وقت تیموقع

 عاشق شده بود و ارمغان تمام بعد از آرام

  

 یداشت به فراز و واکنشش فکر م ظهر

 ! کرد

 یدنبالت ! کار امیپس ساعت هشت م -

 ؟ زمیعز یندار

 ادیزد ... پاک افشار رو از  یپلک ارمغان



 : گفت یفیضع یبود ! با صدا برده

 ! نه ... نه ! خداحافظ -

 . تماس رو تموم کرد و

  

 رو مثل یباز یورق ها کهیدر حال محسن

 تنه اش رو به میدر دست داشت ، ن بادبزن

 : ارمغان چرخوند و گفت سمت

 وقت روز نی! ا لیسلم خانم وک کیعل -

 ؟ یکن یم کاریچ خونه

 و دیلبش کش ینوک زبونش رو رو ارمغان

 : گفت

 ! سلم -



  

 : به جلو برداشت و ادامه داد یقدم

 ! نداشتم ... برگشتم خونه یکار -

 به فراز انداخت و بعد موهاشو ینگاه

 یرو ی. فراز کارت شیروسر ریز فرستاد

 ... گرفت گارشیاز س یانداخت و کام زیم

 . به ارمغان نداشت یتوجه چیه

 ترس برش داشته بود یخودیارمغان ب یول

: 

 ؟ یکن یم کاریچ نجایتو ا -

 : زد یپوزخند فراز

 کنه ؟ یم تتیاذ دنمیچطور ؟ د -



 ... ! نه -

  

 : دهانش رو قورت داد آب

 ... فقط -

 . سکوت کرد و

#۹۲ 

 ... گفت ؟ یدر مورد آرام بهش م دیبا

 آرام رو نیهم یبله ! اصل  برا احتماال  

  

 خودش نگه داشته بود تا اخبارش کینزد

 . به فراز برسونه رو

 . تونست ... توانش رو نداشت ینم یول



 یبود ... واکنش ها یبیآدم عج فراز

 کرد که یم یداشت ... اگر اقدام یانفجار

 شد ... . نه ... ارمغان یآزار آرام م باعث

 ! خواست ینم نویا

  

 شد که یفراز طوالن یاونقدر رو نگاهش

 یچشم ها یچراغ هشدار تو بلخره

 : فراز روشن شد . گفت یخاکستر

 ؟ یفقط چ -

 نیب ینگفت . محسن نگاه یزیچ ارمغان

 . رد و بدل کرد اونا

 بچه ها ؟ هیموضوع چ -



  

 : به محسن نداد یجواب چیفراز ه یول

 ، ارمغان ؟ یفقط چ -

 یگاریس ریز یرو پرت کرد تو گارشیس

 یبه لبه  ی. با کف دستش فشار یچوب

 به سمت ارمغان شتریآورد و ب کانتر

 جواب درست و کی. منتظر  دیچرخ

 گرفت میارمغان تصم یبود ... ول درمون

 : چونهیرو بپ بحث

  

 !؟ یدون ی! مگه نم یچیه -

 کرد لبخند بزنه . فراز هنوز هم یسع



 . کرد ینگاهش م یجد یلیخ

 دونم ؟ ینم یچ -

 ! کنم یدارم ازدواج م -

#۹۳ 

  

 !دونم ؟ ینم یچ گهیخب مبارکه ! د -

 ، انگار مطمئن بود که دیپرس یجور کی

 هم هست . ارمغان نفس یا گهید زیچ

 و تلش کرد خودش رو دیکش یقیعم

 . و جور کنه جمع

 ! یدون یاسمش هم نم -

 ... ارمغان -



  

 ! ! اسمش افشاره یاشتباه گفت -

 نمک و یب یخنده  کی...  دیخند و

 مجهول دندون ی. فراز از خشم یزورک

 : کرد یا قروچه

 ! یشوخ طبع شد دا  یجد -

  

 کرده زینگفت . فراز چشم ر یزیچ ارمغان

 . محسن دییپا یو با حرص اون رو م بود

 : رفتار اونا معترض شد به

 !چه مرگتونه شما دو تا ؟ -

 : جوابش رو داد یبه تند ارمغان



 رمیبرم دوش بگ خوامی! فقط م یچیه -

 ! نیهم ...

  

#۹۴ 

 فراز بود که انگار یچشم ها یتو یاحساس

 لحظه امکان داشت کنترل خودش رو هر

 دست بده و به سمت ارمغان حمله کنه از

. 

 . شد یتصور خال نیدل ارمغان از ا ته

 ازش رو برگردوند و به سمت اتاقش یفور

 : دیکه محسن از فراز پرس دی. شن رفت

  



 ! شده خب ؟ به من بگو یچ -

 به یزیارمغان نموند که بفهمه فراز چ و

 اتاقش رفت و ینه . تو ایگه  یم محسن

 . دیرو محکم بهم کوب در

*** 

 ریز یبیدلش نبود . حس عج یتو دل

 . نگاه کرد به ساعت دیجوش یم پوستش

 مونده بود به هفت قهی... ده دق شیمچ

 ! نکرده بود ری. د عصر

  

 تا تپش قلبش رو دیکش یقیعم نفس

 کنه و بعد به سرعت از پلکان کنترل



 . باال رفت زبانکده

 گرفته بود آموزش میاز مدتها تصم بعد

 ... و اونقدر رهیرو از سر بگ یفرانسو زبان

 غیخواست ج یزده بود که دلش م ذوق

 ! بزنه

  

 آموزشگاه شد و خانم کیسالن کوچ وارد

 . بهش لبخند زد دید زشیرو پشت م پروا

 ... سلم کرد و

 . جوابش رو داد یجد یلیپروا خ خانم

 خنده اش گرفت . خانم پروا رو از آرام

 یشناخت ... زن خوب یم شیوقت پ یلیخ



 ثبت یقبل که آرام برا یهفته  ی. ول بود

 اومده بود اونقدر اصرار داشت که با نام

 یکلس برداره که حساب ستهیشا استاد

 چه یپروا رو مشکوک کرده بود ! ول خانم

 !داشت ؟ یتیاهم

  

 ! کرد یابرها پرواز م یرو آرام

#۹۵ 

 ... کلس یو رفت تو دیرو کش راهش

 کلس نشست یها انهیم یصندل کی یرو

 . کوله اش رو کنار پاش گذاشت و

 کلس یکدوم از بچه ها چیبود ... ه تنها



 دو ترم یشناخت . دوستانش برا ینم رو

  

 بچه ها با ی هیجلو افتاده بودن . بق ازش

 زدن . آرام باز نگاه کرد به یحرف م هم

 تا هفت نمونده یزیچ گهی... د ساعتش

 . بود

 بلخره در باز شد ... آرام سر جا خشکش و

 . زد

 دختر ری! ) روز بخ هیِلف یبون ژوقن -

 ( ها خانم

  

 شویچرم قهوه ا فِ یسکو ... ک یرو رفت



 انداخت و با انگشت اشاره گوشه زیم یرو

 چشمش رو مالوند . بعد نگاهش رو در ی

 ... چرخوند و کلس

 ! دیآرام رو د بلخره

 کرد . چنگ زد به خی یاز شدت خوش آرام

 مانتوش و آب دهانش رو قورت ی گوشه

 . داد

  

 ! بعد ایکرده بود ... خدا رشیغافلگ

 یلب ها یمبهوتانه نشست رو یلبخند

 : دیمج

 ستیشروع بهتره ل یامم ... خب ... برا -



 . میچک کن رو

 فراموش یشده بود که حت ریغافلگ نقدریا

 یحرف بزنه . آرام تو یبود فرانسو کرده

 ... ! کرد . اصل  حقش بود یم فیک دلش

 شب یریهم در برابر غافلگ نیا

  

 رو خوند و یاسام دی! مج یخواستگار

 . دیبه اسم آرام رس بلخره

 ؟ یخانم آرام ربان -

 : جوابش رو داد آرام

 ! یو -

#۹۶ 



  

 پوشه بلند کرد و با یسرش رو از رو دیمج

 : شد به او رهیبراقش خ یها چشم

 نیمادموازل ! حاال اومد نیدو ترم نبود -

! 

 او و دلش یچشم ها یمات شد تو آرام

 !... چه مرگش بود ؟ ای. خدا ختیر یهر

 رهیبگ دیتونست نگاهش رو از مج ینم چرا

 : خواب زده تکرار کرد یمثل آدم ها ؟

  

 ! حاال اومدم -

 تر شد رانیزد که آرام و یلبخند دیمج و



: 

 ( ی! ) خوش اومد ویِونیَ ب -

 . ... رو خوند یاسام یبعد باق و

*** 

  

 تموم شد ... آرام اونقدر موند و کلس

 شتریب نکهیکتابش رو ورق زد تا ا یخودیب

 . شد یخال کلس

 کلس و سرش یهم مونده بود تو دیمج

 ریز یپرونده خم کرده بود ... ول یرو رو

 . انگار منتظر بود دییپا یآرام رو م یچشم

 بشه و بتونه با آرام یکامل  خال کلس



 . کنه صحبت

  

 آرام بهش لبخند زد ... بعد کوله اش یول

 شونه اش و از جا یانداخت رو رو

 . و از کلس خارج شد برخاست

 موش و نیاز ا یدونست چرا ... ول ینم

 ! خوشش اومده بود یباز گربه

#۹۷ 

 . ساختمان آموزشگاه شلوغ بود یجلو

 ربع مونده به نه شب بود و کی ساعت

  

 بودند تا ستادهیاز دخترها منتظر ا یلیخ



 . دنبالشون ادیب یکس

 شونه هاش مرتب یمقنعه اش رو رو آرام

 رو شروع کرد به قدم ادهیو در طول پ کرد

 . رفت یغنج م ی. ته دلش از خوش زدن

 لبش کنار یلحظه هم از رو کی لبخند

 . رفت ینم

 . حس رو تجربه نکرده بود نیا چوقتیه

 یکینوجوون بود ، دوست داشت با  یوقت

  

 افتادن و یکه دنبالش راه م ییپسرها از

 . دادن ، دوست بشه یم شماره

 از ترس یبود ! ول یزیغر لیمدل م کی



 . کارو نداشت نیجرأت ا چوقتیه پدرش

 کوچه یجرأت نداشت تو چوقتیه یحت

 . بزنه لبخند

 گرفت و یبند کوله اش رو م ینطوریهم

 تا به خونه برسه داشتیو تند قدم برم تند

 ... حاال یول .

  

 بود . انگار بیعج یلیخ زیهمه چ حاال

 ... داشت ینوجوون یبود به دوره  برگشته

 ! از خاطر خواهاش یکیزد با  یم الس

 زد .... انگار صداش یچقدر محکم م قلبش

 ! رو برداشته بود ابونیخ ی همه



 ؟ ادی یکرد ... دنبالم م یخودش فکر م با

 !؟ ادی ینم

  

 اس ِش یو ش ستیدو کیهمون وقت  و

 پاهاش یو دوده گرفته جلو دیسف ید

 : زد ترمز

 ؟ ... آرام خانم ! ... خانم یخانم ربان -

 ! با شمام زیعز

 دیو لبخند زد . مج دینگاه کرد به مج آرام

 یچشم هاش م یتو طنتیشد ... ش ادهیپ

 . دیرقص

  



 ؟ دیبر یم فیتشر ییجا -

 انگشتاش ونیبند کوله اش رو م آرام

 . چلوند

 ! بله ! خونه -

 ! چرا خونه ؟ ... تازه سر شبه -

 رو دور زد و در جلو رو باز نشیماش بعد

 : جنتلمنانه گفت یو با ژست کرد

  

 ؟ زمیعز نید یافتخار م -

 و نتونست مخالفت کنه . جلو دیخند آرام

 . ناز و ادا سوار شد یو با کل رفت

 دوباره در رو بست و بعد برگشت و دیمج



 رو به نیفرمون نشست و ماش پشت

 . در آورد حرکت

*** 

#۹۷ 

  

 . قبول کنه خواستینم آرام

 داشت . بابا احمدش اصل  خوشش دلشوره

 کرد یهم اصرار م دیمج یاومد . ول ینم

 هم یریکرد ! خب تقص یاصرار ممدام  ...

 یآرام رو نم تی.... اون که وضع نداشت

 . دیفهم

 شد و زنگ زد به خونه تا میآرام تسل بعد



 . اوضاع چطوره نهیبب

  

 رو برداشت و گفت احمد یخانم گوش یمل

 شرط بندیبساط  یدوستش پا یرفته خونه  باز

 . شهینم داشیها پ یزود نیبه ا و

 میشد که ن نیا نهایا یهمه  ی جهینت

 در کیکوچ زیم کیبعد آرام پشت  ساعت

 یبیج ی نهیفود نشسته بود و با آ فست

 . کرد یرو چک م ششی، آرا کشیکوچ

 . رفته بود تا سفارش غذا بده دیمج

  

 . قرار اول نیداشت از ا یبیحس عج آرام



 رو مرتب کرد و شیشونیپ یرو یموها

 و فشیک یاش رو برگردوند تو نهیآ بعد

 . نشست صاف

 دور تا دور سالن بزرگ دیچرخ نگاهش

 پر بودند . استرس زهایفود ... اکثر م فست

 نهیاونو بب انیاز آشنا یکیکه مبادا  داشت

 ! به پدرش بگه و

  

 زشونیکه به طرف م دیرو د دیمج بعد

 ینیس کی کهیاومد ... در حال یم

 . دستش گرفته بود یتو یکیپلست

 . لبخند زد اریاخت یب آرام



#۹۸ 

 و بعد زیم یرو گذاشت رو ینیس دیمج

 و دیمقابل آرام رو عقب کش یصندل

 . نشست

  

 کی...  ینیس اتینگاه کرد به محتو آرام

 سرخ ینیزم بیپر از س یکاغذ ظرف

 و چند یآب یکوکاکوال یبا دو قوط کرده

 . یکیتند و چاقو و چنگال پلست سس

 از سس ها رو یکیدراز شد و  دیمج دست

 . برداشت

 سفارش دادم . دوست فیرست ب تزایپ -



 ؟ یدار

  

 یسس رو رو دیگفت و مج یاوهوم آرام

 : کرد . بعد گفت یها خال ینیزم بیس

 ! دییخب ... بفرما -

 ها ینیزم بیاز س یکیلبخند زد و  آرام

 نگاه کرد به او و دیبه چنگال زد . مج رو

 : گفت

  

 یو ه یسر کلسم نشست یامروز اومد -

 نمی... بعد سوار ماش یلبخند زد بهم

 ! ... االنم باهام پشت یو لبخند زد یشد



 و یو قراره شام بخور ینشست زیم کی

 ! یزن یلبخند م بازم

 و مجدد لبخند دیرو جو ینیزم بیس آرام

 . زد

 یبایز یبا محبت نگاه کرد به انحنا دیمج

 : هاش لب

  

 خوبه ؟ ینشونه  کی نایا -

 ؟ یچ ینشونه  -

 ! یکه قراره به من بله بگ -

#۹۹ 

 قلب آرام دهان یتو اهیس یحفره ا انگار



 و اقیاون شور و اشت یکرد و همه  باز

 . دیرو درهم بلع لذتش

  

 بیکه دراز شده بود سمت س دستش

 مشت زیم یو رو دیها ، عقب کش ینیزم

 : ... بعد گفت کرد

 ! دونم ینم -

 !؟ یدون ینم -

 نکهیکرد . نه ا یهنوز هم نگاهش م دیمج

 سر یکم یشده باشه ... ول یعصب حاال

 بود . آرام سکوت کرده بود ... و خورده

  



 جیمعذب و گ یزد که کم یلبخند دیمج

 به شتریها رو ب ینیزم بیو بعد س بود

 . دیآرام کش سمت

 ... بخور ینیزم بیولش کن اصل  ! ... س -

 ! دهن افتاد از

 باز هم دینکرد . مج یحرکت چیه آرام

 : کرد اصرار

  

 یمنو ناراحت کن یخوای! م گهیبخور د -

 ؟

 . سرش رو به چپ و راست تکون داد آرام

 از یکیزد و  یجیباز هم لبخند گ دیمج



 ... آرام دیها رو برداشت و جو ینیزم بیس

 . هم

 نتونست تحمل کنه و دوباره دیمج بعد

 : دیپرس

  

 ؟ یفکر کن یدار ازیبازم ن -

 یبگه . کم یچ دیدونست با ینم آرام

 از دست خودش شتریشده بود ... ب یعصب

 یقرار بود جواب منف یبود . وقت یعصب

 کرد ؟ یم ی... پس اونجا چه غلط بده

 ! باشه جیحق داشت که گ دیمج

 ! شناسم یمن اصل  شما رو نم -



 :�🌺�هشتیاردب

  

#۱۰۰ 

 : چونه اش رو باال گرفت و گفت دیمج

 کلس من ثبت نام یاومد نیهم یبرا -

 ؟ ی؟ ... که منو بشناس یکرد

 ! دیشناس یشما هم منو نم -

 ! شناسمت یم یتا حدود -

  

 لبخند ی! ... آرام نتونست جلو یحدود تا

 . رهیرو بگ تلخش



 ! اصل   ستین یکاف -

 ! خب تو بگو تا بشناسمت -

 اهیس یرازها یفکر کرد به همه  آرام

 و آب شد . فکر کرد اگر بگه ... اگر قلبش

 ... بگه دیحاال به مج نیهم زویچ همه

  

 شده !  ازار و اذیت... به من  دیمج

 ! ... هووف یخودم نخواستم ، ول

 ؟ یقبول کن نویا یتون یم

 کرد به واکنش او ... و بعد لب باز کرد فکر

: 

 ! بازه شرط بندیمن  یبابا -



 نگفت . بعد یزیچ یمدت یبرا دیمج

 ها رو ینیزم بیاز س یکیبرد و  دست

  

 . دیدهانش و جو یو انداخت تو برداشت

 ... ذهنش یراه افتاده بود تو یجدال انگار

 : گفت بعد

 ! دونم یم -

#۱۰۱ 

 : کرد ... بعد ادامه داد یکوتاه مکث

  

 یکردم ! ... ول قیدر موردت تحق -

 ! یو گفت یکه باهام صادق بود ممنونم



 : زد ... آرام گفت لبخند

 ؟ نیکرد قیتحق یاز ... ک -

 یکه م ییها ! ... اونا هیاز در و همسا -

 ! ! ... دوستت شناختنت

 کدوم دوستم ؟ -

  

 ! داره کیکه بوت یهمون -

 شکم آرام یتو دیبا مشت کوب یکس انگار

 مجهول بند اومد و ینفسش از درد ...

 . دیرخش پر رنگ

 صحبت کرده ایمیرفته بود و با ک دیمج

 که راز بزرگش ی؟ ... تنها کس ایمی؟ ک بود



 ی! آرام دلش م ایدونست و ... خدا یم رو

  

 از ماجرا یزیچ دیمج یول رهیبم خواست

 ! نفهمه

 : توجه به حال او ، غر زد یب دیمج

 پس ؟ ارنیغذا رو نم نیچرا ا -

 : دیپرس کدفعهی آرام

 بهتون گفت ؟ یدر مورد من چ ایمیک -

  

 ! نگفته یبد زینگران نباش ! چ -

 نگفته ؟ ... فقط بهتون گفته یبد زیچ -

 اش هیبازه و ... خب ! بق شرط بندیمن  یبابا



 !؟ یچ

#۱۰۲ 

  

 دیشده بود . مج یتند و عصب لحنش

 رفتار رو نینگاهش کرد ... انتظار ا ریمتح

 . نداشت

 شد مونیرفتارش پش نیبلفاصله از ا آرام

 : انداخت و گفت نییسرش رو پا و

 یبرا نیلطفا  ، فقط ... ا دیمنو ببخش -

 باز شرط بندی یمهمه که هر کس یلیخ من

 ! پدرم رو نفهمه بودن

  



 یآرام ! من کس ستمین یمن هر کس -

 خوام یکه به تو علقمند شدم و م هستم

 ... بدونم که دیازدواج کنم ! پس با باهات

 ... گفت که یبهتون م دینبا ایمیک -

 فیفقط ازت تعر ایمینگفت ... ک ایمیک -

 ! کرد

  

 زیم ری... دست هاشو ز دیلرز یم آرام

 یکرده بود تا لرزششون رو مخف پنهان

 . کنه

 به ازار و اذیت یاز ماجرا یزیچ ایمیک نکهیا

 زترینگفته بود ، به مراتب نفرت انگ دیمج



 . به نظرش دیرس یگفتنش به نظر م از

 حقه بود ، کلک نیدرست نبود ! ... ا نیا

 ستهیشا دیمثل مج یحق آدم نی! ا بود

 . بخوره یکه باز نبود

  

 آرام از خودش بدش اومد که کدفعهی

 ینم ینشسته بود ... وقت زیاون م پشت

 یم یشه ! وقت یدونست که نم ی... م شد

 یچیقرارها ه نیا یکه انتها دونست

 . کرد یرو تموم م یهمه چ دی... با ستین

 : دهانش رو قورت داد بزاق

 ... شما -



  

 دیپر دی... مج دیلرز یاز بغض م صداش

 : حرفش وسط

 ! به من نگو شما -

 دیجا خورد و نگاهش کرد ... که مج آرام

 : دیخند

 خب مگه بابا بزرگتم ؟ -

  

 . همون وقت دیخند اریاخت یهم ب آرام

 یرو رو یخانوادگ یتزایاومد و پ گارسون

 . گذاشت زیم

 : گفت دیمج



 ... آرام خانم دیی! ... بفرما نیاز ا نمیا -

 ! جونت نوش

  

 بزرگ و اشتها یتزاینگاه کرد به پ آرام

 دیتا حاال با مج یو فکر کرد از ک زیبرانگ

 . نگفت یزیچ یخانواده شده ؟ ... ول کی

 بهش زد یبرداشت و گاز تزایقاچ از پ کی

 بغض سفت و سختش رو همراه با طعم و

 . ... دیو قارچ ، فرو بلع تزایپ ریپن مطبوع

*** 

#۱۰۳ 

  



 : پنجم فصل

 یچرم کوِب سالن آمف یپشت درها از

 یم یزن و مرد یبگو مگو یصدا تئاتر

 البد داشتن شیگروه نما ی. بچه ها اومد

 . کردن یم نیهاشون رو تمر الوگید

 . فراز شد ینقش لب ها یکمرنگ لبخند

 کرد ... اونو یمکان حالش رو خوب م نیا

 کیهنوز  یانداخت ، وقت یخودش م ادی

 . و آرزو بود دیام یساله با کل ستیب جوونِ 

  

 . شد کیتار مهیباز کرد و وارد سالِن ن درو

 همه در یسالن بودن ، ول یتو یا عده



 یکه رو شهی... به جز دو نفر هنرپ سکوت

 بودن و ستادهیا شیشلوغ پلوغِ نما یسکو

 . ... کردن یرد و بدل م الوگیهم د با

 رو بهم بزنه نیخواست نظم تمر ینم فراز

 نینشه ! آروم از ب نطوریبود که ا دواریام ...

  

 ... عبور کرد یخال یها یصندل فیرد

 . به صحنه بود نگاهش

 دستاشو به سمت باال برد شهیهنرپ دختر

 : و متأثر گفت دهیرنج کش یبا لحن و

 ریبر سرنوشت ... تنها ماندم ! ز یوا یا -

 یبلند آسمان ، همراه با زمزمه  سقف



 ! یوا یمن هم ... ا ریتقد دی... شا دشت

 ! یحاتم فراز

  

 رو بهم یدخترک همه چ اقِ یپر اشت غِ یج

 شینما یاز صحنه  گرانی. توجه د ختیر

 . طرف فراز دنیشد و همه چرخ برداشته

 . لبخند زد فراز

 یبا استقبال گرم هیعرض چند ثان در

 ! شد ... دور و برش شلوغ شد مواجه

#۱۰۴ 

  

 فراز که یمی، دوست صم یعل ریام



 بود ... دستاشو از هم باز شینما کارگردانِ 

 : گفت ریمتح یو با لحن کرد

 ! دمتید نجایا شهیفراز ! ... باورم نم -

 ... ینیمشغول تمر دمیاز بچه ها شن -

 ! سر بزنم اومدم

 . و محکم دست دادن دنیدو بهم رس هر

 : گفت یعل ریام

  

 ! یخوش اومد یلی! خ یافتخار داد -

 ! انگار ختیبهم ر ی... همه چ دیببخش -

 هیعب نداره ! عوضش به بچه ها روح -



 ! یداد

 دیبه فراز زد . فراز خند یو چشمک گفت

 دونست منظورش به دخترک یم ...

  

 ذوق زده شده یبود که بدجور شهیهنرپ

 . فراز دنیاز د بود

 : و گفت دیکف دستاشو بهم کوب دختره

 چقدر خوشحالم شما رو از دیدون ینم -

 ! نمیب یم کینزد

 : مودبانه پاسخش رو داد فراز

 ! منم خوشحالم -

  



🌺🌺🌺🌺🌺🌺 

 �🌺🌺� فراموش نشه نظر

#۱۰۵ 

 : دیها پرس شهیاز هنرپ گهید یکی

 با هم ؟ میریعکس بگ شهیم -

  

 ! بله ، حتما   -

 ! عب نداره ؟ نستاگرامیذارمش ا یم -

 ... نداشته باشه یبیشما ع جیپ یاگه برا -

 ! ستین ینظر من مشکل از

 تیو دوستانه جمع یدسته جمع یا خنده



 . گرفت رو

 بعد صرف رد و بدل کردن ی قهیدق چند

 ای یدسته جمع یها یو گرفتن سلف امضا

 . نفره شد دو

  

 خوشحال بود که در اون جمع حضور فراز

 ادی. اونو  دادی... بهش حس خوب م داره

 . انداخت یم خودش

 هنر یدانشکده  یقبل که دانشجو سالها

 یپر از سودا و بلند پرواز یو با سر بود

 کرد . حرف یم نیسکو تمر نیهم یرو

 یبد م ی... حرف ها دیشن یخوب م یها



 ! کننده دیناام ی... حرف ها دیشن

  

 بچه ها رو درک کنه نیتونست حال ا یم

 انتقاد کینظر ...  کیحرف ...  کیکه  .

 ریتونست روشون تأث یچقدر م مثبت

 ! بذاره

 دیچند بار کف دستاشو بهم کوب یعل ریام

 : بلند گفت یبعد با صدا و

 سر نیبچه ها ... برگرد گهیبسه د -

 یهم مهموِن افتخار یحاتم ی! آقا نیتمر

  

 ... نه که نهیشده که اکت شما رو بب ما



 ! امضا بده بهتون

 هر نگاهش رو دور تا دور سالن بعد

 : چرخوند

 بهش دیکمال خان کجاست ؟ بگ -

 ! کنه از مهمانمون ییرایپذ

#۱۰۶ 

  

 یدوباره رو گرایبعد باز ی قهیدق چند

 خودشون یبرگشتن و سر جا صحنه

 . ستادنیا

 ها یصندل یهم رو یعل ریو ام فراز

 یها وانیل یبراشون تو ی. آبدارچ نشستن



 دوباره شروع نی، قهوه برد . تمر یکاغذ

 کرد ی... فراز با دقت به صحنه نگاه م شد

. 

  

 ... تمرکز حواس نداشت ییجورا هی دختره

 : و گفت دیخند یعل ریبود ! ام مشخص

 کنه ... تو رو یم یدر واقع بهتر باز -

 ! دستپاچه شده دهید

 تجربه بودن یاستعداد بودن با ب یب -

 تجربه است یدختره ب نی! ا ریداره ام فرق

 ! شهی، درست م یباهاش کار کن ...

  



 ینسل ما نم یبه پا یممکنه ! ... ول -

 ! رسن

 : به صحنه ، لبخند زد رهیخ فراز

 به میکرد ی... فکر م میما هم که بود -

 ! میرس ینسل قبل نم یپا

 ؟ میدیرس -

 !؟ میدینرس -

  

 از ینگفت . فراز جرعه ا یزیچ یعل ریام

 : ... بعد گفت دیداغش رو نوش ی قهوه

 بار دورانِ  کی؟ ...  ادتهیرو  یمحصول -



 ی... بهم چ نمونیاومد سر تمر ییدانشجو

 ؟ گفت

 چشم یآره ! گفت دوراِن سوپر استارها -

 ادمهیگذشته ! از مد افتاده ! ...  یرنگ

 ! یختیبهم ر یلیخ

  

#۱۰۷ 

 فقط با یسرش استادم بود ... ول ریخ -

 رفت ! دو سه یمخم راه م یرو حرفاش

 از یکی یتو دیقبل هم به گوشم رس سال

 یهاش ، نظرشو درباره  مصاحبه

 بودن ... در مورد من دهیپرس هنرجوهاش



 هیبود چون حالت صورتم شب گفته

 هاست ، موفق شدم ! البته یسمیساد

 ! رو سانسور کرده بودن نظرش

  

 تو یاز خنده  یعل ریام یها شونه

 . تکون خورد شییگلو

 !واقعا  ؟ -

 کار داد ... با شنهادیبهم پ شیماه پ کی -

 ی! فکرشو بکن ... برا یدستمزد خوب چه

 ... تا دیمف یلمبرداریف قهیدق ستیب

 ! باال رفت ونیلیم هشتصد

  



 ؟ یقبول کرد -

 ! ردش کردم یخوشحال البته نه ! با -

 گفت تو یسوخت از کارم ! م یم داشت

 ! ... من آدمت کردم یمن بود یهنرجو

 با قربون صدقه یشکیبد هم نگفته ! ه -

 نینکرده ... وجود هم شرفتیپ دنیشن

 یکنه ه یم بیکه آدمو ترغ هیالش یآدما

 ! جلو یبر

  

 دنیوقتا هم شن یبعض یآره ... ول -

 ! دردناکه یلیخ زایچ یبعض

#۱۰۸ 



 چشم نگاهش کرد و یاز گوشه  یعل ریام

 : لبخند گفت با

 که با هنرجوهام درست یگیرو م نایا -

 بزنم ؟ حرف

  

 ! اوهوم -

 زنم ! توقعم ازشون یدرست حرف م -

 که درست یمال تیوضع نی! با ا ندارم

 ! برام ... پووف شده

 و کلفه اش رو فوت کرد قیعم نفس

 ششیر یو کف دستش رو رو رونیب

 : دیکش



  

 نوشتم ، اصل   شنامهی... نما یچیه نیا -

 یگروه ببندم بره برا خواستمی! م محشر

 ییگذار ندارم ! اونا هیسرما ی! ول جشنواره

 ! کنن یکه هستن ... درست خرج نم هم

 ! دن ینم شهیبه هنرپ پول

 چشم نگاهش کرد و باز یاز گوشه  فراز

 . دیقهوه نوش یکم

 !؟ یجد -

  

 عمر من که تباه شد سر عشقم به تئاتر -

 یرفت یکه جدا شد یباز تو خوب بود !



 ! باالها باال

 !گذارت بشم ؟ هیمن سرما یخوایم -

 تنه اش رو میجا خورد ... ن یعل ریام

 ییبه سمت فراز و با چشم ها چرخوند

 : مضنون بهش نگاه کرد کامل  

 !ها ؟ -

  

 ات رو برام بفرست . اگه شنامهیمتن نما -

 ی! باز شمیکننده ات م هیاومد ، ته خوشم

 ! کنم برات یم هم

 منو ؟ یاسکل کرد -

#۱۰۹ 



 ! نه -

  

 ؟ یگ یم یجد -

 ! جاِن تو -

 کامل  جا خورده بود . هاج و واج یعل ریام

 : دیپرس

 !تئاتر ؟ یکامبک کن نمایاز س یخوایم -

 یهم که بکن ی! هر کار شرفتهیاتفاقا  پ -

 ! تئاتر کلس خودش رو حفظ کرده ...

  

 یفکراتو بکن ... اگه قبول کرد حاال

 ... یتونیم



 ؟! معلومه یمن فکرامو بکنم مرد حساب -

 ! کنم ! نوکرت هم هستم یم قبول

 و زیو یبگه که صدا یزیخواست چ فراز

 شلوارش بلند بیج یاز تو لشیموبا زیو

 رو در آورد و با لشی. دست برد و موبا شد

 : محسن ... پاسخ داد یشماره  دنید

  

 جانم ؟ -

 ؟ یالو فراز ؟ خوب -

 دهانش گرفت و یدستش رو جلو فراز

 : پچ پچ کرد یگوش یتو

 تونم راحت یهستم ، نم ییمن جا -



 ... بزنم . اگه ممکنه بعدا  تماس حرف

 : حرفش ونیم دیپر یبا کلفگ محسن

  

 ، ی! هر جا هست ری... نخ ستیممکن ن -

 ! میخودت رو خلوت کن حرف بزن سر

#۱۱۰ 

 به دلشوره افتاد . محسن ییجورا هی فراز

 بهش شهیبود و هم کیبهش نزد یلیخ

 و گورهاشو بر طرف ریکرد تا گ یم کمک

 زنگ یاحوالپرس یمعموال  برا ی... ول کنه

  

 یداشت . تو یم یزد ، مگر کار مهم ینم



 : زمزمه کرد یگوش

 ! لحظه صبر کن هی -

 گفت و از یدیببخش یعل ریبعد رو به ام و

 یانتها ییبلند شد و جا یصندل یرو

 تونست راحت تر یرفت . اونجا م سالن

 . کنه صحبت

 شده محسن ؟ یچ -

  

 ؟ من از یشده مرد حساب یمن بگم چ -

 گوش ریبدونم ؟! تو و ارمغان خانم ز کجا

 ... آدم حسابم دیهزار حرف نگفته دار من

 ... دیبذار انمیکه در جر دیکن ینم



 . محسن ادامه دیکش ینفس محکم فراز

 : داد

 تو و ارمغان نیمثل آدم بگو فراز ... ب -

 اومده ؟ شیپ یحرف چه

  

 ! یچیه -

 !باهات قهر کرده االن ؟ یچیه یبرا -

 به فکر فرو رفت . ارمغان باهاش قهر فراز

 قبل ی! از دو هفته  دیفهم ی؟ ... نم بود

 ... بود دهیمحسن اون رو د یخونه  که

 یچ یاز هم نداشتن . برا یخبر گهید

 !باهاش قهر باشه ؟ دیبا ارمغان



  

 ! من خبر ندارم -

#۱۱۱ 

 پسره ، نامزدش اومدن نیا یخانواده  -

 نی. قرار شد آخر هم نایحرف و ا یبرا

 جشن جمع و جور و هیعقد بشن .  هفته

 خونه . بهش یتو میریگ یهم م یخانوادگ

 طفره یزنگ بزنه دعوتت کنه ... ول گفتم

 ی. تهشم گفت فراز با من بد رفتار رفت

  

 نگفته کیو من نامزد کردم بهم تبر کرده

 ! حرفا نیدونم ! هم ی... چه م و



 ... خب -

 به هی... آدم یشناس یتو که ارمغانو م -

 قهر کنه از یخاله زنک یحرفا نیا خاطر

 !؟ تو

 پشت دیجوابش رو نداد ... دست کش فراز

 . گردنش

  

 خوام یشما هست ... م نیب یزیاگه چ -

 ! حاال نیبدونم فراز ! هم که

 ... گم یبهت م -

 ! بگو -

 ! گم یوقتش بشه م -



  

 محسن ... فراز یو کلفه  قیعم نفس

 : داد ادامه

 ارمغان ... از دلش دنید رمیامروز هم م -

 ! بذار ... بذار فکر کنم اول ! باشه ارمیم در

 ؟

 . با محسن بلخره تموم شد تماسش

 دیرو دو سه بار کف دستش کوب لشیموبا

 . ... فکر کرد و

  

 خواست سهل انگار یچقدر هم که م هر

 و بیقهر عج نیتونست ا ی، بازم نم باشه



 . کنه میخودش تفه یارمغان رو برا بیغر

 . زد یشور م دلش

 یکرد و نم یبه آرام فکر م اریاخت یب

 . ذهنش رو ازش دور کنه تونست

🌺🌺🌺 

  

 �� ... نظر فراموش نشه��

#۱۱۲ 

 بود چقدر دهیکه آرام رو د یبار نیآخر از

 گذشت ؟ حاال حالش چطور بود ؟ یم

 چه دید یشده بود ؟ اگه باز فرازو م آروم



 ... !داد ؟ یاز خودش نشون م یواکنش

 ... ! یچ هر

  

 دلش به خودش جواب داد ، هر یتو

 رفت به دفتر ی! اون امروز م یواکنش

 اون طرف چه خبره . آرام نهیتا بب ارمغان

 ذهنش رو به آرامش دی... با دید یم رو

 . رسوند یم

 و بعد دیکش یقیفکر ، نفس عم نیا با

 . چپوند بشیج یرو دوباره تو لشیموبا

 یعل ریتونست با ام یم گهید یساعت مین

 ... به خونه اش گشتی... بعد بر م باشه



  

 حتما  صورتش رو دیامروز عصر با یبرا

 یخوب م یکرد و لباس ها یم ویش

 ! دیپوش

*** 

 بود که بلخره به خونه میهفت و ن ساعت

 . دیرس

 رو باز اطیقفل و در ح یانداخت تو دیکل

 . و وارد شد . خسته و گرسنه بود کرد

 کرد و دم در کفش یل یرو ل اطیح طول

 آل استارش رو از پا در آورد و وارد یها

  



 مادرش رو یغرغرها ی. بلفاصله صدا شد

 : دیشن

 یزی! روم یرینم لیذل یرضا ... اله ریام -

 نیگوشه بش هی؟ برو  یکن یچرا کج م رو

! 

 حرص نهمهیخنده اش گرفته بود از ا آرام

 حال نیجوش خوردن مادرش و در ع و

 افتاده یکرده بود که چه اتفاق تعجب

 ! شده زیخونه تر و تم نقدریا

  

 کوسن ها عوض شده بود و روکش

 زیمامان وسط م یمیقد یترمه  یزیروم



 . رضا بهش سلم کرد ریشده بود ! ام پهن

 : دیپرس آرام

 ؟ نجایسلم ! چه خبره ا -

#۱۱۳ 

  

 ی، از تو دیخانم صداش رو که شن یمل

 : اومد و گفت رونیب آشپزخونه

 قربونت برم ؟ ... بدو ... بدو برو یاومد -

 ! که وقت تنگه ریبگ دوش

 شده مگه ؟ یچرا ؟ چ -

 خانم بازوش رو گرفت و اونو با اصرار یمل

 : سمت اتاق کشوند و گفت به



  

 زنگ زدن گفتن نایا یخانم توسل -

 کم گهیصحبت . د یبرا نجایا انیم امشب

 ... بدو برو شهیم دایسر و کله شون پ کم

 ! یندار وقت

 یبرا یافتاد به دل آرام . خانم توسل ولوله

 نیاومد ؟ نکنه قرار بود هم یم یحرف چه

 آرام هنوز ی؟ ... ول رهیجواب بگ امشب

 . رو نداشت دینه گفتن به مج یآمادگ

  

 و سر در گم حوله اش رو برداشت و جیگ

 زود یلیحمام رفت . حمامش رو خ به



 یه اتاقش برگشت . وقت کمکرد و ب تموم

 . تا آماده بشه داشت

 با سشوار شوییبلند و خرما یموها یفور

 و ختیشونه اش ر یکرد و رو خشک

 کرد . بعد به یمختصر شی. بعد آرا بافت

 قسمت نیکمد لباسهاش رفت . ا سمت

 !؟ دیپوش یم یچ دیماجرا بود ... با سخت

  

 سه ربع نیآست کیرفت سمت تون دستش

 . منصرف شد یخوش برشش ... ول و

 یم یکشت اگه مشک یاونو م مامانش

 ! دیپوش



 آرشال با قهی ییمویکت ل کیآخر هم  در

 دیپوش یبلند و شال مشک ی سهیپل دامن

 . عطر زد و

 دیپوش یم شویرو فرش یصندل ها داشت

 . زنگ بلند شد یصدا که

  

 شدت گرفت . از کدفعهیقلبش  ضربان

 انداخت رونیبه ب یاتاقش نگاه ی پنجره

 تختخوابش بلند شد یبه سرعت از لبه  و

 . رفت رونیاز اتاق ب و

#۱۱۴ 

 یبرا اطیح ینبود ... رفته بود تو احمد



 سالن بود و یتو حهیمهمونا . مل استقبال

 : ، خشکش زد دیآرام رو د تا

  

 آرام ؟ یدیپوش یچرا دامن مشک -

 : جواب داد آرام

 ! ادی یبه رنگ کتم م -

 یزیچ هیشد . خواست  یخانم حرص یمل

 در باز شد و مهمونا با یآرام بگه ، ول به

 . مهمونخونه یاحمد اومدن تو ییراهنما

 آرام شد و رفت تا با الیخ یخانم ب یمل

  

 کنه . آرام هم یاحوالپرس یتوسل خانم



 . ... رفت

 ، دو تا برادر یقبل یهمراه مهمونا ندفعهیا

 . هم اومده بودن دیتر مج بزرگ

 به همه سلم کرد و با خانم ها دست آرام

 . داد

 بود ستادهیدسته گل بزرگ ا کیبا  دیمج

 یسر همه و با لبخند به آرام نگاه م پشت

  

 آرام رو با محبت بغل ی. خانم توسل کرد

 . دیو گونه اش رو بوس کرد

 ماهت ... حالت چطوره یسلم به رو -

 ؟ زمیعز



 ت و لبخند زد . بعد از" گفی"خوبم آرام

 ... دسته گل روستادیمقابلش ا دیمج اون

 : طرف آرام و آهسته زمزمه کرد گرفت

  

 نیشد بای! چقدر ز یخانِم رّبان دییبفرما -

 ! شما

 و دسته گل رو گرفت و تشکر دیخند آرام

 یمبل ها یرو ی. بعد همگ کرد

 . نشستن مهمونخونه

 نیا لیبود . دل جیگ یلیهنوز هم خ آرام

 دونست . با کمک یرو اصل  نم یدورهم

 مهمونا یو از همه  ختیر یچا مادرش



  

 مقابل یصندل یکرد و بعد رو ییرایپذ

 . نشست دیمج

 لیداشت در مورد مسا یتوسل خانم

 حال از نیزد و در ع یحرف م روزمره

 پر یه هاچشمش گهگاه نگا ی گوشه

 . انداخت یبه آرام م یمحبت

#۱۱۵ 

  

 نکهیبود و بدون ا فیو ظر بایواقعا  ز آرام

 یبکنه ، با وقار به نظر م یادیز تلش

 . دیرس



 زد و بعد یدور تا دور سالن چرخ نگاهش

 زد یبراش چشمک دی... مج دیبه مج دیرس

. 

 دل آرام پاره شد ... گونه یتو یبند انگار

 دخترانه یرنگ گرفت و با شرم هاش

 . دیدزد دیرو از مج نگاهش

  

 ! قلبش ایرفت ... خدا یداشت م قلبش

 ! رفت یاز کفش م داشت

 : رفت سر اصل مطلب یتوسل خانم

 ... میراستش ما امشب مزاحمتون شد -

 دو تا جوون نیا فیاگه بشه تکل میخواست



 . میمشخص کن رو

  

 و حهیگرفت . مل دنیآرام گاپ گاپ تپ دل

 یبا هم رد و بدل کردن . نم ینگاه احمد

 بگن ... منظور خانم یچ دیبا دونستن

 یبودن . خانم توسل دهیرو نفهم یتوسل

 : زد و گفت یلبخند

 یدو تا بچه سر در گمن ... نم نیا -

 کنن . خب حقم دارن ! مگه کاریچ دونن

 ... !شناسن ؟ یرو تا چه حد م گهیهمد

 تونن بهم دل یهم نشناسن ، نم یوقت

  



 ی! بدون رفت و آمد هم شناخت بدن

 ! رهیگ ینم صورت

 هم یزد ... کف دستاشو رو یلبخند باز

 : و ادامه داد دیکش

 و خودِ  دیفکر کردم اگه شما قبول کن -

 باشه ... من انگشترِ  یجون هم راض آرام

 غهیص کیدست عروسم کنم . بعدم  نشون

 خونده بشه تا با نشونیب یتیمحرم ی

 ! راحت در رفت و آمد باشن الیخ

  

 نگفت . قلب یچیه یکس چیه یمدت یبرا

 یزد . انگشتر نامزد یگلوش م یتو آرام



 ی! داشت همه چ تیمحرم ی غهیص ...

 : خانم گفت یشد ! مل یم یجد

 ؟ ما از یبگم خانم توسل یراستش ... چ -

 ! میندار لمونیفام یرسما تو نیا

 : زد یهنوز لبخند م یتوسل خانم

  

 !؟ ییچه رسما -

 ! و ... خب تیمحرم ی غهی... ص نیهم -

 و یسیرودربا یکرد . افتاده بود تو سکوت

 . تونست درست حرف بزنه ینم

#۱۱۶ 



 : گفت دیبزرگتر مج برادر

  

 ستین یبد زیکه چ تیمحرم ی غهیص -

 دو جوون شش ماه نامزد باشن تا نیا !

 ریز یرو خوب بشناسن . همه چ گهیهمد

 تیخانواده هاست ... خب ... محرم نظر

 ی! تو ستیهم ن یگناه گهید باشه

 یلیخ یما به محرم و نامحرم ی خانواده

 ! شه یداده م تیاهم

 یموها یغضبناک به بافته  یو نگاه گفت

 شونه اش انداخت . احمد آقا ی، رو آرام

 : گفت



  

 داره یما هم رسم و رسومات یخانواده  -

 یما نامزد یخانواده  ی! تو ستهیشا یآقا

 ! نداره اصل   ییمعنا یطوالن

 : گفت یتوسل خانم

 دو تا جوون نیداره ؟ ا یچه اشکال -

 ماه نامزد باشن ... بعد اگه خدا بخواد شش

 تا میریگ یرو با هم م شونیعقد و عروس ،

 ! شونیسر خونه زندگ برن

  

 یرو دیکش ینگفت ... دست یزیچ احمد

 . انداخت حهیمردد به مل یو نگاه صورتش



 ینبود . خانم توسل یهم ناراض یلیخ انگار

 : کرد یهم سع باز

 پس فردا که ی... برا دیباش یاگر راض -

 محلمون یاست ... من حاج آقا پنجشنبه

 ! و محرمشون کنه ادیخبر کنم که ب رو

 ... خب

  

 باز هم چند لحظه سکوت کرد . اول احمد

 و بعد نگاه کرد به آرام حهیکرد به مل نگاه

 افتاد یاز شدت استرس داشت پس م که

 : بعد بلخره گفت ...

 ! ستین یباشه ! حرف -



 : شکفت یاز گل خانم توسل گل

 ! خب ... مبارکه -

  

 کیو همه تبر دیخند اریاخت یب دیمج

 بلند شد و یو بعد خانم توسل گفتن

 رو در جمع چرخوند ینیریظرف ش شخصا  

. ... 

 از آرام هم دینبود با ادشی یکس چیه

 ... ! ... بپرسند ینظر

*** 

🌺🌺🌺 

  



*** 

 ... بود ! انگار که خواب بود بیعج حالش

 بود ! انگار که داشت گیجبود !  منگ

 یب ینطوریزد ! هم یمه قدم م یتو

 هدف ... بدون یرفت ... ب یم شیپ اریاخت

 ! به آخرش فکر کنه نکهیا

  

 کارش رفت ... مثل هر روز پشت سر

 نشست . قرارها رو چک کرد ... به زشیم

 نیا یانگار همه  یها پاسخ داد . ول تلفن

 . داد یرو در خواب انجام م کارها

 : فرستاد یغامیتلگرام براش پ یتو دیمج



 ؟ زمیعز یچطور -

  

 .دیمج زی! ... شده بود عز زیعز

 انگار شیاون لحظه از زندگ یتو

 ممکن یمسئله  نیتر تیاهم یب نیا که

 : کرد پی. جوابش رو براش تا بود

 ! ممنونخوبم ،  -

 داده یمطمئن نبود که پاسخ مناسب یحت

 بود یداریخواب و ب یدونست ! تو ینم ...

 : داد امیباز هم پ دی! مج انگار

  

 شه ؟ یساعت چند کارت تموم م -



 یصفحه  یآرام باز هم رو یانگشتا

 : دیلغز لشیموبا

 ! گهیسه ساعت د -

 ازش خواست براش آدرسو دیمج بعد

 . ... و آرام فرستاد بفرسته

 . نیریش یخلسه  کیخلسه بود ...  یتو

 ارمغان یبود که حت بیعج نقدریا حالش

  

 زبونش حرف ریشد و خواست از ز متوجه

 نگفت . انگار یزیآرام چ ی. ول بکشه

 ایجادو  کی هیشب دیبا مج شینامزد

 یآورد ، م یبود که اگر به زبون م طلسم



 یشد و م یدود م یو همه چ شکست

 ! هوا رفت

 بهش زنگ دیبود که مج میپنج و ن ساعت

 : . آرام جوابش رو داد زد

 جانم ؟ -

  

 ! ی. خسته نباش زمیسلم عز -

#۱۱۸ 

 : آرام یلب ها ینشست رو یفیلط لبخند

 ! یمرس -

  

 یتون یدر محل کارتم . م یمن جلو -



 یایو ب یساعت زودتر جمع و جور کن مین

 ؟ -

 ... دونم ! ... آخه ینم

 . بگه یچ دیدونست با یکرد ... نم سکوت

 : رو گرفت و گفت مشیتصم بعد

 ! شه یم یچ نمیبب -

  

 یرو تموم کرد و مردد از رو تماس

 . بلند شد شیصندل

 اتاقش بود ... اون هم اون روزا یتو ارمغان

 یجد یلیو ازدواجش خ ینامزد یماجرا

 . بود ریدرگ شهیو هم شده



 و دیمقنعه اش کش یبه لبه  یدست آرام

 " ارمغان رودیی"بفرما یدر زد . صدا بعد

 . و درو باز کرد دیشن

  

 ارمغان جون ؟ -

 یمطالعه اش نگاه نکیع یاز باال ارمغان

 . آرام انداخت و بعد صاف نشست به

 جانم ؟ -

 شه من زودتر برم خونه ؟ یم -

 رو نکشیزد ، ع یطنتیلبخند پر ش ارمغان

 : چشم برداشت و گفت از

  



 یمشکوک م یلی؟ امروز خ یکجا بر -

 ! ها یزن

 نییو سرش رو پا دیبا خجالت خند آرام

 . ارمغان آب دهانش رو قورت داد انداخت

 دیبلخره پرس یمردد بود ، ول یکم کی ...

: 

 چه خبر از اون نامزدت ؟ -

  

 !نامزدم ؟ -

#۱۱۹ 

 هراسون نگاهش کرد ... ارمغان از کجا آرام

 شده یرسم دیبا مج شیدونست نامزد یم



 !حک شده بود ؟ شیشونیپ ینکنه رو ؟

 که اومده بود یی! ... همون آقا گهیآره د -

 ! تیخواستگار

  

 : بگه یچ دیموند با آرام

 ! هنوز یچیخب ... ه -

 بحث رو جمع و جور کرد و دوباره بعد

 : دیپرس

 نه ؟ ایحاال برم  -

 : بهلب نشوند یعیلبخند تند و سر ارمغان

  



 ... آره آره ... حتما  ! ... فقط -

 دیرو باز کرد و کارت سف زشیم یکشو در

 آورد و به سمت آرام رونیب یکیبار و

 : گرفت

 ! خدمت شما نمیا -

 : دیپرس آرام

  

 ؟ هیچ نیا -

 رفت و کارت رو از ارمغان گرفت و جلو

 یکرد . کارت دعوت بود ... نامزد بازش

 . ندهیآ یپنجشنبه  یو افشار ، برا ارمغان

 پشت کارت نوشته یآرام با خط خوش اسم



 : بود . آرام لبخند زد شده

 ! مبارکه -

 ! یایحتما  ب خوادیدلم م -

  

 ! حتما   -

 کرد و از اتاقش یارمغان خداحافظ با

 انداخت ، فشیک یشد . کارت رو تو خارج

 رو برداشت و بعد از دفتر خارج شد فشیک

. # 

۱۲۰ 

  

 باز هم شروع کرد به زنگ لشیموبا



 بود . آرام تماس رو برقرار دی... مج خوردن

 : مقدمه گفت یو ب کرد

 ! امیدارم م -

 : گفت دیآسانسور رو فشرد . مج ی دکمه

 ! پام علف سبز شد ریمن که ز -

 ؟ میحاال قراره کجا بر -

  

 !؟ خوادیم تو دلت کجا رو -

 ! خسته ام یلیخونه رو ! ... خ -

 ! گهید رهیدر م تیخستگ ینیمنو بب -

 : ادامه داد دی... مج دیخند آرام



  

 فردا شب کت و شلوار یخوام برا یم -

 ... . اول خواستم با حاج خانم برم رمیبگ

 ! تو باشه ، بهتره ی قهیفکر کردم سل بعد

 دِل آرام آب شد . لبخند از ته یتو قند

 ... آسانسور باز شدن یزد . درب ها یدل

 : تند گفت آرام

 ! امیاالن م -

  

 آسانسور یرو تموم کرد . رفت تو تماسش

 . همکف رو فشرد یدکمه  و

 ی نهیآ یخودش تو ریکرد به تصو نگاه



 یتو اقیبود ! برق اشت بای... چقدر ز زیتم

 . کرده بود بایدرشتش ، اونو ز یها چشم

 رو گشت و رژ فشیک بیج یتو یفور

 داد یم یتوت فرنگ یسرخش که بو عِ یما

 . آورد رونیب رو

  

 رژش بود ... قبل  بارها امتحانش نیا عاشق

 هم طیشرا نیپس داده بود ! در بدتر رو

 یدرصد خوشگل ترش م یتا س حداقل

 ! کرد

 خودش و برس ریشد به تصو رهیدقت خ با

 ی... . بعد درها دیلب هاش کش یرو رو رژ



 . ... دوباره باز شد آسانسور

  

 ... نهیآ یشد و از تو دهیآرام باال کش نگاه

 و یخاکستر یچشم ها یموند تو رهیخ

 . ... ییآشنا

#۱۲۱ 

 و دیروح از تنش پر کش یلحظات یبرا

 ... ی... نفسش بند اومد . فراز حاتم رفت

 اونجا بود ! مقابِل در آسانسور یحاتم فراز

 به رهیدستش ... خ یتو یبا دسته گل ،

 ! آرام

  



 ینطوریآرام رو ا دنیاو هم انتظار د انگار

 ... آسانسور و رژ لب به دست یتو ...

 شده به نظر ری. چون کامل  غافلگ نداشت

 . دیرس یم

 ستادیبه طرفش و مقابلش ا دیچرخ آرام

 راه ی.حس تلخبگه  یزیتونست چ ینم ...

 . و سد کرده بود گلوش

  

 یبسته بشه ، ول خواستیآسانسور م در

 . با دستش اونو به عقب روند فراز

 یقیداد تا نفس عم یخدا به آرام قدرت بعد

 ... درب رژ لبش رو بست و بعد به دیکش



 . از کنار فراز رد شد و عبور کرد یآرام

 . گرفته بود یفیهاش رو ارتعاش خف دست

 دونست فراز سوار آسانسور شده و ینم

 یبر نم یهنوز هم اونجاست ... ول ای رفته

 ! کرد ی... نگاهش نم گشت

  

 ... که گذشت یالب کیاتومات یدرها از

 . دیرو د دیمج

 ! لبخنِد از ته دل کی... و  قینفس عم کی

 مثل عبور از جهنم به سمت بهشت درست

 ! بود

#۱۲۲ 



  

 ... ستادیبه طرفش اومد و مقابلش ا دیمج

 . شاخه گل رز داشت کیدستش  یتو

 ! قشنگ خودم یبه بانو میتقد -

 . گل رو ازش گرفت آرام

 ! ممنونم ! ممنونم ! ممنونم -

 بود که هر یچه حس داغ و پر شکوه نیا

 کرد ؟ ... هر بار که یقلبش رو پر م بار

  

 ... هر بار که حضورش دید یرو م دیمج

 . کرد یحس م شیزندگ یتو رو

 یبود االن رفت تو یفراز حاتم -



 !؟ ساختمان

 . ... جا خورد آرام

 ! نه -

 ! ! خودش بود دمشیچرا ... د -

  

 : و ادامه داد دیخند

 ! رمیخواستم برم ازش امضا بگ یم -

 آرام کامل  محو شده یلب ها یرو لبخند

 مقنعه داغ شده ریگوش هاش ز یالله  ...

 نیگل رو محکم ب کیبار ی. ساقه  بود

 : دیفشرد و پرس انگشتاش

 !؟ یگرفت -



  

 طنتیصورتش و با ش یخم شد تو دیمج

 : گفت

 عقد نامه یتو رو پا ینه ! فعل  امضا -

 بهم ؟ ید ی! ... م خوامیم

 یو کم جیگ یزد ... کم یلبخند آرام

 . معذب

 ؟ میشه بر یم -

  

 سر چهارراه نمی! ماش دییآره ... بفرما -

 ! پارکه

*** 



 ... بود دهیموعود رس یپنجشنبه  بلخره

 ارمغان بره یبود آرام به مراسم نامزد قرار

. 

 نیاز رفتن به ا یحس خوب ییجورا هی

 . نداشت ینامزد

  

 یرو تو یکه فراز حاتم یاز روز بعد

 یحت گهی... د دیمحل کارش د مجتمع

 یبه ارمغان و شغلش هم حس خوب نسبت

 استعفا بده و بره دنبال خواستی. م نداشت

 ؟ یچه کار ی... ول گهیکار د کی

 شیو نامزد دیفکر مج ریاونقدر درگ االن



 رو هم تحمل یکاریتونست ب یکه نم بود

 ... گذاشته بود گری. پس دندون سر ج کنه

 . ادیم شیپ یچ ندهیدر آ نهیبب تا

  

#۱۲۳ 

 رها الیتا از فکر و خ دیکش یقیعم نفس

 . ستادیا نهیآ زیو مقابل م بشه

 به تن کرده بود یساتن مشک راهنِ یپ کی

 دار داشت لهیپ یدکلته و دامن ی قهی که

 از زانوش بلند تر بود ، و دو بند یکم که

 . خوردیگره م یشونه ها یرو نازک

  



 یشیبود و با آرا دهیرو سشوار کش موهاشو

 حد معمول ... که البته به خاطر رنگِ  در

 یکاف یرژش به اندازه  ی رهیت قرمز

 . کرده بود باشیز

 که عدد هفت و شیبه ساعت مچ ینگاه

 کرد یداد ، انداخت و نچ یرو نشون م ربع

 از ساعت هفت شروع شده یجشن نامزد .

 ! خونه اش بود یو اون هنوز تو بود

  

 رو برداشت و مانتو و شالش رو فشیک

 . دستش انداخت و از اتاق خارج شد یرو

 بود تا دهیاتاقش نپوش یمانتو رو تو عمدا  



 ! هم نشون بده دیرو به مج لباسش

 !؟ میبر -

 یداد ، ول یرو خونسرد نشون م خودش

 فیازش تعر دیزد تا مج یدلش غنج م ته

 نگاه پر دیهم شد ! مج نطوری. هم کنه

  

 یجمله  کیبهش انداخت و در  ینیتحس

 : و مختصر گفت دیمف

 ! یعروسک شد -

 آشپزخونه ی. مامانش از تو دیخند آرام

 : بلند کرد صداشو

 آرام ؟ یآماده شد -



 : جوابش رو داد آرام

  

 ! بله -

 و دینازکش رو پوش یمشک یبعد پانچو و

 . رو هم سرش کرد شالش

🌺🌺🌺🌺 

 �🌺� خوامیم نظر

#۱۲۴ 

  

 و نگاه پر منینش یخانم اومد تو یمل

 : به دخترش انداخت و گفت یمحبت



 ! یدورت بگردم مامان ! ماه شد یاله -

 مادرش رو یگونه  عیتند و سر آرام

 : و گفت دیبوس

 ! شده رمیبرم ... د گهیمن د -

  

 هم از جا بلند شد . بعد هر دو از دیمج

 کردن و از خونه یخانم خداحافظ یمل

 . شدن خارج

 ساعت هشت بود که به آدرس بلخره

 رو نشیماش دیو مج دنینظر رس مورد

 یپارک کرد که صدا یپل خونه ا یرو

 . بعد سر رونیب ختیر یازش م یقیموس



 سنگ یمشکوک به نما یکرد و نگاه خم

 : دیخونه انداخت و پرس دیسف

  

 ؟ نجاستیهم -

 ! آره ظاهرا   -

 دیبرگشت و به آرام نگاه کرد و پرس دیمج

: 

 دعوتت کرده ؟ ییچرا تنها -

 : شد جیگ آرام

  

 !هان ؟ -

 یبا نامزدتت دعوتت م دی... نبا گمیم -



 ؟ کرد

 شده بود و رشی. د دیکش یپووف آرام

 ینم الیخ یهم ب دیداشت و مج عجله

 ! شد

 ! دونه نامزد دارم ینم -

  

 ؟ ینداز یسر کارت مگه انگشتر نم -

 رفت سمت اریاخت یهر دوشون ب نگاهِ 

 دست چپ آرام یکه تو ینشون انگشتر

 بود یخانم توسل ی قهیو سل دیدرخش یم

 یبا کل یگنبد دیانگشتر طل سف کی ...

 ریقشنگ و چشمگ یلیکه خ یاتم نینگ



 اونقدر درشت بود که آرام ی، ول بود

 ابونیکوچه و خ یتو دیکش یم خجالت

 . کنه دستش

  

 : و گفت دیکش یقینفس عم دیمج

 ! یخب ... برو ! انگار عجله داشت یلیخ -

 ادهیکرد و پ یلبخند زد و خداحافظ آرام

 یلیپاشنه بلند خ ی. با اون کفشا شد

 . رفت سمت در و زنگ زد محتاطانه

 کیت یکه در با صدا دیطول نکش یلیخ

 . باز شد یفیخف

  



 و صداش دیکش نییرو پا شهیش دیمج

 : کرد

 دور و ورام ... هر وقت نیآرام ! من هم -

 ! دنبالت امیزنگ بزن ب یخواست

 هوا فرستاد و یتو یبراش بوسه ا آرام

 . شد و درو بست اطیح وارد

#۱۲۵ 

  

 شده و پر دار و یبزرگ و چمن کار اطیح

 کرد یتصور م شهیبود ... آرام هم درخت

 . باشه یشکل نیارمغان ا یخونه  دیبا

 سیخ یچمن ها یکه از رو یخنک باد



 . شد ، لرز انداخته بود به جونش یم بلند

 یشده صدا پیک یپشت پنجره ها از

 . اومد یم یقیموس

 پاشنه بلند یخرامان با اون کفشا خرامان

 باال رفت وونیا یجلو رفت و از چند پله  ،

  

 ... روشن رو باز کرد یقهوه ا یدرب چوب و

 . شد شتریب یلیخ یقیموس یصدا

 گذشت و یورود لتریوارد شد و از ف آرام

 . شد خکوبی... سر جا م بعد

 ! مختلط بود یمهمون

 اش . تا نهیجناق س ریجا موند ز نفسش



 ایانجام بده  یبتونه حرکت نکهیاز ا قبل

  

 از خدمه به طرفش یکی،  رهیبگ یمیتصم

 : و گفت رفت

 دییخانم ! بفرما نیخوش اومد یلیخ -

 ! کنم اتاق رختکن تونییراهنما

 گر گرفته بود . راه افتاد دنبال آرام

 گذشت و تیجمع ونیو از م خدمتکار

 لباس ضیشد که مخصوص تعو یاتاق وارد

 . بود

  

 . به مراتب خلوت تر و ساکت تر یاتاق



 سه زن جوون اونجا حضور داشتن و فقط

 . خودشون بودن مشغول

 نشست و یصندل کی یرفت و رو آرام

 دست هاش گرفت . تلش ونیرو م سرش

 بامب و بومب یتوجه به صدا یکرد ب یم

 اومد ، خودش رو یکه از سالن م یقیموس

 . رهیبگ یمناسب میکنه و تصم آروم

  

 ! مختلط یمهمون کی

 کی یکه تو یبار نیو آخر نیاول از

 از شتریمختلط حضور داشت ، ب یمهمون

 یگذشت و اون همون روز یسال م کی



 . شده بود چارهیب یواقع یکه به معنا بود

#۱۲۶ 

 . دیلرز یتونست ... دست و پاش م ینم

 خواست یشد ! دلش م یبد م حالش

  

 دیرو برداره و به مج لشیلحظه موبا همون

 نه ... به یدنبالش . ول ادیبزنه و بگه ب زنگ

 شیپ دیشد ! اون وقت مج ینم یزود نیا

 یم یگفت ؟ ارمغان چ یم یچ خودش

 ... ؟ گفت

 یم کیموند و حداقل بهش تبر یم دیبا

 . گفت



 ، سرش رو باال گرفت دیکش یقیعم نفس

 خودش رو میاز جا برخاست . تصم و

  

 یم یساعت کیرفت  یبود ... م گرفته

 یزنگ م دیجمع و بعد به مج یتو نشست

 . زد

 و شالش رو از تن در آورد و به رگال مانتو

 یو نگاه ستادیا نهیآ یکرد . جلو زونیآو

 یلباسش انداخت . انگشترش رو که تو به

 بود ، درست کرد و بعد دهیچرخ انگشتش

 . رفت رونیاتاق ب از

  



 یها وسط م یلیپر از آدم بود . خ سالن

 ها مشغول گپ و گفت یلی... خ دنیرقص

 . خنده بودن و

 بود ... ارمغان بیاون جمع غر یتو آرام

 . بود هنوز ومدهین هم

 که دو یزیرفت به سمت م ینطوریهم

 : جوون دورش نشسته بودند . گفت دختر

  

 نمیتونم بش ی؟ م ستین یکس یجا -

 ؟ نجایا

 شونیکیدو دختر نگاهش کردند و  هر

 : گفت



 ! دی! راحت باش دیینه ، بفرما -

 عقب یصندل کیکرد و  یتبسم آرام

 . و به روش نشست دیکش

  

 رقص که نسبتا   دونیم یرفت پ نگاهش

 و پر جنب و جوش بود . با خودش شلوغ

 به اون یشباهت چیمراسم ه نیکرد ا فکر

 وحشتناک نداشت . مهمونا لباس یمهمون

 سرو نوشیدنیبودن ...  دهیپوش یبهتر یها

 یالس نم یگریبا د یکس چیشد . ه ینم

 یهم با اون شب فرق م شیقیو موس زد

 خوند و آرام فکر یگل پونه م ی! اند کرد



 یمهمون کیمراسم  نیکرد ا یم

 . و امنه یخانوادگ

  

 کیکه باهاشون پشت  ییاز دخترها یکی

 : دینشسته بود ، پرس زیم

 شما ؟ دیاز اقوام عروس خانم هست -

 بهش نگاه کرد و لبخند زد و جواب آرام

 : داد

 ! با هم میدوستش هستم ! ... همکار -

  

 دیپرس گهید یکیگفت و اون  یآهان دختر

: 



 از خودتون ؟ دیکن ینم ییرایپذ -

#۱۲۷ 

 رو دیسف ینیچ یاز بشقاب ها یکی آرام

 یتو بیس یپا ینیریش کیو  برداشت

 : دیگذاشت . باز دختره پرس بشقاب

  

 با هم ؟ نیهست یمیدوست صم -

 ! با  یآره ، تقر -

 کی؟ از نزد دیشناس یخانواده اش رو م -

 ؟ نیدید

 : گفت آرام

  



 نداره به اون صورت . پدر و یخانواده ا -

 کیفوت کردن . فقط  دمیشن مادرش

 ... بزرگ تر داره که برادر

 : دیوسط حرفش پر دختر

 ! دو تا -

 از کهیت کیچنگالش رو برداشت و  آرام

 گفت نانیرو جدا کرد و با اطم بیس یپا

: 

  

 ! یکی! فقط  رینخ -

 شروع کرد یاب ندفعهیعوض شد ... ا آهنگ

 ! تاب یکنارم سرو ناز ب ایخوندن : ب به



 ! چه رژ لبت خوش رنگه -

 : آرام باز شد شین

  

 ! یمرس -

 ؟ هیچمارکش  -

 ! یما -

 یلیمارکم ! خ نیمن عاشق ا یوا -

 ! جنسش هم اصله یخوبه ... ول متاشیق

 زیفرصت نکرد چ یگفت . ول یاوهوم آرام

 رقص دونیاز م یبگه . دختر یشتریب

  

 اونها زیشد و شاد و نفس زنون سر م خارج



 . رفت

 هی... چه خبره اون طرف بچه ها !  یوا -

 ! دهیبه گوشم رس ییزایچ

#۱۲۸ 

 سمت آرام و از دوستاش دیچرخ نگاهش

 : دیپرس

  

 !؟ نیکرد دایپ دیدوست جد -

 به خودش داد و با اون دختر یتکون یآرام

 : داد و گفت دست

 ! آشنا شدم با دوستاتون یآرامم ! اتفاق -

 گفت و باز مثل اسفند یخوشوقتم دختر



 نییشروع کرد به باال و پا شیآت یرو

 : دنیپر

  

 بگم ... اصل   یزیچ هیبچه ها ! بچه ها !  -

 ! شه ینم باورتون

 شده ؟ یچ -

 ؟ هیک دیبرادر عروس ... حدس بزن -

 ! دخترا دیبزن حدس

 باال انداخت و با یاز دوستاش شونه ا یکی

 : اعتنا گفت یب یلحن

  

 !؟ هیچه بدونم ! شخص خاص -



 ! هیفراز حاتم -

 آرام که باز به سمت بشقابش دراز دست

 هوا معلق موند ... نفسش یبود ، تو شده

 ختیر شیآت هویگلو حبس شد ...  ریز

 . سرش یجمجمه  یتو

 !؟ یچ یعنیسسشعر نگو !  -

  

 گم ! از اقوام عروس یبه خدا راست م -

 ! دمیشن

 فرق داره ؟ لشونیپس چرا فام -

 ! هستن یناتن دیدونم ! شا یچه م -

 بلند شد ... و بعد یو داد غیج یصدا هوی



 . دیرس زشونیزود به م یلیخ یا زمزمه

 ! اومده بود یحاتم فراز

  

 به وجد یجور باور نکردن هیتا دختره  سه

 دیکف دستاشو بهم کوب شونیکی.  اومدن

 : گفت و

 !خودشه ؟ یجد یجد یعنی -

 : گفت گهید یکی اون

 ! کنم یاالن غش م ایخدا -

  

 ! من مشینیبب کیاز نزد می... بر میبر -

 ! هنوز باورم نشده که



 شونیکیهر سه به آرام نگاه کردن ...  بعد

 : دیپرس

 !؟ دیای یشما نم -

🌺🌺🌺🌺🌺 

  

 که ازم میسه تا پست گذاشتم ... بر باز

 �🌺� دیباش یراض

 ؟ حدس زده هیراجع به پستا چ نظرتون

 فراز و ارمغان رو ؟؟؟ ارتباط دیبود

#۱۲۹ 

 که خورده یهنوز منگ بود ... ضربه ا آرام

 بود که در لحظه یزیاز اون چ تری، کار بود



 . رو بتونه حس کنه دردش

  

 . سرش رو به چپ و راست تکون داد فقط

 ! شد یهم باورش نم هنوز

 برادر ارمغان بود ؟! ... برادرش یحاتم فراز

 !؟

 فاصله گرفتن و زیبه سرعت از م دخترها

 . رفتن

  

 جرأتش رو جمع کرد و به یهمه  آرام

 تونست به چشم ی... نم دیچرخ عقب

 عقلش رو از دیاعتماد کنه ! شا هاش



 بود که یزیچ نیآخر نیداده بود ! ا دست

 رو داشت ! اصل  چطور ممکن انتظارش

 !؟ بود

 بود که وسط یواقعا  فراز حاتم نیا یول

 دوره اش کرده بودن ... باهاش حرف سالن

 ... گرفتن ، عکس یضا مزدن ، ام یم

 ! ! خوِد خودش بود ایخدا

  

 . خورد از استرس یو تاب م چیدلش پ ته

 . تهوع گرفته بود حالت

 هاشو با درد بست و روشو از جانب چشم

 برگردوند . رو دست خورده بود ... از فراز



 رو دست خورده بود و االن حس ارمغان

 ! کرد یداشت خفه اش م حماقت

  

 ! دونست ینه ؟ نم ایبود  دهیاونو د فراز

 یزیدور و برش شلوغ تر از اون چ ظاهرا  

 . باشه دهیکه آرام رو د بود

 کیتن آرام .  یزد تو یموج م یقرار یب

 گهیشد که بره ... د زیخ میسر جا ن دفعه

 در باز شد یاون فضا رو نداشت . ول تحمل

 . ارمغان همراه نامزدش وارد شدند و

  

 بود که تونست تا یتنها موضوع نیا



 یتوجهات رو از اون فراز حاتم یحدود

 . شده برداره لعنت

 نشست و نگاه شیصندل یدوباره رو آرام

 به ارمغان که چطور دست به دست کرد

 و با ناز دیچرخ یدر جمع م نامزدش

 . زد یم لبخند

 دیتلخ و مسموم لرز یتنش از حس ی همه

 ! یزاریحس نفرت ! ب ...

  

 مشت کرد و منتظر زیم یهاشو رو دست

 تا وقتش برسه و از اون جهنم فرار موند

 . کنه



#۱۳۰ 

 سورمه یبایز اریلباس بلند و بس ارمغان

 و زیر یها نیبود که نگ دهیپوش یرنگ یا

 شب پر کی هیدامنش ، شب یرو درخشان

 ونینیکرد . موهاش رو ش یجلوه م ستاره

  

 نقص یواقعا  ب شیآرا کیبود و  کرده

 . داشت

 شده بود و نامزدش هم ... خب بایز یلیخ

 داشت و یجو گندم یخوب بود ! موها ،

 . ار حرکاتش مشخص یمعمول یا چهره

 . هیکرده ا لیآدم متشخص و تحص بود



 مخصوص گاهیعروس و داماد به جا بلخره

 . ... و آرام از جا بلند شد دنیرس خودشون

  

 خواست بره مانتو بپوشه و اون خونه یم

 تا چند کلمه با ارمغان یترک کنه . ول رو

 . گرفت یزد ، آروم نم ینم حرف

 گذشت و به سمت تیجمع ونیم از

 یو داماد رفت . هنوز چند قدم عروس

 و با دیمونده بود که ارمغان اونو د فاصله

 : صداش کرد یشاد

 ! ... آرام جون یوا -

  



 بلند شد ، دست آرام رو شیصندل یرو از

 . و با محبت بغلش کرد گرفت

 دلم ! چه خوشگل زیعز یخوش اومد -

 ! یشد

 سمت دیجواب آرام نموند ... چرخ منتظر

 : و گفت نامزدش

  

 ! آرام هستن شونیافشار جان ... ا -

 دفتر با یکه گفتم تو زمیدوست عز همون

 ! میکن یکار م هم

 نگاه کرد به آرام و لبخند زد و با افشار

 : مودب گفت تینها یب یلحن



 ! خوشوقتم یلیخ -

 : هم گفت آرام

  

 ! گم یم کیتبر -

 " گفت و بعد ارمغان بای"متشکرم افشار

 : دیآرامو فشرد و پرس یبازو جانیه

 لباسم چطوره به نظرت ؟ -

 !؟ ستین رهیت یادیرنگش ز -

 سر خورده شد . نگاه یمقدار هی ارمغان

 : به دامن لباسش و گفت کرد

  

 عقد و یگفت چون فاصله  اطمیآخه خ -



 بپوشم که یرنگ نیکمه ... بهتره ا میعروس

 یادی. واقعا  ز میداشته باشم با عروس فرق

 !است ؟ رهیت

 سر بلند کرد و نگاه کرد به صورت بعد

 بودن یعاد ریو ناگهان متوجه غ آرام

 . بدون لبخند او شد صورتِ 

 شده ؟ یزیآرام جون ... چ -

  

#۱۳۱ 

 ی... انگار که م دیکش یقینفس عم آرام

 فوران خشم و نفرتش رو یجلو خواست

 به یمنجمد تینها ی. با لحن ب رهیبگ



 : گفت ارمغان

 ؟ یعمدا  به من نگفت -

 . ختیاز رخ ارمغان ر رنگ

  

 رو ؟ یچ -

 ... نمشیب یم یمن وقت یدون یتو م -

 ! کنم یم دایپ یبد حس

 . دستش رو گرفت ارمغان

 ! دلم زیعز -

  

 ... کنم یحس حقارت م یدون یم -



 یشه ! پس چرا ؟ ... چرا ... چ یبد م حالم

 !رسه ؟ یم بهت

 . انگار دنیشروع کرده بود به لرز حاال

 بود ! ارمغان ستادهیقطب جنوب ا وسط

 . سمت خودش دیکش اونو

 کنم ... قربونت برم یآرام ... خواهش م -

 ... که تو ستین ینطوریا ...

  

 ؟ امیب یچرا ازم خواست -

 خواستم ی! ... م یچون دوستم هست -

 ... ! ... اونم یباش

 هم فشرد و به یکرد ، دندوناشو رو مکث



 : اضافه کرد زحمت

 !دم ! باشه ؟ یم حیبعدا  برات توض -

  

 ملتمسانه به آرام نگاه کرد که انگار چنان

 . آرام فتهیخواست به دست و پاش ب یم

 : زد یتلخ لبخند

 ... برم دی! با ستینمن حالم خوب  -

 ... آرام ... خواهش کردم ازت ! من -

 گم یم کیگم ... تبر یم کیتبر -

 ! شدنت رو خوشبخت

  

 کرده بود . ارمغان با درد چشم هاشو بغض



 . بست

 ! آرام -

 نتونست بمونه . دستش رو گهیآرام د یول

 نکهیو بدون ا دیکش رونیدست ارمغان ب از

 بندازه ، از سالن یچپ و راست نگاه به

 . کرد و دوباره به رختکن پناه برد عبور

#۱۳۲ 

  

 . یصندل یرو نشست

 ینیکرد . سنگ یداشت خفه اش م بغض

 یقلبش احساس م یرو رو ایدن ی همه

 ... ای. خدا کرد



 بود که افتاده بود به جونش یچه درد نیا

 . شد یکشت و نه درمان م ینه اونو م ؟

 بزرگ نگاه کرد به چشم ی نهیآ یتو از

 هیبه گر یبیعج لی... چه م مارشیب یها

  

 . کرد یم هیگر دیحاال نبا ی. ول داشت

 . رفت یزودتر از اون جهنم م دیبا

 در آورد و با فشیک یرو از تو لشیموبا

 رو دیمج یلرزون شماره  ییها دست

 : زود جوابش رو داد یلیخ دی. مج گرفت

 جانم ؟ -

 دنبالم یایب شهیم زمی؟ ... عز دیالو مج -



 ؟

  

 نگران شد یکم دی. مج دیلرز یم صداش

: 

 لرزه ی؟ چرا صدات م یآرام جان خوب -

 ؟ -

 دنبالم ؟ یای! خوبم ! م خوبم

 ؟ یزود نیچرا به ا یآره ، ول -

  

 رو دیکه به ذهنش رس یزیچ نیاول آرام

 : گفت

 ! ستمیراحت ن ادیمجلس مختلطه ! ... ز -



 : دیکش یقینفس عم دیمج

 ی قهیفدات شم ! تا چند دق امیاالن م -

 ! شتمیپ گهید

  

 رو قطع کردن . آرام چند نفس تماس

 از حرارت تنش کم دی، شا دیکش قیعم

 . . بعد از جا بلند شد کنه

 موهاش ی، شالش رو رو دیپوش پانچو

 رو برداشت و از رختکن فشی، ک انداخت

 . رفت رونیب

#۱۳۳ 

  



 دنینفس کش یسرد بود ، ول رونیب یهوا

 . کرد یبراش راحت تر م رو

 قیو چند نفس عم ستادیا اطیح وسط

 نیا یاونو تو دیخواست مج ی. نم دیکش

 خودش رو آروم دی. با نهیآشفته بب حال

 از پشت یی... و بعد صدا دیکرد ... با یم

 : دیشن سرش

 تو ؟ یکن یم کاریچ نجایا -

  

 ! بود فراز

 دیکرد ... به سرعت به عقب چرخ خی آرام

 نگاه وحشت زده اش رو دوخت به او که و



 بود ، ستادهیا وونیا یپله  نیباالتر یرو

 یاز دست هاش تو یکی کهیحال در

 یبود و چشم هاش ... چشم ها بشیج

 انهیو وحش نیو سردش ، بدتر یخاکستر

 احساسات رو در تن آرام شعله ور نیتر

 . کرد یم

  

 ینم یبگه ... ول یزیخواست چ یم آرام

 . زبونش بند اومده بود . فراز از پله تونست

 : اومد و گفت نییپا ها

 !سوالم جواب نداشت ؟ -

 دو قدم به عقب تلو تلو اریاخت یب آرام



 : گفت یزیچ ی... بعد به سخت خورد

 ! رم یمن ... دارم م -

  

 نگفت و فقط یچیه هیچند ثان یبرا فراز

 یموند . عصب ها رهیصورِت آرام خ یتو

 یخشک و سنگ یبیبه طرز عج صورتش

 . دندیرس ینظر م به

 ! چرا ؟ هنوز سر شبه -

 به لب نشوند و ادامه یعیتند و سر لبخند

 : داد

  

 ... حاال اومدن نیعروس و داماد هم -



 آخه ؟ یبر یخوای! کجا م دنینرقص هنوز

 ... بود جیآورد ... گ یسر در نم آرام

 : کرد . گفت یم یخفگ احساس

 ! رم یمن ... م -

 یبود ، ول زاریضعف خودش ب نهمهیا از

 خودش نبود که در برابر فراز از دست

  

 . شد یفلج م ییجورا هیو دلهره  ترس

 : دیکش یقینفس عم فراز

 ... بمون ... شام بخور و گهیخرده د هی -

 ! میبا هم حرف بزن میفرصت کرد دیشا

 !؟ هووم



 خورد از اون یداشت حالش بهم م آرام

 یتو دینفرت درخش ی. جرقه  تیوضع

 هاش . از فراز رو چرخوند و به چشم

  

 فراز شونه اش کدفعهیدر رفت که  سمت

 . دیگرفت و اونو عقب کش رو

 . زد غیج اریاخت یب آرام

 ! برگرد خونه ... لطفا   -

 کرد ... مچاله یم یپناه یحس ب آرام

 دیلرز یامان م یخودش ، ب یبود تو شده

 شده بود که کس و کارش یمثل کودک .

  



 ! رو گم کرده یگم کرده ... همه چ رو

 : دیکوب یوار م وانهیفراز تند و د قلب

 ! بهت دست نزنم ... برگرد یخوایاگه م -

🌺 

  

#۱۳۴ 

 .. دیکش یتند نفس م آرام

 . اومد اطیح یتو یبعد نفر سوم 

  

 . بود ارمغان

 یکن یم یچه غلط ی! ... فراز دارفراز  -



 !؟

 یکه ... مگه خبر ندار یدون یمگه نم -

 ! بهم ی! تو قول داده بود؟

  

 فراز کرد و بعد یخصمانه حواله  ینگاه

 به خودش فشرد . فراز شتریرو ب آرام

 : بود یعصبان

 یها رو تموم نم یمسخره باز نیچرا ا -

 !؟ کنه

 رو به نباریشد و ا کیبه آرام نزد یقدم

 : تکرار کرد اون

  



 !؟ یکن یچرا تمومش نم -

 : غضبناک صداش کرد ارمغان

 ! فراز -

 رییتغ یمدت گذشته ... همه چ نهمهیا -

 ! کرده

  

 کنه ؟ من که ینم رییتغ یکی نیا چرا

 جبران کنم ... نخواستم ؟! من که خواستم

 ... غلطم هستم یپا گفتم

 : منزجر و متنفر گفت آرام

 ! خوام ینم یچیازتون ه -

#۱۳۵ 



  

 حال مات و نیخشم آلود و در ع فراز

 . نگاهش کرد مبهوت

 و دیکش وونیآرام رو به سمت ا ارمغان

 . نهیاز پله ها بش یکی یکرد رو وادارش

 کنم آروم یآرام جون ... خواهش م -

 ! یلرز یم یقربونت برم ! دار باش

 ینگاهش افتاد به انگشتر نامزد کدفعهی

 : و سر جا خشکش زد . فراز گفت آرام

  

 ! خونه دیبر دیهوا سرده ! پاش -

 یبه سرعت دستش رو گذاشت رو ارمغان



 چپ آرام و انگشترش رو پنهان کرد دستِ 

 : دستپاچه شده بود . آرام گفت ...

 ! خوام برم یمن م -

 نیبا ا یباشه قربونت برم ، برو ! ... ول -

 ... ؟ بذار زنگ بزنم آژانس حالت

  

 . سرش رو به چپ و راست تکون داد آرام

 ! خوادینم -

 ... پس چطور -

 ! دنبالم انیم -

 : دیپرس یجیبا گ ارمغان



  

 !؟ یک -

 نگفت ... حس جواب دادن یچیه آرام

 زودتر بره . همون خواستی. فقط م نداشت

 شروع کرد به فشیک یتو لشیموبا وقت

 . به سرعت دست ارمغان رو پس دنیلرز

 برداشت و فشیک یرو از تو لشیو موبا زد

 : داد جواب

 جانم ؟ -

  

 . زمیدم درم عز -

 ! امی یاالن م -



 پله بلند شد یو از رو دیکش یقیعم نفس

 رهیفراز خ یکرد . ول یبه فراز نگاه نم .

 ... بود بهش شده

 بود ، یتنگ شده بود ، ازش عصبان دلش

 دونست چه ینبود ! نم یعصبان ازش

 ... نگاهش کنه خواستی! فقط م مرگشه

  

 یو نگاهش کنه ... دختر نهیها بش ساعت

 روز تصاحب کرده بود و حاال کیکه  رو

 ! ... ازش دور بود نقدریا

 یخراب شد رو ایلحظه ... دن کیبعد ...  و

 ! سر



 ... انگشتِر آرام چشم هاشو سوزوند برق

 . شوک فرو برد یتو اونو

  

🌺🌺🌺🌺🌺 

 �� سلم

 خرده گرفتاره هیجانمون امشب  سندهینو

 �� . من سپرد پست ها رو بذارم به

 و نظر را فراموش دیو لذت ببر دیبخوان

 �🌺� دینکن

#۱۳۶ 

  



 دنبال آرام رفت و دوباره دست ارمغان

 . رو گرفت چپش

 زنم . باشه ؟ یفردا بهت زنگ م -

 یاز اون جلو شتریخواست ب ینم آرام

 سر تکون یفراز بمونه ... الک یها چشم

 . رونیو درو باز کرد و رفت ب داد

  

 رو یدیو شش سف ستیدر دو یاز ال فراز

 که آرام سوارش شد ... داشت چه دید

 گوشش داشت ریافتاد ؟ ... ز یم یاتفاق

 !افتاد و خبر نداشت ؟ یم یاتفاق چه

 به سمت در هجوم برد که اریاخت یب



 : دیمقابلش پر کدفعهی ارمغان

 ! فراز -

 !بود ؟ یاون ک -

  

 یشونه ها یدستاشو گذاشت رو ارمغان

 : التماس کرد با  ی... تقر اون

 ! گم ی... بهت م میزن یحرف م -

 ... بود که االن یگم ک یدارم م -

 یره ... آبروم م یتو رو خدا ! آبرومون م -

 ! ای! فراز جانم ... کوتاه ب ره

  



 از دِر بسته جدا شد و یفراز به سخت نگاه

 و شیغرق در آرا یچشم ها یتو نشست

 . ارمغان التماس

 ... خواست باز دیکش ینفس تند ارمغان

 بگه که خواهر شوهرش اومد یزیچ هم

 : اطیح یتو

 تو ؟ همه یارمغان جون کجا موند -

 با افشار یبرقص دی! با رنیگ یرو م سراغت

! 

  

 نگاهش رو از ریکرد ... با تأخ یمکث ارمغان

 گرفت و از کنارش گذشت و به داخل فراز



 . برگشت

*** 

 ... کابوس دید یشب رو کابوس م ی همه

 . سر و ته یو ب بیو غر بیعج یها

 مرده ها و زنده ها ... کابوس کابوس

 . بودند اینبودند  یکه واقع ییزهایچ

  

 یشده بود که تو یبار دختر بچه ا کی

 کیکرد .  یم یو باز دیچرخ یم اطیح

 یمادر بزرگش که حاال مرده بود رو م بار

 کیزد .  یکه داشت موهاشو شونه م دید

 بار خواب کی...  دید یخواب مار م بار



 . زلزله

 دیرو د یخواب آدم نایا یبعد از همه  و

 داشت و اونو یخاکستر یچشم ها که

 تنش پاره یزد و لباسهاشو تو یم کتک

 . کرد یم

  

 ... که بلند شد لشیزنگ موبا یصدا

 . دیاز خواب پر ناگهان

 کی یبود و منگ ... انگار که داشت تو داغ

 دونست یسوخت . نم یم ینامرئ شیآت

 . چنده ساعت

 لشیرمق دست باال برد و موبا یو ب کند



 : متکا برداشت و جواب داد ریاز ز رو

  

 الو ؟ -

 الو ، آرام جون ؟ ... حالت خوبه ؟ -

 آرام نکهیتا ا دیلحظه طول کش چند

 و تب زده اش رو به ماریذهن ب تونست

 صدا ، نیبده ا صیبندازه و تشخ کار

 چشم هاشو یحال یارمغانه . با ب یصدا

 . تختش ولو شد یو دوباره رو بست

 ؟ یآرام جون ؟ ... الو ؟ هست -

  

 ! بله ... سلم -



 . ، ببخش مزاحمت شدم زمیسلم عز -

 دفترم یبذارم فردا که اومد خواستمیم

 ی. م اوردمیطاقت ن ی... ول میبزن حرف

 صدامو آرام ؟ یشنو

 : کرد دییتأ یحال یبا ب آرام

 ! شنوم یم -

  

 و میقرار بذار ییجا هیشه امروز  یم -

 ؟ مینیبب همو

 ! نه -

 ! کنم یخواهش م _

 : دیکش یقینفس عم آرام



 ! تونم ینم یارمغان جون ... ول دیببخش -

 ! ضمی! مر ستیخوب ن حالم

  

 تب دار یسکوت کرد ... آرام با لحن ارمغان

 : آلود تکرار کرد ونیهذ و

 ، تب دارم ! ... حالم خوب ضمیمر -

 ! دی! ببخش دی! ببخش ستین

 یرو قطع کرد و دوباره به خواب یگوش و

 . ... فرو رفت قیعم

#۱۳۷ 

  

 : ششم فصل



 گشت و کیده شب بود که بعد از  ساعت

 بازارها ، از یسرانجام با افشار تو یب گذار

 شد ، خسته و افسرده با ادهیپ نشیماش

 اطیرو باز کرد و وارد ح اطیدر ح دشیکل

 زد ... به زور ی. افشار براش تک بوق شد

 لب هاش آورد و دستش رو یرو یلبخند

 . داد و بلفاصله در رو بست تکون

  

 یخوب لیخواست با هم روز تعط یم افشار

 . تونست یاون نم یباشن ، ول داشته

 یآرام بود ... هر کار ریمدام درگ ذهنش

 . تونست اونو فراموش کنه یکرد نم یم



 . رو باز کرد و وارد شد یورود یچوب در

 ... نه ایدونست محسن خونه است  ینم

 داشت میمهم هم نبود . فقط تصم براش

 . به اتاقش بره و بخوابه کراستی

  

 پاشنه بلندش رو از پا کند و یها کفش

 کرد و بعد سر جا یرو ط یورود لتریف

 . ستادیا

 بود ... و تنها هم داریخونه بود ... ب محسن

 ! ! فراز هم بود نبود

 یکاناپه ها یدو مرد نشسته بودند رو هر

 خاموش و در یو یمقابل ت یراحت



 یم گاریناراحت کننده ، س یسکوت

 . دندیکش

  

 نبود که ارمغان انتظارش رو یزیچ نیا

 جا یبه خودش اجازه  ی... ول داشت

 : هم نداد . گفت خوردن

 ! سلم -

 . کرد یا سرفه

  

 نیسلمش در اون سکوت سنگ یصدا

 یگوش خراش و زننده به نظر م یلیخ

 . دیرس



 سر ینشون نداد ... حت یواکنش چیه فراز

 محسن ینکرد تا نگاهش کنه . ول بلند

 : گفت

 سلم ! افشار رفت ؟ کیعل -

 ! آره -

  

 ؟ ی... شام خورد نیبش ایب -

 : کرد یباز هم سرفه ا ارمغان

 رم یشام خوردم ! ... من م رونیب -

 ... ، خسته ام ! فردا دادگاه بخوابم

 ! نیبش ایب -

  



 فراز بود که دستور داد ... ارمغان ندفعهیا

 رو گارشیس یکرد . فراز خاکه  سکوت

 تکون داد و به مبل یگاریس ریز یتو

 : اشاره کرد و ادامه داد مقابلش

 ! رمیگ یوقتت رو نم ادیز -

🌺🌺🌺🌺🌺 

 �� ... شنبه تا

  

#۱۳۸ 

 ... به محسن انداخت ینگاه مردد ارمغان

 با حرکت تند چشم بهش علمت محسن



 . نهیکه معطل نکنه و بش داد

 ... جلو رفت و دیکش یقینفس عم ارمغان

 . مبل مقابل فراز نشست یرو

 کرد . محسن یهنوز هم نگاهش نم فراز

 : گفت

  

 قهوه ؟ ای یخوریم یچا -

 : گفت ارمغان

 ! خوام ینم یچیه -

 ، از جا دیهم کش یاخم هاشو تو محسن

 : شد و غر زد بلند

  



 ! بهرحال یبخور دیبا یکوفت هی -

 غر غر زنان از اونها دور شد یهمون طور و

 آشپزخونه رفت . مشخصا  رفته بود یتو و

 ارمغان و فراز تنها باشن و راحت حرف تا

 . بزنن

 یپا یراستش رو انداخت رو یپا ارمغان

 زد و نگاهش هیمبل تک ی... به پشت چپش

 . به فراز دوخت رو

  

 شلوار کتون کیو گرفته بود .  یعصب فراز

 بود و بر دهیپوش شرتیو ت یا سورمه

 دهیبه خودش نرس یلیخ شهیهم خلف



 گرفت ، گارشیکام رو از س نی. آخر بود

 رها یگاریس ریز یسوخته رو تو لتریف

 : دیو بعد بدون مقدمه پرس کرد

 ؟ یدونست یتو م -

 یدونست ؟ نم یبگه ... م یموند چ ارمغان

 : دیکش یقی؟ ... بعد نفس عم دونست

  

 ! شیکم و ب -

 چشم هاشو بست و تکرار یاز ناراحت فراز

 : کرد

 !؟ شیکم و ب -

 اومده یکیقبل بهم گفته بود  یمدت هی -



 دونم چرا یکه ... خب ! نم شیخواستگار

 حرفاش حس کردم طرف به دلش از

  

 گفت یهمون وقتا هم م ی! ول نشسته

 یجواب رد بده به پسره ! ... نم خوادیم

 ! یشد همه چ یچطور جد هوی دونم

 ... از منم چون

 عقد کردن ؟ -

#۱۳۹ 

 ! دونم ینم -

  

 : بهش انداخت ینگاه تند فراز



 ! شده یکه جد یتو خودت گفت -

 یکرد و با حالت کیچشم هاشو بار ارمغان

 : دی... پرس رانهیو مچ گ یجد

 یعقد کرده باشن ... مشکل میریاصل  گ -

 !مگه ؟ هست

 : دینگاهش کرد و بعد خند یبا ناباور فراز

  

 سپردم مویساله زندگ کی نیمنو بب -

 !؟ یدون ی! مشکلش رو نم یک دست

 اگه یکردم خوشحال بش ینه ! فکر م -

 ! شده ریعاقبت بخ یبدون



 !سر کار ؟ گردهیبه نظرت فردا بر م -

 ... سکوت کرد یریباز هم با غافلگ ارمغان

 گشتیدونست ! آرام واقعا  برم ینم چون

  

 متنفر نقدریا شبینه ؟ د ایدفترش  به

 . دونست یم دیکرد که ... بع یم نگاهش

 از سکوتش پاسخ گرفته بود که نفس فراز

 : دیکش یقیعم

 ! خب ... حاال برو یلیخ -

 ارمغان نرفت ... سر جا موند و نگاه یول

 به فراز که خسته بود ... سرش رو خم کرد

 داغش یچشما یو کف دستاشو رو کرده



 . بود گذاشته

  

 بهت بگم ، دیمن ... فکر کردم که با -

 ... یول

 بهش انداخت و با ینگاه تند فراز

 : حرفش رو قطع کرد تیعصبان

 ! ... و ینگفت یلی! ... بهر دل ینگفت یول -

 ... من

 ... فراز -

  

 من بهت گفته بودم ارمغان ... خواهش -



 ! یبودم مراقبش باش کرده

#۱۴۰ 

 ی؟ مگه چ یهست یعصبان نقدریچرا ا -

 داره اگه ازدواج کرده یبی؟! چه ع شده

 !؟ باشه

  

 فراز یکیبلند شد ، نزد یصندل یرو از

 : اومده ادامه داد نییپا ییو با صدا ستادیا

 از همه خوشحال شتریب دیتو که با -

 ! یباش

 !؟ یتون یمن ! ... م شیپ ارشیب -

 قدم به عقب رفت و کیهاج و واج  ارمغان



 : دیخند

  

 !؟ یچ -

 . ادی یدفتر تو نم گهیدونم که د یم -

 بده ... نگو از شنهادیپ گهیکار د کی بهش

 ... یمنه ، ول طرف

 ... ای یندازیمنو دست م یفراز دار -

 یشرکت بابام ... م یبرمش تو یم -

 ... بهش نگه ! من یزیچ یکس سپرم

  

 : زد غیج با  یتقر ارمغان



 یتونه ! م ی؟! ... اون نم یشد وونهید -

 نکهی؟ ... توانش رو نداره ! بابت ا یفهم

 ! شده ضی... مر دهیتو رو د شبید

 ... ارمغان نهیبب ستیمن رو که قرار ن -

 ! رو بزن مخش

 ! ده یبه حرف من گوش نم -

  

 ! دم یبهش بگو دو برابر حقوق م -

 ! ادی ینم -

 ... سه برابر -

 ! ادی ینم -



 یلیخ یشغل تیبهش بگو موقع -

 ... ! بگو به خاطر زبانش ونهیاوکاز

  

 ! ادی ینم -

 ! یقانع کن یتو بلد -

 ! ادی یتو نم کیآرام نزد یول -

#۱۴۱ 

  

 نگفت . خون ، یچیه یمدت یبرا فراز

 هاش نبض قهیخورد ... شق یرو م خونش

 زد . ارمغان نگاه کرد به اون و با لحن یم

 : گفت یتر میمراتب مل به



 برات مهمه که نقدریدونستم ا یمن نم -

... 

 : وسط حرفش دیدو فراز

  

 هیمهمه ! باهاش  یلیمهمه ... خ یول -

 بذار و صحبت کن ارمغان ... نذار کار قرار

 ! بکشه کیبار یجاها به

 اسپرتش رو ی زهییجا بلند شد ، کت پا از

 ساق دستش انداخت و به سمت در یرو

 . ارمغان بلفاصله از جا بلند شد و رفت

 : گفت

 ذهنت یتو یدونم چ یفراز ... من نم -



 ... یگذره ول یم

  

 ... و نگاهش کرد دیچرخ کدفعهی فراز

 : ادامه داد ارمغان

 آرام االن خوشحاله ... نامزدش رو -

 ... چون یداره ! بهتره تمومش کن دوست

 ! شه ینم

 راه رفته رو برگشت و درست مقابل فراز

 یروح تو ی... با اون نگاه ب ستادیا ارمغان

  

 یرنگش ... حساب یخاکستر یها چشم

 . دیرس یبه نظر م خطرناک



 یعادت بد کیارمغان ؟ من  یدون یم -

 بهم بگه یکی یکه وقت نهی... اونم ا دارم

 کنم که ی... من تمام تلشم رو م شهینم

 ... یخسته کننده است ، ول ی! گاه بشه

 نیاالن به خاطر هم مویزندگ ی همه

 ! شهیگفتن نم گرانیکردم که د درست

  

 عادتو ترک نیدر مورد آرام بهتره ا -

 ! یکن

 : زد یشخندین فراز

 ! زمیترک عادت موجب مرضه عز -

🌺🌺🌺 



 لطفا اونو دیها اگه رمان رو دوست دار بچه

 �🌺� دیکن یمعرف هیبق به

  

#۱۴۲ 

 یقدم به عقب رفت ... نگاهش هنوز تو دو

 : ارمغان بود یچشما

 ! باهاش قرار بذار ... حتما  خبرم کن -

 ... واگرنه

 ... ؟ ینگفت واگرنه ، چ و

  

 از ارمغان رو برگردوند و به سمت در باز



 . رفت

 رفتنش رو ریخشک زده ... مس ارمغان

 بهم خوردن در یکرد و بعد صدا نگاه

 بدتر از یلی. اوضاع خ دیرو شن یچوب

 ... کرد یبود که فکرش رو م یزیچ

 ! بود درمونده

  

 که از دیمحسن رو شن یصدا بعد

 اومده و و سط سالن رونیب آشپزخونه

 : بود ستادهیا

 !چه خبره ؟ عاشق شده ؟ -

 فقط نگاهش کرد ... محسن با ارمغان



 : دیخند رتیح

 یاتریخدا به دادمون برسه ... عجب ت -

 ! پس بشه

  

*** 

#۱۴۳ 

*** 

 ... شش ، روز دو شنبه ساعت

 بلخره حالش بهتر شده بود . از اون آرام

 رها شده بود و زیو نفرت انگ یلعنت تب

 یخواست زودتر صحبت ها یفقط م حاال

 که ییرو بشنوه . همون صحبت ها ارمغان



  

 شد اصرار به یچهار روز م ارمغان

 . داشت گفتنشون

 . دفتر رو باز کرد و وارد شد در

 یخال زی... با م کیدفتر کوچ یآشنا یفضا

 ریدلگ یلیخ یزیی... در اون عصر پا یمنش

 یچه م ی. ول دیرس یبه نظر م زیغم انگ و

 ... کرد ؟ شد

  

 شیدونست از روز اول موندن پ یم آرام

 دونست ینبود ... م یکار عقلن کی ارمغان

 اشتباهش رو دیباز مونده بود . حاال با و



 یامروز همه چ نیکرد ... هم یم جبران

 نحس فراز ی هیکرد و سا یتموم م رو

 و افکارش شیرو از زندگ یحاتم

 . داشتیبرم

 به در یرو باال برد و تلنگر کوتاه دستش

 اتاق ارمغان زد ... و بعد درو باز ی بسته

 . کرد

  

 دنشی... با د زشینشسته پشت م ارمغان

 . شد زیمخیجا ن از

 ... آرام جون -

 ! سلم -



 ؟ ی! بهتر زمیسلم عز -

  

 گفت و وارد اتاق شد . تلش یخوبم آرام

 کرد لبخند بزنه . با ارمغان دست داد و یم

 زشیراحت کنار م یصندل یرو بعد

 زانوهاش یو کوله اش رو رو نشست

 . گذاشت

 : گفت ارمغان

 یخونه تون برا امیخواستم ب یم -

 ادیخوشت ن دیفکر کردم شا ی... ول ادتیع

 . ننیو مادرت منو بب پدر

  



 ! به من دیلطف دارشما  -

 ای ی؟ چا ارمیبرات ب یخور یم یچ -

 ؟ قهوه

 ! یچیه -

 نگاهش کرد ... آرام لبخند قیدق ارمغان

 : داد حیو توض زد

  

 برم دیفرصت ندارم ... با ادیراستش ز -

 کلس

 ! هیو تسو یخداحافظ ی! اومدم برا زبان

 : دیارمغان لرز یچشم ها مردمک

 !؟ یبر یخوای؟ ... م هیتسو -



 ... با اجازه تون -

  

 ؟ من فقط هیمن چ ریچرا ؟ تقص یول -

... 

 : حرفش رو با آرامش قطع کرد آرام

 ... من فقط االن دی، باور کن یچیه -

 . تونم شاغل باشم یکه نم هیجور طمیشرا

#۱۴۴ 

 ؟ یحرفامو بشنو یخوا ینم -

  

 یو موها دیکش یقینفس عم آرام



 . مقنعه ریفرو کرد ز شوییخرما

 ؟ یچه حرف -

 ! یدر مورد ... فراز حاتم -

 دست هاشو درهم گره زد ... انگار که آرام

 : بده یخودش به خودش دلدار خواستیم

 ! باش آروم

  

 اتاق و یرو دوخت به پنجره  نگاهش

 نشون نده . ارمغان یکرد واکنش بد یسع

 : گفت

 ! اون برادرمه -

 بود و دهیآرام قبل  هم شن نوی... ا خب



 : نشد . ارمغان ادامه داد شوکه

 ! مادرمون ... مشترکه -

  

 ؟ دیچرا همون اول بهم نگفت -

 . محزون بود تینها یب ارمغان

 ! دمیترس یچون که م -

 ؟ یاز چ -

 حالت بد نقدری... ا دمتیکه د یروز اول -

 ... بود

  

 کرد ... حرف زدن چقدر سخت بود یمکث



 . ! مثل جون کندن براش

 ! یازم متنفر بش دمیترس یم -

 شدم ؟ شما یاز شما متنفر م دیچرا با -

 ! دینداشت یگناه که

 آرام یلب ها ینشست رو یغمناک لبخند

: 

  

 ! از حد توئه شیب یاز خوب نیا -

 هم از دیقلبش فکر کرد ، شا یتو آرام

 به یزیچ یاز حدش ! ول شیب حماقت

 . اوردین زبون

 . داشت یبود ... حس بد نیسنگ قلبش



 بلند زیخواست از پشت اون م یم دلش

 ارمغان و یاز زندگ شهیهم یو برا شه

 . بره برادرش

  

🌺🌺🌺🌺 

 فعال رمان یاز خواننده ها کنمیم تشکر

 یپست ها بهم انرژ یبا حرفاشون پا که

 . دنیم

🌺🌺🌺 

#۱۴۵ 

 : گفت ارمغان



  

 بهت بگم ، یزیخواستم چ یآرام ... م -

 ... فراز نسبت به تو ینشو ! ... ول ناراحت

 : دیحرفش پر ونیم یبه تند آرام

 ! دیکنم ارمغان جون ... نگ یخواهش م -

 ی! ... من عذاب وجدان نم دینگ یچیه

 یخوام ! ... من فقط م ینم یچی! ه خوام

 ! تموم شه یهمه چ خوام

  

 ... هم چفت کرد یلب هاشو رو ارمغان

 خواست بگه عذاب وجدان . چون ینم

 فراز به آرام مطمئنا  عذاب وجدان احساس



 . نبود

 رو متیخب ... حاال که انگار واقعا  تصم -

 ... پس اجازه بده یبر یخوایو م یگرفت

 ! بدم شنهادیپ یشغل تیموقع کی بهت

 !؟ یچ -

  

 ی طهی! ح انیاز آشنا یکیشرکت  یتو -

 و یداخل یمربوط به طراح شونیکار

 ... حقوقش هیخوب ی! جا ونهیدکوراس

 ! باالست

 چقدر باال ؟ -

 شش تومن یماه دیشا با  ی! ... تقر ادیز -



 ! بدن هم

 ؟ ادیز نقدریچرا ا -

  

 بارت رو یخوا یمهمه ؟ ... تو که م -

 ! یراحت تر ینطوری! ا یو بر یببند

 . نگاهش رو از اون گرفت یبا ناراحت آرام

 ... یخواست بره ، ول یم یزمان هی،  آره

 . ... دیمج

 نه ؟ ای یکن یخب ... حاال قبول م -

 ! نه -

  



 ... چرا ؟ -

#۱۴۶ 

 . نداد یجواب آرام

 هیبزاق دهانش رو قورت داد و تک ارمغان

 مردد یو با لحن شیصندل یبه پشت زد

 : کرد اضافه

  

 . یخوب شد که قبول نکرد -

 ... ... فراز یبهت بگم ، ول خواستمینم

 اون یعنیکه گفتم مال پدرشه ...  یشرکت

 ... که خواست

 یسع یلی... انگار خ دیتند نفس کش آرام



 منفجر شدن خودش رو یکرد جلو یم

 گهیشده بود که د یعصب ی. به قدر رهیبگ

 . کلماتش نداشت یرو یاریاخت

  

 ی؟ هه ... ول دیبهم بگ نیخواست ینم -

 کارا نیرسه از ا یبهتون م ی؟ واقعا  چ چرا

 ؟

 : سرش رو تکون داد یبا ناراحت ارمغان

 ! من ... متأسفم -

 حماقتم نهمهیا یمنم متأسفم ! ... برا -

 ! من بهتون اعتماد کردم ... شما متأسفم

 ! دی! طرف من دیزن کیکه  دیگفت



  

 ! من طرف توام -

 ! دیشما خواهر اون آشغال -

 باال رفت ... ارمغان آزرده اریاخت یب صداش

 : کرد نگاهش

 به خاطر یخوبه ! تو که گفت یلیخ -

 ! یش یمن و فراز ازم متنفر نم ارتباط

  

 . بست یلحظات یچشم هاشو برا آرام

 یکارزار دونیم یبود ... انگار تو خسته

 دوست کی یو تنها افتاده بود و حت تک

 . دید یدور و برش نم یواقع



 یفکر م ی. ول ستمیمن ازتون متنفر ن -

 ومدمی یبه دفترتون م دیاز اولشم نبا کنم

 حماقت از خودم بود . حاال ... حاال همه .

 ... تموم شد ! من یچ

 : ارمغان یکرد به چشم ها نگاه

  

 نیا یتو نیممنونم که با من خوب بود -

 . دهیرس ی... وقت خداحافظ ی، ول مدت

 : بلند شد ... ارمغان گفت یصندل یرو از

 ، مگه نه ؟ یمراقب خودت هست -

 نتونست جوابش رو بده . کوله اش رو آرام

 شونه اش انداخت و به سمت در راه یرو



 ... . در اتاق ارمغان رو باز کرد و بعد افتاد

  

 ! موند خکوبیجا م سر

 بود ... با ستادهیپشت در ا یحاتم فراز

 شلوارش یها بیج یکه تو ییها دست

 و حالِت سخت و یجد ی، چشم ها بود

 حرف یصورتش ... که انگار همه  یسنگ

 . بود دهیارمغان و آرام رو شن یها

🌺🌺🌺🌺  

 چیاول آرام نتونست ه یلحظه  در

 نشون بده . ارمغان به سرعت از یواکنش

 : کنار اومد و گفت زشیم پشت



 !تو ؟ یکن یم کاریچ نجایفراز ا -

 . ... نگاهش رو از صورِت آرام نگرفت فراز

 نبود ! تو به من نیا فراز ... قرارمون -

 ... یداد قول

  

 فراز باز هم نگاهش رو از صورت آرام اما

 . نگرفت

 یچندم بود که آرام حس م یدفعه  نیا

 : خورده ؟ ... به ارمغان نگاه کرد یباز کرد

 ! واقعا  که ... ارمغان جون -

 یزینتونست چ چارهیمستأصل و ب ارمغان

 ... . آرام خواست از کنار فراز رد بشه بگه



 : سد راهش شد فراز

  

 ! میبمون حرف بزن -

 از کنارش رد شد ... فراز بند کوله اش آرام

 : دیکش یبلند نیگرفت . ارمغان ه رو

 رو بهش یولش کن فراز ... من همه چ -

 ! گفتم

 و از دست دیبا نفرت کوله اش رو کش آرام

 آزاد کرد ، بعد با سرعت به سمت در فراز

  

 داشت ی. حس خفگ دیدو با  یتقر یخروج

 نکهی... از ا شیکیاز حضور فراز در نزد .



 . خورده یاز ارمغان باز کردیم فکر

 ... فراز باز هم یدر خروج یآستانه  در

 . کوله اش رو گرفت بند

 ! میزن یبمون آرام ... فقط حرف م -

 ... که ستین یازین

 : زد غیج با  یتقر مآرا

  

 ! دیولم کن -

 ی... ول دیاش رو به طرف خودش کش کوله

 . فراز ولش نکرد ندفعهیا

 بزنم ! فقط یبیبهت آس خوامینم -

 نقدری! ا یبه حرفام گوش بد خوامیم



 !؟ سخته

#۱۴۸ 

  

 کوله اش رو چنان ندفعهیبا نفرت ا آرام

 فراز یدست ها نیکه از ب دیکش محکم

 نگاهِ  نیو زهردار تر دیشد . چرخ رها

 : رو به فراز دوخت و گفت ممکن

 ... صداتون سخته دنیآره ، سخته ! شن -

 دنینفس کش یسخته ! ... حت دنتونید

 برام نیکه شما حضور دار ییجا یتو

 ! سخته

  



 به سرعت چشماشو بست و نفسش رو فراز

 اش ... انگار آرام با نهیس یکرد تو حبس

 . صورت اون یتف انداخته بود تو حرفاش

 : آرام بس نکرد ... ادامه داد یول

 ! ... شما و خواهرتون دیبه من ظلم کرد -

 یدونم دنبال چ ی... نم دیداد یباز منو

 ... یحاتم یآقا ستی! برام مهم ن دیهست

 چیهم ه نیبخشم ! به جز ا ینم من

 ! ستیما ن نیب یحرف

  

 . اگرزد .. یامان م یتند و ب قلبش

 باز هم اونجا بمونه خواستی، م تونستیم



 با کلمات زهر دارش فراز رو شکنجه و

 زده به گلوش شترینه ... بغِض ن ی. ول بکنه

 داد که بس کنه و یبهش هشدار م ،

 تونست ینم گهیحاال بره . واگرنه د نیهم

 . رهیاشکاشو بگ لیس یجلو

 از فراز گرفت و شویمتنفر و عصب نگاه

 . رفت رونیاز دفتر ب یقدم

  

 ... بعد فراز اونو گرفت یول

 بازوشو به چنگ گرفت و بدِن لرزون و اول

 نهیآرام رو با خشونت به تخت س کِ یکوچ

 نی... آرام از شدت شوک ه دیکوب اش



 ی گهی... و بعد دست د دیکش یا خفه

 . ... گلوش نشست یدرست رو فراز

 یمطمئن یکه بهم گفت ییاز حرفا -

 !من ؟ عشقِ 

  

 یبود ... مثل مار یخفه و تو دماغ صداش

 زهرش باشه ، از دنِ یپاش یآماده  که

 . کرد یم سیه سیه خشم

 ... اش آوار شد نهیس یآرام تو قلب

 . بگه یزیتونست چ یشده بود ... نم الل

 به یفراز رهاش کرد ... دو قدم یوقت

 نیپخش زم نکهیا یتلو خورد و برا مقابل



 . کنار پلکان رو گرفت ی، نرده ها نشه

 : گفت فراز

 میگفتن ندار یبرا یحرف چیپس ما ه -

 ! میندار یحرف چیباشه ! ه ادتی...  زمیعز

  

 باال خواستی... م کردیحس تهوع م آرام

 تونست صبر کنه تا ینم ی. حت ارهیب

 آسانسور رو بزنه ... فقط از پله ها ی دکمه

 . ... نییپا دیدو

 و دست یاز فراز حاتم خواستیم فقط

 . ... دور بشه فشیکث یها

 هیبه گر یکِ  دی... و نفهم نییپا دیدو فقط



 . ... افتاد

**** 

  

 �� دل نظررررر یزایعز

#۱۴۹ 

 : هفتم فصل

 : ماه بعد سه

  

 ساعت کیکه  یبود ! بارون یخوب یهوا

 بود ، همه جا رو شسته و دهیبار شیپ

 یدرخت ها یکرده بود . بو درخشان



 ! کرد یم دادیپارک ب یخورده  سیخ

 دونات کیپارک ،  کیکوچ یاز دکه  آرام

 و دیخر یآب معدن کیکوچ یبطر کی و

 ها نشست مکتیاز ن یکی یرفت و رو بعد

. 

  

 یرو ادهیخسته بود ... به خاطر پ چقدر

 یپاش تو یکه داشت ، انگشتا یطوالن

 . کرد یهاش گز گز م یکتون

 گشت و یروزها همش دنبال کار م اون

 . بند نشده بود ییجا چیدستش به ه هنوز

 حال و یتونست برگرده خونه ، ول یم



 خونه شون رو نداشت . دونات ی حوصله

 بهش یاز لفافه خارج کرد و با لذت گاز رو

 . زد

  

 بشیج یرو دوباره از تو لشیموبا همزمان

 یابیآورد و وارد تلگرام شد ... کانال کار در

 ... شد یم تیکه مدام آپد ییها یآگه !

 اوردهین یثمر چیآرام ه یهنوز برا یول

 . بود

 راستش انداخت و یپا یچپش رو رو یپا

 به دوناتش زد و همچان یهم گاز باز

 ... یگوش یبه صفحه  رهیخ چشمش



  

 خودش و ریزنگ خورد ! تصو لشیموبا که

 گله گشاد یکنار هم با اون خنده  دیمج

 دیشده اش : مج وهیدوستانه ... و اسم س و

 ! اضافه یبا چند تا ا جان

 جانم ؟ -

 !روباه ؟ ای یریسلم آرام جان . ش -

 و همزمان رونینفسش رو فوت کرد ب آرام

 یبود حت بیخنده افتاد . چقدر عج به

  

 براش دیبد به مج یخبرها گفتن

 . نبود ندیناخوشا



 ! یچیه هم نجای... روباهم ! ا دینگو مج -

 چرا ؟ -

 ! رنیبرده بگ خوانیکنن م یبابا فکر م -

 ... حقوق فقط دیساعت کار مف دوازده

 ! ششصد

  

 ! بابا یا -

 سرش رو به چپ و راست تکون داد و آرام

 : رو کنار زد شیشونیپ یرو یموها

 ! کار اومده ی... قحط گهیشانس منه د -

 چرا از دمیآرام ... من آخرم نفهم یول -

 ! هم حقوقش باال یاومد رونیب تیقبل کار



 ! خوب بود مشی... هم تا بود

  

#۱۵۰ 

 لب آرام رنگ باخت ... به یرو لبخند

 : گفت یسخت

 هم یلیخب ... گفتم بهت ! من ... خ -

 نبودم اونجا ! با صاحبکارم بحثم شد راحت

 ... بعدش ،

 گشت تا یم یذهنش دنبال کلمات یتو

 غ قانع کنندهو بتونه درو نهیهم بچ کنار

  

 کارو نیزحمت ا دیمج یارائه بده . ول یا



 : گرفت ازش

 ما هم یولش کن آرام خانم ... خدا -

 ! گهید شهیم یزیچ هی! بلخره  بزرگه

 یقیپلک هاشو بست و نفس عم آرام

 : ادامه داد دی... مج دیکش

 میبر یایب یتون ی، امشب م یراست -

 ؟ رونیب

  

 کجا ؟ -

 ! می... شام با هم باش میبزن یدور کی -

 ! با هم میحرف بزن ...

 از دیدونست منظور مج یم با  یتقر آرام



 ... اون روزا تمام حرف هیزدن چ حرف

 و یون رسمارتباطشبود که  نیهم دیمج

 اون هنوز نتونسته بود با یبشه . ول یقانون

 منتظر شهی. هم ادیکنار ب زایچ نیا

  

 ... رو بهش بگه یبود تا همه چ یتیموقع

 هنوز ی. ول یو فراز حاتم ازار و اذیتمورد  در

 دهن خواستیبود ... هر وقت م نتونسته

 ... یی... جادو یکنه ، انگار طلسم باز

 . شد یبود که مانعش م یزیچ

 دیشد که مج یاونقدر طوالن سکوتش

 : صداش کرد دوباره



 ؟ یدیآرام ... خواب -

  

 کردم ... بابام اجازه یداشتم فکر م -

 ! نه ای دهیم

 زد و به سرعت ادامه یزیتند و ت لبخند

 : داد

 اجازه بده ! چون دلم دوارمیالبته ام -

 ! تنگ شده یلیخ برات

 خوامیکن آرام ! م شیراض یجور هی -

 یجد

  

 ! باشه ؟ نمتیحتما  بب دی... با میبزن حرف



 ! باشه -

 قربونت برم ! ... پس امشب ساعت -

 ؟ یندار یدنبالت ! کار امیم هشت

 : گفت یگوش یتو آرام

 ! نه-

  

 . تماس رو قطع کردن و

*** 

 یرنگش رو با مانتو یمشک یساحل راهنیپ

 و دیپوش دشیسف یو طرح سنت ینخ

 . بلندش رو بافت یموها

  



 براش نقدریا یهوا خنک بود ... ول هنوز

 خوشگل دیمج یچشم ها یبود جلو مهم

 . داد ینم یتیاهم زایچ نیکه به ا باشه

 و گوشواره هاشو به ستادیا نهیآ یجلو

 رو چک کرد ... با ششیانداخت و آرا گوش

 و خط چشم نازک رهیرژ لب قرمز ت اون

 . شده بود بایز واقعا  

 رفت رونیرو برداشت و از اتاقش ب فشیک

. 

  

 خانم یرو شکر احمد خونه نبود ... مل خدا

 یرضا پا ریآشپزخونه بود و ام یتو



 . درسهاش

 : صداشو باال برد آرام

 ؟ یباهام ندار یمامان جونم کار -

 : خانم گفت یمل

  

 رینه قربونت ... برو به سلمت . فقط د -

 . نشه یکه بابات عصبان ینکن

 رضا سرش رو از ریگفت و ام یباشه ا آرام

 : دفترش بلند کرد یرو

 رستوران ؟ یریم یدار -

 ! دیدونم ... شا ینم -



  

 یکوکو سبز دیخوش به حالت ! من با -

 ! بخورم

 : گفت یزد و به شوخ یلبخند آرام

 و باهاش برو ریخب تو هم زن بگ -

 ! رستوران

 ! پول ندارم ببرمش -

 ! ... خودش حساب کنه ریزن پولدار بگ -

  

 یخانم از تو یمل یخنده  یصدا

 . دیبلند شد ... آرام هم خند آشپزخونه



 کوتاه از خونه خارج یخداحافظ کیبا  بعد

 . شد

#۱۵۲ 

 بود و انتظارش رو ستادهیدم در ا دیمج

 ، دستش رو دی... آرام رو که د دیکش یم

  

 در آورد و نشیشلوار ج بیج یتو از

 . زد لبخند

 ! سلم -

 ! ماهت یسلم به رو -

 کوچه چرخوند و ینگاهش رو تو آرام

 : گفت



 ؟ یاوردین نیماش -

  

 خرده با هیباالتر پارک کردم ... گفتم  -

 ! میقدم بزن هم

 شونه اش یلبخند زد و سرش رو رو آرام

 کرد خم

 : با ناز گفت و

 ... از صبح راه رفتم نقدری... ا دیمج یوا -

  

 یدسِت آرام رو گرفت و انگشتا دیمج

 خودش قفل یانگشتا ونیرو م کشیکوچ

 : و گفت کرد



 ! غر نزن نقدریخوشگل ... ا میبر ایب -

 رو دیبا مج یاز خداش بود ... همراه آرام

 یدوست داشت . بو یطیهر شرا در

 پر یدستاش و لبخندها یو گرما عطرش

 بلند لِ یو سب شیر ریز یکه گاه مهرش

 . شد یپنهان م شیروشنفکر

  

 هم از کوچه خارج شدن یبه شونه  شونه

 احمد آقا یمغازه  یرفتن ... از جلو و

 یبه کرکره  ینگاه دیکردن . مج عبور

 : دیسوپر مارکت انداخت و پرس ی بسته

 بابات خونه بود ؟ -



 ! نه -

 ! لهیآخه مغازه اش هم تعط -

  

 یبه مغازه  یسر چرخوند و نگاه آرام

 یزد ... م یانداخت و لبخند ناراحت باباش

 و شرط بندیبساط  یپدرش االن پا دونست

 . هیکار کثافت

#۱۵۳ 

 : و بحث رو عوض کرد دیکش یقیعم نفس

 ! دیخسته شدم مج گهید -

  

 ؟ یچ یبرا -



 یکار درست و حساب کیدنبال  نقدریا -

 ایشه !  یشه که نم ینم دایگردم ... پ یم

 ستیمناسب ن طیمح ای...  نهییپا حقوقش

... 

 آرام ... ولش کن ! چند یسخت گرفت -

 ... باش کاریب ماه

  

 ! کارمیخب االن دو ماهه ب -

 یگاریبودن بهتر از ب کاریعب نداره ... ب -

 یتو یبر ستمین ی! من اصل  راض دنهیکش

 ساعت نهمهی... ا ه هادفترا و فروشگا نیا

 براشون ، آخرم چندر غاز بذارن یکن کار



 ! دستت ! ... منتشون هم سرت باشه کف

 کنم ؟ کاریچ یگیپس م -

  

 سمت دیبودن سر بولوار ... مج دهیرس

 شونه یو دستش رو رو ستادیآرام ا راست

 گذاشت ... هر دو از وسط بولوار رد اش

 رفتن . بعد ابونیو به اون سمت خ شدن

 : گفت دیمج

 به من مهلت بده ... با خانم پرتو حرف -

 ! یکن سیآموزشگاه تدر یایزنم ، ب یم

  

 بود ، کف دهیکه شن یزیاز شوق چ آرام



 دیکش یخفه ا غیو ج دیبهم کوب دستاشو

 : گفت یو به شوخ دیخند دیمج .

 ! دیبد دیخب حاال ... ند -

 ؟ یگیاالن بهش نم یچ یبرا -

 با هم یچون هنوز رسما  ما نسبت -

 ... ممکنه ذهنش مسموم بشه . با میندار

 . میبا هم دار یفکر کنه سر و سر خودش

  

 !؟ میمگه ندار -

 دو پهلو بهش انداخت و ینگاه دیمج

 : گفت

 زن و یرسم نهیا حمیترج ی، ول میدار -



 ! میبش شوهر

#۱۵۴ 

  

 : گفت یو به شوخ دیخند آرام

 ! هیآها ... پس بحث گرو کش -

 !؟ یچ -

 برم غازم رو چرونم دیاگه زنت نشم ، با -

 ! ستین یاز کار هم خبر ...

 وسط هوی دیمج یکرده بود ... ول یشوخ

 : گفت یجد یلیو خ ستادیرو ا ادهیپ

  



 یآرام ؟! ... مگه قراره زنم نش یزنم نش -

 ؟

 : خنده اش رو خورد و گفت آرام

 ! کردم یشوخ -

 نکن آرام ! من در ایشوخ نیاز ا گهید -

 ! هستم یکامل  جد مونیزندگ مورد

  

 نگاهش کرد ... بحث داشت به همون آرام

 نداشت شویرفت که اصل آمادگ یم یسمت

 ندهیون ... آارتباطش یحرف زدن درباره  .

 سمت نیخواست به ا ی... آرام نم شون

 . بشه . آماده نبود دهیکش



 : دهانش رو قورت داد و گفت بزاق

 ! میبر ایخب ... ب یلیخ -

  

 . باز رونینفسش رو فوت کرد ب دیمج

 آرام رو گرفت و هر دوشون به راه دست

 . افتادن

 آرام جان ... من قبل  هم بارها خواستم -

 هیهر دفعه به  یحرفو باز کنم ، ول سر

 یفکر هی ستینشده . قرار ن یقیطر

 خودمون ؟ یبرا میبردار

 ؟ هیمنظورت چ -

  



 خسته گهی... د میعقد کن خوامیمن م -

 زن و یرسم خوامی. م تیوضع نیاز ا شدم

 . میبش شوهر

#۱۵۵ 

 کلفه یهم فشرد و کم یلبهاشو رو آرام

 : گفت

 ما چهار ماه بود ! بعد از ینامزد یول -

 ... اون

  

 فیبلتکل ینطوریچهار ماه هم دیچرا با -

 ؟ ... مگه تو منو هی؟ مشکل چ میبمون

 رو گهی؟ ... مگه ما همد یندار دوست



 ؟ میندار دوست

 ! ندارم شویمن هنوز آمادگ یول -

 ؟ هیچرا ؟ مشکلت چ -

  

 ... بود دهیبه ذهنش رس یانگار فکر هوی

 و دیو دست آرام رو کش ستادیسر جا ا باز

 ییمقابل خودش نگه داشت . با چشما اونو

 : و استرس ... گفت یاز نگران پر

 نکنه بابات مخالفه ؟ -

 دستش رو دینگفت ... مج یچیه آرام

 یکم

 : فشرد



  

 ؟ ... بابات مخالف ازدواجمونه زمیآره عز -

 ؟ -

 ! نه

 ؟ یپس چ -

 انیشد . ذهنش جر یآرام طوالن سکوت

 که یی... وقتا اهاشیرو یهمه  یتو گرفت

 ی! به فراز حاتم یبه همه چ کردیم فکر

 ... به اون دید یهنوز کابوسش رو م که

  

 یچطور نکهی... و به ا انهیوحش ازار و اذیت

 . بگه دیماجرا رو به مج نیا قراره



 ... کردیارمغان فکر م شنهادیهم به پ یگاه

رو  یتصمم گرفته بود همه چ بارها.دیترس یآرام م یول

 پس زده نکهی. از ا دیترس یم ی... ول بگه بهش

 ! ... ترک بشه بشه

 آرام ... امشب لطفا  با پدر و مادرت -

 ... عقد ریکن ! موافقتشون رو بگ صحبت

 با هم ! باشه ؟ میکن

 خارج الینرم پلک زد و از فکر و خ آرام

 : شد

 ! باشه -

 ؟ ید یقول م -

 زنمی... حرف م زمیعز دمیقول م -



 ! باهاشون

 ... بلخره آروم شد دیمج

 ! زمیعز یمرس -

 زد .. لبخند

 ... تموم شد بحث

 ! موقتا  

*** 

#۱۵۶ 

  

*** 

 که به مادرش داده بود ، یخلف قول بر

 . دیوقت به خونه رس رید شب



 در دشیدوازده بود که با کل کینزد ساعت

 وارد شد . خونه یواشکیباز کرد و  اطویح

 چراغ کیمطلق بود ... به جز  سکوت

 چراغ ها ی هیهال ، بق یپنجره  پشت

 بودن . آرام با خودش فکر کرد خاموش

 . دنیهمه خواب البد

  

 عبور کرد و اطیاز ح نیپاورچ نیپاورچ

 نکهیبدون ا خواستیخونه شد . م وارد

 شب رو بهم بزنه ، وارد اتاقش بشه سکوت

 . بخوابه و

 شد تا بند صندل هاشو از دور مچش خم



 . دیرو مقابلش د ررضایام هویکنه که  باز

 ... موند مات

  

 پاره ی قهیرضا ...  ریام یاشک یها چشم

 ... شرتشیت ی

 !رضا ؟ ریام -

 . اش باال اومد نهیاز س یبه سخت نفسش

 هاشو از پا در آورد و رفت مقابل صندل

 شونه یو دست گذاشت رو ستادیا برادرش

 . الغرش ی

  

 یکرد هیشده قربونت برم ؟ گر یچ -



 !؟ چرا

 : دیترک ررضایبغض ام هوی

 رید یچ ی؟ برا ی... کجا بود یآج -

 !؟ یاومد

 شده مگه ؟ یچ -

  

 دعوا کرد یبابا اومد خونه ... با مامان مل -

 کتکش زد . منم رفتم از مامان دفاع ...

 ! ... منم زد کنم

 یهق زد و پشت دستش رو رو باز

 . آرام خشک زده دیمال سشیخ یچشما

 ! احمد دهیکرد اشتباه شن یم فکر ...



 !کتک زده بود ؟ شویمل مامان

 !شما رو ... کتک زد ؟ -

  

 ! کرد هیگر یلیخ یمامان مل -

 خانم یخونه . مل یتو دیبه سرعت دو آرام

 . زیآشپزخونه بود ، نشسته پشت م یتو

 . ششیرفت پ آرام

 ؟ ... مامان جونم ؟! چت یمامان مل -

 ... !قربونت برم ... ؟ شده

🌺🌺🌺🌺 

  



 

 ... داشت از دیکوب یداشت محکم م قلبش

 لرزونِ  یخانم دستا ی! مل دیپاش یم هم

 . دستاش گرفت نیرو ب دخترش

 ! قربونت برم ... هول نکن ستین یچیه -

 یتونست سرخ ینبود ؟! ... آرام م یچیه

 مادرش رو دیسف یگونه  یاومده رو باال

 و روشن آشپزخونه کیتار یدر فضا یحت

 اریاخت ی... ب دیلرز ی. پاهاش م نهیبب

 . مادرش زانو زد مقابل

  

 داشت خودش رو یسع یلیخانم خ یمل



 زد هویکنه ... آخر هم نتونست و  کنترل

 : هیگر ریز

 نقدریکرد ... ا یچه غلط ستیمعلوم ن -

 ترسم کار دستمون داده ی! م هیعصبان

 ... ! باشه

*** 

  

 شد ... آفتاب تا وسط داریاز خواب ب یوقت

 . پهن شده بود اتاق

 و کش و دیبا پشت دست مال پلکاشو

 ریبه تنش داد و دست برد ز یقوس

 رو برداره . ساعت ده و لشیتا موبا متکاش



 دیاز طرف مج امیپ کیبود ... و  مین

 : داشت

 بهشون عشقم ؟ یگفت -

  

 لبش رو گاز یبا عذاب وجدان گوشه  آرام

 . . چقدر اوضاع شلم شوربا شده بود گرفت

 ... عقد یو اصرارش برا دیطرف مج کی از

 . پدر و مادرش یدعوا گهیطرف د از

 بده ، دیبه مج یبتونه جواب نکهیا بدون

 رو کنار گذاشت و بعد از اتاق یگوش

 . رفت رونیب

  



 شون سوت و کور بود . معموال  عادت خونه

 یاطیچرخ خ نامید یبا صدا داشت

 ... حاال یبشه ، ول داریب مادرش

 و صداشو بلند کرد دیبه اطراف کش یسرک

: 

 ؟ ... مامان جون ؟ یمامان مل -

 اطیح یآشپزخونه رو نگاه کرد و تو یتو

 . مادرش نبود ی... ول دیهم سرک کش رو

  

 دیدلش پاره شد . مامانش شا یتو یبند

 یهر جا ایروضه ...  ای...  دیبود خر رفته

 ... شبید یبعد از دعوا ی! ول یا گهید



 چرا احمقانه ترس برش داشت دیفهم ینم

. # 

۱۵۸ 

 لشیاتاقش و موبا یسرعت برگشت تو به

 . مامانش رو گرفت یبرداشت و شماره  رو

  

 الو ؟ -

 تو یالو مامان جون ... سلم ! کجا رفت -

 !؟

 ... مامان جان . دلم گرفته بود یچیه -

 امامزاده صالح ، با خودم خلوت کنم اومدم

 ؟ یشد داریتو تازه ب ... !



  

 آرام یخانم گرفته بود . ول یمل یصدا

 تخت یلبه  یو رو دیکش یراحت نفس

 . نشست خوابش

 ؟ یگردیبرم یآره . ک -

 . دمیدونم مامان جون ، تازه رس ینم -

 بار بذار ... اون بچه سر ظهر یناهار هی تو

 ! ، گشنه نمونه گردهیمدرسه برم از

  

 بازم به شیدر اوج ناراحت یخانم حت یمل

 یبچه هاش بود ... آرام ب یگرسنگ فکر

 . لبخند زد اریاخت



 ناهار یباشه فدات شم . تو برا -

 ؟ یگردیبرم

 ؟ یباهام ندار ی. کار گردمیبرم -

 ! نه -

  

 : لحظه مکث ... و بعد اضافه کرد کی

 ! دوستت دارم مامان یلیخ -

 ! دلم زیمنم دوستت دارم عز -

 . رو تموم کردن تماس

 یلبه  یآرام همونجا رو یمدت یبرا

 هدف نگاه دوخت ینشست و ب تختخوابش

 روبرو . چقدر خونه بدون حضور مادرش به



  

 یدهنده بود . سکوتش ... تو خال آزار

 عذاب آور بود . آرام زشی... همه چ بودنش

 کنه تا زمان کاریچ دیدونست با ینم

 . و مادرش دوباره برگرده به خونه بگذره

 خم کرد ی، سرش رو کم دیکش ینفس

 ... شونه اش و به خودش لبخند زد یرو

 ! کارها یلی! خ خب

 ... کنه یبذاره ، آشپز یقیتونست موس یم

 ! برقصه

  

 و دیچرخ لشیموبا ستیل یپل یتو



 . کرد دایمورد علقه اش رو پ یقیموس

 ییاز جا بلند شد و با قدم ها همزمان

 . به سمت آشپزخونه رفت کیتمیر

 کی زریبه صبحانه نداشت . از فر یلیم

 . گوشت در آورد تا ناهار درست کنه بسته

 خوند و یهمراه با خواننده م یلب ریز

 . داد یانجام م کارهاشو

🌺🌺🌺🌺 

  

 ... ... گوشت ها رو تفت داد سوندیخ برنج

 اشک ونیلپه ها رو اضافه کرد . م بعد

 به خنده ازیرنده کردن پ یپا ختنشیر



 : افتاد

  

 یرسه مل یدستپخت شما نم یبه پا -

 ! خودت ببخش یبه بزرگ گهی... د خانم

 رو که درست کرد ... نشست پشت مهیق

 . آشپزخونه و تلگرامش رو باز کرد زیم

 : داشت دیاز مج دیجد امیپ کی

 یدیو جواب نم یکن یم نیس -

 ! خوشگله

  

 : کرد پیو براش تا دیخند آرام



 ! نه نگفتم -

 که دستاشو گذاشته یدختر یموجیا و

 . ... صورتش یجلو

 دونست یرو سند کرد . هر چند م امیپ

 از روز کلس داره و به میتا نیا یتو دیمج

 . نهیب یرو نم امشیپ یزود نیا

  

 اومد و رونیب دیچتش با مج یصفحه  از

 . هاش انداخت امیپ ی هیبه بق ینگاه

 شده یکانال روانشناس کیها عضو  یتازگ

 کیکرد ...  یهاشو دنبال م امیو پ بود

 یدکتر روانشناس که مشاوره ها خانم



 . دادیم گانیرا

 چند لحظه بست و یپلک هاشو برا آرام

 یحبس کرد . تازگ نهیس یرو تو نفسش

 کرد که با یمسئله فکر م نیبه ا ادیز ها

  

 یم شهیهم یصحبت کنه ... ول مشاور

 . دیترس

 وجودش بود ... انگار اگر یتو یحس هی

 کرد و در مورد یبار دهن باز م کی یحت

 لو زیگفت ... همه چ یم ازار و اذیت ی حادثه

 یرفت ! رازش مثل قطرات پراکنده  یم

 یکه همه جا پخش بشه ... پخش م آب



 ! شد یشد ... بد نام م ی. رسوا م شد

 یم یسع یکه حت یزینفرت انگ ازار و اذیت

 خودش در موردش فکر نکنه ... نقل کرد

  

 همه خواستیشد ! دلش م یمردم م دهان

 !؟ یتا ک یدلش بمونه ... ول یتو یچ

 نیبود ... سلول به سلول تنش با ا خسته

 گهیکرد د ی. حس م دیجنگ یم یخستگ

 غم رو نیراز و ا نیا ینیتونه سنگ ینم

 یم یکس دیبه دوش بکشه . با ییتنها

 ! مشاور کی...  دیفهم

  



 از رنجش دی... با زدیباهاش حرف م دیبا

 کنه تا کاریچ دیفهم یم دیگفت ... با یم

 . کنه دایپ نیتسک

#۱۶۰ 

 ... هنوز زخمش تازه بود یقبل ، وقت سال

 زنان بهش گفته بود بره مشاوره ، پزشک

 اگر همون روزها به دینرفته بود . شا یول

 کرد ، حاال حالش یگوش م هیتوص نیا

 ! بهتر بود یلیخ

  

 زیم یرو از رو لشیفکر دوباره موبا نیا با

 و رمزش رو وارد کرد و تا قبل از برداشت



 یو یبشه ، وارد پ مونیدوباره پش نکهیا

 : کرد پیشد و تا یکانال روانشناس نیادم

 و سه سالمه . سه ستیسلم . من ب "

 که نامزد کردم . نامزدم شش سال از ماهه

 طشیبزرگ تره و کامل  اخلقش و شرا من

 تا کنهیها اصرار م یآله منه . تازگ دهیا

 من ی، ول میکن یرو رسم ازدواجمون

  

 راز کیقبول کنم . من  تونمینم

 یکس چیدارم که تا حاال به ه وحشتناک

 ! نگفتم

 برام یسال و چهار ماه قبل اتفاق تلخ کی



 وارد خوامیشد . نم ازار و اذیتو به من  افتاد

 . دهیبشم ، چون خودم رو زجر م اتیجزئ

 یمن بود . حت یبرا یبد یلیخ ی ضربه

 خدا یزدم ! ول یبار دست به خودکش کی

 نهمهیراز رو ا نیو زنده موندم . ا نخواست

 نکهیا دیدلم نگه داشتم به ام یتو مدت

 ینم یتونم فراموش کنم ... ول یکم م کم

 ! دهی! هر لحظه همراهمه ... زجرم م تونم

  

 شب ها یشه ! هنوز بعض ینم کهنه

 دونم چطور ی. نم نمیب یرو م کابوسش

 . رمیخو بگ باهاش



 نیدونم چطور ا ینم نکهیاز همه ا بدتر

 بذارم . من ونیرو با نامزدم در م هیقض

 پسم بزنه نکهیدوستش دارم ، از ا یلیخ

 ترسم !  یم

 نهمهیلطفا ... منو از ا دیکن کمکم

 کنم که کاری! چ نینجات بد یسردرگم

 با نامزدم یچطور دیخوب بشه ؟ با حالم

 بزنم که منو مقصر ندونه و رها نکنه حرف

 ؟ خ

 یلیبرام مهمه که باهام بمونه ! خ یلی

 " ! دارم دوستش

 یرو سند کرد و بعد به سرعت گوش امیپ



 لشیانداخت ... انگار که موبا زیم یرو رو

  

 تکه زغال گداخته بود و کف دستاش کی

 . سوزوند یم رو

 ! گفته بود ... رازش رو گفته بود بلخره

 ! داشت یبیعج حس

 اش نهیس یقفسه  خواستیانگار م قلبش

 هدف دور یبشکافه ! از جا بلند شد و ب رو

 و قیعم یزد ... نفس ها یچرخ خودش

 ... کرد آروم باشه ی. سع دیکش یدر پ یپ

 ! آروم کامل  

  



 . دیزنگ درو شن یبعد صدا و

 . ... تندتر شد یقلبش حت تپش

 رفت و با اف رونیسرعت از آشپزخونه ب به

 ، درو باز کرد . بعد پشت پنجره رفت و اف

... 

 ! ععییه -

  

🌺🌺🌺🌺🌺 

 که از طرف انجمن یزیعز دوست

 نیداد غامیدر ناشناس پ اینودهشت

 تا دیخودتونو برام بفرست یدیا لطفا

 �� . متشکرم میکن صحبت



#۱۶۱ 

 ... شد ی. باور نم دیکش یخفه ا غیج

  

 ... با دست خون اطیح یاومد تو پدرش

 ... شکمش گذاشته بود یکه رو یآلود

 . ولو شد نیزم کف

 : رونیب دیدو آرام

 ! بابا -

 زد . احمد سر بلند یبلند غیج ندفعهیا

 . ... آرام کنارش زانو زد نهیتا اونو بب کرد

 . شده بود وانهیوحشت د از

  



 ! یشده ؟ ... وا یشده ؟ چ یچــ... چ -

 کنه . احمد به کاریچ دیدونست با ینم

 : گفت یسخت

 ! ستین یچیه -

 ؟ دعوا ستین یچیکه ه یچ یعنی -

 ؟ یبا کس یکرد

  

 ! مارستانیمنو ببر بفقط  -

 ! تق

 آرام رو یشدن در آهن دهیبهم کوب یصدا

 در یکیجا پروند . به عقب نگاه کرد ...  از

 ! رو بسته بود اطیح



*** 

  

 نشسته بود ، دستاشو یصندل یرو

 نیزانوهاش و به کف زم یبود رو گذاشته

 : دیرو شن ییآشنا یکرد که صدا یم نگاه

 آرام جان ؟ -

 دیسرعت برگشت به طرف صدا ... مج به

 ! آرام بزاق دهانش ششی! اومده بود پ بود

 یاومد و کنارش رو دیقورت داد ... مج رو

 . نشست یصندل

  

 ! دهی؟ ... رنگت پر زمیعز یخوب -



 خوبم ، ممنون ! مگه تا ظهر کلس -

 امروز ؟ ینداشت

 تونم تو رو یکنسلش کردم . مگه م -

 ؟ طیشرا نیا یبذارم تو تنها

#۱۶۲ 

  

 دیزد . مج یلبخند مضطرب و ناراحت آرام

 آرام رو یجلو برد و بال شال مشک دست

 . شونه اش مرتب کرد یرو

 بابات چطوره ؟ -

 قیخوبه ! دکترش گفت زخمش عم -

 چیشکمش ه یداخل یو به اعضا ستین



 گهیدو ساعت د یکینزده !  یبیآس

 . کنن یم مرخصش

  

 ! گذشت ریبه خخب بازم خدا رو شکر  -

 بودن ؟ ریزورگ ...

 !؟ ایک -

 که باباتو با چاقو زدن ییابی وجودهمون  -

! 

 : سرش رو به چپ و راست تکون داد آرام

  

 ازش یزیدونم ... فکر نکنم ! چ ینم -



 ! آخه دنیندزد

 ! دخل مغازه اش رو زدن دیشا -

 ! اگه ینگفت از دزد یزینه ، بابا چ -

 ... کرده بودن حتما   یرو خال دخلش

 . ... ساکت شد و

  

 یپدرش ب شبیگفت ؟ د یداشت م یچ

 بود و مادرش یاز حد عصبان شیو ب لیدل

 رو کتک زده بود ... امروز هم با ررضایام و

 شده یشده بود . نه ازش دزد یزخم چاقو

 . ... داشت یتی... و نه خودش شکا بود

 یمادرش افتاد : م شبید یجمله  ادی



 ! کار دستمون داده باشه ترسم

 صورتش ... اون یجلو دیدست مج حرکت

 . دیکش رونیب الیفکر و خ از

  

 ! هویفکر  یتو ی؟! ... رفت ییآرام ، کجا -

🌺🌺🌺🌺🌺 

 ! هنوز به مامانم نگفتم -

 رو ؟ یچ -

 بابا دونهیمامانم صبح خونه نبود ... نم -

 ! خورده ! بهش هنوز نگفتم چاقو

  



 متفکر یلبش رو به حالت یگوشه  دیمج

 یآرام رو تو یانگشتا ندفعهیگرفت و ا گاز

 : گرفت و بعد گفت دستش

 ! به نظرم زنگ بزن بهش بگو -

 ... ترسم نگران بشه یم -

  

 خب نگو بهش چاقو خورده ... فقط بگو -

 مارستانیاومد ب یبد شده ! وقت حالش

 ... خودش

 !؟ یاحمد رّبان یهمراه -

 نگاه آرام و یپرستار ... رشته  یصدا با

 زودتر از آرام دیاز هم پاره شد . مج دیمج



 بلند یصندل یو از رو دیخودش جنب به

 . شد

  

 ! ، منم دییبفرما -

 ، اطلعات نییپا یطبقه  دیببر فیتشر -

 . کار دارن باهاتون .

 ونیبا استرس بند کوله اش رو م آرام

 : به چنگ گرفت و گفت انگشتاش

 ... حتما  به خاطر چاقو خوردن بابا یوا -

... 

  

 : شونه اش ینشست رو دیمج دست



 ! نگران نباش -

 : آرام نگاه کرد ... لبخند زد به

 . تو زنمیباهاشون حرف م رمیمن م -

 . بمون و فقط به مادرت زنگ بزن نجایهم

 ؟ باشه

 ! باشه -

  

 لبخندش رو تکرار کرد . انگشتاشو دیمج

 آرام و ی دهیرنگ پر یگونه  یرو دیکش

 . رفت

 و با نگاهش تا دیکش یقینفس عم آرام

 رو دیرفتن مج ریشد ... مس یکه م ییجا



 گرفت به مادرش میکرد . بعد تصم دنبال

 . بزنه زنگ

  

 در آورد و بشیج یرو از تو لشیموبا

 اش رو روشن کرد که متوجه شد صفحه

 . تلگرام داره یتو دیجد امیپ کی

 از طرف خانم دکتر یصوت امیپ کی

 ! روانشناس

#۱۶۴ 

  

 سرش . باور یکاسه  یتو دیجوش استرس

 از طرف مشاوره یزود نیشد که به ا ینم



 ! گرفته باشه پاسخ

 کوله اش بیج یسرعت از تو به

 وصل لشیدر آورد و به موبا شویهندرفر

 : کرد یرو پل یصوت غامیو بعد پ کرد

 کنم خدمت شما ، دختر یاول سلم م "

 ناراحت امتیو محترم ! با خواندن پ زیعز

 نیساله که ا کیاز  شتری. چون ب شدم

  

 شما رخ داده و شما به یتلخ برا اتفاق

 یمردم رو شتری! ب دیمراجعه نکرد مشاوره

 وسواس دارن و با شونیجسمان یسلمت

 به پزشک یماریب میعل نیتر کوچک



 . کنن یم مراجعه

 که دیشناس یواقعا  چند نفر رو م یول

 وسواس رو در مورد روح و روان نیهم

 ... داشته باشن ؟ خودشون

  

 که هیباعث خوشحال گرید یاز جهت اما

 میو تصم نیبا خود کنار اومد بلخره

 و دیبا روانشناس درد دل کن دیگرفت

 . دیریبگ مشاوره

 غم یمتأسفانه مبحث ازار و اذیت، مبحث  زمیعز

 فارغ یهر کس یاست که ممکنه برا زیانگ

 یدر لحظه ا تیجنس ایسن و سال  از



 یمخربش برا ریتأث ی... ول فتهیب اتفاق

 ماندگاره و اونو آزار یروان قربان یرو سالها

 ها یلی. خ زمیعز دیستی. شما تنها ن دهیم

  

 . حادثه گرفتار شدن نیکه به ا هستند

 ... رنیها تونستن و تلش کردن بپذ یلیخ

 زدن یها مانند شما دست به خودزن یلیخ

 حس یقربان شهیباعث م ازار و اذیتمعموال   .

 و گناه داشته باشه و خودش رو حقارت

 و دائما  در خلوت نهیبب فیکث یموجود

 ! سرزنش کنه و آزار بده خودشو

 ییبایز یدر صحبت شما من نکته  یول



 نیفرمود نکهی... و اون هم ا دمید رو

 خودش نشان دهنده نی! ا دیشده ا عاشق

  

 ی... و م دیکه شما مقاوم هست نهیا ی

 ! دیبه طور کامل خوب بش دیتون

 رو زیهمه چ یصوت لیفا کیدر  شهینم

 یکرد و گفت . از شما خواهش م خلصه

 به مطب من یبه صورت حضور کنم

 . میتا صحبت کن دییبفرما مراجعه

 انیب یجلسات بعد یبرا دیهم با نامزدتون

 . شناخته بشن یتیشخص پیاز نظر ت تا

 گم خدمتتون که اگر یم تیدر نها یول



  

 مسئله رو از زبان مشاور بشنون ، نیا

 " ! ممکنه باالتر بره رششونیپذ احتمال

*** 

#۱۶۵ 

*** 

 بود که به خونه باغ دیغروب خورش کینزد

 . دیرس یمیقد

  

 یبه دروازه  دهیرو درست چسب نشیماش

 به یشد . نگاه ادهیپارک کرد و پ یورود

 در انداخت و بعد یباز شده  ریزنج



 . در آورد بشیج یرو از تو لشیموبا

 یزودتر خبرش م دینگران بود ... با ارمغان

 . کرده دایکه محسن رو پ کرد

 الو ، فراز جان ؟ -

 . کردم دایمحسن رو پ -

  

 . دیارمغان رو شن قینفس عم یصدا

 کجاست ؟ -

 ... باشه ؟ خونه باغشه یخواستیکجا م -

 ! سگاش خلوت کرده با

 ها داخل برد و درو لهیم یرو از ال دستش

 باغ شد . ارمغان گفت میکرد و وارد حر باز



: 

  

 دلش یی! هر جا ایاز دستش ... خدا -

 !بهم خبر بده ؟ دینبا ی... حت رهیم خوادیم

 کاری... چ یتیتو که سر خونه زندگ -

 !؟ یدار بهش

 حداقل بهش بگو تلفنم رو ی! ول یچیه -

 ! بده جواب

  

 کهنه و یدرخت ها ونیرفت م شیپ فراز

 کیباغ . هوا کم کم داشت تار یقواره  بد

 محسن همه یسگ ها یشد . صدا یم



 : رو برداشته بود ... گفت جا

 ! بهش گمیم -

 . تماس رو تموم کرد و

 . دیکه رفت ... محسن رو د جلوتر

  

 شده دهیبر یکنده  کی یبود رو نشسته

 که یشیآت یبوته  یدرخت ، جلو ی

 کرده بود ... سگاش دور و برش درست

 . زدنیم پرسه

 رو که حس کردن ، بهیغر کی حضور

 واق واقشون شدت گرفت . دو یصدا

 . طرف فراز دنیدو تاشون



 یبودن ، ول ی... سگ ها وحش دینترس فراز

 . شناختن یم اونو

  

#۱۶۶ 

 به پشت سرش و فرازو دیچرخ محسن

 شیآت ی... بعد باز برگشت طرف بوته  دید

. 

 ونیم دیلبش رو کش یگوشه  فراز

 ... پس ارمغان راست گفته بود دندوناش

 سر یرو یمحسن قهر کرده ! دست که

 . و جلوتر رفت دیکش سگا

  



 لیداش محسن ؟ ... تحو یچطور -

 ! ما رو یریگینم

 نگاهش کنه ، طعنه زد نکهیبدون ا محسن

: 

 رهیو م ادیم ی... نفس یبه لطف جنابعال -

! 

  

 حال به خنده نیکرد و در ع رتیح فراز

 . افتاد

 پس ! ارمغان ینه بابا ... قهر کردنم بلد -

 ! از آدما یتو لب ... محزون یرفت گفتیم

 ... یاومد یشد جدا



 : وسط حرفش دیحوصله دو یب محسن

 ! کارت ی... برو پرو مخم نباش فراز  -

  

 درخت بلند شد و به یکنده  یاز رو بعد

 و درب و داغونش کیکوچ یخونه  طرف

 : فراز بس نکرد ... افتاد دنبالش ی. ول رفت

 چه خبر ؟ -

 ! احمدو خفت کردم و ستین یخبر -

 ... خط انداختم کمشیش یرو

 ! خب -

  

 ! خب به جمالت -



 که احمدو یگرفت افهیق نیا یاالن برا -

 نی؟! ... مگه تا حاال از ا یکرد یخط خط

 ؟ ینکرده بود کارا

 در خونه ، محسن یدر آستانه  درست

 نهیبه س نهیو درست س دیچرخ کدفعهی

 ... بود نی. نگاهش خشمگ ستادیفراز ا ی

 ینگاه رو تو نیا چوقتیجا خورد . ه فراز

 . بود دهیمحسن ند یها چشم

  

 !ها ؟ چته ؟ -

 دختره شوهر داره ؟ یدونست یتو م -

#۱۶۷ 



 ... نگفت یچیچند لحظه ه یبرا فراز

 منقبض و یناگهان یلیصورتش خ عضلت

 حرف متنفر بود نیشده بودن . از ا یسنگ

  

 مرد کیفکر که  نیمتنفر بود ! از ا ...

 ... کهیبه آرامش نزد گهید

 ! شوهر نداره -

 اف ... هر یخورده ... ب ینیرینامزد ... ش -

 مرد کیکه  ی! ... خبر داشت یسسشعر

 دختره یزندگ یتو یبرگشته ا بخت

 ؟ هست

  



 سکوت کرد ... محسن از سکوتش فراز

 نیی. سرش رو پا دیرو فهم یچ همه

 : گرفته گفت یو با لحن انداخت

 ! بهم ینگفته بود -

 فراز دوباره رو چرخوند و وارد خونه شد از

 : فراز هم پشت سرش وارد شد ... گفت .

 نگم ؟ ایبگم  کردیم یمگه فرق -

  

 : محسن باال رفت یصدا

 تو ی! ... اگه برا کنهیمن فرق م یبرا -

 ... ستیمهم ن زایچ نیا

 نیمن ا یبرا ی؟! ک یگیمزخرف چرا م -



 !مهم نبوده ؟ زایچ

 !هه ! پس مهمه ؟ -

  

 رو در یآرام فرق داره ! من قبل  همه چ -

 ! بهت گفتم موردش

 رو یپرت نگو ... که همه چچرت و  -

 یفراز ! بهم گفت ی؟ ... منو خر کرد یگفت

 ... االن یدختره پرده اش رو زد هی

 فراز باعث شد محسن یرک و عصب نگاه

 ... دیکش یقیادامه نده . نفس عم گهید

 مبل کهنه و فنر در رفته نشست و یرو

  



 یخودش روشن کرد . کم یبرا یگاریس

 : گفت یآروم تر شد ... با لحن خسته ا که

 یفراز ... از هر طرف ستیدرست ن نیا -

 یخوایکنم ... زن مردمو م ینگاهش م که

 ... رونیب یبکش کنارش از

 : جوابش رو داد یبا لحن تند فراز

 ! ستیزن مردم ن -

  

 چرا هست ! ناموس مردمه ! ناموس -

 با کلمه ها یتونی... نم ستین یشوخ

 ! یو محوش کن یراه بنداز یباز یشامورت

 هم یرو یعصب یپلکاشو به حالت فراز



 : فشرد

 یکه پسره وقت یدونیبهرحال ... م -

 ! کنه یرو ولش م هیقض بفهمه

  

 دیآدم بود ... شا دی؟ شا یدونیاز کجا م -

 ! داشت ... ولش نکرد شعور

 بگه ... محسن ادامه یزیخواست چ فراز

 : داد

 ! ... خب یگیتو راست ماصل  باشه ...  -

 شیاول بفهمه و ولش کنه ... بعد پا پ بذار

 عالمم اگه تا تهش بی وجود ندفعهی! ا بذار

 ! نمونم پات



  

 !؟ یستیاالن پام ن یعنی -

🌺🌺🌺🌺 

 

 با خشم دو پک محکم و پشت سر محسن

 گرفت و دودش رو قورت گارشیاز س هم

 یگاریس ریز یتو گاروی... بعد ته س داد

 و پر از خاکستر خاموش کرد . صاف فیکث

 : فراز یچشم ها یزد تو زل

 داستانو نیا یپ گهی... د یاگه داِش من -

 دختره با نامزدش فی! بذار تکل رینگ

 ... بشه اول مشخص



  

 یموند . ول رهیبه فراز خ یپاسخ منتظر

 با لجاجت ساکت موند و با سکوتش فراز

 کوتاه اومدن یبرا یقصد چیداد ه نشون

 . نداره

 تمام وجود محسن رو یمسموم احساس

 کرد ... از جا بلند شد و رفت مقابل تلخ

 یچشم ها یشد تو رهی. خ ستادیا فراز

 که ییرنگش ... چشم ها یخاکستر

 شهینگاه مادرشون رو هم یو تلخ یسرد

  

 . دستاشو کردیم یذهنش تداع یتو



 : شونه هاش ... گفت یرو گذاشت

 من ی! ول یفراز ... برادرم یتو برادر من -

 یکردم ! ... من لقمه گذاشتم تو بزرگت

 ... کردم تتی... من ترب دهنت

 فراز شدت یشونه ها یدستاش رو فشار

 : گرفت

  

 کردم ، مواد شرط بندیکردم ،  یمن دزد -

 . داشتم می... هزار خلف تو زندگ فروختم

 یلیکار تو .. ترسناکه ! خ نیا یول

 دی... تو با ستیانصاف ن نی! ا ترسناکه

 یمن ، نه اون بابا هی! شب یمن باش هیشب



 ! زتیهمه چ یب

 اومد ، یم ادشیکه محسن  ییجا تا

 فراز بدتر از یبرا ینیتوه چیه چوقتیه

 تا شهیشدن با پدرش نبود . هم سهیمقا

 ، شدیم دهیوسط کش یهرمز حاتم اسم

  

 ادی... فر ختیریکرد ... بهم م یداغ م فراز

 . دیکش یم

 ... ! ... یچی... ه نباریا یول

 که کم کم یاش ... و قطره اشک رهیخ نگاهِ 

 ... کرد دنیچشم هاش شروع به رقص ته

 بار قبول نیاول یقبول کرده بود ! برا انگار



 ... و همه هیبود که پسر هرمز حاتم کرده

 خونش به یرو تو فشیکث یهوس ها ی

 ! برده ارث

  

 کنه یم یفیدونست داره کار کث یم فراز

 دادیو باز هم داشت ادامه م دونستی... م ؟

. ... 

 هیر یبرا دونستیکه م یگاریس مثل

 ی... مثل الکل دیکش یضرر داره و م هاش

 یو باز م کنهیش مگیجدونست  یم که

 ... یا گهید ادی... مثل هر اعت دینوش

  



 به لیفکر کردن به آرام براش تبد انگار

 یشده بود ... بو کردن موهاش تو ادیاعت

 ... یقی... تصور داشتنش ، به هر طر الیخ

 شونه هاش یمحسن رو از رو یها دست

 زد و از جا بلند شد ... به سرعت ، پس

 ... نگاه کنه یزیبه چ گهید نکهیا بدون

 . ... و رفت دیرو کش راهش

  

 یقینفس عم دیام یخسته و ب محسن

 کاناپه یزد و رو ی... باز چرخ دیکش

 ... نشست

 . ... رو روشن کرد یبعد گاریس



*** 

#۱۶۹ 

 : هشتم فصل

  

 ، دیا دهیند یصدمه ا ای: آ دمیاز او پرس "

 داد یکردم داشت فحش م ی؟ تصور م آقا

 لب ریز دی. شا ستمیمطمئن ن یول ...

 " ... شد یکه باعث م خواندیم یورد

 ! هووف

 زشیم یو کتابو رو دیکش یکلفه ا نفس

 که داشت یتیاون موقع یکرد . تو رها

 روچستر ی" و آقاریا نیکتاب "ج یحت



  

 تونستن ذهنش رو یهم نم محبوبش

 . آروم کنن یکم

 یتو یبلند شد و چند قدم یصندل یرو از

 قدم زد . سه روز از چاقو خوردن اتاقش

 گذشت ... سه روز در سکوت یم پدرش

 ! پدرش ساکت بود و مادرش محض

 مثل قبل گهیهم د ررضایام ی. حت دلواپس

 . نداشت . آرام هم دلواپس بود طنتیش

  

 به آرامش قبل از یهمه چ ییجورا هی

 دیدونست با یشباهت داشت ! نم طوفان



 ! رو بکشه یچ انتظار

 دیبلند شد ... مج لشیزنگ موبا یصدا

 ! اون روزهاش ی! تنها دلخوش بود

 الو ، جانم ؟ -

 ؟ ی. خوب زمیسلم عز -

  

 ؟ یخوبم . تو خوب -

 ! یخوب یگفت یجور هی -

 ؟ یچه جور -

 هم خوب یلیکه انگار خ یجور هی -

 ! یستین



 پشت شوییخرما یو موها دیخند آرام

 . فرستاد گوشش

  

 ... یگی! راست م دونمینه ، خوبم ... نم -

 ! نداره حالم یفیتعر

 !چرا ؟ -

 : بچه ها نق زد نیو ع دیلب ورچ آرام

 ! حوصله ام سر رفته -

  

 ... و آرام ادامه دیهووم کشداِر مج یصدا

 : داد

 خوامیدلم گرفته ... همش م نقدریا -



 ! کنم هیگر

 : گفت یناگهان یلیخ دیمج

 !؟ یندار یخب ... فعل  کار یلیخ -

 : جا خورد آرام

  

 !؟ دیواه ... مج -

 : دیخند دیمج

 ! خداحافظ خوشگل خانم -

 . تماس رو تموم کرد و

#۱۷۰ 

  



 یداره دو تا شاخ از رو کردیحس م آرام

 دیرفتارو از مج نی! انتظار ا ادیدر م سرش

 باال انداخت و بعد بلند ی. شونه ا نداشت

 . رفت رونیو از اتاق ب شد

 . وقت شب خونه کامل  ساکت بود اون

 آباژور و چراغ کیچراغ ها به جز  ی همه

 . آشپزخونه خاموش بودن یتو

  

 آشپزخونه زیخانم نشسته بود پشت م یمل

 یچونه اش و ب ریدستش رو زده بود ز ،

 در یرو دهیچسب یبه عروسک ها هدف

 . کردینگاه م خچالی



 یو دستش رو رو ستادیکنارش ا آرام

 خانم نگاه یمادرش گذاشت . مل ی شونه

 . زد یبهش و لبخند خسته ا کرد

 ؟ یداریهنوز ب -

  

 !؟ یداری. تو چرا ب ومدی یخوابم نم -

 . دیکش یخانم آه یمل

 تونم یسرمه ... نم یتو الیفکر و خ -

 ! رمیبگ آروم

 کنار یصندل یگفت و بعد رو ینچ آرام

 . نشست مادرش

 نگفته بهت ؟ یچیهنوز ه -



  

 یکلمه ! ... انگار روزه  کی یحت -

 ! گرفته سکوت

 ... فتادهین یواقعا  اتفاق مهم دیخب شا -

 ! ذهنت رو مشغولش نکن یالک

 ادتی چوقتیچطور نکنم مادر ؟ ... تو ه -

 مظلوم و کم حرف بشه نقدریاحمد ا ادیم

 !؟

  

 ! ومدی ینم ادشیسکوت کرد ... نه !  آرام

 دهانش رو قورت داد و لبخند کم بزاق

 : به لب زد یجون



 خدا بزرگه مامان جون ... انشاهللا که -

 ! نشده یزیچ

 شونه یجا بلند شد و بازم دستش رو رو از

 : خانم گذاشت و ادامه داد یمل ی

  

 چشمات گود ریپاشو قربونت برم ... ز -

 ! ! برو بخواب افتاده

 کار مونده رو دستم ... ظرفا رو نهمهیا -

 ! هنوز نشستم

 شونه اش خم کرد و با یسرش رو رو آرام

 : و ناز گفت خنده

 جون ؟ خودم یمگه دخمرت مرده مل -



 ! ندازمی... آشپزخونه ات رو برق م نوکرتم

  

 زد و دستش یخانم لبخند کم جون یمل

 : دست آرام و گفت یگذاشت رو رو

 نیبه ا یایدن یدخمرم بشم ... تو یفدا -

 ! انگار فقط تو رو دارم یبزرگ

#۱۷۱ 

 لبخند پر یدلش سوخت ، ول آرام

 رو حفظ کرد . مادرش رو با صد طنتشیش

  

 اتاقش تا یقربون صدقه فرستاد تو تا

 یگذاشت تو ی. بعد هندزفر بخوابه



 مورد علقه یها یقیموس ستیو ل گوشش

 کرد و مشغول یرو پل لشیموبا یتو اش

 . شد یزکاریتم

 آبچکون یظرف ها رو شست و تو اول

 کرد زیاجاق گاز رو تم ی. بعد رو گذاشت

 نتیکاب یو کانتر و همه  زیم یبعد رو ...

 یبه گلدوِن پتوِس تو یرو . حت ها

 کف خواستیآب داد . م آشپزخونه

  

 زنگ لشیبکشه که موبا یها رو تِ  کیسرام

 . بود دی... دوباره مج خورد

 ! الو ، سلم -



 ؟ زمیعز یخواب بود -

 ! نه -

 دم در ؟ یایلحظه ب هی شهیم -

  

 : دیوار باال پر کیآرام اتومات یابروها

 !وقت شب ؟ نیجانم ؟ ا -

 ! من دم در منتظرتم -

 ی! من نم دنیخواب نایآخه مامانم ا یول -

 ... تونم

  

 ... دیچیگوشش پ یبوق آزاد که تو یصدا



 . تماس رو قطع کرده دیمج دیفهم

 رو از یهندزفر یها یگفت و گوش ینچ

 . آورد رونیگوشش ب یتو

 چوقتیدوازده شب شده بود ... ه ساعت

 رونیساعت از شب ب نینداشت که ا سابقه

 کوچه یگفته بود تو دیمج ی. ول بره

 . منتظرشه

  

 به مامان و یرفت و سر نیپاورچ نیپاورچ

 . زد ... هر دوشون خواب بودن باباش

 همون یاتاقش ... رو یرفت تو یواشکی

 کی شیگل گل یشرت و شلواِر راحت یت



 ، دیبا شال پوش یزرد خردل یپانچو

 یرو برداشت و رو لشیو موبا دشیکل

 . رفت رونیپاهاش از خونه ب نوک

 ... بود ستادهیکوچه ، دم در ا یتو دیمج

 ییرنگارنگش و دمپا پیآرام با اون ت یوقت

  

 بزرگ تر از پاهاش درو باز زیدو سا یها

 ... اومد رونیو ب کرد

 . لبخند زد اریاخت یب

 یشالش فرستاد و با نگران ریموهاشو ز آرام

 : گفت

 افتاده ؟ یشده ؟ اتفاق یزیچ دیمج -



 : مخوف گفت یبا لحن دیمج

  

 ! اتفاق وحشتناک هیآره ...  -

 درشت و یچشم ها یترس رو که تو برق

 و صورتش رو دی... خند دیآرام د قشنگِ 

 کرد و ادامه کیبه صورِت اون نزد کامل  

 : داد

 ! دلم برات تنگ شده بود -

#۱۷۲ 

  

 ... نگاهِ  دیغش غش از ته دلش خند آرام

 یُسر خورد رو دیو عاشق مج میمل



 . قشنگش یلب ها یانحنا

 ! ... کاِرت دارم نیماش یتو میبر ایب -

 داری! بابام ب یبه خدا قسم تو خل دیمج -

 ! منو کشهیم ستمیمن ن نهیو بب بشه

 مچ دسِت آرام رو گرفت و شروع دیمج

 و آرام رو هم نیطرف ماش دنیبه دو کرد

  

 خودش کشوند . آرام لخ لخ کنون با دنبال

 گله گشاد دنبالش یها ییدمپا اون

 تونست خنده اش یو همزمان نم رفتیم

 . کنترل کنه رو

 دیسر کوچه ... سوار شدن . مج دنیرس



 : گفت

 دنبال دمیکه من تو رو کش یاونطور -

 فکر کرده دخترِ  دهید ی... هر ک خودم

 ! ازش دنیاحمد آقا رو دزد خوشگلِ 

  

 ؟ میحاال قراره کجا بر -

 ! جا چیه -

 !ها ؟ -

 کردیگرد شده نگاهش م یبا چشم ها آرام

 عقب یصندل یخم شد و از رو دیمج که

 در آورد و گذاشت یپر از خوراک لونینا هی

 . آرام یپاها یرو



  

 ! حوصله ات سر رفته یگفته بود -

 ! به خدا یا وونهی... د دیمج -

 یخوراک لونینا اقی.بعد با اشت دیخند آرام

 یکرانچ یو رو کرد و بسته  ریرو ز هاش

 . در آورد رو

 و با نیزده بود به در ماش هیتک دیمج

 نیکرد . چقدر ا ینگاهش م یمحو لبخند

 رو دوست داشت ... هر حرکتش رو دختر

 ! دیپرست یم

 رفتنش رو ، نگاه کردنش ... حرف راه

 نیاز ته دلش که ع یخنده ها ای...  زدنش



 . بود نیکبوترا سبک و دلنش یبغبغو

#۱۷۳ 

  

 نصف راهو که اومدم ... کاش گمیم -

 ! رو کامل کنم پروژه

 !هووم ؟ -

 ! گمیدختر احمد آقا رو م دنیدزد -

 : لبخند زد آرام

  

 !مگه ؟ هیراحت نیبه هم -

 ... چقدر عاشقتم یاگه بدون -



 ! دل به دل راه داره -

 ؟ یتو هم عاشقم یعنی -

  

 ... ابروشو باال گرفت طنتیبا ش آرام

 دنیشن یچقدر تشنه  دیمج دونستیم

 هیگفت ...  ینم یجمله است ! ول نیا

 نیا نکهیاومد از ا یخوشش م ییجورا

 . رو کش بده ! براش لذت بخش بود لحظه

 لبخند زد ... و بعد ناگهان متوجه شد باز

 ! کرده رییتغ نشونیب یزیچ

 یکرد ... ول یهنوز هم نگاهش م دیمج

 که انگار در زمان ییایمسحور و رو اونقدر



 .  نبود

  :اشک آرام رو پس زد و آهسته گف دیمج

 کردم ؟ تتی؟ ... اذ هیچرا گر -

 : گفت آرام

 ! نه ! نه -

 یشد تو رهی. خ دیاش خند هیگر ونیم و

 یفاصله م نی... از ا دیمج یها چشم

 یخودشو تو ریانعکاس تصو تونست

 . نهیبب دیمج ی رهیت یها مردمک

  

 روز قلبت رو کیترسم ...  یفقط م -

 ! بشکنم



 : زد که ذوبش کرد یلبخند دیمج

 کی؟ ... فقط در  یقلبم رو بشکن -

 ، اونم یقلبم رو بشکن یتون یم صورت

 ! ... دوستم یدوستم ندار یبگ نکهیا

 آرام ؟ یندار

 ... وجودم یوجود ... با همه  یبا همه  -

 ! از خودم دوستت دارم شتریب یحت

*** 

 خوش یو رژ لب گلبه ستادیا نهیآ یروبرو

 کیلب هاش غلتوند ...  یرو رو رنگش

 به یقیبه عقب رفت و نگاه دق یقدم

 یانداخت . بعد مداد چشم مشک خودش



  

 .دیمژه هاش کش فیرد یبرداشت و رو رو

 بجنگه ... بره مشاوره ، حرف خواستیم

 بگه و دیرازش رو به مج خواستی... م بزنه

 ! داشتنش بجنگه یبرا همچنان

 رو از فشیو بعد ک دیکش یقیعم نفس

 . رفت رونیتخت برداشت و از اتاق ب یرو

  

 یمبل روبرو یخانم نشسته بود رو یمل

 رو چشماش بود و نکشی... ع ونیزیتلو

 : . آرام گفت خوندیالجنان م حیمفات داشت

 ؟ یندار ی... کار رونیب رمیمامان من م -



 ... خانم در لحظه جوابش رو نداد یمل

 اش رو کامل و با حوصله خوند و صفحه

 صفحه رو تا زد و اونوقت یگوشه  بعد

 . رو بلند کرد سرش

  

 ؟ یبر یخوایکجا م -

 لپش رو از داخل گاز گرفت و به آرام

 : سر هم کرد یدروغ سرعت

 ... شده دایخوب پ یکار تیموقع هی -

 ! یمصاحبه حضور رمیم

 باشه مامان جون ، برو به سلمت . فقط -

 دیخر یکم هیراهت اگه فرصتت شد  سر



 ... دارم

  

 ؟ یدیچه خر -

 ... و کشک و خوامیم یرشته آش -

 آرام یابرو یباال انداخت . گوشه  یا شونه

 : دیپر باال

 ؟ یآش رشته درست کن یخوایم -

  

 درستنذر دارم مامان ! چند کاسه آش  -

 خدا حال دمیها ... شا هیبدم به همسا کنم

 ! روز ما رو دوباره روبراه کرد و

 دلش سوخت و احساس خجالت کرد آرام



 کرد یم ریآسمونا س یداشت تو نکهیا از

 دلواپس و ینطوریمادرش ا کهیحال در

 . بود ناراحت

 : زد و گفت یناراحت و معذب لبخند

  

 که الزم یچشم قربونت برم . هر چ -

 برگشتم ، یکن ... وقت ستیرو ل یدار

 . دارمیبابا برم یاز مغازه  رمیم

 . بعد دیمامانش رو بوس یشد و گونه  خم

 . کوتاه ازش جدا شد یخداحافظ کی با

 ، دیآل استارش رو پوش یدر کفش ها دم

 شونه اش جابجا کرد یکوله اش رو رو بند



 گذشت . ذهنش مشغولِ  اطیاز وسط ح و

 ... حواس درو باز کرد که یبود ... ب پدرش

  

 ! عییه -

 یدرست جلو کلیه یپسر جوون قو کی

 یدرشت رو یبود ... با خالکوب ستادهیا در

 و رهیکوتاه و نگاه خ یلیخ یو موها گردن

 : ... . گفت گستاخش

 خونه است ؟ یاحمد ربان -

  

 بدنش افت یشد ، دما یدل آرام خال ته

 . آب دهانش رو به زور قورت داد و با کرد



 : گفت یفیضع یصدا

 ! رینخ -

 زد به چارچوب و هیتک یادب یبا ب پسره

 : گفت

 ارهیرو ب فشیکنم تا تشر یخب صبر م -

! 

  

 و رونینفس لرزونش رو فوت کرد ب آرام

 یقدم به عقب برداشت . بعد کامل  ب کی

 در ی... ول دیبرنامه درو بهم کوب یو ب فکر

 پسر خورد و بعد به سمت یشونه  به

 . برگشت وارید



🌺🌺🌺🌺🌺🌺 

 و با وقاحت صداشو اطیح یتو دیپر پسره

 : برد باال

 یایاز سوراخ موشت م یاحمد ربان -

 ... ای رونیب

  

 به مغز آرام هجوم آورد . متنفر و خون

 رو وارید یبلند گوشه  یآلود پارو خشم

 و بلندش یچوب یزد و بعد دسته  چنگ

 گردن پسره ریسلح سرد ز کی نیع رو

 . گرفت

 ... ، واگرنه رونیاز خونه مون گمشو ب -



 یکن یم یچه غلط یدار نیحس ریام -

 تا رونیب ایلشت رو جمع کن ب ی! تنه ؟

 ! دستت ندادم کار

  

 کی یو کلفه  نیخشمگ یعربده  یصدا

 عقب نیحس ری... باعث شد ام گهید مرد

 : کنه ینینش

 ! بله محسن خان -

 یرو از چشم ها زشیتند و ت نگاه

 خارج اطیآرام گرفت و بعد از ح نیخشمگ

 یماده ببر زخم کی نی. آرام ع شد

 . رفت تا درو ببنده دنبالش



  

 ... بود ستادهیکوچه ا یتو گهیمرد د کی

 کیسال بود و تنومند .  انهیم یکی نیا

 به آرام نگاه کرد و بعد سرش رو لحظه

 : انداخت نییپا

 دارن ؟ فیاحمد آقا تشر -

 : خصمانه جوابش رو داد آرام

 ! ستینه ، ن -

  

 ! دم در انیلحظه ب هی دیبهشون بگ -

 از خشم و نفرت دندان قروچه کرد و آرام

 بهش



 : دیتوپ

 زنمی! واگرنه زنگ م نجایاز ا دیگمش -

 ! سیپل

  

 یبگه ، ول یزیدهان باز کرد تا چ مرد

 باز شدن در سالن به گوششون یصدا

 ... دی. آرام بلفاصله به عقب چرخ خورد

 : اومد اطیح یخانم تو یمل اول

 گهید نیک نایخدا منو مرگ بده آرام ! ا -

 ؟ نجایچه خبر شده ا ؟

 پشت سرش احمد اومد ... هراسون و و

 که با عجله ینطوریزده ! هم شتاب



  

 کرد ، یم ورشیپول ینایآست یتو دستاشو

 : سمت در رفت و گفت به

 محسن خان ... محسن خان من نوکرتم -

 !؟ یکن یم کاریچ نجایآخه ا !

#۱۷۷ 

 به شماره یلرزونش ... نفس ها یدستا

 یاش ... مردمک چشم هاش که تو افتاده

 ... دیلرز یسرش م ی کاسه

  

 ختیاش ر نهیس یتو یآرام هر قلب

 . نییپا



 از دستت فرار خوامیمحسن خان مگه م -

 هی ی؟ چرا منو سکه  هیکارا چ نی؟ ا کنم

 !زن و بچه ام ؟ یجلو یکن یم پول

 یو باز با نگاه دیکش یقینفس عم محسن

 : به سمت آرام ... گفت کوتاه

  

 و ستمیبه دختر خانم بگو من شر خر ن -

 ی! ... بعد دو نفر ستیمزاحمت ن قصدم

 ! میبزن حرف

 با مکث نگاهش رو از محسن گرفت احمد

 : دیبه سمت آرام چرخ و

 ! خونه ... مادرت هم ببر یبرو تو -



 : بگه یزیخواست چ آرام

  

 ... یول -

 که یآقا دوسِت منه آرام ! کار نیا -

 ! رو انجام بده گفتم

 مرد نی؟! آرام شک نداشت ا دوستش

 که باعث چاقو خوردن هیهمون کس یلعنت

 !تونست بگه ؟ یم یچ یشده . ول پدرش

 کرد ، با نفرت از احمد رودرو رها  ...

 : و به سمت مادرش رفت چرخوند

  

 ! مامان ... ظاهر آقا دوستشه میبر ایب -



 خانم با یداشت . مل شین کلمش

 ینگاهش کرد . آرام بازو یسرگردون

 رو گرفت و اونو دنبال خودش مادرش

 یخانم با نگران یخونه . مل یتو کشوند

 : گفت

 نیمادر ؟ ... بابات از ا یچه دوست -

 آخه سر صبح اومده هیک نینداره ! ا دوستا

 !ما ؟ یخونه  در

  

#۱۷۸ 

 مبل یبه سرعت کوله اش رو رو آرام

 . ستادیو پشت پنجره ا دیو بعد پر انداخت



 یکنار زد و تو اطیپرده رو با احت ی گوشه

 زد . باباش و محسن دم در دیرو د اطیح

 یجد یبودن ... محسن با حالت ستادهیا

 دادیگفت و دستش رو تکون م یم یزیچ

. 

  

 : خانم گفت یمل

 ده آرام ! نکنه یبد م یمن دلم گواه -

 ... که باباتو با چاقو هیآدم همون نیا

 ! نگو مامان یچیلحظه ه هی -

 خانم به سرعت سکوت کرد . آرام یمل

 پنجره رو باز کرد و گوش یال یواشکی



 یشد صدا یواقعا  نم ی... ول خوابوند

 . دیرو شن گفتگو

  

 ... که چطور احمد نهیتونست بب یم فقط

 یقابل باور ریغ زیشد ... انگار که چ مات

 . بود دهیشن رو

 . ... قلب آرام تند شد تپش

 که دیگفت ... محسن چرخ یزیچ احمد

 احمد دستش رو گرفت . تند و ی... ول بره

 باال یگفت ... صداش کم یم یزیچ تند

 . بود رفته

  



 پدرش یتونست باور کنه ... ول ینم آرام

 ! کرد یداشت التماس م انگار

 : خانم گفت یمل

 گن ؟ یدارن م یچه خبره آرام ؟ چ -

 : زمزمه کرد آرام

  

 ! دونم یدونم ! نم ینم -

 که بلخره محسن دستش رو از دیبعد د و

 . ... احمد آزاد کرد و رفت یدست ها نیب

 به دیبود ... بعد چرخ ستادهیدم در ا احمد

 یکرد تو ری. نگاِه مستأصلش گ عقب

 ... آرام پشت پنجره یها چشم



 نشست . انگار اطیهمونجا کف ح بعد

 . ... زانوهاش توان وزنش رو نداشتن گهید

  

*** 

 . داشت درد

 یم شیآت یبند وجودش انگار تو بند

 بود که حس ختهی. انقدر اشک ر سوخت

 چشم هاش خون دلمه بسته یکرد تو یم

. 

 ... شد ... هق زد دهیبه عقب کش موهاش

 یزده بود که حنجره اش م غیج نقدریا

 . هجوم درد به لگنش ... خونِ  سوخت



  

 ینفس نفس زدن ها ی... صدا زیانگ نفرت

 ... گوشش خیب یلعنت اون

 باز و ییشده ! با چشم ها میخودش تسل و

 ... کیبه سقف تار رهیشده خ مسخ

🌺🌺🌺🌺🌺🌺 

#۱۷۹ 

 از سیتنش خ ی. همه  دیاز خواب پر هوی

 دهیچیکه پ یبود ... و درد وحشتناک عرق

 . شکمش ریدر لگنش و ز بود

  

 پاهاش کنار یزده ملفه رو از رو وحشت



 لباسش و یخون رو یلکه  دنیو با د زد

 . دی... وحشت زده از جا پر تشک

 یو درد آلود نیسنگ یماهانه ها معموال  

 بدتر بود یلیانگار خ ندفعهیا ی... ول داشت

 ! شده ازار و اذیتکرد باز بهش  یحس م .

 . افکارش و بدنش نداشت یرو یاریاخت

  

 رو پس شیشونیپ یزده عرق رو وحشت

 ، دیلرز یکه م ییو بعد با دست ها زد

 . تخت رو جمع کرد یرو ی ملفه

 رفت . هوا یخواب راه م یداشت تو انگار

 . حمام رفت یبود . تو شیگرگ و م هنوز



 داشت ذهِن تب زده اش رو متمرکز یسع

 . کنه

 خیشر شر آب  یآب رو باز کرد . صدا ریش

 دیحمام لرز به شونه هاش انداخت . با کف

  

 یشست ؟ ... ول یرو با دست م ملفه

 ! تنش نبود یتو جون

 یم کاریچ دی! با ایکرد ؟ ... خدا یم چکار

 ؟ کرد

 ساق دستش رو صالیشدت درد و است از

 خم شد و یشکمش چسبوند و کم یرو

 هویکه  دیزد . بعد به عقب چرخ هق



 . مادرش در اومد ی نهیبه س نهیس

 ! عیییه -

  

 خانم درست وسط چارچوب در یمل

 . بود ستادهیا

 یم کاریحمام چ یوقت صبح تو نیا -

 !؟ یآرام جان ؟ خواب نما شد یکن

 که یسر جا خشکش زده بود ... با بدن آرام

 یباز ... . مل مهین یکرده بود و دهان خی

 آرام رو یحمام ... بازو یاومد تو خانم

 : دیو باز پرس گرفت

  



 آرام ؟ چته تو ؟ یخی نقدریچرا ا -

 یگوشه  یخون ینگاهش به ملفه  و

 جواب فیعض ییافتاد . آرام با صدا حمام

 : داد

 ... دمیمن ... مامان ... خواب د -

 ؟ یماهانه شد -

  

 : خانم گفت یباز هم هق زد . مل آرام

 یم ینطوریفدات بشم ! چرا ا یاله -

 !؟ یلرز

 ! ملفه رو بشورم دیبا -

 یگ یم یدار یحالت ؟ ... چ نیبا ا -



 !؟ آرام

#۱۸۰ 

  

 . زد یگفت و آرام رو کنار یخانم نچ یمل

 آب رو گرم و سرد کرد ... بعد ملفه اول

 حمام برداشت . آرام یاز گوشه  رو

 کرد لرزش یبغلش زد و سع ریز دستاشو

 : خانم گفت یرو کنترل کنه . مل بدنش

 نیماش یتو ندازمیم نویمن ا -

 ... بعد برو ری. تو دوش بگ ییلباسشو

 ! بخواب

  



 سرش یحرف گوش کن یمثل بچه  آرام

 دست یخانم با دلسوز یتکون داد . مل رو

 آرام و یکرده  خی یگونه  یرو گذاشت

 : گفت

 ! یایکنم تا ب یبرات قرص هم آماده م -

 پشت در ذارمیهم م لباس

 ! رونیب ایو ب ریفقط زود دوش بگ !

 . رفت و درو بست رونیاز حمام ب بعد

  

 رو شرتشیاول ت یبا حالت چندشناک آرام

 لباس شخصیتن در آورد و بعد شلوار و  از

 آلودش رو . حالش از خودش بهم خون



 شهیبود ... هم فی. چقدر کث خوردیم

 ایدن یآب ها یبود ! اگه با همه  فیکث

 ینم زیشست باز هم تم یرو م خودش

 ! شد

 آب انیجر ریدوش رو باز کرد و ز دوباره

 هم فشرد و هق ی. پلکاشو رو ستادیا داغ

 ... زد

  

 . ... ته قلبش هق زد از

*** 

 ؟ یبهم زنگ بزن یتونی. م زمیسلم عز -

 ؟ یسر کلسم عشقم . کار واجب دار -



 . نه . فقط دلم تنگ شده بود -

 دیمج یقلب و بوسه رو با بغض برا کرِ یاست

 متکاش یرو رو لشیکرد . بعد موبا ِسند

 . و از جا بلند شد انداخت

  

 هفت عصر بود و هوا رو به کینزد ساعت

 دلِ  یگار غم عالم رورفت . ان یم یکیتار

 . دوست داشت سرش کردیم ینیسنگ آرام

 بزنه ... از ته غیو ج رونیاز پنجره بده ب رو

 . بزنه غیج قلبش

 از صبح یکم دیشا شیجسمان تِ یوضع

 یو روان یاز نظر روح یبود ، ول بهتر



 ! داغون بود داغونِ 

  

 شد ؟ چرا یچرا فراموشش نم دیفهم ینم

 رفت یاز ذهنش نم اذیتازار و اون  ی خاطره

 !کرد ؟ یچرا رهاش نم ؟

 کرد . در اون یداشت خفه اش م بغض

 ... ! براش رنگ باخته بود ایتمام دن لحظه

 ... فقط اون بود خواستیرو م دیمج فقط

 . تونست حال آرام رو خوب کنه یم که

 ! ... نبود فیح یول

  

 تا بغضش رو دیکش یقینفس عم آرام



 مادرش رو یکنه . بعد شال بافتن کنترل

 شونه هاش انداخت و از یو رو برداشت

 رفت رونیب اتاق

#۱۸۱ 

 هال نشسته یرضا تو ریخانم و ام یمل

 . کردن یرو تماشا م و سلایر بودن

 نگاه کرد به آرام و چشماش گرد ررضایام

 : شد

  

 !؟ یشد یشکل نیاِه ... تو چرا ا -

 یحال و هوا یتو نقدریجا خورد . ا آرام

 رفته بود از ادشیغرق بود که  خودش



 یبه خودش نگاه کنه . نم نهیآ یتو صبح

 . رضا رو ریمنظور ام دیفهم

 آرام و یدگیخانم نگاه کرد به رنگ پر یمل

 یکبودش ... از جا بلند شد و بازو یها لب

 : رو گرفت و گفت آرام

  

 مامان جون ... االن برات نیبش ریبگ -

 ، ته ارمیکنم م یست منبات در ییچا

 . گرم بشه دلت

 رضا ریمبل نشست . ام یرو عانهیمط آرام

 : گفت

 ! اریبرا منم ب -



 : خانم غرغر کنان گفت یمل

  

 ؟ ... اون دختره رنگ ارمیتو چرا ب یبرا -

 ! رو نداره به

 . آشپزخونه یرفت تو و

 : هم و گفت یتو دیرضا اخماشو کش ریام

 مامان چه نامرده ؟! ... تو رو از ینیب یم -

 ! دوست داره شتریب من

  

 و آب کشینگاه کرد به برادِر کوچ آرام

 رو قورت داد . بعد از مکث دهانش

 : و شرم پاسخ داد دی... با ترد یکوتاه



 ضمی. فقط من ... مر ستین نطورینه ، ا -

! 

 ؟ ی؟ سرما خورد یضیچرا مر -

 آرام گر گرفتند . واقعا  حرف یها گونه

 در موردش سخت بود ...  زدن

 باز شد و احمد ییوقت در دستشو همون

 ... کوتاه به آرام یاومد . با نگاه رونیب

 : داد دستور

 ! برام زیبر ییبرو چا -

 : رضا بلفاصله گفت ریام

 ! من به جاش همه ضهیآرام امروز مر -

 ! کنم یکارا رو م ی



  

 . آشپزخونه یرفت تو دیدو و

 برادرش یدلش قربون صدقه  یتو آرام

 به آرام انداخت ی. احمد نگاه مشکوک رفت

 ... مبل ینشست رو یکه م یهمونطور و

 : دیپرس

 !؟ یچته ؟ سرما خورد -

 ! نه ... خب ... آره -

  

 سر نی! بش یریم رونیب یاز بس هِ  -

 ! ی... سرما نخور جات

 داد حیو ترج دیکش یقینفس عم آرام



 نکهیا یبه جا رهیپدرش رو بپذ اتهام

 کل کل کنه . احمد هم کنترل باهاش

 رو برداشت و بدون توجه به ونیزیتلو

 یتماشا م الویداشتن سر گرانید نکهیا

 . خبر رو زد ی، شبکه  کردن

  

 ررضایخانم و ام یبعد مل ی قهیدق دو

 بچه یخانم برا یهال ... مل یتو برگشتن

 احمد آقا یو برا ینبات زعفرون یچا ها

 . بود ختهیهل دار ر یچا

 نبات رو داد دست آرام و یبزرگ چا وانِ یل

 : گفت یدلسوز با



 شامت یبخور مامان جان ! ... واسه  -

 . گوشت قرمز درست کردم یخنی هم

  

 رو از مادرش گرفت و لبخندِ  وانیل آرام

 : زد یا دهیپر رنگ

 ! زمیعز یمرس -

 ... کنم تتیچند وقته تقو نیا دیبا -

 شوهر یبفرستمت خونه  شهینم ینطوریا

! 

 یبه صورت آرام هجوم برد و برا خون

 کیکردن شرمش ... به سرعت  پنهان

  



 ... بلفاصله دیداغ رو نوش یاز چا قلپ

 . سوخت زبونش

 از جا بلند ررضایخونه زنگ خورد . ام تلفن

 اپن برداشت یرو از رو میسیو تلفن ب شد

 : گفت و

 ! دهی... آقا مج یآج -

#۱۸۳ 

  

 زهیر یقلب آرام انگار هزار تا پروانه  یتو

 به پرواز در اومدن ... برق یو رنگ زهیم

 وانیچشماش دوباره جون گرفت . ل یتو

 و خواست بلند زیم یگذاشت رو شوییچا



 ... که احمد آقا گفت رهیتا تلفن رو بگ شه

: 

 سر جات آرام ... تلفنو بده من نیبش -

 ! ررضایام

  

 ... ستادهینشستن و ا نیب یبه حالت آرام

 و واج خشکش زده بود ... که احمد هاج

 تلفن یاز جا بلند شد و گوش یبه تند آقا

 و دکمه اش رو دیقاپ ررضایاز دست ام رو

 : زد

 سلم ! ... خوبم کی؟ ... عل دییالو بفرما -

 !خدا رو شکر ! امرتون ؟ ،



  

 دوستانه بود . آرام ریو غ یتهاجم لحنش

 چرخوند و مبهوتانه به مادرش نگاه سر

 : کرد

 !زنه ؟ یباهاش حرف م ینطوریچرا ا -

 . خانم از اون بدتر ، سردرگم تر بود یمل

 دست به کمرش زد ، سرش رو احمد

 : داد و گفت تکون

 ! ستین رینخ -

  

 داشت سراغ دی... مج دیآرام تند تپ قلب

 !گرفت ؟ یاز پدرش م اونو



 داره که کجاست ؟ یبه شما چه ربط -

 !گرفت ؟ یاجازه م زدیزنگ م دیبا

 : خانم از جا بلند شد و گفت یمل

 ؟ یگیپسره م نیبه ا یدار یمرد ... چ -

 !؟ یکن یم یزیآبرو ر چرا

  

 سرش و با یاحمد صداشو انداخت تو یول

 : گفت دیبه مج یقلدر

 یکه هست ! ... اصل  فکر کرد نهیهم -

 صاحابه ؟ زنگ ی؟ ... دختر من ب یچ که

 ! یریگیآمارشو م یزنیم

 یاونقدر ناباور و بهت زده بود که نم آرام



 خانم چنگ زد یبگه . مل یچ دیبا دونست

 : گونه اش به

  

 خدا منه مرگ بده احمد ! زده به سرت -

 !؟

 مبل رها یمادرش رو رو یشال بافتن آرام

 : و به طرف پدرش رفت کرد

 رو بده به من ! من گفتم یبابا ... گوش -

 ... زنگ بزنه ... بابا جون بهم

  

 تخت یبا غضب دست گذاشت رو احمد

 یآرام و هلش داد عقب . صدا ی نهیس



 " نیامام حس ایو " ررضایبلند ام غِ یج

 خانم همزمان با هم بلند شد . احمد یمل

 : زد یشت داد معلنا  دا گهید هم

 که بدم دست اوردمیدختر از سر راه ن -

 تا حاال صد یال قبا ! عرضه داشت کی یِ تو

 ؟ ی! ... ندار یرو گرفته بود تونیعروس بار

 ! زنگ نزن دنبال دختر من گهی! د یهر ...

  

#۱۸۴ 

 که خورده بود یشکم آرام از تکوِن بد ریز

 حال ناباور ... ناباور نیو در ع دیکش ریت ،

 ... اون دیشن یکه داشت م یزیاون چ از



 . ... داد یکه داشت رخ م یزیچ

 زدیحرف م ینطوریداشت ا دیبا مج احمد

 !کرد ؟ یم نیتوه و

  

 رنگ و یب یگونه ها یها رو اشک

 : شدن یجار سردش

 یبهش ؟! چ گهیداره م یمامان ... چ -

 !؟ گهیم

 رو قطع کرد و بعد یآقا گوش احمد

 و یطرف آرام ... عصبان دیچرخ

 : دیعربده کش ختهیافسارگس

  



 هیمن حرفمو گرفتم به همه تون ... قض -

 هیتمومه ! خون گر ستهیپسره ، شا نیا ی

 ی! ... بفهمم رفت گردهیهم نظرم برنم یکن

 ! کنم یو برش ... جفت پاهاتو قلم م دور

 صاف گرفت و یکمرش رو به سخت آرام

 : اش گفت هیگر ونیم

 نیا یچ یعنیزده به سرتون بابا ؟  -

 !؟ حرفا

 ... شد یاحمد برزخ نگاهِ 

  

 ! ایح یب یزده به سر من ؟ ... دختره  -

 آوردنش به سمِت آرام مصادف شد هجوم



 که ییررضایخانم ... و ام یبلند مل غِ یج با

 انداخته بود وسط تا به خواهرش خودشو

 . نرسه یبیآس

#۱۸۵ 

  

 بود ... مستأصل چارهیبود ... ب جیگ آرام

 . خوردیدور سرش چرخ م ای! دن بود

 خانم دستش رو گرفت یچطور مل دینفهم

 اتاقش و درو یبه زور پرتش کرد تو و

 . بست

 و داد و دعوا از پشت در بسته غیج یصدا

 بود وسط ستادهی. آرام ا ومدی یهم م هنوز



 ... اونقدر حس حقارت و زدیو زار م اتاق

 . که حد نداشت کردیم یچارگیب

  

 ... پاهاش رو که حس کرد نیب یسیخ

 شلوارش دیانداخت و د نییرو پا سرش

 شده . هق هقش اوج گرفت ... زانو یخون

 . چقدر در اون لحظه حس نیکف زم زد

 ! بدبخت و تنهاست کردیم

 ملفه یالبل لشیموبا زیو و زیو یصدا

 اون ونینامرتب تختخواب ... م یها

 ... که پشت در هنوز به پا بود ییاهویه

 . دیچیگوشش پ یتو



 . ستادیلحظه از حرکت ا کی قلبش

  

 ... بهش زنگ زده دیمج نکهیا تصور

 یبرق خودش رو انداخت رو نیع کهوی

 رو برداشت و بدون لشیو موبا تختخواب

 نقش نیاسکر یکه رو یبه شماره ا توجه

 : بود ... شتاب زده پاسخ داد بسته

 ! جانم دی! مج دیالو ؟ ... الو مج -

  

 نگرفت . دوباره صدا یپاسخ یزد ... ول هق

 : کرد

 ... ؟ دیمج -



 یبه جز صدا یچی... ه دینشن یچیباز ه و

 نفس

 . ترس برش یدر پ یو پ قیعم یها

 ... داشت

  

 یاش بند اومد . نگاه کرد به صفحه  هیگر

 . ... ناشناس یو اون شماره  لیموبا

 یرو به گوشش چسبوند ... صدا لیموبا باز

 . ترس دیرو بازم شن قیعم یها نفس

 . ... تر شد ظیغل

 ... و هراسون تماس رو قطع کرد دستپاچه

. 



  

 تونست ذهنش یمبهوت بود که نم نقدریا

 کیبود ؟  یک گهید نیجمع کنه . ا رو

 !گفت ؟ ینم یچی؟! ... پس چرا ه مزاحم

 دستاش دوباره شروع نیب لیموبا لرزش

 ! بهیغر ی... باز همون شماره  شد

 نیرو ع یرد تماس کرد ... بعد گوش آرام

 متکاش یآهن گداخته رو کهیت کی

 . ... انداخت

*** 

  

 ... شهر ی گهیطرف د کی در



 بزرگ و یپشت پنجره  ستادهیا فراز

 یش ... باز هم شماره اپارتمان یسراسر

 . رو گرفت آرام

 یبوق ها یاونقدر گوش کرد به صدا باز

 و پشت سر هم تا باز تماس قطع شد مکرر

 . رفت یوانگیو باز از خشم رو به د ...

#۱۸۶ 

  

 ... یجواب بده ... جواب بده ، لعنت -

 ... که ارمیسرت م ییبده ، اگرنه بل جواب

 یفرش ، سکندر یکرد به لبه  ریگ پاش

 خوردنش جلو نی... به زور از زم خورد



 . کرد یریگ

 دونست که یبود ... و فقط خدا م گیج

 تونست آدم یچقدر م گیجیوقت  اون

 ! باشه یو خطرناک مزخرف

  

 . ... آرام رو گرفت یهم شماره  باز

 یصداشو بشنوه . اون صدا خواستیم

 نازدارو که از بغض دو رگه شده بود یلعنت

 ! ای! خدا ای! ... خدا ایخدا و

 خواست ... چقدر بهش یآرام رو م چقدر

 که حاضر بود ادیز نقدریداشت ! ا اجیاحت

 . خاطرش آدم بکشه به



  

 ! ... که زشویهمه چ ی... اون نامزِد ب آدم

 ! دیجانم ؟ ... مج دیکرد ... مج صداش

 ! ... جانش بود ! جاِن آرام دیمج

 ! کثافت یکرد ... غلط کرد دختره  غلط

 داد که به یم ادشیکرد ...  یم درستش

 ... کرد یبگه " جانم " ! آدمش م دیبا یک

... ! 

 . بهش زنگ زد ... بازم جوابش رو نداد باز

  

 ... دونمیکنم ! ... م کاتیدونم چ یم -

 ! درستت کنم چطور



 . کرد ... رفت طرف در یا سکسکه

 تا راهنشیپ ینبود که دکمه ها حواسش

 دیحواسش نبود که با یبازن ... حت نصفه

 . بپوشه کفش

 آسانسور و دکمه یبرهنه رفت تو یپاها با

 یرو زد ... همزمان شماره  یالب ی

 . رو گرفت محسن

  

 الو ؟ فراز ؟ -

 محسن ، مگه نه یچونیپ یمنو م یدار -

 ؟

 . کرد یسکسکه ا باز



 !؟ یچ -

  

 یخوای؟! م یزرنگ یلیخ یفکر کرد -

 ... تا کار از کار بگذره یبه سرم کن دست

 عقد کنه ! ... دستم ازش کوتاه بشه دختره

 !ها ؟ !

 !؟ گیجیفراز ؟  یگیم یدار یچ -

 ... کنم ؟ یولش م ینطوریا یفکر کرد -

 ... ! کنم یاش م وهیکنم ! اونوقت ب ینم

 بهت گفتم محسن ! ... خودت یکِ  نیبب

  

 یشد یدی... به من رس یغلط کرد هزار



 . آب کش جانماز

 ! فراز چونمتیپ یمن نم -

 . شد ادهی... فراز پ یبه الب دیرس آسانسور

 اون سر و وضع یتو دنشیبا د نگهبان

 : ، بهتش برد یعیطب ریو غ آشفته

 ؟ حالتون خوبه ؟ یحاتم یآقا -

  

#۱۸۷ 

 : به طرِف فراز . محسن گفت اومد

 ... رسوندم غامیپ روزیبه پدرش د -

 ده آرام ؟ چرا ینمپس چرا جواب منو  -



 ... زنم بهش یزنگ م یچ هر

 گهیصبر داشته باش فراز ! ... چند روز د -

 ... داشته باش ! ازم مهلت خواسته تا صبر

  

 ... باباشو وزیپوف ی کهیغلط کرده مرت -

 ! ارمیم در

 . ... زد داد

 . فراز رهیاومد تا دستش رو بگ نگهبان

 اش و اونو هل داد به نهیبه تخت س دیکوب

 . و راهش رو ادامه داد عقب

  

 یکن یم انتیبهم خ یتو هم دار -



 ... آشغالم هیمنم  ی! ... فکر کرد محسن

 زن مردمو صاحاب بشم . خودت خوامیم

 ... یگفت بهم

 ... اشتباه کردم که گفتم -

 هستم یبی وجود هیمنم  یفکر کرد -

 بندم به زن شوهر یبابام ... که دل م نیع

 روت ی... ول یبگ یخواستیم نمی! ا دار

 ! نشد

  

 ! نه ... نه -

 ؟ از تهیاون زن مال منه ! ... حال یول -

 پست ترم اگه بذارم از چنگم درش سگ



 هم که جمع بشن ایدن ی! همه  ارنیب

 ... اشتباست بگن

 نتونست گهیبا بهم خوردن دلش ... د هوی

 زانو زد و ابونیبده . همونجا کنار خ ادامه

  

 . رو خم کرد لب جدول و عق زد سرش

 . ... معده اش بود رو باال آورد یتو یچ هر

 چند قطره اریاخت یزد ... و همزمان ب عق

 یو رو دیچشماش جوش یاز گوشه  اشک

 . دیسر نییپا صورتش

 هیگر یبار کِ  نیاومد آخر ینم ادشی واقعا  

 کیکه هنوز  ییاون وقتا دیبود . شا کرده



 شد از دامن یم زونیبچه بود ... آو پسر

  

 کرد توجهش رو جلب یم یو سع مادرش

 . ... کنه

 و سرد و افسرده اش رو ... و بایز مادرِ 

 کردیگوشه کز م کیشد  یموفق نم یوقت

 . ... ختیر یاشک م و

 ... ! کرد چون له بود یم هیهم گر حاال

 . کسانهیکرد از درون با خاک  یم احساس

 مکرر محسن و یالو گفتن ها یصدا

 بلندش رو از اون سمت خط یها عربده

  



 ... . تلفن رو دوباره کنار گوشش دیشن یم

 : و گفت گذاشت

 کی! من  یگیمحسن ... تو راست م -

 ! ... در حق کنمی! من دارم ظلم م آشغالم

 در حق اون یکنم ... حت یظلم م آرام

 ... ، نامزدش پسره

 آروم باش و محض قهیدق کیفراز ...  -

 ! یهست یکدوم گور قا  یخدا بگو دق یرضا

  

 ... من آرامو دوست دارم ! محسن یول -

 گمیحرفمو که م نیا یکن یم باور

 ... کنم تشیاذ خوامیدارم ؟ نم دوستش



 ! رمیم ی! من بدون آرام م محسن

 برج دوباره خودشو بهش رسوند ، نگهبان

 : سرش و گفت یشد رو خم

 به نیرو بد لتونی... موبا یحاتم یآقا -

 ! من

  

#۱۸۸ 

 رونیانگشتاش ب نیاونو از ب لیموبا و

 . دیکش

 رو به نگهبان ینکرد ... گوش یمقاومت فراز

 گذاشت نیزم یو کف دستاشو رو سپرد

 یزانوهاش بلند شه . ول یبتونه رو تا



 . نتونست

  

 سوخت ... و یبود و معده اش م گیج

 . سوخت یبدنش م ی همه

 زانوهاش بلند شه ، یهم تلش کرد رو باز

 ولو ابونینتونست ... کف آسفالت خ یول

 ... چیه گهیو بعد ... د شد

 ... هوش رفت از

*** 

  

 مارستانیب کی یچشم باز کرد تو یوقت

 . بود



 سوزن کهی، در حال یاتاق خصوص کی یتو

 یآب یرگش فرو رفته و ملحفه  یتو سرم

 بدنش رو پوشونده بود ... و دو نفر یرنگ

 ! زل زده بود . محسن و ارمغان بهش

 ! اوه -

 بود که در اون لحظه یزیتنها چ دیشا نیا

 لشیبه سب یبگه . محسن تاب تونستیم

 ستادی. ارمغان جلو رفت و کنار تخت ا داد

 و خشم و بغض همزمان ینگاه نگران یتو .

 . زدیم موج

 ! بزنم یلیس بهت دی... االن با دونمینم -

 : چشماش رو بست فراز



 ! بشم هوشیبه نظرم بهتره دوباره ب -

 ... متوجه یستیفراز ... تو متوجه ن -

 نکهیا ی! تو برا یستیخودت ن تیموقع

 یدیزحمت کش یلی، خ یرو بساز خودت

 ... یبش دهی... د یمعروف بش نکهیا یبرا .

 ... بشناسنت همه

 ! متوجهم -

 کی نیفراز ... واگرنه ع یستی! ن یستین -

 راه ابونایخ ی، پا برهنه تو گیج احمقِ 

 تا نگهباِن خونه ات جمعت یافتاد ینم

 ! کنه

#۱۸۹ 



 : ... گفت دیکش یقینفس عم فراز

 سرم یرو بعدا  تو نایا یهمه  یتونیم -

 ! ... االن واقعا  حس و حالش رو ندارم یبزن

  

 یبود تا نابود بش یعکس کاف کیفقط  -

 از دستت بره ! خسته شدم از یهمه چ ...

 ! با کارات یفراز ... خسته ام کرد دستت

 : زد یبسته پوزخند یبا چشما فراز

 ... پس یتو از من خسته شد یوقت -

 ! حق دارم خسته بشم خودمم

 صورتش باال یو ملفه رو تا رو گفت



 . دروغ نگفته بود ... واقعا  خسته بود دیکش

  

 که به یزیکه واقعا  بود ... و چ یزیاز چ .

 . کردیعرضه م گرانید

 و اثرات الکل کردیبه شدت درد م سرش

 کردیخونش حس م یتو شیهنوز کماب رو

 بعد یها گیجیبود ... بد نیهم شهیهم .

 . ... دنشینوش از

 ، تهوع ... اول خشم و بعد سردرد

 ! یافسردگ

  

 افسرده بود . دوست داشت تنها باشه حاال



 ... کردیم هیکنه . معموال  سخت گر هیگر و

 . کنه هیحاال واقعا  دوست داشت گر یول

 : بلخره مداخله کرد محسن

 ... زمیارمغان جان ... عز -

 سمت دیارمغان رو گرفت و اونو کش یبازو

 : گوشش زمزمه کرد یتو یزیو چ خودش

  

 االن بذار به حال خودش باشه ... بذار -

 ! بعد ! لطفا   یبرا

 ینگاهش کرد ، بغضش رو به سخت ارمغان

 یسر دییتا یداد و بعد به نشونه  قورت

 رو برداشت و فشیجنبوند . بعد ک براش



 . سمت در رفت به

 بسته گوش کرد به یبا چشم ها فراز

 کفش کیبار یبرخورد پاشنه ها یصدا

  

 کف اتاق ... و یها کیارمغان با سرام یها

 . باز و بسته شدن در یصدا بعد

 ! رفته بود ارمغان

 یقدم ها ینگذشت که صدا یزیچ

 کدفعهی... و بعد  دیرو هم شن محسن

 . ... صورتش پس زده شد یاز رو ملفه

 . ... سرعت چشم باز کرد به

  



 سرش . با نگاه یبود باال ستادهیا محسن

 اش هی... نگاِه پر حرفش ... پر گل بشیعج

 . بانشیپشت یول ...

 یتا ته جهنم با فراز م گفتیکه م ینگاه

 ! داره هیازش گل ی، ول مونه

 قبول کرد شنهادمونویقرمساقش پ یبابا -

 ! زنهیروزا بهم م نیدختره رو هم ینامزد !

  

 یقیگفت ... بعد نفس عم نویهم فقط

 . از فراز رو چرخوند ، رفت به سمت دیکش

 ... اتاق ی پنجره

 رهیخودش روشن کرد و خ یبرا یگاریس



 . ... شب ، پک زد یمنظره  به

*** 

#۱۹۰ 

 : نهم فصل

  

 دهیاتاقش نشسته بود . زانوهاشو کش یتو

 یبه صدا کردیبغلش و گوش م یتو بود

 یاز پشت در ... که داشت به مل باباش

 ناهار آبگوشت بار یبرا دادیدستور م خانم

 . بذاره

 . خوردی، خونش رو م خون

 ؟ ... از صبح زود رفتینم رونیباباش ب چرا



 احمد یخوابونده بود به در ، ول گوش

  

 ... رفت ی! دم مغازه اش نم رفتینم رونیب

 ! رفتینم یقبرستون چیه اصل  

 یواشکی دیداشت . با مج یحس خفگ آرام

 حرف زده بود ... باهاش چت هم یتلفن

 به رفتیامروز م دیبا یبود . ول کرده

 . دنشید

 بودن ... هر جیدوشون مثل هم گ هر

 و در ننیداشتن همو بب اجیاحت دوشون

  

 ینازل شده حرف بزنن . ول یبل نیا مورد



 ! رفتینم رونیب احمد

 ! هووف

 دیآرام ! حتما  با شمیم یدارم روان گهید -

 ! نمتیبب

 رو برداشت لشیرو گاز گرفت . موبا لبش

 : فرستاد یامیپ دیمج یبرا و

  

 ساعت دوازده ، پارک ... منتظرت -

 . هستم

 . تخت بلند شد یاز رو بعد

 به خودش ی، ول دیلرز یو دلش م دست

 مانتو و نیترس بشه . اول مینداد تسل اجازه



 رو از کمد در دیکه دستش رس یشلوار

 موهاش یرو ی، شال دیو پوش آورد

 . و بعد از اتاق خارج شد انداخت

  

 هیرفتار کنه .  یعیکامل  طب کردیم یسع

 و شبید یاز دعوا یچیکه انگار ه یجور

 ! ستین ادشیپدرش  یحرفا

 ! سلم -

 یمبل روبرو ینشسته بود رو احمد

 . چشم دیکش یم گاریو س زونیتلو

 طرف آرام و تا اونو با مانتو و شال چرخوند

 . شد ی، نگاهش برزخ دید



  

 !؟ یشال و کله کرد یکجا به سلمت -

 ... کنم . بعدشم دیخر رمی... م ــیم -

 یخوای؟! ... حتما  بعدشم م یبعدش چ -

 !جلنبر ! ها ؟ یپسره  نیا دنید یبر

 . ... مات شد آرام

 ! بابا -

  

  

#۱۹۱ 

 یکه باباش هنوز رو شدینم باورش



 که شدیمصر بود ... باورش نم حرفاش

 دیبود و داشت به مج یهم عصبان هنوز

 اونا خواستیکرد ... و هنوز م یم نیتوه

 . از هم جدا کنه رو

 زیچ شبید ی؟! ... نکنه فک کرد هیچ -

 ... ؟ گفتمیبود تو سرم پرت و پل م خورده

 گرفته بود باهات ؟ میشوخ ای

  

 بگه ... فقط ناباور یزیچ تونستینم آرام

 کرد . همه اش خواب بود ، مگه نه نگاهش

 شدیبود ! م یشوخ ای... خواب بود ...  ؟

 یخنده و بگه شوخ ریاحمد بزنه ز هوی



 ! باهاش داشته

 ... نبود یمرد شوخ طبع چوقتیه احمد

 شیشوخ ندفعهی! ممکن بود ا ایخدا یول

 !باشه ؟ گرفته

  

 اومد و رونیآشپزخونه ب یخانم از تو یمل

 : گفت

 !مرد ؟ زده به سرت ؟ یگیم یدار یچ -

 ! نامزدن نایا ...

 ! ستنین گهید -

 ! مامان -

  



 ... داشت از بغض کردیداشت دق م آرام

 ی. مل شدیگلوش ، خفه م خیب دهیچسب

 : بدتر از اون بود خانم

 ! آخه مگه یشد یاحمد ... تو جن -

 هیتنه که  راهنی؟! مگه وصلت ، پ شهیم

 میو روز بعد پسش بد میخوایم میبگ روز

 دی! مگه پسر مردم علف ماست ؟! ... مج؟

 وی... شوهر دخترمونه ! آخه ک دامادمونه

 !ازش بهتر باشه ؟ یکن دایپ یخوایم

  

 ها بهتر هستن ! ... به وقتش یلیخ -

 ! یفهمیم



 بفهمه ؟ ... آرام یوقتش قرار بود چ به

 ! ... آرام قفل کرده بود دیفهمینم یچیه

 نیمغزش شناور بود و ا یتو یچ همه

 باور تونستی... نم رفتیاون طرف م طرف

 ! کنه

 ! بابا ... تو رو خدا -

 : باال رفت ندفعهیاحمد ا یصدا

  

 ! نشنوم یحرف گهید -

 غضبناک یجا بلند شد و با نگاه از

 ... انگشت اشاره اش ستادیآرام ا یروبرو

 یچشم ها یصبعانه تکون داد جلو رو



 : و گفت آرام

 رونیپسره رو از کله ات بنداز ب نیفکر ا -

 واسه ات ی! هر خرت و پرت هیچون نشدن ،

  

 برمیرو جمع و جور کن ... شب م فرستاده

 ! و خلص دمیننه باباش م لیتحو

 آرام و با یکرد به انگشتر نامزد نگاه

 : ادامه داد حرص

 ! اریرو هم اول از همه در ب یاون کوفت -

 رونیاز آرام رو چرخوند و از خونه زد ب بعد

 ! دیتق ... درو پشت سرش بهم کوب و

  



 سر جا وا رفت ... بغضش درهم آرام

 صورتش ی، کف دستاشو جلو شکست

 . ابر بهار زار زد نیو ع گرفت

#۱۹۲ 

 یمامان ؟ ... راست گهیم یداره جد -

 یبهم بزنه ! شوخ موینامزد خوادیم یراست

 ! نداره

  

 خانم کنار تن لرزون دخترش زانو زد یمل

 سمت دیدستش رو گرفت ، اونو کش ...

 ... دلش داشت از غصه منفجر خودش

 . بده یآرامو دلدار خواستیم ی، ول شدیم



 ! تو بشم یدلم ... فدا زیعز ریآروم بگ -

 ... شهیم درست

 دیمامان ... منو اگه از مج رمیم یمن م -

 ! رمیم یکنم م یکنه ... به خدا دق م جدا

  

 ی نهیرو چسبوند به تخت س صورتش

 مشت لرزونش ی، بلوزش رو تو مادرش

 . ... و زار زد ... از ته دلش زار زد گرفت

*** 

 مهمون قهیچند دق یکه برا یسبک خواب

 که از یشده بود ، مثل گنجشک پلکاش

 ی... وقت دیدرخت بپره ، پر یشاخه  یرو



 حس کرد داره یداریحالت خواب و ب یتو

 . شنوه یم دویمج یصدا

  

 کرد مغز یشد و سع زیمخیجا ن سر

 نه ، انگار یرو فعال کنه ... ول مدهوشش

 صحبت یواقعا  صدا نی. ا کردینم اشتباه

 خانم بود که از پشت یو مل دیمج یها

 . ومدی یاتاقش م ی پنجره

 ! اومده دی... مج دهیمج -

 یگرفت . دست دنیگاپ گاپ تپ قلبش

 چشماش و از جا بلند یبه گوشه  دیکش

 . اطیو رفت سمت ح شد



  

 : کلفه بود دیمج یصدا

 دیبا یخانم ... ول حهیفهمم مل یمن نم -

 شبیکه از د هیچه باز نی! ا نمیبب آرامو

 !افتاده ؟ راه

 ... خسته است ! بچه ام دهیآرام خواب -

 که از حال رفت ! دارم ختیاشک ر نقدریا

 تا دیریبگ گریچند روز دندون سر ج گمیم

... 

  

 ! دیمج -

 سمت دنیچرخ هوی دیخانم و مج یمل



 و رفت سمت دیپوش یی... آرام دمپا آرام

 . دستاشو گرفت دی. مج دیمج

 !؟ دهیرنگت پر نقدری؟ چرا ا یخوب -

 قورت داد یبزاق دهانش رو به سخت آرام

 : دیباز پرس دیمج ...

  

 !؟ یومدیقرارمون نچرا امروز سر  -

 : خانم با دلشوره گفت یمل

 خونه ... شما رو گردهیاالن احمد برم -

 ! شه یشر به پا م نهیبب

 کنم ؟ دارم با زنم یم کاریمگه دارم چ -

 !؟ ستیزنم ... مگه آرام زنم ن یم حرف



  

 ی... ول دیبر منکرش لعنت ، آقا مج -

 درست یزیسر لج چ نیاحمدو بنداز آخه

 ... من نیشه ؟ چند روز مهلت بد یم

 ... بفهمم

 ؟! ... آرام زِن منه ... آخه چه یچه مهلت -

 !؟ یمهلت

 بگه .  باز نگاهشو دوخت به یخانم موند چ یمل

 : اون و گفت ی دهیرنگ پر صورتِ 

 ؟ آرام ... بهم بگو مشکل هیمشکلش چ -

 ؟ هیبا من چ بابات

 ! دونم ینم -



 کردم . قراره دایپ یکار عال کیآرام من  -

 شرکت صادرات خشکبار بشم کی مترجم

  

 ... به خدا میحقوقم باالست ! ما عقد کن ...

 ! شهیدرست م یچ همه

 . کرد ینگاهش م چارهیمستأصل و ب آرام

 خودش یبگه ؟ ... وقت یتونست چ یم

 دهیکه مشت کوب یآدم نیبود ... ع رونیح

 به شده

 ی... ذهنش جمع و جور نم جگاهشیگ

 . شد

 و دیمج یچشم ها یموند تو رهیخ



 .شب افتاد نیاون آخر ادی ناگهان

 . ناگهان در باز شد و احمد اومد داخل که

 یقلب آرام سقوط کرد ... ب دنشید با

 دیمج یدستا یدستاش رو از تو اریاخت

 . به عقب نشست یو قدم دیکش رونیب

 . احمد به خون نشست یچشما

 ... !؟ یکن یم یچه غلط نجایتو ا -

 خونه ؟ یتو یچرا راه داد نویا هیملح

  

 یو بدون ترس تو یو جر دیچرخ دیمج

 : ستادیا دیمج یرو

 !هست ؟ ینامزدم ! مشکل دنِ یاومدم د -



 !اِه ؟ -

 دیکلمه پشت تلفن بگ کی نیفکر کرد -

 چشم ؟! فکر گمیتمومه و من م ینامزد

 ... دست و پام که یب نقدریا نیکرد

  

 بهم یچشم بهم زدن همه چ کی در

 و دی... احمد حمله برد طرف مج ختیر

 دیکش غیلباسش رو گرفت . آرام ج ی قهی

 . صورتش یتو دیخانم محکم کوب یمل و

 ... خدا منو مرگ بده یوا یا -

 تا نزدم رونیمن ب یگمشو از خونه  -

 ! ختمیحلقت نر یتو دندوناتو



 ! بابا ولش کن -

  

 یساق دستا یدستاشو گذاشت رو دیمج

 : احمد

 یآرام بودنتون رو نگه م یاحترام بابا -

 ... گم ! واگرنه ینم یچیه دارم

 یچه غلط یخوا ی؟ ... م یواگرنه چ -

 !آخه ؟ یبکن

  

 قدرت هل داد طرف یبا همه  دویمج بعد

 . در

 ! ! گمشو رونیگمشو ب -



 ختیر یو اشک م دیلرز یم دیب نیع آرام

 ... کرد رونیاز خونه ب دویباباش مج .

 اش ، عشقش رو چارهیب یچشما یجلو

 ! کرد رونیب

  

 توجه به یو ب دیفشنگ از جا پر نیع هوی

 کوچه تا به یتو دیلختش دو یموها

 ی قهیدم در احمد  یبرسه . ول دیمج

 رو گرفت و اونو محکم به در شرتشیت

 . دیکوب

#۱۹۴ 

 ؟! ... تو گه یر یم یکدوم گور -



 یتو یپسره قرار گذاشت نیکه با ا یخورد

 ... ازت بکنم یپوست کیمن !  ی خونه

  

 هویگرفته بود ...  دیرنگ تهد نگاهش

 : بلند شد یمرد یصدا

 ! ولش کن احمد ... دست بهش نزن -

 دوخت به قامت مرد شویاشک یچشما آرام

 ... ! ... محسن بود ! مات شد ...

  

 تو هم برگرد داخل دختر جون ... خوب -

 کوچه یسر و شکل تو نیبا ا ستین

 ! یستادیا



 نیبود که به ا یزیمنگ تر از اون چ آرام

 نشون بده و از جاش تکون یواکنش دستور

 . احمد بازوشو گرفت و اونو هل داد بخوره

 . اطیح یتو

 ! دخترت رو جمع کن حهیمل -

  

 . کوچه یبعد خودش دوباره برگشت تو و

 . خانم دست آرام رو گرفت یمل

 شیعصبان شتریمامان جون ... ب میبر ایب -

 ! به جونت فتهی، م نکن

 مادرش یدستا نیدستش رو از ب آرام

 و انگشت اشاره اش رو به رونیب دیکش



 . دماغش گرفت یسکوت جلو ی نشونه

 یکه حس م دیکوب یتند م نقدریا قلبش

 دهیبر دهی. بر دهیچیصداش همه جا پ کرد

  

 و بعد گوشش رو چسبوند به دیکش ینفس

 . در

 ! یکن یدخترت دست بلند نم یرو -

 فهمه احمد ؟ ریش

 ! بله -

 هم که یهم کرد ... هر چ یهر کار -

 ! چون یکن تشیاذ ی... حق ندار گفت

 ! شه یآقا فراز تلخ م اوقاتِ 



  

 ... ؟ فراز

 اسم سوت نیا دنیآرام از شن یها گوش

 دیچرخ کدفعهی... مغزش داغ شد .  دیکش

 نگاِه وحشت زده اش رو دوخت به و

 . مادرش

 از یکی یهنوز تو دیشد ... شا ینم باورش

 شبانه اش زِ ینفرت انگ یکابوسها همون

 . ... بود دهیاسم فراز رو شن ی. ول بود

  

 الغر دخترش رو یخانم بازم بازو یمل

 . گرفت



 خدا مرگ بده منو ... آرام چرا یوا یا -

 !؟ ختیر رنگت

 نتونست جواب بده ... حالش خراب آرام

 رفت . سرش یم یاهی. چشماش س بود

 مادرش و بعد از یشونه  یخم کرد رو رو

 . ... رفت حال

  

*** 

#۱۹۵ 

*** 

 مبل یدوباره چشم باز کرد ، رو یوقت

 یبود . مادرش باال دهیسالن دراز کش یتو



 یتو یخوریبود و با قاشق چا سرش

 آرام دی. تا د ختیر یآب قند م حلقش

 : باز کرده ... گفت چشم

  

 . تو بشم مامان جان یمن فدا یاله یا -

 !؟ یاومد بهوش

 یهنوز منگ بود و چشماش تار م آرام

 یخانم رو از جلو ی. دسِت مل دید

 یکرد رو یپس زد و بعد سع صورتش

 . بلند شه آرنجش

 فاصله ازش ، یکه با کم دیرو د احمد

 یبود و با دلواپس ستادهیا وارید کنار



 . کرد یم نگاهش

  

 مسموم و نفرت یحس ها یهمه  کدفعهی

 سر آرام شره کرد یکاسه  یتو ایدن زیانگ

 حس خشم ، نفرت ، انزجار ... حس تلخ ...

 : . گفت حقارت

 !بابا ؟ یکرد کاریچ -

 گاِه مبل گرفت و به هیرو به تک دستش

 جیزانوهاش بلند شد . سرش گ یرو زور

 . به طرف پدرش رفت یرفت ... ول یم

  

 ؟! ... به من هی؟ ... فراز ... ک هیمحسن ک -



 ! رو بگو بابا راستش

 و با دو دستش دیبه احمد رس بلخره

 یاحمد و تو راهنیپ ی قهیزد به  چنگ

 : با بغض و خشم داد زد صورتش

 ... ؟ یکرد کاریمن چ یبگو با زندگ -

  

 نهمهیجرأت ا چوقتیقبل از اون آرام ه تا

 ی قهی نکهینداشت ... جرأت ا یگستاخ

 یبزنه ... ول ادی، سرش فر رهیرو بگ پدرش

 کرد ، چون کارد به یکارو م نیا حاال

 بود . چون دهیرس استخوانش

 و ستادهیپرتگاه ا یکرد لبه  یم حس



 . از دست دادن نداره یبرا یزیچ گهید

 ساق دست یدستاشو گذاشت رو احمد

 و یمونیآرام ... چشم هاش پر از پش یها

 . بود ترس

  

 ... گم بهت ی... م ریآروم بگ -

 : زد غیباز ج آرام

 ! بگووووو -

 گفت یخانم اومد کنارشون ... با نگران یمل

: 

  

 یتو یاحمد ؟ چه خاک یکرد کاریچ -



 ؟ یختیر سرمون

 ساکت بود ... جرأت نداشت حرف احمد

 از روز دیدونست ... شا یآرام م ی. ول بزنه

 یخودش رو به ب یهم خبر داشت ، ول اول

 خواست کجا یحاال م یزد . ول یم یخبر

 ... !کنه ؟ فرار

 !. آره ؟ یکرد شرط بندی -

  

 ... احمد سکوتِ 

 فرو کهویآرام پاسخش رو گرفت .  و

 هیتک یسست و ب وارِ ید کی... مثل  ختیر

 گهیو حس کرد د ختی... فرو ر گاه



 . شه یسر پا نم چوقتیه

#۱۹۶ 

 دور بدنش رها شد ... چند قدم به دستاش

 مبل نشست یتلو تلو خورد و باز رو عقب

  

 تکه زغال گداخته کی نیخانم ع یمل .

 : زد غیبود ... ج شده

 ارهیاحمد ؟ خدا مرگ منو ب یکرد شرط بندی -

 بهشون یباخت یدست تو ! ... احمد ، چ از

 ؟ یباخت یچ ؟

 . ساکت بود احمد

 ؟! ... خونه رو یکه بباز یدار یتو چ -



 یباخت ی؟ لباس تنت رو ؟ ... هر چ یباخت

  

 یبهشون بده ! بدبخِت خدا زده ... م برو

 ! مونیشونیم اهیآخر به خاک س دونستم

 . ... هنوز ساکت بود احمد

 دست یبرو بهشون قرضت رو بده ، ول -

 یدختر من بردار ! برو احمد ... چ از

 !؟ یباخت ی؟ چ یباخت بهشون

 خانم یاحمد به طرف مل ندفعهیا و

 : سرش داد زد با  یو تقر دیچرخ

  

 ! خوِد آرامو -



 یگفت و همونجا رو ینیحس ایخانم  یمل

 و واریزد به د هینشست . احمد تک نیزم

 چشماش فشرد ... بعد یدستاشو رو کف

 . دنیهاش شروع کرد به لرز شونه

 . ... افتاده بود هیگر به

  

 غلط کردم نیغلط کردم ... به امام حس -

 تهش شهیم ینجوریدونستم ا یبابا چه م !

 یباختم ازش ... دو بار م یبار م کی ؟

 ! خر برم داشته بود ... فکر کرده بودم بردم

 تونم ازش پول بّکنم ! ... بعد خونه رو یم

 ! برد



 : زد هق

 کنم کاریمِن خاک بر سر مونده بودم چ -

 ما ؟! ... بعد که میدار یمگه جز خونه چ .

  

 یم ندفعهیآرامو آورد ... فکر کردم ا اسمِ 

 سمت گهیبرم ازش و د ی! خونه رو م برم

 رم ! به قرآن همون وقت توبه ینم شرط بندی

 ! بودم کرده

 افتاده بود ... ناباور نگاه هیخانم به گر یمل

 یمجسمه  کی نیکرد به آرام که ع یم

 مبل نشسته بود و به یرو یو گچ سرد

 یزیچ نکهیکرد . بدون ا ینگاه م روبرو



 . پلک بزنه یحت ای...  بگه

 : ملتمسانه باز هم ادامه داد احمد

  

 هیآدم ناکس یلیخ یمحسن صابر نیا -

 گاو نیراست کار خودش ع یتو ...

 مونه . گوش به فرمونِ  یم دیسف یشونیپ

 آدم سر ی... به خاطرش حت هیحاتم فراز

 گم آرام ؟ یم یچ یفهم یبُره ! ... م یم

 ... آره بابا جون ؟! ... به من رحم کن بابا ...

 ! در ننداز نایبا ا منو

 : موند به آرام رهیاز عجز و التماس خ پر

  



 ... آرام ؟ ... آره بابا ؟ یفهمیم -

 هضم یگفت ، مغزش برا ینم یزیچ آرام

 یاریو حقارت اونو  یحجم از بدخت نیا

 کرد تموم شده یکرد . فقط حس م ینم

 ! ، نفس هاش تموم شده شیزندگ ...

 ... حقارت نهمهیممکن بود ؟ ... ا چطور

 ! یتلخ نهمهیا

 کرد و احمد یم هیخانم هنوز هم گر یمل

 شده بود رهیهم با عجز و التماس خ هنوز

 یخاص ی دهیا نکهیبدون ا کدفعهی.  بهش

 نکهیباشه از جا بلند شد ... بدون ا داشته

 نگاه کنه ... رفت و خودش رو یکس به



 . اتاقش حبس کرد یتو

*** 

 : سمت اتاق رفت که افشار گفت به توجه ارمغان بی

 ... لتی، موبا زمیعز -

 . زنم ی. بعدا  زنگ م ستیمهم ن -

 ! آرامه -

 شد . آرام بهش زنگ زده بود ؟ بعد متوقف ارمغان

 ... یخبر یچند ماه ب از

 به شور افتاد . به سرعت یخودیب دلش

 لشیو راه رفته رو برگشت و موبا دیچرخ

 گفت ، یاز افشار گرفت ... راست م رو

 . آرام بود واقعا  



  

 ! جانم آرام جان ؟ ... سلم -

 آرام با چند یبغض آلود و خسته  یصدا

 : گوشش یتو دیچیپ ریتأخ هیثان

 ؟ یدونست ین ... شما مالو ، ارمغان جو -

 ؟ یبود انیجر در

 وار کیارمغان اتومات یابرو یلنگه  کی

 : دیپر باال

 بله ؟ - 

 ؟ چرا داره هیکارا چ نیمنظورش از ا -

 ... کنه ؟ ... من یکارو با من م نیا

 . زد ... ارمغان ماتش برده بود هق



 شده ؟ یآرام جان ... چ -

 سال و کیکردم باهاش ؟  کاریمن چ -

 یجهنم کرده ... م مویکه زندگ مهین

 !ارمغان جون ؟ یچ یعنیجهنم  یفهم

 دیکش ینفس دهیبر دهیهم هق زد ... بر باز

 : ادامه داد و

 نداشتم ! نه تلکه اش کردم شیمن کار -

 نه آبروشو بردم ! نه خواستم خودمو ...

 کارو نیکنم ... پس چرا داره ا زونشیآو

 نیفهمم ! ع یکنه ؟ ... من نم یم باهام

  

 کنه ی... ولم نم میزندگ یافتاده رو بختک



 ! داره یجون ! دست از سرم بر نم امغان

 هم هق زد ... ارمغان سرگردون ، باز

 . موهاش ونیزده ... چنگ زد م وحشت

 کن ... باز فیشده آرام ؟ برام تعر یچ -

 ... فراز

 ! رمیم یشم ... دارم م یدارم خفه م -

  

 هم فشرد و یارمغان پلکاشو رو ندفعهیا

 : زد غیج با  یتقر

 فیشده ! ... برام تعر یآراااام ! ... بگو چ -

 !کرده ؟ کاری! فراز چ کن

 لرزونش تحمل وزن تنش رو یزانوها



 تختخواب نشست ی. لبه  نداشتن

 ونیآرام ... که م یگوش کرد به صدا و

 کرد یم یهقاش تکه و پاره سع هق

 . ... بده حیتوض

 

*** 

 دربِ  یرو درست جلو نشیماش افشار

 : برج پارک کرد . ارمغان گفت یورود

 ... زود بر زمیمنتظرم بمون عز نجایهم -

 ! گردم یم

  

 ادهیباز کرد و به سرعت پ نویدر ماش بعد



 با سرعت و عجله از خونه نقدری. ا شد

 هی شهیاومده بود که بر خلف هم رونیب

 مانتو و کینداشت . با  شیهم آرا ذره

 . ... پاشنه تخت یساده و کفش ها شلوار

 یرو شویشد و بال شال مشک یالب وارد

 دنشیاش انداخت . نگهبان با د شونه

 : زد یکمرنگ لبخند

 . ... یخانم صابر ریشبتون بخ -

  

 : دیو پرس دیبه طرفش چرخ ارمغان

 خونه شون هستن ؟ یحاتم یآقا -

 . ندارم یدونم خانم ، ازشون خبر ینم -



 ... دمشونیدو سه روزه ند با  یتقر

 جابجا نگیپارک یهم از تو نشونیماش

 ! نشده

  

 . حاال علوه بر دیکش ینفس تند ارمغان

 بود ، نگران هم یبه حد مرگ عصبان نکهیا

 به سرش ییتنها یبود . نکنه فراز تو شده

 سر خودش آورده بود ؟ ... از ییو بل زده

 یکار چیشناخت ، ه یکه م یفراز اون

 . دیرس یبه نظر نم دیبع

 لبش نشوند و یرو یزور لبخند به

 کرد ... بعد رفت طرف آسانسور و یتشکر



 . رو زد دکمه

  

 تا دیقرن طول کش کی یاندازه  به

 آسانسور باز شد و ارمغان کیاتومات یدرها

 و خودش رو به یاتاقک فلز یتو دیپر

 . دوازدهم رسوند ی طبقه

 پشت در یطاقت بود . ول یصبر و ب یب

 یقیلحظه مکث کرد و نفس عم کی

 . بعد زنگ زد ... اگه خونه بود ، دیکش

 . کرد یخودش درو باز م دیشا

  

 واشیتخت کفشش رو  یموند ، کف منتظر



 درو ی... کس دیها کوب کیسرام یرو واشی

 . نکرد باز

 که یدینبود ... با کل زیصبر جا گهید

 . ، درو باز کرد و وارد خونه شد داشت

 فراز ؟ -

 از پا کند و وارد سالن شد . همه کفشاشو

 جلو زیم یو نامرتب ... رو ختهیبهم ر جا

 فیو قهوه رد یچا یخال یوانهایل یمبل

  

 ... گاریپر از ته س یگاریس ریبود ، و ز شده

 مبل ینازک هم مچاله شده رو یپتو کی

 کانتر هم پر از ظرف یبود ... و رو افتاده



 . فیکث یها

 : صداش کرد باز

 ؟ یفراز ... هست -

 شونه هاش انداخت و یرو رو شالش

 نگاه رو به سالن انداخت ... بعد نیآخر

  

 و از پله ها باال رفت و وارد قسمت دیچرخ

 کیکوچ منیشد ... نش اپارتمان یخصوص

 . ... وارد اتاِق فراز شد یدنیباِر نوش و

 فراز ؟ -

 دم ، نه ینه تلفنت رو جواب م یوقت -

 در حال حاضر یعنیکنم ...  یباز م درو



 ! ات رو ندارم ارمغان حوصله

  

 ... بعد رد دیو از جا پر دیکش ینیه ارمغان

 . ... کرد دایرو گرفت و بلخره اونو پ صدا

#۲۰۰ 

 ... بعد رد دیو از جا پر دیکش ینیه ارمغان

 . ... کرد دایرو گرفت و بلخره اونو پ صدا

 آب گرمش لم کِ یکوچ یجکوز یتو فراز

 که یسرتاسر یبود ... رو به پنجره  داده

  

 داد یشهر رو در شب نشون م ی منظره

 . دیکش یم گاریبسته س یبا چشم ها ...



 ! رو شکر سالم بود خدا

 ارمغان یکم خشم برگشت به رگ ها کم

 : خونش رو گرم کرد و

 که حوصله یکرد خودیب یلیتو خ -

 که یکرد خودی! ب ی، احمِق عوض یندار

  

 کارِ  یکس دی! شا ید یتلفن منو نم جواب

 ! باهات داشت واجب

 گرفت و گارشیاز س یکام تیاهم یب فراز

 : گفت

 ! کار واجبت رو بگو و برو -

 یبزاق دهانش رو قورت داد و قدم ارمغان



 تر شد و کینزد یجکوز یحوضچه  به

 : گفت

  

 یکرد یفراز ؟ باز چه غلط هیچ انیجر -

 !من خبر ندارم ؟ که

 : نگفت ... ارمغان ادامه داد یچیه فراز

 از جوِن آرام ؟ چرا آزارش یخوایم یچ -

 از خودت یکش ی؟ ... خجالت نم ید یم

 !؟

  

 آرام باعث شد بلخره فراز از اون اسم

 . خارج بشه یحس یو ب یخمودگ حالتِ 



 میحوضچه و ن یرو گذاشت لبه  آرنجش

 اش رو کامل  چرخوند به سمت ارمغان تنه

: 

 ... ؟ شتی؟ اومد پ یدیآرامو کجا د -

 کرد ، آب دهانش رو قورت یکوتاه مکث

 : ادامه داد اطیو با احت داد

  

 !حالش خوب بود ؟ -

 : زد یشخندین ارمغان

 یخوب باشه ؟ با اون کار یانتظار داشت -

 ... یباهاش کرد که

 نگفت ... ارمغان آشفته و یچیه فراز



 : باز صداشو باال برد یعصب

  

 کاریکه چ یفهم یفراز تو اصل  م -

 نیا تیثیبا غرور و ح یفهم ی؟ م یکرد

 ؟ ... از خودت شرم یکرد کاریچ دختر

 زورش بهت یدون ی؟ چون م یکن ینم

 یم یخوایکه م یرسه ... هر جور ینم

 !بگم ؟ ها ؟ ی! آخه من به تو چ یتازون

 : دیکش یقینفس عم فراز

 ! رونیب امیخوام ب یروتو بکن اونور ... م -

  

 سوخته اش رو مین گارِ یو س دیچرخ بعد



 . خاموش کرد یگاریس ریز یتو

#۲۰۱ 

 سوخته اش رو مین گارِ یو س دیچرخ بعد

 . خاموش کرد یگاریس ریز یتو

 روشو از طرف اون برگردوند ، ارمغان

 منیسالن نش یو رفت تو برگشت

 یسبز رنگ رو یبه بطر رهی... خ کیکوچ

  

 و چیپ کیلیچ کیلی، انگشتاشو چ زیم

 بعد فراز مقابلش ی قهیداد . دو دق تاب

 یِ استخر یحوله  کهیشد ، در حال ظاهر

 . بود دهیچیدور کمرش پ یرنگ یتوس



 ! شده یخب ... حاال بگو چ -

 : با درد و تأسف نگاهش کرد ارمغان

  

 یشده ؟! ... فراز ! باورم نم یمن بگم چ -

 نقدریا یتون یشه که م ی... باورم نم شه

 ! یباش بد

 ... ارمغان ادامه دیکش یقینفس عم فراز

 : داد

 ذاره از ی، چون باباش نم دمشیمن ند -

 ... حبسش کرده تا سراغ رونیب ادیب خونه

 ... که بهش محرمه ینره ! مرد نامزدش

 !؟ یپست شد نقدری! چطور ا فراز



  

 دندوناش ونیلبش رو م یگوشه  فراز

 یبه ارمغان ... انگار م رهیو خ دیکش

 منصرف شد و به یبگه . ول یزیچ خواست

 . رفت نییو از پله ها پا دیچرخ سرعت

 : ... صداشو بلند کرد دیدنبالش دو ارمغان

 ؟ بمون و جواب یکن یکارو م نیچرا ا -

 ! بده

  

 کرده که یمگه چه گناه چارهیدختر ب اون

... 

 ! منم که یچی... ه یگناه چیه -



 همه ی! لجنم ! اصل ب فمی! کث گناهکارم

 ! منم هیقض نیا زِ یچ

 ؟ آره ؟! اگه دوستش یدوستش دار -

 ... ؟ یچرا به من نگفت یدار

  

 وجود نداشت یراِه شرافتمندانه ا چیه -

... 

 ... مثل شیخواستگار یرفت یداشت ! م -

 ! همه

 : زد یپوزخند فراز

 !که نامزد داره ؟ یدختر یخواستگار -



  

 کیبکشه ؟  نجایکار به ا یچرا گذاشت -

 ... اگه از اول یخفه خون گرفت میو ن سال

 ... شیخوا یکه م یگفت یم

 : زد ادیفر با  یتقر ندفعهیا فراز

 ! یراه چینبود ! ه یراه چیاز اولش ه -

 جا خورده نگاهش کرد ... فراز ارمغان

 و شونه هاشو ستادیو مقابل اون ا دیچرخ

 . دستاش گرفت نیب

  

 بهش فکر نکردم ؟ چرا ، یکن یفکر م -

 ! نبود یراه چیه ی! هر شب ! ول شهیهم



 ، چه شیسال پ کیداد ! چه  یراه نم بهم

 نامزد ... آرام ی... چه با نامزد ، چه ب االن

 ! داد یمن راه نم به

 ... حرارت تنش باال دیکش ینفس م تند

 بود و رِگ گردنش پر خشونت و رفته

 . دیرس یبه نظر م برجسته

  

#۲۰۲ 

 چشم یموند تو رهیچند لحظه خ ارمغان

 بود نیبود ، خشمگ یبرادرش . عصب یها

 تونست درک یهم بود . نم ریغافلگ یول ...

 . فراز داره یبرا یتیکه آرام چه اهم کنه



 ، پول افهیاون ... فراز بود ! خوش ق آخه

 رو ییتوانا نیا با  ی، سوپر استار ... تقر دار

 ی. ول ارهیرو به دست ب یکه هر زن داشت

 ... آرام . چرا ؟ یشده بود رو قفل

  

 یتونست اونو بفهمه ، ول یم لیاوا دیشا

 یعذاب وجدان نبود ، م گهید نی... ا االن

 ! بود یوانگیجنون بود ... د نی! ا دونست

 ده ، یراه نم چوقتیداد ... ه یراه نم -

 جدا ایدن یاگه اونو از همه  ی! حت فراز

 خونه ... هزار نیا یتو شیاری... ب یکن

 ... هم که بگذره سال



  

 فراز یگونه ها یدستاشو گذاشت رو کف

 التماس با  یچشماش ، تقر یتو رهیخ ...

 : کرد

 رهاش کن ! به خاطر خودت ... به -

 اون دخترِ  یتون یرحم کن ! تو نم خودت

 یحربه ا چی! با ه ینفرت رو رام کن پر

 ! یتون ینم

 یاون ب یدست ها ریچند لحظه ز فراز

 موند ... و ارمغان چند لحظه یباق حرکت

  

 بتونه نظرش رو دیشد که شا دواریام



 و از دیناگهان فراز چرخ یکنه . ول عوض

 ارمغان یدور شد ... کف دست ها اون

 . از حرارت افتاد ناگهان

 ... بهتر از من قانون زمی، عز یلیتو وک -

 یمن یبرا ی! مجازات قانون یشناس یم رو

؟! عقد ؟ ... با  هیکردم  چ آزار و اذیتدختر  کیبه  که

 ی هیمهر

 !؟ نیسنگ

  

 نامعلوم ، به یبه نقطه ا رهیخ ارمغان

 یلبه  یزد و بعد رو یپوزخند یتلخ

 : نشست . فراز ادامه داد یراحت ی کاناپه



 ؟ ... من ادتهیآرام ازم عدالت خواست ،  -

 ! کنم یعدالت رو در موردمون اجرا م دارم

 ! نیهم

 یحرف چیکشداِر ارمغان ... واقعا  ه سکوتِ 

 گفتن نداشت . فراز نفس خسته اش یبرا

 : کرد رونیب نهیاز س رو

  

 ! رم بخوابم ی... م زمیمن خسته ام ، عز -

 باال و یقدم هاش به سمت طبقه  یصدا

 ! خوابش ... و بعد ... تق اتاق

 ! شدن در دهیکوب

*** 



#۲۰۳ 

  

*** 

 ... تخت آرام نییخانم نشسته بود پا یمل

 یبه چهره نداشت ، دست هاش م رنگ

 لرزونش داشت لقمه ی... با دست ها دیلرز

 دخترش درست یبرا یکتلت و سبز ی

 . کرد یم

 مادرش یمونده بود به دست ها رهیخ آرام

 خسته و زحمت کش و یدست ها ...

 ! که عاشقشون بود یی... دست ها مهربون

  



 کرد و لباس یم یاطیکه خ ییها دست

 کرد و یم یآرام ... آشپز یدوخت برا یم

 که ییپخت براش ... دست ها یم غذا

 دردها رو یهمه  شهیمسکن هم نیع

 یکه وقت ییداد ... دست ها یم نیتسک

 ، اونو عطر آلود یزیهر چ ینشست رو یم

 . کرد یم

 قشنگت بشم که گود یقربوِن چشما -

 نگاهِ  هیپوست و استخون !  ی... شد رفته

 ؟ نهیآ یتو یخودت انداخت به

  

 و آرام دیچیپ یهاش لقمه م دست



 . ... کرد یم نگاهشون

 ! اگه غذا یمن زی... عز یمن دِ یتو ام -

 یخورم ... اگه بخوا ی، من غصه م ینخور

 ... یکن تیخودت رو اذ ینطوریا

 ... تموم رها کرد مهیاش رو ن جمله

 رو کیکوچ یرو باال آورد و لقمه  دستش

 . صورت آرام گرفت یجلو

  

 بخور مامان جان ... به حرمتِ  ریبگ -

 ! که بهت دادم ، دست منو رد نکن یریش

 خانم ُسر یمل یآرام از دست ها نگاه

 ملتمسش ... نفس یتا چشم ها خورد



 . دیکش یقیعم

 حال ... بغض به نیزد و در ع یلبخند

 : چنگ انداخت گلوش

 ! ممنونم ازت -

  

 دستش یلقمه رو ازش گرفت و تو بعد

 : خانم گفت یداشت . مل نگه

 قربونت برم یکن یم تیچرا خودتو اذ -

 ی کهیمرت نیذارم ا یمن م یفکر کرد ؟

 ؟ ... نه قربون یزده تو رو بده به کس خدا

 ... خونه نیاز ا میر یم یی! سه تا شکلت

 ... رضا ! خدامون بزرگه ریو تو و ام من



 ... دمیشا

  

 خانم نصفه یاتاق که باز شد ، حرف مل در

 موند . آرام سرش رو بلند کرد و یباق

 بود وسط ستادهیکه ا دیرو د احمد

 یدر . حس انزجار و نفرت همه  چارچوب

 . رو پر کرد بدنش

 به یو با نگاِه کوتاه دیخانم چرخ یمل

 : احمد ، گفت سمت

 ؟ تو اتاق خودشم نجایا یخوا یم یچ -

 !آرامش داشته باشه ؟ دیدستت نبا از

  



 نگفت و فقط آب دهانش رو یچیه احمد

 . داد قورت

 احمد ... برو بذار به حال رونیبرو ب -

 ! میباش خودمون

 خوام با آرام حرف ی... م رونیتو برو ب -

 ! بزنم

 : خانم آشوب شد یمل

  

 یمروت ... جا ی؟! ِد آخه ب یچه حرف -

 ذارم ی؟! من نم یگذاشت یباق یحرف چه

 ! ذارم ی... نم یبهشون بد آرامو

 ۲۰۴بهشتیازد#



 بلند نیباال رفته بود . از کف زم صداش

 و ستادیاحمد ا ی نهیبه س نهیو س شد

 : داد ادامه

  

 ! رونیبرو احمد ... برو ب -

 گرفت ، انگار هر آن یاحمد حالت نگاهِ 

 خانم حمله یداشت به سمت مل امکان

 مشت و لگد . نبِض  ریز رهیو اونو بگ کنه

 از جا هوی...  دیکش ریآرام ت یها قهیشق

 پدر و مادرش انداخت نیو خودشو ب دیپر

: 

  



 سر ییبخوره ، بلاگه دستت بهش  -

 به یجنازه ام رو نتون ی... حت ارمیم خودم

 ! یبد یکس

 اونقدر محکم بود که احمد عقب دشیتهد

 ... به سمت مادرش دی. آرام چرخ نشست

 . گرفت دستاشو

 . شویمهربون و دوست داشتن یدستا

 ! برو قربونت برم ... نگران نباش -

 یخانم رو باال گرفت و رو یمل یدستا

 یقیخانم نفس عم ی. مل دیبوس انگشتاشو

 بعد از کنار آرام ی، مردد بود ... ول دیکش

 رفت و درو پشت رونیشد و از اتاق ب رد



 . باز گذاشت سرش

 ... کنه یرفتار م یجور هیمادرت  نیا -

 ! من دشمن شمام انگار

 !؟ یستیخواست بپرسه ، پس ن یم آرام

 . دینپرس یزیچ یول

  

 تختخواب یلبه  یو رفت و باز رو دیچرخ

 : کرد .... گفت ی. سرش درد م نشست

 ! زودتر حرفت رو بزن و برو -

 شده بود که با یتا حاال براش عاد یک از

 "حرف بزنه ... بهش "تو ینطوریا پدرش

 مقابل یصندل ی؟! ... احمد رفت رو بگه



 نشست ... مضطرب بود ، ریتحر زیم

 ی. با همون دستا دیلرز یم دستاش

 پاکت یبهمن از تو گارینخ س کی لرزون

  

 روشنش یکیآورد و با فندک پلست در

 . کرد

 پدرش ... و فکر ینگاه کرد به دستا آرام

 ... احمد رو دوست نداره یدستا کرد

 خاطره چیکه ه یینداشت ! دستا چوقتیه

 ... کرد یذهنش روشن نم یتو یخوش ی

. 

 یمثل خوردن آب شور م شرط بندیپول  -



 ، یآب شور بخور شتریب ی... هر چ مونه

  

 هم شرط بندی.  یش یتر م صیتر و حر تشنه

 یگ ی، م یبرنده بش ی... هر چ نهیهم

 نیهم ی! ... برا شتری! ب شتری! بازم ب کمه

 ! شده ریعاقبتش خ شرط بندی یتو یکس کمتر

 ... دستاش هنوز گارشیگرفت از س کام

 . دیلرز یم

 ... دیحق دار دیبگ یتو و ننه ات هر چ -

 ... آدم وونمی! من اصل  ح رتمیغ یب من

 آرام به خوِد خدا که توبه ی! ول ستمین

  



 ینه مثل قبل  که توبه م ندفعهی! ا کردم

 ! گشتم از حرفم ... نه یو باز بر م کردم

 خوام یواقعا  گذاشتمش کنار ... م ندفعهیا

 گهیدستامو از مچ قطع کنم که د جفت

 ! نرم شرط بندی طرف

 . زد یپوزخند واضح آرام

 هم که اون اتفاق افتاد ... من یاون وقت -

 ! با خودم گفتم هیطرفم فراز حاتم دمید

 هیتونم  یسوسوله ... پول داره ! م بچه

  

 گنده ازش بّکنم ! همه اش به تو فکر پول

 گهیکردم ... که اگه چند صباح د یم



 ارمی، از کجا ب رنیبگ یبرات عروس بخوان

 دیات کنم ؟ ... فکر کردم با هیزیجه خرج

 ! ات رو جور کنم هیزیجه پول

 ، دی... از فکر مج دیکش ریآرام ت قلب

 دو یاهایرو ی... از فکر همه  ازدواجش

 . بر باد رفته بود با  یشون که تقر نفره

#۲۰۵ 

  

 : ادامه داد احمد

 ایگفتم ب ی... بهش م اونم محتاط بود -

 رفت ! پونصد یبار نم ری، ز میباال ببند رقم

 یتومن ... دو تومن ! ازش م کی...  تومن



 بارم هیبردم ...  ی! ... سه چهار بار م بردم

 بردم یبستم ... م یباختم ! باز شرط م یم

 ماه قبول کرد پنجاه کیوقت بعد  هی !

 ، کردم یم ریابرا س ی... رو میببند ونیلیم

 ! باختم یتونستم ازش ببرم ... ول یم اگه

  

 ... میصد بست ینشدم ، رو دیبعد ناام ...

 باختم ! بعد گفت خونه ... منم که بازم

 ریوجب ز کیچه  قیبودم ! آدم غر غرق

 ... ، چه صد وجب آبه

 : دیپرس آرام

 ی... برا یفراز حاتم یبا خودت نگفت -



 کنه ؟ اونهمه آدم دور شرط بندیبا تو  دیبا یچ

 ... برش ... آخه چرا تو و

  

 : زد . احمد گفت شتریبه گلوش ن بغض

 ی! ول مهیعقل یاز ب نمیتو ... ا یحق دار -

 یرفتار هی شهی! هم ننی... آدما هم آرام

 ... کنه یکه خجالت زده شون م دارن

 جوون بودم یپنهانش کنن ! وقت خوانیم

 لیشناختم ... تحص یرو م یدکتر هی

 آبرو و اعتبار نقدریخارج بود ، ا ی کرده

 کرد ! خونه یم یکفتر باز ی... ول داشت

 کفتر یبرا یباالشهر بود ... ول یتو اش



 رهیمحل ما ! حاضر بود بم ومدیم یباز

  

 یم یزن و بچه اش نفهمن کفتر باز یول

 ! مثل همونه نمیخودم گفتم ا شی! پ کنه

 ! داره تیثی، معروفه ... آبرو و ح گرهیباز

 ... بازه شرط بندیدرز کنه  ییخواد جا ینم دیشا

. 

 لحظه مکث کرد ، سرش رو تکون چند

 ونیدست برد م ی، با سرگردون داد

 درز یرو از ال گارشی... بعد ته س موهاش

 . رونیپرت کرد ب پنجره

  



 بعدم که محسنو فرستاد در مورد تو -

 خدا قسم ، داشتم ی... به خداوند گفت

 بعد فکر ی! ول رتیشدم از زور غ یم خفه

 یپول داره ، م ی... چرا نه ؟! وقت کردم

 سر یخوشبختت کنه ... سقف رو تونه

 و برادرت ازشون گرفته بشه ، تو مادرت

 !؟ ... آره آرام ؟ رهیگ یآروم م دلت

 : نگفت ... احمد ادامه داد یچیه آرام

  

 خوام یبگم ... نمحاال هم اومدم بهت  -

 یخودته ... م یزندگ نیکنم ! ا مجبورت

 ستهیشا دیفردا با مج نیبرو هم یخوا



 مادرش یکن ، برو باهاش خونه  عقد

 رضا هم ریکن . من و مادرت و ام یزندگ

 ! خودمون یبرا میدار یبر م یفکر هی ...

 مادره حهیفکر نکن آسونه ! آرام ... مل یول

 گه حاضره باهات یم ی! وقت هیاحساسات ،

 کنه ... فکر نکن یزندگ ابونیخ ی گوشه

 ! آسونه

  

 ... ستادیجا بلند شد ، اومد مقابل آرام ا از

 . نگاهش نکرد آرام

 نی... قبول کن ا یخوا یاگه م یول -

 یش یم ری! خودت هم عاقبت بخ طویشرا



 زنم یخونه رو م نیما هم ... آرام ! من ا ،

 نیو با ا ی! اگه تو قبول کن حهیاسم مل به

 ... پسره

 ... ؟ یشه بر یم -

  

 . آرام ... احمد سکوت کرد یناگهان سوال

 پلک زد یجیقدم به عقب رفت و با گ کی

 : بعد گفت .

 ! شه یآره ، م -

 ... بعد باز هم عقب دیکش یقیعم نفس

 و از اتاق خارج شد و درو پشت رفت

 . بست سرش



#۲۰۶ 

  

 . نکرد یکار چیآرام ه یقیدقا یبرا

 تختخوابش ، با ینشسته لبه  یهمونطور

 پاهاش گذاشته بود و یکه رو ییدستها

 ... حالت به دِر بسته یب ینگاه

 احساسات یکرد ... چون گاه ینم هیگر

 شه یم یزیتر از اون چ دهیچیپ زادیآدم

 واکنش مناسب بدن رو با خود همراه که

 . کنه

  

 یوجود بدبخته ، ول یآدم با همه  یگاه



 . یظاهر همچنان عاد در

 آدم کیآدم از نظر احساسات  یحت یگاه

 کامل   یکیولوژیاز نظر ب یاست ول مرده

 . سالم

 ... هم آرام

 ... اون لحظه احساس آرامش داشت در

 لبخند یبود . حت بیخودش هم عج یبرا

  

 یلبش نشسته بود که نم یرو یکمرنگ

 . مهارش کنه تونست

 زد و از اون حالت مجسمه وار خارج یپلک

 خانم یکه مل ی... دست برد و لقمه ا شد



 . بود رو برداشت و خورد دهیچیپ براش

 خودش فکر کرد : چقدر دستپخت با

 ! کاراش ی! مثل همه  هیعال یمل مامان

  

 یو همزمان تو دیرو آروم آروم جو لقمه

 حمام کنه ... سه دیکرد با یفکر م ذهنش

 . بود که حمام نرفته بود روز

 و دیرو گرفت و کش شرتشیت ی قهی

 : رو بو کرد . با خودش فکر کرد بدنش

 ! باشم فیکث دیکردن ، نبا دامیپ یوقت

 یفکر از جا بلند شد ... رفت و از تو نیا با

 یحوله اش رو برداشت . در اتاق ب کمد



 . خانم اومد داخل یباز شد ... مل هوا

  

 آرام جون ؟ -

 به طرفش و کمرش رو صاف دیچرخ امآر

 . کرد لبخند بزنه ی... سع گرفت

 جانم ؟ -

 گفت بهت ؟ یم یاحمد چ -

  

 ! یچیه -

 . خانم آشفته بود ، قلبش نا آروم بود یمل

 شد و کیجلوتر رفت و به آرام نزد بازم

 : گفت



 یم یها ... هر چ یگول حرفاشو نخور -

 روزا نیگه ! ما هم یخودش م ی، برا گه

 . خاله ات یشهرستان ، خونه  میر یم

 یکنم . وام م یم یاطیمن اونجا خ بعد

 ... رمیگ

  

 ! وسط حرفش : مامان دیپر آرام

#۲۰۷ 

 خانم ساکت شد . آرام بزاق دهانش یمل

 : قورت داد ... گفت رو

 ینگفت ، فقط ... همون حرفا یچیه -

 ! رمیخوام برم دوش بگ ی! منم ... م یقبل



  

 . باور نکرد ینگفت ، ول یچیخانم ه یمل

 که سه روز بود با ینکرد چون آرام باور

 شروع هوینداشت ...  یفرق چیه جنازه

 ! بود به لبخند زدن کرده

 حوله اش رو برداشت . از کنارش آرام

 رختکن با یو وارد حمام شد . تو گذشت

 . لباس هاشو در آورد اطیو احت یآروم

 مرده یخودش فکر کرد اگه همه  شیپ

 ... تونستن خودشون رو غسل بدن یم ها

  

 ذاشتن یبه بدنشون احترام م یلیخ حتما  



. 

 کرد وقتشه به بدنش یهم فکر م اون

 سال و کیکه  یبذاره ... به بدن احترام

 که دیرو به دوش کش یماه بار حقارت چهار

 . شسته نشد یآب چیه با

 آب گرم انیجر ریرو باز کرد و ز دوش

 دستِ  کی. اجازه داد آب مثل  ستادیا

  

 بدنش رو ینامرئ یزخم ها یهمه  مهربان

 . کنه نوازش

 تنها نیا دیخودش فکر کرد : شا شیپ باز

 ! سخته یلیسخته ! خ ی... ول راهه



 یخودش فکر کرد ... کاش همه چ با

 نیشد . همون اول یبار اول تموم م همون

 رفت و غیکه دستش به سمت ت یبار

 مرد ، االن تموم ی... اگه م دیرو بر رگش

 ! بود شده

  

 مادرش هم تموم یها هیگر یاالن حت تا

 بود . شب اول قبر خودش هم تموم شده

 حقارت هاش تموم یبود ... همه  شده

 ! بود شده

 ... بود دهیتا االن بدنش پوس حتما  

 از گوشت و پوست لخت شده استخوناش



 چشماش خونه یکاسه  یمورچه ها تو و

 . بودن ساخته

  

 کش اومد ! کش ی... همه چ فیح یول

 ! نجایتا ا اومد

 سشیخ یهم فشرد و موها یرو پلکاشو

 . دلش داشت دیمحکم از دو طرف کش رو

 ! ... سخت بود ، ترسناک بود دیترک یم

 یتموم م دیبا ی. ول دیلرز یم زانوهاش

 . دیکش یپا پس م دی... نبا کرد

 ی. آب رفت تو دیکش یقیعم نفس

 . و راِه نفسش به سوزش افتاد شینیب



  

 شیر غیرف حمام ، ت یکرد و از رو سرفه

 . پدرش رو برداشت یتراش

 ! بود ... سخت بود ... سخت بود سخت

 یهر سن یسخت بود ... تو شهیهم مردن

 لحظه کیفقط  ی! ول یطیتحت هر شرا ...

 ! قهیدق کی ای...  بود

 ! عدم یشد همه چ یتموم م گهید بعدش

 ! ... نبودن ... تموم شدن بود

  

 ! خواست یتموم شدن رو م نیا آرام

 دلش گفت : عجله کن آرام ! تو قبل   یتو



 دی... نبا یکارو کرد نیهم ا گهیبار د کی

 ! سخت باشه برات

#۲۰۸ 

 مچش ینرم و محتاط رو غیت زِ یت ی لبه

 ی... فقط کاف دیو رگش رو بوس نشست

  

 چوب نیبار اونو بکشه ... ع کی بود

 ... آرشه یرو ولونیو

 " ! عجله کن آرام ... عجله کن "

 رو گرفت و مشیواقعا  در لحظه تصم و

 در حمام یکارو تموم کنه ... ول خواست

 . شد باز



 . نیاز دستش رها شد و افتاد کف زم غیت

 اومده بود یکی...  دیکوب یمحکم م قلبش

 . رختکن یتو

  

 !؟ هیک -

 ... خطوِط بدن مادرش دیلرز یم صداش

 . داد صیمشجر تشخ ی شهیش یرو رو

 ... منم آرام جان -

 : لحظه سکوت ... باز دوباره گفت چند

  

 که برات دوختم یدیجد راهنِ یاومدم پ -

 . زمیعز یبذارم بپوش رو



 : خانم ادامه داد ینگفت ... مل یچیه آرام

 ... هفته است برات دوختمش کی -

 حالت یزودتر بهت بدم ، ول خواستمیم

 ! نبود خوب

 هم سکوت ... آرام نفس لرزونش رو باز

 : رونیکرد ب فوت

  

 مامان ؟ -

 رم ... تو یم گهیجانم ؟ جانم ؟ ... من د -

 ... بخار رونیب ایکارت برس ! زودتر ب به

 ! ها ی... ضعف بکن رتتینگ حمام

 دیباز و بسته شدن درو شن یآرام صدا بعد



 . خانم رفته بود یمل ...

  

 . اگه دیلرز یشوکه بود ... بدنش م آرام

 یکه داشت چه اتفاق دیفهم یم مادرش

 . سر آرام داغ شد یافتاد ... کاسه  یم

 رفت و در حمام رو باز کرد و نگاه جلو

 که سر فیو لط ینخ راهنِ یبه پ کرد

 . ... بود زونیرختکن آو یتو یخیم

 سه ربع و دامن یها نیکه آست یراهنیپ

 اش نهیگرد داشت ... زم ی قهیو  نداریچ

 یرو یبایو ز زیر یبود و گلها دیسف

  



 یم ی یگلها ادیاونو به  دامنش

 . انداخت

 . ... زد یو همزمان هق دیخند ناباور

 یخواست اون کارو بکنه ؟ ... م یم چطور

 مثل یکی یخودشو بکشه ... وقت خواست

 نیرو داشت ؟ ... چطور ؟ ... ا مادرش

 یبود ... وقت زینفرت انگ نیبود ! ا تیجنا

 دونست مادرش چشم انتظارشه که یم

 ! نهیبب راهنیپ نیا یتو اونو

  

 کردن داشت یهنوز ارزش زندگ ایدن نیا

 مثل مادرش هنوز عاشقش یکی یوقت ...



 ! بود

 حمام ... شامپو رو برداشت و یتو برگشت

 راهنیساعت بعد با پ میموهاش زد ... ن به

 . ... به اتاقش برگشت مادرش

*** 

#۲۰۹ 

  

*** 

 . ... دنشیاومده بود به د ارمغان

 یتخت مفروش تو یلبه  یدو رو هر

 برده یخانم چا ینشسته بودن . مل اطیح

 خونه یبراشون و بعد برگشته بود تو بود



 ؟ یچه حرف یراحت حرف بزنن . ول تا

 چینبود ... ه نشونیانگار ب یحرف چیه

 ! ینیتسک چی... ه یا کلمه

  

 یجمله  کیارمغان سکوت رو با  سرانجام

 . شکست کوتاه

 ! من ... متأسفم -

 به استکانِ  خیبود و نگاهش م نییپا سرش

 آرام یچشما یشدن تو رهیخ ی. رو یچا

 . نداشت رو

  

 ی، ول نمتیبب امیخوام ب یسه روزه م -



 ... ازت . همه اش دمیکش یخجالت م ...

 ... بهت بگم یچ دیکردم با یم فکر

 تخت یچوب یزده بود به دسته  هیتک آرام

 راستش رو با ظرافت انداخته بود یپا ...

 یچپش و فقط به اون نگاه م یپا یرو

 . کرد

 !؟ یبگ یخب ... قراره چ -

  

 به آرام یو نگاه دیکش ینفس تند ارمغان

 رنگش رو یقهوه ا ی... ته چشما انداخت

 . ، براق کرده بود یکمرنگ یاشک پرده

 ... باهاش حرف زدم یلیآرام ، من خ -



 کردم متقاعدش کنم ، ی! سع ادیز یلیخ

 ... یول

 هم ینگاه کرد به آرام ... لبهاشو رو باز

 . انداخت نیی... سرش رو دوباره پا فشرد

  

 نگاهم ینجوریکنم ... ا یخواهش م -

 ... نکن

 !؟ یجورچه  -

 که انگار از ینجوری... هم ینجوریهم -

 یسع یلی! به خدا قسم من خ یمتنفر من

 زورم رو زدم یکمکت کنم ... همه  کردم

! 



 ! فهمم یم -

  

 ... بهت گفته بودم آرام ! ... نگفتم ؟ -

 نمون ؟ نگفتم پولو ازش ادشی یتو نگفتم

 داستانو کش نده ؟! ... من نی... ا ریبگ

 شناختم یهشدار دادم ... من فرازو م بهت

! # 

۲۱۰ 

 ارمغان ، یپاسخ آرام به جمله ها تمام

 . بود یتلخ و زودگذر لبخند

  

 یکرد ، داشت م یم یحس خفگ ارمغان



 قرار از جا بلند شد و یتاب و ب ی. ب مرد

 راه رفت . از اطیح یتو یقدم چند

 فراز یباز یمتنفر بود ... چرا قاط خودش

 بار ریبود ؟ اگه همون روز اول ز شده

 خودش کیرفت و آرام رو نزد ینم حرفش

 . ... داشت ینم نگه

 و با ستادیبرگشت و مقابل آرام ا کدفعهی

 : گفت یشونیپر لحن

  

 ی؟ چرا داد نم یگ ینم یچیچرا ه -

 ام ... چرا ی؟! ... من خواهر اون عوض یزن

 ... ؟ یکن ینم رونیاز خونه ات ب منو



 صورتش گرفت و به یدستاشو جلو کف

 : افتاد . آرام گفت هیگر

 ! لطفا   دینکن هیگر -

  

 نیبود که آرام اونو تسک دهیبه کجا رس کار

 حد نیعذاب وجدان تا ا یعنیداد ؟ ...  یم

 اش هیکرده بود ؟! ... گر زیرقت انگ اونو

 . شد دتریشد

 . تونستم کمکت کنم یکاش م یا -

 ! ومدیاز دستم بر م ی... کار کاش

 لبش یلحظه سکوت ... آرام گوشه  چند

 دندوناش و بعد از جا بلند ونیم دیکش رو



 : گفت دی. با ترد شد

  

 ! دیتون یراستش ... م -

 صورتش یکف دستاشو از جلو ارمغان

 به اون دوخت شویاشک یو چشما برداشت

. 

 ؟ یچطور -

 ! رونیخوام برم ب یم -

  

 ینگفت ... آرام با ناراحت یچیه ارمغان

 : داد ادامه

 با نامزدم قرار بذارم ، نکهیبابام از ترس ا -



 حبسم

 ! هم ازم گرفته میخونه . گوش یتو کرده

 خوام چند یشم ... فقط م یم وونهید دارم

 ی. فقط ... م رونیب امیفضا ب نیاز ا ساعت

 ! نفس بکشم خوام

  

 ملتمس و آماده یکرد و با چشما سکوت

 شد بهش . ارمغان رهیخ ستنشیگر ی

 : گفت یبود ، ول جیگ یهم کم هنوز

 ! من با پدرت زمیحتما  ... حتما  عز -

 ! رونیب میر یزنم ... با هم م یم حرف

*** 



 ساعت بعد آرام و ارمغان از خونه مین

 آرام موفق شده کهیرفتن ... در حال رونیب

 رو پس لشیموبا یبا کمک ارمغان حت بود

 . رهیبگ

  

 سیخ یانگشتا ونیکوله اش رو م بند

 به کوچه یفشرد و نگاِه دلواپس عرقش

 : . ارمغان گفت انداخت

 ؟ میخواد کجا بر یدلت م -

 : زد و گفت یپلک یبا حواسپرت آرام

 ! دونم ینــ ... نم -

  



 من ؟ یخونه  میبر یخوا یم -

#۲۱۱ 

 جوابش رو نداد . باز نگاه کرد به پشت آرام

 و ستادهیدر ا یاحمد جلو دیو د سرش

 : پاد . ارمغان ادامه داد یم اونو

 الیبا خ میتون ی. م ستیافشار خونه ن -

 هست در زایچ یلی... خ میحرف بزن راحت

 ... فراز که الزمه مورد

  

 ! می... بر میبر -

 . گفت یهم با حواسپرت باز

 باز موتیرو با ر نشیماش یدرها ارمغان



 نشست یصندل ی. آرام به سرعت رو کرد

 زانوهاش گذاشت . از یکوله اش رو رو و

 بدنش یرو یکنترل با  یاسترس تقر شدت

 . ارمغان هم پشت رل جا گرفت و نداشت

 : زد . گفت استارت

  

 ! زمیتو ببند عزکمربند -

 . به راه افتاد و

 گفتن ینم یزیکدوم چ چیه یقیدقا یبرا

 ، شهیبود به سمت ش دهیچرخ یآرام کم .

 یفلز کسلیها و پ ابونیکرد به خ یم نگاه

 یانگشتا ونیکوله اش رو م یرو



 . گرفته بود یبه باز مضطربش

 ... چشم نگاهش کرد یاز گوشه  ارمغان

 : گفت

  

 ... آرام ، واقعا   -

 دیترد دنیپرس یکرد ... برا یکوتاه مکث

 : بلخره ادامه داد ی، ول داشت

 مدت نیا یتو یدیواقعا  نامزدت رو ند -

 !؟

 زد یبه طرف اون و پوزخند دیچرخ آرام

 : گفت و

  



 بدبخت و قابل ترحم یلیچطور ؟! ... خ -

 !، نه ؟ میرسینظر م به

 نه ، فقط ... فقط خواستم بدونم ! آخه -

... 

 شده بود از مونیرو گاز گرفت . پش لبش

 : دیکش یقیآرام نفس عم ی. ول سوالش

 ! دمشیواقعا  ند -

  

 نشد ؟ رتیگی... پ یعنی -

 : هم با مکث جواب داد ندفعهیا آرام

 چرا ... هم خودش ، هم خوانواده اش -



 انی... بابام نذاشت ب یبار اومدن ، ول چند

 . خونه یتو

 . پشت چراغ قرمز توقف کرد نیماش

 : گفت یبا ناراحت ارمغان

  

 ... بگم . من یچ دیدونم با ینم -

 ! شرمندم

 به چراغ قرمز انداخت و به ینگاه آرام

 رو هیکه فقط پونزده ثان یشمار هیثان

 داد . با خودش فکر کرد ... حاال یم نشون

 زودتر به خودش بجنبه ، قبل دی! با وقتشه

 ! رو از دست بده هیپونزده ثان نیا نکهیا از



  

 آروم یلیرو کنار پهلوش برد و خ دستش

 رو یمنیا کمربنددکمه قرمز  اطیبا احت و

 یاز غلف آزاد شد ، ول کمربند.  فشرد

 انگشتاش گرفت . با نفرت ونیاونو م آرام

 : گفت

 . بهتره دیبگ یزیبه من چ ستیالزم ن -

 که من دیو به برادرتون بگ دیبزن زنگ

 ! شم یمال اون نم یول رمیبم حاضرم

 ارمغان بتونه نکهیگفت و تا قبل از ا نویا

 کمربندهاشو هضم کنه ، به سرعت  گفته

  



 چشم بهم زدن کیرها کرد ... بعد در  رو

 باز کرد و خودش رو پرتاپ کرد نویماش در

 : زد غی. ارمغان وحشت زده ج رونیب

 ! آرام -

 ش رو باز کرد وکمربندو دستپاچه  عیسر

 بود اون سمت دهیشد . آرام دو ادهیپ

 ... کوله اش رو بغلش گرفته بود و ابونیخ

 . باز دیدو یها م نیماش ریخلف مس بر

 : زد غیج

  

 ! آراااام -

 ی... ول دیبه دنبالش دو یچند قدم یحت



 زیو گر بیتعق نیکه ا دیزود فهم یلیخ

 دور شده بود و یلیاست . آرام خ دهیفا یب

 دیبر اون ... چراغ سبز شده بود و با علوه

 در یپ یبوق ها یکرد . صدا یم حرکت

 ذهنش یمعترض تو یراننده ها یپ

 نیشد ا یگرفته بود . باورش نم ضربان

 یآرام ، بعد از رفتار معصومانه  حرکت

  

 خورده بود ازش بیقبلش . فر قهیدق چند

 داشت ؟ یتیچه اهم یول ...

 ی؟ ... اگه م ومدی یسرش م ییبل اگه

 کاریچ دیشد ... با یو گم و گور م رفت



 ... ! دنید یکرد ؟ همه از چشِم اون م یم

 ... فراز ایو مادرش ...  پدر

 جمله اش افتاد ... که گفته بود حاضره ادی

 ... یول رهیبم

 ریاش از شدت استرس ت نهیس ی قفسه

 . دیکش

  

 داد و نییرو پا شهیاز راننده ها ش یکی

 : داد زد با  یتقر

 ، ی... راهو بند آورد گهیخانم برو د -

 !؟ ینیب ینم

 و دیو بعد چرخ دیکش ینفس تند ارمغان



 رو نیماش دیپشت رل نشست . با دوباره

 کرد تا بتونه فکر کنه و یگوشه پارک م هی

 . ... انجام بده یچه غلط دیبا نهیبب

  

*** 

#۲۱۲ 

 : دهم فصل

 ... عصر کی ساعت

 پارک ، یچمن ها ینشسته بود رو آرام

 تنه اش یکه رو یدرخت تنومند کینزد

 کریغول پ یکیپلست یها کفشدوزک

 . بودن چسبونده



  

 . بد بود ، گرسنه بود ، ضعف داشت حالش

 شد که جسارت به خرج داده ینم باورش

 فرار کرده ... از خونه ، از پدرش ... از و

 ... سرنوشتش بود نیاگر واقعا  ا ی! ول فراز

 و دید یرو م دیحداقل قبلش مج دیبا

 گفت یبهش م دیزد . با یحرف م باهاش

 ! کرد یاعتراف م دیرو ... با یچ همه

 شانس دیکردن شا یها اگر اعتراف م آدم

 ... بدون اعتراف یداشتن ... ول یرستگار

  

 در آورد و بشیج یرو از تو لشیموبا



 از ییایبه صفحه اش انداخت ... در ینگاه

 باز یها امکیپاسخ و پ یب یها تماس

 . که جرأت خوندنشون رو نداشت نشده

 تر شد . چشماشو بست و ظیاش غل دلهره

 تا دیکش یدر پ یو پ قیعم یها نفس

 . استرس رو از خودش دور کنه موجِ 

 ! : آرام دیشن ییوقت صدا همون

  

 ! بود دیمج

 و اون دیسرعت چشم باز کرد و چرخ به

 ... ومدی یکه داشت به طرفش م دید رو

 ی، اشک تو نییپا ختیر یهر قلبش



 . هاش حلقه بست چشم

 رو دوست داشت ! با دی... چقدر مج ایخدا

 و نیموند بهش ... شلوار ج رهیخ یدلتنگ

 دهیپوش یسورمه ا یچهارخونه  راهنیپ

  

 شلوغتر از یو بلندش کم رهیت شی... ر بود

 . شد یم دهید قبل

 ... انگار صد سال بود که ازش دور ایخدا

 ! بود

 چمن ها ی... آرام از رو دیبهش رس دیمج

 . شد بلند

 یاز خونه زد ی؟ چطور زمیعز یخوب -



 ؟ رونیب

 ! دلم برات تنگ شده بود -

  

 ! حاال زمیمنم دلم تنگ شده بود ... عز -

 از هم جدا گهی! د میباش ... ما با هم آروم

 ! میش ینم

 

 با یحرف ، ول نیشک داشت به ا آرام

 . دیخند بغض

 آرام ! حالت دهیچقدر رنگ و روت پر -

 ... ستین خوب

 ! ستینمهم  -



 ؟ ارهیسرمون ب ییبابات قراره چه بل -

 ! آخه چرا جمیفهمم ... گ یهنوز نم من

 کنه ؟ یما دو تا رو از هم جدا م داره

 : ادامه داد دینگفت ... مج یچیه آرام

  

 یدارم ، ول یخوب تیگم وضع یمن نم -

 ی! ... بهش گفت ستمیکمتر هم ن هیاز بق ...

 !کردم ؟ ... آره آرام ؟ دایپ دیشغل جد کی

 انداخت و نییبا خجالت نگاهش رو پا آرام

 : گفت

 ! ستین زایچ نیمشکلش ا -

 !؟ هیپس مشکل چ -



  

 ... راستش -

 یچطور دیدونست با یکرد ... نم مکث

 . شروع کنه اول

 که بلند یغرش آسموِن خاکستر یصدا

 ... هر دو سرشونو باال بردن . بلفاصله شد

 شروع به ییآسا لیو س دیشد بارون

 . کرد دنیبار

 ! غر زد : اَه ... گندت بزنن دیمج

  

 : گفت بعد

 ! نیماش یتو میبر -



 چمن ها برداشت یکوله اش رو از رو آرام

 رو گرفت ... هر دوشون دیبعد دست مج .

 بارون به طرف یرگبار تند و شلق ریز

 . ... کردن دنیشروع به دو دیمج نِ یماش

*** 

 . دیبار یهنوز بارون م رونیب

  

 بعد باز یشد ، ول یقطع م یقیدقا دیشا

 . دنیکرد به بار یبا شدت شروع م هم

 یها شهیدرشت بارون به ش یها قطره

 یشدن و بعد ُسر م یم دهیکوب مسدود

 . نییپا خوردن



 ... دستاشو شیصندل یمچاله شده رو آرام

 کیستریوقفه و ه یبغلش زده بود و ب ریز

 از ای... از رطوبِت لباسش  دیلرز یم

 که مات و دیکرد به مج ی. نگاه م استرس

  

 بود ... دستاش حلقه شده دور مبهوت

 . ، و نگاهش به مقابل بود فرمون

 در حال یقیمحِو موس یصدا ویراد از

 : دیرس یبه گوش م پخش

 که یبارون ریشم با تو هر شب ز یم سیخ

 ستین

 ستیکه ن یابونیمحکم گرفتم تو خ دستتو



 که یو عاشق نباشم ... کار آسون باشم

 ستین

  

 که یشم دوباره عاشق اون یم عاشقت

 . ... ستین

#۲۱۴ 

 رو شکست نشونیسکوت ب دیمج سرانجام

: 

 یشوخ یشه ! آرام ... دار یباورم نم -

 !، مگه نه ؟ یکن یم

  

 دیهم فشرد ... مج یبا درد پلکاشو رو آرام



 : داد ادامه

 باخته ؟! ... مگه شرط بندی یتو بابات تو رو -

 یب نقدریتونه ... ا یشه ؟ ... مگه م یم

 یکن یم یشوخ ی... دار نقدری... ا رتیغ

 دلت یبا من ... تو یکن یم ی؟! شوخ آرام

 ! یخند یم بهم

 کدفعهی.  دیغلت نییگلوش باال و پا بکیس

 آرام رو گرفت و اون یو بازو دیچرخ

  

 که یسمت خودش ... و با خشم دیکش

 : کرد ... گفت یکم کم فوران م داشت

 یگ ینم یچیآرام ؟ چرا ه یچرا ساکت -



 گرفته با تیکه شوخ یگ ی... چرا نم ؟

 !؟ من

 نگاهش کرد ... . بغض یچارگیبا ب آرام

 داشت گلوش رو خراش شهیخرده ش نیع

 یخون م یداد و راه نفسش کم کم بو یم

 . گرفت

  

 ... ... با چاقو زده بودنش ... ما ادتهی -

 : زد ادیوسط حرفش فر دیمج

 سرم ! کاش یسرم آرام ... فدا یفدا -

 ... ؟ ینگفت یچیمرد ! ... چرا به من ه یم

 ... که یهمون روز نگفت چرا



 ! دونستم به خدا ینم -

  

 ؟ یچرا نگفت یدیکه فهم یهمون وقت -

 ... چرا ینگفت روزی؟ پر یچرا نگفت روزید ...

 !؟ یبه مِن خاک بر سر نگفت زودتر

 . چشماشو بست آرام

 ! داد نزن -

 کنم ؟ به شاهکار بابات کاریپس چ -

 ... ، آره ؟ ... واقعا  هم خنده داره بخندم

 ! وضع و حال من خنده داره نیا

  



 یلحظه به لحظه داشت بلندتر م صداش

 کرد هر لحظه ممکنه ی. آرام حس م شد

 دفن بشه . کف دیآوار کلماِت مج ریز

 : گوش هاش گذاشت یرو دستاشو

 ! تو رو خدا داد نزن -

 : گفت دیزد . مج یهق و

 آرام ؟ یبش مشینکنه قراره تسل -

  

 یآرام رو گرفت و اونا رو از رو یدستا مچ

 . دیعقب کش گوشهاش

 ... ؟ یبش میتسل یخوا یآره ؟! ... م -

 کثافت ؟ یباز نیبه ا یتن بد قراره



 دیپر از بغض فقط نگاهش کرد ... مج آرام

 : داد ادامه

  

 کشم اون یذارم آرام ! م یمن نم -

 ... رو ... اسمش رو بگو فقط کهیمرت

 اش نهینفس تکه و پاره اش رو از س آرام

 : کرد خارج

 ... دیمج -

 : عربده زد ندفعهیا دیمج

 ! اسمش رو بگو آرام -

  

#۲۱۵ 



 ، بغضش دیآرام سوت کش یها گوش

 یشکست . کف دستاشو جلو درهم

 . گرفت و هق زد دهانش

 ترسم یبهت گفته بودم ... که ... م -

 ! رو ... بشکنم قلبت

  

 ی... همه  یقلبم رو فقط نشکست -

 ... یکرد ریرو خرد و خاکش وجودم

 ! دیمج -

 ... ! اسمش رو بگو آرام ... منو نچزون -

 ! نچزون نقدریا زویهمه چ یب منِ 

 دی، فقط ... با دیگم مج یگم ... م یم -



 ... بهت بگم ! من یزیچ هی

  

 دیبند اومده بود . با هیاز شدت گر نفسش

 ، نهایزودتر از ا یلیخ دیگفت ... با یم

 نگفته یگفت ... ول یم یبهتر طیشرا یتو

 یبود که حاال همه  نیا طیو انگار شرا بود

 . بر مل بشه رازها

 ! آرام یبگ ستیالزم ن گهید یچیه -

 ... نرو ، فقط اسمش رو هیحاش

 ! سالم نیستممن  -

  

 ! شد تموم



 ییاز حرکت افتاد ... هر صدا یهمه چ هوی

 . از حرارت افتاد یشد ! همه چ خاموش

 لبِ یبه خودش جرأت داد و از پس س آرام

 نگاه کرد ... و دیامان اشکهاش به مج یب

 و مات شی، ساکت ، ک رونی... ح دیمج

 ! شده

  

 یکیو مات شده بود ! انگار  شیهم ک واقعا  

 شطرنج محاصره اش کرده بود یباز یتو

 یدرست لحظه  شرط بندی کیانگار وسط  ...

 کارت نیتر یاتیکارت و ح نیباالتر آخر

 پرتاپ شده بود و اون با دست زیم یرو



 . ... یزیاز هر چ ی... کامل  خال یخال یها

 شهیهم یکه اونو برا دیدر لحظه فهم آرام

 . ... دست داده از

  

 ... اول گوش بده به دیتو رو خدا مج -

 ! ! ... منو قضاوت نکن حرفام

 شد یزد به حاِل خودش ... باورش نم هق

 کرد ! با نگاهش ، یداشت التماس م یول ،

 کرد یالتماس م دیلحنش داشت به مج با

. ... 

 ینخواستم تو رو باز چوقتیبه خدا ه -

 ! صد بار به خودم قول دادم که همه بدم



  

 یولم کن دمیترس یرو بهت بگم ... ول یچ

 . ...یبر

 ساکت و منگ بود یبه طرز دلخراش دیمج

. 

 اونو ادتهی...  دیبود ، مج یفراز حاتم -

 ؟ ... اون بود که یدیبار محل کارم د کی

 ازار و اذیت ی... معن دیکرد ! ... مج ازار و اذیتمن  به

 !؟ یدون یم رو

  

 . ... هق زد باز

 حرفامو ؟ ... آره دردت به یکن یباور م -



 کرد ... من ازار و اذیت؟! ... به خدا بهم  جونم

 نداشتم ! زورم یریخواستم ! من تقص ینم

 کرده شرط بندی! حاال هم با بابام  دینرس بهش

 خواد منو ازت جدا کنه ! من بازم یم ...

 ، من دیرسه ... مج یبهش نم زورم

 ییرسه ! من تنها یزورم بهش نم ییتنها

 شم ! ... تو رو خدا ولم نکن ینم فشیحر

 ... یپرست یم ی! ... تو رو به هر ک دیمج

  

 هنوز هم ساکت بود . آرام حس دیمج

 کرد . کف دستش رو یم یبیعج یناتوان

 دیداغش چسبوند و هق زد . با یشونیپ به



 چه دیکرد ؟ با یالتماس م یچه زبون به

 اونو به جون دیگفت ؟ با یرو م یکلمات

 داد ؟ یقسم م یک

 بود ... خسته بود ! با ضیبود ، مر ناتوان

 دیبند وجودش خسته بود ! ... و مج بند

 ! ساکت بود هنوز

  

 به یکوتاه یبا انگشت اشاره ضربه  یکس

 و دی. آرام چرخ دیکنار آرام کوب ی شهیش

 بخار گرفته ی شهیفراز از پس ش دنید با

 . ... دیکش یبلند غیج کدفعهی ...

 یرو باز کرد و بازو نیفراز در ماش بعد



 دیکش یصندل یرو گرفت و اونو از رو آرام

 . نییپا

#۲۱۶ 

  

 نیماش یداخل یکرد به لبه  ریآرام گ یپا

 یبود رو کیخورد . نزد یسکندر ،

 که فراز اونو ادیفرود ب سیخ آسفالت

 پاهاش نگه داشت . آرام یباال و رو دیکش

 دهانش گرفت و نگاه یرو جلو دستش

 ... به فراز کرد

 قیدق نقدریو فراز هم بهش نگاه کرد . ا ...

 ذهنش هزار نقشه یبّرنده ... انگار تو و



 . بود دهیاز آرام کش دنیتاوان کش یبرا

  

 نی. ع زدیگلوش ضربان م یآرام تو قلب

 . کامل خلع دیلرزیم سیخ گنجشک

 . دیرسیشده به نطر م سلح

 : گفت فراز

 ! خونه ات یبرگرد دیبا -

 . سوزنده بود خیمثل  صداش

  

 نهیالل شده بود . سر چرخوند تا بب آرام

 که فراز کنهیم کاریکجاست و چ دیمج

 . و راه افتاد دیرو کش دستش



 دنبالش تلو خورد . بعد یچند قدم آرام

 مغز سرما زده اش به کار افتاد و ناگهان

 . به بدنش برگشت یبه سرکش لیم

 ! ععی... ه دیولم کن ... مج -

  

 ... مچ دستش یتو دیچیپ یفیخف درد

 کی ی، به اندازه  یمچش رو فقط کم فراز

 بود . باز تکرار کرد دهیچیپ کمرنگ هشدار

: 

 یو برگرد یمن بش نیسوار ماش دیبا -

 ! خونه

 متوجه حرکتش شد که به سرعت محسن



 رو بهشون رسوند و با نگاه پر خودش

 : به فراز گفت یاخطار

  

 ! بکش دستتو -

 : بگه که محسن گفت یزیخواست چ فراز

 ... ولش نتیسمت ماش برمشیمن م -

 کن

 نکهیارام رها شد ... فراز بدون ا دست

 نگاهش کنه برگشت به طرف دوباره

 . دیمج نیماش

  

 کجا دی. مج شدیآرام داشت کنده م قلب



 ینم یشد ؟ چرا سع ینم ادهی؟ چرا پ بود

 ؟! نکنه رهیبه آرام برسه و اونو پس بگ کرد

 آرام از گهیخواست ... د یآرامو نم گهید

 . افتاده بود چشمش

 . بود که داشت یمطلق تنها حس یدیناام

 دیمج ی قهیخواست برگرده و  یم دلش

 یصورتش داد بزنه : همه  یو تو رهیبگ رو

  

 بود ؟  نقدریمن برات هم ارزش

 به عقب تلو تلو خورد که محسن یقدم دو

 : لباسش رو گرفت نیآست

 . شو نیدختر جون ... برو سوار ماش ایب -



 نگاِه سرگردون و یسوخت برا یم دلش

 ... آرام دیآرام . اونو دنبال خودش کش تلخ

 . همراهش رفت اریاخت یب

  

 نیخم کوچه گذشتن ... محسن در ماش از

 : رو باز کرد و به آرام گفت فراز

 سوار شو جاِن مادرت ! ... سوار شو -

 ! دخترم

 عقب نشست . منتظر یصندل یرو آرام

 در بسته بشه ... بعد خودش رو به در موند

 و تنش رو مچاله کرد و از سرما و چسبوند

 . ... دیلرز استرس



  

** 

#۲۱۷ 

** 

 نشسته بود و نیماش یهنوز تو دیمج

 یصندل یآرام رو از رو یدست دید یوقت

 ... دیکش نییپا

  

 . نتونست یبزنه ، ول ادیباز کرد تا فر دهان

 یاش انگار فلج شده بود که نم حنجره

 . بگه یزیچ تونست

 تا شیزندگ یتو چوقتیتوان بود . ه نا



 نقدرینداشت . ا یحد احساس ناتوان نیا

 کنه ... دستاشو کاریکه ندونه چ ادیز

 یحت ایبگه ...  یتکون بده ... چ چطور

 ! فکر کنه چطور

 ... کرد ؟ یدر مورد آرام م یچه فکر دیبا

  

 . دنبالش بره دیدونست با یحال م نیا با

 . در باز نشد ی... ول دیرو کش رهیدستگ

 رو که کنار یمرد غول تشن دید اونوقت

 بود و کف دستش رو ستادهیا نشیماش

 بسته و فشار ی شهیش یبود رو گذاشته

 . داد یم



 ... خارج شد نهیتکه و پاره از س نفسش

 بار دوم یشد . برا یخفه م داشت

 ... مرد غول تشن دیرو کش رهیدستگ

  

 یلیخ شهیو از اون طرف ش دیچرخ

 . زد ینگاهش کرد و پوزخند خونسرد

 : گفت دیمج

 ! وونیح یا -

 بلند گفته بود که به گوش اون مرد نقدریا

 لرزون و یو با دستا دی. بعد چرخ برسه

 گشت تا استارت چییقرارش دنبال سو یب

 در باز شد و مرد غول کدفعهی... که  بزنه



 . کنار رفت تشن

  

 شد ... و ناگهان رخ ادهیبه سرعت پ دیمج

 . ستادیرخ فراز ا به

 و مجهول یقو یچند لحظه ... درد یبرا

 . بکشه ریشد مغز استخوانش ت باعث

 . قطع شد هیچند ثان یبرا نفسش

 گهیبار د کیبود ! اون  یفراز حاتم نیا

 رفته بود دنبال آرام ، اونو از دور یوقت

  

 یچشمها یبود و حاال ... چشم تو دهید

 ! او داشت یو ناخوانا خیو  یخاکستر



 که چند ییحرف ها یناگهان همه  و

 وانهیهق هق د ونیقبل آرام م ی قهیدق

 اعتراف کرده بود ، به مغزش هجوم وارش

 بود ... اون به من ی: اون فراز حاتم آورد

 ... ! کرده شرط بندیکرد ! اون با بابام  ازار و اذیت

 : گفت فراز

  

 با هم ملقات شیوقت پ یلیخ دیما با -

 . قبل از میزد یو حرف م میکرد یم

 و هر ادیب شیسوءتفاهمات پ یلیخ نکهیا

 ... خسته کنه ! من یخودیما رو ب یدو

 !؟ یتو بود -



 ... . فراز به دیپرس یناگهان یلیخ دیمج

 پلک ینرم

 : زد

  

 !؟ یچ -

 ! یکرد ازار و اذیتتو بهش  -

 ... نداد یجواب چیچند لحظه ه یبرا فراز

 آرام نکهیکرده بود از ا رتیح دیشا

 دیراز رو با مج نیبه خرج داده و ا جسارت

 اجازه نحالیگذاشته بود ... با ا ونیم در

 در چهره اش بذاره یریتأث رتیح نیا نداد

 : گفت یبه نرم .



  

 !؟ ازار و اذیتبهت گفته  -

#۲۱۸ 

 : دیدوباره پرس دیمج

 !؟ یتو بود -

 سرش دو دو یکاسه  یتو دیمج یچشما

 زد ... نفسش محکم و سخت و درد یم

  

 شد . فراز یاش خارج م نهیاز س آلود

 : گفت

 به یلیآره ، من بودم ... هر چند خ -

 ! گذاشت ازار و اذیتشه اسمش رو  یم یسخت



 ... ! تصاحبش کردم من

 ناتوان تر از اون بود که بتونه در دیمج

 رهینشون بده . فقط خ یواکنش لحظه

 یفراز ... و فراز با ب یچشما یتو موند

 : ادامه داد یرحم

  

 خواست باهام باشه ! ... گفتخودش  -

 برام ! ازم رهیم ی، عاشقمه ... م طرفدارمه

 شد ! بعد نمیگرفت ، بعد سوار ماش امضا

 یتختم ... با پاها یخودش اومد تو ...

 ... خودش قشنگِ 

 یاز خشم و نفرت از گلو یا خرناسه



 با دو دست کدفعهیخارج شد ...  دیمج

 : لباس فراز ی قهیزد به  چنگ

  

 ... زیهمه چ یکثافِت ب یا -

 نیرو چرخوند و اونو محکم به کاب فراز

 . مرد غول تشن به دیکوب نشیماش

 با حرکت دست فراز یرفت ، ول سمتشون

 . موند یجا باق سر

 یدونم سخته قبول کردنش ... ول یم -

 ... نه هر نهیهم تیپسر ! واقع نهیهم

 یکه آرام بهت گفته و سع یا گهید حرف

 ! ابلهت کنه کرده



  

 شرافتِ  یخوا ی! م یگ یدروغ م یدار -

 ! یسوال ببر ریمنو ز آرامِ 

 ی... کوتاه ، پر تمسخر ، ب دیخند فراز

 : ... گفت رحمانه

 یمال تو بوده ؟! دختر یآراِم تو ؟! ... کِ  -

 !مال تو بوده ؟ یکِ  آخه!من بوده  که کنار 

 کرد و با کینزد دیبه مج یرو کم سرش

 خواست زهر یکه انگار م یمار لحن

 صورت طعمه اش تف کنه یرو تو نفرتش

 : ادامه داد ...

 چشم از یتون یکه نم یبدبخت نقدریا -



 ... !؟ یمن بردار یدندون زده  بیس

  

 بود که دیمج نِ یسهمگ یناگهان ... مشت و

 . ... دهاِن فراز فرود اومد یتو

 نیدوم دیاز درد خم شده بود که مج فراز

 . ... دیشکم فراز کوب یرو تو مشتش

 محسن و مرد غول تشن نکهیتا قبل از ا و

 به گهیبرسن ، حداقل سه مشت د بهشون

 . ... دیکوب فراز

**** 

  

 از زمان سوار شدن قهیاز پنج دق کمتر



 گذشته بود که بارش بارون از سر آرام

 . شد گرفته

 تاق و تاق برخورِد قطرات درشت یصدا

 ذهنِ  ی، تو نیسقف ماش یرو بارون

 یکننده ا وانهیآرام انعکاس د ی خسته

 . داشت

#۲۱۹ 

  

 رو یپسر جوون سیخ ی شهیپس ش از

 به طرفش ... بعد در دیدو یکه م دید

 یبلند نیرو باز کرد . آرام ه نیماش

 به اون طرفِ  با  یو خودش رو تقر دیکش



 . پرتاپ کرد یصندل

 زده از واکنش تند آرام رتیجوون ح پسر

 : گفت ،

 آقا محسن گفتن ... شما رو برسونم -

 ! ! ... آدرس هم دادن منزلتون

  

 . خواست درو باز دیکش ینفس تند آرام

 : بشه که پسره گفت ادهیو پ کنه

 شه یخانم تو رو جاِن جّدت ... شر م -

 ! من ! بمون برسونمت واس

 به سرعت پشت فرمون جا گرفت و بعد

 . به راه انداخت نویزد و ماش استارت



 خارج نشده یهنوز از اون حالت تدافع آرام

 : . گفت بود

  

 ! خوام برم خونه یمن نم -

 ! دستور آقا محسنه -

 ! ستمیمن تحت امِر آقا محسن ن -

 ! من هستم -

  

 از نفرت دندون قروچه کرد . قلبش آرام

 خواست از پسره یداد . م یبد م یگواه

 کوتاه چه ی قهیچند دق نیا یتو بپرسه

 دهانش یزبون تو یافتاده ... ول یاتفاق



 . دینچرخ

 کوله بیج یرو از تو لشیموبا یتند به

 ... رو گرفت دیمج یدر آورد و شماره  اش

. 

 ! جواب نداد یول

  

 مطلق دوباره شماره اش رو یدیناام با

 . دینشن یپاسخ چیو. باز هم ه گرفت

 دیزد . چرا مج شتریبه گلوش ن بغض

 نشده بود تا ادهیداد ؟ پ یرو نم جوابش

 خودش نگه داره ... و حاال شیرو پ آرام

 . داد یجواب تلفنش رو نم هم



 !افتاده ؟ یاونجا چه اتفاق -

  

 بپرسه یزیخودش رو ملزم کرد چ بلخره

 . به او انداخت ینگاه نهیآ یپسره از تو .

 !بله ؟ -

 افتاده ؟ یچه اتفاق دیآقا مج یبرا -

 خوبه ؟ حالش

 !؟ هیکدوم خر گهید دیآقا مج -

 : با خشونت داد زد آرام

  

 ! درست صحبت کن -

 دی... آهان ! مج ی... ول دیباشه ، ببخش -



 ... که با آقا فراز همونه

 کرد . قلب آرام داشت از جا کنده سکوت

 مطمئن شد اتفاق گهیشد . حاال د یم

 . افتاده یناگوار

  

 دیشده ؟ آقا مج یخب ... ادامه بده ! چ -

 !شده ؟ یچ

 ! دونم خانم یمن نم -

 . صبرش داشت دیکش ینفس تند آرام

 : شد . گفت یم زیلبر

 ! شم ادهیخوام پ ینگه دار ... م -

 : نگاهش کرد نهیآ یباز از تو پسره



  

 ! آقا محسن گفتن برسونمتون منزل -

 جمله اش تموم نشده بود که آرام هنوز

 یاش رو بلند کرد و محکم کوبوند تو کوله

 درد آلود پسر جوون ادیفر ی. صدا سرش

 شد ... و همزمان آرام با خشم و نفرت بلند

 : زد داد

 خودت با آقا محسنت و آقا فرازت و -

 ! نگه دیریبم دیدار و دسته تون بر ی همه

  

 شهیسرمو از ش ایرو  یلعنت نیا یدار یم

 !داد بزنم ؟ رونیب بدم



#۲۲۰ 

 : دیسرش . پسره داد کش یزد تو بازم

 ! ها ! نکن یهست یا وانهیعجب د -

 قبر پدرمو دیکنم ... بعدش با یم تصادف

 ... ! حراج بذارم که بتونم خسارتشو بدم به

 ! گم نکن یم دِ 

  

 دیبار سوم با کوله اش کوب یآرام برا یول

 شد و به میسرش . بلخره پسره تسل یتو

 ترمز زد یکنار و رو دیکش نویماش یسخت

 یبه عقب تا کوله  دیبعد با خشم چرخ .

 ... رهیازش بگ آرامو



 دیپر نیآرام درو باز کرد و از ماش یول

 . رونیب

 دیدو نقدری... ا تیجمع ونی... م دیدو بعد

 . نفسش از دیرس یخلوت یبه کوچه  تا

 درد ی. سرفه  ومدی یباال نم جانیه زور

  

 زد به هیاش خارج شد . تک نهیاز س یآلود

 . رو گرفت دیمج یو باز هم شماره  وارید

 یبوق ها یگوش کرد به صدا اونقدر

 . سر هم تا تماس قطع شد پشت

 ... آه -

 رو با حرص بست ... کف پاشو چشماش



 ... . اَه اَه اَه دیکوب نیبار به زم چند

*** 

  

 کافه یا شهیشده بود که در ش غروب

 گرم و یو وارد فضارو باز کرد  کتاب

 . شد مطبوعش

 ... دیدور تا دور کافه چرخ نگاهش

 کی، درست مثل  یا شهیش یوارهاید

 و یچوب یشلف ها ی... ول ومیآکوار

 که همه ییسبز فراوون و کتابها یگلدونها

 از مردها و زنها که یبودن . با تعداد جا

 نشسته بود و در یچوب یزهایم پشت



  

 دختر کی یو آرامش به شعر خوان سکوت

 . کردن یگوش م جوون

 هم فشرد و بزاق یلب هاشو رو آرام

 رو قورت داد . آشوب و تنش دهانش

 کافه در یاونقدر با آرامش فضا درونش

 کیکرد حضورش  یبود که حس م تضاد

 . گوش خراشه تِ یپاراز

 گذشت و پشت تیجمع ونیآرام از م یول

 . نشست یزیم

  

 عذابش شیخال یبود ... و معده  سردش



 ... گشت به خونه یبرم دیبا دیداد . شا یم

 دونست خونه رفتنش باز هم یم یول

 یپدرش ... زندان یها یبا بداخلق همراهه

 ... و قطع لشیو گرفتن موبا کردنش

 . رونیب یایبا دن ارتباطش

 در آورد و بشیج یرو از تو لشیموبا

 یبه صفحه اش انداخت . تماس ها ینگاه

 از یاز خونه داشت ، ول یادیپاسخ ز یب

 ! یچی... ه دیمج طرف

  

 بهش زنگ زده بود ... نه جواب تماس نه

 یآرام رو داده بود ! آرام هنوز نم یها



 پس نیتونست ا یباور کنه ... نم تونست

 . شدن رو قبول کنه زده

 لیم یخانم ... چ نیخوش اومد یلیخ -

 ؟ ارمیبراتون ب دیدار

#۲۲۱ 

  

 سرش رو باال برد و نگاه کرد به آرام

 : بزنه یکرد لبخند ی... سع ستایبار

 ! موکا لطفا   یکاف کی -

 ینیریش دیلی؟! ... ما گهیبله ! ... و د -

 ؟ دیمخصوص کافه رو امتحان کن یها

 ! بله ، متشکرم -



  

 دیکه نه ؟ ... به شدت گرسنه بود و با چرا

 یبا لبخند ستایخورد . بار یم یزیچ

 . رو ترک کرد زشیم دوستانه

 سوزانش یو پلکها دیکش یقیآه عم آرام

 . هم گذاشت یرو رو

 ، پر تنش ، یبود ... طوالن یبیروز عج چه

 وار ... همه اش در حال فرار ! دلش وانهید

 خواست تا یدوش آب گرم م کی

 سرما زده اش رو گرم کنه ... و یاستخونا

  

 یخستگ یتا همه  یخواب طوالن کی بعد



 ... بده ... و بعد انیپا هاشو

 دیکش ریبه بعدش فکر کرد و قلبش ت آرام

. 

 کرد و باز به یفردا صبح که چشم باز م به

 یزد ... و اگر باز هم جواب یم یزنگ دیمج

 ؟ یگرفت ، چ ینم

  

 نگاه کرد ندفعهیاز هم باز کرد و ا پلکاشو

 یدختر جوون که مشغول خوندِن شعر به

 : آذر بود رضایعل از

 شیآور یچمدانست که م کی یزندگ

 شیبر یو م یکن یسبک م لیو بند بار



 که به آن دل ی، مرگ قشنگ یخودکش

 بستم

 به فکرش ریکم هر دو سه شب س دسته

 هستم

 خطرم یپر از پنجره ها گاهیو ب گاه

  

 ... مرتبه حتما  بپرم نیزد ا یسرم م به

 شهیش وانی... ل زشیبرگشت سر م ستایبار

 یها ینیریموکا رو به همراه ظرف ش یا

 گذاشت و رفت . آرام زیم یرو مخصوص

 بود به دختر جوون ... با چشم رهیخ هنوز

 . که اشک درشون حلقه بسته بود ییها



 دست تو و ترس به چشمان من چمدان

 است

  

 شدن نیحالت غمگ نیتر زیغم انگ نیا

 است

 رفتن دو سه خط فحش بده ، داد قبل

 بکش

 بکش ادیکن و فر نیتکانم بده ، نفر یه

 رفتن بگذار از ته دل آه شوم قبل

 بکش اّره که کوتاه شوم شهیاز ر یطور

 دودم باش نیخطرناک تر گاریس مثل

 آغوش کنم حضرت نمرودم باش شعله



 و خاکستر کن رانمیبگ گاریس مثل

 ... بدتر کن چه با من همه کردند از آن هر

  

 یخواست بترکه . چقدر حس م یم دلش

 یشعر مناسب حالشه . چطور م نیا کرد

 تموم دیش با مجارتباطقبول کرد که  شد

 دوستش نقدریکه ا یدی؟! ... مج شده

 یکه م یو هر ساعت شهی... هم داشت

 ، خودش ستیآرام حالش خوب ن دونست

 ایدن نیا یرسوند ... حاال کجا یبهش م رو

 جواب تلفناش ی؟ ... کجا بود که حت بود

 داد ؟ یهم نم رو



  

 یگفت به خودش ؟ ... ول یچرا م دروغ

 یبود که اونطور ریبود ! دلگ ریدلگ ازش

 .بود ومدهیخواست ، پشت آرام در ن یم که

 صدا یدهانش گرفت و ب یرو جلو دستشو

 زد . هنوز هم به حد مرگ گرسنه بود هق

 . بزنه یزیتونست لب به چ ینم یول ،

 یتحمل اون فضا رو نداشت ... م گهید

 یبلند شه که صدا زیاز پشت م خواست

 . دیرو شن لشیموبا زیو زیو

#۲۲۲ 

  



 یخونه  یشماره  دنیکج کرد و با د سر

 . ... قلبش از جا کنده شد یتوسل خانم

 ... !بود ؟ دیمج

 ممکن بود اون باشه ؟ ... برگشته یعنی

 !به آرام ... آرام رو دوباره بخواد ؟ باشه

 !الو ؟ -

  

 لرزون و بغض آلود یصدا دنیبا شن یول

 یاهایرو ی... دوباره همه  یتوسل خانم

 . به خاکستر شد لیسرش تبد یتو

 یی؟ کجا زمیعز یالو ، آرام جون ؟ خوب -

 ؟ -



 !! چطور مگه ؟ رونمی، من ... ب سلم

 دی؟ ... ظهر که مج یستین دیمگه با مج -

 ! تو دنید ادی، گفت م رونیخونه زد ب از

  

 از هم جدا ی... ول میبله ، با هم بود -

 شده مادر جون ؟ تو رو خدا ی. چ میشد

 ! دیبگ

 ... درهم شکست یبغض خانم توسل انگار

 : گفت یهق هق کم جون با

 یتو دیاالن زنگ زدن ... گفتن مج -

 ... کرده یدعوا افتاده ، کتک کار ابونیخ



  

 داره یانداختنش بازداشت ! شاک االنم

 ! ده ینم تیرضا

 . نییپا ختیر یآرام هر دل

 !؟ یچ -

 ؟ ... بهم بگو نیشما مگه با هم نبود -

 نیمن که اهل ا دیشد آرام جون ! مج یچ

 بچه ام رو ینبود ! ... حاال من چطور حرفا

 ؟ ارمیخونه ؟ ... سند از کجا ب برگردونم

  

 که بچه ام رو از زمیسرم بر یتو یخاک چه

 ؟ رونیبکشم ب یکلنتر



 کرد یقبل حس م قیاز دقا یحت آرام

 تره . درهم شکسته ... با خاک بدبخت

 به چشم یزیشده ! نبود و چ کسانی

 . هیچ هیدونست قض یم یبود ... ول دهیند

 با فراز دعوا کرده و حاال دیدونست مج یم

 ... داد ینم تیکه رضا یلعنت یشاک اون

 ! فرازه

  

 ! بگو یزیچ هیآرام جون ... تو رو خدا  -

 دعوا کرده ؟ دیشده ؟ چرا مج یچ

 ... یدنبالش ، ول یرفتن کلنتر برادراش

 ... مادر جون دینگران نباش -



 ... صورتش یرو دیدستش رو کش کف

 : داد ادامه

 کنم ! آزاد یم یریگیرم پ یاالن ممن  -

 ! رو دیکنم مج یم

  

 نتونست حرف بزنه ... تماس شتریبعد ب و

 . تموم کرد رو

 داخل یاز آدما یبعض نینگاِه سنگ متوجه

 یخودش شد ... انگار شعر خوان یرو کافه

 یتیواقعا  چه اهم یبهم زده بود . ول رو

 ؟ داشت

 چیرو برداشت و بلند شد ... انگار ه فشیک



 براش نمونده بود . از صبح دو بار یا چاره

  

 دیکرده بود از دسِت فراز ... و حاال با فرار

 ! رفت یم دنشید به

*** 

 دهانش قرقره کرد ، بعد سرش یرو تو آب

 یو آب تو ییروشو یخم کرد رو رو

 . رو تف کرد دهانش

 کرد . دهانش هنوز به یدرد م فکش

 خورده بود ، مزه دیکه از مج یمشت خاطر

 کرد یداد . با خودش فکر م یخون م ی

 ! هم حقش بود نهایبود ... بدتر از ا حقش



  

 بود که شب نیهم هم دیحق مج یول

 کرد و یموند و فکر م یبازداشت م یتو

 . دیکش یم عذاب

 و بعد ختیصورتش ر یتو خیآب  یمشت

 . رفت رونیب ییدستشو از

#۲۲۳ 

  

 کیسالن منتظرش بود ... با  یتو ارمغان

 بسته کپسول نوافن . با کیآب و  وانیل

 سر و صورِت فراز ینگاهش رو تو ینگران

 : و گفت چرخوند



 !؟ گهید ی؟ درد ندار یخوب -

 یرو از تو یآب یاز کپسول ها یکی فراز

 زبونش گذاشت یو رو دیکش رونیب لفافه

 : گفت و

  

 ! قابل تحمله -

 . دیآب رو سر کش وانیبعد تماِم ل و

 : گفت ینچ یبا ناراحت ارمغان

 گونه ات کبود شده ... بازم خدا رو شکر -

 ! روزا نیا یندار یلمبرداریف

 حوصله ازش رو چرخوند . رفت و یب فراز

 برداشت و شماره زیم یرو از رو لشیموبا



  

 عبوِس  یمحسن رو گرفت . صدا ی

 : گوشش یتو دیچیپ محسن

 بله ؟ -

 هنوز برنگشته خونه اش ؟ -

 ! نه -

 لحظه پلکاشو کی یاز شدت ناراحت فراز

 هم فشرد . بعد تماس رو قطع کرد و یرو

  

 . کاناپه انداخت یرو همونجا رو لیموبا

 آشپزخونه صداش رو بلند یاز تو ارمغان

 : کرد



 برات شام گرم کنم ؟ -

 : داد جواب

 ! خوام ینه ، نم -

  

 یو فندکش رو از رو گاریس یبسته  بعد

 یبالکن . هوا عال یبرداشت و رفت تو زیم

 سرد ... . با ی، کم ی... مرطوب ، بارون بود

 که از یدختر یفکر کرد ، برا یتلخ اوقات

 سرما نیآواره است ... ا ابونایخ یتو صبح

 ! ستیقابل تحمل ن گهید

 شهر داشت نیا یکجا بود ؟ ... کجا االن

 زد ؟ یم پرسه



 یرو ز تو کیو بار دیسف گارِ ینخ س کی

 لبش یو گوشه  دیکش رونیب جعبه

  

 یفندک اتم ِش ی... اونو با آت گذاشت

 هاش هیر یتو قیکرد و دود رو عم روشن

 . فرستاد

 ... بعد دیباز شدِن در بالکن رو شن یصدا

 . حس کرد شیکیارمغان رو در نزد حضور

 ... شهر برنداشت یرو از منظره  نگاهش

 . کام گرفت گارشیاز س باز

 !؟ ینگرانش -

  



 ... لعنت بر یبهش نداد ، ول یپاسخ فراز

 ! معلوم بود که نگرانشه ! ارمغان طونیش

 یبفهمه ... لبخنِد تلخ نویتونست ا یم

 . لبهاش یرو نشست

 دلش یگاه یدرست نبود ، ول نیا دیشا

 بود ، دهیفراز . قد کش یسوخت برا یم

 روحش هنوز هم یشده بود ... ول بزرگ

 . تنها و کتک خورده بود یپسر بچه  کی

  

 نفرت یهر سه شون از کودک اونها

 فراز یبودند ... ول دهید بیآس زشونیانگ

 از اون و شتریب یلیفراز خ یها بیآس



 . بود محسن

 وقتا هر سه یفراز ؟ بعض ادتهیمامانو  -

 یرفت تو یکرد ، م یرو ول م مون

 بست یخودش م ی... درو به رو آشپزخونه

 ... خواست از عالم و آدم دور باشه یم !

 ! نهیرو نب یکس

  

 تونست یبود ... چطور م ادشی فراز

 یکنه ؟ ... اونهمه ساعِت ب فراموش

 یبسته م یکه پشت درها سرانجام

 و فقط منتظر بود تا مادرش نشست

 ... اونهمه ساعت رو چطور ششیپ برگرده



 ببره ؟ ادشیتونست از  یم

 بود ، از بچه هاش زاریب شیزندگ از -

 ی! م یبود ، از شوهرش ... از همه چ زاریب

 بره خودشو گم و گور کنه . از خواست

 ! فرار کنه یچ همه

  

 لب اریاخت یبه آسموِن شب ... ب رهیخ فراز

 : زد

 ! منو دوست نداشت -

 کدوممون رو دوست نداشت ، فراز چیه -

! 

 ! نداشتشماها رو به خاطر من دوست  -



 ! مردم براش یمن عاشقش بودم ... م یول

  

 ، اریاخت یسکوت کرد ... فراز ب ارمغان

 : شده ادامه داد زمیپنوتیه یآدمها مثل

 ... نمیحاضر بودم تماِم روز پشت در بش -

 حاضر ی... ول دیکش یچقدر که طول م هر

 ادیم یمنتظرش بمونم ! که وقت بودم

 ! نهی! چشماش منو بب نهی... منو بب رونیب

 جفت کی دنِ ی، فراز ؟ ... د نهیتو رو بب -

 !داره ؟ یمرده ... چه لطف چشم

  

 نگفت . ارمغان جلو رفت ، یچیه فراز



 ... اون یشونه  یرو گذاشت رو دستش

 برادرش ... به نگاِه مسخِ  مرخِ یکرد به ن نگاه

 . ... به باالش رو

 چشماشفراز ... بگذر از آرام ! نذار  -

 ! ! به خدا گناه داره رنیبم

#۲۲۴ 

  

 ! منم گناه دارم -

 ... فراز جان -

 کرد تا از بیترغ یبا حرکت نرم فرازو

 شب دل بکنه و بچرخه به طرفش آسمون

 رهیبازوش ، خ یدستش رو گذاشت رو ...



 . نشینگاِه غمگ یتو شد

 ی. اون نم ستیتن تو ن یآرام وصله  -

 ! بهت آرامش بده تونه

  

 ! خوام یمن آرامش نم -

 ! مگه یخوا ی... تو آرامش م یخوا یم -

 عمرت ی؟! ... همه  یکرد یگناه چه

 ! در مورد مادرمون یدیوجدان کش عذاب

 ! من زمیعز یدر مورد آرام ... تو خسته ا ،

 آروم یخوا یاگه م یفهمم ! ... ول یم

 ! ستیراهش ن نی... ا یریبگ

  



 بگه ... ارمغان نوکِ  یزیخواست چ فراز

 او یلب ها یاشاره اش رو رو انگشت

 شکننده ادامه یدواریام یو با نوع گذاشت

 : داد

 لحظه گوش بده فراز ... به حرف من هی -

 یبده ! ... آرامو ول کن بره پ گوش

 قدم تو باشه نیاول نیا دی... شا شیزندگ

 ! به خودت رحم یریآروم بگ نکهیا یبرا

 ! برو با روانشناست ی... بذار نفس بکش کن

 کن ... اگه الزمه قرص بخور ! فراز صحبت

  

 شه یرو م یادی، باور کن ... هر اعت جان



 ! آدم کیبه  ادیاعت یکرد ! ... حت ترک

 یچشمها یچند لحظه نگاه کرد تو فراز

 : پلک زد . گفت ی... به نرم ارمغان

 ! رهیحرفا د نیا یبرا -

 . نگاه ارمغان از حرارت افتاد ناگهان

 فراز سر خورد و یبازو یاز رو دستش

  

 قدم به عقب کیبدنش رها شد . بعد  کنار

 . رفت

 !؟ رهیچرا د -

 به طرف دینداد . باز چرخ یپاسخ فراز

 ... گرفت گارشیو کام آخر رو از س آسمون



 وارید یلبه  یرو رو گارشیته س بعد

 شد رهیتراس سر و ته گذاشت و خ کوتاه

 . که کم کم خاموش شد ینارنج شیآت به

 : دیدوباره پرس ارمغان

  

 بار کیفراز ... آرام مثل من و تو فقط  -

 بار فرصت کیداره !  یزندگ فرصت

 ... کردن ... فرصت عاشق شدن یجوون

 . فرازو داغ کرد یلب ها یرو یشخندین

 ... ؟! ... پسره ماتش برده بود یچه عشق -

 ! روز روشنه نیخوادش ، ع ینم گهید

  



 ! ... به من و تو ستیبه تو مربوط ن نیا -

 ! ستین مربوط

 ! به من مربوطه -

 ی! فراز ... چرا نم طونیلعنت بر ش -

 ؟! آرام اگر هم با اون پسره یبفهم یخوا

 ... ، بازم نباشه

 . ... لشیزنگ موبا یصدا و

  

 اش رو نصفه کاره رها کرد ، گردنش جمله

 باز مهیبه سمت درِب ن دیچرخ اریاخت یب

 : . فراز گفت بالکن

 کنم افشاره ! ... ممکنه ازت یفکر م -



 ! خونه ات یبرگرد بخواد

 و از فراز دیکش یزینفس تند و ت ارمغان

 . چرخوند و بالکن رو ترک کرد رو

  

 زد به نرده و دست هی... تک دیچرخ فراز

 شلوارش و یها بیج یفرو کرد تو هاشو

 بسته ... خودش رو غرق در یچشم ها با

 . حس کرد یپوچ

 ! هدف ی، ب دی، ناام خسته

 ! سخت یلیسخت بود ... خ دیابتدا شا در

 کار رو بکنه ، نیگرفته بود ا میتصم یوقت

 رو برگردونه به سمت خودش ... با آرام



 . دست و پنجه نرم کرد الیفکر و خ هزار

 شده بود . حاال روزیدرونش پ یوالیه یول

  

 تونست آزارش بده ینم یزیچ چیه گهید

 . ... بود دهینقطه رس نیحاال که به ا ...

 دیشا لیبود ... اوا نوشیدنیبودن هم مثل  بد

 یناراحت کننده . ول دی، گزنده ... شا تلخ

 یگذشت ... سکر آور م یزمان م یوقت

 ! داد ی! لذت م شد

 مهینصفه و ن دینبا یکار چیوقت ه چیه

 کردن ! نصفه رونیو یشد ... حت یم انجام

 ... خراب کردن اصل  دلچسب نبود مهین و



  

 خودش ... نه یهم نداشت ! نه برا یسود

 . آرام یبرا

 کامل دیاومده بود ... با نجایکه تا ا حاال

 نیا یشد رو یم دیکرد ! شا یم خراب

 ! بنا کرد یزیدوباره چ خرابه

 : لب زمزمه کرد ریز

 تا االن دیبرگشته خونه اش ؟ ... شا -

 ! برگشته

  

 بعد ناگهان در بالکن باز شد ... ارمغان و

 لشیموبا کهی... در حال ریزده ، متح هراس



 : اش چسبونده بود نهیبه تخت س رو

 ! نهیخواد تو رو بب یآرام م -

#۲۲۵ 

  

 به یجیچشماشو باز کرد و نگاه گ فراز

 دهیانداخت ... انگار درست نفهم خواهرش

 . منظورش رو بود

 !؟ یچ -

 ... دیبه من زنگ زد االن ! از تو پرس -

 ! نهیتو رو بب خواست

 ... یول -

  



 یزیتونست چ یم یشد . به سخت ساکت

 بود رو باور کنه . بعد خودش رو دهیشن که

 . کوتاه بالکن جدا کرد وارِ ید از

 ! نهیتونه بب یخب ... م -

 خواد در مورد نامزدش حرف یحتما  م -

 ! یکرد تیکه ازش شکا دهی! البد شن بزنه

 ! نجایا ادیبهش بگو ب -

  

 زینگاهش کرد ... انگار چ یمدل هی ارمغان

 . بود دهیشن یمحال

 !تو ؟ ی؟ ... خونه  نجایا -

 بهش بده یخواست پاسخش تند یم فراز



 نه ! فقط از کنارش عبور کرد و از یول ...

 : خارج شد و گفت بالکن

 ی! ... و تو هم برو ! اگه م نجایا ادیب -

 ! نهیتنها بب دی... با نهیمنو بب خواد

  

 اتاق خودش یبعد به سرعت رفت و تو و

 اعتراض و یحبس کرد ... تا صدا رو

 . ... ارمغان رو نشنوه یادهایفر

*** 

 شد و بند کوله اش رو ادهیپ یتاکس از

 ابونیشونه اش جابجا کرد . خ یرو

 یشلوغ ... اون ساعت از شب حت شهیهم



 . تر هم شده بود شلوغ

  

 و تلو دیمانتوش کش یبه دکمه ها یدست

 ها عبور کرد تا نیخوران از وسط ماش تلو

 کینزد یبرسه . حت ابونیاون طرف خ به

 که به یدیتصادف کنه ... سمند سف بود

 ترمز گرفته بود تا به زانوهاش نکوبه شدت

 : اعتراض کرده بود یبا بوق کش دار ...

 !؟ گیجیچته دختر ؟ ...  -

  

 بهش انداخت ... بعد یفقط نگاه گنگ آرام

 رو رسوند و دستش رو ادهیرو به پ خودش



 . نخوره نیگرفت تا زم وارید به

 شد ... زانوهاش یداشت تموم م توانش

 یم خیوزنش رو نداشتن . ذهنش  تحمل

 و تمام احساسات و منطقش رو از کار زد

 . انداخت یم

 یاز حال بره . ول ابونیوسط خ دیترس یم

 حق نی! ا ارهی... اون حق نداشت کم ب نه

 . نداشت رو

  

 بزرگ یدرها نیو از ب دیکش یقیعم نفس

 شد ... دکمه یگذشت و وارد الب یا شهیش

 آسانسور رو فشرد و در انتظار باز شدن ی



 ... آسانسور یدرها

 وحشتناک پر و یمدام از حس ها قلبش

 . باور دیلرز یشد . زانوهاش م یم یخال

 یخودش به خونه  یکرد که با پاها ینم

 . ره یم والیه

  

 داشت ؟ ... در اون یتیچه اهم گهید یول

 جهنمِ  کیبراش  ایدن یاز زمان همه  برهه

 ! تمام معنا بود به

#۲۲۶ 

 یارمغان بهش گفت فراز اونو تو یوقت

 کنه ... ده یخودش قبول م ی خونه



 نقدریکرد که ا هیکامل گر ی قهیدق

 بعد زنگ زد به یدفاعه . ول یو ب بدبخت

 یم دی. نبا دیو آدرس رو پرس ارمغان

  

 از دست یبرا یچ گهی... اصل  د دیترس

 ... داشت ؟ دادن

 آسانسور ... آرام وارد یباز شدن درها با

 . شد و دکمه رو فشرد نیکاب

 آسانسور و نگاه کرد به واریزد به د هیتک

 زیتم ی نهیخودش وسط آ ریتصو انعکاس

. 

  



 نورش یجل باخته اش ... نگاه ب ی چهره

 از بارونش که به سیخ یرشته مو ...

 . بود دهیاش چسب قهیشق

 ... و دیرس یبه نظر م زیرقت انگ چقدر

 چرا دنبال اون بود ؟ یفراز حاتم واقعا  

 محکم نقدریشده بود که ا یچ ی فتهیش

 گرانه بیتخر نقدریرحم و ا یب نقدریا ...

 شده بود ؟ شیوارد زندگ ...

  

 توقف کرد ... و بعد یبه نرم آسانسور

 از هم باز شد . بلخره نشیفوالد یدرها

 بود ... و کابوس دهیبود ... رس دهیرس



 . شده بود شروع

 صالیحس است یگریاز هر زمان د شتریب

 جدا کرد و واریکرد . خودش رو از د یم

 رونیاز آسانسور ب یرو به سخت نعشش

 . دیکش

  

 و بش زنگ زدن بود ... که در شیش یتو

 . ستادیباز شد و ارمغان مقابلش ا ناگهان

 . ... یمانتو و روسر با

 ارمغان جون ؟ -

 ... زمیآرام ... عز -

  



 به پشت سرش انداخت ... بعد از ینگاه

 اومد و درو پشت سرش رونیب اپارتمان

 . بست

 رید نقدری؟ ا یینجایا ی؟ ... از کِ  یخوب -

 شده بودم منصرف دواریکه ام یکرد

 ! یشد

 ؟ دیر یم ییشما ... جا -

 . ختیآم یارمغان با درد و شرمسار نگاهِ 

  

 . خواد باهات تنها باشه یگفت که ... م -

 موند ... انگار یواکنش باق یچنان ب آرام

 بود حرفش رو . ارمغان با دهینفهم اصل  



 دست اونو گرفت ... از حرارت ینگران

 که اون تب دیآرام بلفاصله فهم یانگشتا

 . داره

 نجاینگران نباش ! من هستم ... هم -

 هم دارم ! اگه دیدر منتظرتم . کل پست

  

 زنم به ی... زنگ م ادیب شیپ یمشکل

 بتیج ی. تلفن رو روشن بذار تو لتیموبا

 . ... بفهمم تا

 تنش نچیبه ا نچیچندش ترس رو در ا آرام

 : گفت یکرد . ول حس

 ! ستین یاجیاحت -



 : ... ادامه داد دیلرز یم صداش

  

 ! تونم از خودم دفاع کنم یمن م -

 رونیدست ارمغان ب نیدستش رو از ب و

 بتونه زنگ بزنه ، نکهی. تا قبل از ا دیکش

 سر چرخوند و نگاهِ  اریاخت یباز شد . ب در

 افتاده ریگ یماه نیع ضشیدار و مر تب

 رینگاِه فراز گ ی... تو ریگیغلب ماه به

 . کرد

 ... شد نیاز شدت هجوم ترس سنگ بدنش

 : گفت فراز

  



 ! تو ایب -

 اون یکیباز رها کرد و در تار مهیدرو ن و

 . شد دیدر ناپد طرف

#۲۲۷ 

 بزاق دهانش رو قورت داد ... ارمغان آرام

 : گفت

  

 پشت در نجایمن هستم آرام ... هم -

 ! هستم

 یبخشش نتونست حت نانیاطم ی جمله

 . آرام رو گرم کنه یزده  خیقلب  یا ذره

 ... جون کند و وارد دیکش یلرزون نفس



 فراز شد . بعد درو بست و یخونه  میحر

 دلواپس ارمغان رو پشت در جا نگاهِ 

 . ... گذاشت

  

 ... بود ستادهیوسط سالن خونه اش ا فراز

 که ییاستوار و صاف ... دست ها یقامت با

 ... شلوارش فرو کرده بود یها بیج یتو

 یشونه  یخم شده رو یاندک یسر و

 . به آرام مشی... و نگاه مستق چپش

 . واقعا  خوشحالم که به دمیحرفاتونو شن -

 میو تصم یارمغان گوش نداد یحرفا

 ! یبهم اعتماد کن یگرفت



  

 یم کاریدونست داره چ یدرست نم آرام

 . انگار عقلش از کار افتاده بود ... حتما   کنه

 یم یبود ، واگرنه اونجا چه غلط نطوریهم

 : باال گرفت ... گفت ی؟ سرش رو کم کرد

 ! بهت اعتماد ندارم یذره ا یحت -

 یحال بود ... ول یبگرفته و  صداش

 یلنگه  کی، بّرنده .  غیت نیع کلماتش

 : دیباال پر حیتفر یفراز به نشونه  یابرو

  

 ! یینجایبهر حال ا یول -

 ! ترسم یآره ... چون ازت نم -



 ! هیعال نکهیا -

 یسوخت ... قلبش م یآرام م یها چشم

 یوجودش داشت م ی... همه  سوخت

 . شد یو ذوب م سوخت

  

 ترسه که سرش یم ییاز بلآدم  -

 ترس یبرا ییباشه ! ... تو جا ومدهین

 یشدم ! ... م یمگه ؟! ... من قو یگذاشت

 تونم یم یاز خودم دفاع کنم ! ... حت تونم

 ! بکشمت

 : نگفت ... آرام ادامه داد یزیچ فراز

 یآزارم بد گهید یتون یم یکن یفکر م -



 ! یتون ی! ... نم؟

 یتون ی... نم یدستامو ببند یتون ینم

  

 بهم یکه هست ینیقدم از ا کی یحت

 ! یتر بش کینزد

 من اون شب دستاتو بسته بودم ؟ -

 گفت یداشت م یساکت شد ... . چ آرام

 ! بود ونیحرفاش هذ ی! ... انگار همه ؟

 شرم یکلماتش نداشت . ول یرو یتسلط

 اون شب ... حالش بهم یادآوریکرد از  یم

 ییبلها یه همه خورد از فکر کردن ب یم

 . سرش آورده بود فیمرد کث نیا که



  

 : گفت فراز

 ! نیبش -

 ... کرده بود رییدر نگاهش تغ یزیچ

 . گرفته بود یسابقه ا یب متیمل لحنش

 : تکرار کرد باز

 ! لطفا   نیبش -

  

 نگاه آرام دور ریبعد صورتش رو از مس و

 نهیچشماش نب یتا برق اشک رو تو کرد

 . ... آشپزخونه رفتو به سمت  ...

#۲۲۸ 



 به دنبالش تلو تلو خورد و یچند قدم آرام

 یآشپزخونه  یدرست وسط درگاه بعد

 . نگاه دوخت به فراز که ستادیا بزرگ

 بود ستادهیساز ا یبه او ... مقابل چا پشت

  

 نگاهش رو حس ینیحضور آرام و سنگ .

 : که گفت کرد

 یا دهیو آب کش سیخ ینطوریا نکهیا -

 از نکهیا یبتونم درک کنم . ول دیشا رو

 یشکل جنازه ها شد یو گرسنگ ضعف

 هی دی! با ستین هیبرام قابل توج اصل  

 ... یبخور یزیچ



 به عقب ، نگاه کرد به آرام و دیچرخ

 : کرد ینیریتلخ و ش یشوخ

  

 ، یمنو بکش یگرفت میاگه واقعا  تصم -

 ! یتر باش یقو دیبا

 هیاز ر ینفس داغش رو با زجر و سخت آرام

 . کرد رونیب هاش

 . خوام ینم یچیخوام ! ازت ه ینم -

 ادیب دیتا مج یبد تیخوام رضا یم فقط

 ! رونیب

  

 . نگفت ، فقط نگاهش کرد یچیه فراز



 ... نیسنگ یلیبود ... خ نیسنگ نگاهش

 : که سرب داشت . آرام دوباره گفت انگار

 ... بده تیبرو رضا -

 تاب بود ... مغِز تب ی. ب دینشن یجواب باز

 تاب بود ... بدِن خسته و یاش ب زده

 تاب بود . ضعف و درد یاش ب کوفته

 میداشت اونو به انحطاط و تسل یجسمان

 . دیکش یم

  

 بده تیگفتم ؟ ... برو رضا یچ یدیشن -

! 

 . ... فراز یکننده  وسیمأ سکوتِ 



 آرام رو پر کرد ... و با یچشم ها اشک

 فراز دیفکر کرد اصل  چرا با خودش

 خواست یرو نم نیبده ؟ مگه هم تیرضا

 یرو نم دیاون و مج یمگه بدبخت ؟

 کارها رو نکرده نیا ی؟ مگه همه  خواست

 برسه ؟ ... و حاال آرام نجایکه به ا بود

  

 بود به خونه اش که بزمش رو کامل اومده

 و باعث بشه فتهی؟ به دست و پاش ب کنه

 لذت شتریب یحت زیهمه چ یآدم ب نیا

 !؟ ببره

 یکشم ... باعث م یزجر م نقدریا نکهیا -



 ی؟! بهت حس خوب یکن تیحس رضا شه

 ی؟ ... تو چ گرانیعذاب د دنیده ... د یم

 ِض یمر کیواقعا  ؟ ... بهم بگو ! ...  یهست

 هاش یقربان یکه از شکنجه  یسمیساد

 !بره ؟ یم لذت

  

 ، گره دستاش رو دیکش یقینفس عم فراز

 . به سمت آرام رفت یهم باز کرد و قدم از

 آرام ناگهان در فضا غِ یج یصدا یول

 : شد منفجر

 ... ! ... همون اول بهت گفتم ایجلو ن -

 ! ایقدم جلوتر ن کی یحت



#۲۲۹ 

  

 دست لرزونش رو به طرِف اون گرفت کف

 وار نگاهش کرد . فراز وانهیو د یتهاجم و

 : نگاهش کرد یناباور با

 ... آرام -

 ... ! رونیب ادیب دیبده مج تیبرو رضا -

 که به سرمون ییبلها یاز همه  بعد

 ؟ ... واقعا   هیادیز یخواسته  نی... ا یآورد

 !؟ یلعنت هیادیز ی خواسته

  

 ستی... حالت خوب ن دهیآرام رنگت پر -



! 

 شد ... و کیبهش نزد گهیقدم د کی باز

 : زد غیآرام ج باز

 ی! ... حق ندار ایمن ن کیگفتم نزد -

 ... ستی! ... آره ، حالم خوب ن یایب

 شم ! اگه االن یهم خوب نم چوقتیه

 ... نمتی... اگه حاضر شدم بب نجایا اومدم

  

 ... یبد تیرضا دی! با دهیخاطر مج به

 ! دی؟ ... با یدیشن

 و کلفه و رونینفسش رو فوت کرد ب فراز

 شیشونیپ یکف دستش رو رو یعصب



 ... که دیجنگ ی. داشت با خودش م دیکش

 کشیآرام احترام بذاره و نزد یخواسته  به

 یو مجاب کنه رو رهیاونو بگ نکهیا ای نشه

 غذا بخوره تا قبل از یو کم نهیبش یصندل

 . بشه هوشیکامل  ب نکهیا

  

 آرام ... به حرفم گوش نیبش نجایا ایب -

 ... منم به ی! تا به حرفم گوش نکن بده

 ! کنم یگوش نم حرفت

 ... و ختنیصورتش ر یآرام رو یها اشک

 یا وانهیتب دار و د یخنده  همزمان

 . داغ کرد لبهاشو



 یلی! ... خ یهست یآدم پست یلیخ -

 ی! نامزد منو انداخت یکن یم یباز فیکث

 خونه ات و یتو یو منو کشوند بازداشتگاه

  

 و زیباهات پشت م نمیبش یخوایم حاال

 یفی؟ من آدم کث یبخورم و ... چ یچا

 !؟ انتکارمی؟ من خ هستم

 باال گرفت و انگشت یسرش رو کم فراز

 : دیچونه اش کش یاش رو رو اشاره

 ! خب ... پس اون هنوز نامزدته ! عجب -

 یفوالد ریدو شمش شیمثل سا صداش

 ریغ دی... سرد و هشدار دهنده و شا بهم



  

 ... حس کرد نویانعطاف بود . آرام ا قابل

 : زد غیج باز

 یهست یآره ... هست ! هست ! ... تو چ -

 ؟ ... تو یهست یمن ؟ تو ک یزندگ وسط

 ! تو ی! ... تو ظالم ی! ... تو قلدر یازار و اذیت کننده ا

 با یتون ی! تو م یزیهمه چ یآدم ب کی

 تونم ! من یمن نم یول یجنگ کن آدما

 ... من خسته ام ... رمق ندارم ! با ضمیمر

 ... آشغال پست ینجنگ ! ... فراز حاتم من

 ... ! ! من گناه دارم با من نجنگ فطرت

  



 خودش رو بهش یدر چشم بهم زدن فراز

 داشت با یآرام سع ی... و وقت رسوند

 وار خودش رو ازش دور وانهید یتقلها

 . ، مچ هر دو دستش رو گرفت کنه

 دلم ! آروم زی... عز زمیآروم باش عز -

 ! ریبگ

 یکی... از نزد دیکش یدلخراش غیج آرام

 بود . باز دست و دهیبه جنون رس فراز

  

 . فراز با فشار رهیزد تا ازش فاصله بگ ییپا

 یچسبوند و با نرمش واریاونو به د یمیمل

 . کرد اونو کنترل کنه یسع زیآم خشونت



 حاال ... چون نیدم ! ... هم یم تیرضا -

 ! دم یم تیرضا یگ یم تو

 ی... تب و خستگ دیاز تقل دست کش آرام

 انداخت . سر جا یاونو از پا م داشت

 و نگاِه تب زده اش رو ستادیا ساکت

 فراز ... که پر از یچشم ها یتو دوخت

  

 ، وسواس ،بود . پر از ترحم ، اندوه  ینگران

 !... عشق ؟ و

 ... تا آخر چوقتیکرد . ه یباور نم نویا

 . کرد یباور نم عمرش

 فشیظر یفراز دور مچ ها یانگشتا فشار



 . شد کم

  

 به من مهلت بده ... با هم قهیدق کی -

 نجایهم قهیدق کی! باشه ؟! ...  میر یم

 ! نیبش

 جدا کرد و اونو به واریباز آرام رو از د و

 آشپزخونه کشوند . آرام زِ یم سمت

 نشست . فراز یصندل کی یرو عانهیمط

 . ... ترک کرد تا لباس عوض کنه اونو

  

 انداخت ، کف دستش نییسرش رو پا آرام

 داغش گذاشت ... و هق یشونیپ یرو رو



 ! زد

 یاز همه  دی، ناام دهی، نفس بر بدبخت

 ... کرد ؟ یشکست رو قبول م دی... با ایدن

*** 

#۲۳۰ 

*** 

  

 از گیج... و شِب  بایآروم ... شب ز شب

 . ... بارون خورده یدرختها یبو

 نیعقب ماش یصندل ینشسته بود رو آرام

 تخت یگره خورده رو یی. با دستها فراز

 که یمچاله شده ... سر یاش ، بدن نهیس



 ... خنک ی شهیزده بود به ش هیتک

 و تب یاز شدت خستگ یبود . ول دهینخواب

 . از هوش رفته بود با  یتقر

  

 دو تا برادرش از یکه در محاصره  دیمج

 ... دیخارج شد و اون رو د یکلنتر درب

 بسته نشسته یبا چشم ها یاونطور که

 گانهیب نیماش کیعقب  یصندل یرو بود

 نئوپانِ  یکه از تابلو یدیو نوِر سف ...

 یم دهییصورتش سا یرو یکلنتر یورود

 . ... و ناگهان به قهقرا سقوط کرد شد

 هیبه موتورش تک یکه همون حوال محسن



 ... ناگهان با دیکش یم گاریبود و س زده

 ، صاف گهید یریدرگ کیهشداِر  احساس

  

 کفشش یکف ریرو ز گارشیو ته س ستادیا

 . کرد خاموش

 ، یآقا جا گذاشت نِ یماش یتو یزیچ -

 پسر ؟ خوشگل

 نیباز هم ع ی، ول دیصداشو شن دیمج

 شده خواست به سمت زمیپنوتیه یآدمها

 برادراش مانعش شدن و یبره ... ول آرام

 : هل دادن عقب اونو

  



 ! دی! ... برو مج نیماش یتو نیبرو بش -

 شد ... و رفت دهیهمراهشون کش دیمج و

 . دینگاِه آخِر اون رو ند چوقتیو آرام ه ...

 سر اونها ارمغان و فراز از درب پشت

 . خارج شدن یکلنتر

 : گفت محسن

 ! خونه شیبرسون دیبا -

  

 : گفت ارمغان

 ! ستیببرش درمانگاه ! حالش خوش ن -

 . نداد یپاسخ چیدر لحظه ه فراز

 لباسش و یها بیبرد سمت ج دست



 . و فندکش گشت گاریس یجعبه  دنبال

 روش کرد ... دود رو یگاریخودش س یبرا

  

 ... بعد دیدهانش چرخوند ... بعد بلع در

 . دینفس کش قیعم

 زد رونیاش ب ینیاز ب دیفواره دود سف دو

 و نگاه دیصورتش پخش شد . چرخ یرو و

 یبه آرام که اونقدر معصوم ، آروم و ب کرد

 . به خواب رفته بود گناه

 یکرد خون با ضربان تند یم احساس

 ... چقدر ای. خدا زهیر یبه قلبش م یتر

 دختر نیموجود رو دوست داشت ! ا نیا



  

 زده اش که خیو متنفر ... با نگاِه  یعاص

 ... نگاِه مادرش بود هیشب بیعج چقدر

 نیو سوزان تر نیو پر گناه تر نیمرموزتر

 بود که هر شب در ذهنش جوالن ییایرو

 . داد یم

 دختر رو داشت ... هر چند تا به نیا حاال

 یمه ه یداشتن" برسه به اندازه "

 . کرد یم یسع دیبا عمرش

  

 نیزم یاش رو رو مهینصفه و ن گارِ یس

 : و گفت انداخت



 برمش خونه ! ... ارمغان جان ، تو با یم -

 ! برگرد محسن

 رو نیماش یدرها موتیبعد رفت . با ر و

 . کرد و سوار شد باز

#۲۳۱ 

  

 شدن در توسط فراز ... آرام دهیکوب با

 باز یپلک هاشو کم یخورد و ال یتکون

 : . فراز گفت کرد

 خوام یآروم باش ! ... تموم شد ! ... م -

 ! خونه برسونمت

 یخواِب تب آلود مِ یآرام باز هم تسل ذهن



 . شد

  

 رو به حرکت در نیاستارت زد و ماش فراز

 . آورد

 خلوت تر از ابونهایوقت شب ... خ اون

 بودن . هوا خنک بود و نور چراغ شهیهم

 وسط بزرگراه ، شب رو نور یرنگ یها

 . داشت بارون

 کرد ... پنجره یم یبا آرامش رانندگ فراز

 هی، آرنجش رو تک نییبود پا دهیکش رو

 ونیو دستش م شهیش یبود به لبه  داده

 رفت یبود ... و با آرامش به جلو م موهاش



  

 یترمز محکم ای ییمبادا تکاِن نابجا ...

 . محبوبش رو آشفته کنه خوابِ 

 ... دنیاحمد رس یبلخره به خونه  یوقت

 ... رو سر کوچه پارک کرد نشیماش و

 ینگاِه دلواپس یدو صندل نیو از ب دیچرخ

 . آرام انداخت به

 الغرش ی نهیخواب بود ... و تخت س هنوز

 کوتاه و تب زده ، مدام باال و ینفس ها با

 . رفت یم نییپا

  

 اون یِ شونیپ دیدست جلو برد و با ترد فراز



 بدنش رو چک کنه یلمس کرد تا دما رو

 با برخورِد کف دسِت خنِک فراز به .

 داغ آرام ... دخترک باز از خواب یشونیپ

 . دیپر

 بده ؟ یلیخونه تون . حالت خ میدیرس -

 خودش رو جمع و جور کرد و نگاه آرام

 با  یبه اطراف انداخت . فراز تقر یجیگ

  

 به حرف ارمغان نکهیشد از ا مونیپش

 نبرده کینینکرده بود و اونو به کل گوش

 . بود

 دیدست کش اریاخت یب یحرکت یط آرام



 رهیدستگ یجیشالش و بعد با گ یلبه  به

 . شد ادهیپ نیو از ماش دیکش رو

 نیهم بلفاصله پشت سرش از ماش فراز

 . رفت نییپا

  

 شونه یبند کوله اش رو رو یبه کند آرام

 انداخت و بعد به سمت خونه تلو تلو اش

 رفت ... با ی. فراز پشت سرش م خورد

 ... شده زیت یمحتاط و حواس ییها قدم

 . به وقت لزوم بتونه واکنش نشون بده که

 اونو قدم یکه کس دیفهم ینم دیشا آرام

 و دیفهم یم ایکنه ...  یم بیقدم تعق به



 لرزون یبراش مهم نبود . با قدم ها گهید

 یکرد و جلو یتعادل کوچه رو ط یب و

 . دیرس خونه

  

 طاقت فرسا و زجر آور یبا تلش انگشتانش

 خارج کرد و بعد فشیک بیرو از ج دیکل

 ... کرد درو باز کنه ... تلش کرد تلش

 انگشتانش رها نیاز ب دیبلخره کل یول

 . افتاد نیو کف زم شد

 ... نشون بده یبتونه واکنش نکهیقبل از ا تا

 یرو از رو دیخم شد و دسته کل فراز

 برداشت ... بعد دستش رو از کنارِ  نیزم



  

 قفل یرو تو دیآرام رد کرد و کل بدن

 . ... و در باز شد چرخوند

 دخترک ... و دلواپس از مرخِ یکرد به ن نگاه

 بگه یزیاو خواست چ یواکنش یب نهمهیا

 آرام از کنارش عبور کرد و باز با یول ...

 . شد اطینامتعادل وارد ح یهاقدم  همون

 با نگاهش اونو دنبال کرد تا تمامِ  فراز

 عبور یا شهیرو رفت و بعد از در ش اطیح

  

 نهی. اونوقت نفسش رو آروم از س کرد

 . کرد و درو بست خارج



 جا ششیآرام که پ دِ یکرد به دسته کل نگاه

 دسِت آرام هنوز هم به یو گرما مونده

 با یدیقابل لمس بود . دسته کل روش

 یدیجا کل کیو  کیکوچ دِ یکل چهار

 . دهیکوچک و خشک یانار هیشب

  

 ... دست یمانیس واریزد به د هیتک همونجا

 رو باال برد و لبهاشو چسبوند به انار دیکل

 . ... شده خشک

*** 

#۲۳۲ 

 : ازدهمی فصل



 تختخوابش و به یلبه  یبود رو نشسته

 کرد ... سکوت یاطرافش گوش م یصداها

  

 بود دهیگرد مرگ پاش یکی! انگار  مطلق

 . همه جا به

 یمادرش نم یاطیچرخ خ یصدا گهید

 انیپا یب یغرغرها یصدا ای...  ومدی

 ریشدن توِپ ام دهیکوب یصدا ای...  پدرش

 . واریبه در و د رضا

 نیبه ا یایدن یتنها بود ... تو یتنها انگار

 نیپرتگاه ... ا یلبه  نیا ی... رو یبزرگ

 ! خط آخر



  

 بیهاش خشک و سرخ بودن ... عج چشم

 یحت گهیآروم بود ... که د نقدریکه ا بود

 . کرد ینم هیگر

 ... فشرد یانگشتانش م ونِ یرو م لشیموبا

 یب یکرد به تماِم تماس ها یفکر م و

 گرفته دیکه در اون هفته به مج یپاسخ

 . بود

 ییمورد نظر قادر به پاسخ گو مشترک

 ! دیریباشد ! لطفا  بعدا  تماس بگ ینم

  

 کردی؟! ... آرام با خودش فکر م یبعدن چه



 گهیگذشت ... د یاگر اون روز صبح م ...

 حرف بزنه ؟ دیفرصت داشت با مج یکِ 

 نقدریا یعنیاونو رها کرده بود ؟ ...  دیمج

 نموند یارزش بود که حت یب براش

 سخت بود نقدریکنن ؟! ... ا یخداحافظ

 که ناخواسته مورد یاندوِه دخترک درکِ 

 کیقرار گرفته بود ... و دلش فقط  ازار و اذیت

 خواست ؟ یگاه م هیتک

  

 کرد پوستش کلفت شده . فکر یم فکر

 یبه اندازه  ایدن یتو یکس چیکرد ه یم

 یاونو بچزونه ... ول ستیبلد ن یحاتم فراز



 ! از اون بدتر بود یحت دیمج کار

 از یحت دیرها شدنش توسط مج ی ضربه

 ! تر بود یفراز کار یها ضربه

 یانگشتش رو صفحه  گهیبار د کی

 رو دیمج یضربه زد و شماره  لیموبا

  

 نیا دی... شا دیکه شا دیام نی. به ا گرفت

 . جوابش رو بده دفعه

 کیدر  شهیمعجزات هم نکهینه ا مگر

 ... افتادن ؟ یاتفاق م هیثان

 آرام رخ یدر زندگ یمعجزه ا چیه یول

 : مشترک یشگی. همون پاسخ هم نداد



 ! باشد ینم یینظر قادر به پاسخگو مورد

 اش چسبوند ، نهیرو به تخت س لیموبا

 یهم فشرد و بعد خنده  یرو پلکاشو

  

 صورتش نشست . خنده اش یرو یخشک

 گذشته بود و هیگرفت ... کارش از گر یم

 گرفت یبه حال خودش خنده اش م گهید

. 

 ... به در اتاقش زده شد یکوتاه تلنگر

 . اتاق یخانم اومد تو ینشست ... مل صاف

 ... ؟ یآرام جون ، مامان ؟ آماده شد -

 ! زنگ زده به آژانس بابات



  

 : گفت آرام

 ! حاضرم -

 . تختخواب بلند شد یلبه  یبعد از رو و

 ... خانم نگاه کرد به قد و قامت آرام یمل

 یو مانتو یبا اون شلوار قد نوِد پارچه ا که

 تازه عروس کی هیکرپ اصل  شب یِ کت

 . نبود

  

 قربونت برم ... مگه یمامان جون ، اله -

 یسر خاک من که مشک یبر یخوا یم

 ! امروز ، روز عقدته ی؟ نا سلمت یدیپوش



 . لبخند زد ی... ول دیکش ریآرام ت قلب

 ادی یبهم م یمامان ! مشک ریسخت نگ -

! # 

۲۳۳ 

  

 اون روزا پا ی. همه  دیکش یخانم آه یمل

 کرده بود ، غصه خورده هیآرام گر یپا به

 دهیزورش نرس یبود ... ول دهی، جنگ بود

 یرو عوض کنه . دو قدم یزیتا چ بود

 و ستادیآرام ا یاتاق اومد و روبرو داخل

 . دستاش گرفت ونیرو م دستش

 نکن ... خودتو عذاب ینطوریبا خودت ا -



 ... قشنگت بشم یچشما ی! ... فدا نده

  

 خانم شروع کرد ینگفت . مل یچیه آرام

 . نوازِش دستاش به

 نیا دی... شا یدونم برات سخته ، ول یم -

 یتو باشه ! با خواست خدا که نم سرنوشت

 ! ستیپسره هم ... بد ن نی! ا دیجنگ شه

 دیو ... شا گرهیدونم باز ی! م دمشید من

 زایچ نیبه ما نخوره ... من از ا فرهنگشون

 فهمم اگه خدا ی! فقط م ارمی یدر نم سر

 یبختت م دیپسره سپ نی... با هم بخواد

 ! کنه



  

 یزینگاه کرد به مادرش ، خواست چ آرام

 . چارچوب در ظاهر شد ونی... احمد م بگه

 میشه ... بر یم ری؟ ... داره د دیحاضر -

 ! بابا جون می! ... بر گهید

 یاش بعد از همه  انهینرم و دلجو لحن

 دنیکه کرده بود ... مثل پاش ییکارها

 زخم ناسور شکنجه آور بود کی یرو نمک

 . نگاهش نکرد یآرام حت .

  

 رونیمادرش ب یدستا نیرو از ب دستش

 رونی... از کنار پدرش گذشت و ب دیکش



 . رفت

 یاونو م نشیغمگ یرضا با چشما ریام

 : ... آرام بهش لبخند زد دییپا

 !؟ میبر -

 رضا رو گرفت و همراهش از ریام دست

 . خارج شد خونه

  

 رنگ پارک یعدس یآرد کیکوچه  سر

 آژانس رو یسقفش تابلو یکه رو بود

 . آرام در عقب رو باز کرد و همراه با داشت

 . رضا سوار شد ریام

 . دستش بود یبرادرش هنوز تو دستِ 



 . اومدن حهیبعد احمد و مل ی قهیدق دو

 یبود . البد برا سیخانم خ یمل یمژها

  

 یکرده بود و التماس برا هیبار گر نیآخر

 . احمد منصرف بشه دیشا نکهیا

 شویشونی... پ دیکش یقینفس عم آرام

 خنک و چشماشو یبه پنجره  چسبوند

 . بست

*** 

 یو نگران بود ... پنجه  یعصب فراز

 نیکف زم کیستریه یرو به حالت کفشش

 و لحظه به لحظه به ساعت دیکوب یم



 . کردینگاه م شیمچ

  

 شلوغ بود . محسن و با  یمحضر تقر سالن

 و افشار اومده بودن . هرمز هم با ارمغان

 و نوش نیسهره ... و دختراش ناز آفر زنش

 نیشوهِر ناز آفر یاومده بود . حت نیآفر

 . حضور داشت هم

 یبه اومدن اونها نبود . نم یاصل  راض فراز

 از شیو تباِر پدر لیاز ا یکس چیه خواست

 ببره . اگه به هرمز هم ییبو ازدواجش

 بود که نیا ی... فقط برا ادیبود ب گفته

  



 شونویوخواستگار فاتیبدوِن تشر ازدواجِ 

 به یحس بهتر دیبزک کنه و شا یکم

 . ... بده آرام

 شویپدر یخانواده  دنیچشِم د فراز

 ... مخصوصا  سهره و دختراش ... با نداشت

 مسخره شون و پچ پچه هاشون ... و غرور

 یکه به همه چ ینییاز باال به پا نگاهِ 

 . داشتن

  

 بلند یصندل یو از رو دیکش یقیعم نفس

 نگاهش کرد . فراز ی. ارمغان با نگران شد

 . روشن کرد یگاریبالکن و س یتو رفت



#۲۳۴ 

 ؟ نکنه ومدنیخودش فکر کرد ... چرا ن با

 احمد مِ ی؟ ... نکنه تصم انیبود ن قرار

 ! کرده بود رییتغ

 . ششیبالکن باز شد و هرمز اومد پ در

  

 ... فراز ! ... چته ؟ یاسترس دار یلیخ -

 ! یو قرار ندار آروم

 : نگاهش کنه ، گفت نکهیبدون ا فراز

 ! داخل دییشما بفرما -

 ازدواجت نیپشت ا یا هیقض کی -

 ! ، آره ؟! ... به من بگو هست



  

 ! ستین یچیه -

 !؟ یکرد دایدختره رو از کجا پ نیا -

 ... یبه آسموِن صاف و آب رهیخ فراز

 : زد و گفت یپوزخند

 !کنن ؟ یم دایآدما از کجا زن پ ی هیبق -

 : گرفت . هرمز گفت یکام گارشیاز س و

  

 !دو تا برات جورش کردن . آره ؟ نیا -

 محسن و ارمغان بود . فراز منظورش

 هم یحوصله پلکاشو رو یو ب یعصب

 : فشرد



 بهش بر بخوره که دیزنت ! شا شیبرو پ -

 ! یولش کرد تنها

  

 هم که یفراز ... من باباتم ! هر اختلف -

 ی! اگه مشکل می... بازم پدر و پسر میدار

 کنم یم یبهم بگو ! باور کن ... سع هست

 ! کنم کمکت

 بهش ینگفت . هرمز قدم یچیه فراز

 لبهاش یبه گوشه  یشد ، دست کینزد

 خواست از یکه انگار م یو با لحن گرفت

 : حرف بکشه ... ادامه داد فراز

  



 ... شده ؟! ... هووم ؟ زونتیدختره آو -

 ... حامله شده و االن ازت

 فراز به طرفش ... و یچرخش ناگهان با

 ... و به خون نشسته اش نیخشمگ نگاهِ 

 . حرفش رو خورد هرمز

 خواد یباشه ، آروم باش ! ... اصل  نم -

 یهمه چ یگ یچه مرگته ! ... اگه م یبگ

 ! ... پس درسته درسته

  

 به دیو باز چرخ دیکش ینفس ضیبا غ فراز

 نگاه کرد نییبالکن و به پا ینرده ها طرف

 نیکه داشتن از ماش دیبعد اونا رو دو  ...



 . شدن یم ادهیپ

 گرفت دنیتپ یمحتاطانه ا یِ از شاد دلش

. 

 ! اومدن -

  

 رو خاموش کرد و از بالکن گارشیبعد س و

 . شد تا به استقبالشون بره خارج

#۲۳۵ 

*** 

 . بود یمحضر به شدت سرد و سم یفضا

 کیازدواج ،  نیدونستن ا یکه م ییاونا

 ... ناراحت و معذب ستین یعاد ازدواجِ 



 خبر نداشتن باز ییکه از جا یی. اونا بودن

  

 رو در فضا حس یتونستن تلخ یم هم

 . کنن

 با هرمز ، محسن و افشار دست داد احمد

 . به خانم ها سلم کرد و

 آرام جا خورده یخانواده  دنِ یاز د سهره

 اصل   ی، ول یلی... معلوم نبود به چه دل بود

 ییآدم ها نینداشت فراز با چن انتظار

 یتو ختیر شخندیو ر ریکنه . تحق وصلت

 متکبرش ... با تکون دادن سر یها چشم

  



 به خودش یاحمد رو داد و حت پاسخ

 . بلند بشه شیصندل ینداد از رو زحمت

 از اونا سردتر بود . بدون یآرام حت رفتار

 سلم یلب رینگاه کنه ، ز یبه کس نکهیا

 ری. سهره و دختراش به دقت اونو ز کرد

 . گرفته بودن نظر

 اش گرفته بود هیآرام گر دنِ یبا د ارمغان

 بغلش گرفت و یجلو رفت و آرام رو تو ...

 . دیاش رو بوس گونه

  

 دیرس یشده به نظر م ریکامل  غافلگ هرمز

. 



 رو دنشینبود که انتظار د یدختر نیا

 دختر سرد و مغرور و نی. ا داشت

 یمشک یساده  ی... با لباس ها نیاندوهگ

 . شیبدون آرا با  یصورِت تقر و

 یشدن تو زونیآو ی هیفرض بلفاصله

 یرو یزورک یخط خورد . لبخند سرش

  

 یراض یکه برا یآورد و با احترام لبش

 : ، گفت دید یداشتن فراز الزم م نگه

 حالت چطوره عروس خانم ؟ -

 ... نگاهش کرد یسر چرخوند و با تأن آرام

 : ادامه داد هرمز



 که زودتر ومدین شیپ یمتأسفانه فرصت -

 ! ... من هرمزم ، پدِر فراز جان میبش آشنا

  

 : بعد به پشت سرش اشاره کرد و

 نیهمسرم ، سهره ... دخترام نوش آفر -

 ... ... امم نینازآفر و

 یبه طرِف دامادش ، م دیچرخ نگاهش

 کنه ... که آرام یاون رو هم معرف خواست

 : گفت یلحن منجمد با

 ! خوشوقتم -

  

 . نشست یصندل کی یرو و



 و دی... چرخ دیدهاِن هرمز ماس یتو حرف

 انداخت . فراز بهش یفراز نگاِه معنادار به

 زد . هر چند خودش رو آماده یشخندین

 زشیبود تا به وقت لزوم از آراِم عز کرده

 یبرابر سهره و دختراش دفاع کنه ... ول در

 بود که آرام خودش از پسشون خوشحال

 . کرده بود رشونیاومده و تحق بر

  

 گرون یلیسهره خ یرفتار آرام برا یسرد

 بغل گوشش نیشده بود . نوش آفر تموم

 : کرد زمزمه

 !کرده ؟ دایرو از کجا پ وحشی نیا -



 اونقدر بلند بود که به گوش فراز صداش

 : خانم دستپاچه گفت ی. مل دیرس

 دی! ببخش یحاتم یممنونم ، آقا -

 ! ... دو سه روزه ناخوش احواله دخترمو

  

 : دخالت کرد فراز

 ی... رو یخانِم ربّان دینیبش دییبفرما -

 ! دینیکنار آرام بش یصندل

#۲۳۶ 

 .... مدل که اسم آرام رو به زبون آورد اون

 و راحت ... باعث شد قلب یمی، صم نرم

 اش تند بتپه . سر نهیس یاز نفرت تو آرام



  

 کرد و نگاِه خصمانه اش رو به طرف بلند

 . اش گرفت دهیحواله کرد ... فراز ناد اون

 خانم معذب و ناراحت بود . چادرِ  یمل

 سرش مرتب کرد و کنارِ  یرو شویمشک

 : گفت صالیآرام با است گوش

 ! ... اخماتو وا کنآرام جان ، مامان  -

 عمر هی یخوا یقربونت بشم ... تو م یاله

 ! یکن یزندگ نایا با

  

 ریاش همزمان ت ینیب ی غهیآرام و ت قلبِ 

 اش رو به مقابل رهی. نگاه خ دنیکش



 و پلک نزد ... مبادا قطره اشِک النه دوخت

 شتریکنه . ب ییپلکهاش خودنما ریز کرده

 یم ییاحساس تنها یا گهیهر زمان د از

 ... . اگر تا االن مادرش همراهش بود کرد

 اون رو هم یحت گهیحاال به بعد د از

 ... بود نیخانم هم ی. چون مل نداشت

 تن گهید نجایا یبود با احمد ... ول دهیجنگ

 . بود به قضا و قدر داده

  

 کرد یبر خلف آرام که فکر م درست

 که یبا سرنوشت چوقتی... ه چوقتیه

 . ادی یده کنار نمرقم خور براش



 : و آروم گفت ستادیمقابل فراز ا هرمز

 براش ؟ یدیطل مل خر -

 . نگاهش کرد جیگ فراز

 !؟ یچ -

  

 ! یلفظ ریدونم ... حلقه ! ز یچه م -

 نیبگه ... به ا یدونست چ ینم فراز

 اصل  فکر نکرده بود ! محسن گفت قسمت

: 

 ! دهیخر ینگران نباش . ارمغان همه چ -

  

 در یچند پاسخِ هرمز رو داده بود ، ول هر



 یمخاطبش فراز بود . فراز نفس راحت واقع

 : . عاقد صداشو بلند کرد دیکش

 خب ... مهمان هاتون هم که به -

 خطبه میتون یآوردن ! م فیتشر یسلمت

 ؟ میکن یجار رو

 : پاسخ داد فراز

 ! تر حاج آقا عیهر چه سر -

  

 بلند شد . با شیصندل یاز رو ارمغان

 یم یبه نفس ، لبخند به لب ... سع اعتماد

 . جام رهیبه خودش بگ یحالت گرم کرد

 رو وسط خنچه گذاشت . عاقد به یعسل



 : اشاره کرد فراز

 ! آقا داماد دیاریب فیتشر -

  

 زِ یاز وسط سالن گذشت و مقابل م فراز

 به او نکشیع ی. عاقد از باال ستادیا عاقد

 . کرد نگاه

 چند سکه ؟ دیرو گفت هیمهر -

 ! هزار و چهارده تا -

 کامل ؟ -

 ! بله -

  

 ... ایعند المطالبه  -



 ! عند المطالبه -

 یرو رو نکشیکرد ، ع یمکث کوتاه عاقد

 تلش کهیاش جابجا کرد و در حال ینیب

 کرد صداش به گوش احمد نرسه ، یم

 : گفت

  

 ... ؟ دی؟ مطمئن نیخوب فکراتونو کرد -

 ! هست به گردنتون ینیسنگ نیدِ 

 نانشینگاِه با اطم یسکوت کرد ، ول فراز

 در یدیترد نیداد که کمتر یم نشون

 قرار بود آرام نکهینداره . نه ا هیمهر مورد

 ای...  رهیازش هزار و چهارده سکه بگ واقعا  



 . احمد تعداد سکه ها مهم بود یبرا نکهیا

 عقد رو نیبود بتونه ا دواری، فقط ام نه

 خواست یآرام قابل تحمل تر کنه . م یبرا

 آرام بفهمونه که براش ارزش قائله ... و به

  

 نیشروع کنه ا ییجا هیاز  دیکرد با فکر

 . رو احترام

#۲۳۷ 

 : به آرام نگاه کرد عاقد

 عروس دیندار یشما شرط و شروط -

 ؟ خانم

 : داد حینگاهش کرد ... عاقد توض جیگ آرام



  

 ... خروج ی... حق اشتغال یلیحق تحص -

 ! یزی! چ یکشور از

 ! حق طلق -

 که ناگهان یگفت ... کلمه ا نویا یناباور با

 کیذهنش خطور کرده بود ، و مثل  به

 چند یبرا یکیدل تار ینور تو ی روزنه

 . کرد دوارشیام لحظه

  

 : نگاهش کرد ریّ با تغ فراز

 !بله ؟ -

 : دیبود . عاقد پرس دهیدرست نشن انگار



 هزار و چهارده سکه عند المطالبه و -

 !طلق ؟ حق

 : از جا بلند شد آرام

  

 خوام حاج آقا ... فقط ینم هیمن مهر -

 ! خوام یطلق م حق

 شدن ، برق کیفراز بهم نزد یابروها

 چشمهاش نشست ... کامل   یتو اخطار

 : به سمت آرام و گفت دیچرخ

 ینم هیجمع کن خودتو آرام ... مهر -

 دهیخوام ! مشکل جد یحق طلق م خوام

 !حل بشه ؟ دیبا که



  

 که ینرم دِ یو تهد ارشیاخت یتند و ب لحنِ 

 ... کلماتش نهفته بود در

 ی چهیاشک رو به در یهجوِم ناگهان آرام

 با تمام یهاش احساس کرد ... ول چشم

 اونهمه آدم به یمبارزه کرد تا جلو وجودِ 

 : ! با نفرت گفت فتهین هیگر

 ! با من دیصحبت کن درست -

  

 : دخالت کرد محسن

 ! فراز ... آروم تر -

 زشیبود . فراز نگاِه تند و ت ختهیبهم ر جو



 : احمد کرد یحواله  رو

 ! با هم احمد آقا میحرفا نداشت نیاز ا -

 خانم یبگه ... . مل یمونده بود چ احمد

 یدسِت آرام رو گرفت و با تلش نرم ساق

  

 و دوباره ادیکرد تا کوتاه ب بیترغ اونو

 موند یباق ستادهیآرام سر جا ا ی. ول نهیبش

 . ... که گفته بود یحرف یو رو ...

 : کرد یونیپا در م هرمز

 ! آروم باش فراز جان -

 : بعد رو به آرام ادامه داد و

  



 شرط و شروطا رو نیعروس خانم ... ا -

 یجلسه  دیمنعقد کرد ! با ییهویشه  ینم

 ! بود ... که نبود یم یخواستگار

 خودش یباز با همون لحن تند و عاص فراز

 : گفت

 رفتم ینبود که نبود ! صد بار هم که م -

 ! دادم یمن حق طلق نم شیخواستگار

 : به عاقد گفت باز

  

 االن ؟ نیهست یحاج آقا معطل چ -

 ! خطبه رو دیبخون

#۲۳۸ 



 : بغض آلود گفت آرام

 ! خوام یمن حق طلق م یول -

  

 : تند و هشدار دهنده نگاهش کرد فراز

 !، نه ؟ یایکوتاه نم -

 ! خوام یمن اصل  ... من نم -

 بغضش درهم بشکنه ، نکهیقبل از ا تا

 و دیکش رونیرو از دست مادرش ب دستش

 به طرف در . فراز با دو قدم بلند دیدو

 رو به در رسوند که ارمغان به خودش

 : دیاز جا پر سرعت

  



 ! فراز -

 لحظه چشماشو کی،  ستادیسر جا ا فراز

 تا خشمش دیکش یو نفِس محکم بست

 . کنترل کنه رو

 . خانم دنباِل آرام رفتن یو مل احمد

 یتلش م رویکه با تماِم ن یبا خشم فراز

 کنه ... دستاش رو به کمرش شیمخف کرد

  

 یم یبه عقب . از طرف دیو چرخ زد

 بهم بخوره یجا همه چ نیکه هم دیترس

 یکه فقط چند جمله  ییجا نیهم ...

 فاصله داشت اهاشیبه رو دنیتا رس یعرب



 ! تونستن ینه ! نم یول ...

 یفراز بود . م رِ یگ شیزندگ یهمه  احمد

 ینداره ... م یفراز باهاش شوخ دونست

 ! کنه یاش م چارهیفراز ب دونست

  

 کرد ... خونه رو یکارو م نیواقعا  هم ا و

 یم اهیگرفت ! به خاِک س یم ازشون

 ذهنش پر از افکار یاونا رو ! تو نشوند

 دیبود که نگاهش چرخ یو انتقام یسم

 . رضا ریام طرف

 کرد یشده ... وسع خکوبیخورده ... م جا

 : بزنه لبخند



 خوام یها عمو جان ! من م ینترس -

 ! رو خوشبخت کنم خواهرت

  

 نییپا یمجدد باز شد . آرام با سر در

 ، در احاطه هیسرخ از گر یو صورت دهافتا

 پدر و مادرش برگشت . فراز آنچنان ی

 دستش ی... انگار کس دیکش یقیعم نفس

 . خرخره اش برداشته بود یاز رو رو

 : دیپرس محسن

 !حل شد احمد آقا ؟ -

 . تکون داد یسر احمد

  



 فراز آروم گرفت ... تمام خشمش در قلب

 یفروکش کرد . جلو رفت و بازو یا لحظه

 گرفت ... آرام اطیو احت یرو با نرم آرام

 فراز رهاش ی، ول دیعقب کش خودشو

 . نکرد

 ! هم حق دیکن ادداشتیحاج آقا  -

 ... ، هم اشتغال ، هم لیتحص

  

 و به آرام دیلحظه فکر کرد ، بعد چرخ کی

 : کرد و بغل گوشش گفت نگاه

 !خوبه ؟ -

 دست فراز به طرف سفره تیبا هدا



 دیشن یهرمز رو م یِ عقد رفت . صدا ی

 رو یزیاحمد چ یانگار داشت برا که

 : داد یم حیتوض

  

 از دخترام دو سال قبل یکیمن خودم  -

 یکرده ... حق طلق نخواسته ! تو ازدواج

 ! اصل   فتادهیجا ن عرف

 یحرفها برا نیفکر کرد ا یآرام به تلخ و

 اگه یداشت ؟ حت یتیچه اهم پدرش

 بود ... اون باز هم نهایبدتر از ا تیوضع

 کرد یفراز م میتقد یرو دو دست دخترش

 متنفر بود ... چقدر یچقدر از همه چ .



 . کرد یحقارت م حس

  

 : گوشش گفت کیباز هم نزد فراز

 ! عروس خانم نیبش -

 حال نی... با ا دیلرز یدستاش م ریز آرام

 کرد محکم باشه و نقطه ضعف یم یسع

 باعث شینده . حالت تدافع یکس دست

 . نهیلب فراز بش یلبخند رو شد

  

 نیا یحق طلق بدم که از فردا تو -

 و اون دادگاه بدوم دنبالت ؟ ... گاوم دادگاه

 !؟ مگه



#۲۳۹ 

 بهم چفت شده یدندون ها ونیاز م آرام

 : دیغر اش

 ! دیدستم رو ول کن -

  

 دستش رو رها کرد و با لحن نسبتا   فراز

 : گفت یتند

 ! دیحاج آقا شروع کن -

 ها نشستن ... به جز یصندل یرو یهمگ

 یخانم که بلند شد و پشت صندل یمل

 ی. دستاشو گذاشت رو ستادیا دخترش

 آرام ، خم شد و کنار گوشش با یها شونه



 : التماس کرد بغض

  

 فدات بشم ! دلت رو یآرام جان ... اله -

 یلحظه  نی! ا تیکن با زندگ صاف

 ... ! ینداشته باش از کس نهیک مقدس

 ... قشنگت یچشما یفدا

 و بایز مرخیو نگاه کرد به ن دیچرخ فراز

 عروسش ... بدنش از هجومِ  ی دهیپر رنگ

 که به اون دختر داشت ، یقیعم احساِس 

 ... حس ؟ نیبود اسم ا یشد . چ نیسنگ

 ؟ تی؟ دوست داشتن ؟ مالک عشق

  



 براش اختراع یاسم چیبود که هنوز ه یچ

 !؟ نشده

 خواست ... با بند بند یاونو م تنها

 ... تنش ی، با تک تک سلول ها وجودش

 یعمرش فقط اون رو م یهمه  یبرا

 براش ایاز اون تمام دن ریو به غ خواست

 . مفهوم بود یب

 در شهینگاِه منجمد رو هم نیاگر ا یحت

 یمگر م ی... ول دید یم باشیز یها چشم

  

 داد یم هیبله بهش هد کی؟ ... فقط  شد

 بله ... و بعد فراز تمامِ  کیفقط  ...



 یم باشیپاهاش ز یرو جلو شیزندگ

 . تا به نگاهش حرارت بده ختیر

 : عقد یشروع کرد به خوندن خطبه  عاقد

 که همه یپاک و منزه است خداوند -

 ... و از جنِس انسان دیرا زوج آفر زیچ

 تا در کنار هم دیآنها آفر یبرا یهمسران

 جمع نجایداشته باشند ! ... امروز ا آرامش

  

 زمونیدو جوان عز نیتا کنار ا میا شده

 میریمبارکشون رو جشن بگ وندِ یو پ میباش

 یبرکت م میاز خداونِد رحمان و رح .

 ی... و صبر م شانیا یزندگ یبرا میخواه



 و مشکلت ... و ایتحمِل بل یبرا میخواه

 ییبایحلوت و ز شونیتا به زندگ عشق

 ! ببخشه

 حرف ها پلک هاشو نیخسته از ا آرام

 . دیترک یهم فشرد . دلش داشت م یرو

 !؟ برکت ؟ عشق ؟ مگر ممکن بود ؟ صبر

  

 فیمرد کث نیبا ا شیاجبار یزندگ یتو ...

... 

 یانگشت ها یرو رو یدست یگرما

 احساس کرد . وحشت زده منجمدش

 دستش یباز کرد و دست فراز رو رو چشم



 . دید

 یفمن رغب عن سنت یالنکاح سنت -

 خانِم پاکدامن ، آرام زهی. دوش یمن سیفل

 لمیبنده وک ایفرزند احمد ... آ یربّان خانمِ 

  

 به یفراز حاتم یرا به عقد دائم آقا شما

 کی،  دیجلد کلم هللا مج کی ی هیمهر

 و شمعدان ، و تعداد هزار و نهیآ دست

 ؟ اورمیدر ب یسکه تمام بهار آزاد چهارده

 ؟ لمیبنده وک ایآ

 زد ، دهان باز کرد و یلبخند ارمغان

 یبگه ... از همون جمله ها یزیچ خواست



 ... ... گل آوردن و گلب گرفتن معمول

 : آرام گفت یول

  

 ! بله -

 ! مطلق سکوتِ 

 یب یبله  نیاز ا ریکامل  غافلگ فراز

 نگاه کرد به چهره نهیآ ی... از تو احساس

 . زد یآرام و پلک ی

 یاز جا بلند شد ... و ناگهان قندها آرام

 نشده و جاِم عسل دست نخورده و دهییسا

  

 نشده ... شروع کردن به زار میتقد یایهدا



 . زدن

 امضا کنم حاج آقا ؟ دیکجا رو با -

*** 

#۲۴۰ 

*** 

  

 یشده بود ، از بلندگوها کیتار گهید هوا

 . ومدی یاذاِن مغرب م یصدا مسجد

 . نا نداشت گهیآرام د یپاها

 یو بسته  ابونیجدول خ یلبه  نشست

 در بشیج یرو از تو تالوپرامیس قرص

 . نگاهش کرد دیو با ترد آورد



 رو کیکوچ یقرصها نیاز ا یکی ظهر

 دونست با حالت یبود ، چون م خورده

  

 عقدش زیتونه مراسِم نفرت انگ ینم یعاد

 . تحمل کنه رو

 خورد یقرص ها رو م نیاز ا یکی یوقت

 . شد یبراش ساده تر م زیهمه چ تحمل

 خوشحال تر بشه ... فقط انگار نکهیا نه

 یشد . م یاز مغزش فلج م یقسمت کی

 ... نهیها رو بب بتیمص یهمه  تونست

 . موند یم یآروم باق یول

  



 دو تا قرص نکهیا یدونست بدنش برا یم

 . ستیروز مصرف کنه ، آماده ن کی در

 ... بخوره گهید یکیداشت  اجیاحت یول

 . فلج تر بشه یداشت مغزش حت اجیاحت

 زد : سنکوپ بیدلش به خودش نه یتو

 ! ، بدبخت یکن یم

 یبعد بلفاصله پاسخِ خودش رو با ب و

 شم از یداد : به درک ! راحت م یرحم

 ! یسگ یزندگ نیا

  

 از گهید یکیفکر کنه ،  نکهیبدون ا گهید و

 رو از لفافه یو نارنج کیکوچ یها قرص



 زبونش گذاشت و یو رو دیکش رونیب

 . داد قورت

 یطول نم یلیهاشو بست ... خ چشم

 یقدرتمندش رو رو ریتا قرص تأث دیکش

 یبذاره . اذان هنوز هم از بلندگوها بدنش

 : در حال پخش بود مسجد

  

 العمل ریخ یعل یح

 العمل ریخ یعل یح

 و چشم هاشو باز کرد دیکش یقیعم نفس

 با خانواده ییارویبه نظرش االن وقت رو .

 . بود اش



 جا بلند شد و خاک مانتوشو تکوند . بعد از

 در آورد و از فشیک یرو از تو لشیموبا

 . پرواز خارج کرد حالت

  

 و سه تماس از دست رفته ... مخش پنجاه

 . حتما  همه از دستش دیکش سوت

 خبر و یب یبودن ... که اونطور یعصبان

 . از محضر رفته بود یناگهان

 ... قورت داد یدهانش رو به سخت بزاق

 کردن یکار نم یلعنت یقرص ها نیا چرا

 ... انگار اثر معجزه وارشون رو از دست ؟

 ! بودن داده



  

 یشماره  یرو کنار گذاشت و رو دیترد

 دلش خدا یخونه شون ضربه زد . تو تلفن

 رو برداره یکرد که مادرش گوش یم خدا

 زد یحرف نم گهیکدوم د چیواگرنه با ه ...

 ونیناخنش رو با استرس م یگوشه  .

 . فشرد و منتظر موند دندوناش

 الو ؟ -

 . رضا بود ریام یصدا

  

 ... ! منم ریالو ، ام -

 !؟ یی... آرام ! تو عیییه -



 بلندش ... آرام با حرص با  یتقر یصدا

 بهش با  یهم فشرد و تقر یرو پلکاشو

 : دیتوپ

 یخوام کس ی... نم نییپا اریصداتو ب -

 . زنگ زدم بفهمه

  

#۲۴۱ 

 هیشب ییکرد ، بعد با صدا یرضا مکث ریام

 یبه گوش آرام م یپچه که به سخت پچ

 : ، گفت دیرس

 ی؟ ... اگه بدون یآج یآخه تو کجا رفت -

 ... شد یاز رفتنت چ بعد



 !شد ؟ یمگه چ -

  

 پسره ، شوهرت ... با بابا احمد نیا -

 شد . محسن بود که از هم قهیبه  دست

 هیگر نقدریا یکرد . مامان مل سواشون

 ! شن یکه چشماش از هم باز نم کرده

 . ختیاش فرو ر نهیس یتو یآرام هر قلب

 ! مادرش یمرد برا یم یاله

 تونه حرف یم االن مامان کجاست ؟ -

 باهام ؟ بزنه

  

 یکنم . ول یصداش م یواشکیرم  یم -



 ! ها نجاستیهم ا شوهرت

 ی. م ستادیاز حرکت ا با  یآرام تقر نبض

 و دنبالش هیکه اون االن عصبان دونست

 خونه یانتظار نداشت تو یگرده ... ول یم

 یمامان مل ونیگر یباشه . صدا شون

 : گوشش یتو دیچیپ

 تو ؟ ... کجا یجان ؟ کجا رفتالو ، آرام  -

 آخه ؟ یرفت

  

 . کرد شیر شیهقش قلب آرام رو ر هق

 مژه هاش دیبه خودش اومد که د یوقت هی

 . شدن سیاشک خ از



 دمیبابا رو شن یمامان جون ، من صدا -

 . اونا یفرسته خونه  یگفت منو م یم که

 شما شیپ یقرار نبود عقد کنم ول مگه

 ! اونا یرم خونه  ی؟ ... من نم بمونم

 . شد دتریخانم شد یمل ی هیگر

  

 ! مادر رمیبرات بم یاله -

 منو یذار یقول بده نم یمامان مل -

 ! شتیپ امیاالن ب نی! قول بده تا هم ببرن

 یم شیآرام ... من راض یکرد یفرار نم -

 یزدم ... التماسش م ی! حرف م کردم

 االن ی! ول کردم



 خونش در ی... لج کرده ! کارد بزن هیعصبان

 ... مرگت بشم شیپ ی! اله ادینم

  

 تماِم تن آرام رو یوحشتناک یدیناام حس

 تلو تلو رفت و کف یکرد ... دو قدم سرد

 دردمندش فشرد یشونیپ یرو رو دستش

. 

 شه ی! چرا تموم نم یمامان ... وا یوا -

 ... !شه ؟ یچرا جون کندن من تموم نم ؟

 ... !کثافت من ته نداره ؟ یزندگ نیا چرا

 اون یخوام برم خونه  ی، من نم بابا

 !ببرم ؟ تمویشکا یک شیپ دی... با یعوض



  

 ! آرام -

 ... فراز یصدا

 آرام سقوط کرد ... مردمک چشماش قلب

 نهیجناق س ری، نفسش ز دیوحشت لرز از

 . موند

  

 ! آمارت رو ییدور و برا نیدونم هم یم -

 خونه ، آرام یگردیحاال برم نی! هم دارم

 ... واگرنه ... به جون خودت ...

 ! تق

 تلفن رو قطع کرد . طاقت نداشت آرام



 . خشم و داتشیو گوش بده به تهد بمونه

 ییمعجوِن جادو کیو ترس مثل  نفرت

 رو تلخ کرد و نفس هاشو به شماره کامش

  

 انگشتاش ونیرو م لشی. موبا انداخت

 : فشرد

 ... غلط کرده که دستورغلط کرده  -

 ! کنه یم دی! ... غلط کرده که تهد دهیم

 ... که فرار یهم غلط کرد تو

 . دیبغضش ترک هوی و

  

 و سرش ابونیجدول خ ینشست لبه  باز



 یها یزانوهاش و ها یگذاشت رو رو

 . کرد هیگر

*** 

#۲۴۲ 

*** 

 که قطع شد ، چشماش رو محکم تماس

 نکنه یداد نزنه ، فحاش نکهیا ی... برا بست

  

 گهینفس د کی... و  دیکش یقینفس عم ...

. 

 خانم رو یدوباره چشم باز کرد ، مل یوقت

 بود و با اون چشم ستادهیکه مقابلش ا دید



 یو ملتمسش بهش نگاه م سیخ یها

 . کرد

 ؟ چرا تن و بدنِ  یباهاش دار کاریچ -

 نا مسلمون ؟ دختر یلرزون یام رو م بچه

  

 ... معصومه ، چشم و گوش بسته است من

 ! بده نفس بکشه فرصت

 زن ، نیازش رو گردوند . حق داشت ا فراز

 قابل کنترل بود . آرام ریخشم فراز غ یول

 فرار کرده بود ... باز هم ازش فرار ازش

 طور نیبود ! قرار بود تا آخر عمر هم کرده

 ؟ باشن



 خانم ی... مل یافتاد به سمت در خروج راه

 . رفت دنبالش

  

 یخوا یزنگ بزنم بهش بگم که نم -

 کیخونه ات ! زنگ بزنمش ؟! ِد  شیببر

 ! بگو بهم یزیچ

 . فراز دیکِت فراز رو گرفت و کش ی لبه

 زد و نگاه به خون ی، چرخ ستادیجا ا سر

 یمل یچشما یاش رو دوخت تو نشسته

 یحت دیخانم خسته بود ... شا ی. مل خانم

 . تر از آرام خسته

  



 یک ِش یمن چکار کنم با تو ؟ پ -

 کنم نتیترسم نفر یرو ببرم ؟ م تتیشکا

 ... فتهیدختِر خودم ب یبه زندگ شیآت ،

 !؟ یتو رحم به دلت ندار مگه

 فک فراز منقبض شده بود ، به عضلتِ 

 خودش رو یتونست جلو یم یسخت

 . خانم نکنه یبار مل یتا حرف درشت رهیبگ

 محسن از یبزنه که صدا یحرف خواست

 : بلند شد اطیح یتو

  

 ! ایفراز ... ب -

 خانم ینگاهش رو با مل یرشته  فراز



 کرد و به راهش ادامه داد . دم در یچیق

 . رفت اطیح یو تو دیپوش کفشهاشو

 ی، محسن و ارمغان ... هر سه تو احمد

 به طرف در میبودن . فراز مستق اطیح

 رفت که محسن خودش رو بهش یخروج

 . د راهش شدو س رسوند

  

 گفت بهت ی؟ ... چ یر یم یکجا دار -

 ؟

 نهیاز س ینفِس ملتهبش رو به سخت فراز

 . خارج کرد اش

 یکینزد نیبرم ، محسن ... هم دیبا -



 ! هاست یکینزد نیدونم هم ی! م هاست

 خواست اونو کنار بزنه که محسن دست باز

 . شونه اش گذاشت یرو

  

 ؟ یدون یاز کجا م -

 ییصدا نی... هم ومدی یاذان م یصدا -

 ... نجایا که

 بود یزیمشوش تر از اون چ یلیخ ذهنش

 درست و کامل رو ادا یبتونه جمله ها که

 ... فقط دستش رو به سمت آسمانِ  کنه

 گرفت و محسن منظورش رو یا سورمه

 . دیفهم



  

 ! االن سر و کله نیبش ایخب ... ب یلیخ -

 ! شه یم دایپ اش

 کنم داشیپ دیرم بگردم ... شا ینه ، م -

! 

 خرده آروم هیشه !  یم داشیخودش پ -

 ! باش

  

 کینگفت . ارمغان بهشون نزد یچیه فراز

 . شد

 باهاش فراز ؟ یشده ؟ حرف زد یچ -



 به سمت خواهرش زد یچرخ مین محسن

 : گفت ،

 خانم حهیمل نینشده ! تو برو با ا یچیه -

 ! خرده آرومش کن هیبزن ...  حرف

  

#۲۴۳ 

 فراز رو گرفت و اون به سمت یبعد بازو و

 . کرد تیمفروش هدا تختِ 

 ! ادیصبر کن ! االن م گهید ی قهیده دق -

 لبه یخونه رفت و فراز هم رو یتو ارمغان

 تخت نشست . حالش خراب بود ... به ی

 از شتریتونست فکر کنه . ب یم یسخت



 بود ... که یاز دست خودش عصبان همه

  

 دونست آرام یبود ! که م یعوض نقدریا

 تونست ینم یدونست ، ول یداره ... م حق

 . خودش مبارزه کنه با

 هاش به دنبال جعبه بیج یتو دستهاش

 و فندکش گشت که محسن گاریس ی

 . به سمتش گرفت یگاریس

 به محسن انداخت ، بعد یکوتاه نگاهِ 

 لب ونیازش گرفت و گذاشت م گارویس

 ... گاریس ری. محسن فندک گرفت ز هاش

  



 کام گرفت ... دودِ  قیبست و عم چشماشو

 . دیهاش فرو بلع هیر یرو تو ظیغل

 به جلو برداشت ... بلخره یقدم احمد

 بگه و اظهار یزیکرده بود چ دایپ جرأت

 : کنه ینظر

 دونم ی! م یومدی یکاش ... کوتاه م -

 ... یبا توئه ، ول حق

  

 خودش یزد . همه ، حت یپوزخند فراز

 نیا یدونستن که حق با آرامه ... ول یم

 ... مرد

 امشب رو بذار بمونه . آرام بچه است ، -



 زنه باهاش ، ی... مادرش حرف م دهیترس

 ! کنه یم آرومش

 که احمد متوجه نشه ، یقیبه طر محسن

 کفش به یرو جلو برد و با پنجه  پاش

 زد . فراز دوباره یفراز ضربه ا یپا کنار

  

 ریکرد ... محسن دستش رو ز نگاهش

 . نگاهش کرد یاش گرفت و سوال چونه

 خواست یداشت با چشماش ازش م انگار

 . کنه موافقت

 رو گارشیزد ... بعد ته س یپوزخند فراز

 یرو گاریانداخت . ته س نیزم یرو



 و بعد دیدرخش یها لحظه ا کیسرام

 . شد خاموش

  

 به زانوش گرفت تا بلند شه و بره دست

 ییصدا هویو اطراف رو بگرده که  دور

 رو جلب کرد ... انگار اونطرف در توجهش

 . ... قفل یانداخته بود تو دیکل یکس

 بند اومد ... سرش رو صاف گرفت نفسش

 موند به در . در آهسته باز رهیمنتظر خ و

 . اومد اطیح یتو یو بعد آرام قدم شد

 خشک زده ... همون جا ، مقابل در آرام

 رهیموند و نگاهش خ خکوبیجا م سر



  

 سرد و یچشما یفراز ... تو یچشما یتو

 . اخطارش پر

 اومدن اطیح یخانم و ارمغان تو یمل هوی

 . ختیر یابر بهار اشک م نیخانم ع یمل .

 درد و یقربونت برم ... اله یمادر اله -

 ! به جونم بلت

 . فراز نگرفت یآرام نگاه از چشما یول

  

 ینگاهش م یتو یآرام چ دیفهم ینم فراز

 . خودش رو باخته بود ینطوریکه ا خوند

 به طرفش رفت که یجا بلند شد و قدم از



 خانم یبلنِد ارمغان و مل غیج یصدا هوی

 هوا رفت ... و محسن هم اونو عقب به

 . دیکش

 ! کهیبکش کنار مرت -

#۲۴۴ 

  

 نگاهش رو در ریسر جا موند و متح فراز

 در یچه فکر هیچرخوند ... بق جمع

 خواست یم نکهیکرده بودن ؟ ا موردش

 آرام بلند کنه ؟ ... چقدر یرو دست

 ! مضحک

 حس . قرص یِسر شده بود ... کامل  ب آرام



 ... خودشون رو گذاشته بودن ریتأث ها

 نیکرد ، و ا یخودش رو احساس نم گهید

 داشت . ارمغان رو که به یخوشحال یجا

  

 اومده بود پس زد و رفت به سمت طرفش

 . مادرش

 خواست ... فقط یمامانش رو م فقط

 خوابِ  کی یرو . خسته بود و آرزو همون

 بغِل مامان یو بدون کابوس رو تو قیعم

 سرش یفراز تو یصدا یداشت . ول یمل

 : دیچیپ

 !کجا ؟ -



  

 بازوشو گرفت ... دسِت فراز یبعد دست و

 . بود

 یشلنگ تخته انداختنات تموم شد ، م -

 ! خونه میر

 خانم هق هق یالل شده بود ... مل آرام

 : کرد ... احمد مستأصل بود یم

 ! بذار امشبه رو باشه ... بهش مهلت بده -

 ... ارمشیخودم م فردا

  

 یبه طرف احمد ... با چشما دیچرخ فراز

 یم یکه سع ییخون نشسته ، صدا به



 : باال نره کرد

 هینگو احمد آقا ! بذار بق یچیتو ه -

 ! نگو یچیتو ه یکنن ... ول اعتراض

 قفل شده اش داد تا یبه بازو یتکون آرام

 رو آزاد کنه ... فراز اونو سفت تر خودش

 برد . آرام یو به سمت در خروج دیکش

  

 شتریکرد . فراز لحظه به لحظه ب مقاومت

 شد . ارمغان مداخله یم کیجنون نزد به

 : کرد

 ! ولش کن -

 یفراز مصمم بود ... ارمغان تو یول



 : داد زد با  یتقر صورتش

 ! برمش خونه ات ! ولش کن یم -

  

 ، به حرف دیرس یمردد به نظر م فراز

 بلخره ینداشت ... ول نانیاطم ارمغان

 . آرام رو رها کرد یاومد و بازو کوتاه

 دست آرام رو گرفت و اونو نباریا ارمغان

 رونیخودش کشوند و از خونه ب دنبال

 . رفت

 از حال با  یتقر هیخانم از شدت گر یمل

 سِر مادرش یرضا باال ریبود ... ام رفته

 . محسن با ختیر یابر بهار اشک م نیع



 : دیتوپ احمد

  

 ی! داره م اریزنت ب یآب برا وانیل هی -

 ! رهیم

 احمد از همه بدتر بود ... به نظر حاال حال

 سر ییچه بل نهیتونست بب یم تازه

 . اش آورده خانواده

 رونیپشت سِر آرام و ارمغان از خونه ب فراز

 کرد تا بی... اون دو نفرو با نگاهش تعق زد

 کوچه گذشتن ... بعد ارمغان در از

  

 یرو باز کرد و آرام رو رو نشیماش



 . نشوند یصندل

 : صداش کرد فراز

 ! ارمغان -

 یبود ... دندون قروچه ا نیخشمگ ارمغان

 نوی... در ماش دیکش یو نفس تند کرد

 . و بعد به طرف فراز رفت بست

  

 !؟ هیچ -

 لبش رو به دندون گرفت ، یگوشه  فراز

 : بلخره گفت یداشت ... ول دیترد

 ! یدرو به روش قفل کن -

 خشم و ای... بعد  رتیاول با ح ارمغان



 نگاهش کرد ... بعد خشک و کوتاه یناباور

 . دیخند

  

 ! خجالت بکش فراز -

 کارو بکن ، چون اگه باز فرار نیحتما  ا -

 ! نمیب ی... من از چشم تو م کرد

 ! واقعا  برات متأسفم -

 نشیبعد ازش رو برگردوند ، سوار ماش و

 ... از اونجا دور یآف بلند کیو با ت شد

 . شد

  

#۲۴۵ 



 یشد تا انتها دهیفراز همراهش کش نگاهِ 

 ... شد ی. دلش داشت منفجر م ابونیخ

 خراب بود . نشست پشت فرمونِ  حالش

 دست هاش ونیو سرش رو م نشیماش

 نیشد ... ا ینم ینطوریکاش ا ی. ا گرفت

 ! یباز ی، وحش خشونت

 خواست شروع کنه به یکه م یلحظه ا هر

 شد یخراب م یگذاشتن ، همه چ احترام

  

 خواست به آرام نشون بده یهر وقت م ...

 ... تحت فرماِن اونه زیاز حاال همه چ که

 . ختیر یبهم م یچ همه



 ... ختیبه دلش ر یاهیوحشِت س ناگهان

 بمونه ؟ نکنه نطورینکنه تا آخر هم که

 نشه میدرست نشه ... ترم یچیه چوقتیه

 زیچ چینکبت بار ، ه یخراب نیا یرو ... !

 ! ساخته نشه یدیجد

  

 . ناگهان باز شد ... سر بلند کرد نیماش در

 سوار شد و درو چنان محکم بهم محسن

 لحظه کیفراز  ی... که پلک ها دیکوب

 . شدن بسته

 تر از همه یبود ... عصبان یعصبان محسن

 : قبل یروزها ی



 دونم ، ی... من م یستیدونم آدم ن یم -

 یبعض یتون یم یدونه ! ول یهم م دختره

 ... ! ... یزادیکه آدم یکن ینقش باز وقتا

  

 برات سخت دی، نبا یگریباز یناسلمت

 ! باشه

 ینگفت . محسن نفس تند یچیه فراز

 کرد افسار به یم ی، انگار سع دیکش

 . بزنه و خودش رو کنترل کنه خشمش

 لبش ، نگاهش یبه گوشه  دیکش دست

 باز هم طاقت یدوخت به کوچه ... ول رو

 : و دوباره شروع کرد اوردین



  

 که ی! ... گه خورد یتو گه خورد -

 ننه باباش یرو به زور از خونه  دختره

 یکه خواست ی! گه خورد رونیب یدیکش

 ! یروش بلند کن دست

 !من خواستم دست روش بلند کنم ؟ -

 سنگامو باهات وا بکنم نجایفراز بذار هم -

 ! از یتنم ی... درست ! پاره  یتو داشم !

 یمو به تنم راض کیماجرا تا االن  اول

 ! کمکت کردم یکار ... ول نیا یبرا نبود

  

 ، یبودم فراز ... چون تو خواست پشتت



 نیاز ا یرو برات تاخت زدم . ول دختره

 به حالت اگه دست از یبه بعد ... وا لحظه

 باشه ... طرف ادتی نوی! ا یخطا کن پا

 رتِ یغ یب یمنم ، نه اون بابا حسابت

 ! شنکبت

 بود که بخواد یزیخسته تر از اون چ فراز

 . از خودش دفاع کنه ایبشه ...  یعصبان

 یگاه صندل هیسرش رو به تک پشت

 : و گفت چسبوند

  

 یمحسن ، بس کن ... بسه ! به اندازه  -

 ! خرابم یکاف



 ! بر یبدتر باش نیبه درک ! حقته از ا -

 بهت که عروست از محضر در رفته خورده

 ! یبکش دیها ؟! ... هنوز که اولشه ... با ،

 ! یبد تویتاوون غلط کار دیبا

  

 دنیگفت ... چقدر تحمل شن ینچ فراز

 . براش سخت شده بود گرانید یحرفها

 : و درو باز کرد دیرو کش رهیدستگ کدفعهی

 هیمن برو خونه ! من  نِ یبا ماش ایب -

 ! قدم بزنم ، آروم شم خرده

 اون خودش رو یصداش کرد ، ول محسن

 شد و درو بهم ادهیزد . پ دنینشن به



 : شد ادهی. محسن هم پ دیکوب

  

 ای؟ ... ب یر یم یفراز ... کدوم گور -

 ! شو سوار

 زد . از دنیباز هم خودش رو به نشن فراز

 ... رو ادهیو اون طرف پ دیآب پر جوب

 شلوارش فرو برد یها بیج یتو دستاشو

 که دیشروع کرد به قدم زدن . شن و

 . پشت رد نشست و استارت زد محسن

 پاهاش یجلو نشیبعد ماش ی قهیدق کی

 : ترمز یرو زد

  



 ... !؟ یقدم بزن یتون یم نجایآخه تو ا -

 ! منم اریدر ن یسوار شو ، مسخره باز ایب

 ! زنم یحرف نم گهید

 : دیغر یکرد که محسن عصب دیترد فراز

 ! فراز -

 و دی، بعد چرخ دیکش یقینفس عم فراز

 باز کرد و سوار شد ... . محسن نویماش در

  

 چشم بهش نگاه کرد و دوباره یگوشه  از

 . ... افتاد راه

 . رد و بدل نشد نشونیب یحرف چیه گهید

*** 



#۲۴۶ 

 ! چهاردهم یطبقه  -

  

 کلم قطع شد و یب یقیموس یصدا

 یآسانسور باز شدن . ارمغان به نرم یدرها

 : آرام رو لمس کرد و گفت یبازو

 ! زمیعز ایب -

 بود ... سرش به نیینگاهش رو به پا آرام

 گهیبار د کیکرد . اون  یدرد م شدت

 گهیبار د کیاومده بود ...  رویمس نیهم

 نیا یآسانسور شده بود و صدا نیا سوار

 بود . اون دهیرو شن زینفرت انگ یقیموس



  

 چقدر حالش خراب بود ... و امشب شب

 . بدتره یکرد حت یم حس

 او ، گفت یمستأصل از مکِث طوالن ارمغان

: 

 ! میبر ایآرام جون ، تو رو خدا ب -

 ! کنم یم خواهش

 نگاهش کرد یخورد و به نرم یتکون آرام

 ناراحت کننده یِ و سردرگم یحالِت منگ ...

  

 چشماش لونه کرده بود . بعد یتو یا

 . از اتاقک آسانسور خارج شد بلخره



 ... ارمغان خارج شد یاز گلو یراحت نفِس 

 رو باز کرد و کنار اپارتمانسرعت در  به

 . تا آرام اول وارد بشه ستادیا

 ! زمیعز یخوش اومد یلیخ -

  

 یلیرو پشت سرشون مجدد بست ... خ در

 خودش رو گرفت تا طبق یجلو یسخت به

 . نره و درو قفل نکنه شیفراز پ ی گفته

 کیاز  یخوب یلی... استقبال خ دیببخش -

 که هر گهی! چند ماه د ستیعروس ن تازه

 یهم م یحالتون بهتر شد ، عروس دوتون

 ! دیریگ



 اصل  صداشو ... بدون دیانگار نشن آرام

 رفت و میبه دور و بر نگاه کنه مستق نکهیا

  

 دستاش نیکاناپه نشست و سرشو ب یرو

 : نگاهش کرد ی. ارمغان با نگران گرفت

 قربونت برم ؟ ستیحالت خوب ن -

 ؟ نیبهم بد دیمسکن دار -

 ... ! هیکنه ؟ ... از خستگ یسرت درد م -

 صبح از

 ؟ یخورد ییغذا

  

 لحظه مکث کرد و بعد سرش رو کی آرام



 یچپ و راست تکون داد . ارمغان پووف به

 یم شیدختر پ نیطور که ا نی... ا دیکش

 . اومد یزود از پا در م یلی، خ رفت

 ... االن بر زمیچند لحظه صبر کن عز -

 ! شتیگردم پ یم

 . آشپزخونه یرفت تو و

  

 و زیکرد که خونه تم یرو شکر م خدا

 . هم پر بود خچالی یبود ... تو مرتب

 سمانه خبر داشت که قراره نو حتما  

 . ادیخونه ب نیبه ا عروس

 ... ختیقهوه دم کرد و دو فنجون ر یفور



 ... یخونگ یها کیظرف از کاپ ک کی با

 گذاشت و به سالن ینیس یرو تو همه

 . برگشت

  

 ذهنش یآرام لبخند زد و هم زمان تو به

 به فراز زنگ بزنه و بپرسه دیکه با گذشت

 . کجاست

 ی. قرص ندارم متأسفانه ، ول زمیعز ایب -

 . کنه یحالت رو بهتر م قهوه

 کیبه قهوه ها و کاپ ک یلیم ینگاه ب آرام

 که فیلب تشکر کرد . ح ریانداخت و ز ها

 از فشیساعت قبل ک کی یبلبشو یتو



 ... رها شد اطیافتاد و وسط ح دستش

  

 قرص همراهش شهیخودش هم واگرنه

 مبل روبروش ی. ارمغان نشست رو داشت

 یفنجون قهوه اش رو برداشت ... قهوه  ...

 . مزه مزه کرد یرو کم تلخش

 ! یبخور ... رنگ به رو ندار یزیلطفا  چ -

 ! یضعف کن ممکنه

 ... کنه یسرم درد م -

  

 یبه حرف من گوش بده ، حالت بهتر م -

 ! شه



 نکرد ... فنجون قهوه رو یمخالفت آرام

 کبارهیرو به  اتشیو تماِم محتو برداشت

 بود ی... انگار که معجون ختیگلوش ر یتو

 . بود ازیسر پا موندش ن یبرا و

 ... دستش یبه فنجون تو رهیخ ارمغان

 : گفت

  

 یآرام ! ... م یکرد یامروز فرار م دینبا -

 ... یباش دهیکه ترس ی، تو حق دار دونم

 ! اگه ستیراِه مقابله با فراز ن نیا یول

 که یبدون دی، با یکن یباهاش زندگ قراره

... 



 کنم یقراره باهاش زندگ دیکن یفکر م -

 !؟

 تا دیبا مکث نگاهش رو باال کش ارمغان

 : آرام ... آرام ادامه داد یها چشم

  

 نجایحاال که کارم به ا دیکن یفکر م -

 زنِ  کی نیبشم ؟ ع می... قراره تسل دهیکش

 ! کنم دلش رو ببرم ی... سع خوب

 ! یدلش رو قبل  برد -

#۲۴۷ 

 مات و مبهوت ساکت شد ، و ارمغان آرام

 . که کرده بود لبخند زد یتلخ یشوخ به



  

 ارمغان که بلند شد ، با لیزنگ موبا یصدا

 فکر کرد البد افشار باهاش تماس خودش

 . لبش را آهسته گاز گرفت و با نگاه گرفته

 : به آرام ، گفت یکوتاه

 ییرای! ... از خودت پذ زمیببخش عز -

 . مایتا ب کن

  

 ینیس یفنجون قهوه اش رو تو بعد

 یرو از تو لشیو بلند شد تا موبا برگردوند

 . برداره . افشار نبود ... فراز بود فشیک

 بله ؟ -



 اوضاع خونه چطوره ؟ -

 به آرام انداخت و بعد ینگاه کوتاه ارمغان

 و خودش رو دیسرعت از پله ها باال دو به

 . باال رسوند منینش به

  

 ، ستیچطور باشه ؟ بد ن یخواست یم -

 . کنه یسرش درد م یول

 . دینفس محکِم فراز رو شن یصدا

 کمد حمام رو بگرد یقرص هست ... تو -

 گهید .

 کنه ؟ ینم هیگر

 ! نه -



  

 رو از لشیرم وسا یباشه ! من م -

 گردم خونه ی... بعد برم رمیگ یم مادرش

 اگه ممکنه یشده ، ول ریدونم برات د یم .

 ! امیبمون تا ب باهاش

 ییدور خودش زد و موها یچرخ ارمغان

 بود رو پشت ختهیصورتش ر یجلو که

 . برگردوند گوشش

  

 مونم باهاش ی! م ستین ینه ، مسأله ا -

. 

 به در دهیکارت رستوران هم چسب هی -



 . اشتراک دارم باهاش . حتما  شام خچالی

 . بده سفارش

 : گفت ارمغان

 ! بهش هست ! باشه فرازباشه ، حواسم  -

  

 فراز تماس رو قطع کرد . ارمغان بلخره

 و بعد نگاهش موند دیکش یقیعم نفس

 ... فراز یها نوشیدنی کیکوچ نیتریو یرو

 ! بود یخال که

 تعجب جلو رفت ... نگاه کرد به انعکاس با

 زیتم ی شهیخودش وسط ش ریتصو

 رو یا شهیش زیم رِ ی... خم شد و ز نیتریو



 بود یکمد ... خال یتو ینگاه کرد ، حت هم

 کثافت که یاز اون الکل ها یاثر یچیه !

  

 کرد یخون فراز رو شعله ور م شیآت نیع

 . کشوند ، نبود یمغزش رو به جنون م و

 حال نیزد ، و در ع شتریبه گلوش ن بغض

 . دیخند

 ... بد شروع شده بود یلیداستان خ نیا

 ... تونست که خوب تموم بشه ؟ یم یول

 خوب که فراز بلخره به آرامش نقدریا

 نوشیدنیبشه ...  یآدم خوب گهی؟ د برسه

 نکشه ؟ گاریو س نخوره



  

 بر یدونست ؟ ... از عشق هر کار یم یک

 ! ومدی یم

#۲۴۸ 

 گذاشت ، نفس بشیج یرو تو لشیموبا

 دایتا به بغضش کنترل پ دیکش یقیعم

 . نیی... بعد دوباره برگشت پا کنه

 حرکت نشسته بود یمبل ب یهنوز رو آرام

 یشتریبا محبت ب اریاخت یارمغان ب ...

  

 بود که یدختر کس نیکرد . اگر ا نگاهش

 دونست که یداد ... خدا م ینجات م فرازو



 ! دستاشو ببوسه یبود حت حاضر

 ؟ ادی یاز خونه خوشت م -

 و نگاه کرد به دیخورد ، چرخ یتکون آرام

 : ارمغان

  

 ییجورا هی.  ستیهنوز کامل ن لشیوسا -

 کیخب ... از  یرسه ! ول یبه نظر م یخال

 شه داشت ؟ یم یمجرد چه انتظار مرد

 : دیخند

 خودت مبله اش ی قهیبه سل یتون یم -

 با یتون یرو م وارهاید نی! تمام ا یکن

 ... ! یبپوشون یکه دوست دار ییتابلوها



 اهی! ... گ یاریب اهیگل و گ یتون یم

  

 نیبب ایده ! ب یبه خونه طراوت م شهیهم

... 

 . آرام رو گرفت و از جا بلند کرد دست

 یانگشتا نیخواست دستش رو از ب آرام

 یجلو یبکشه ... به سخت رونیب اون

 . رو گرفته بود تا داد نزنه خودش

 ... ارمغان جون ، لطفا  ... من -

  

 کرد و اونو پشت سرشارمغان رهاش ن یول

 . تمام خونه چرخوند یو تو دیکش



 برزگ و دلبازه یلیآشپزخونه ... خ نجایا -

 نیبزرگ رو بب یپنجره  نیمگه نه ؟ ا ،

 ییرایپذ نیشه ! ... ا یرو به شهر باز م که

 هم کیکوچ منینش کی...  منینش نمیا ،

 یت کینشونت بدم ... فراز  ایداره ! ب باال

 کاناپه کیبزرگ اونجا نصب کرده با  یو

 با لمیهمش ف دیتون یراحت ! م یلیخ ی

  

 ... فراز عاشق تماشا کردن دینیبب هم

 ! لمهیف

 . باال دیاونو همراه خودش کش بعد

 !؟ ستیمبل راحت ن نی... ا نیبب -



 روز کامل روش کیاگه  یحت مطمئنم

 نجای! ا یریگ ی، استخون درد نم یبخواب

 اتاق شماست نی، ا نیاتاق خوابا ! ... بب هم

 تراس بزرگ و دلباز داره کی نجایا نیبب !

  

 یبهداشت سیاتاق لباس ... و سرو نمیا ... !

 ! مینیاتاق لباس رو بب یتو ایب ... !

 آرام رو رها کرد ... و آرام نشست لبه دست

 از یباشکوه یتختخواب که روتخت ی

 یبه رو یساتِن براق مشک جنس

 اش گسترده شده بود ... و نگاه خوشخوابه

 سرخ یپرپر شده  یبه گلبرگ ها کرد



 گلدانِ  یتو یها دهی... و ارک یروتخت یرو

 یپرده  مِ ی... و بعد به رقِص مل یا شهیش

 پنجره یکه از ال ییهوا انِ یدر جر ریحر

  

 یچشم ها یتو یکمرنگ. اشِک  دیوز یم

 . حلقه بست نشیغمگ

 کیاتاق لباس  یهنوز هم از تو ارمغان

 : زد یحرف م بند

 ، آرام ! چقدر لباِس زنانه نیآرام ... بب -

 تو یهست ! همش رو برا نجاینو ا ی

 ... ! سبز ! لباس شب سبز نی... بب دهیخر

 سبز ... حتما  فکر کرده رنگ سبز یمانتو



 ! ادی یم بهت

  

 بعد اومد و در چارچوِب در اتاق لباس و

 ، بایز نقدری... نگاه کرد به آرام که ا ستادیا

 ... نشسته بود و نگاه دوخته میو تسل آرام

 ینصب شده مقابل پنجره  یبه پرده  بود

 یفکر م یتراس ... و داشت به چ بزرگ

 ؟ کرد

 شه ؟ یحالت خوب نم نایآرام ... با ا -

 یشد ... خودش م یکه خوب نم البته

 بود . جلو ی! درخواست کودکانه ا دونست

  



 تختخواب یلبه  یو کنار آرام رو رفت

 . نشست

 که افتاد یاتفاقات نیا یدونم همه  یم -

 نقدریبد بود ! ا یلیاز اول تا آخرش ... خ ...

 ... که بد

 کرد ، آب دهانش رو قورت یکوتاه مکث

 و نگاِه ملتمسش رو به دی... بعد چرخ داد

 . آرام دوخت مرخِ ین

  

 با فراز بساز ! گناه داره ... تو رو یول -

 رو یکس چیه چوقتیداره ! ه دوست

 ! تو رو دوست داره ینداشته ... ول دوست



 نجاتش یتون یتنهاست ... تو م یلیخ

 هر دوتون رو نجات یتون ی! ... م یبد

 ! یبد

*** 

#۲۴۹ 

*** 

  

 رو نشیشب بود که فراز ماش ازدهی ساعت

 رو گارشیپارک کرد و ته س نگیپارک یتو

 انداخت ... بعد هم شماره یگاریجاس یتو

 دنیارمغان رو گرفت و در انتظار شن ی

 . فرمون ضرب گرفت ی... رو صداش



 !جانم ؟ -

 ؟ یرفت ایهنوز  یهست -

 : پاسخ داد ریبا چند لحظه تأخ ارمغان

  

 است که رفتم . تو قهیدو سه دق -

 ؟ یدیرس

 . آره -

 . با آرام حرف زدم یلیفراز ، من خ -

 کردم آرومش کنم . تو هم ... مراقب یسع

 ! باش رفتارت

 ! مراقبم -

  



 نشون نده یخوش یاالن بهت رو نکهیا -

 یاگه تو بخوا ی! ول هیعیکامل  طب ،

 ... ایکه بهت علقمند بشه  یکن مجبورش

 ! رو یهمه چ کنهیکنه ... بدتر م تحملت

 : شد یعصب فراز

 !در مورد من ؟ یفکر کرد یچ -

  

 پر افتخارت یکه کارنامه  دیببخش -

 ! ده بهتر فکر کنم ینم اجازه

 ! گفت یالل شد ... راست م فراز

 اوردهیهم مونده بود که سر آرام ن ییبل

 که به اندازه ازار و اذیت ی؟ ... اون ماجرا باشه



 تمام اتفاقات یافتضاح بود ... ول یکاف ی

 و عقد شی، بهم خوردن نامزد بعدش

 یها یعصر مثل وحش نکهی... و ا کردنش

 ! بود دهیبهش پر نینش غار

  

 ! هووف

 ! دلش گفت : گندت بزنن فراز یتو

 خواستم ناراحتت یفراز ! نم دیببخش -

 ! کنم

 ! ری! شب بخ یناراحتم نکرد -

 . دیکش یقیرو قطع کرد و نفس عم تماس

  



 داشت ، قلبش انگار شمعِ  یبیعج حس

 یسوخت و ذوب م یبود که م یا گداخته

 یکه تازه م ینوجوون یپسرها نی... ع شد

 . برن سر قرار ، استرس داشت خوان

 داشبورد ، یدراز کرد و از تو دست

 رو برداشت و دو پاف دو طرف ادکلنش

 گاریس یخواست بو یزد ... نم گردنش

 ! آرام رو آزار بده نِ ینازن ی شامه

  

 داشبورد و یرو برگردوند تو ادکلن

 خوشبو کننده یقرصها یبسته  ندفعهیا

 یینعنا یاز قرصها یکیدر آورد ... و  رو



 . دهانش انداخت یرو تو رومندشین

 سوخت ... رو ترش یدر لحظه ا زبونش

 . کرد

 ! اَه ... کثافت -

  

 . شد ادهیبلخره از پشت رل پ بعد

 عقب برداشت و یآرام رو از صندل چمدونِ 

 . نسوربه سمت آسا رفت

 شیبد پ یلیدونست بد کرده ... خ یم

 ینداشت . اون م یچاره ا ی. ول رفته

 یآرام رو عاشق خودش کنه . ول خواست

 یموند ... نم یپدرش م یخونه  یتو اگر



 . شد

  

 بود ... فراز بلد بود یآرام کنارش م دیبا

 کرد ... کم یکنه . دلش رو نرم م کاریچ

 ! شد یحالش خوب م کم

 چهاردهم رو یآسانسور شد و دکمه  سوار

 به خودش نگاه کرد و نهیآ ی. تو فشرد

 . کف کفشش دیموهاش کش ونیم یدست

 ... و رو دیکوب نیبه زم یمنظم تمیبا ر رو

 : خودش گفت ریتصو به

  

 فراز نشونش بده ! ... نشونش بده چقدر -



 ! یعاشقش

 ادهی. پ دیچهاردهم رس یبه طبقه  بلخره

 . پشت در مکث کرد ی... و لحظه ا شد

 با آرام ... حاال در غالب زن و ییارویرو

 بود یزیسخت تر از اون چ یلی... خ شوهر

 . انتظارش رو داشت که

 لحظه چشم هاشو بست ، نفس کی

 . ... و بعد در رو باز کرد دیکش یقیعم

  

#۲۵۰ 

 ... خونه چنبره زده بود یکه تو یسکوت از

 . ختیر یهر دلش



 چمدون رو گرفت و دنبال ی دسته

 . و داخل رفت دیکش خودش

  

 با  یتقر ی... غذاها کیتار مهین ی خونه

 نخورده ... و ... نگاهش به طرف باال دست

 . دیچرخ

 . اتاق خواب بود یآرام تو حتما  

 دهانش رو قورت داد . دخترک خواب آب

 اتاق خواب بود ...  یتو الشیخ و

 هم بدون در زدن ، درو باز کرد و وارد آخر

 . شد خکوبی... و آرام ... فراز م شد

 یکرد ، انگار که داشت از پنجره ا نگاهش



 دید یدشت سر سبز رو م کی ی منظره

 یرو یسینف اریبس ینقاش یتابلو ای ...

 موزه ! نگاهش کرد ... انگار که وارید

 دهیند ییبایز نیبه ا یزیچ چیه چوقتیه

. ... 

 ! سـ... سلم -

  

 ... . آرام نگاهش نکرد دیلرز یم صداش

 تختخواب و یلبه  ینشسته بود رو هنوز

 نفسش از ی... ول ریحر یبه پرده  رهیخ

 . و وحشت بند اومد ترس

 خواست پنهان کنه که چقدر یم فراز



 نیا رانِ یخرابه ... که تا چه اندازه و حالش

 ! دختره

 . رو از مادرت گرفتم لتیچمدوِن وسا -

 ... یالزم داشته باش دیکردم شا فکر

 دهانش رو قورت داد ، کف دستش رو آب

 : ... باز گفت دیگردنش کش یرو

 یپدرت ... نم یمن امروز خونه  -

 یکارو نم نیا چوقتیبزنمت ! ه خواستم

 ! ... من فقط خواستم که ... خواستم کنم

 ... ! خونه امیو باهات ب رمیرو بگ دستت

 ! مون خونه

  



 یقیداشت ... نفس عم یتاب یب حس

 که دی، نگاه کرد به آرام ... و فهم دیکش

 . لرزه یداره م اون

 ! نلرز -

 خودش رو به آرام رسوند و یعیقدِم سر با

 نکهیپاهاش زانو زد ... و تا قبل از ا مقابل

 وحشت زده بتونه خودش رو عقب آرامِ 

 او ی... دستاشو حلقه کرد دور زانوها بکشه

... 

 ایآرام ! ... سردته ؟! ...  یلرز یم یدار -

 ؟! ... نترس ، آرام ! از یترس یمن م از

 ! خودت نترس عاشقِ 



 او ... بغض ینگاه دوخت به چشم ها آرام

 یگلوش داشت خفه اش م یمونده تو جا

 : ... گفت کرد

  

 ! یتو منو بدبخت کرد -

 کلمه ، بغض درهم نیبا گفتن اول و

 شد . نورِ  یاشک جار لیو س شکست

 سرِد فراز شهیهم یچشم ها یتو یسوزان

 . شده بود روشن

 نی! ... بعد از ا میبرس نجایکه به ا -

 ! دم ی... بهت قول م هیخوشبخت همش

  



 نیا یتو ؟! فکر کرد ی؟ ... خونه  نجایا -

 !خواستم ؟ یکه م هیزیچ

 کنم که منو یم یکار هی! ...  یخوا یم -

 ... یبخوا

 وانهید یاشک ها ونیتلخ آرام م ی خنده

 : ... فراز ادامه داد وارش

  

 ! ... جونم رو زمیر یبه پات م مویزندگ -

 ... یش یدم ! ... آخرش عاشقم م یم برات

 ! ینیب یم

 ونیرو بست و م سشیخ یپلکها آرام

 رهی... و فراز خ دیخند یاش به تلخ هیگر



 دست ونیاو ... آرام مقابلش بود ، م به

 کرد ! نوکِ  یبود ... و هنوز باور نم هاش

 کرد ... کبوتر یاز لذِت گز گز م انگشتانش

 . زد یاش پر پر م نهیوسط س ییجا دلش

 میسال و چند ماِه بد داشت کیما فقط  -

 میعمرمون وقت دار یهمه  یبه اندازه  ...

 لمیقدر فچ یدون ی! م میجبرانش کن که

 ؟ چقدر راه نرفته ... آرام ! به میدار دهیند

 ! زمینگاه کن ! ... به من نگاه کن ، عز من

 : گفت آرام

  

 ... ! ترسم ی؟ ... من ازت م یشه بر یم -



 !؟ یشه تنهام بذار یم

 گفت که قلِب فراز یرو با چنان لحن نیا و

 . نگاهش سرد ستادیناگهان از تپش ا ...

 ... روحش سرد شد ... ناگهان همه شد

 . از حرارت افتاد یچ

 فتهیرو ستون تنش کرد که پس ن دستش

 ... موند یبه آرام باق رهیچند لحظه خ ...

 ... رفت رونیاز جا بلند شد و از اتاق ب بعد

  

 ... رفت رونیاز خونه ب و

 رِ یآسانسور شد و نگاِه کرد به تصو سوار

 قطره اشک داغ کی... و  نهیآ یتو خودش



 یو رو دیچشمش جوش یگوشه  از

 . ... ختیفرو ر صورتِش 

*** 

  

 . شد داریاز خواب ب یبا سر درد بد صبح

 خودش یحرکت سر جا یلحظه ب چند

 ... به سقف رهیموند و خ یباق

 یهمون خونه بود . تو یهم تو هنوز

 ... همون تختخواب یاتاق ... رو همون

 شامه اش ریرز سرخ ز یگلبرگ ها یبو

 . بود

 و أسیاز شدت  دیخواب یکه م شبید



 . بود دهیرس ایخولیبه حالت مال یچارگیب

  

 ... کابوسه کی یکرد همه چ یفکر م مدام

 . شه یبشه ، درست م داریبخوابه و ب اگر

 . درست نشده بود یزیچ چیه یول

 یبود که نشونه ها یاتاق یهم تو هنوز

 ... تختخوابش نیرو داشت . ا والیه حضور

 . و منگ بود جیآرنجش بلند شد ... گ یرو

 سرد نیزم یبرهنه اش رو رو یپاها کف

 به یو از جا برخاست . چند قدم گذاشت

  

 ضلع ینیتلو تلو خورد ... عقب نش جلو



 شهی... و ش یتوالِت مرمر زیاتاق و م یغرب

 دهیاون چ یادکلن مردانه که به رو یها

 .... بودن شده

 و یرو باز کرد ... واِن خال سیسرو در

 هم نی... و ا زیخشک و تم یها کیسرام

 دستگاه اصلح نیصورتش ... ا وِ یش لِ یوسا

 ... ویافتر ش نیا ...

  

 باز مهیرو ن سیعقب برگشت ، در سرو به

 نیکرد و وارد اتاق لباس شد ... ا رها

 کفش هاش یلباسهاش ... و قفسه  فیرد

 پاف یکه رو یخاکستر شرتِ یو اون ت ...



 . ... شده بود رها

 . انگار وارد دیبه سرعت عقب کش آرام

 شده بود بهیآدم غر کی یخصوص میحر

 یزدن مچش رو م دیموقع د یاگر کس که

 ! شد یبد م یلی، خ گرفت

  

 ! خونه اش بود نیا یول

 دیاون با یبود ... ول والیکه مال ه یا خونه

 . کرد یم یزندگ توش

 . دیخند یتلخ به

 . چون دیخواب یتختش م یرو دیبا یحت

 نیبود . مثل ا والیخودش هم مال ه حاال



 ییاون دمپا ایادکلن ها ...  ایها ...  لباس

 . ... سیسرو یتو یها

  

 !کرد ؟ یم یفرق چه

 بود یهم موجوِد بدبخت و مفلوک خودش

 شده بود ... و تصاحب شده بود دهیخر که

. # 

۲۵۲ 

 حال حس نی... و در ع دیهم خند باز

 . گرفت تهوع

  

 سالنِ  یرفت ... و رفت تو رونیاتاق ب از



 یبزرگ ... با همه  یخونه  نی. ا نییپا

 ی... و نور لشیوسا ی... و همه  سکوتش

 نی... ع دیتاب یبزرگش م یاز پنجره  که

 ! کرد یزندان بود ... خفه اش م کی

 دیخند یبزنه ، ول غیخواست ج یم دلش

 . ... دیزد و خند یدور خودش چرخ .

 بشه داریب یکرد وقت یبچگانه فکر م چقدر

 یشه ... فرشته  یدرست م یچ همه

 ده و یتکون م شوییچوب جادو مهربون

  

 یو ... بنگ ! اونو برم یالترج یمج یاج

 خودش ... دور از دست یبه خونه  گردونه



 ... دیمج شی. پ والیه یها

 ... به دوست داشتنش دیخاطرات مج به

 ... شونیخوِش عشق و عاشق یبه روزها...

 . ... افتاد هیبعد به گر و

 . ... ... و زار زد نیزد کف زم زانو

  

 بود که از دستش یکردن تنها کار هیگر

 . ... بود ساخته

*** 

 : دوازدهم فصل

 ... پلک لشیزنِگ موبا یبلند شدِن صدا با

 به روبرو یجی. نگاه گ دیپر چشمش



 کرد ذهنش رو متمرکز یو سع انداخت

 هوا یدونست ساعت چنده ، ول ی. نم کنه

 شده بود . دستش به پشت گردنش کیتار

  

 یرو برداشت و نگاِه تنبل لشیو موبا دیکش

 . ارمغان انداخت یشماره  به

 الو ؟ -

 قطع یتلفن خونه ات به خاطر بده -

 ! شده

 . بود جیگ یهنوز کم فراز

 !؟ یچ -

  



 تلفن خونه ات رو گمی؟! ... م یخواب -

 قطع کرده ! چرا قبضاشو پرداخت مخابرات

 ! ینکرد

 دونم ، من ... از تلفن خونه ینم -

 ! کنم ینم استفاده

 ! بخواد استفاده کنه دیآرام شا یول -

  

 ازهیو بعد خم دیپلکهاشو مال یگوشه  فراز

 شهیرو چرخوند و ش چیی. سو دیکش یا

 یتا کم دیکش نییپا یرو کم یدود یها

 . بشه نشیماش نِ یتازه وارد کاب یهوا

 . کنم یخب ... درستش م یلیخ -



 . مادرش از صبح ده بار زنگ زده بهم -

 خواد باهاش حرف یدخترشه ، م نگران

 . رو جا گذاشته لشی. انگار آرام موبا بزنه

 یخونه ات رو بهش دادم ، ول ی شماره

  

 ... ! قطعه نکهیدوباره زنگ زد و گفت ا بعد

 ! بهت نگفته یچیخوِد آرام چطور ه موندم

 : موند ... و ارمغان گفت یساکت باق فراز

 با هم ؟ دیزن ی... اصل  حرف م نمتیبب -

 !؟ دیقهر ای ...

 یخواست حرف خصوص یجدا  نم فراز

 ی، حت یکس چیه شیرو پ شیزندگ



 . انگار حاال که آرام ارهیبه زبون ب ارمغان

  

 یکرد حت یشده بود ... حس م همسرش

 هاش و نفرتش هم فقط متعلق به یتلخ

 با خبر یا گهیکس د چیه دیو نبا خودشه

 . بشه

 ... ، کار داشتم رونیمن از صبح اومدم ب -

 . خونه ستمین

 یبا آرام خوب باشه ! ... باشه ؟! ... سع -

 ! یاریدلش رو به دست ب کن

  

 ! حواسم هست -



 زن رو کیدل  دیبا یچطور یبلد -

 !؟ یببر

 : نگفت ... ارمغان ادامه داد یچیه فراز

 وقتا یلی! خ یبهش احترام بذار دیبا -

 زن ها یاز عشق برا ی... حت احترام

 ! ارزشمندتره

  

#۲۵۳ 

 : دیکش یقینفس عم فراز

 ؟ یندار یباشه ! کار -

 نداره در لیکه فراز م دیفهم دیشا ارمغان

 یمسئله حرف بزنن . آه سرد نیا مورد



 : و گفت دیکش

 ! مراقب خودتون باش ! خداحافظ -

  

 کنارِ  یصندل یرو دوباره رو لشیموبا فراز

 به روبرو ... با رهیپرت کرد و خ دستش

 . فرمون ضرب گرفت یرو انگشتاش

 ! احترام

 واردِ  یزن چیه چوقتیقبل از آرام ه تا

 قابل احترام یلینشده بود که خ شیزندگ

 !... باشه

  

 یاز فراز احترام نم چکدومشونیه



 یکدومشون حت چی! ... راستش ه خواستن

 خواستن . تنها خواسته یعشق نم ازش

 ! بدون نیبود که باشن ... هم نیا شون

 کرد یآرام فرق م ی! ول یو شرط دیق چیه

. 

 زن نیعشِق فراز ... و آخر نیاول آرام

 . بود شیزندگ

  

 بود از فراز ؟ ... به جز دهید یحاال چ تا

 وار و آزار دهنده ؟ وانهید یعلقه  کی

 و دیصورتش کش یکف دستش رو رو فراز

 نیشروع کنن ا ییجا کیاز  دیکرد با فکر



 خودش رو گرفت ، مِ یرو ! تصم یزندگ

 رو روشن کرد و به حرکت در آورد نیماش

. 

 ... گشت به خونه یبرم دیبا

*** 

  

 ... همه جا سوت و دیبه خونه رس یوقت

 کی نکهیاز ا یرد و نشون چیبود . ه کور

 اون خونه حضور داره ، به یتو زادیآدم

 . خورد ینم چشم

 و دسته دیخر یها لونیگفت . نا ینچ

 یکانتر گذاشت . تو یرز زرد رو رو یگلها



 . رو باز کرد خچالیرفت و در  آشپزخونه

 ریدست نخورده بود ! ز ینظر همه چ به

 : گفت لب

  

 ! شه آرام خانم ینم ینجوریا -

 رو دوباره بست . کتش رو از خچالی در

 یدر آورد و سر راه پرتاپ کرد رو تنش

 . دیباال دو ی. از پله ها به چابک مبل

 یاتاق بود . کز کرده گوشه  یتو آرام

 یفرار ... صدا یبرا ییو در فکر جا تخت

 کرد یبود و حس م دهیفراز رو شن ورودِ 

 . بکشه غیلحظه ممکنه ج هر



  

 باز شد ... آرام از جا یناگهان یلیاتاق خ در

 . ... دیپر

 چند لحظه نگاهش کرد ... نه اونقدر فراز

 ... شبیو پر عشق مثل د ییایو رو میمل

 و خشک . آرام آب یکامل  جد نباریا

 . رو به زور قورت داد دهانش

 . خوشخوابه یرو انداخت رو لشیموبا فراز

  

 ادیزنگ بزن با مادرت صحبت کن ... ز -

 ! مینده ، قراره شام درست کن طولش

 . بعد دوباره از اتاق خارج شد و



#۲۵۴ 

 . داد یسر و سامون م یزندگ نیبه ا دیبا

 دنیخواب نیماش یکردن شب تو یدور با

 یآرامو وادار م دی. با دیرس ینم یزیچ به

  

 بودنشون ... زن و شوهر کیبه نزد کرد

 . عادت کنه بودنشون

 گهید قی... و نفس عم دیکش یقیعم نفس

 و ستادی. وسط سالن دست به کمر ا یا

 دینگاه کرد به دور و برش . با فیبلتکل

 به دینه ، اول با یگرفت ... ول یم دوش

 یبرا ایداد ...  یسر و سامون م دهایخر



 . کرد یم دایگلدون پ کی گلها

 باز یچشم دنبال گلدون گشت که صدا با

 . دیدر اتاقو شن شدن

  

 یزود نیعقب ... به ا دیتعجب چرخ با

 !تموم شده بود ؟ صحبتش

 ی... محتاط و کم نییاز پله ها اومد پا آرام

 بود . فراز مثل دستگاه اسکن از یخجالت

 رو نگاه کرد ... هنوز با نشییبه پا باال

 سرش ی روو مانتو بود و اون شالِ  شلوار

 ! هووف ...

 ؟ هیچ لتونیرمز موبا -



  

 نکهیکرد از ا یاحساس خشم م یکم فراز

 لباسش رو عوض نکرده یآرام حت دید یم

 خنده شیحال از حالت تدافع نیو در ع ...

 . گرفته بود اش

 ! بهت نشون بدم ایب -

 یلبش رو گاز گرفت و به سخت ی گوشه

 یرو مهار کرد ، هر چند نم لبخندش

 . اثر خنده رو از نگاهش پاک کنه تونست

  

 هول زده یکم دیجا خورده بود ، شا آرام

 ترسش رو به دیکرد نبا یفکر م یول ...



 بد ذات یِ فراز حاتم نکهیبذاره . ا شینما

 دیترسه شا یآرام ازش م دیفهم یم

 نقطه ضعفش بود . بزاق دهانش رو نیبدتر

 . ... رفت نییداد و آروم از پله ها پا قورت

 

 یرو جلو لشیو موبا ستادیمقابلش ا آرام

 او گرفت . فراز چند لحظه سر جا صورت

 یکه م یموند . از کار یحرکت باق یب

 سر انجام یبکنه مطمئن نبود ، ول خواست

 شد ... دست دراز نیآتش لیاون م مقهور

 ، مچ دست آرام رو لیموبا یو به جا کرد

 . به سمت خودش دیو اونو کش گرفت



  

 ... دیکش یبلند نیه آرام

 هیمن هم رمز داره ... هم حرارت یگوش -

... 

 و شروع کرد به دیکش ینفس تند آرام

 . و پا زدن دست

 ! ولم کن -

  

 ، صفحه دهیم صیاثر انگشت منو تشخ -

 شه . االن اثر انگشت تو رو هم یباز م اش

 ... دم اسکن کنه یم

 : زد غیج نباریا آرام



 ! خوام ! ... ولم کن ینم -

 یقی... بعد نفس عم ستادیلحظه ا کی فراز

 دستش رو باز کرد و آرام یو حلقه  دیکش

 رها کرد ...  رو

 ! یروزتید یکه هنوز با لباسا نمیب یم -

 غیبازوش رو تکون داد و با خشونت ج آرام

 : زد

  

 ! ولم کن -

 در یمطمئنم به خودت زحمت نداد -

 احتماال  از ی! ... حت یرو باز کن چمدونت

 ! ینخورد یزیچ شبید



 من ی... کارا ینداره عوض یبه تو ربط -

 ! ستیتو مربوط ن به

 قراره ینطوریا یفکر کرد دیشا -

 !! ... هووم ؟ یرو بهتر کن تیزندگ

  

 زانوش بلند شد و شالش یرو نیخشمگ آرام تند و 

 دقت یشونه هاش افتاده بود رو ب یرو که

 . دیموهاش کش یرو

 ایباهاش حرف بزن ... بعد ب نجایهم -

 ! آشپزخونه کمکم کن یتو

  

 ! خوام حرف بزنم ! ... دوست ندارم ینم -



 ! ستیتو مربوط ن به

 نه به خودت ای یحرف بزن یخوا یم -

 یتو یذارم دوباره بر ینم ی! ول مربوطه

 ! یبچپ اتاق

 رو باز کرد و اون انداخت لشیموبا قفل

 : گفت دیمبل ... با تأک یرو

  

 با  یخودت رو جمع و جور کن ! ... تقر -

 ! یزمان دار قهیدق ده

 نگاهش کرد ... که فراز یجور هی آرام

 گرفت شاخ و شونه رو بس کنه و میتصم

 نگاهش رو از یرد کارش . به سخت بره



 ریآشپزخونه ... ز یگرفت و رفت تو آرام

 : گفت یلب

 !آخه ؟ یترس یجوجه م نیاز ا -

  

 رو یشدن در دهیبهم کوب یصدا بلفاصله

 رو یبه عقب و سالن خال دی... چرخ دیشن

 . ظاهرا  آرام به حرفش اعتنا نکرده بود دید

 اتاق ... فراز نفس یباز برگشته بود تو و

 . دیکش یتند

 یاگه برنم گهید قهینداشت ... ده دق یبیع

 یرفت و اونو کشون کشون م ی، م گشت

 ! آشپزخونه یصندل ینشوند رو یو م آورد



  

 ... صورتش یرو دیدستش رو کش کف

 براش یعاد یکارها یکردن رو تمرکز

 نکیدرپوِش س یسخت شده بود . ول واقعا  

 آب رو باز کرد . کف ریگذاشت و ش رو

 و نکیس یداد به لبه ها هیرو تک دستاش

 یفکر کرد اگر اونها مثل همه  همزمان

 بودند ... چقدر یمعمول یو شوهرها زن

 ! کرد یفرق م یچ همه

 به اجیدو خسته بودن ... هر دو احت هر

 ! داشتن ... هووف حمام

  



 رو تکون داد تا افکار خطرناک رو از سرش

 رو وهیم یها سهیدور کنه . بعد ک خودش

 پر از آب . بعد رفت نکِ یس یکرد تو یخال

 یکنسول دو تا جعبه  یکشو یاز تو و

 . رو برداشت و برگشت جواهرات

 گذاشت و باز به فکر زیم یرو رو اونا

 آشپزخونه یکمدها یافتاد . تو گلدون

 گلدون بود که کیگشتن دنبال  مشغول

 . نییباز برگشت پا آرام

  

 . کمر صاف کرد و نگاه دوخت به اون فراز

#۲۵۶ 



 نباریهنوز با همون مانتو و شلوار ، ا آرام

 اون طرف شال ... اومد و درست بدون

 از ضعف و یا رهیت ی. هاله  ستادیا کانتر

 نشسته باشیز یچشم ها یپا یخستگ

 ! بای... و نگاهش سرد و لجوج و ز بود

  

 به یسرگرم ی هیما ییجورا هی لجاجتش

 فراز به یلبها ی. گوشه  دیرس یم نظر

 . کج شد نییبه پا یپوزخند ی نشانه

 ... تموم شد حرفاتون ؟ یزود نیبه هم -

 ! یوقت داشت گهید ی قهیچند دق هنوز

 بود کیگرفت انگار نزد یآرام حالت نگاهِ 



 به هر یبشه و به فراز بپره ... ول منفجر

 رو گذاشت لیکوتاه اومد و موبا یلیدل

  

 قدم عقب گرد کرد و کیکانتر . بعد  یرو

 : اتاق که فراز گفت یبرگرده تو خواست

 ... ، واگرنه ای... ب نجایا ایب -

 نگاهش کنه جوابش رو نکهیبدون ا آرام

 : داد

 ! خوام بخوابم یمن خسته ام ... م -

  

 یاز صبح ؟ کوه م یکرد یم کاریچ -

 ! آشپزخونه یتو ای؟! ... ب یکند



 سر چرخوند و نگاِه سرتق و آرام

 پر یچشما یرو دوخت تو خطرناکش

 : فراز حیتفر

 ! در یبه من دستور بد یتون یتو نم -

 ... دیبا یکه بهم بگ یستین یحد

  

 لحظه چشماش رو بست و با کی فراز

 : تکرار کرد آرامش

 ! آشپزخونه یتو ایلطفا  ب -

 چند لحظه سر جا موند و نگاه کرد آرام

 سر و صدا رفت یب یلی... بعد خ بهش

 مشتاق یچشمها یآشپزخونه ... جلو یتو



 . و نشست دیعقب کش یصندل کی،  فراز

  

 فراز رو درهم یراه گلو یقو یاحساس

 مقابل ی. دست دراز کرد و صندل فشرد

 ، زیو اون طرف م دیرو عقب کش آرام

 . آرام نشست یروبرو

 ؟ میبخور یشام چ -

 ! یچیه -

 ی... م میخور ینم یچیباشه . پس ه -

 ! میکن یرو نگاه م گهیهمد مینیش

  

 موند رهیچونه اش زد و خ ریرو ز دستش



 داشت تا یصورت آرام ... انگار آمادگ یتو

 . بمونه یشکل باق نیشب به هم تمام

 آب دهانش رو قورت داد ... نگاهش آرام

 یرز ... و رو یگلها یتا رو دیلغز نییپا

 مخمل پوِش جواهرات . فراز یها جعبه

 : گفت

  

 . دوستشون دمیتو خر یگل رو برا نیا -

 ؟ یدار

 جواهرات رو یآرام ... فراز جعبه ها سکوتِ 

 : دیبه سمت آرام کش یاندک زیم یرو

 یهم مال توئه ! ... حلقه  نایا -



 ست زمرده که مین هی نمی... و ا ازدواجمون

 یبود سر عقد بهت کادو بدم ... ول قرار

 ... که یزود بله گفت نقدریا

  

 ؟ هیکارا چ نیا یمعن -

#۲۵۷ 

 سوزنده بود خی... لحنش مثل  دیپرس آرام

 : دیکش یقینفس عمفراز  .

 ! دونم ... انگار از رسم و رسوماته ینم -

  

 یدون یخودت رو به اون راه نزن ! م -

 ی! فکر کرد ی... فراز حاتم هیچ منظورم



 !؟ یسرگرمم کن زایچ نیبا ا یتون یم

 نگفت ... آرام سر باال برد و یزیچ فراز

 درهم شد با نگاه فراز . بعد فراز نگاهش

 : گفت

 آماده مهیبسته ناگِت ن کی به نظرم -

 ! نمیبب دیهست ... با زریفر یتو

  

 و لحنش ناگهان چنان از حرارت نگاهش

 ی. ول دیکمر آرام لرز ی رهیبود که ت افتاده

 بلند زیفراز از پشت م یو وقت ومدین کوتاه

 : ... گفت شد

 ! میجدا ش ایب -



 ونِ یرو محکم م نکیس یلبه ها فراز

 گرفت ، چشماش رو بست و انگشتاش

 ... واقعا  داشت تلش دیکش یقیعم نفس

 . کرد خونسرد بمونه یم

  

 !؟ یچ -

 یبهم ثابت کن یخواست یتا حاال هر چ -

 ... بسه گهیراحت ، ثابت شده ! د التیخ ...

 کدوممون چیه یبرا یباز نیا ی ادامه

 ! میسر و صدا جدا ش یب ای! ب ستین خوب

 و آزارهاتو تیدم تماِم اذ یمنم قول م ...

 ! ببخشم



 : زد یلبخند خطرناک فراز

  

 ازیبهت گفته من به بخشش تو ن یک -

 !؟ دارم

 زیکرد ... از پشت م یم یحس کلفگ آرام

 : گفت یشد و به تند بلند

 ! من یش ی... خسته م یتون یتو نم -

 که یباز یکنم ... چون تو یات م خسته

 نیشم ! با ا ینم ی، هم باز یراه انداخت به

  

 ... من دناتی... جواهراتت ... گل خر پوالت

 ! شم ینم رام



 زد ... بعد دست یم ادیداشت فر با  یتقر

 و دسته گل رو برداشت و با خشونت برد

 کرد به طرف فراز ... دسته گل به پرتاپ

 یفراز خورد و بعد رو ی نهیس تخت

 . ها افتاد کیسرام

 یساکت بود ... و به طرز واقعا  ترسناک فراز

 رو ی. چشم هاش همون حالت خونسرد

  

 ... دیترس یبود که آرام ازشون م گرفته

 ازش بر یکه انگار هر کار یحالت همون

 نه مثل فراِز صبور و گهی. د ومدی یم

 قبل بود ... حاال مثل یچند لحظه  عاشق



 ازار و اذیتبود که بهش  گیجی یِ روان همون

 . ... بود کرده

 قدم به کی...  دیآرام از ترس لرز یزانوها

 کیبرداشت و فراز دو قدم بهش نزد عقب

 ...  شد

 ! ... آروم خوشگلم ! ... آروم باش شیه -

 بهت ایکنم ...  تتیخوام اذ ینم ...

 ! بدم یدستور

  

#۲۵۸ 

 موند ، نه چون یحرکت باق یسر جا ب آرام

 فراز تمرد کنه ینداشت از گفته  دوست



 کرد از یخاطر که حس م نیبه ا شتریب ...

 فلج شده ... مردمک چشمهاش فراخ ترس

 اش نهیس یقفسه  ریبود و نفسش ز شده

 . زد یپر پر م یکبوتر زخم کی نیع

  

 یمن دوستت دارم ؟ ... م یدون یم -

 که یکن یناز م نقدریا نیهم یو برا یدون

 ... شه یکردنت واقعا  سخت م جمع

 زمزمه بود و سرش کی هیشب صداش

 گرمش به ی... که نفس ها نییپا اونقدر

 . دییسا یآرام م صورتِ 

 با زجر چشم هاشو بست ... و فراز آرام



 : داد ادامه

  

 خوام برات سختش کنم یمن نم یول -

 رمیم یخوام ، چون عاشقتم ... م ینم ...

 تونم مجبورت کنم ی! آرام ... من م برات

 دوستم یو بگ یصد بار داد بکش یروز

 ! یتخت بخواب کی یباهام تو ای...  یدار

 از گهیکنم ! تو هم د یکارا رو نم نیا یول

 ی، واگرنه دفعه  زمینگو ... نگو عز ییجدا

 کلماتت رو یکنم همه  یمجبورت م بعد

 ! ... فکر نکنم از طعمشون یبد قورت

 ! ادیب خوشت



  

 یزد ... پلک ها شتریآرام ن یِ به گلو بغض

 یاش داغ شدن . حس حقارت م بسته

 ! بود ... و مغلوب بود فی، چون ضع کرد

 ! نداره دنیجنگ یکرد نا یحس م چون

 نبود یلعنت شده کس یفراز حاتم چون

 حرفش حرف زد و خلف یبشه رو که

 . رودخونه اش شنا کرد جهتِ 

 ! یهست یخب ... پس تو آدم با شرافت -

 یبه دختر ستیکه قرار ن ادیاونقدر ز ...

  

 ... یکرد ازار و اذیتبار قبل  بهش  کی که



 ! خوبه یلی! ... خ یکن ازار و اذیت دوباره

#۲۵۹ 

 یم یرحمانه ا یهجوِم بغِض ب ریز صداش

 ی... بعد لبخند زد ... لبخندش مزه  دیلرز

 . داد یم زهر

 رهاش کرد ... آرام دو یناگهان یلیخ فراز

 به عقب تلو تلو خورد و بعد دستش قدم

  

 گرفت تا کنترلش رو یصندل یبه پشت رو

 . کنه حفظ

 ! اتاق ! ... برو ، راحت باش یبرو تو -

 یو باز برگشت تو دیمعطل نکرد ، دو آرام



 یکه انگار تنها نقطه  ی... همون اتاق اتاق

 . اون خونه بود امن

 کرد ی... احساس م دیتند نفس کش فراز

 . در حال سوختنه ینامرئ شیآت کی وسط

  

 یوار آرام و چشم ها میحالت تسل اون

 ... اش بسته

 ! بود فیبود فراز ... چقدر کث یعوض چقدر

 یوانی. ل نکیسمت س دیسرعت چرخ به

 نفس سر کیو پر از آب کرد و  برداشت

 : گفت یدلش م ی... مدام تو دیکش

 ! یکن یشه فراز ... درستش م یم درست



 . ... شه یروز حالش باهات خوب م کی

  

 یبه لبه  دیرو با خشم کوب وانیل بعد

 . ... ... و باز هم دی... باز کوب نکیس

 کف دستش قیعم یکه سوزش ادیز نقدریا

 یگرم خون رو انیکرد و بعد جر احساس

 رو وانی... و تازه متوجه شد ل پوستش

 . شکسته

*** 

 شونه اش یرو یخواب بود که دست غرق

 : و تکونش داد نشست

  



 ! ی! هو گهیشو د داریفراز ... ب -

 ، ییحیچشماش رو باز کرد ...  یسخت به

 یپلک ها یرو دیبود . دست کش دوستش

 یکرد از جا بلند شه و رو یو سع سوزانش

 . خواب بود جی... هنوز گ نهیبش کاناپه

 ؟ یکن یم کاریچ نجایسر صبح ا -

  

 رو سر صبح کجا بود خدا امواتت -

 ! قرار ازدههی کی؟! ... ساعت نزد امرزهیب

 یریسم دونیدفتر فر میبا هم بر میگذاشت

 !؟ ین ادتی .

 ... شد یم اریفراز کم کم داشت هوش ذهنِ 



 ییحیبه  یرو باال برد و نگاه تنبل سرش

 : انداخت

 ؟ یدرو چطور باز کرد -

  

 دختره برام باز کرد ... بعدم گذاشت نیا -

 ! رفت

 : دیکامل  جا خورده پرس فراز

 !آرام ؟ -

 : ختینمک ر ییحی

 یهم آروم نبود ! ... اتفاقا  عصبان یلیخ -

 ! بود



  

 و باز کف دستش دیکش یقینفس عم فراز

 . آرام رفته بود دیصورتش کش یرو رو

 ینبود ، ول یبیعج زیاز خونه ؟ ... چ رونیب

 تماِم تنش رو گرفت ... وحشت وحشت

 آرام از قلمروش خارج شده ... از نکهیا

 خارج شده ... و ممکنه کامل  از دسترسش

 . خارج بشه اشیدن

  

 ارهیب ادیکرد به  یجا بلند شد . سع از

 ییحیکجا گذاشته ...  شبیرو د لشیموبا

 : گفت



 ... بود ؟ یعصبان نقدریچرا ا یجد یول -

 اینا مسلمون ! ...  یکن یبهشون نم رحم

 ... یرو نداد پولش

 که دیخودش خند یهر به شوخ هر

 مشِت فراز یتو شرتشیت ی قهی ناگهان

  

 خورده نگاه کرد به چشم کهیشد ...  مچاله

 . ... فراز یبرزخ یها

#۲۶۰ 

 چته داداش ؟ -

 ! حرف دهنت رو بفهم ! ... زنمه -

 آرام رو یکس قهیچند دق یبرا یحت نکهیا



 یکرده بود ، باعث م سهینشمه ها مقا با

  

 فراز از تعصب درد ی نهیس یقفسه  شد

 جا شتریاز قبل ب یحت ییحی.  رهیبگ

 : بود خورده

 ! فراز ؟! ... مبارکه یگ یم یجد -

 فراز کاسته شد که یاز حالت تهاجم یکم

 :گفت ییحی

 هر ی؟ ... رو یچطو ما رو خبر نکرد -

 یها ! نا سلمت یمعرفته کم کرد یب یچ

 ... میریمراسم بگهر وقت  -! با هم میقیرف

 دوره یلی! معلومه خ نیپس هنوز نامزد -



 ! هم هست ینیریش ی

  

 یشده  یچیاشاره کرد به دسِت باند پ و

 . دیو باز هم خند فراز

 داش یاز زنت کتک خورد یبه سلمت -

 نهی... خجالت نکش ! من خودم از اون س ؟

 ! هاشم سوخته

 یلبخند کج ضهینبودن عر یخال یبرا فراز

 ... به سمت آشپزخونه دیو بعد چرخ زد

 بار نیرو آخر لشیاومده بود که موبا ادشی

  

 هنوز ییحیکانتر گذاشته بود .  یرو آرام



 : زد یسرش حرف م پشت

 هیپسر ! ... بذار  یکار یهنوز که کجا -

 کشه یبگذره ... خشتکت رو م گهید کم

 نده و ریکه بهت گ یسرت ! اصل  زن یرو

 راه نندازه ... دوستت نداره ! ... تازه دعوا

 ! هاشونم که از همه بدترن زهیم زهیر نیا

  

 آرام رو لیبه سرعت شماره موبا فراز

 اومد آرام ادشیو در لحظه  گرفت

 . رو همراهش نداره لشیموبا

 ... حوصله تماس رو قطع کرد یو ب دیناام

 : و گفت ییحیبه سمت  دیچرخ بعد



 به می... برس رمیدوش بگ هیبرم  -

 ! یریبا سم قرارمون

*** 

  

 کف دیخورش مِ یبود و نور مستق ظهر

 ری، هوا رو گرم کرده بود . گرما از ز نیزم

 یمانتوش تنوره م یعرق کرده  ی قهی

 . دست برد و باِل شالش رو مثل دیکش

 یتکون داد ... دلش لک زده بود برا بادبزن

 پا کولر و شربتِ  نهیبش نکهی. ا خونه

 ایتا آخر دن یبخوره و با مامان مل یزعفرون

 . بزنه و درد دل کنه حرف



 صورتش یرو یلبخند یفکر مامان مل با

 تر کرد تا عی. قدم هاش رو سر دیدرخش

  

 چیبه مقصد برسه . خدا رو شکر ه زودتر

 ... کوچه نبودن یها تو هیاز همسا کدوم

 کاتیتبر دنِ یو شن یاحوالپرس ی حوصله

 . رو نداشت یکس

#۲۶۱ 

 یو لحظه ا دیبه در خونه شون رس بلخره

 لوله یگاز تو انِ یجر یکرد . صدا مکث

 کیج کیج یصدا ای یخاکستر یها

 یها که معلوم نبود از تو یرنگ جوجه



  

 کشوند به ی... اونو م ومدی یخونه م کدوم

 نیهم با  ی. اون وقتها تقر یبچگ یایدن

 گشت و یبود که از مدرسه بر م یحوال

 ... یطوالن یرو ادهیاز درس و پ خسته

 ناهار خوشمزه از کیانتظاِر  شهیهم

 . داشت مادرش

 لبش پر رنگ تر شد ... زنگ یرو لبخند

 . کوتاه فشرد یلیخ رو

 ؟ هیک -

  

 ! آرامم ! باز کن -



 ی، گوش یادیحرف کم و ز چیه بدون

 یگذاشته شد و در باز شد . آرام تو فونیآ

 . رفت و درو پشت سرش بست اطیح

 یندیحس خوشا شهیهم یپدر ی خونه

 خوب رو یاگر خاطره ها ی... حت داشت

 . کرد ینم داریذهن ب یتو

  

 رو عبور کرد که اطیقدم طول ح چند

 خانم اومد یدر سالن باز شد و مل کدفعهی

 . ونیگر یاستقبالش ... با چشم ها به

 ... قربونت برم یآرام جان ... مامان ! اله -

 ! دور سرت بگردم یاله



 رو کیکوچ اطِ یح ی هیزد ... آرام بق هق

 . و خودش رو به بغل مادرش رسوند دیدو

 ... ختیر یابر بهار اشک م نیخانم ع یمل

 همون دو سه یشده بود ! تو ریپ انگار

  

 از قبل شده بود دتریانگار موهاش سف روزه

. 

 ... نکن ، فدات بشم هیمامان ! ... گر -

 ... شتیمنو ! حاال که من اومدم پ نیبب

 ! باش خوشحال

 . دیاش خند هیخانم وسط گر یمل

  



 خوشحالم مادر جون ... به خدا -

 دونم یاشک شوقه ! ... نم نای! ا خوشحالم

 ! دو روز بدون تو چطور دووم آوردم نیا

 سالن . نه از یدو با هم برگشتن تو هر

 رضا . هر ریو نه از ام بود یخبر احمد

 برادرش تنگ شده یآرام دلش برا چند

 تونه با یخوشحال بود که م ی، ول بود

 . رو خلوت کنه یچند ساعت مادرش

 : خانم گفت یمل

  

 ... ارمیب ییمامان جان ... برات چا نیبش -

 . دست مادرش رو سفت گرفت آرام



 ! خوام ینم یچیخوام مامان ... ه ینم -

 ذره شده هیباش ! دلم برات  شمیپ فقط

 ! بود

 . مبل کنار آرام نشست یخانم رو یمل

 . با عشق نگاه کرد بهش آرام

  

 !؟ یخوب -

 تونم خوب یمادر ؟ ... مگه م یچه خوب -

 گرم بزنه نیبه زم ی؟ ... خدا اله باشم

 کرد تمونیثیح یرو که بدبخت و ب احمد

 دسته گلم رو به اون ذلت نیدختر ع ... !

 ... نه ی... نه عروس ی! نه خواستگار بردن



 یآدرس خونه ات رو نم ی! حت یچیه

 ! دونم

  

 خانم ادامه یزد ... مل یلبخند تلخ آرام

 : داد

 یلیاومد ... خ یهم خانم توسل روزید -

 نیگفت پسرش ع یکرد ! م یم هیگر

 ... خونه یمتحرک افتاده گوشه  ی مرده

 زنه ! حلقه اش رو یتا کام حرف نم الم

 بود ... گذاشتم کنار که بندازمش آورده

 ! حیضر

  



 چشم ی چهیاشک هجوم برد به در باز

 : هاش

 نی، به هم یبهش گفتم ... خانم توسل -

 ! زایچ نیبود به ا یاگه دختر من راض قبله

 زورت کردن ! گفتم مشغول ذمه گفتم

 باشه تیاگه آه و ناله اش پشت زندگ است

! # 

۲۶۲ 

  

 ... کرد یقرار یاش ب نهیس یآرام تو قلبِ 

 یتاب شد ... اشک حلقه بست تو یب

 کی نیشده بود ع دیهاش . مج چشم



 . ... زشیعز دیمتحرک ؟ ... مج ی مرده

 ... تونست بهش زنگ بزنه یکاش م یا

 هم شماره اش رو از حفظ بود ... رقم هنوز

 تونست یکاش م یرقمش رو ! ا به

 ... رو برداره و بهش زنگ بزنه لشیموبا

 : حرف بزنه . قربون صدقه اش بره باهاش

  

 قلبم ! مبادا غصه زِ یجانم ... عز دیمج

 ! شتهی! دِل آرام هنوز پ یبخور

 یافتاد . دسِت مل هیبه گر یک دینفهم

 گونه اش ، اشکش رو ینشست رو خانم

 . زد پس



 ! رمیقلب شکسته ات بم یبرا یاله -

 به من ؟ ی... حلقه اش رو بد شهیم -

  

 یجمله اش رو تموم نکرده بود ... مل هنوز

 : سرش رو به چپ و راست تکون داد خانم

 ! دلم زینه ... نه عز -

 ونیدست مادرش رو با تمنا م آرام

 فشرد ... زل زد بهش ... التماس انگشتاش

 : کرد

 گهید دیمامان ... تو رو خدا ! من و مج -

 ... ی، ول میدهم تموم ش یبرا

  



 اسمشو نگو ینگو آرام ... اصل  نگو ! حت -

! 

 : هق زد آرام

 ! مامان -

 ! ... دختر قشنگم یشوهر دار گهیتو د -

 ! بد ... اون پسره شوهرته ای خوب

  

 با خشم و انزجار دست مادرش رو رها آرام

 : ... از جا بلند شد و گفت کرد

 شوهر ؟ ... کدوم شوهر ؟! مگه زن و -

 ... !فقط به چند تا امضاست ؟ یشوهر



 اش نهیبه تخت س دیدستش رو کوب کف

 : با عجز ادامه داد ...

  

 یمن تازه عروسم ... ول گنیآره همه م -

 ... !؟ یمامان مل یفهم یاست ! م وهیب دلم

 ! دهیمج ی وهیب

 ونیمبل ، سرش رو م ینشست رو باز

 هاش گرفت و هق زد . دلش پر بود دست

 کرد ی. حس م دید یرو تنها م خودش ...

 قلبشه ... و یتنها درمون زخم ها دیمج

 یزخم ها یهم تنها درمون برا خودش

 ! از هم دور بودن ی... ول دیمج



  

 ... دو تا دلشکسته ... دو تا ضیتا مر دو

 . ... ایدن یاز همه  دهیبر

 : خانم گفت یمل

 گم ، به خاطر یم یزیمن اگه چ -

 دیپسره ! نه مج نیگم ... نه ا یم خودت

 ارزش نداره که تو چکدومینه فراز ... ه ...

 ی... پاک ی! تو دختر من یگناه آلوده بش به

 نقدریتو بشم ... روح تو ا ی! فدا یمعصوم !

  

 فیکث دینبا یچیه یکه برا ارزشمنده

 ! بشه



 سکوت شد . آرام هنوز یا قهیدق کی

 یم هیصورتش بود و گر لیحا دستاش

 یدست مادرش رو رو ی... که گرما کرد

 اش حس کرد . سرش رو باال برد و شونه

 یرو دوخت به چشما شیاشک یچشما

 خانم دست آرام رو یمادرش . مل مهربون

 یِ دستاش گرفت ... و بعد آرام سرما ونیم

  

 خطوط کف دستش حس یرو رو یفلز

 . کرد

 تونم ی، نم ستمین یمن آدم با سواد -

 یم نویموعظه ات کنم ... فقط هم یلیخ



 ارزش ایدن نیا یتو یآدم چی، که ه دونم

 ! یبه خاطرش آخرتت رو بباز نداره

 آرام رو آهسته فشرد ... بعد اونو یانگشتا

 کرد و به آشپزخونه رفت . آرام نگاه رها

 ساده و نگِ یبه کف دستش ... ر کرد

  

 یروز تو کیکه  ینگی... ر دیمج ییطل

 . ... دیدرخش یم دیمج یدستا

 تنها نیرو به لب هاش فشرد ... ا حلقه

 اش افتهی انیمونده از عشِق پا یباق ادگارِ ی

. ... 

*** 



#۲۶۳ 

*** 

  

 پاهاش بند یرو یرضا از خوشحال ریام

 . ... نبود

 یغیچنان ج دیخونه د یآرام رو تو یوقت

 آرام شروع کردن به یکه گوش ها زد

 رضا ری. ام دی... بعد خند دنیکش سوت

 : گفت

 یبرگشت ی... آج یآرام ! آرام ! ... وا -

 !؟ خونه

  



 دستاشو دور گردن آرام حلقه کرد و بعد

 خنده ونی. آرام م دنشیکرد به بوس شروع

 : غر زد اش

 ! یکرد میول کن بابا ... تف تف -

 ... و دیصورتش کش یدستش رو رو کف

 : خانم گفت ی. مل دیرضا باز اونو بوس ریام

 رفته بود سفر شام ! ول کن بچه یانگار -

 ! می... برو دست و روتو بشور ناهار بخور رو

  

 رضا دستاشو از دور گردِن آرام باز ریام

 : دیو دو قدم به عقب رفت . پرس کرد

 ؟ یآج یهست یتا کِ  -



 : لبخندش رو حفظ کرد دیبا ترد آرام

 ! دونم ینـ ... نم -

  

 !؟ یامشب خونه مون هست -

 جواب بده . در واقع یدونست چ ینم آرام

 دونست واکنش یخبر اومده بود و نم یب

 : خانم مداخله کرد ی. مل هیچ فراز

 هیبه تو  دیرضا ... من چند بار با ریام -

 تکرار کنم ؟ ... برو دست و روتو حرفو

 ! می! ناهار کوفته دار بشور

 ! آخ جون کوفته -

  



 پرت شدرضا  ریحواِس ام یراحت نیهم به

 زنگ ی. صدا ییسمت دستشو دیدو و

 که بلند شد ... آرام رفت تا جواب تلفن

 پدرش لیموبا یشماره  دنِ یبا د ی، ول بده

. ... 

 ! جواب تلفن رو بده ایمامان ... ب -

 ! زمیخب خودت جواب بده عز -

  

 از یبا انزجار از تلفن دور شد ... حت آرام

 پدرش متنفر بود . رفت یصدا دنِ یشن

 : آشپزخونه و گفت یتو

 باباست ! برو جوابشو بده ... من غذا رو -



 ! کشم یم

 نگاهش کرد که آرام نیخانم سنگ یمل

 ینرم یرو ازش گرفت و با تنه  ملقه

 خانم یاجاق جا زد . مل یرو جلو خودش

 رو قشیسالن ... آرام نفس عم یتو رفت

  

 آب دنِ یو بعد مشغول کش رونیکرد ب فوت

 شد ینیچ کیکوچ یکاسه ها یتو کوفته

. 

 یخانم برگشت تو یبعد مل ی قهیدق کی

 . آشپزخونه

 ! یبه شوهرت بزن یزنگ هیبابات گفت  -



 : جا خورده نگاهش کرد یکم آرام

  

 !؟ یچ -

 گهی؟! حتما  کارت داره د ی، چ یچ -

 ! ! برو بهش زنگ بزن االن مامان

 خانم اصرار یاز جا تکون نخورد ... مل آرام

 : کرد

 ! گهیبرو د -

 ... آخه -

  

 یخجالت م ییجورا هیسکوت کرد ...  آرام

 . فراز رو نداره یبگه شماره  دیکش



#۲۶۴ 

 : نگاهش کرد قیخانم عم یمل

 !شده آرام ؟ یچ -

  

 ! شماره اش رو ندارم -

 هم تعجب نکرد ، یلیخانم خ یمل انگار

 یگفت ، بعد بازو یمتأسف شد ... نچ یول

 : رو گرفت آرام

 ! آرام نیلحظه بش هی ایب -

 آشپزخونه و اونو زیرو کشوند سمت م آرام

 خودش ینشوند ... ول یصندل کی یرو

 دستش رو کیجا سر پا موند .  همون



  

 اش به گهیدست د کیبه کمرش ،  گرفت

 آرام یچشما یشد تو رهی... خ زیم ی لبه

. 

 یاوضاعتون با هم چطوره ؟ ... م -

 ؟ اخلقش خوبه ؟ شینیب

 افتاد و همه شبید ادیرنگ باخت ...  آرام

 خودش و فراز نیکه ب یزیاون چ ی

 : ... تند پلک زد گذشت

  

 ! ... خوب ... خوبه نمشیب یمعلومه م -

 ... ... امم با  یتقر



 ذهنش به دنبال کلمات گشت تا یتو

 لیتحو یکنه و دروغ قابل قبول سرهم

 یم شهیمادرش هم یبده ... ول مادرش

 یرو م یهمه چ شهی... مادرها هم دیفهم

 . دنیفهم

 ! ها ؟ یکن یم یباهاش ناسارگار -

  

 یفقط آب دهانش رو قورت داد ... مل آرام

 : دیباز پرس خانم

 ؟ نیهم داشت یبا هم خلوت -

 آرام هجوم آورد ... از یبه گونه ها خون

 خانم ی، از ترس ، از نفرت ... مل شرم



 : پاسخ داد خودش

 ؟ یتا کِ  یحتما  نه ! ... ول نمیا -

  

 !؟ میناهار بخور شهیمامان ... م -

 یبکن یاگه هر کار یآرام ... تو حق دار -

 اون پسره هم چشمش کور ، دندش ... !

 حواست یکنه ! ... ول یصبور دی... با نرم

 شما هنوز نیب ییایشرم و ح هی...  باشه

 شوهرت رو که پا ینکن ی... جر مونده

 ! بذاره یهمه چ یرو

 فکر کرد که ینگفت ... ول یزیچ آرام

 . نمونده یخودش و فراز باق نیب یچیه



  

 همه یسال و چند ماه قبل پا رو کی فراز

 هم که یگذاشته بود ... حاال هر کار یچ

 کرد ، فقط تکرار گذشته بود . فقط و یم

 ! نیهم فقط

 که بلند ررضایام یبشاش و پر انرژ یصدا

 . خانم از آرام فاصله گرفت ی... مل شد

 : گفت

 ! دیناهار بخور دینیحاال بش -

  

 خوردن یتا سبز خچالیبعد رفت سمت  و

 . ... ارهیب زیم یپا



*** 

 شب ... آرام وارد کوچه شد و ازدهی ساعت

 . رو پشت سرش آهسته بست اطیح در

 یم ینیگوش هاش سنگ یشب رو سکوتِ 

 ی. سر بلند کرد و نگاه کرد به انتها کرد

 یخطوط بدِن مرد یکی... و در تار کوچه

 . داد صیتشخ رو

 ! فراز

  

 . رونیلرزونش رو فوت کرد ب نفس

 زن هیشب ی... فقط کم یکم دیشا امشب

 رو لشیشوهرها شده بودن . اون موبا و



 کرده بود به شارژ ... و فراز بهش وصل

 زده بود ... . اصل  ناراحت نبود از زنگ

 ذره هم خشم هیرفتن آرام ...  ییهوی

 ادی. فقط ازش خواهش کرد شب ب نداشت

 . ... و آرام قبول کرد دنبالش

  

 گفت که آرام یخانم راست م یمل دیشا

 هنوز نیا دیکنه ... شا یفرازو جر دینبا

 ! راه بقا بود تنها

#۲۶۵ 

 رو فشیدهانش رو قورت داد ، بند ک آب

 ییشونه اش جابجا کرد و با قدم ها یرو



 بود رهیو با وقار به راه افتاد . فراز خ آروم

 ... هر قدمش رو با نگاِه مشتاق و بهش

  

 یکرد ... چشم ها یم بیتعق منتظرش

 . زد یبرق م یکیتار یتو شیخاکستر

 بشه رهیچشماش خ یتاب نداشت تو آرام

 اونو یکی. تار یکیتار یقل نه توحدا ...

 . کرد یم ازار و اذیت کنندهفراِز  هِ یشب شتریب

 ! سلم -

 ... سرد یلیخ یکوتاه گفت ... حت یلیخ

 : پاسخش رو داد یبه گرم یول فراز

  



 ! ماهت یبه رو -

 . دیزد که آرام ند یلبخند و

 نیشدن . بعد فراز ماش نیدو سوار ماش هر

 . به حرکت در آورد رو

 دهیشن نشونیبود که ب ییتنها صدا سکوت

 بود به سمت دهیشد . آرام کامل  چرخ یم

 ی... م ابونیکرد به خ یو نگاه م پنجره

  

 ی. با همه  رهیبگ دهیفرازو ناد خواست

 رهیبگ دهیکرد فراز رو ناد یتلش م قدرت

. 

 یفراز تماِم فکرش با آرام بود . رانندگ یول



 چشم یاز گوشه  یکرد و گهگاه یم

 خواست یانداخت . م یبه آرام م ینگاه

 یزیحرف رو باهاش باز کنه ... ازش چ سر

 . مثل  حال پدر و مادرش رو بپرسه بپرسه

 بعد در مورد خودش بگه ... در مورد ... !

 روزش رو چطور گذرونده ... در مورد نکهیا

  

 که داشته . دوست داشت یمهم قرارِ 

 شده رو شنهادیکه بهش پ یا لمنامهیف

 که یکنه ... در مورد نقش فیتعر براش

 شده بود ... دوست داشت شنهادیپ بهش

 نظر بپرسه . دوست داشت بهش بگه ازش



 یلمبرداریف یبرا یمجبوره چند روز که

 تونه یجنوب ... و آرام غر بزنه که نم بره

 ! تهران رو تحمل کنه یموندن تو تنها

  

 بد نشونیچقدر ب ی... همه چ فیح یول

 یمعمول یحرف ها نیا یبود ! همه  قواره

 ! بود بیاونا عج یچقدر برا ...

 . سکوت همچنان دنیبه مقصد رس بلخره

 شونه به شونه یپا بر جا بود . وقت نشونیب

 یوقت ایخارج شدن ...  نگیهم از پارک ی

 پا گذاشتن یوقت ایآسانسور شدن ...  سوار

 . کشونیتار مهیساکت و ن اپارتمان یتو



 : بزنه یوقت فراز خواست حرف اون

  

 ... قهیشه چند دق یآرام جان ، م -

 ! رم بخوابم یخسته ام ، م -

 بست ... دستش خیدر دهان فراز  کلمات

 به سمت آرام دراز شده بود ، در هوا که

 . ... موند یباق معلق

 تفاوت از یکرد به آرام اونقدر سرد و ب نگاه

 گذشت ... و از پله ها باال رفت ... و کنارش

  

 یاتاق شد . فراز گوش کرد به صدا وارد

 . ... و بسته شدِن در اتاق باز



 ... آباژور دینوِر سف ریمبل ... ز یرو نشست

 یروشن کرد و دودش رو تو یگاریس

 . ... چرخوند دهانش

*** 

#۲۶۶ 

 : زدهمیس فصل

  

 چیه یقیدقا یشد ، برا داریب یوقت صبح

 نکرد ... ذهنش هنوز هم سست یحرکت

 بود و بدنش در چنان حالت راحت خواب

 خواست یکه دلش نم یآسوده ا و

 . خودش رو تکون بده چوقتیه



 تارش ثابت مونده ینگاه تنبل و اندک فقط

 ناز بالش کنار سرش که جنِس  یرو بود

 زد یآفتاب برق م کمرنگنوِر  ریز ساتنش

. 

  

 ... فکر دیرو شن ییپاها یپشت در صدا از

 فرازه . چشم هاشو بست و دیشا کرد

 . زد یو سر جا غلت دیکش یا ازهیخم

 هاشو مشت کرده و چسبوند به دست

 اش ... که ناگهان متوجه نهیس تخت

 . شد یزیچ

 دست چپش رو یزد ... بعد انگشتا یپلک



 یکرد و با احساس کمبوِد حلقه  لمس

  

 دستش ... ناگهان از جا یتو دیمج سبکِ 

 . دیپر

 ... زشیعز ینبود ... نبود ! حلقه  حلقه

 یبراش باق دیکه از مج یادگاری تنها

 . ... بود مونده

 وار درون قلبش اونو وادار وانهید یاحساس

 انداخت و نیناگهان بالش رو کف زم کرد

 ملفه ها . اگر ونیکرد به گشتن م شروع

 ! نه یکرد ... اگر ... ول ینم داشیپ

  



 کوچک رو لمس کرد یجسِم فلز دستش

 یاونو به چنگ گرفت و بعد نفس راحت ...

 . گلوش خارج شد از

 . کرده بود داشیهمونجا بود ... پ حلقه

 و به دیناگهان باز شد . آرام باز از جا پر در

 نهیبرگشت . انتظار داشت فراز رو بب عقب

 یاون زِن جوون و تنومند یبه جا یول ...

 . بود ستادهیچارچوب در ا ونیم

  

 ! تو رو خدا دیخانم ... ببخش یوا یا -

 !کردم ؟ دارتونیب

 یکم دیشده ... شا ریکامل  غافلگ آرام



 . ... نگاه کرد بهش دهیترس

 ؟ دیهست یشما ک -

 عروِس آقا دیمن ؟ ... سمانه ! شما با -

 ! دیباش فراز

  

 کرد زیبود . سمانه چشم ر جیهنوز گ آرام

 ذهنش یبه آرام ... اونو تو یقیبا نگاه دق و

 دیبود ... شا جیکرد . اون هم گ یابیارز

 یرو تو یدختر بچه ا نیچن دنید انتظار

 . فراز نداشت تخت

 ذهنش یکه اون از همسر فراز تو یزیچ

 بود با وقارتر ... با گونه یکرد زن یم تصور



 درشت و یها نهیبرجسته و س یها

 دخترِ  نیتنش . نه ا یتو یروبدوشامبر

  

 و بلوز ختهیبهم ر یسن و سال با موها کم

 یحالت نیو ا یسورمه ا یکویشلواِر تر و

 بچه گربه چهار دست و پا کی نیع که

 . ... خوشخوابه مونده بود یرو

 ، من فراموش کرده بودم که دیببخش -

 ی... واگرنه ب دیباش نجایشما ا ممکنه

 شدم . آخه آقا فراز معموال   یوارد نم اجازه

 . ... هستن تنها

  



 تخت خودش رو ی؟! ... آرام از رو معموال  

 . ستادیو وسط اتاق ا دیکش نییپا

 ! ستین یکنم ، مسأله ا یخواهش م -

 ... کرد یهنوز هم نگاهش م سمانه

 یداشت که آرام حس م یحالت نگاهش

 . گونه هاش هیعاد ریموجود غ کی کرد

 شد . موهاشو فرستاد پشت گوشش سرخ

 : پساپس رفت . سمانه گفت یدو قدم و

  

 من با اجازه تون برم رخت چرکا رو از -

 ! حمام بردارم یتو

 آرام باشه ، یمنتظر اجازه  نکهیبدون ا و



 . شد سیکنارش عبور کرد و وارد سرو از

 خودش یو کم دیکش یقینفس عم آرام

 در نگاه کرد به داخل یالکج کرد و از  رو

 ی. زنک فضول ... خم شده بود تا تو حمام

 رو نکیکنار س کیکوچ یزباله  سطل

 . نهیبب

  

 شیآت یصورتش رو رو یکس نکهیا مثل

 رفت و یباشه ، داغ شد . فور گرفته

 اتاق لباس پنهان کرد و یرو تو خودش

 بست . منتظر بود سمانه زودتر بره و درو

 . بذاره راحتش



 : دیبعد صداشو شن ی قهیدق کی

 تخت رو هم یعروس خانم ملفه ها -

 !کنم ؟ عوض

 : جوابش رو داد ریو تأخ دیبا ترد آرام

 ! ، ممنون ستیالزم ن -

  

 ! زنیآره عروس خانم ... به نظر منم تم -

 ! ستین الزم

#۲۶۷ 

 صداش ... آرام یتو کمرنگ ی طعنه

 رو محکم و با حرص فوت کرد نفسش

 باز و بسته شدن در اتاق ی. صدا رونیب



 شد ... انگار سمانه بلخره دست از بلند

 کارش . اون یبرداشته و رفته بود پ یوارس

 یقد ی نهی، مقابل آ نیآرام کف زم وقت

  

 دار نشست ... زانوهاش رو به حالت چراغ

 اش و نگاه کرد نهیس یتو دیکش یضربدر

 . دستاش به

 یادیانگشتاش ز یبرا دیمج ی حلقه

 انگشتش چرخوند و یبود ... اونو تو بزرگ

 روز کسل کیفکر کرد ...  یدیناام با

 زینفرت انگ یاز زندگ گهید ی کننده

 بدونه نکهیآغاز شده ... بدون ا شیاجبار



 . کنه کاریهاش چ قهیبا دق دیبا

  

 نیکرد ؟ تمام روز رو با ا یم کاریچ دیبا

 کرد یخونه سر م یو فضول تو بهیغر زن

 ادیموند تا شب بشه و فراز ب یمنتظر م و

 !؟ ی... چ و

 !؟ یچ بعدش

 براش یخوش یلحظه  چیه یزندگ نیا

 اش رو هیخواست روح ینم ی! ول نداشت

 هیموند ... روح یخونه م ی. اگه تو ببازه

  

 شد . به یباخت ، شکننده م یرو م اش



 ! افتاد یم هیگر

 یقیخودش رو گرفت ... نفس عم میتصم

 حرکت بلوزش رو از کیو بعد با  دیکش

 گرفت یدوش کوتاه م کیدر آورد .  تنش

 . ... کرد یروز فکر م ی هیاون وقت به بق و

* 

 . ... ساعت بعد از اتاق خارج شد کی

 . آشپزخونه بود یتو سمانه

  

 دیدار لیم یعروس خانم صبحانه چ -

 حاضر کنم ؟ آقا فراز گفتن امروز براتون

 ... ، آخه انیم زودتر



 چشمش به آرام افتاد ... با اون شلوار هوی و

 جلو باز یمشک یو مانتو لیمام استا نِ یج

 . ... دیسف شرتیت و

 ؟ دیبر یم فیتشر ییجا -

  

 : لبخند زد آرام

 ! رونیبله ، ب -

 سمانه عبور کرد یبعد از مقابل چشم ها و

 . از خونه خارج شد و

*** * 

 یپله  یرو یابونیخ ینوازنده ها گروه

 یمقابل پاساژ نشسته بودن ، ساز م ضیعر



 . خوندن یم یو ترانه ا زدن

  

 دورتر از اونها ، نشسته بود یدو متر آرام

 یبدل رو از تو ری. زنج یفلز مکتین یرو

 آورد ، اونو از حلقه رونیب یکاغذ ی جعبه

 کیکرد ... بعد انداخت دور گردنش .  رد

 یور رفت ، ول کشیبا قفل کوچ یا قهیدق

 که ینشد اونو ببنده . آخر زِن جوون موفق

 : نشسته بود ، گفت کنارش

 کمکت کنم ؟ یخوا یم -

 : لبخند زد یبه گرم آرام

  



 ! یبله ، مرس -

 ... و پشتش رو به زن کرد دیچرخ یکم و

 . رو بست و اونو رها کرد ریقفل زنج زن

 تخت یوقت وزن سبِک حلقه رو اون

 . آرام فرود اومد ی نهیس

 از یکف زدِن کم جون بعض یصدا با

 که دی... آرام به خودش اومد و فهم حضار

  

 . گرفته انیگروه نوازنده پا ی ترانه

 : کرد ، رو به زن گفت دیرو تجد لبخندش

 ! ممنون از کمکتون -

 بلند شد . همزمان به مکتین یاز رو بعد



 کرد ... دو یپولش فکر م فیک اتیمحتو

 فشیک یتو یده هزار تومان اسکناس

 یصد هزار تومان دیبا کارتش که شا داشت

 یمونده بود . به زود یتهش باق هنوز

  

 شد و اون یمقداِر کم هم تموم م نیهم

 . بود دیتازه شروع مشکلت جد وقت

 یولونیو فِ یک یاز اسکناس هاشو تو یکی

 . نوازنده ها بود ، گذاشت یپاها یجلو که

 شونه اش یبلند کوله اش رو رو بعد

 شروع کرد به ابونیو در امتداد خ انداخت

 . زدن قدم



 ... هدف ی... ب تنها

#۲۶۸ 

  

 . شد یتنگ م ایمیک یدلش برا یگاه

 یدوست بود هر راه ایمیوقتها که با ک اون

 رفتن براش لذت بخش بود یبا هم م که

 هر چقدر هم که شونیرو ادهیپ ریمس ...

 گفتن داشتن یبود ، باز حرف برا یطوالن

 نقل کردن یبرا یاونها حرف نیب شهیهم .

 . داشت وجود

 ... دنیخر یکه م یدیجد یها لباس

 کردن ... رنگِ  یکه م یدیجد یکارها



  

 ها و رژ لب هاشون ... صحبت در الک

 ی... درباره  یا هیترک یها سلایر مورد

 یشناختن ... درباره  یکه م ییپسرها

 . ... گرهایباز

 نیا ی... قبل از همه  شیپ میسال و ن دو

 بشه به لیفراز تبد نکهی... و قبل از ا اتفاقا

 نمایبه س ایمیآرام ... با ک یزندگ یوالیه

 بود که فراز دهیرو د یلمیبود و ف رفته

 . مکملش را به عهده داشت نقش

  

 یم یمرد عاقل و دلسوز که سع کی نقش



 به برادرش کمک کنه تا قاتلِ  کرد

 لمیآخر ف یکنن ... ول دایرو پ پدرشون

 شد که قاتل پدرشون خودش مشخص

 ! بوده

 نقش یعال یبه قدر لمیاون ف یتو فراز

 کرد که به یخونسرد رو باز یروان کی

 . برد زهیجا یکل خاطرش

  

 وقت با خودش نهمهیناگهان بعد از ا آرام

 خکوبِ یکرد که اون روز چطور م فکر

 ... شده بود یصندل

 نگاه دوخته بود به نمایس یکیتار یتو



 یهاش وقت الوگیفراز ... به اون د رِ یتصو

 : کرد یبه قتل پدرش اعتراف م داشت

 سالها منتظر بودم که نیا یهمه  یتو

 یبار ازم عذر خواه کیبار ... فقط  کی

 ... کرده تمی! بهم بگه متأسفه که اذ کنه

  

 نکهیکرده ... بگه متأسفه از ا رمیتحق

 ! سوزونده یم گارشیس شیرو با آت دستم

 تونست یدونست ... آرام نم ی... نم دیشا

 ادشیرو  الوگیاون د یبه کلمه  کلمه

 حالت نگاهش رو هنوز هم بعد ی. ول ارهیب

 مدت از حفظ بود ... اون نگاهِ  نهمهیا از



 یکه از سر خشم رو ی، و اشک بشیعج

 دستش رو ایمیسر خورد ... ک صورتش

 هیگر ونیانگشتاش فشرده بود و م ونیم

 : کرده بود زمزمه

  

 ! براش رمیبم ی... اله یآخ _

 مونده بود که خودش هم به ادشیآرام  و

 افتاد و دلش سوخت ! حاال که بهش هیگر

 ریو غ بیعج یلیکرد از نظرش خ یم فکر

 یاون شب دلش برا یتصور بود ... ول قابل

 . سوخته بود ازفر

 یفکر گذشته ها ... لبخنِد تلخ و کوتاه با



 . آرام نشست یلب ها یرو

  

 ... ابونیجلب شد به اون سمت خ نگاهش

 . آموزشگاه زبان دِ یو سف یآب یتابلو به

 خاطراتِ  یخورد و از همه  یتکون کدفعهی

 . قلبش تاالپ رونیپرتاب شد ب گذشته

 اش شروع کرد به نهیس یتو تولوپ

 ... سرش اومد یکه تو ی. با فکر دنیکوب

 دیو دو رونیلرزونش رو فوت کرد ب نفس

 . ییپل هوا یپلها سمت

 بعد وسط سالِن آموزشگاه ی قهیدق پنج

 که یمطبوع یول کیبود . سالِن کوچ زبان



  

 پر از وارهاشید یخنک داشت و رو یهوا

 مختلف یرنگارنگ به زبان ها یپوسترها

 . بود

 نشسته شنیپشت است یو مرد جوون زن

 یبود ، ول وتری. مرد سرش گرِم کاپ بودن

 : گفت زن

 ! زمیعز دییبفرما -

  

 کرده یشد ... سع کینزد شنیبه است آرام

 . لبخند بزنه بود

 طیخواستم در مورد شرا یسلم . م -



 ! بپرسم ازتون روین استخدامِ 

 : پاسخ داد زن

 ی. برا میندار یاستخدام نجایما ا زمیعز -

 ! یمرکز یشعبه  دیبر دیکار با نیا

  

 دهان باز کرد آدرس بپرسه ... مرد آرام

 ستمینگاهش رو از س نکهیبدون ا جوون

 : ، گفت برداره

 وقت سال کادرشون بسته نیالبته ا -

 ! ندارن یو استخدام شده

#۲۶۹ 

 : دیگفت ... زن پرس یآهان آرام



  

 ؟ زمیعز هیچ لتتونیتحص -

 دارم . فرانسه یسیزبان انگل سانسیل -

 ! مسلطم با  یتقر هم

 آش ی! ... البته فکر نکن یچقدر عال -

 ها ! ... حقوق یاز دست داد یسوز دهن

 پونصد ، ششصد به یدن که ! ... ماه ینم

 ! زور

  

 ! مطلق بود یدیاحساس آرام ناام تنها

 بیسال درس خوند ... با عشق عج نهمهیا

 یخارج ین هاکه نسبت به زبا یبیغر و



 بتونه نکهیا ی... اونهمه تلش برا داشت

 بدون لکنت و لهجه ایترجمه کنه  روان

 تلشها نیا یهمه  یبزنه ... انتها حرف

 !ششصد بود ؟ ایپونصد  یماه فقط

 : اضافه کرد زن

  

 شماره تماست رو یحاال اگه دوست دار -

 یخبر یمرکز یبده ... اگر از شعبه  بهم

 ! زنم ی، بهت زنگ م دیرس

 علقه یب با  یزد و تقر یلبخند سرد آرام

 زن تکرار کرد . بعد با یاش رو برا شماره

 کرد و از یسردتر خداحافظ یلحن



 . ... آموزشگاه خارج شد ساختمان

*** 

  

 مونده بود به ساعت یباق یا قهیدق چند

 و با دیرس اپارتمانشب که پشت در  نه

 . ... زنگ رو فشرد دیترد

 خونه هست که یتو یدونست کس ینم

 نه . ممکن بود فراز ایرو براش باز کنه  در

 و سمانه هم رفته باشه . نفس نباشه

 چند یو فکر کرد بهتره برا دیکش یقیعم

 غرورش رو دفن کنه و از فراز بخواد هیثان

 . بده دیکل بهش



  

 تنومند سمانه اون کلِ یدر باز شد ... ه یول

 در به استقبالش اومده بود ، با طرف

 . اعتنا و متکبر ینگاه ب همون

 ! سلم خانم -

 یکه خودش هم نم یلیبه دال آرام

 اومد . از کنار یاز سمانه بدش م دونست

 : عبور کرد و وارد خونه شد و گفت اون

 سلم ! آقا فراز اومدن ؟ -

  

 ... بود که پاسخش " نه " باشه دواریام

 سر چرخوند و سر جا کدفعهی یول



 ... زد . اصل  انتظارش رو نداشت خشکش

 ! انگار مهمون داشتن یول

 و ارمغان و افشار ... و فراز که محسن

 . کرد یتلخ نگاهش م یلیخ

 ! سـ ... سلم -

  

 اش خارج نهیاز س یرو به سخت نفسش

 ... تلش کرد لبخند بزنه . همه به کرد

 از فراز ریاز جا بلند شدن ، به غ احترامش

 .ارمغان جلو رفت .

 دلم ؟ زیعز یخوب -

 دونستم که شما ی، من نم دیببخش -



 ... یعنی!  دیاریم فیتشر امشب

  

 : گفت فراز

 ، بهت یداد یاگر تلفنت رو جواب م -

 ! گفتم یم

 . ارمغان دیخجالت کش شتریب یحت آرام

 به سمت زیهشدار آم یو نگاه دیچرخ

 : پرتاپ کرد ... بعد باز با لبخند گفت فراز

  

 بود نی! اصلش ا یما رو ببخش دیتو با -

 یزدم با خودت هماهنگ م یزنگ م که

 ! کردم



 کرد خودش رو جمع و جور کنه یسع آرام

 : گفت ...

 ! ... منزل خودتونه یدار اریاخت -

 یرفتار م یجور هی نکهیخورده بود از ا جا

 ... انگار واقعا  زن فرازه و زبانهی، انگار م کرد

  

 حس ... به نیخونه . متنفر از ا صاحب

 : و افشار گفت محسن

 ! دیلطفا  ... راحت باش دینیبش دییبفرما -

 : بعد رو به ارمغان اضافه کرد و

 ! من برم لباسم رو عوض کنم -

#۲۷۱ 



  

 بعد به سرعت از جمع جدا شد و از پله و

 ... نداشت یباال . حس خوب دیدو با  یتقر ها

 ریفراز که انگار از د یاز نگاه عصبان نه

 قرار بود نکهیبود ... نه از ا یشاک اومدنش

 بگذرونه که ییشب رو کنار آدم ها ی هیبق

 . کرده بودن بدبختش

 بد بود ... خفه کننده بود ! از محسن چقدر

 از ارمغان ! اونا با فراز یبود ... حت متنفر

 کرده بودن تا آرام بدبخت یکیبه  دست

  

 یباهاشون به نحو دی... حاال چرا با بشه



 از گذشته یچیکرد ، انگار ه یم رفتار

 خودش رو دی؟ چرا با ستین ادشی

 یداد ؟ آخه مگه نم ینشون م خوشبخت

 خبر نداشتن یچی؟ ... مگه از ه دونستن

 !؟

 اتاق لباس حبس کرد و یرو تو خودش

 ... دیکش یدر پ یو پ قیعم یها نفس

 یلیهاش ... خ یاز بدبخت گرانید اطلع

 . درهم شکستنش شیبود با نما متفاوت

  

 رفتار کنه که اونا یخواست جور ینم اون

 از یکنن آرام درهم شکسته . جدا فکر



 ... افشار هم بود ! افشار مرد زیچ همه

 کرد با یبود ... کامل  فرق م یمحترم

 . یارمغاِن موذ ایگنده الت  محسنِ 

 وقت نداشت ادیکند ... ز واریرو از د بدنش

 چمدونش رو گشت و به سرعت یتو .

 شلواِر کرِپ قد نود کیهاش رو با  لباس

 یشمیپشت بلند  زِ یو شوم دیرنگ سف به

  

 عوض کرد . موهاش رو شونه زد و رنگ

 سرش محکم بست ... بعد رفت پشت

 لوازم کیکوچ فیک پِ ی. ز شیآرا سراغ

 باز و بسته یرو باز کرد که صدا یشیآرا



 ... دیدر رو شن شدن

 رو نهی. از آ نییپا ختیر یهر دلش

 ... و همون لحظه فراز وارد اتاق چرخوند

 . شد لباس

 . ... انگار از ارتفاع سقوط آزاد کرد قلبش

  

 !؟ یکجا بود -

 چشم یو ترسناک رو تو یخینگاه  همون

 اضطراب فیداشت . آرام لرزش خف هاش

 ... ستون فقراتش احساس کرد یتو رو

 : پاسخ داد ییاعتنا یبا نقاب ب یول

 ! رونیب -



 انداخت و وانمود کرد نییسرش رو پا بعد

 . جواب سرد و فشهیک یگشتن تو مشغول

  

 ... تر کرد یعصب یباالش فراز رو حت سر

 . شد کیبه آرام نزد یقدم دو

 !کجا ؟ یعنی رونیب -

 ! رونیب یعنی -

 پارک ایتونه قبرستون باشه  یم رونیب -

 ؟ ی! تو کجا بود الله

  

 ینگاه کرد به چشم ها نهیآ یاز تو آرام

 : زد شخندیفراز و ن یعصب



 ! قبرستون -

 یرو باز کرد و برِس نرمش رو رو عیما رژ

 ... دست هاش لرزش دیهاش کش لب

 . داشت یفیخف

 . کشی... کامل  نزد ستادیا کشینزد فراز

  

 ... ای ید یم درست جواب -

 آرام ... آرام یبازو یکه نشست رو دستش

 . دیخودش رو عقب کش یواکنش تند با

 ! به من دست نزن -

#۲۷۲ 

 نِ یآست یشد رو دهیآغشته به رژ کش برِس 



 یرو یمیمل یِ از صورت یفراز ... رد لباس

  

 نشیخط انداخت . فراز نگاِه خشمگ پارچه

 . از نگاه آرام جدا نکرد رو

 یبار بهت زنگ زدم و جواب ندادچند  -

 ؟ -

 ! تلفنم رو دمیند

 !چند بار زنگ زدم ؟ -

  

 گرفت پاسخش رو نده . باز از میتصم آرام

 ... دیچرخ نهیرو گرفت و به طرف آ فراز

 نیتونست از ا یکه م یتنها راه انگار



 بود که نیوار خلص بشه ا وانهید یسوالها

 . بعد فراز زمزمه کرد هیبق شیبره پ زودتر

: - 

 ! یبیگردنبند عج چه

 افتاد ... و تازه نییآرام به سرعت پا نگاه

 اش قهی ریاز ز دیمج یشد حلقه  متوجه

  

 ییاش خود نما نهیس یو رو دهیخز رونیب

 ی... نم ایکنه . رنگ باخت ... از ترس  یم

 فراز ی! باز نگاه کرد به چشم ها دونست

 به رهیفراز هنوز هم خو متوجه شد نگاه  ...

 یحلقه رو تو اریاخت یاست . آرام ب حلقه



 . گرفت و پنهان کرد مشتش

 آرام ی دهیترس یچشم ها یتو نباریا فراز

 : کرد و لبخند زد نگاه

  

 ساده یحلقه ها نیدخترها معموال  از ا -

 کنن ! ... مردونه یزشت استفاده نم و

 !، نه ؟ ... مردونه است ؟ است

 شد یبود که باعث م ینگاهش حالت در

 . آهسته فتهیاز ترس به نفس نفس ب آرام

 : دیپرس

 !؟ هیمال ک -

  



 جواب منتظر دنیشن یبرا هیسه ثان فقط

 ، بعد ناگهان پشت گردن آرام رو موند

 صورتش رو با قدرت به سطح صاف گرفت

 . چسبوند نهیخنِک آ و

 و بعد پلک هاشو دیکش ینیاز ترس ه آرام

 . هم فشرد یرو

 آشغال رو نی؟ ... ا زمیعز یگرفت هیهد -

 گردنت ... انگار یو انداخت یگرفت هیهد

 !؟ زهیعز یلیخ برات

  

 گوش آرام آورده بود و کیرو نزد سرش

 زد ... صداش از زور یحرف م آهسته



 . دیلرز یم خشم

 نگفت ... موج اشک رو پشت یزیچ آرام

 یکرد . م یبسته اش احساس م یها پلک

 ! بزنه ... تقل کنه ... بجنگه غیج خواست

 ینکرد ... همونطور یکار چینه ! ه یول ...

 یدست فراز باق ریحرکت ز یو ب ساکت

 ...  موند

 یبرا یزیچ یفهممت ... وقت یمن م -

 که آشغال ستیباشه ... مهم ن زیعز آدم

 یکن یم ینه ! به خاطرش هر کار ای باشه

 ! یکه اونو مال خودت نگه دار یهر کار ...

 یدون یدونم ! ... تو هم م یم نویا من



 یکردم ؟ ... م ییداشتنت چه کارا یبرا

 یتونم چه کارا یعشق من ... که م یدون

 ... آرام ؟ یدون یبکنم ؟! ... م یا گهید

  

#۲۷۳ 

 سکوت دینگفت ... شا یزیباز هم چ آرام

 مونده بود یبود که براش باق یسنگر تنها

 ... نتونست بغضش رو مهار کنه گهید یول .

 . افتاد هیبه گر ناگهان

 وار از میصدا و تسل یداغش ب یها اشک

 یو رو دیبسته اش جوش یپلک ها نیب

 . دیسر نییهاش پا گونه



  

.  دیو بسته شدن در رو شن باز یزود صدا یلیناگهان  خ

 . بود فراز رفته

 ... نیوقت همونجا نشست ، کف زم اون

 بغلش گرفت و سرش رو یرو تو پاهاش

 . ... کرد هیزانوهاش گذشت و باز گر یرو

  

 امانش به یهق هق ب یکرد صدا تلش

 . ... نرسه گرانید گوش

*** 

 خواب یشب بود ... ول مهیسه ن ساعت

 نکرده بود دایفراز راه پ یبه چشم ها هنوز



. 

 دستش کیکاناپه ...  یبود رو دهیکش دراز

 یگاریاش س گهیسرش ، در دست د ریز

 کام گارشیاز س یشد . هر از گاه یم دود

  

 به رهی... نگاهش خ نیگرفت و ... هم یم

 . بود سقف

 مونی، خسته ، حق به جانب ... پش یعاص

! 

 که گذشت ... به وقت یتماِم مدت شب در

 شام ... آرام زیو بعد هم سر م ینینش شب

 کی یبار نگاهش نکرد ! ... حت کی یحت



 . بر حسب تصادف ی... حت بار

  

 بود ... و لعنت بر فراز که ناراحت

 یم یرو ناراحت کرده بود ! ول دخترکش

 از یانجام بده ؟ ... گاه یچه کار تونست

 اومد ... از پس اون یخودش بر نم پس

 که یاعتماد یکه بود ، اون گرِگ ب یزیچ

 ی... بر نم دیکش یپوستش نفس م ریز

 . اومد

 ی، با تلخ رهیگرفت آروم بگ یم میتصم تا

 ... دخترکش بسازه یها یو بدقلق ها

  



 کرد ، پنجه یم ییدرونش خودنما گرگِ 

 ! کرد یم ی... زخم دیکش یم

 دوست داشت تینها یرو به سر حد ب آرام

 ! حاضر بود تمامِ  دیپرست یاون رو م ...

 آرام باشه ... ازش تنفر یسر سپرده  عمر

 و در عوض بهش عشق بده . آرام رهیبگ

 کرد ، کامل   یکه م یداشت ... هر کار حق

 یم یلیاگر به فراز س یداشت . حت حق

 کرد یصورتش تف م یاگر تو ی... حت زد

... 

  

 یبود که فراز نم یزی... چ دیفکر مج یول



 . ارهیتاب ب تونست

 ریفراز از شدت تعصب ت ی نهیس ی قفسه

 هم یرو تی، پلک هاشو با عصب دیکش

 پک گارشی... باز حرص زده به س فشرد

 . زد

 یشناخت ... قبل  تو یحلقه رو م اون

 ، یبود . اون روز بارون دهید دیمج دست

 ... دیصورتش مشت کوب یتو دیمج یوقت

  

 ، قلب فراز رو دیانگشِت مج یرو دنشید

 ی نهیس یرو دنشیبود و حاال د سوزونده

 . کرده بود کسانی... اون رو با خاک  آرام



 چند متر دورتر ازش باشیز عروِس 

 دسِت فراز ازش کهیبود ، در حال دهیخواب

 دیبود ... و فکرش کجا بود ؟ ... شا کوتاه

 ! دید یرو م دیداشت خواب مج االن

 ، حسرت ، حسادت ... و در یناکام حس

 ... خشم تینها

  

 . کاناپه نشست یجا بلند شد و رو از

 . بود دهیرس لتریبه ف با  یتقر گارشیس

 کی،  دیسف یجعبه  یبرد و از تو دست

 رو گارشیبرداشت ... خواست س گهید نخ

 روشن کنه که یقبل گاریس شیآت با



 . ... دیشن ییصدا

 ! آرام بود ی... صدا هیناله ... گر یصدا

#۲۷۴ 

  

 به تمام وجودش غلبه کرد یو نگران ترس

 یانداخت و با همه  زیم یرو رو گارهایس .

 . به سمت پله ها دیدو سرعتش

 ... کرد یم هیهنوز خواب بود و گر آرام

 بدنش دهیتاب و ترس یامان ... ب یو ب تند

 وار مچاله کرده بود و سرش رو نیجن رو

 . زد یداد و هق م یم تکون

  



 خواست از جا کنده یفراز انگار م قلب

 تختخواب ، کنار بدن ی. به سرعت رو بشه

 . لرزونش رو گرفت یزانو زد و شونه  آرام

 ... زمیآرام ؟ ... آرام جان ، عز -

 از اشک و بدنش عرق سیآرام خ صورت

 ریو تب دار بود . فراز دستش رو ز کرده

 . اون برد و بدِن الغرش رو چرخوند شانه

 ... صورتش پس زد یموهاش رو از رو بعد

  

 سشیخ یگونه  یدستش رو رو کف

 . دیکش

 یزیدلم ... چ زیشو ! عز داریآرام ... ب -



 یخواب م ی، دار ستین یچی! ه ستین

 ! ینیب

 ناگهان پلک هاشو از هم باز کرد و آرام

 رو با درد و وحشت به سشیخ یها چشم

 وار وانهیفراز دوخت ... تند و د صورت

  

 ... مشخص بود حالش دیکش یم نفس

 : . بعد باز هق زد ستین خوب

 ... ولم کن -

 ... دیخوشخوابه خودش رو عقب کش یرو

 : زجر و التماس تکرار کرد با

 تو رو خدا ولم کن ... تو رو خدا بهم -



 ! نزن دست

  

 رو شرتشیت ی قهی...  ماریتاب و ب یب

 : دیو کش گرفت

 ، دارم خفه ایشم ... خدا یدارم خفه م -

 ! شم یم

 پاهاش یرو یبلند شد ، به سخت بعد

 و تلو تلو خوران به طرف در تراس ستادیا

 کرد ... آب یم ی. فراز حس درموندگ رفت

 رو به زور قورت داد ، بعد دنبال دهانش

 . ... رفت آرام

  



 ، با یسنگ یبود کنار نرده ها ستادهیا آرام

 ... که رو به آسمون باال گرفته بود یسر

 . دیکش یکرد و تند نفس م یم هیگر

 دفاع و یاون حالت چقدر شکننده ، ب در

 . اومد یغرور به نظر م یب

 . ستادیکنارش ا فراز

 ؟ ی... بهتر زمیآرام جان ، عز -

  

 جوابش رو نداد . فراز دست برد و آرام

 اون رو آروم یرها یاز موها یا دسته

 . شونه اش انداخت پشت

 ... قربونت برم ؟ یدید یخواب بد م -



 ؟ یدیترس

 دفعه سر چرخوند و نگاه کی آرام

 ... فراز یرو دوخت به چهره  مشیمستق

  

 یکیتار یتو سشیدرشت و خ یها چشم

 . زد یبرق م شب

 ! دمید یداشتم خواب تو رو م -

 ... نکهیخواب منو ؟! ... خب ا -

 یم یناگهان ساکت شد . چون به خوب و

 در موردش یبفهمه آرام چه خواب تونست

 . دهید

  



#۲۷۵ 

 دفعه سر چرخوند و نگاه کی آرام

 ... فراز یرو دوخت به چهره  مشیمستق

 یکیتار یتو سشیدرشت و خ یها چشم

 . زد یبرق م شب

 ! دمید یداشتم خواب تو رو م -

 ... نکهیخواب منو ؟! ... خب ا -

  

 یم یناگهان ساکت شد . چون به خوب و

 در موردش یبفهمه آرام چه خواب تونست

 . دهید

 بود که در اون یزیچ نیبدتر نیا دیشا



 انهیدرد وحش نیتجربه کرده بود ... ا روزها

 که ناگهان بند به بند یاستخوان سوز و

 حواس یب یرو درهم فشرد . قدم وجودش

 یچ دیدونست با یعقب برداشت . نم به

 خواست فرار یکنه ... فقط م کاریو چ بگه

  

 کرد ینگاهش م رهی. آرام هنوز هم خ کنه

 : گفت ...

 ! ارمیبرم ... برات آب ب -

 نگاِه تلخ آرام گرفت و ریرو از مس صورتش

 رفت . قدم هاش تند و پر رونیتراس ب از

 . از پله ها دیدو یم با  یبود ... تقر عجله



 رفت و خودش رو به آشپزخونه نییپا

 . رسوند

  

 ری. ش دیکش یپوستش تنوره م ریز گرما

 صورت یتو خیآب  یباز کرد و مشت رو

 کاش از ی... ا گهیمشت د کی... و  ختیر

 . شد یعذاب آور رها م یِ داغ نیا شرِ 

 کمد برداشت و پر از آب یاز تو یوانیل

 ... و بعد باز خسازیاز  خی... چند تکه  کرد

 . آرام شیپ برگشت

 یچمن ها ینشسته بود رو نباریا آرام

 کف تراس ... چهار زانو زده ، یمصنوع



  

 پاهاش گذاشته بود و یهاش رو رو دست

 ... بسته یچشم ها با

 مقابل نشست ... نگاهش رو دوخت به فراز

 . غرق اشکش صورتِ 

 ! یکن یم هیگر یهنوز دار -

 جوابش رو نداد ... فراز دوست داشت آرام

 . فتهیاون ب یدست و پا به

  

 کنم که حالت خوب شه ؟ کاریچ -

 ! یدستام رو بسته بود -

 نوبت فراز بود که سکوت کنه . آرام نباریا



 . هاشو باز کرد و نگاه دوخت به او پلک

 که اومدم خونه ات ... تا یاون شب ادتهی -

 ادیب دیمج یبد تیرضا یبگم بر بهت

 اون شب دستام رو یدی... ازم پرس رونیب

 ! با ی؟! ... آره ! بسته بود یبود بسته

 ! یبسته بود تکمربند

 اش خارج نهیاز س مهیفراز نصفه و ن نفس

 . شد

 ! میدر موردش حرف نزن -

 یدردناک یِ بود ... نرم یت مشککمربند -

 چرمش رو هنوز یدور مچم ! بو داشت

 تقل کردم یلیتونم بفهمم ! ... خ یم



  

 نشد ... تهش مچ یرو آزاد کنم ، ول دستام

 کبود شد ! ... روز بعد که رگم رو دستام

 یها برا یکبود نیا دی، دکتر ازم پرس زدم

 !؟ هیچ

 ... ... من کنمیآرام ، خواهش م -

 یم هی! من گر یبعد منو کتک زد -

 یتو یکردم ... ول ی، التماس م کردم

 ... خون گرفت ی! دهنم مزه  یزد دهنم

  

 ! تونم بفهمم یخون رو هم هنوز م ی مزه

 . دردناکش خارج شد یاز گلو یهق هق



 قلبش احساس یجهنم رو تو یداغ فراز

 : کرد یم

 یخوا یبس کن آرام ... بس کن ! ... م -

 کی نکهی؟ ... ا یرو بهم بفهمون یچ

  

 خودم خبر یکن یم الیام ؟! ... خ یعوض

 !؟ ندارم

 درد آلودش ِس یسر باال برد و نگاِه خ آرام

 پر عذاب فراز هم آغوش شد یچشم ها با

. 

 ... یباش کیدردم شر یخوام تو یم -

 ... ! یسرم آورد ییچه بل یخوام بدون یم



 ی... که بدبختم کرد ارمیب ادتیخوام  یم

 ! یمنو بدبخت کرد !

 دسِت فراز ریقدرت زد ز یبا همه  کدفعهی

 ... پر نیزم یآب رو پرتاپ کرد رو وانیل و

 : دیو صبعانه داد کش خشونت

 یو م یاری یمن آب م یحاال برا -

 من کابوسامو فراموش کنم ؟ ... آره یخوا

 !؟ آره ؟ یلعنت

 یآرام رو یلینداده بود که س یجواب فراز

 . نشست صورتش

  

 ! خدا لعنتت کنه -



 ی... وقت دیعقب نکش یزده شد ، ول شوک

 هیدوم رو هم زد ... و باز با گر یلیس آرام

 : دیکش غیج

 ! ... خدا ازت یروز انداخت نیبه ا تو منو -

 ... زیهمه چ یب ی! ... روان نگذره

 گرفت ... آرام یدست آرام رو به نرم مچِ 

 ... زد و خواست خودش رو رها کنه یغیج

 یلیبا دست آزادش دوباره به فراز س آرام

 .زد

 کرد یکه گذشت آرام حس م یقیدقا

 شده ...  خسته

 ... ! نمیب یخوابم م یتو ادیمنم تو رو ز -



 هنوز ذهنم یاول ، وقت یهمون روزا از

 شهیشدم ... هم رتینکرده بود درگ قبول

 خوابم ی! ... تو دمید یرو م خوابت

  ! یتو منو دوست داشت شهیهم

 یکمرنگ. حلقه اشک  دیلرز یم صداش

 کرده بود ، باعث سیچشم هاش رو خ که

 . بغض نهیآرام رو تار بب یشد چهره  یم

 زد ... همزمان لبخند شیگلوش ن به

 . نقش لب هاش شد یمتشنج

 یم فیک نقدریخوبه ، آرام ... ا نقدریا -

 ... یستیازم متنفر ن گهیخوابم د ی! تو ده

 ... برام لذت بخشه نقدری! ا یترس ینم ازم



 روز واقعا  ازم کی نهیبه هم دمیتمام ام که

 میتون ی! ... اون وقت م ینباش متنفر

 ... ! ... دلت میریاز سر بگ مونویزندگ دوباره

 کنم فیاز خوابامو تعر یکیخواد برات  یم

 ؟

 . نداد ... چشم هاش بسته بود یجواب آرام

 ... میی... من و تو دمیشب خواب د کی -

 دشت پر از گل کی یمن و تو ! ... تو فقط

 . تو چند قدم جلوتر میرفت یبا هم راه م ...

  

 یو م یرفت ی... راه م یمن بود از

 ... یخوشحال بود یلیو انگار خ یدیخند



 یتو خوردیزد عقب ... م یرو باد م موهات

 داشت آرام ! من فیکِ  یلیمن ! خ صورتِ 

 کردم یکردم ... فقط نگاهت م یم نگاهت

 ؟ یبعد بهت گفتم ... آرام ، دوستم دار !

 ... یتو گفت ...

 منظم آرام یکرد ... . نفس ها سکوت

 ... داد که بلخره به خواب رفته یم نشون

 نگاه کرد به صورتش ... هنوز هم فراز

 یو اشک ها دیرس یبه نظر م نیغمگ

 . گونه هاش رد انداخته بودن یرو شور

*** 

 شد که باز هم داریاز خواب ب یوقت صبح



 نیتا وسط اتاق پهن شده بود . با ا آفتاب

 . کرد یم یهنوز احساس خستگ وجود

  

 به تنش یو کش و قوس دیکش یا ازهیخم

 دییبالش سا یو بعد گونه اش رو رو داد

 : دیشن ییصدا که

 ! ریصبح بخ -

 ! فراز بود یصدا

 ش رو به زور ازیپلک ها آرام

 که نشسته بود دیفاصله داد و اون رو د هم

  

 کنار تختخواب ... حاضر یصندل کی یرو



 آماده ! و

 یدوباره چشم هاشو بست و پتو رو رو آرام

 : . فراز گفت دیکش سرش

 بلند شو آرام ... قراره با هم صبحانه -

 ! میبخور

  

 نشون نداد ... دلش نه یواکنش چیه آرام

 ! فراز رو دنیخواست و نه د یم صبحانه

 آدم کیقرار مهم رو با  کیآرام ... من  -

 ! کنسل کردم تا با تو صبحانه بخورم مهم

 ... مجبورم یو بلند نش یافتخار ند اگه

 ! رو هم کنسل کنم یدوم
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 چشم هاش رو باز کنه غر نکهیبدون ا آرام

 : زد

 ! کارت ی! برو پ ادیمن خوابم م -

 اون نگاه کرد و یبه لجاجت کودکانه  فراز

 تختخواب بلند یزد ... بعد از رو لبخند

 : ستادیو صاف ا شد

  

 ! من منتظرتم ... لطفا  بلند شو -

 . رفت رونیبعد از اتاق ب و

 زیم یمفصل رو رو یصبحانه  کی لیوسا



 تا شبیبود . د دهیسالن چ یتو یغذاخور

 . هم نگذاشته بود یصبح پلک رو دم

 .بود که حمام کرد کیهوا تار هنوز

  

 بود که از نیسنگ یآرام به قدر خواب

 . نشد داریب ییسر و صدا چیه

 یوقت تماس گرفته بود و از گلفروش اول

 با دیسف یبود ده شاخه الله  خواسته

 دونست گل یبراش بفرسته . نم کیپ

 کیبلخره  ی... ول هیآرام چ یعلقه  مورد

 ! کرد یکشف م نویا روز

 سازیچا یآشپزخونه رفت ... دکمه  یتو



 سبد یگرم رو تو یزد و بعد نون ها رو

  

 دیباز شدِن در اتاق رو شن یکه صدا دیچ

 . اومد نییبعد آرام پا ی قهیدق کی ...

 ... خوشحال شد یجا خورد ... ول یکم

 کنه و یکرد آرام لجباز یفکر م راستش

 . ادین نییها پا یزود نیا به

 اعتنا یب یافتاده و حالت نییپا یبا سر آرام

 و شلوار شرتیآشپزخونه . ت یتو اومد

 ریاش تصو نهیس یتنش بود که رو یمشک

 بامزه یبا لبخند مرویتخم مرغِ ن کی

 شده بود . ینقاش 



 یپر لبخند نگاهش م ییبا چشم ها فراز

 . رو باز کرد خچالیکه آرام در  کرد

 ! لهیتکم ی... همه چ دمیچ زویمن م -

 زیبر ی... چا یخواد کمک کن یدلت م اگه

! 

  

 ادیز یعنیخورم ...  یمن صبحانه نم -

 رونیبرم ب دیخورم ! ... وقت ندارم ، با ینم

! 

 ؟ یبه سلمتکجا  -

  

 خواست یگرفت ... انگار م یآرام حالت نگاه



 بعد معلوم نبود چرا یحمله کنه . ول بهش

 : اومد و پاسخ داد کوتاه

 ! مامانم یخونه  -

 ! ها یمامانت یهر روز خونه  -

 ... خچالیباز سر کج کرد طرف 

 : فراز گفت که

 ! آرام ... لطفا   -

 نکرد ... بعد یحرکت چیچند لحظه ه آرام

 و عقب دی... بعد چرخ دیکش یقیعم نفس

 . سازیکرد به طرف چا گرد

 فنجون یرو برداشت و تو یا شهیش یقور

 ختیر یچا یکم ییلبه طل دِ یسف یها



 یبه رنگ قرمز خوشرنگ بود و بو یچا ...

 . داد یم نیدارچ خوش

  

 بود ... اون زیآرام عز یکه برا نیدارچ یبو

 . انداخت یمادرش م ادیبه  رو

 هاش رو چند لحظه بست و نفس چشم

 یاز تو یقیموس ی. صدا دیکش یقیعم

 کلم و یب یقیموس کیبلند شد ...  سالن

 . بایز

 کِ یکوچ ینیس یفنجون ها رو تو آرام

 . گذاشت و از آشپزخونه خارج شد یچوب

 سالن یبزرگ تو زیبه سمت م یقدم چند



  

 ... کم کم قدم هاش سست شد و بعد رفت

 . ستادیحرکت ا از

 یبیو غر بیعج ریمقابلش تأث ی صحنه

 براش ییجورا کیذهنش گذاشت ...  یرو

 . بود ندیکننده و خوشا ریغافلگ

 مفصل ... گلدوِن استوانه یصبحانه  زیم

 ی... پرده  دیسف یو الله ها یا شهیش یا

 یکه رو یمیشده و نوِر مل دهیکش کنار

  

 یب یقی... و اون موس دیتاب یم زیچ همه

 . بود یو جذاب کیکلس ی... صحنه  کلم



 که معموال  عکسش رو ییزهایاون چ از

 ایکردن ...  یکارت پستال ها چاپ م یرو

 . ... دنیکش یم شویرنگ روغن نقاش با

 رو از یچا ینیبه طرفش اومد و س فراز

 . گرفت دستش

  

 ! به نظرم ازش هیآمل لمیف یقیموس -

 ! اومده خوشت

 فراز آشکار بشه که یخواست برا ینم آرام

 قرار گرفته تیموقع ریچه حد تحت تأث تا

 : پاسخ داد یبه نرم یول ...

 ! قشنگه -



 : دیرو عقب کش یصندل فراز

  

 !؟ ینیش ینم -

 اش نهیآهسته از س یلینفسش رو خ آرام

 خارج

 یمونده رو ط ی، بعد چند قدم باق کرد

 نشست . بعد از اون فراز زیو پشت م کرد

 و نگاه دوخت به آرام ...  نشست

 با هم سر ییخوشحالم که دو تا یلیخ -

 ! مینشست زیم

 : لبخندش رو حفظ کرد فراز

 ؟ ری؟ ... ش یخور یم یچ -



 ! یچا -

  

 یبخوره ... بو یواقعا  دوست داشت چا و

 . حالش رو دگرگون کرده بود نیدارچ

 و بیاز حال عج یقسمت کی دیشا

 ! بود نیدارچ یمربوط به جادو بشیغر

 قیو عم شینیب ریرو گرفت ز فنجون

 . دیکش نفس

 : گفت فراز

 !؟ یرو دوست دار نیدارچ یبو -

  

 : نداد ... فراز ادامه داد یپاسخ آرام



 من مقدسه ! ... منو یبرا نیدارچ یبو -

 شهیندازه ! ... اون هم یمادر بزرگم م ادی

 رو طعم دار دوست داشت ! هر روز یچا

 بردن یم یپنج عصر که براش چا ساعت

 زیکرد باهاش پشت م یمنو مجبور م ...

 از یچا یو براش کتاب بخونم ! بو نمیبش

 ! ذهنم مونده یزمان تو اون

  

 به اون انداخت ... که ینگاه کوتاه آرام

 کنارش نشسته بود ، در راس یصندل یرو

 لیمتما یخورد ... کم ینم یزی... چ زیم

 راستش قلب شده یسمت آرام ، بازو به



 و دست چپش به شیگاه صندل هیتک به

 ... رو گرفته بود زیم یلبه  یبا وقار حالت

. 

 خواست یتفاوت باشه ، م یخواست ب یم

 نکهیکلمات قبل از ا ینپرسه ... ول یزیچ

 : منعش کنن از دهانش خارج شدند ذهن

  

 ؟ یکرد یم یبزرگت زندگتو ... با مادر  -

 شد ... فراز مونیاز سوالش پش بلفاصله

 : داد پاسخ

 پونزده سالم یتا وقت یاز هفت سالگ -

 ... ! شد



 یداشت ... تو یهمراه خودش نگه م منو

 پاسداران که یمحله  یمیقد یخونه  اون

 دراندشت داشت و درختاش سر به اطِ یح

  

 . منو دوست داشت ... تا دنیکش یم فلک

 خودشو یسع دیکش یکه م ینفس نیآخر

 پسته ها نیاز ا ایکنه ! ... ب تمیتا ترب کرد

 ! بخور

 دسِت آرام یمغز پسته ها رو جلو ظرف

 : ... بعد باز هم ادامه داد دیکش

 یلیبراش نبودم ... خ یمن پسر خوب -

 دادم یانجام م ییکردم ! کارها یم تشیاذ



 نبود ! ... دوست شیدر شأن خانوادگ که

  

 اون ی! ... ول ارمیلجش رو در ب داشتم

 کرد ! ... فکرش رو یبا من صبور یلیخ

 ها با اون دبدبه ی! خانم بزرِگ حاتم بکن

 یم اطیکبکبه و غرورش ده بار دور ح و

 انداخت ! بعد گوشم یم ریتا منو گ دیدو

 ! ، چون بازم پا برهنه بودم چوندیپ یم رو

 کرد برم حمام ... لباس یمجبورم م ...

 زیبپوشم ... بعد باهاش پشت م زیتم

 ... ! و براش کتاب بخونم نمیبش عصرانه

 ! بابِل



  

 : پلک زد یجینگاهش کرد و با گ آرام

 !؟ یچ -

 ! بابله لمِ یگم ! ... مال ف یرو م یقیموس -

 بزاق دهانش رو قورت داد . انگار آرام

 تموم شده بود و حاال یاول یقیموس

 کلم در حال اجرا بود یب یقطعه  نیدوم

 ... دیرس یکننده به نظر م ریغافلگ یکم .

 به قیمتوجه شد در تمام اون دقا یول

  

 کرده ... اونقدر با یفراز گوش م یصدا

 نشده بود یقیموس یکه متوجه صدا دقت



 : گفت !

 ! هم قشنگه نیا -

 . زد یبه پشت قاشِق مربا خور یسیل و
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 یسع اریانداخت ، بس نییرو باز پا سرش

 ... نکنه یکرد نگاهش با نگاه فراز تلق یم

 نزده یزیخلف فراز که هنوز لب به چ بر

 . کرد یو فقط آرام رو تماشا م بود

 ! برم یمسافرت کار کیبه  دیبا -

 . ... نگفت یزیچ آرام

 سمت بوشهر ، رمیپس فردا عازمم ... م -



 ! هیبردار لمیف

  

 . ... نگفت یزیباز هم چ آرام

 مونم . متأسفانه کار یدو هفته م با  یتقر -

 هی،  کارمیب ییوقتا هی...  هینجوریا منم

 ! رمیو چهار ساعته درگ ستیهم ب ییوقتا

 فراز نیآرام ... و باز هم ا یطوالن سکوتِ 

 : که گفت بود

 ! شه یدلم برات تنگ م -

  

 تفاوت یکرد ب یتفاوت بود ... سع یب آرام

 ایفراز  یبراش دور ی! نه که ذره ا باشه



 حس یمهم باشه ... ول شیدلتنگ ابراز

 ! رو گرفته بود بانشیوجدان گر عذاب

 نقدریبود ... قلبش ا ینطوریاون هم خب

 از رنجوندن یو کودکانه بود که حت صاف

 نبود ی. هرگز آدم دیکش یعذاب م والیه

 و حاال رهیبگ دهیرو ناد هیاحساسات بق که

 ! ... هووف هم

  

 کرد به خوردن صبحانه اش ادامه یسع

 . نکنه یفکر چیو در مورد فراز ه بده

 ، و بعد دیفراز رو شن قینفس عم یصدا

 دی... شا یصندل یشدنش رو رو جابجا



 ! بخوره یزیگرفته بود بلخره چ میتصم

 دستش جلو اومد و عابر یوقت یول ...

 رو کنار بشقابش گذاشت ... آرام یکارت

 ادامه بده شویتفاوت یب یِ نتونست باز گهید

. 

  

 !؟ هیچ نیا -

 یتو گرفتم ... برا یکارت رو برا نیا -

 ... ستمیکه ن ییروزها

 ! من الزم ندارم -

 ... شهیهم یو در کل برا -

  



 به فراز یسر بلند کرد و نگاه تند آرام

 کارت بود نیدر قبول ا یزی. چ انداخت

 . غرور آرام رو نشونه گرفته بود که

 ! ندارم یاجیاحت چیمن به پول تو ه -

 . هنوز هم کامل  آروم بود فراز

 ! یکن دایپ اجیممکنه احت -

  

 پول تو یمن خودم پول دارم ... گدا -

 ! ستمین

 ! یریاز من پول بگ دی! ... با یتو زِن من -

 ! مشترکمونه یقدم اول زندگ نیا ...

 خوام یبا تو نم یمشترک زیچ چیمن ه -



! 

 کنار گوش آرام بشکن یانگار دست ناگهان

 رها کرده بود زمیپنوتیبود و اونو از ه زده

  

 ، نه ییایرو یصبحانه  زینه اون م گهید ...

 یقی، نه موس دیتاب یکه از پنجره م ینور

 کدوم خاص و چیفراز ... ه ینه حرف ها و

 سحر و ی! همه  دیرس یبه نظر نم جذاب

 حس ها یرفته بودن ... همه  جادوها

 . بودن رفته

 ... کرد از فراز متنفره یباز هم حس م آرام

 که یخواد به هر نحو یکرد م یم حس



 یرو عذاب بده ! ... ول یاون لعنت هست

 یلبخنِد محو یآروم بود ... حت یلیخ فراز

  

 لبش داشت که خشِم آرام رو دو ی گوشه

 . کرد یم برابر
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 ... شد و دهیکش نجایحاال که حرف به ا -

 یحاالشم به اندازه  نینظرم تو هم به

 ! ... پس اجازه بده یهست یعصبان یکاف

 که قصد داشتم بعدا   ییزهایچ ی هیبق

 ! حاال بگم نیبکشم رو هم شیپ

  



 ! دم یاجازه نم -

 یاز من ندار یمتوجهم که تو دل خوش -

 و تو هر چقدر میما زن و شوهر یول !

 ... یفحش بد ای ی... داد بزن یبش یعصبان

 ! پس میمون یم یزن و شوهر باق بازم

 تیدر مورد هم رعا لویمسا یسر هی بهتره

 که میبهم قول بد دی... ! ... مثل  با میکن

 جواب تلفن یطیو تحت هر شرا شهیهم

 !! ... هووم ؟ میرو بد گهیهمد

  

 ، سرش از خشم دیکش یتند نفس م آرام

 ... بکنه یخواست کار یبود . دلش م داغ



 دستش ایبزنه ...  یلیجلو و به فراز س بپره

 انجام بده تا یهر کار ای...  رهیگاز بگ رو

 لباش پاک یرو از از رو یلبخنِد لعنت اون

 . کنه

 دم ... تو در یمن به حرف تو گوش نم -

 ! دیبا یکه به من بگ یستین یحد

  

 ! ... چون اگه یبهتره گوش بد یول -

 نمونیب ی... ممکنه اتفاقات یند گوش

 ! که بد بشه فتهیب

 !؟ یکن یم دمیتهد ی... دار یلعنت یا -

 . ... تر شد قیعم یفراز حت لبخند



 که گمیدارم م یرم ! ول یمن قربونت م -

 گردم ی... م یبه حرفم گوش ند اگه

  

 تا مجبورت کنم ! ... و من یراه دنبال

 ! استادم نهیزم نیدر ا متأسفانه

 ، نگاهش که اونقدر پر ی... لعنت نگاهش

 یبود ... داشت آرام رو دست م حیتفر

 ... !کرد ؟ ی؟ داشت مسخره اش م انداخت

 ! حرف نزن ینجوریبا من ا -

 و خونخوارش هنوز قفل نیخشمگ نگاه

 ینگاه خندوِن فراز بود ... و دستش ب یتو

  



 یانگشتانش دور بدنه جلو رفت و  اریاخت

 زیم یگلدون رو یو استوانه ا یا شهیش

 . خورد گره

 خوام هر یم نکهیا یبعد یو مسأله  -

 ی... حتما  به من خبر بد یر یکه م ییجا

 ای...  دیخر ایمادرت  یخونه  یر یاگه م !

 یمنع چی... ه یر یم رونیدوستات ب با

 یم یرفت و آمادت وجود نداره ، ول یبرا

 ! یکه به من خبر بد خوام

  

 سر یکشتنش ... وسوسه  ی وسوسه

 ... خرخره اش دنِ یخونش ... جو دنِ یکش



 ... بلند شد یصندل یآروم از رو یلیخ

 هنوز قفل نگاه فراز بود ... گلدون نگاهش

 : برداشت و باال برد رو

 حرف نزن ... فراز ینجوریبا من ا -

 ! یلعنت یِ حاتم

  

 ... باال گرفت دیدته یرو به نشونه  گلدون

 همراه با آب خنک دیسف یالله  یگلها

 . لباسش یرو ختنیگلدون ر داخل

 به گلدون انداخت و یفقط نگاه کوتاه فراز

 دهانش یچهار انگشتش رو جلو بعد

 یکرد تا جلو یم ی. داشت سع گرفت



 ی! جد ای... خدا رهیاش رو بگ خنده

 ! گرفت ینم یبود آرام رو ... جد نگرفته

  

 رو یآخر نیا یمنو بکش نکهیقبل از ا -

 یالزم دار یزیاضافه کنم ... که هر چ هم

 ... ! ... فقط پول من یاز پوِل من بخر دیبا

 ... بازم یاگر بفهمم از مادرت پول گرفت و

 یسخت تر م یهر دومون همه چ یبرا

 اون یتون یم یخوا ی! حاال اگر م شه

 سرم ... من کامل   یتو یرو بکوب گلدون

 ! ام آماده

 یتن آرام از نفرت و حقارت م ی همه



 کرد . چقدر ی... حس تهوع م دیلرز

  

 سر یداشت با اون گلدون بکوبه تو دوست

 ... جا تموم کنه نیرو هم یو همه چ فراز

 ! نه یول

 ی... بعد گلدون رو رو دیکش یقیعم نفس

 نگاه رو به چشم نیبرگردوند . آخر زیم

 شوخ و پر مهِر فراز انداخت و بدون یها

 کلمه حرف بزنه ... بهش پشت کی نکهیا

 . ... اتاق یو رفت تو دیو دو کرد

*** 

  



#۲۸۳ 

 : چهاردهم فصل

 عدد یساعت رو یهنوز عقربه  صبح

 زنگ خونه یننشسته بود که صدا هشت

 به گوش یاطیچرخ خ نامید یصدا یقاط

 . دیخانم رس یمل

  

 پدال برداشت و یپاش رو از رو بلفاصله

 اطیبه ح یچهارطاق باز نگاه یپنجره  از

 . انداخت

 ... پشت دره یتونست حدس بزنه ک ینم

 تازه از خونه رفته بودن ررضایو ام احمد



 ها قرار نبود برگردن یزود نیو به ا رونیب

. 

 به یزنگ دوباره اومد که دست یصدا

 و از پشت چرخ دیدردمندش کش یزانو

  

 رو فونیآ یکنار رفت . گوش یاطیخ

 : و گفت برداشت

 ؟ هیک -

 ! ! درو باز کن یمنم مامان مل -

 ! آرام بود یصدا

 خانم و در یبه جوِن مل ختیر یخوشحال

 وقت نیا نکهیحال اضطراب ... از ا نیع



  

 یم کاریآرام پشت در خونه شون چ صبح

 . ... کنه

 صورتش یرو یتیحال لبخند رضا نیا با

 رو فشرد و فونیآ یشد . دکمه  پخش

 رفت که آرام اطیاستقبال به ح یبرا بعد

 . دید یکیبا ساِک کوچ رو

 ... ! ... آرام جان ، مادر ! بل به دور عیه -

 !؟ یخبر شده ؟ به قهر اومد چه

  

 رو پشت سرش بست و بعد اطیدر ح آرام

 زد که تماِم دندوناش رو به یبزرگ لبخند



 . گذاشت شینما

 مامان ! بذار برسم ، بعد ی... وا نه -

 ! کن ! سلم استنطاق

 ! ماهت یسلم به رو -

 و دستش رو دیمادرش رو بوس ی گونه

 خانم لبخند یبازوش گذاشت . مل یرو

  

 چشم هاش هنوز هم یتو یزد ، ول یم

 . کرد یم دادیب یدلواپس

 دستت ؟ ... تو رو خدا هیساک چ نیا -

 شده ؟ یزیبگو مادر ... چ راست

 ! خونه تون بمونم یاومدم چند روز -



 !؟ یچ یبرا -

  

 کیصورتش رو به صورت مادرش نزد آرام

 طنتی، ابروهاش رو باال گرفت و با ش کرد

 : داد جواب

 ! چون دلم برات تنگ شده -

 خانم فاصله یزد و بعد از مل یچشمک

 خانم هم یو رفت داخل . مل گرفت

 راه افتاد . هر چند هنوز جواب دنبالش

 از حال یبود ، ول دهینشن یو حساب درست

  

 راحت شده بود الشیاحوال دخترش خ و



 . رخ نداده یالاقل اتفاق بد که

 مبل انداخت و یرو رو لشیساک وسا آرام

 . به بدنش داد یکش و قوس بعد

 خواب از ی، ول دارمیاز ساعت شش ب -

 ! دهینپر سرم

 یایب یوقت صبح پاش نیا یمجبور بود -

 !؟ نجایا

  

 ! ... رفته مسافرت ستیفراز ن -

 !... بدون زنش ؟ یچه مسافرت -

 ! رفته یمسافرت کار -



 و آرام مانتو و دیکش یخانم هووم یمل

 ساکش یرو از تنش در آورد و رو شالش

 . گذاشت

  

 رفته ؟ یخدا پشت و پناهش باشه ! کِ  -

 ، دو از میو ن کیامروز صبح ... ساعت  -

 . رونیزد ب خونه

 مامان ... اون وقت صبح چرا یوا یا -

 به جاده ؟ ... پشت فرمون خوابش زده

 ! ییتنها رهینگ

 . دیخند آرام

  



 ! رفته مایبا هواپ -

 زیخانم بتونه چ یمل نکهیتا قبل از ا و

 بدنش یبپرسه ، دستاشو جلو یا گهید

 : اضافه کرد یو با لحن بانمک گرفت

 نباش ! سقوط نکرده ... سالم به نگران -

 ! دهیرس مقصد

#۲۸۴ 

  

 شگونِ یو یو به شوخ دیخانم خند یمل

 . آرام گرفت یاز بازو یا آهسته

 ؟ ی! ... صبحانه خورد زیزبون نر -

 ! خوردم یزیچ هی -



 ! برات زمیبر ییآشپزخونه چا ایب -

 . آشپزخونه یخودش زودتر رفت تو و

 یرو از رو یتازه دم بود ... قور یچا

  

 ختیر یوانیل ییبرداشت و دو تا چا سماور

 گذاشت . همزمان آرام وارد زیم یرو و

 لبش کنار یشد ... لبخند از رو آشپزخونه

 خوشحال بود از یلیرفت . خ ینم

 . خودشون یبه خونه  برگشتنش

 اتاقش ... کجا رفته یرضا نبود تو ریام -

 ؟ -

 ! است مدرسه



  

 دسته دار وانِ ینشست و ل زیپشت م آرام

 : و گفت دیبه سمت خودش کش رو

 !؟ یلیمگه تموم نشده سال تحص -

 ! ده ی... امتحاناشو م گهیآخراشه د -

 انداخت ... نگاه دوخت به نییرو پا سرش

 : ... گفت یزیروم یباسمه ا زیر یگلها

  

 یخوش به حالش ! دلم تنگ شده برا -

 گهیکه د یی... اون روزا مدرسه

 شد ، هر چند یشروع م متحاناتمونا

 خوشحال یگذشت ... ول یسخت م یلیخ



 زود یلیدونستم قراره خ ی! چون م بودم

 ؟ چشم انتظار یدون یبشه ! ... م تابستون

 از یخوشحال هیخوب بودم ! ... دلم  یروزا

 ! خواد یدل مثل اون روزا م ته

 یدونست یاون وقتا هم قدر خودتو نم -

 پلمیفقط زودتر بگذره و د یخواست یم ...

  

 دانشگاه ! ... حاال هم قدر یو بر یریبگ

 یروز هیترسم  ی! ... م یدون ینم خودتو

 ! االنت یتنگ بشه برا دلت

 . زد یافتاده پوزخند نییبا سر پا آرام

 لفافه یتو ادیها ز یتازگ مادرش



 یکرد ... معلوم نبود م یم حتشینص

 . رو بهش گوشزد کنه یچ خواست

 به سکوت گذشت ... که یا قهیدق کی

 : خانم گفت یمل

  

 !؟ یحال بابات رو بپرس یخوا ینم -

 سر باال برد و نگاهش رو با مکث و آرام

 . نگاه مادرش نشوند یتو ینیسنگ

 سر شهیچطوره مگه ؟ ... حتما  مثل هم -

 ... شرط بندی... مشغول  یو از خود راض دماغ

 چند روز نیا یداغونه مامان ... تو -

 رضا ریشده ! من و ام ریده سال پ ی اندازه



  

 می، تا مجبور نباش مینیسر سنگ باهاش

 ... دلم براش ی. ول میش یکلمش نم هم

 ! سوزه یم

 خانم دستش ینگفت ... که مل یزیچ آرام

 گرفت و با استغاثه اضافه زیم یاز رو رو

 : کرد

 ببخش باباتو ... به خاطر خودت ببخش -

 ! یریآروم بگ تا

  

#۲۸۵ 

 خواست قلب یهنوز ساکت بود . نم آرام



 تونست ینم یرو بشکنه ، ول مادرش

 نیرو ببخشه ! واقعا  در مورد ا پدرش

 که به خودش یناتوان بود . ظلم خواسته

 ... شده بود دیکه به مج یبود ... ظلم شده

 پدرش بود . آخه چطور ریاش تقص همه

 تونست اونو ببخشه ؟ یم

  

 اگر یکرد حت یحس م یبود ، ول بیعج

 ی... باز نم دیبخش یروز فراز رو هم م کی

 ... با پدرش قلبش رو صاف کنه تونست

 ! تونست ! چون اون ... پدرش بود ینم

 ها لمیف یهمه  یتو شهیهم نکهینه ا مگر



 بودن ؟ ... پناه و یقصه ها پدرها حام و

 یگاه بودن ؟ ... پس چرا احمد برا هیتک

 نبود ؟ ... چرا اونو به حراج یحام دخترش

 ؟ دیکش شیبه آت شوی؟ چرا زندگ گذاشت

  

 نیبه گلوش هجوم آورد ... و در ع بغض

 . زد ینیریلبخند تلخ و ش حال

 ! ... بذار دنیبخش یهنوز زوده برا دیشا -

 ! حال خودم باشم به

 یقربوِن شکل ماهت بشم ... تو حق دار -

 یبکن ی... هر کار یحق دار یبگ یهر چ !

 دونم ... تو آخرش یمن م ی! ول یدار حق



 ! قلبت انقدر بزرگه که یبخش یم باباتو

 ! ینگه دار نهیتونه ک ینم

  

 : صادقانه گفت آرام

 نهیمامان ! من ازش ک ستین نهیک نیا -

 چوقتی... من فقط دلم شکسته ! ه ندارم

 نداشتم انتظار

 در حق بچه اش بد ینطوریا یپدر چیه

 ! کنه

  

 ی! ... آدم معتاد هر کار ادهی... اعت شرط بندی -

 یبچه اش رو سر م ی! حت ادیبر م ازش



 ! بره

 : تلخ آرام تکرار شد لبخند

 ازش متشکر باشم که منو سر دیپس با -

 ! دهینبر

  

 ! زنه یم بیعج یهام حرف ها یتازگ -

 محضر ، میگه بر یم یچند روزه ه ...

 ! رو به ناِم من بزنه خونه

 شونه یسرش رو رو یجا خورده ، کم آرام

 اومد که پدرش بهش ادشیکج کرد .  اش

 یخانم م یداده بود خونه رو به نام مل قول

 یبار تو نیاول ی... حاال انگار برا زنه



 مرد کیداشت مثل  میتصم عمرش

 ! قولش بمونه یپا فیشر

  

 ؟ یخب ... قبول کرد -

 ... مگه حرف من خونه استمامان جان  -

 ؟

 : شد یعصب آرام

 ... آخه قربونت برم ؟ هیپس حرفت چ -

 معتاده ! چند شرط بندیبابا به  یگیم خودت

 توبه اش بمونه و سمت یتونه رو یم وقت

 ینره ؟ ... اگه باز خونه رو به کس شرط بندی

  



 ... ؟ یکن کاریچ یخوا ی... م باخت

 خونه یکه جا ستمیمنم ن گهید ندفعهیا

 ! برم نیبد

 . گرفت یخانم رنگ دلخور یمل نگاه

 یذار یآرام ... حاال منت م گهیخوبه د -

 نیسرم ؟ ... چند بار بهت گفتم زن ا به

 شهرستان ؟ میبر اینشو ، با من ب پسره

  

 رونینفسش رو فوت کرد ب یبا کلفگ آرام

 : باز گفت ...

 منت گذاشت سرت یمامان ... آخه ک -

 ! من به یگم که عاقل باش یدارم م! ؟



 خونه بدبخت شدم نینگه داشتن ا خاطر

 نذار دوباره از دستمون بره یتو رو به عل ...

 ! ررضایحداقل ببرش که بزنه به نام ام !

  

 زیم ریخانم دست جلو برد و از ز یمل

 آرام وارد یهشدار دهنده به زانو یتلنگر

 : کرد

 بدبخت یگ یم یجور هیخبه تو هم !  -

 ! هیپسره ، داعش نی... انگار ا شدم

 چند لحظه به مادرش نگاه کرد ... بعد آرام

 : دیخانم پرس ی. مل دیخند رتیح با

 ؟ یخند یم یمامان ؟ به چ هیچ -



  

 دلت با فراز صاف نقدریهنوز ا نکهیبه ا -

 یاسمش رو به زبون نم یکه حت نشده

 ! یکن یازش دفاع م یدار ی... ول یاری

#۲۸۶ 

 یمیخانم برق مل یمل یچشمها یتو

 ... نبود ندیآرام خوشا یکه برا نشست

 بود ، انگار مصالحه بود ... آتش بس یحس

 ! بود

  

 ، چون باهامون بد نمیازش دل چرک -

 یحاال همه چ ی... خفّتمون داد . ول کرد



 ! کرده فرق

 !مثل ؟ یچه فرق -

 کیپسره داماد منه ! شر نیحاال ا -

 هم یدخترمه ! هر چ نیو هم بال یزندگ

 از خدا دیبد ... باز با یباشه ... هر چ که

 ... بزنم یبخوام براش ! چون اگه حرف ریخ

  

 تف سر باال نیکنم ... ع ینیو نفر ناله

 یفهم یدخترم . م یگرده به زندگ یبرم

 !گم ؟ یم یچ

 ! فهمم ینم -

 دلم ! چشم دلت رو باز زیعز یفهم یم -



 گهی... گذشته ها د یزندگ نیبه ا کن

 یخوایم یبه چ ی! با ناسازگار گذشته

 تو هم یمصلحت زندگ دی؟ ... شا یبرس

 هم بوده یاگه جنگ روزیبوده ! تا د نیهم

  

 جنگ با ظلم شوهرت بوده . از حاال ،

 وضع فرق کرده ... استغفرهللا ، جنگ گهید

 تو هنوز پشت سر نکهیاحکام خداست ! ا با

 ! ... گناهه ! حرامه یشک یآه م دیمج

 ! ستیروح پاک تو ن ی برازنده

 خانم ادامه ی... مل دیتلخ و ناباور خند آرام

 : داد



 که چرا یامروز از من دلخور بش دیتو شا -

 من ی... ول یکنم با سازگار یم حتتینص

  

 شم ! از خدا سر یتو نم یزندگ اریب شیآت

 خوام بهت قوت قلب بده تا یم نمازم

 سخت رو ! ... بلکه هم یروزا نیا یبگذرون

 یو دل بد یروز بابات رو ببخش کی بشه

 ! تیزندگ به

 . کرد به مادرش یهنوز ناباور نگاه م آرام

 انتیداشت ... انگار بهش خ یبیعج حس

 بود و دهیکه کش یبود ! انگار به رنج شده

 ی، دهن کج دیکش یهم داشت م هنوز



  

 دیبود . از خودش مهم تر ... انگار مج شده

 . صورت مطلق کنار گذاشته شده بود به

 : لبش رو لرزوند یگوشه  یمتشنج لبخند

 ... ! میببخشم ، آره ؟ دل بدم به زندگ -

 ؟ ... مامان یچ دی؟ پس مج یمن چ پس

 ما دو نفر که بهمون ظلم شد فیتکل بگو

 ؟؟ شهیم یچ

 : هم فشرد یخانم کلفه پلکاشو رو یمل

  

 ! ! گناهه اریرو ن دینگو ... اسم مج -

 !؟ ارمیاسمش رو به زبون ب نکهیگناهه ا _



 از هم جدامون کردن گناه نبود ؟ نکهیا ...

 منو با ینبود ؟ ... مامان ... فراز حاتم ستم

 ... ؟ یچ یعنی یفهم یتاخت زد ، م شرط بندی

 !؟ یفهم یم

 . اشک دیلرز یبد بود ، بدنش م حالش

 یچشمهاش ، ول یبسته بود تو حلقه

  

 هیگر خواستیبود که نم نیخشمگ نقدریا

 . کنه

 و مشوش از حال خراب دهیخانم ترس یمل

 . ، جفت دستهاشو گرفت آرام

 ! ریباشه مامان ... آروم بگ -



 مادرش رو با خشونت پس یدستها آرام

 . بلند شد یصندل یو از رو زد

  

 ... یکردم الاقل تو همراه من یم الیخ -

 با گهیتو هم د ی! ول یفهم یمنو م حرف

 ... ! ! ... مامان من دلم داغه یستین من

 شم از یسوزم ... دارم آب م یدارم م من

 ی؟؟ ... بعد تو به من م یفهم یغم م نیا

 ... گناه یگ

#۲۸۷ 

  

 آرام رو یخانم باز هم خواست دستا یمل



 یو آرومش کنه . اشک مژه ها رهیبگ

 . کرده بود سیرو خ کوتاهش

 ! تو از یفهمم مامان ... تو حق دار یم -

 ... یخدا حق دار یتا خونه  نجایا

 همه پشت فراز در اومدن ... کمکش -

 تا منو بدبخت کنه ... بابام ، ارمغان ، کردن

 ... حاال هم تو ! ... بعد از تو هم محسن

 ! خدا

  

 یتو یکیستریوار و ه وانهید ی خنده

 ... حال نیپخش شد و در ع صورتش

 . سد بغضش درهم شکست بلخره



 یم یوقت رهیگ یچقدر دلم م یدون یم -

 ... شکنه یدلم م یدون یخدا ؟! ... م یگ

 خدا منو ول کنه و پشت فراز یحت یوقت

 ... خدا ؟ یگ ی؟! ... آخه چرا م ستهیوا

  

 صورتش گرفت و یدست هاشو جلو کف

 . ختیاشک ر یها یها

 ؟ دیفهم ینم یپر بود ... چرا کس دلش

 قابل درک یکس چیه یدردش برا چرا

 ... ؟ نبود

 آرام رو گرفت و یخانم مچ دستا یمل

 صورتش پس یکرد دستاشو از جلو یسع



 : ... . آرام گفت بزنه

  

 ... دوست دارم دویمامان ... من مج _

 ! اگه ستیدارم و دست خودم ن دوست

 ... کنه یدرک نم نویا خدا

 ! آرام نگو ... کفر نگو -

 یو چشما دیخودش رو پس کش آرام

 رو پر خشونت و متنفر دوخت سشیخ

 : نگاه مادرش یتو

  

 ... گناه ؟ بازم گناه ؟! ... خدا منو هیچ -

 ندازه جهنم اگه شوهر داشته باشم و یم



 ! باشم ؟ ... بذار بندازه گهید یکی عاشق

 شوهرم رو دوست ندارم ... ازش من

 خوره هم برام ی! اگه به خدا بر م متنفرم

 کمی! ... من تا االن نذاشتم نزد ستین مهم

 کنم ! بهش ی... ازش اطاعت نم بشه

 یم دیکنم ... و اگه مج یم یعاطف انتیخ

 هم به یاز نظر جسم یمنو ، حت خواست

 ... وفادار شوهرم

  

 یمل یحرفش رو تموم کنه ... وقت نتونست

 دهانش یتو دیبا پشت دستش کوب خانم

... 



 خورد ، یبه عقب سکندر یقدم آرام

 لبهاش گذاشت و هاج و یرو رو دستش

 نگاه دوخت به مادرش ... مادرش که واج

 بود دهیند یعصبان نقدریاون رو ا چوقتیه

 . ... که روش دست بلند کنه ادیز نقدریا ...

 به قلب یاش درد نداشت ، ول ضربه

 . زد شتریآرام از نو ن یزخم

  

 هر یخفه شو آرام ... خفه شو ! به هر ک -

 حداقل به یبگو ... ول یخوا یم یچ

 ! نکن نیتوه خودت

 قفسه ری... دلش ز دیکش ینفس لرزون آرام



 زد . انگار از از یاش بال و پر م نهیس ی

 . شده بود داریکابوس ب کی

 یاز فراز داشت اونو به کجا م نفرتش

 خودش یسوخت برا ی؟ ... دلش م رسوند

  

 عوض شده بود ... که به خودش نهمهیا که

 که خدا یزد . در حال یم بدی تهمت

 حرفاش یدونست هرگز ... هرگز همه  یم

 . ... ته دل نبود از

 فرو خفته اش دوباره سر باز کرد ی هیگر

 دیو دو هق زد و از مادرش رو چرخوند ...

 . ... اتاق یتو



* 

  

#۲۸۸ 

* 

 روز کیاومد اسفند ماه بود که  یم ادشی

 یهدفشون به باغ یب یدور دورها وسط

 . دنیاز شهر رس خارج

 بلند داشت با مهیسرخ و ن یوارهاید باغ

 . پشت دروازه یبزرگ آهن ی دروازه

 داخل یو نگاه کردن به درختها ستادنیا

  

 ارواحِ  هیکه لخت و سرما زده ... شب باغ



 . پوش و غوز کرده بودن کفن

 : دیپرس آرام

 !؟ بی؟ س هیچ یدرختا نایا -

 : گفت دیمج

 ... ریانج ایانار ،  دی... شا بیس دیشا -

 ندارن ! درختا ُمردن ! شاخ و برگ یفرق

  

 با هم ندارن یمرده فرق ی! ... درختا ندارن

. 

 : مسحور شده لب زد آرام

 ! باستیز یلیدر هر صورت خ یول _

 : نگاه کرد و گفت دیو به مج دیچرخ بعد



 ؟ میریباغ عکس بگ یتو میبر شهیم -

  

 ! نباشن یملک مردمه ... ممکنه راض -

 ؟ فقط قدم میکن کاریچ میخوا یمگه م -

 ! ، لطفا دی! ... مج میریو عکس بگ میبزن

 ، دیرس یبه نظر م یکامل ناراض دیمج

 که دیآرام د یچشما یخواهش رو تو یول

 : زد و گفت لبخند

  

 مجاز ، ریترسم به جرم ورود غ یم -

 ! زندان . اونوقت بابات بهم زن نده بندازنم

 زنم یطیتحت هر شرا ید یقول م اگه



 ! می، بزن بر یبش

 ی... بعد با هم رفتن . به سخت دیخند آرام

 ارتفاعش از یکردن که کم دایپ یوارید

 . کمتر بود ... وارد باغ شدن هیبق

 گل آلود و چسبناک بود . درختا نیزم

 یبرف ها شیو سرما زده ... کم و ب لخت

  

 شد یم دهیطرف و اون طرف د نیا فیکث

. 

 . زدن یدرختها قدم م نیب دیو مج آرام

 پارس یبلند شد ... صدا ییصدا ناگهان

 و دیبه عقب چرخ دینگهبان . مج یسگها



 : گفت

 ! ... آرام ! فرار کن میبربزن  -

  

 دست هم بود که شروع یتو دستاشون

 اش نهیس ی. قلب آرام تو دنیبه دو کردن

 . ترس تمام تنش رو ِسر و دیتپ یم تند

 سگها بهشون یحس کرده بود . صدا یب

 . تر شده بود کینزد

 دست دی... مج دنیکه رس وارید به

 آرام رو گرفت و اونو شانهدو طرف  انداخت

 : بلند کرد نیزم از

 ! آرام ... زود باااش وارید یبرو رو -



  

 دیجا خوش کرد . مج وارید یرو آرام

 تا ی، ول وارید یقلب کرد رو دستهاشو

 یاهیبتونه باال بپره سگ س نکهیاز ا قبل

 .... دیکش نییگرفت و اونو پا پاشو

 زد و بعد ... ناگهان از یبلند غیج آرام

 . ... دیپر خواب

#۲۸۹ 

  

 کرده ، هراسون ... کف دستش رو عرق

 دهانش فشرد و نگاه وحشت زده اش یرو

 . به در اتاقش دوخت رو



 اونقدر غشیج یبود مبادا صدا دهیترس

 باشه دهیرس گرانیبوده که به گوش د بلند

. 

 و تیاز واقع یقیبود ... تلف یبیعج خواب

 بود که از یتیاهم یب ی. خاطره  ایرو

 . ... داشت دیبا مج شینامزد دوران

  

 شدند و عکس یوارد باغ یواشکیروز  کی

 از باغ یاشکال چی...بعد هم بدون ه گرفتند

 . شدند خارج

 یی... چه معنا اهیو اون سگ س انیپا نیا

 ؟ داشت



 دور یتخت بلند شد و چند قدم یرو از

 ... شده بود دیراه رفت . دل نگران مج اتاق

 ناراحت و گرفتار بود ؟ نکنه

  

 ریبه زنح ختهیآو یباال برد و حلقه  دست

 و دیکش رونیلباسش ب ی قهی یاز تو رو

 . انگشتاش نگه داشت نیب

 یباق نشونیارتباط ب یبرا یکاش راه یا

 تونستن با تله یکاش م یبود ... ا مونده

 گهیبه ذهن هم متصل بشن و همد یپات

 . بدن نیتسک رو

 یبه پنجره  ررضایبرخورد توپ ام یصدا



 . دیکش رونی، اون رو از افکارش ب اتاق

  

 به پنجره یجیرو کج کرد و نگاه گ سرش

 . انداخت

 یبرخورد دوباره ... و بعد صدا یصدا

 : مادرش

 آخه ؟ مگه یکنیم کاری! ... چ ررضایام -

 دارشی، ب دهیاتاق خواب یآرام تو نگفتمت

 ؟ نکن

 بزاق دهانش رو قورت داد و بعد به آرام

 . از اتاق خارج شد سرعت

  



 ستادهیخانم ا یسالن نبود ... مل یتو یکس

 ررضایو هنوز به ام اطیوسط در ح بود

 : رفت یو تشر م توپ

 حرفو چند بار بهت بگم ؟ آخه چرا هی _

 ؟ یکن یبه جگر من م خون

 : گفت آرام

 . بودم داریمن ب -

  

 و نگاهش کرد ، بعد دیخانم چرخ یمل

 آروم از کنارش گذشت و داخل یلیخ

 کرد ... مادرش قهر خیبرگشت . آرام  خونه

 !باهاش ؟ بود



 ریفکر کنه ، ام یلیبتونه خ نکهیقبل از ا تا

 بغلش و دستاشو دور گردنش دیپر رضا

 . ... کرد حلقه

#۲۹۰ 

  

 خونه بلخره ! دلم ی... برگشت یآج -

 ! نخود شده بود هیقد  برات

 یبغلش گرفت و رو یبرادرش رو تو آرام

 و با خنده گفت دیکوتاهش رو بوس یموها

: 

 نخود که خوبه ! ... فک کردم دلت شده -

 ! ارزن قد



  

 : ازش جدا شد و جواب داد ررضایام

 ! شد ی، قد ارزن هم م یومدیاگه نم _

 یتو دیدست آرام رو گرفت و اونو کش بعد

 یی. آرام همراهش رفت و بعد دو تا اطیح

 . تخت مفروش نشستن یلبه  یرو

 : گفت ررضایام

 ! یمون یمامان گفت چند روز م -

  

 : با لبخند سرشو تکون داد آرام

 ! اوهوم ! رفته مسافرت -

 کجا ؟ -



 ! ییجا هیکنه ؟ ...  یم یچه فرق -

 یبرگشت ، ازش واسم امضا م یوقت -

 !؟ یریگ

  

 اریاخت ینگاهش کرد و بعد ب رتیبا ح آرام

 : ادامه داد ررضای. ام دیخند

 یخو ؟ مگه از آدم معروفا امضا نم هیچ -

 یقائد یامضا از مهت کی؟ ... من  رنیگ

 یمدرسه م یدارم . دوستام تو هم

 ازم کش برن امضاشو ! ... تازه ، خواستن

 یتونم ه یکه دامادمونه ! م یحاتم فراز

 ! بچه محل بفروشم نیازش ب رمیبگ امضا



  

 که ادیز نقدریشد ، ا دتریآرام شد ی خنده

 . کرد سیچشماش رو خ یتو اشک

 : دستش رو تکون داد و گفت همزمان

 یجد ی! ... نر ریام یاریدر ن یخز باز -

 ! یریازش امضا بگ یجد

 !چرا خو ؟ -

 یبگه . در باز شد و مل یزیخواست چ آرام

 کی...  اطیح یتو دیسرک کش خانم

  

 یصورتها نیب دینگاهش چرخ لحظه

 : بچه هاش ، بعد گفت خندون



 جواب ایزنه ، ب یزنگ م تیآرام ، گوش -

 ! بده

 و ینگاه و چهره اش همچنان جد حالت

 بود . آرام سرش رو تکون یقابل دوست ریغ

 خواست ینم ی... البد فراز بود . ول داد

 که خونه یرو بده . اون چند روز جوابش

 خواست تمام آثار یفراز نبود ، دلش م ی

  

 فکرش رو از یرو محو کنه . حت حضورش

 . سرش محو کنه یتو

 با ررضایخانم برگشت داخل ... ام یمل

 : آهسته گفت ییصدا



 حرفت شده ؟ یبا مامان مل -

 جواب بده ... مکثش یموند چ آرام

 : ادامه داد ررضایشد که ام یطوالن

  

 ! من که باهاش قهرم -

 چرا ؟ -

 یکه تو عروس یآخه ... از روز یدونینم -

 بداخلق شده ! همه اش با یلی، خ یکرد

 کنه ! تازه بهم قول داده بود یدعوا م من

 که بشه ... دوچرخه ام رو عوض تابستون

 . حرفش ریکنه . االن زده ز یم

 چقدر گرونه دوچرخه ؟ یدون یم -



  

 ... کلس ستیکه ن یکیاصل دوچرخه  -

 بداخلق یلیذاره برم . خ یهم نم تکواندو

 دونم به خاطر ی... همه اش هم م شده

 ! توئه

#۲۹۱ 

 دستش ... ادامه یآرام رو گرفت تو دست

 : داد

  

 دونم اگه تو حالت خوب بشه ، یم -

 ... ! شه یهم مثل سابق م یمل مامان

 بکنم که تو حالت بهتر بشه ؟ دیبا کاریچ



 ینگاه کرد تو ینیبا لبخند غمگ آرام

 تونست بگه ؟ یم یبرادرش . چ یچشمها

 صادقانه با خودش فکر کرد واقعا در اون ...

 تونست حالش رو خوب یم یچ تیموقع

 ؟ کنه

  

 شد یاگر م دی! شا یچی... واقعا ه یچیه

 یکرد و زمان رو به عقب بر م یکار

 که همسن یی... به اون روزا گردوند

 ... رضا ریمثل ام الیخ یبود ... ب ررضایام

 که ییشد . همون روزا یخوب م حالش

 یرفت تو یاز امتحانات و مدرسه م فارغ



 یخدا خدا م ای...  یدوچرخه سوار کوچه

 مادرش پول کلس زبانش رو جور کرد

 . ... کنه

  

 که در دوباره باز شد و دیکش یقیعم آه

 . اونا شیخانم باز برگشت پ یمل

 ! گم تلفنت رو جواب بده یآرام ... م -

 ! بنده خدا کار واجب داشته باشه دیشا

 !؟ یکن یلج م چرا

 . آرام رو دستش گرفته بود لیموبا ندفعهیا

 یرو یزورک یو لبخند دیکش یپووف آرام

 . نشوند لبش



  

 با من یخب مامان جون ! آخه ک یلیخ -

 تونه داشته باشه ؟ یواجب م کار

 بلند شد و به سمت مادرش رفت همزمان

 یم دهیرو ازش گرفت . ند لشیموبا و

 حدس بزنه که فرازه ... و بله ، فراز تونست

 ! بود

 : خانم گفت یمل

 ! تو خونه ایرضا ... ب ریام -

  

 زودتر رفت و پشت دِر مشّجر خودش

 ستادیپاهاش ا یرو ررضایشد . ام پنهان



 : آرام به سرعت گفت که

 !... کجا ؟ رینرو ام -

 : گفت ررضایرد تماس کرد . ام و

 ؟ ید ینم لتویجواب موبا -

  

 ... لشیموبا ینگاه کرد به صفحه  آرام

 لبخند یتماس از دست رفته . زورک هشت

 : زد

 ! ها ینگ یبه مامان مل ینه ، ول -

 تخت یکرد و رو لنتیرو سا لشیموبا و

 نا مفهوم ینطوریهم ررضای. ام انداخت

 ی... آرام توپش رو از رو کردیم نگاهش



 نیزم یرو دیبرداشت و چند بار کوب نیزم

. 

  

 یم بالیمن فکرامو کردم ... فقط وال -

 !؟ یا هیحالم رو بهتر کنه ! پا تونه

 یگل و گشاد یزد ... خنده  یچشمک

 . نشست ررضایصورت ام یرو

 ! میبزن بر -

 . ... آرام توپ رو به طرف اون پرتاپ کرد و

**** 

  

#۲۹۲ 



**** 

 بار پنجاه و دوم یزد ... برا یزنگ م داشت

 زد و آرام کم کم به مرز یزنگ م داشت

 . شد یم کینزد یوونگید

 و اون لشیموبا یکرد به صفحه  نگاه

 شهیخرده ش نیبدون اسم که ع ی شماره

 سوزوند و آزار یچشم هاشو م ی هیقرن

  

 دو تا ونیداد ... بعد سرش رو م یم

 . گرفت و فشرد دستش

 پاسخ ... پنجاه و دو یو دو تماس ب پنجاه

 و یکه س امکیو شش پ ی... با س تماس



 یم یتاشون فقط اسم آرام بود ... تا ک دو

 ؟ رهیبگ دهیاونو ناد تونست

 پنجاه و یبرا یبرا لیموبا زیو زیو یصدا

 بلند شد ... آرام تحمل از دست داده سوم

  

 و پر دینوار سبز کش یانگشتش رو رو ،

 : و متنفر جواب داد خشونت

 ؟ هیها ؟ چ -

 : فراز ... و آرام ادامه داد سکوتِ 

 یبهم ؟ وقت یزن یزنگ م نقدریچرا ا -

 خوام ینم یعنیدم ،  یرو نم جوابت

 ی؟ نم یفهم یرو بشنوم ! ... م صدات



 ! خوام

  

 هم سکوت فراز ... آرام حرص زده باز

 : دیتوپ بهش

 که یزنگ زد نهمهی؟ ... ا یچرا ساکت -

 ! ! ... خب ، منتظرم ... بگو یبگ یزیچ هی

 یرو یزی... چ یدی، تهد یاگه حرف ...

 یهست یعصبان یلیمونده بگو ! ... خ دلت

 یدون یدم ؟ ... م یجواب تلفنت رو نم که

 یم تیعصبان نکهیبرم از ا یلذت م چقدر

 ... ؟ کنم

  



 ! سلم -

 آرومش ... اونقدر که محترمانه و نرم سلم

 سبک بود ... آرام ناگهان از اون حرارت و

 ... افتاد . انتظارش رو واقعا  نداشت سابق

 اریتمام ع یجنگ لفظ کی یرا برا خودش

 کرده بود . بزاق دهانش رو قورت داد آماده

 : و فراز ادامه داد ...

  

 کردم ، تتیاگه با تلفن کردنام اذ -

 خواستم اعصابت یخوام . نم یم معذرت

 ... م ، فقطخرد کن رو

 : لحظه سکوت کرد ... باز ادامه داد کی



 ! نیدلم تنگ شده بود برات ! هم -

 . رونینفس لرزونش رو فوت کرد ب آرام

 آرام ؟ ... چقدر یتنگ شده بود برا دلش

 . مگه دیرس یو مضحک به نظر م بیعج

  

 گفتن دل به دل راه داره ؟ ... پس ینم

 فراز دلتنگ نشده بود ؟ یآرام برا چرا

 : لبهاش رو داغ کرد یشخندین

 یتو یتون یم یتا کِ  نمیخوام بب یم -

 قراره ی؟ ... تا کِ  یارینقش دووم ب نیا

 یاز من و حرفام ناراحت نم یبد نشون

 ... ؟ یش



  

 یم یمگه تو حرف ناراحت کننده ا -

 !؟ یزن

 یش یروز تو هم خسته م هی یدون یم -

... 

 ها یرو بشنوم تمام خستگمن صدات  -

 ! ره یتنم در م از

 ... سکوت کرد آرام

  

#۲۹۳ 

 تونست اونو تصور یسکوت کرد ... م آرام



 یهتل رو یتو یتختخواب یکه رو کنه

 از بالش ها و ناز بالش ها لم داده و یانبوه

 یدستش داره دود م یتو یگاریس البد

 ی. فرسخ ها دور بودن از هم ... ول شه

 . شد گاریس یاش ناگهان پر از بو شامه

 واقعا  دوست دارم بدونم چرا جواب یول -

 !؟ هی؟ مشکل چ ید یرو نم تلفنام

  

 تونست یم یپلک زد ... حت یبه نرم آرام

 . لحن فراز حس کنه یرو تو لبخند

 جواب دیبا یبهم دستور داد نکهیا یبرا -

 ! متنفرم دنی! ... من از دستور شن بدم



 اگه خواهش یعنی؟!  نهیا مشکل فقط -

 ؟ ید یازت ... جواب م کنم

  

 ... ! من دوست ندارم صدات رو بشنوم -

 خواد ی... دلم م یستیکه ن یچند روز نیا

 ! یمحو شد میکنم از زندگ تصور

 ... نرم فراز یخنده  یصدا

 ! تازه الیمحو بشم ؟؟ ... چه خوش خ -

 یبعد یخوام دفعه  ی... م یندار خبر

 ! رمیتماس بگ یریتصو

  

 زد ... فراز یزیحرص آم شخندین آرام



 : گفت

 که دستم ازت کوتاهه فیآخ آرام ... ح -

 ... واگرنه ،

 !؟ نهیبه آ یدیکوب ی؟ ... سرمو م یچ -

 ؟ نهیبه آ دمیمن سرت رو کوب -

 ! با  یتقر -

  

 ! پس نه کامل   -

 : دیکش ینفس تند آرام

 ! حق به جانب بودنت متنفرم نهمهیاز ا -

 خب خدا رو شکر فقط از حق به جانب -



 ! یمتنفر بودنم

  

 سرش دو تا شاخ یکرد رو یحس م آرام

 و صبر یحجم از سر خوش نیاومده ... ا در

 تونست باور کنه . کم یدر مورد فراز نم رو

 هیتیکرد فراز دو شخص یداشت فکر م کم

 با  یاومدن تقر ریکه به خاطر د یکس ...

 نازش رو ینطوریزده بود ... حاال ا کتکش

 ، ناشیتوه یو در برابر همه  دیکش یم

 . ... کرد یم محبت

 : که گفت دیفراز رو شن یصدا باز

  



 بعد نیآرام . از ا میبذار یقرار هی ایب -

 ، تو زنمیبار زنگ م کیهر شب فقط  من

 . همون دفعه اول جوابم رو بده هم

 ... خاطر امیدر م یمنم از دلتنگ ینطوریا

 ! شهیشما هم کمتر مکدر م نینازن

 دیکش ی؟! ... آرام نفس تند نینازن خاطر

 نیبا زجر ته دلش اعتراف کرد که از ا و

 . " خوشش اومدهنی"خاطر نازن بیترک

 یخارج م دیاز دهان مج بیترک نیا اگر

 ینیریدونست با چه کلمات ش ی، م شد

  

 فراز بود ... و نیا یرو بده . ول پاسخش



 رو یمحبت و نرمش چیه اقتیل یلعنت فراز

 . نداشت

 : خشونت گفت با

 ! من گفتم یستیمتوجه ن نکهیمثل ا -

 یخوام صدات رو بشنوم ... حت ینم که

 خوام ! االن هم یبار در روز هم نم کی

 ... دوارمیکنم و ام یم قطع

  

 : حرفش ونیم دیدو فراز

 تو ، من دلمقطع نکن آرام ... بر عکس  -

 یوقت یخواد صدات رو بشنوم ! حت یم

 ... ید یم فحش



 که یهست یریآدم پست و حق یلیخ -

 ... من ی! ...ول یندازیدست م منو

 : دیدوباره وسط حرفش پر فراز

  

 ! ید یجان ! چه قشنگ فحش م یا -

 ! بازم بگو ...

 ! سکوت کرد ... واقعا  کم آورده بود آرام

 در اون دیبگه . شا یچ دیدونست با ینم

 بود که تماس رو نیکار هم نیبهتر لحظه

 مرموز بهش ییروین یکنه ... ول تموم

 یارتباط رو نم نیتموم شدِن ا ی اجازه

 . داد



 : صداش کرد فراز

  

 ... آرام ؟ -

 : سکوتش رو نشکست ... فراز گفت آرام

 ... !؟ یکن تیکه منو اذ یزن یحرف نم -

 نفس هات رو هم یمن صدا یدون یم

 !دارم ؟ دوست

#۲۹۴ 

  

 : ناباور لب زد آرام

 ! فراز -



 !نفس فراز ؟ -

 . ... بلفاصله تماس رو قطع کرد آرام

 شد ... به خدا قسم که یم وونهید داشت

 بود ! صورتش داغ شده و یوونگید نیا

 لیهاش به شماره افتاده بود . موبا نفس

  

 تختخوابش پرت کرد و به سرعت یرو رو

 . جا بلند شد از

 کیمقابل پنجره رو با  ختهیآو ی پرده

 پس زد ، پنجره رو باز کرد و بعد حرکت

 ... دینفس کش قی... عم رونیشد ب خم

 خنک شب ی حهیهاشو بست و را چشم



 . دینفس کش قیعم رو

  

 در لحن یزی... چ یی... جادو یسحر

 ... کرد یم خکوبشیفراز بود که م یصدا

 ! کرد یکرد ... رامش م یم گرمش

 یکه آرزو ادیمتنفر بود ... اونقدر ز ازش

 ... صداش ، ایخدا یرو داشت . ول مرگش

 ! کار دستش بده دیترس ی... م کلماتش

 باز کرد و نگاه درد آلودش رو دوخت چشم

 یصفحه  یقرص ماِه کامل که تو به

  

 لب ری... . ز دیدرخش یشب م یمشک



 : کرد زمزمه

 ی... محسن ... بابام ... مامان ملارمغان  -

 ... خدا ...

 کی نیپشت فراز در اومده بودن ... ع همه

 تا دنیجنگ یتازه نفس براش م لشگر

 نبرد بشه . و آرام که تنها و نیا روزیپ

 سنگر خودش پناه گرفته یشده تو ریتحق

  

 کلمات فشنِگ ششم دیترس ی... و م بود

 . ... باشن

 یچشماش . صدا یحلقه بست تو اشک

 دوباره بلند شد ... البد باز لشیموبا زنگ



 . فراز بود هم

 و متنفر ی، عاص یچرخوند ... زخم سر

 ... بعد به سرعت به لیکرد به موبا نگاه

 رو برداشت و تماس لیبرگشت . موبا عقب

 : بر قرار کرد رو

  

 ؟! ... چرا دست از هی؟ چ یلعنت هیچ -

 خوام صدات ی؟ ... نم یدار یبر نم سرم

 ... خوام یبشنوم ... نم رو

 گوشش ، یتو دیچیپ ییبعد صدا و

 ... بود یقیموس کی یکرد ... صدا ساکتش

. 



 اش خارج نهیبا زجر و اندوه از س نفسش

 تختخواب ، سرش رو ی. نشست رو شد

  

 ... و چشماش رو بست واریبه د چسبوند

 ، پر حقارت و دردمند ... گوش کرد خسته

 ... یقیموس یصدا به

 تو یآن شال سرخ تو ... موج موجِ مو شال

 یدور رو باستیحادثه ... چه ز نیتر نرم

 تو

 تو ی... شاهکاِر رو نیبه آخر نیآفر

 اندوِه تو باستی... چه ز یاوجِ سادگ یتو

 تو شیواژه ها ... اللند در پ نیکه ا یوا



  

 هم ستی... که فردا ک هیچه بد زخم آه

 ... تو آغوش

*** 

#۲۹۵ 

*** 

 یخونه  یسوم از اقامِت آرام تو روز

 . ... شروع شده بود شیپدر

  

 گهیمدت به جز شب اول ، د نیا یتو

 با فراز صحبت نکرده بود . فراز چوقتیه

 یزد ، ول یبهش زنگ م یگاه همچنان



 کرد یداد . فکر م یجوابش رو نم آرام

 کنه و سکیر دینبا یطیشرا چیه تحت

 . رو در معرض ضعف قرار بده خودش

 تن نیروئ ارِ یذهنش داستان اسفند یتو

 بیکرد که تمام بدنش آس یمرور م رو

 از چشم هاش . خدا ریبود ، به غ ریناپذ

 یآدمها نقطه ضعف یدونست که همه  یم

  

 نقطه ضعف آرام هم گوش دیو شا داشتند

 ! بود هاش

 ! هووف

 رو ونیزیو کنترِل تلو دیکش یقیعم نفس



 و مشغول عوض کردن کانال ها برداشت

 کرد ، یکمتر به فراز فکر م ی. هر چ شد

 ! بهتر بود براش

 آرام ؟ -

  

 خورد و به یخانم ، تکون یمل یصدا با

 ... مادرش پشت سرش دیچرخ عقب

 بود دهیپوش یبود ، مانتو و روسر ستادهیا

 ساق دستش یهم رو شیچادر مشک و

 . بود

 : کرد لبخند بزنه یسع آرام

 جانم ؟ -



  

 یزیکنم . تو چ دیخر رونیرم ب یمن م -

 ؟ یخوا ینم

 ! رم ی؟ ... من م یبخر یخوا یم یچ -

 : جوابش رو داد یخانم با سرد یمل

 ! الزم نکرده ... خودم هنوز پا دارم -

  

 به سمت در رفت . آرام کم طاقت از قهر و

 مادرش دنبالش رفت و یروزه  سه

 . هوا دور گردن اون انداخت یب دستاشو

 ... دی... ببخش دیمامان جونم ، ببخش -

 ! دیببخش



 به طرف اون یخانم سرش رو کم یمل

 . نگاهش کرد ریو متح چرخوند

 ... یدار یچ -

  

 بچگانه یوسط حرفش و با لحن دیدو آرام

 : پر تمنا گفت و

 ماچم کن ! ... عشقم ... ماچم کن تو رو -

 ! خدا

 یبار تو نیاول ی... برا دیخانم خند یمل

 که یسه روز ، صورتش از همون مهر اون

 یداشت ، گرم شد ... بعد گونه  شهیهم

 : گفت یو به شوخ دیرو بوس آرام



  

 یشد یماچ ... حاال راض نمی، ا ایب -

 !گنده ؟ خرس

 : دینرم مادرش رو دو بار بوس یگونه  آرام

 ! باز پرداخت ماچت با بهره اش نمیا -

 ! شد ، بذار برم رمی... آرام د یوا یا -

  

 آرام رو از یموفق شد دست ها بلخره

 گردنش باز کنه ... خنده هنوز پخش دور

 : بود . آرام گفت صورتش

 ی... بگو چ یکرد یخب حاال که آشت -

 ! ، خودم برم بخرم یخوا یم



 ... خوام یم میاطیخ یخرت و پرت برا -

 ! تو زایچ نیو صابون و ... هم یرنگ نخ

 کمک یخوا ی! ... م یبخر یتون ینم

 ! ، ناهار بار بذار یکن

  

 گفت و باز هم گونه ییچشم بلند باال آرام

 . دیمادرش رو بوس ی

 خانم که از در خارج شد ... آرام هم یمل

 به اطراف یو نگاه دیکش یقیعم نفس

 بلخره تونسته نکهی. سرخوش از ا انداخت

 مادرش رو بشکنه ... موهاش رو خی بود

 بار باز کرد و دوباره محکم پشت کی



 بست ... بعد راه افتاد سمت سرش

 . آشپزخونه

  

 . کرده بود یهوس قرمه سبز دلش

 زریفر یها رو از تو یها و سبز گوشت

 . شد یآورد و مشغول آشپز رونیب

 سرش گرم بود ... فارغ با  یتقر یساعت کی

 لب ریکرد و ز یم یآشپز ایتمام دن از

 . ... خوند یم یا ترانه

 خوبم بخون تا بخونم ... ماِه من یصدا هم

 ! ... بمون تا بمونم یهست تو

  



 خورشت یقابلمه  یها رو تو یامان مویل

 یو در قابلمه رو بست . بعد چرخ انداخت

 دی... ساالد کاهو هم با خچالیبه سمت  زد

 . کرد یم درست

 هیجا پر از ستاره ...  هیجا ابره آسمون  هی

 تو یباره ... ب یجا م هیآسمون  هیآفتاب جا

 ... و غم گرفته است یهمه جا ابر اما

 ... زنِگ خونه یصدا

  

 یساکت شد و سرش رو از تو بلفاصله

 دیآورد . فکر کرد شا رونیب خچالی

 . ... برگشته دیکه از خر مادرشه



 به سمت دیدرنگ دو یلحظه ا بدون

 . فونیآ

 ؟ هیک -

 ! ی؟ ... آرام ربان یمنزل خانِم ربان -

  

 ! دییبفرما -

 ! سفارش آوردم براتون -

 وار باال کیآرام ، اتومات یابرو یلنگه  کی

 . دیپر

 !؟ ی، چه سفارش دیببخش -

  

 ، دی! ... لطف کن هیحاتم یاز طرف آقا -



 ! دم در دیاریب فیتشر زودتر

#۲۹۶ 

 : زد ... بعد گفت یپلک یبه نرم آرام

 ! امیاالن م -

 . رو گذاشت فونیآ یگوش و

  

 ... باز چه یبسته ... از طرف فراز حاتم کی

 راه انداخته بود ؟ ... باز قرار بود یباز

 !کنه ؟ کاریچ

 ... واقعا  دلش دیکش یقینفس عم آرام

 یباز کنه ، ول کیپ یخواست درو برا ینم

 یجالباس یمادرش رو از رو یرنگ چادر



 . و از خونه خارج شد برداشت

  

 گله گشاد ... لخ لخ یها ییاون دمپا با

 . کرد و درو باز کرد یرو ط اطیح کنان

 ی قهیبود ، با جل ستادهیپشت در ا یمرد

 کیدستش  یو کله کپ ... تو یخبرنگار

 دیشکل و بزرِگ سف یلیمستط ی جعبه

 یداشته بود . به آرام نگاه کوتاه نگه

 : و گفت انداخت

 ؟ دیشما هست یخانم آرام ربّان -

  

 به جعبه انداخت و سرش یجینگاه گ آرام



 . تکون داد رو

 ! خودمم -

 ... خدمت شما ! فقط لطف دییبفرما -

 ! دیامضا بزن دویرس نیا دیکن

 مرد یانگشتا نیرو از ب کیخودکار ب آرام

 کج و یحواس امضا یو ب دیکش رونیب

  

 دفترش ثبت کرد . بعد جعبه یتو یمعوج

 . ازش گرفت و درو بست رو

 سرعت برگشت و خودش رو به تختِ  به

 تخت یرسوند و جعبه رو رو اطیح یتو

 ... گذاشت



 که دورش دیو سف کیش یجعبه  کی

 شده بود و دهیچیپ یبنفش رنگ رِ یحر ربانِ 

 یرنگ ییو طل کیجعبه پلِک کوچ یرو

  

 پلک رو یبود ... آرام خم شد و رو نصب

 ! ی: گل بهشت خوند

 جعبه یتونست حدس بزنه تو یم حاال

 ! کشه یانتظارش رو م یچ

 خورده بود زیموهاش ل یرو که از رو چادر

 شونه هاش افتاده بود رو کامل از یرو و

 تخت یدسته  یدر آورد و رو سرش

 . بعد خودش هم نشست و با انداخت



  

 رباِن دور جعبه رو باز کرد و بعد اطیاحت

 ... در جعبه رو هم

 . ... بند اومد نفسش

 به رنگ بنفش یشاخه گِل رِز هلند پنجاه

 ییبای! گل ها ز رینظ یو ب بایز قتا  یحق ...

 داشتند و عطرشون اونقدر یالعاده ا خارق

 . کرد یبود که آرام رو مدهوش م یعال

  

 . ... وجود داشت یدیگلها پاکت سف کنار

 پاکت رو دیلرز یکه م ییبا انگشت ها آرام

 و مهر و مومش رو باز کرد . کاغذ برداشت



 ... پاکت در آورد و تاشو باز کرد یاز تو رو

. 

 یآشنا ... اون رو قبل  تو یخط دست

 تمامِ  یبود ... رو دهیثبت ازدواجش د دفترِ 

 نوشته یدر پ یبه صورت منظم و پ صفحه

 ! : دوستت دارم بود

  

 هم دی"دوستت دارم" صد بار ... شا نیا و

 . تکرار شده بود شتریب

 نفس لرزانش رو فوت کرد ... جمجمه آرام

 . کاغذ دیکش یم ریمجهول ت یاز درد اش

 حهیجدا از را ییداد ... بو یم یخاص یبو



 . بنفش یرزها ی

 ... اش چسبوند ینیرو باال برد و به ب اون

 ! ادکلِن فراز بود یبو

  

#۲۹۷ 

 . ... آرام تند شد ینفس ها تمیر

 رو دوباره عقب گرفت و با بغض و کاغذ

 شد به تمام دوستت دارم رهیخ یتوز نهیک

 که انگار با عطر فراز ادغام شدن ییها

 به اشک نشسته یچشم ها یو جلو بودن

 . دنیلرز یم اش

  



 انگشتاشو مشت کرد و کاغِذ معطر پر هوی

 دستاش مچاله کرد نیدوستت دارم رو ب از

 ازش یدفاع بود ... کار یدر برابر فراز ب . ...

 عشقش رو نکهیاومد ، به جز ا ینم بر

 ... تنها راه انتقام بود دیشا نی. ا رهینپذ

 . راه نیراه و بهتر تنها

 مچاله شده رو رها کرد و بعد با کاغذ

 یگلها رو پرتاپ کرد رو یجعبه  دستش

 یباز هم انگار کاف ی. ول اطیح سنگفرش

  

 به جعبه زد ... و ی... بلند شد و لگد نبود

 ... یا گهید لگد



 و کف ختهیر رونیرز از جعبه ب یگلها

 پخش و پل شده بودن که آرام به نیزم

 یلبه  دهیتلو تلو خورد و نفس بر عقب

 دستاش ونینشست . سرش رو م تخت

 . ... و محکم فشار داد گرفت

 ... کرد جمجمه اش ورم کرده یم احساس

 ی، بغض ... از همه  یخشم ، ناتوان از

  

 مغزش حک شده یکه تو یلعنت خاطراتِ 

 . ... آماس کرده بودند و

 دیتخت نشسته بود که مج نیهم یرو

 شونه هاش انداخت ... و یرو رو کتش



 . ... کرد بهش ... و لبخند زد نگاه

 ! صد سال گذشته بود از اون شب انگار

  

 و تنش رو دیتخت دراز کش یرو آرام

 وار درهم مچاله کرد ... انگار که از نیجن

 . برد یرنج م یمیوخ دردِ 

 رفتن ، یم یکاش آدم ها وقت یا

 ! بردن یرو هم با خودشون م خاطراتشون

 یساده تر م بیتحمل مصا دیشا ینطوریا

 ! بود

 یزندگ یتو یدیمج چوقتیکاش ه یا

 یراحت تر م دینبود ... اون وقت شا آرام



  

 ازار و اذیت. با  ادیکنار ب نهایا یبا همه  تونست

 شیکه بهش شد ... با ازدواج اجبار یسخت

 یخوره روحش رو م نیکه ع یریبا تحق ...

 . ... پاشوند یو از هم م خورد

 که بر سرش اومده ییها بتیمص ی همه

 ! بود چیه شیدر برابر حس دلتنگ بود

 جمله ی... برا دینگاه مج یبرا یدلتنگ

 یآورد ، ول یکه به زبون م یساده ا یها

 دونست که از تماِم ابراز علقه یخدا م ...

 ! تر بود نیفراز دلنش متِ یگرونق یها

  



 کلس رو یبه سخت یلیبدون تو خ "

 کنم ! ... همون وقتا که شاگردم یم تحمل

 یتو یواشکی، ازت خوشم اومد ...  یبود

 ! کردم دایها گشتم و آدرست رو پ پرونده

 یهست یمن عال ی... برا یهست یتو عال ...

 یم شهیکه هم یهست یزیهمون چ !

 " ... ! خواستم

*** 

 ! آرام ! ... آرام جان ، مادر ... بلند شو -

  

 شونه اش و یکه نشست رو یدست

 چشم باز یداد ... آرام به سخت تکونش



 و بعد از هجوِم نور آفتاب دوباره کرد

 . هم فشرد یرو پلکاشو

 : خانم گفت یمل

 آفتاب یتو نجایبلند شو مامان ... ا -

 ! یش ی، خون دماغ م یدیخواب

  

 و یو بعد با سست دیکش یا ازهیخم آرام

 خودش رو جمع و جور کرد و سر یتنبل

 خوابش یکِ  دینشست . اصل  نفهم جا

 . دیبود ... پشت پلک هاشو مال گرفته

 !؟ یبرگشت یسلم ! کِ  -

 یتوئه که بو یغذا نیحاال ! ... ا نیهم -



 !؟ دهیچیمحل پ یتو سوختنش

 : دیاز جا پر کدفعهی آرام

  

 ! سوخت می... قرمه سبز یوا یا -

#۲۹۸ 

 فشنگ نیکه آرام ع دیخند یخانم م یمل

 خونه و یتو دیمقابلش رد شد و دو از

 رو به اجاق گاز رسوند ... آب خودش

 هنوز نسوخته یته گرفته بود ، ول خورشت

 . بود

  

 یکرد تو یپارچ آب رو برداشت و خال آرام



 ! غذا

 ییها هینور ، سا میخاطر تابش مستق به

 یچشماش رو گرفته بود و نم یجلو

 . دوباره در نهیرو بب یزیدرست چ تونست

 یرو گذاشت و بعد کف دستاشو رو قابلمه

 . چشماش فشرد تخم

 ... و دیرو شن اطیباز شدن در ح یصدا

 . ... شوخ مادرش رو یصدا بعد

  

 یکنه ... چه آش شله قلمکار ریخدا بخ -

 ! ناهار امروز بشه

 . دیبسته خند یبا چشم ها آرام



 نسوخته می! قرمه سبز یبهم دروغ گفت -

 ! بود

 و خواست حرفش رو دیبه عقب چرخ بعد

 بده ... که سر جا خشکش زد . جعبه ادامه

  

 کانتر بود ... مادرش یگلها رو دیسف ی

 جمع کرده اطیگلها رو از کف ح ی همه

 جعبه گذاشته بود . کاغذ یو دوباره تو بود

 یهم دوباره صاف شده و تا شده رو نامه

 . قرار داشت گلها

 ی... نفرِت تند دیلب آرام ماس یرو خنده

 یقلبش . مل یبه جداره ها دیکش پنجه



 : نگاه دخترش شد رییمتوجه تغ خانم

 !شده مامان جان ؟ یچ -

  

 دیچرخ یمقدمه ا چیبدون ه کدفعهی آرام

 رو باز کرد ... بعد در نتیکاب نیدر اول و

 . رو یدوم

 ... خونه ؟ یتو یاونا رو آورد یچ یبرا -

 !دق دادن من ؟ ی نهیبشن آ یخوا یم

 گل با نایمامان ؟! ... ا هیدق چ ی نهیآ -

 ، نعمت خدان ! ... گناه داشتن طراوتن

 ! لگد مال بشن اطیح کف

  



 ! به درک ! ... به درک -

 و سراغ دیها رو محکم بهم کوب نتیکاب در

 : دیخانم پرس یرفت ... مل یبعد

 !؟ یگرد یم یدنبال چ -

 آشغاال نیزباله ها کجاست ؟ ... ا سهیک -

 ! بذارم دم در دیحاال با نیهم رو

  

 !واه ... آرام ؟ -

 یها سهیکشو رول ک یبلخره از تو آرام

 سهیک کیکرد . با نفرت  دایرو پ زباله

 یرو یتسلط چی. ه ستادیو صاف ا دیکش

 دیب نیبدنش ع ینداشت ... همه  خودش



 خانم خودش رو به اون ی. مل دیلرز یم

 . و دستاشو گرفت رسوند

 نمی... بب ریآروم بگ قهیدق هیآرام جانم ،  -

 ! دِل مادر زی! ... عز چته

  

 ! خوام یآشغاال رو ! نم نیخوام ا ینم -

 خوام یکه مال فراز باشه رو نم یهر چ ...

! 

 : زد غیج

 ! خوااام ینم -

 . ... بعد ناگهان بغضش درهم شکست و



  

#۲۹۹ 

 . ... بعد ناگهان بغضش درهم شکست و

 شده ... کف کسانی... با خاک  خسته

 کرد هیگر یها یها زانو زد و ها کیسرام

 : خانم گفت یمل .

 فدات ینکن ... اله هیباشه مادر ، گر -

 یتو زمیر ی... االن همه اش رو م بشم

  

 از بس ی! ... قربونت بشم ، کور شد سهیک

 ! ری... آروم بگ یکرد هیگر

 ی سهیخانم ک یزد که مل یزار م آرام



 و دیکش رونیانگشتاش ب نیرو از ب زباله

 یگلها رو تو یو دستپاچه جعبه  تند

 انداخت . آرام سرش رو گذاشته بود سهیک

 کرد که یو هق هق م یزانوها یرو

 . شد مادرش کنارش نشسته متوجه

  

 نکن ! ... قربون هیمن ، مادر ... گر زیعز -

 ... نکن شیبشم ! ... دلم رو ر اشکات

 ! نکن هیگر نقدریا

 . افتاده بود هیخانم هم به گر یمل

 یسرش رو خم کرد و گذاشت رو آرام

 بود ... دلش به نیمادرش . غمگ ی شونه



 . گرفته بود ایتمام دن ی اندازه

  

 دخترش رو نوازش کرد یخانم موها یمل

 کار نی... اونقدر با صبر و تحمل ا دیبوس و

 آرام ی هیتکرار کرد تا کم کم گر رو

 . کرد فروکش

 زنگ خونه که بلند شد ... آرام یصدا

 یلب ریخانم ز یبه خودش داد . مل یتکون

 : گفت

 ! ررضاستیحتما  ام -

  

 مادرش یشونه  یسرش رو از رو آرام



 ... خانم رفت تا درو باز کنه ی. مل برداشت

 آشپزخونه یبعد برگشت تو ی قهیدق کی

 نگاه کرد به آرام که هنوز کف آشپزخونه .

 کرد ، ینم هیگر گهیبود و اگرچه د نشسته

 یبه نظر م شهیتر از هم نیغمگ یول

 . ... دیرس

 غِم جگر یشرحه شرحه شد برا قلبش

 . ... اش گوشه

  

 یلیخ ررضای... ام زمیآرام جان ، عز -

 خوره ! ... نذار غم به دل یتو رو م ی غصه

 ! نهیبچه بش نیا



 تکون یسرش رو به حالت نا مفهوم آرام

 یرو دیخانم کف دستش رو کش ی. مل داد

 : اون و اشک هاشو پس زد صورتِ 

 به صورتت بزن ... پاشو قربون یپاشو آب -

 درست یزیکه چ هیماهت ! با گر شکل

  

 یبرم م یگل رو م نیشه ! ... منم ا ینم

 ! دم در ذارم

 یآرام رو گرفت و کمکش کرد از رو یبازو

 کبلند شه . آرام دست به کمِر خش نیزم

 یاش گرفت و به طرف در رفت ، ول شده

 رو عوض مشی... تصم ستادیسر جا ا بعد



 سهیو دوباره برگشت و رفت سراغ ک کرد

 . گلها ی

  

 در یوونگیکه باز هم د دیخانم ترس یمل

 . ارهیب

 رونیب سهیک یآرام کاغذ نامه رو از تو یول

 نکهیو کمر صاف کرد و بدون ا دیکش

 . ... اتاقش یتو دیبده ... دو یحیتوض

*** 

#۳۰۰ 

*** 

  



 بود ... آرام نشسته بود یآروم و ساکت عصر

 هدف یرو ب یو کتاب شعر زشیم پشت

 . ... زد یم ورق

 . کتاب رو بست ، دیکش یقینفس عم بعد

 به یو کش و قوس ستادیاتاقش ا وسط

 . داد بدنش

 ابونیبود که رنگ کوچه و خ یروز چند

 یوقتش رو تو یبود ... همه  دهیند رو

  

 یبرا تیوضع نیگذروند . ا یم خون

 . آور بود عذاب

 ایبود ...  یفعال یلیدختر خ یزمان کی



 ای،  کیروبیباشگاه ا ایرفت ،  یم کلس

 انجام دادن یبرا یکار شهیکار . هم سر

 ! حاال ... هووف ی، ول داشت

 و بعد از اتاق دیبه صورتش کش یدست

 سالن یپدرش تو دنیشد . با د خارج

 بود دهیجا خورد ، چون اصل  نفهم منینش

  

 ... از مغازه اش برگشته یاون ک که

 : گفت دستپاچه

 ! سلم -

 یکلمه ا نیاول نیلبش رو گاز گرفت . ا و

 یکه از زمان عقدش با پدرش حرف م بود



 ... . احمد جا خورده نگاهش کرد زد

 یکمرنگشعِف  یرو نداشت . ول انتظارش

 : نگاهش نشست یتو

  

 ؟ یسلم بابا جان ... خوب -

 زد و به سمت دنیخودش رو به نشن آرام

 خانم ی. مل دیدو با  یکار مادرش تقر اتاق

 بود و ستادهیاتاق پر از تکه پارچه ا وسط

 رو با دقت یتازه دوخته شده ا یرنگ چادر

 زد . آرام که خودش رو پرتاپ کرد یم تا

 دست از کار یلحظه ا یاتاق ، برا یتو

 : دیکش



 !؟ یدیشده مامان ؟ جن د یچ -

  

 یبزاق دهانش رو قورت داد . دلش نم آرام

 با  یمادرش بفهمه که از پدرش تقر خواست

 باز هم اوقاتش تلخ دیترس یکرده ... م فرار

 . بشه

 ! یچی! ه یچیه -

 یدور اتاِق شلوغ زد و بعد رو یچرخ

 چرخ نشست . چونه اش زیپشت م یصندل

  

 و ادامه یگاِه صندل هیچسبوند به تک رو

 : داد



 یبرا یکار چیحوصله ام سر رفته ! ه -

 ! دادن ندارم انجام

 کت و نیا نی؟! ... بش یگفته ندار یک -

 رو سر دوزش رو بزن ... فردا هیمشک دامن

 بدم . هم سر خودت یمشتر لیتحو دیبا

 ! یشه ... هم کمک من کرد یم گرم

  

 سرش رو زونیآو یبا لب و لوچه  آرام

 خواست به مادرش یداد . دلش م تکون

 یواقعا  حال و حوصله  یکنه ، ول کمک

 : کارا رو نداشت . گفت نیا

 ایدوست دارم دوباره برم سر کار ...  -



 ! زبان کلس

 به یبیخانم از گوشه چشم نگاه عج یمل

 : انداخت آرام

  

 ! خب ... برو -

 با نوک زبونش تر کرد ، چادر تا لباشو

 یچپوند و با لحن کیپلست یرو تو شده

 : باشه ، ادامه داد یکرد عاد یم یسع که

 خونه تون کیکه نزد ییبرو بگرد ... جا -

 ، کلس ثبت نام کن ! سرت گرم باشه

 ! ... خوبه برات شهیم

  



 زد ... منظور مادرش رو یشخندین آرام

 یداد به رو حیترج یبود ، ول دهیفهم

 : . گفت ارهین خودش

 کار خوب هیکردن  دایفعل برام پ -

 یچیه گهی... د دهی! کارتم ته کش تهیاولو

 ! ندارم پول

 : دیخانم متعجب پرس یمل

 ده ؟ ینم یمگه شوهرت بهت خرج -

  

 یگردنش رو صاف گرفت و با سرتق آرام

 لب ال اله اال ریخانم ز یکرد . مل نگاهش

 بگه و یزیباز چ دیترس یگفت ... م یالله



 ... بحث شد الیخ ی. ب زهیبهم بر آرام

 : سمت در و صداشو باال برد دیچرخ

 رضا جان ؟ ریرضا ؟ ... ام ریام -

#۳۰۱ 

  

 : گفت آرام

 ! کنه یکوچه باز ی... رفت تو ستین -

 !؟ دمیرفت که من نفهم یکِ  -

 خانم یباال انداخت ... مل یشونه ا آرام

 : گرفت ینفس خسته

  



 چادرا رو ببره در نیخواستم بگم ا یم -

 ی! ... حاال که رفته تو یخانم مهدو خونه

 ! برگرده یک ستی... معلوم ن کوچه

 : دیاز خدا خواسته از جا پر آرام

 !داره ؟ یرادیخب من ببرم ! ... ا -

 : دیخانم خند یمل

  

 و پرسش آرام خانم ؟ خدا ثوابت یکین -

 ... ! ... اتفاقا  آدرسش هم سر راسته بده

 ! متهیمدرسه قد یکوچه  یتو

 : زده سرش رو تکون داد جانیه آرام



 ! شم یآماده م یرم زود یمن م -

 . ... دیدو رونیاز اتاق ب و

*** 

  

 مادرش داد ، یمشتر لیکه تحو چادرو

 از شش عصر گذشته بود . هوا یکم ساعت

 اعتدال ، آسمون هنوز روشن ... و قلب در

 یسابقه ا یبعد از روزها به طرز ب آرام

 . سبک

 و سر چرخوند و دیکش یقیعم نفس

 : مدرسه یرو دوخت به تابلو نگاهش

 ! هیسم یدخترانه  رستانیدب



  

 رستانیدب نیسال کامل هر روز به ا سه

 ساعت نیرفت ... بهتر یو م ومدی یم

 ... با دوستاش یعمرش بود ، همراه یها

 ! ریبخ ادشی

 یو مقنعه  یمانتو شلوار سورمه ا با

 یکه بندها یقرمز رنگ یو کوله  یمشک

 خدا به ی شهیو ول داشت و هم شل

 ... بود زونیگنده آو یدیجاکل کی پشیز

 تا آرنج یها نیفرق کجش و آست یموها

  

 هر روز به با  یمانتوش که تقر یشده  تا



 . ... خورد یاز ناظم تشر م خاطرشون

 ... ایمیک و

 سال و چند ماه ... دلش پر زد کیاز  بعد

 ! ایمیک یبرا

 نقش لب هاش شد ... پرسه یتلخ لبخند

 کرد و باز هم یطول کوچه رو ط زنون

 . ... خاطراتش مرور

  

 آدم نی، محرم تر قشیرف نیبهتر ایمیک

 یبود . تو نیزم یتمام کره  یتو بهش

 چیه یداشتن ، ول یادیز یدوستا مدرسه

 اون دو نفر قرار ونیتونست م ینم یکس



 ! هم یخواهر بودن برا نی... . ع رهیبگ

 کردن که یواقعا  تمام تلششون رو م و

 یخواهر به نظر برسن . کوله ها هیشب

 ست استفاده یمهره ا یو دستبندها ست

 کیکردن ... سر کلس با هم پشت  یم

  

 یلینشستن . وقت تعط یم مکتین

 ... گرفتن یرو سفت م گهیهمد یدستها

 ! هستن انایو د یکردن آنه شرل یم وانمود

 هم یاز اونا ، موها دیبار به تقل کی یحت

 گهیبه همد یادگاریو به عنوان  دنیبر رو

 ! دادن



 کردن تا بتونن از یهفته پول جمع م تمام

 کالباس چیساندو ابونیمارکت سر خ سوپر

 . بخرن

  

 سر باال برد و نگاه دووند به سر آرام

 وجود گهید ی... سوپر مارکت ابونیخ

 شده بود لی، حاال اون مغازه تبد نداشت

 ! زنانه شگاهیآرا کی به

 ... از ایمیک یتنگ شده بود برا دلش

 کرده بود ، رابطهکه باهاش قطع  یروز

 ساده و لذت بخش براش یزایچ یلیخ

 . شده بود تموم



  

 و پارک رفتن نمایس ییتنها گهید آخه

 و ماست پسیچ ییداد ... تنها ینم لذت

 لوازم یمغازه ها یتو ایخوردن ...  ریموس

 و صد رنگ الک تست دنیچرخ یشیآرا

 . داد یلذت نم زدن

 یکرد و فکر م یمدام فکر م ینطوریهم

 یول تیاهم یب ی... مدام خاطره ها کرد

 کرد یذهنش مرور م یبخش رو تو لذت

 یم قیدق یزد ... . اگه کس یلبخند م و

 ! کرد خل شده یفکر م دیبهش ، شا شد

  



 کینزد دیبه خودش اومد که د کدفعهی

 کِ یبوت

 . ... ستادهیا ایمیک

 از خودش ... متعجب از پاهاش که متعجب

 مکان کشونده نیدستور مغز اونو به ا بدون

 . ... سر جا متوقف شد بود

 دهانش رو قورت داد و دستش رو با آب

 یم دی. با دیشالش کش یبه لبه  استرس

  

 ، نهیاونو بب ایمیک نکهی... تا قبل از ا رفت

 گشت و یکه اومده بود رو برم یراه دیبا

 . ... خونه یتو دیچپ یهم م باز



 پاهاش باز هم بر خلف ذهنش عمل یول

 ... و اون کشوندن جلو ... . اونقدر کردن

 ... و از ستادیا کیبوت نیتریتا پشت و جلو

 شد به رهیخ کیدو سه تا مانکِن کوچ نیب

 . ... مغازه داخل

  

 تونست ی. م دیکوب یوار م وانهید قلبش

 که مشغول تا زدن چند نهیرو بب ایمیک

 ... قفسه بود یتو دنشونیلباس و چ کهیت

 یبعد سر بلند کرد ... و نگاه ناباورش تو و

 . ... افتاد ریآرام گ نگاه

#۳۰۲ 



 شد ، یآرام داشت از جا کنده م قلب

 داغش یاشک رو پشت پلک ها هجوم

  

 باز اوج ایمیک یبرا شیکرد . دلتنگ حس

 ! نه ی... ول گرفت

 ! تونه ببخشه یکرد نم یم حس

 چشم گرفت و از ایمیسرعت از نگاه ک به

 ییکنار رفت و با قدم ها نیتریو پشت

 رو عبور کرد ابونیو پر عجله طول خ بلند

 ی؟ نم یکرد ... از چ یانگار داشت فرار م .

 بد یلی! فقط حالش بد بود ... خ دونست

 ! بود



  

 بود دهیگونه اش لغز یکه رو یاشک قطره

 به سرعت پس زد و به قدم هاش باز رو

 از پشت ییسرعت داد ... که صدا هم

 : دیشن سرش

 ! آرام -

 به تن آرام یبود ! رعشه ا ایمیک یصدا

 ایمیقدم سست کرد . ک اریاخت ی... ب افتاد

  

 رو به اون رسوند و سد راهش شد خودش

 . صورتش غرق اشک بود ...

 ؟ ... تو یخواهر ینیمنو بب یاومده بود -



 دلت برام تنگ شده بود ؟ ... قراره منو هم

 ؟ یببخش

 ... به عقب برداشت یزد و قدم یهق آرام

 کنه . دلش فرار کاریچ دیبا دیفهم ینم

 ایمی. باز خواست از کنار ک خواست یم

 . دستاشو گرفت ایمیک یکنه ... ول عبور

  

 نرو آرام ... تو رو خدا ! تو رو خدا بس -

 ... ! کن

 تنها شدم ... اگه یلیمن بعد از تو خ آرام

 در حقت کردم ، ببخش ! آرام تو ییخطا

 ! منو ببخش یپرست یکه م ییبه خدا رو



 ... بعد ختیر یابر بهار اشک م نیع

 رو حلقه کرد دور گردن آرام و اونو دستش

 بدون ادراک بود ، یمجسمه  کی نیع که

 . ... هیگرفت ... باز هم گر بغلش

  

 شال یاونو رو یرطوبت اشک ها آرام

 که از یکرد . هر کس یحس م نازکش

 بهشون یبیشد ، نگاه عج یرد م کنارشون

 . اونا مهم نبود یبرا یانداخت . ول یم

 ... نیداغون . غمگ یبود ... ول جیگ آرام

 ینم گهیکرد د یدلتنگ . حس م یول

 . قهر نیا ی... سخت بود براش ادامه  تونه



 . شکنجه بود مثل

  

 سد مقاومتش در هم شکست ... . اون تمام

 حلقه کرد ، ایمیدستاشو دور بدن ک هم

 اون و یشونه  یرو گذاشت رو سرش

 . ... ستیگر یها یها

 . ... بود یخوشحال ی هیگر ندفعهیا

*** 

 . ... شده بود کیهوا تار گهید

 یدوشون نشسته بودن رو چمن ها هر

 یخال مهین ی. روبروشون پاکت ها پارک

  



 ماست کیکوچ یو ظرف ها پسیچ

 و اهیس یگربه  کیپهن بود ...  ریموس

 از یکینشسته بود و  کشونینزد دیسف

 یم سیماست رو ل یخال مهین یها کاسه

 . زد

 شده بود به آرام ، بدون پلک رهیخ ایمیک

 برگه کیزد و  ی... آرام لبخند زدن

 . دهانش گذاشت یتو پسیچ

  

 گفته ایمیرو به ک یبود ... همه چ گفته

 ! بود

 ! یکن یم یشوخ -



 ... سرش رو به چپ و راست تکون داد آرام

 : زده و ناباور گفت جانیه ایمیک

 ! یمنو مسخره کن یخوایم -

 ! به خدانه  -

  

 مرگ ! با دهن پر حرف نزن حالمو بهم -

 ! یزد

 ایمیک یخنده ... ول ریزد ز یپق آرام

 بود که از ییحرفا ی. هنوز شوکه  دینخند

 . بود دهیآرام شن دهان

 زِن فراز یجد یتو االن جد یعنی -

 !؟ یهست یحاتم



  

 : نازک کرد یپشت پلک آرام

 ! هست یحاال انگار چه تحفه ا -

 ! ینه ... تو تحفه اپس  -

 بر افروخته ایمی... و ک دیباز هم خند آرام

 اون یبه ران پا یزده مشت جانیه و

 . دیکوب

  

 یرل زد یبا فراز حاتم یکثافت رفت -

 یوقت واسه من ناز و نوز م نهمهیا بعد

 !؟ بزنم دهنتو پر خون کنم ؟ یکرد

#۳۰۳ 



 کیبه آرام انداخت ...  یقینگاه دق کدفعهی

 : ابروشو باال گرفت و ادامه داد ی لنگه

 یم نقدری... تو چرا ا نمیصبر کن بب -

 ! ی؟! ... معلومه اسکولم کرد یخند

  

 رو که به دیو سف اهیس یو گربه  برگشت

 شتیشده بود ، پ کیها نزد پسیچ پاکت

 : . آرام گفت کرد

 کاریطفلک چ نیاِه ... چته ؟ ... به ا -

 !؟ یدار

 ، عکسشو نشون بده یگ یاگه راست م -

! 



  

 گربه انداخت یجلو پسیبرگه چ کی آرام

 : جواب داد و

 سرچ کن ، عکسشو نترنتیا یبرو تو -

 ! ارهیم

 ! ؟! عکس دو نفره نشون بده یزرنگ -

 ... بعد رونینفسش رو فوت کرد ب آرام

 . دیچمنا دراز کش یدراز کرد و رو پاهاشو

  

 و رطوبت چمن ها گونه اش رو یخنک

 . کرد یم شنواز

 عکس دو نفره ام کجا بود ؟! ... من با -



 یزن و شوهرا نیاصل  ع یعوض اون

 ! میستین یمعمول

 !؟ نیهست یچ نیپس ع -

 : ادامه داد ایمیجوابش رو نداد که ک آرام

  

 رو دست چه دهیخدا انگور رس نیبب -

 یدوستاش کس یتو نیسپرده ! بب یشغال

 !کنه ؟ ازار و اذیتبخواد به من  انا  یکه اح ستین

 . زد ینینگاه کرد بهش و لبخند غمگ آرام

 ایمیک یحرفها یدونست همه  یم

 دادن حال و رییتغ یو فقط برا هیشوخ

 و چوقتیه یبدبخت یهوا ی. ول هواش



 ... داشت یکجا دست از سرش بر نم چیه

 یچمن ها ونیدر اون لحظه و م یحت

 . پارک ی تازه

  

 لحظه کی یوقت حت چیخدا نکنه ه -

 که من تجربه کردم رو تو یزیاون چ هم

 ! یکن تجربه

 : ناگهان محزون شد ایمیک نگاه

 یدونم سخت بوده برات ! اگه شوخ یم -

 ... آزارت دادن هام

 ! نه -

  



 که طرف یبازم تو خوش شانس یول -

 ! ستادهیپات وا اومده

 صورت آرام پخش شد یرو یتلخ لبخند

 : ادامه داد ایمیک ...

 نکهیا یندارم ، ول یچیبه ه یکار -

 ... جبران کنه خواسته

  

 جبران کنه ؟ با جدا کردن من یچطور -

 عشقم ؟ از

 نهمهیعشقت ارزش ا یدون یاز کجا م -

 اگه دیخوردن تو رو داره ؟ ... شا غصه

 برات افتاده ، یچه اتفاق یگفت یم بهش



 ! کرد یم ولت

 مجهول یآرام از درد ی نهیس ی قفسه

 . زهر گرفت ی، کامش مزه  دیکش ریت

 شده بود ! روز آخر همه ینطوریهم چون

  

 دی... و مج دیرو گفته بود به مج یچ

 هیبود ... گر دهیکرده بود ! زجر کش رهاش

 موفق نشده بود مهر یبود ... ول کرده

 . کنه رونیرو از قلبش ب دیمج

 : صداش کرد ایمیک

 ! آرام -

 !هووم ؟ -



  

 افتاد یخبر هی شیچند سال پ ادتهی -

 عده کیمشهد  یتو گفتنیزبونا ؟ ... م سر

 دزدن یشوهر دارو م یهستن که زنا یا

 کنن ؟ یم ازار و اذیتبرن باغ و بهشون  یم

 ! اوهوم ! باغ آلبالو -

 تهران یکه تو یاون راننده تاکس ای -

 یم ازار و اذیت، بهشون  ابونیبرد ب یرو م زنها

 و سرشون نیدزد یو طلهاشون رو م کرد

 ؟ دیبر یم رو

  

 ! خفاش شب -



 اون دختره که سه تا بچه پولدار ای -

 کرده دشیکردن ، بعد تهد ازار و اذیت بهش

 !کشنش ؟ یکنه م تیکه اگه شکا بودن

 : رهیخنده اش رو بگ ینتونست جلو آرام

 !فاطما گل ؟ -

  

#۳۰۴ 

 : دیهم خند ایمیک

 بهت ! فاطما گل ! حاال چرا دارم نیآفر -

 یکنم ؟ ... که بفهم یرو برات مرور م نایا

 ... آدما آشغالن نی! ا ازار و اذیتگن  یم نایا به

 ... دارشون زد ! ... نه فراز که دیبا



 : دیبهش توپ ایمی... ک دیکش یپووف آرام

  

 ات رو چروک نکن ! دارم افهیبرا من ق -

 ! زنم یم یحساب حرف

 شد و گفت زیمخیآرنجش ن یرو آرام

 نکهیا یعنی ازار و اذیت! ...  یآدم حساب -

! ...  ی... کتکش بزن یبد آزارش لشیرو بر خلف م یکس

 ! یحاتم فراز ایطرف خفاش شب باشه  نداره یفرق

  

 کرد آرام در اون لحظه یحس م ایمیک

 ... رو نداره یحتینص چیه دنیشن یآمادگ

 حرفش رو قورت داد و زد به در ی هیبق



 : یلودگ

 !نداره ؟ یفرق چیواقعا  ه -

 که بلند شد ... با لشیزنگ موبا یصدا

 فکر کرد البد باز هم فرازه . خنده خودش

 یلبهاش محو شد ... دست برد تو یرو

 رو در آورد لشیموبا یلیم یو با ب فشیک

 . ... نیاسکر ینام نقش بسته رو دنیبا د و

 : دیزده پرس جانیه ایمیک

 !فرازه ؟ -

 ! ارمغانه -

  

 !؟ لهیهمون وک -



 به دوستش یچشم نگاه یاز گوشه  آرام

 . اصل  دوست نداشت جواب تماِس  انداخت

 و به دیرو بده . پوست لبش رو جو ارمغان

 : گفت ایمیک

 ! نگو یچیلحظه ه هی -

 : پاسخ داد دیبعد با ترد و

  

 !الو ؟ -

 ارمغان گرم و یخلف اون ، صدا بر

 : بود دوستانه

 !دلم ؟ زیعز یسلم آرام جان ، خوب -

 : گفت آرام



 ! خوبم ، ممنون -

  

 انداخت ... که با ایمیبه ک ینگاه و

 شده بود . ارمغان رهیبهش خ یکنجکاو

 : دیآرام ، پرس یخیتوجه به لحن  یب

 ؟ یاز فراز چه خبر دار -

 ! یچیه -

 !واقعا  ؟ -

  

 ! میزن یوقتا حرف م یخب ... بعض -

 ! خوبه

 یبه من که اصل  زنگ نزده ! ... از وقت -



 ! معرفت شده یب یلیگرفته ، خ زن

 . زد یشخندین آرام

#۳۰۵ 

 : زد . ارمغان ادامه داد یشخندین آرام

  

 زنگ زدم ازت خواهش کنم که زمیعز -

 رو گهیهمد میبذار یچهار شنبه قرار یبرا

 ! مینیبب

 !چرا ؟ -

 ! میحرف بزنکه  -

  



 ذهنش دنبال بهانه یسکوت کرد ، تو آرام

 ملقات نیبار ا ریگشت تا از ز یم یا

 : کنه . ارمغان اضافه کرد یخال شونه

 ! دلم هم برات تنگ شده -

 ... دونم ینم یممنونم ارمغان جون ، ول -

 یچهارشنبه قول یتونم از االن برا ینم

 ! بدم بهتون

 ! آرام ... لطفا   -

  

 . کنه یمخالفت گهینتونست د آرام

 کجا ؟ یباشه ... ول -

 ! فرستم یآدرس رو برات م -



 یکه تموم شد ... آرام از ناراحت تماس

 ... کرد یقبول م دیرو گاز گرفت . نبا لبش

 ! ! گندش بزنن دینبا

  

 ارمغان یخواست ... ول یفاصله م اون

 خواهر کیداشت براش نقش  دوست

 ریکنه . اگر بهش گ یمهربون رو باز شوهر

 ، یداد که همراهش بره به خونه ا یم

 ؟ یچ

 شد با یمجبور م یسیرودر با یتو اگر

 بدتر ، ایو افشار شام بخوره ...  ارمغان

 شهی... اون آدم آشغال که هم محسن



 . ... فراز بود همدست

  

 : دیبه پهلوش کوب یسقلمه ا ایمیک

 یکما ؟ چ یتو یآرام ! ... چته ؟ رفت -

 گفت ؟ بهت

 ینگاه کرد بهش و ناگهان جرقه ا آرام

 . ... چشماش روشن شد یتو

 ... نهیخواد منو بب یگفت م -

  

 شد به یرفت ، م یهمراهش م ایمیک اگر

 ! کنه یاون از ارمغان دور ی بهونه

 ؟ یایتو هم باهام م -



 ی؟ وقت کاریبا خودت چ یمنو ببر -

 ! با تو حرف بزنه خواسته

 ... ترسم یم -

  

 یامکی... پ دیدستش لرز یتو لشیموبا و

 : طرف ارمغان بود از

 فرد ، ... سالن رزا داریپاسداران ، پا -

 . یوتیب

*** 

 ایمیصبح بود که آرام و ک ازدهی ساعت

 از ساختمان یکیدر  یدر واحد پشت

 پلک یکه رو دنیپاسداران رس یها



  

 " حک شدهیوتیرنگش اسم "رزا ب ییطل

 . بود

 و زنگ رو فشرد دیکش یقینفس عم آرام

 . در باز شد . هر دو وارد سالن شدن ...

 داشت یتیو جذاب ییراینگاه اول فضا گ در

 یرو به خودش جلب م یتوجه هر زن که

 . کرد

 ی. صدا ومدی یم یعطر خوش یبو

 گوگوش ... پرسنل که همه یقیموس

  

 رنگ ییدکلته و کوتاه طل یها راهنیپ



 بزرگ بنفش رنگ یبود ... کاناپه  تنشون

 . ... بایز یاز عروس ها ییرهایتصو ...

 پرسنل سالن ، یکه مثل همه  یجوون زن

 تنش بود ، به استقبالشون ییطل راهنیپ

 . رفت

 قشنگم ! وقت نیخوش اومد یلیخ -

 !؟ نیداشت یقبل

 : پاسخش رو داد آرام

  

 نجایا یسلم ، نه ! من با خانم صابر -

 ! داشتم قرار

 دستگاه ریز شونیارمغان جون ؟! ... ا -



 فیگل سرخ هستن االن ! ... تشر بخور

 ! کنم تونییراهنما دیاریب

 و ایمیزد و جلوتر به راه افتاد ... ک یلبخند

 . هم دنبالش آرام

#۳۰۶ 

  

 آرام برد و کنار کِ یسرش رو نزد ایمیک

 : زمزمه کرد گوشش

 !؟ هیچه کوفت گهیبخور گل سرخ د -

 یزن رو در آورده بود . آرام به سخت یادا

 انفجار خنده اش رو گرفت و سقلمه یجلو

 . دیکوب ایمیک یبه پهلو یا



 کرد که ییراهنما یاونا رو به اتاق زن

 کی یبسته رو یبا چشم ها ارمغان

 نشسته بود دهیخواب مهیبه حالت ن یصندل

 . بود میصورتش تنظ یدستگاه بخور رو ...

 ! دی... مهمون دارارمغان جون  -

 بلفاصله چشم باز کرد و آرام رو ارمغان

 : کرد لبخند بزنه ی... آرام سع دید

 ! سلم -

  

 ! دلم زیسلم عز -

 یرو با دست کنار زد و از رو دستگاه

 بلند شد ... به طرف آرام رفت ، یصندل



 گونه اش رو یگرفت و با محبت رو بازوشو

 . دیبوس

 ! دلم برات تنگ شده بود -

 ! ممنونم -

  

 هم سلم کرد ... تازه اون وقت بود ایمیک

 ارمغان متوجهش شد و اونو به جا آورد که

 . گل از گلش شکفت .

 ؟ ... چه خوب ! واقعا   یینجایتو هم ا -

 ! نیکرد یکه دوباره با هم آشت خوشحالم

 : گفت یزد و به شوخ یلبخند ایمیک

  



 صلح کرده .... با من یبا اصل کار یوقت -

 !نکنه ؟ یآشت چرا

 به دیآرام چرخ ی... ول دیخند ارمغان

 و چشم غره نگاهش کرد ظیو با غ طرفش

 و ظیغل یشیسال ، با آرا انهیم یزن .

 کی... بهشون نزد بایشده و ز اژیبال ییموها

 : دیو پرس شد

 آوردن ارمغان فیعروس خانمتون تشر -

 !؟ جان

  

 دیچرخ یو آرام م ایمیک نیمدام ب نگاهش

 تونست حدس بزنه کدوم یانگار نم ...



 جوان همسر فراز یاز اون دخترها یکی

 شده بهش نگاه کرد ری. آرام غافلگ هستن

 ارمغان با خنده بهش اشاره کرد و گفت ...

: 

 همسر برادر من شونیجان ... ا تایرز -

 ! هستن

  

 . ... رو پوشوند تایصورت رز یا خنده

 یم کی! ... تبر ی... چه عروسکبه به  -

 ! عروس خانم گم

 یلب ریزد و ز یلبخند کج و معوج آرام

 دیاز ارمغان پرس تایبه اون داد . رز یپاسخ



: 

 خانِم فراز خان هستن ، درسته ؟ -

  

 ! بله -

 ... ی! چه پوست شفاف باستیز یلیخ -

 ! یدار یقشنگ یچشم ها چه

 : اضافه کرد یبه شوخ بعد

 ! خودم شیپ یایب دیبا تیعروس یبرا -

 ! ساخت یشه شاهکار هنر یچشمات م از

 : باز هم لبخند زد . ارمغان گفت آرام

  



 !بهتر از شما ؟ یجان ! ... ک تایحتما  رز -

 یخب ... عروس قشنگمون چه خدمات -

 !داره ؟ مو ؟ پوست ؟ ناخن ؟ الزم

 ... به آرام موند رهیخ یانتظار پاسخ چشم

 دهیفهم با  یبگه . تقر یزیآرام نتونست چ و

 بهش نیاونجاست ... و ا یچ یبرا بود

 . داده بود یبد حس

 : شد که ارمغان گفت یطوالن سکوتش

  

 ... ! زمیعز شتونیپ میای یم -
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 از رفتار ریمتح تایتکون داد . رز یسر و



 کرد لبخندش رو یم یسع یبود ... ول آرام

 : کنه حفظ

 ! دیرم که راحت باش ی... من محتما  !  -

  

 . از جمع اونا جدا شد و

 رو دنبال تایبا نگاهش دور شدن رز ارمغان

 و کامل  مقابل آرام دی... اونوقت چرخ کرد

 کرد یم یکه سع ییگرفت و با صدا قرار

 : نرسه ، گفت هیگوش بق به

 که از قبل باهات هماهنگ دیببخش -

 کردم ممکنه یفکر م ی... ول نکردم

 ! یرو قبول نکن شنهادمیپ



  

 ایمیو نگاه به ک دیکش ینفس تند آرام

 با حالت چشم و ابروش از ایمی... ک کرد

 : خواست آروم باشه . ارمغان ادامه داد اون

 . فکر کردم یکه ازدواج کرد هیتو مدت -

 رییچهره ات تغ یتو یبد نباشه کم دیشا

 ! یکن جادیا

 قدم به کیزد و  یزورک یلبخند آرام

 : برداشت عقب

  

 ازین شگاهیاگه من به آرا ی. ول یمرس -

 ! تونم برم یباشم ، خودم م داشته



 ... ! ... فقط فکر کردم زمیدونم عز یم -

 ! بار مهمون من باش نیاول نیا

 یقیهم فشرد ، نفس عم یهاشو رو لب

 : اضافه کرد یو با لبخند تلخ دیکش

 مدل رسمه که کی نیکردم ا یفکر م -

 بار مادر شوهر عروسش رو به نیاول یبرا

  

 بره ! ... خب ، ما متأسفانه یم شگاهیآرا

 ی هیهد کی نی... لطفا  ا میندار مادر

 ! رو از من قبول کن کیکوچ

 اریاخت یآرام تکرار شد ... ب یزورک لبخند

 : زد شین



 اوه بله ... البته تمام رسومات در مورد -

 ! شده تیما رعا ازدواج

  

 یپاسخ چی... ه دیاز رخ ارمغان پر رنگ

 : بده . گفت نتونست

 دونم که یآرام جون ... من فقط م -

 یزندگ کیو بد شما دو تا حاال  خوب

 یزندگ نی... و ا نیرو شروع کرد مشترک

 کنم یخودم رو م یبچرخه ! من سع دیبا

 ! کمکتون کنم تا

  

 نگفت . چهره اش همچنان یزیچ آرام



 کوتاه الیو لجوج بود ... انگار خ سرد

 . نداشت اومدن

 : کرد یم صالیحس است ارمغان

 ایحداقل ... صورتت رو وکس کن !  -

 ... رو ابروهات

 ایمیخواست جوابش رو بده که ک آرام

 : بحثشون ونیم دیپر

  

 زنه ... همه یمعلومه ! موهاشم رنگ م -

 یم شی... من راض دیکنه ! شما بر یم کار

 ! کنم

 ... با علمت چشم و ابرو پنهان از آرام و



 : دیکش ینفس راحت ایمیک

 ! منتظرتون هستم رونیمن ب -

 و از اتاق ایمینگاه کرد به ک یقدردان با

 شد . اون وقت آرام نگاه غضبناکش خارج

  

 پرتاپ کرد به سمت دوستش و با رو

 : باال رفته بود ، گفت اریاخت یکه ب ییصدا

 ... !؟ ... ها ؟ ایمیک یکن یچرا دخالت م -

 ی؟ ... من نم یفهم یحرف منو نم بابا

 ! جماعت بدم نیدل به دل ا خوام

 یکیهل داد به طرف  یاونو به نرم ایمیک

 ... انگشت اشاره شگاهیآرا یها یصندل از



 اش چسبوند و ینیب ی غهیرو به ت اش

 : گفت

  

 ! نییپا اریزهر مار ! صداتو ب -

 ... از یصندل یلبه  ینشست رو آرام

 . خشم نفس هاش تند شده بود شدت

 : ادامه داد ایمیک

 آرام ؟ ... طفلک ومدهیبهت ن یخوب -

 ... خوشحالت کنه خواسته

  

 یبه حالت تیاز شدت عصبان آرام

 . دیخند کیستریه



 منو خوشحال کنه ؟! ... منو خوشحال -

 برادر آشغالش رو ؟! ... که قراره ای کنه

 کی دنِ یفردا برگرده تهران و البد با د پس

 ! ره یاز تنش م یتر و تازه خستگ لعبتِ 

 ... ازار و اذیت کننده یاون روان یخوام برا یمن نم ...

 ! ششیه -

  

 . دهان آرام نشست یرو ایمیدست ک کف

#۳۰۸ 

 . دهان آرام نشست یرو ایمیدست ک کف

 ... سر آرام برد کیرو کامل  نزد سرش

 و یدرشت و قهوه ا یچشم ها یتو رهیخ



 : ، گفت قشنگش

  

 نی... من نوکرتم ! ا زمینگو آرام ... عز -

 کن ینحسو تکرار نکن ! سع ی کلمه

 ! یکن فراموشش

 ... کرد یبیعج یناگهان احساس ناتوان آرام

 ینم یکرد حت یکه حس م ادیز نقدریا

 زانوهاش بلند کنه یدست هاشو از رو تونه

 رو پس بزنه . فقط دلش ایمیدست ک و

 کنه و دایرو پ یقیرف یخواست شونه  یم

 . ... هیگر ریبزنه ز یها یها

  



 : ادامه داد ایمیک

 نقدریدم ... ا یآرام تو رو قرآن قسم م -

 باف نباش ... آخه یعذاب نده ! منف خودتو

 به خاطر چارهیاون زن ب یکن یفکر م چرا

 ... !؟ شگاهیتو رو کشونده سالن آرا برادرش

 ! ی... خودتو زجر داد یدیجنگ نهمهیا

 !؟ ستین بس

 ... یکن یم تیاز فراز حما یتو هم دار -

  

 : کلفه سرشو تکون داد ایمیک

 یفراز ! من اونو از کجا م یاه ... گور بابا -

 ... ! یآخه ؟! ... حرف من تو هست شناسم



 یمدت ... نم نهمهی، بعد ا دمتیکه د اول

 واقعا  داشتم شاخ یناراحتت کنم ، ول خوام

 ... یفیالغر و ضع نهمهیآوردم ! ا یم در

 ستین یچیه یچرا ؟! حق تو از زندگ آخه

 ... !؟ ستین یاصلحِ معمول کی ی... حت ؟

 یکن غیدر یخوایرو از خودت م یچ همه

 !به زور شوهرت دادن ؟ چون

  

 بگه ... سرش رو به یدونست چ ینم آرام

 نفس ایمیو راست تکون داد . ک چپ

 : اونو گرفت ی، بعد شونه ها دیکش یتند

 از میسال و ن کیمنو آرام ... ما  نیبب -



 یتو گاو بود یعنی! ...  میدور بود گهیهمد

 حاال که ی! ... ول میدور باش یخواست

 جنازه نیذارم ع یهم نم یری... بم هستم

 یتو یحال کن یکل ی! مجبور یبگرد ها

 یخوب بخور یغذاها ی... مجبور تیزندگ

  

 ! ... خودت یایو گردش ب حیبا من تفر ...

 از امروز و از ی! همه چ یخوشگل کن رو

 ! شه یجا شروع م نیهم

 و اونو مجبور دیآرام رو گرفت و کش دست

 بلند شه ... آرام هنوز مخالف بود ، کرد

 . میتسل یول



 اون نکهیگفت ... ا یراست م ایمیک

 کرد ینم ایکرد  یرو اصلح م صورتش

 ذهن فراز نداشت و اونو یرو یریتأث چیه

  

 یکرد . همه  یاز کارهاش نم مونیپش

 دنیدو نیبود ... همه اش ع هودهیب نهایا

 دور باطل ، فقط خودش رو کی یتو

 . کرد یم خسته

 با محبت نگاه کرد بهش ... بعد اونو ایمیک

 : بغلش . کنار گوشش گفت یتو دیکش

 ، دنیوقتا جنگ یآرام جانم ... بعض -

 ، طی! ... وفق دادن با شرا ستین شهامت



 منظورم رو ؟ یفهم ی! م شهامته

  

 لبخند ایمیسرش رو تکون داد ... ک آرام

 . ، اونو از خودش جدا کرد زد

 سمت ارمغان جون که میحاال بزن بر -

 ! چشمش به در خشک شده حتما  

 ال خودشدست آرام رو گرفت و اونو دنب و

 . رونیاتاق کشوند ب از

 : پونزدهم فصل

  

 یخرداد بود و هوا هنوز خنکا سوم

 که گذشته بود رو با خودش ی



 . داشت

 شهیش یفرودگاه ... کم یسوار تاکس فراز

 یهوا شیو از سا نییبود پا دهیکش رو

 . برد یشب به صورتش لذت م مطبوع

 کرد و فقط یم یدر سکوت رانندگ راننده

 آوا ویبود که از راد انیشجر ونیهما یصدا

 . حال پخش بود در

  

 قرارم یچرا ؟ ... من ب یرفت چرا

 آغوش تو دارم یسر سودا به

 باستیماهتاب امشب چه ز ینگفت

 ... باستیجانم از غم ناشک یدیند



 چشم هاشو بست و با آرامش به فراز

 نیدر حال پخش گوش داد . ا یقیموس

 هفته براش فوق العاده سخت و طاقت سه

 یگذشته بود . نه به خاطر آب و هوا فرسا

 نی... چون که معموال  تحملش در ا جنوب

  

 دونست تمام دردش یباال بود . م لیمسا

 ! از آرام بوده یمدت دور نیا در

 و یطاقت ی... ب نشییتمرکز پا لیدل

 ریتا د شب ها نکهیا لی... دل شیپرخاشگر

 دنده به اون دنده نیا یتخت ه یتو وقت

 . ... گرفت یشد و خوابش نم یم



 تموم شده بود ! ... حاال تهران بود و یول

 به دلبرکش ... کینزد

 یلیکه بلند شد ... خ لشیزنگ موبا یصدا

 سرش دل کند و یاز افکار تو یسخت به

 ... تلفن انداخت یبه صفحه  یتنبل نگاه

 ! بود ارمغان

 جانم ؟ -

  

 یدی! پس بلخره رس زمیعز سلم -

 منتظر بودم شی! ... از دو ساعت پ تهران

 ! یاریاز حالت پرواز در ب تویگوش

 اریاخت یگفت و بعد از اون ب یهووم فراز



 . دیکش یا ازهیخم

 ! داشت ریآره ، تأخ -

 ! یخسته ا یلیانگار خ -

  

 ! رم خونه ی! ... دارم م ادیز یلیخ -

 !تون ؟مگه آرام برگشته خونه  -

 ! دنبالش رمی، م دارمیبر م نویماش -

 وقت شب ؟! ... ساعت از ده گذشته نیا -

 ... و یرو بردار نتیماش یتا بر !

  

 که یهم فشرد و با لحن یپلکاشو رو فراز



 پنهان کنه ، شویکرد کلفگ یم یسع

 : گفت

 ! ندارم ارمغان یمن مشکل -

 ! من یخونه  ایشام ب -

 ! نه -

  

 ... ! دارم یمهم یلیخ باهات کار -

 ! نجاستیهم ا محسن

 شده مگه ؟ یچ -

 ! منتظرتم ! خداحافظ -

 . تماس رو قطع کرد و



 یحس م تیاز شدت حرص و عصبان فراز

 ! هر آن ممکنه از سرش دود بلند شه کرد

  

 قورت داد و یبلندش رو به سخت ادیفر

 بهم یدندونا نیو از ب دیکش یقیعم نفس

 : شده اش گفت چفت

 نیکرده جناب ! اول رییآدرس تغ -

 ! دیدور بزن یدگیبر

 یتا تاکس دیطول کش قهیو پنج دق چهل

 دار ارمغان توقف اطیح یخونه  مقابل

 خواست از راننده درخواست ی. فراز م کرد

 منتظرش بمونه ، تا کارش تموم بشه کنه



  

 منصرف یاونو برسونه به خونه اش ... ول و

 ادهی. اسکناس ها رو به راننده داد و پ شد

 . شد

 شد و ادهیهم بعد از اون پ راننده

 گذاشت . فراز با نیزم یرو رو چمدونش

 خواست به سمت در خونه یکوتاه تشکر

 : که راننده صداش کرد بره

 چند لحظه صبر شهی! ... م یحاتم یآقا -

 !؟ دیکن

  

 ... راننده دیدوباره به طرفش چرخ فراز



 که اومده یریبر خلف تمام مس حاال

 کیبه لب داشت .  ی، لبخند خجول بودن

 خودکارِ  کیبا  یپنجاه هزار تومان تراول

 : به سمت فراز گرفت و گفت کیب

 دخترم ی؟ ... برا دیامضا بزن نویا شهیم -

 ! خوام یم

  

 گفت و تراول و خودکارو از یحتمان فراز

 : داد که حیگرفت . مرد توض دستش

 ! ... من به خاطر ناستیاسمش سار -

 یفرودگاهم ، آدم معروفا یراننده  نکهیا

 میمدته تصم هی! ...  نمیب یرو م یادیز



 دخترم یامضا جمع کنم و برا گرفتم

 ! درست کنم آلبوم

  

 بعد شروع کرد به شمردن چند اسم از و

 که تا حاال ازشون ییو خواننده ها گرایباز

 . گرفته بود امضا

 کرد یاون گوش نم یبه صدا با  یرتق فراز

 ینوشت : برا یادداشتیتراول  یرو ...

 ! ! و بعد امضا و درج اسمش زیعز ینایسار

 بعد خودکار و اسکناس امضا ی قهیدق کی

 یرو به مرد راننده داد و بعد دسته  شده

 رو گرفت و به سرعت پشت در چمدونش



 ارمغان رفت . زنگ رو فشرد و در ی خونه

 کفشش رو یباز شدن در ... پنجه  انتظار

 . دیکوب نیزم یرو یحالت عصب به

 ... بعد در به روش باز شد ی هیثان چند

 به یگله گشاد یبا خنده  ارمغان

 . اومده بود استقبالش

 سلم ! ... فراز جانم ... چشمم روشن -

 ! ارمیبده من ب چمدونتو ! داخل ایب ! یکرد

 شد اطیخنده اش گرفته بود . وارد ح فراز

 اطیح یکه تو دیافشار و محسن رو د .

 راه انداخته بودن ... . افشار کباب ویکیبارب

 یزد و محسن نشسته رو یرو باد م ها



 . فراز دیکش یم گاری، س یصندل کی

 : به خواهرش انداخت ینگاه

 یکه باهام داشت یمهم یلیکار خ -

 !بود ؟ نیهم

 : به طعنه گفت محسن

 ! سلم کیعل -

 ! ... سلم ! سلم دیببخش -

  

 یبا افشار دست داد و خوش و بش اول

 ... بعد به طرف محسن رفت و دستش کرد

 . به سمت اون دراز کرد رو

 به اون ییبه باال نیینگاه پا محسن



 دست بلند کرد و ری... با تأخ انداخت

 فرازو گرفت ... و بعد اونو محکم دست

 . به سمت خودش دیکش

 تعادل خودش رو از دست داد با  یتقر فراز

 پرتاپ شد به سمت برادرش . محسن و

  

 اون و یرو حلقه کرد دور شونه ها دستش

 : گفت

 یرو م گهیهمد یبعد از مدت یآدما وقت -

 کنن ! ... حاال یسلم م ینطوری... ا ننیب

 ادیرو  زایچ نیبهتره ا یزن گرفت که

 ! یریبگ



 ... فراز هم . از دنیو افشار خند ارمغان

 موهاش ونیم یجدا شد و دست محسن

 : و گفت دیکش

  

 برم دنبالش دیذار یکو زنم ؟! ... مگه م -

 !؟

 : گفت ارمغان

 !ما ؟ شیگذره پ یبهت بد م نقدریا -

 ! نمیخوام زودتر آرامو بب ینه ، فقط م -

  

 به عقب برداشت . ارمغان یقدم کی و

 : کرد یم یشوخ هنوز



 در یخوام خواهر شوهر باز یمن م -

 ! نگه دارم نجایو امشب تو رو ا ارمیب

 ! دم یمن که به حرفت گوش نم -

 !باشه ؟ نجایاگه آرام ا یحت -

 : دیجا خورده به سمتش چرخ فراز

  

 !؟ نجاستیآرام ... ا -

 صورتش به خنده یتو یبا مهربون ارمغان

 : افتاد

 ! نیدونم ! برو بب ینم -

 قی... و نفس عم دیکش یقینفس عم فراز

 . شده بود شیآت کپارچهی. تنش  یا گهید



 بود آرام دهیابله بود که از اول نفهم چقدر

  

 توقعش رو نداشت ... واقعا   ی! ول نجاستیا

 ! از کنار ارمغان گذشت و با قدم نداشت

 . وارد خونه شد یتند و پر شتاب یها

 ونِ یگرم و پر نور با دکوراس ی خونه

 خوشحال بود و نقدری... فراز ا کیکلس

 کرد یدلتنگ بود که حس م نقدریا

 در عنفوانِ  راهنشیپ ریز یآتشفشان

 . انفجاره

  

 فتهیگذاشت ... و نگاه ش یبه جلو م قدم



 گشت یاز آرام م یهمه جا دنبال رد اش

 ! دیو بلخره اونو د . ...

 یچوب زِ یآشپزخونه ، نشسته پشت م یتو

 دست داشت و با دقت یتو ییچاقو ...

 یرو نقدریزد . ا یرو برش م یا تربچه

 تمرکز داشت که متوجه فراز نشده کارش

 ! بود

  

 ... و اونو نگاه کرد ستادیچند لحظه ا فراز

 به رنگ ییبایشده و ز یگلدوز کِ یتون که

 یبه تن داشت و جوراب شلوار رهیت قرمز

 شونه هاش یکه رو ی... و روسر یمشک



 رینفس رو ز شییبایبود ... . ز افتاده

 . کرد یفراز حبس م ی نهیس جناق

 !خوشگل من چطوره ؟ -

 ... اون دیو از جا پر دیکش یبلند نیه آرام

 . دستش رو گذاشت دیتازه فراز رو د وقت

  

 یقیاش و نفس عم نهیتخت س یرو

 . دیکش

 ! ! ... سکته کردم یوا -

 ! دلم برات تنگ شده بود -

 ! سلم -

 لب فراز عمق گرفت . آرام یرو لبخند



 یکاسه  یبرش داده رو تو یها تربچه

  

 اعتنا بلند شد ... انگار یو ب ختیر ینیچ

 بود ! دلش دهیانگار سه هفته فرازو ند نه

 ! شه ینشده بود ... معلوم بود که نم تنگ

 هر دوشون عاشق بود یفراز به اندازه  یول

 ! هر دوشون دلتنگ یبه اندازه  ...

 آشپزخونه شد ...  وارد

  

 یآب سرد رو باز کرد و کاسه  ریش آرام

 آب گرفت ... که انیجر ریها رو ز تربچه

 کنارش. دیاونو کش کدفعهی فراز



 ... آرام انگار از ارتفاع سقوط کرد قلب

 تربچه ها رو یحبس شد . کاسه  نفسش

 یرها کرد و وحشت زده قدم نکیس یتو

 عقب برداشت ...  به

 ؟ ... ولم کن یکن یم یچه غلط یدار -

... 

 ... ششیه -

 ازت خواهش کرده بودم جواب تلفنام -

 ! شه ی... واگرنه برات بد م یبد رو

 ... دیکش ینفس م دهیتند و ترس آرام

 ! ولم کن -

 



 ... دیخند یواشکی فراز

 : کرد دیتهد باز

 ! زنم ها یم غیج -

 غیچشماشو بست و از ته قلبش ج 

 : دیکش

 ! ارمغان جووون -

 ناگهان اونو رها کرد ... کامل  معلوم فراز

 رو دشیکه انتظار نداشت آرام تهد بود

 . ... بزنه غیکنه و واقعا  ج یعمل

 نکیو پشت به س دیبه سرعت چرخ آرام 

 ... نگاه هشدار دهنده و ییظرفشو

 : رو به فراز دوخت . فراز گفت لجوجش



 ... ها ! من یهست یا وونهیعجب د -

 . کنه لینتونست جمله اش رو تکم و

 . آشپزخونه اومد یشتاب زده تو ارمغان

 : دیفراز و آرام چرخ نینگرانش ب نگاه

 !شده ؟ یچ - 

 : گفت آرام

 آب یتو قهیچند دق دیتربچه ها رو با -

 نگه دارم ؟ سرد

 ! زمیعز هیربع کاف کی -

 جواب داد ... انگار کامل   ریبا تأخ ارمغان

 اونا افتاده ، نیب یبود بود اتفاق دهیفهم

  



 . ارهیخودش ب یخواست به رو ینم یول

 به فراز زد و از کنارش عبور ینرم ی تنه

 : و ادامه داد کرد

 !؟ نکیس یتو ختنیچرا ر نایا -

 دست برد تا تربچه ها رو جمع کنه و و

 شونه ی. آرام از رو زهیکاسه بر یتو دوباره

 رییبه فراز انداخت ... چقدر تغ ینگاه اش

 ! بود کرده

  

 با یگرد مشک قهی شرتیکتون و ت شلوار

 تنش بود ... آفتاب سوخته نیج راهنِ یپ

 داشت ... و موهاش که شیبود ، ته ر شده



 بلندتر از قبل شده بود رو با کش یکم

 . سرش بسته بود پشت

 ! نمک شده بود با

 یچشم ها یشده بود به آرام و تو رهیخ

 و دیبود که همزمان حرص و تهد ینگاه

 ذاشت . بعد یم شیرو به نما یدلتنگ

 و از دیو بعد چرخ دیکش یقیعم نفس 

 . رفت رونیب آشپزخونه

 . دیکش ینفس راحت اریاخت یب آرام

 : دیپرس ارمغان

 !؟ یکرد رییتغ دینفهم -

 . سرش رو به چپ و راست تکون داد آرام



 . دیخند زیر زیر ارمغان

  

 ... ! ننیعب نداره ... مردا اکثرشون هم -

 ... گوجه ها رو برسون دست افشار نیا ایب

 زودتر شامو آماده دیخسته است ، با فراز

 ! میکن

*** 

 . بود نیغمگ آرام

 کرده بود ظاهرش رو یطول شب سع تمام

 بود نیغمگ یکنه و لبخند بزنه ... ول حفظ

 مادرش و شیآروم پ یسه هفته  .

 کرده بود و برگشت به خونه یط ررضایام



  

 برگشتن به جهنم نیفراز ... براش ع ی

 . بود سخت

 ... ارمغان بودن یکه خونه  یتمام مدت در

 شدن و به سمت یسوار تاکس یبعد وقت ای

 ، یعاد یلیراه افتادن ... فراز خ خونه

 دونست یآرام م یاعتنا بود . ول یب یحت

 صورتشه که یماسک رو کیفقط  نیا که

 . پس زده بشه قراره

  

 فراز با یخونه  یلحظاتش رو تو تمام

 یم ازار و اذیت یدوباره  یتجربه  اضطراب



 یاضطراب رو م نی... و امشب باز ا گذروند

 . حس کنه تونست

 رو فشی، آرام بند ک دنیخونه که رس به

 انگشتانش چلوند و به سرعت ونیم محکم

 اتاق یو خودش رو تو دیپلکان باال دو از

 . کرد حبس

  

 و خودش رو دیسرعت از پلکان باال دو به

 اتاق حبس کرد . قلبش گاپ گاپ یتو

 . گرفته بود دنیتپ

 تختخواب و کف دستاشو یلبه  نشست

 . حالش خراب بود ... استرس دیمال بهم



 مدت کوتاه از نی. حاال بعد از ا داشت

 بود که فراز دهیمشترکش فهم یزندگ

 نیت داره ... و انداره ... فقط سکو خشم

 ! ترسناک تره یزیاز هر چ سکوت

  

 و دیرو از پشت در شن ییقدم ها یصدا

 ... نگاهش دیباال پر کیستریه زانوهاش

 در باز کدفعهیشد به در ، که  خکوبیم

 . و فراز اومد داخل شد

 نگاهش رهیکرد ... فراز خ یسکسکه ا آرام

 زد یسوسو م یطنتینگاهش ش ی. تو کرد

 داشت ... ترسناک بود یآرام تازگ یبرا که



 . کرد خودش رو نبازه یآرام سع یول ...

  

 تخت بلند یو از لبه  دیکش یقیعم نفس

 به فراز انداخت یی. نگاه سرد و سر باال شد

 . بعد به سمت اتاق لباس به راه افتاد و

 نرفته بود که فراز بازوشو یقدم هنوز

 . ... دیو اونو به سمت خودش کش گرفت

 چیبلند آرام ... فراز بهش مهلت ه نیه

 ینداد ، اون پرتاپ کرد رو یکار

 . ... خوشخوابه

  

 به مغز آرام هجوم آورد ... چشم خون



 از وحشت تار شد . تا یلحظات یبرا هاش

 نشون بده ، یبتونه واکنش نکهیاز ا قبل

 فراز یدست و پاها نیکه ب دیرو د خودش

 . ... دیکش یبلند غیافتاده . ج ریگ

 : دیخند فراز

 ! بزن غی... ج نهیهم -

  

 گردِن آرام ... تکرار ینشست رو دستش

 : کرد

 ! بزن غیج یتون یتا م -

 موند ... مردمک یحرکت باق یب آرام

 هاش از ترس گشاد شده بود . حس چشم



 یکرد تا زهره ترک شدن فاصله ا یم

 . نداره

  

 ... کرد یو مسحور نگاهش م فتهیش فراز

 یداشت آرام رو جرعه جرعه سر م انگار

 اش رو دهیو ترس بایز ی. چشم ها دیکش

 باِز برجسته اش ... گونه مهین یلب ها ...

 . ... شیقلیو ص دهیرنگ پر یها

 رحمم ! سه هفته یب زِ یرحم ... عز یب -

 یحت ی... نخواست یتلفنم رو نداد جواب

 ! رو بشنوم صدات

  



 . دینفس کش دهیتند و هراس آرام

 کنم یکنم ... حس م ینگاهت م یوقت -

 دلتنگتم نقدریشن ! ا یاشباع م چشمام

 ! کنم فشیتونم توص ینم که

 ! ولم کن -

  

 ... ششیه -

 ینییلِب پا یرو دیشصتش رو کش انگشت

 . آرام

 ، اضطراب راه دیسرش رو کنار کش آرام

 درهم فشرده بود . عضلِت بدنش گلوشو

 سفت و منقبض زهیترس و غر یاز رو رو



 تونه یکرد نم یبود . حس م گرفته

 ... گرم بدِن فراز ینفس بکشه . بو درست

 زده مهیبدنش خ یکه به رو یاون حالت و

  

 زشیخاطرات نفرت انگ ادی... اونو به  بود

 یتو نقدریکه ا یانداخت . خاطرات یم

 مرور شده نقدریمرور شده بود ... ا ذهنش

 . از دست داده بود شویزی... که انگار ت بود

 !آرام ؟ هیچ یدون یم نیکوکائ -

 حرکت از کنار گردن اون یساکت و ب آرام

 شده بود به چراغ نصب شده به رهیخ

 ... سقف



 کنه ، یمصرف م نیکوکائ یآدم وقت -

 حالش خوبه که انگار نقدریفضا ... ا رهیم

 یوقت ی! ول ستین نیزم یرو اصل  

 یچی... انگار ه ستیدم دستش ن جنسش

 آرام ؟ یچ یعنی یفهم یم یچی! ه ستین

  

 فک آرام نشست ، سرش رو یرو دستش

 به طرف خودش و اونو وادار کرد چرخوند

 : بشه رهیچشم هاش خ یتو

 یبودم آرام ! ... تو یچیمن بدون تو ، ه -

 ، دمی، درد کش دمیسه هفته زجر کش نیا

 شکنجه بود برام نی... ع دمیکش یخواب یب



 ! دهیرنجم م یلیبهت ... خ ازمیاحساس ن !

 نرم پلک زد ... بعد کف دستش رو آرام

 اش و اونو به نهیتخت س یرو گذاشت

  

 به عقب هل داد . فراز جا خورده ینرم

 ...  دیکش عقب

 یفراز ... با لحن یچشم ها یتو رهیخ آرام

 : گفت آروم

 ! هیشکنجه چ یدون یپس م -

 رها شده باشه یقو یانگار از جاذبه ا فراز

 پشت گردنش . آرام دیدست کش ،

  



 تخت یاز رو ی، ول دیلرز یم زانوهاش

 . شد بلند

 ... که یتو به من قول داده بود -

 !داده بودم ؟ یچه قول -

 هم فشرد و باز به یپلکاشو رو یعصب آرام

 یم حیاتاق لباس به راه افتاد . ترج سمت

 شدنِ  بحث رو ادامه نده . با لمس نیا داد

  

 یتوسط فراز ... با حرکت تند آرنجش

 : و گفت دیرو عقب کش خودش

 یکه به من دست نم یقول داده بود -

 ! یزن



 یمن قول داده بودم که بهت دست نم -

 !غلطو کردم ؟ نیا ی؟! ... من ک زنم

 به فراز انداخت . فراز نفس ینگاه رک آرام

 یبود . بعد از حرفا ی... عصب دیکش یتند

  

 رو از یسرد نیانتظار ا شیلحظه پ چند

 خواست از عشق یآرام نداشت . م طرف

 ! آرام مهم نبود یبرا یجون بده ... ول آرام

 ! آرام مهم نبود یبرا یچیه انگار

 یفراز ! ... نم یهست یآدم پست یلیخ -

 مرد نقدریا یعنی! ...  یقولت بزن ریز یتون

 یبمون یخودت باق یکه سر حرفا یستین



 !؟

 : فراز باال رفت یصدا

  

 ! یاالغ ؟! ... زن من یفهم ی! ... م یزنم -

 : پرخاشگرانه پاسخ داد آرام

 ! خوام زنت باشم ینم -

 اش حبس شد نهیجناق س ریفراز ز نفس

 . صورتش یتف کرده بود تو یانگار کس ...

 یخفه و تو دماغ یشده بود . با لحن داغ

 : گفت

  

 !؟ یچ -



 قدم جلو رفت ... . آرام در لحظه کی و

 از موضع پر یرو حس کرد ، ول خطر

 . دیعقب نکش نفرتش

 ی؟ نم یدیخوام زنت باشم ... شن ینم -

 ... ! من تو رو ... عشق و علقه ات رو خوام

 رو یخونه زندگ نیقشنگت رو ... ا یحرفا

 ! خوام ینم

  

 . نگفت یچیچند لحظه ه یبرا فراز

 آرام و یچشم ها یبود تو رهیخ نگاهش

 شدت سرد و پر اخطار ... عضلتِ  به

 شده بودن . باز یسخت و سنگ صورتش



 قدم کیقدم به جلو برداشت ... و بعد  کی

 . گهید

 ... !؟ هووم ؟ یباش یچ یخوا یپس م -

 ... !خونه ؟ نیا یتو یهست یچ اصل  

  

 ! نکنه یخانوم بودن رو که ندار اقتیل

 !؟ یخدمتکارم باش قراره

 حال محکم و نیبغض کرد ... و در ع آرام

 : پاسخ داد لجوج

 بهتره ... آره ! حاضرم خدمتکارت نیا -

 ! زنت نباشم ی، ول باشم

 نیانتظار ا قا  یزد ... دق یشخندین فراز



 . رو داشت پاسخ

  

 ... خدمتکار نهیا حتیحاال که واقعا  ترج -

 ! و لوندم ... برو وانو برام پر کن خوشگل

 داشت گهی، د دیکش ینفس تند آرام

 شد . خواست یاز تحملش خارج م طیشرا

 کنار فراز عبور کنه و از اتاق خارج بشه از

 فراز بازوشو گرفت و اونو با خشونت یول ...

 . سمت در حمام پرت کرد به

 !گفتم ؟ هووم ؟ یچ یدینشن -

  

 : زد غیج آرام



 ! من به حرف یبه من نزن لعنتدست  -

 ! دم یگوش نم تو

 ؟ ... هه ! مگه دست ید یگوش نم -

 !؟ خودته

 رو از تن اهشیس شرتیحرکت ت کی با

 قدم کیانداخت .  فراز  نیو کف زم کند

 شد که آرام به سرعت کیبهش نزد گهید

 : گفت

 ! نکن تمیتو رو خدا فراز اذ -

  

 کی یموند . برا خکوبیسر جا م فراز

 لحظه همون نگاه نرم و کی... فقط  لحظه



 چشماش یقبل تو قهیچند دق ی فتهیش

 . و بعد به سرعت خاموش شد دیدرخش

 : به کمر گرفت و با شقاوت گفت دست

 گهیزبون د هیبه  ای یکن یوانو پر م -

 !با هم ؟ میبزن حرف

 حمام یخودش رو تو زانیافتان و خ آرام

 ... حالش بد دیلرز یکرد . بدنش م پنهان

  

 ی، ول هیگر ریخواست بزنه ز ی. م بود

 سفت و یلیگلوش خ خیب دهیچسب بغض

 نیبود که به ا یزیتر از اون چ سخت

 یوان رو پر م دیدرهم بشکنه . با یسادگ



 رو به زیقدرت نفرت انگ شینما نیو ا کرد

 . رسوند یم انیپا

 درپوش وان دیلرز یکه م ییانگشت ها با

 . کرد یآب رو باز م ریگذاشت و ش رو

 یقیوان ، نفس عم یلبه  یرو نشسته

 ی. م یا گهید قی... و نفس عم دیکش

  

 یبه خودش مسلط بشه ... م خواست

 رو دوباره مقاوم نگه شیخوِد لعنت خواست

 . داره

*** 

 یتختخواب ... چرتکه  یبود رو نشسته



 دستش بود و با حوصله یتو یمشک الکِ 

  

 رو لشیزد . موبا یپاشو الک م یها ناخن

 یسر و شونه اش گرفته بود و گوش م نیب

 یکه داشت جمله ها ایمیک یبه صدا کرد

 خوند یبراش م ییاز دکتر هلکو یزشیانگ

: 

 ذهن یگفته اگر ما جلو ییدکتر هلکو -

 ، دمار از روزگارمون در میریرو نگ خودمان

 آرام ؟ یچ یعنی یفهم یآورد ! ... م یم

  

 شد به رهیگفت و بعد با دقت خ ینچ آرام



 ، یپاهاش که با اون الک مشک یانگشتا

 به خودشون یتر کیش یلیخ ی جلوه

 از محصول کار ، در یبودن . راض گرفته

 : گفت ایمیرو بست ... و ک الک

 خونه ات و یتو ینیاگر تو بش یعنی -

 پول ای...  یهست یآدم بدبخت یکن فکر

 ... همه یبد شانس ای...  ییتنها ای...  یندار

 یعنیافته !  یاتفاقا واقعا  برات م نیا ی

 ! حاصل افکار خودشه زادیآدم

  

 !؟ یخب ... که چ -

 یبرا یعنی!  گهیزهر مار ! ... معلومه د -



 دیکنه ... اول با رییتغ تیزندگ نکهیا

 ! یبد رییتغ خودتو

 رو از یو گوش دیخند زیتمسخر آم آرام

 گهیشونه اش گرفت و به دست د رونیب

 . داد اش

  

 شیاگه من فکر کنم پ یعنیآها !  -

 ی... بعد از مدت ستمیکه زِن فراز ن خودم

 !افته ؟ یاتفاق م نیا واقعا  

 !؟ یحاال تو واقعا  زن فراز -

 ی طهیها خارج از ح یاسکل ... بدبخت -

 میتون یدن ! ما نم یما رخ م اراتیاخت



 ! تونم ی... حداقل من نم میبد رشونییتغ

  

 که قدرت ذهن رو دستکم ییاسکل تو -

 دور یروستا کیهست ته  یکی!  یگرفت

 و بدون امکانات ... احساس افتاده

 یکنه ! چرا ؟ چون تو یم یخوشبخت

 هم یکیاحساس رو داره ! ...  نیا ذهنش

 تو که شوهر پولدار و سوپر استار نیع

 یکن یاومده ، هنوز هم چس ناله م رتیگ

! 

 تخت بلند شد ی، از رو دیکش یپووف آرام

 . به بدنش داد یکش و قوس و



  

 ! ... من که ایمیآخ دست رو دلم نذار ک -

 ! داغونم

 !چرا خبر مرگت ؟ -

 ستمیفراز خونه است ! ... منم راحت ن -

 ! اتاقم حبسم ی! تو رونیب برم

  

 ... ! آرام ارنیخبر مرگت رو برام ب یاله -

 حناق ی؟ ... اله شتهیپ یاون گوگول االن

 ! یکن یکفران نعمت م نقدریکه ا یریبگ

 : گفت ایمی. ک دیغش غش خند آرام



 ! ...خو برو تاپ وانیح یآب بخند یرو -

 ! جلوش جوالن بده کمیبپوش ،  لباس شخصی و

 !تو ؟ یندار یکار چیه ی عرضه

  

 رهیگینم لمی! دو روزه تحو میقهربا هم  -

! 

 !چرا ؟ -

 یحمام رو برا ی هیخواست قض ینم آرام

 یکنه ... براش خاطره  فیتعر یکس

 شیداد پ یم حیبود که ترج یندیناخوشا

 . نگه داره خودش

  



 مینیاش مفصله ! ... برنامه بچ هیقض -

 ؟ یور هی میبر

 خواستم دعوتم یکجا ؟ ... من تازه م -

 ! خونه تون امیشام ب یکن

 ! گمشو بابا -

 . اومد جانیبه ه کدفعهی ایمیک

 ! دارم گانیرا طیاستخر ؟ من بل میبر -

  

 ! مراده دهی! استخر نطلب میآره بر -

 ... ! ستین گانیهم را یلیتو خ یبرا -

 یریاز فراز عکس بگ دیبا یخوایم طیبل

 ! یاریب برام



 : زد غیج با  یتقر یگوش یتو آرام

 !؟ یچ -

  

 شه شوهر تو فراز یمن هنوز باورم نم -

 تا قبول یاریعکس ازش ب دی! با هیحاتم

 ! کنم

 ... ! ایمیک یسرم که قبول ندار یفدا -

 !ازش ؟! خرم مگه ؟ رمیبرم عکس بگ من

 یکه گفتم ! ... ازش عکس م نیهم -

 یرسون یتا ساعت سه خودتو م یریگ

 ! یشاهد ! ... با استخر

  



 . تماس رو قطع کرد و

#۳۲۰ 

 رو پرتاپ یو گوش دیکش ینفس تند آرام

 . تخت یرو کرد

 فکر استخر و نصف روز دور شدن از اون از

 اومده بود . کف دستاشو جانی، به ه خونه

 . به در بسته انداخت یو نگاه دییسا بهم

 کرد ؟ یم کاریاالن چ فراز

  

 ... بدون تحرک نقدریساکت ... ا نقدریا

 هیبخواد وارد وارد اتاق بشه و  نکهیا بدون

 یکنه ... کار یادآوریحضورش رو  ییجورا



 ! اغلب بهش اصرار داشت که

 االن دو روز بود که از سفر برگشته یول

 ... درست از همون شب اول و تمام بود

 گهیاومد ... د شیکه براشون پ یاتفاقات

 با آرام نزده بود . قهر بود واقعا   یحرف چیه

 نوک یباز کرد ، رو یواشکیقو در اتا آرام

 خم شده ، دو یرفت ... با کمر رونیب پا

 که دیرفت ... بعد اونو د نییپا یا پله

 و تکرار ونیزیتلو یبود روبرو نشسته

 رو نگاه ایتالیو ا رانیا بالیوال یباز پخش

 . کرد یم

 همونطور نوک پا و آهسته برگشت آرام



 یو مانتو یمشک نیاتاق . شلوار ج یتو

 و حوله وی. ما دیپوش یرنگ دیسف زیسا اور

 ... ختیکوله اش ر یرو تو لشیوسا و

  

 شلوارش چپوند و بیج یرو تو لشیموبا

 . از اتاق خارج شد دوباره

 ... دیقدم هاش رو شن یبلفاصله صدا فراز

 خارج یاز حالت کسالت و خمودگ ذهنش

 یرییتغ چیدر لم دادنش ه ی، ول شد

 . نکرد جادیا

 بهش ینگاه ایبگه  یزیچ نکهیبدون ا آرام

 ، از کنارش عبور کرد و وارد بندازه



 نگاهِ  ینیشد ... هر چند سنگ آشپزخونه

  

 تا قدم آخر همراه خودش حس کرد فرازو

. 

 ... نفسش رو آزاد دیآشپزخونه که رس به

 یگذاشت و ب زیم ی. کوله اش رو رو کرد

 رفت . ناهار خچالیبه سمت  یمعطل

 یبود و شکمش داشت قار و قور م نخورده

 نخوره ، یزی... مطمئن بود اگر چ کرد

 . ره یاستخر از حال م یتو

  

 شکلِت محبوبش رو با سبد ی شهیش



 . برداشت خچالی ینون از تو کیکوچ

 که دیپاش به عقب چرخ یپاشنه  یرو

 . کرد دایرو رخ به رخ فراز پ خودش

 ! عیییه

#۳۲۱ 

 !؟ یش یجن ظاهر م نیع هویچرا  -

  

 ... نگفت و فقط نگاهش کرد یچیه فراز

 . و طلبکار بود یاخم آلود ، سوال نگاهش

 ... از دیلبش کش ینوک زبونش رو رو آرام

 . نشست زیفراز عبور کرد و پشت م کنار

 داد . با چاقو یفراز آزارش م ی رهیخ نگاه



 ... و بعد دینون مال یشکلت رو یکم

 : بده یکوتاه حیگرفت توض میتصم

 ! رم استخر یبا دوستم قرار دارم ... م -

 ! گردم یهم احتماال  برنم شام

  

 یفراز به نشونه  یابرو یلنگه  کی

 . دیباال پر تمسخر

 ی! ... مرس یکه مطلعم کرد یمرس -

 ! واقعا  

 شینگاهش کرد و نوک انگشِت شکلت آرام

 . دیسیل رو

 ؟ یناهار خورد -



  

 . انداخت کهیباز هم ت فراز

 ، دیکن یم لیم دیکه دار ینیاالن ا -

 !؟ ناهاره

 . باال انداخت یشونه ا آرام

 ! ستین یا گهید زیچ -

  

 پشت سرت رو یاون ظرف غذا یعنی -

 !؟ یدیند

 و ظرف دست دیبه سرعت چرخ آرام

 نتیکاب یرستوران رو رو یغذا ی نخورده

 غذا سفارش ی. کِ  دید ییظرفشو کینزد



 !بود که آرام اصل  متوجه نشده بود ؟ داده

 : گفت فراز

  

 مسترو سیدارم بگم دِر سرو میتصم -

 یتخته کنن ! اونوقت حداقل برا انیب

 یایب یش یرفتنت مجبور م ییدستشو

 ! دور و برت چه خبره ینیبب رونیب

 ... فراز رونینفسش رو فوت کرد ب آرام

 ینم الیخ یاز رو بسته بود و ب رویشمش

 داد باهاش یم حیاون ترج ی! ول شد

 از نوِن تست یشروع نکنه . گاز ییدعوا

 . شد دنیگرفت و مشغول جو یشکلت



  

 : گفت فراز

 بذار کنار اون آشغاال رو ! برو ناهارتو -

 ! بخور

 ! ستیآشغال ن -

 دهیدستش قاپ یشکلت از جلو ی شهیش

 یبه فراز بگه ، ول یزی... براق شد تا چ شد

 هر یفراز به موقع جلو لیوبازنگ م یصدا

 رو گرفت ییو دعوا بحث

  

#۳۲۲ 

 هم یچشم ها یتو رهی، خ ستادهیدو ا هر



 یتونست برا یکه آرام م کینزد نقدریا ...

 یبار با دقت رنگ خاِص چشم ها نیاول

 یخاکستر ی هی... اون عنب نهیرو بب فراز

 یکه انگار عمق یدار و مردمک مشک رگه

 . داشت تینها یب تا

  

 ! بود بایرنگ چشم هاش خاص و ز چقدر

 ! دلش اعتراف کرد یتو اریاخت یب ...

 ... اومد یوقفه م یب لیزنگ موبا یصدا

 : گفت آرام

 !؟ یبه تلفنت جواب بد یخوا ینم -

 : با مکث پاسخش رو داد فراز



 ! ناهارت رو بخور و بعد برو -

  

 به عقب برداشت ... هنوز نگاهش یقدم دو

 آرام بود ... بعد یچشم ها یتو خکوبیم

 . رفت رونیو از آشپزخونه ب دیچرخ

 . بعد بلفاصله دیکش ینفس راحت آرام

 آب یبه سمت کانتر تا سر و گوش رفت

 . بده

 بود و ستادهیکه وسط سالن ا دیرو د فراز

 . کرد ینگاه م لشیبه موبا یکلفگ با

  

 آرام داره دیغرق فکر بود که نفهم نقدریا



 . پاد یم اونو

 و دیدندوناش کش نیب شوینییلب پا آرام

 درهم و یموند بهش ... به موها رهیخ

 گرد قهی شرتِ یو شلخته و ت برهم

 ... منقبض و سبزه اش ی...بازو دشیسف

 ... اخم آلود و متفکِر چهره اش مرخِ ین

 ! بود بیو غر بیبراش عج چقدر

  

 دور نقدری، کشف نشده ... دور ! ا بیعج

 یرو نم گهیزبون همد یانگار حت که

 مرد نیمرد شوهرش بود ... ا نی! ا فهمن

 مرد نیخوبش بود ... ا یروزها جلدِ 



 ! بود عاشقش

 داشت یزیمتضاد و تند و ت بیترک چه

 ! آرام یبرا

 !؟ دییالو ، بفرما -

  

 یصحبت کردن فراز با شخص یصدا با

 ... از افکارش خارج شد لیخط موبا پشت

 افتاد ایمیک ادی. بعد  دیکش یقینفس عم و

 ! رهیازش خواسته بود از فراز عکس بگ که

 : باز گفت فراز

 !چرا ؟ -

 . گرفته بود صداش



  

 به ذهن آرام خطور یزیآم طنتیش فکر

 رونیب بشیج یرو از تو لشی. موبا کرد

 رو باز کرد . حواس فراز نشیو دورب آورد

 راحت ازش یلیتونست خ ینبود و م بهش

 . رهیبگ عکس

 ! نه ایتونم  یدونم م ینم -

 نیهم فراز گفت ... و آرام دورب باز

 کرد . قلبش میاون تنظ یرو رو لشیموبا

  

 . بعد دکمه دیکوب یتند م جانیشدت ه از

 ! کیلیلمس کرد و ... چ رو



 ! یبلنِد فلش عکاس یصدا

 سر کدفعهیبلند و واضح که فراز  نقدریا

 و مچ آرام رو با نگاِه متعجبش چرخوند

 . گرفت

 یحت یلحظات یمنجمد شد ... برا آرام

 یپلک برهم زدن نداشت . با حالت قدرت

 ینگاه کرد به فراز ... بعد ناگهان ابلهانه

 کرد ینیو عقب نش دیاز جا پر یفنر نیع

. 

 یهاش گر گرفته بودند . دلش م گونه

 ! حاضر بود سر رهیاز خجالت بم خواست

 ... ینطوریا ی، ول رندیمچش رو بگ یدزد



 ! هووف

 ... فرار دیرس یکه به ذهنش م یزیچ تنها

 تنها دستور مغزش بود ! کوله نی! ا بود

 چنگ زد و برداشت و زیم یرو از رو اش

 و از خونه فرار دیبا تمام سرعتش دو بعد

 . ... کرد

*** 

 !؟ یبه تلفنت جواب بد یخوا ینم -

 . ... آرام سوال

  

 سخت و یخورد و از جاذبه  یتکون فراز

 که دچارش شده بود ، رها شد . با یضیمر



 : گفت مکث

 ! ناهارت رو بخور و بعد برو -

 . بعد به سرعت از آشپزخونه خارج شد و

 یباور نکردن یبود ... و به طرز جیگ

 که با یجنگ هر روزه ا نیاز ا فرسوده

 ! داشت ... جنگ با خواستن آرام خودش 

 ! داد یکه داشت پس م یتاوان نیبدتر

 ... رو تکه تکه از گلوش خارج کرد نفسش

 جلو زیم یرو از رو لشیحواس موبا یب

 به ینگاه نکهیبرداشت و بدون ا یمبل

 : ، پاسخ داد اندازهیاش ب صفحه

 الو ؟ -



 : اون طرف خط یزن یصدا و

 ! یحاتم یسلم ... آقا - 

 صدا رو بلفاصله نیساکت موند ... ا فراز

 : ادامه داد ی. زن با مکث شناخت

 و رمیخانم خواستن باهاتون تماس بگ -

 ، امروز به منزل سر دیتون یاگر م بگم

 ! دیبزن

  

 گردن فراز از شدت نفرت منقبض عضلت

 . شد

 !چرا ؟ -

 : باز هم با مکث پاسخش رو داد زن



 امروز نیخانم خواهش کردن هم -

 ! دیسر بزن بهشون

  

 ونیهم فشرد و دست م یپلکاشو رو فراز

 دوست داشت داد یلی. خ دیکش موهاش

 یبره به جهنم . ول دیو بگه خانم با بزنه

 . کرد خودش رو کنترل کنه یسع

 ! نه ایتونم  یدونم م ینم -

 نیدر ضمن ... خانم گفتن بهتره ا -

 خود شما بمونه و به گوش نیب مسئله

 ! نرسه گرانید

  



 فراز درهم گره خورد ... خواست یها اخم

 فلش کیلیچ یبده که صدا یتند پاسخ

 هوا ی. ب دیرو از پشت سرش شن ینیدورب

 ... که دیو بعد آرام رو د دیعقب چرخ به

 کانتر و یخم شده بود رو یاونطور

 رو رو به اون گرفته بود و ... ازش لشیموبا

 !گرفته بود ؟ عکس

 تونست باور یبود که فراز نم یزیچ نیا

 وقت غذا خوردنش رو ی! آرام حت کنه

 کرد که مجبور نباشه با یم میتنظ یطور

  

 انهیبشه ... و حاال ازش مخف نیهمنش فراز



 !گرفته بود ؟ عکس

 قابل ریو غ دهیچیدخترها موجودات پ واقعا  

 ! بودند یدرک

 ! خدا یحاتم یآقا میمنتظرتون هست -

 ! نگهدار

 از به خودشزن پست خط ... فر یصدا

 بوق یبگه که صدا یزی. خواست چ اومد

  

 گوشش ... تماس قطع یتو دیچیپ اشغال

 ! بود شده

 آرام به سمت در دنیدو یصدا بلفاصله

 ! ... و بعد ... تق یخروج



 ! فرار کرده بود آرام

 اتفاق نیخواست بخنده به ا یدلش م فراز

 ذهنش یکه افتاده بود ... ول یجالب

 . بود زهایچ نیاز ا رتریدرگ

  

 به انعکاس رهیمبل و خ یرو نشست

 ... زیم ی شهیش یخودش تو ریتصو

 لبش گذاشت و روشن یگوشه  یگاریس

 . کام گرفت قیو عم کرد

*** 

#۳۲۵ 

*** 



 ... ... نوزده جدهی... ه فدهی... ه شونزده

 ! ستیب

  

 آورد و با نفس بلند و رونیاز آب ب سرشو

 . دیهاش فرو بلع هیهوا رو درون ر یقیعم

 استخر رسوند و گفت یرو به لبه  خودش

: 

 شد ! رکورد هیثان ستی... ب ندفعهیا -

 ! رو شکستم خودم

 استخر نشسته بود ، یکه لبه  ایمیک

 : زد و گفت یشخندین

  



 هیهد ییموز طل هیهللا دخترم !  کیبار -

 ! نفس چاق کن ایتو ! ... حاال ب ی

 دماغش رو دور گردنش ی رهیگ آرام

 استخر و ی، دستاشو گذاشت لبه  انداخت

 کف دستش رو ایمی. ک دیباال کش بدنشو

 : باسِن اون و گفت یرو دیکوب یشوخ به

 یحق لتِ یتشک ی... ول یالغر نکهیبا ا -

 نظرش یحاتم ی! آقا یخانم حاتم یدار

 !؟ هیمورد چ نیا در

  

 به ی... پاشو باال آورد و لگد دیخند آرام

 . بعد سر جا صاف دیکوب ایمیک رانِ 



 بلندش رو که محکم دم یو موها نشست

 . بسته بود ، پشت سرش مرتب کرد یاسب

 ! یبه آب بزن یتن ستیتو هم بد ن -

 ! ستمیمن شنا بلد ن -

 . نگاهش کرد یچپ چپ آرام

  

 !؟ یغرق بش نجایحاال قراره ا -

 از رتمیدر حال حاضر غرق شوک و ح -

 ی! ... آرام ، جد یکه رو کرد یعکس

 !؟ یخودشه ؟! اسکلم نکرد یجد

 . دیکش یهووف آرام

 ! آبروم به خاطر ایمیخدا لعنتت کنه ک -



 ! عکس رفت اون

  

 . دیغش غش خند ایمیک

 ! ... االن با یعوضش به فراز حال داد -

 ! یکنه عاشقش شد یفکر م خودش

 ! آره جوِن عمه اش -

 !عمه داره ؟ -

  

 : فکر کرد و بعد پاسخ داد یلحظه ا آرام

 ! دونم ینم -

 از فراز یچیدونست ... ه یواقعا  هم نم و



 با تأسف نگاه کرد ایمیدونست . ک ینم

 یشونیپ یو بعد کف دستش رو رو بهش

 . کوبوند اون

 ! شوهرته یاز تو ماست تر ... خانواده  -

 پاگشات نکردن ؟ چکدومشونیه یعنی

  

 ، سرش رو رونینفسش رو فوت کرد ب آرام

 که پاهاشو یانداخت و همونطور نییپا

 : داد ، گفت یآب تکون م یتو

 خانواده یاز اعضا چکدومیبه نظرم به ه -

 از پدر رینگفته که ازدواج کرده ... به غ اش

 ! مادرش و



 حیرو تکون داد و به سرعت تصح دستش

 : کرد

  

 فوت! ... مادرش  شیالبته ، نا مادر -

 ! کرده

 چرا ؟ -

 . باال انداخت یشونه ا آرام

 دونم ! ... انگار ازم یازش نم یچیه -

 یم یمخف

 ! خانواده اش رو کنه

  

 . خب باهاش یتو که با خواهرش دوست -



 ! بزن ... ازش بپرس حرف

 خوام فکر کنه در موردش ینم -

 که به ی؟ ... هر کار یدون ی... م کنجکاوم

 کنار اومدن باشه ای ینیفراز عقب نش نظر

... 

 : رو ترش کرد ایمیک

  

 ؟! ... کدوم ینی؟ عقب نش یا وونهید -

 جنگ ؟ دونیمگه ؟ م یهست یگور

#۳۲۶ 

 ! ایمیکردنو شروع نکن ک حتیلطفا  نص -

 هیترسم  ی! ... م یفهم یتو که نم -



 ! شده باشه ریکه د یایبه خودت ب یروز

  

 دندوناش و ونیم دیلبش رو کش آرام

 آب تکون داد . خواست یتو پاهاشو

 رهیچشماش ت یجلو ایبگه که دن یزیچ

 و سرد سیجفت دست خ کی...  شد

 خنده یچشماش و بعد صدا یرو نشست

 ! سبک و آشنا یا

 !ام ؟ یمن ک یاگه گفت -

 رو سیخ یدستاشو باال برد و انگشتا آرام

 کرد . صدا براش آشنا بود ... دستها لمس

  



 یجلو یخندون یرفت و بعد چهره  کنار

 : زد غیظاهر شد . ج چشماش

 ! سااایپر -

 بود قفسه کینزد جانیاز شدت ه قلبش

 از یکیاش رو از هم بشکافه ...  نهیس ی

 یجلو کدفعهیدوران دانشگاهش  یدوستا

 خواست از یسبز شده بود ! م چشماش

 استخر بلند یکنه . از لبه  هیگر یشاد

 . رو محکم بغلش گرفت سایو پر شد

  

 یلی! خ یشه ... عجب تصادف یباورم نم -

 ! خوشحالم



 ... از اون نداشت یهم دست کم سایپر

 . بود یزده ، خوشحال و احساسات ذوق

 یب یلیمکه ! خ یحاج یحاج یرفت -

 ... یآرام ! خطت رو عوض کرد یمعرفت

 !؟ یداد یشماره ات رو به ما م دینبا

  

 ... آرام از خجالت سرخ شد یها گونه

 و خودش رو از دیلبش رو گز ی گوشه

 ایمیسمت ک دیجدا کرد . بعد چرخ سایپر

 : گفت و

 ، زمیدوست عز شونی... ا یراست -

 ! استیمیک



 دست داد و سایهم بلند شد و با پر ایمیک

 نکهیکرد . آرام خوشحال از ا یاحوالپرس

  

 قبل جمع شده ، یچند لحظه  بحث

 : دیپرس

 ؟ یی... تو تنها یراست -

 . نه ، با خواهرام اومدم -

 ؟ یبچه ها خبر ندار ی هیاز بق -

 یو دستش رو به حالت دیخند سایپر

 . اون گذاشت یبازو یرو یمیصم

  

 معرفتم ؟ ... از یآخه مگه من مثل تو ب -



 ... میشون خبر دارم ! با هم در ارتباط همه

 یاه، گ میتلگرام گروه دوستانه دار یتو

 ی... جا میش یجمع م گهیهمد ی خونه

 یدورهم یتو هیخال یلیخ یلیهم خ تو

 ؟ ی... تو ازدواج کرد ی. راست هامون

 : زد یلبخند ناراحت آرام

 ! خب ... آره -

  

 یخفه ا غیج اقیاز شدت اشت سایپر

 : دیکش

 ! زمیگم عز یم کی... واقعا  ؟ ... تبر یوا -

 ! خونه ات یشد دعوتمون کن واجب



#۳۲۷ 

 یخفه ا غیج اقیاز شدت اشت سایپر

 : دیکش

  

 ! زمیگم عز یم کی... واقعا  ؟ ... تبر یوا -

 ! خونه ات یشد دعوتمون کن واجب

 ایمیلبخند ناراحتش رو تکرار کرد و ک آرام

 باز سایبهش انداخت . پر یمعنادار نگاه

 : دیپرس

 ؟ یر یبعد از استخر کجا م -

  

 نی... هم میشام بخور میر یم ایمیبا ک -



 . ابونیسر خ رستوران

 ! اگه از نظر تو و دوستت یچه عال -

 خوام ی... م مینداره ، با هم بر یمورد

 ی، اددت کنم تو رمیات رو بگ شماره

 بچه ها خوشحال ی! ... همه  گروهمون

 ! کردم داتیشن بفهمن پ یم

 ... انداخت ایمیبه ک یپرسش ینگاه آرام

 جور کنه و یبهانه ا ایمیبود ک دواریام

  

 پشت سایدونست با پر یکنه . م مخالفت

 نشستن مصادفه با هزار سوال و جواب زیم

 ایمیازدواج و شوهرش . اما ک ی درباره



 : گفت

 ! هم خوبه یلیبه نظر من خ -

 دونست یزد ... خوب م یلبخند بدجنس و

 دعوت نیخواست و عمدا  از ا یم یچ آرام

 استقبال کرده بود ! آرام دور از چشم شام

 . بهش چشم غره رفت سایپر

  

 ! می! ... پس شام با هم باش یاوک -

 : انداخت تیباز پاراز ایمیک

 ! مهموِن آرام -

 . آرام مجبور شد قبول کنه ، دیخند سایپر

 ! کرد یم هیدلش خون گر یتو کهیحال در



 نکهیا یعنیشام ،  یبرا هیکردن بق مهمون

  

 یبود از کارِت فراز خرج کنه ... تو مجبور

 . کرد ایمیبار ک راهیهزار بد و ب دلش

 هم یلیامم ... باشه ! مهمون من ... خ -

 ! یعال

 : دیآرام رو بوس یخم شد و گونه  سایپر

 ، خواهرام صدام زمیبرم عز گهیمن د -

 ! نمتیب یکنن ! ... بعد از استخر م یم

  

 ! رفت و

 دستاشو به حالت ایمیوقت ک اون



 اش درهم گره زد نهیس یجلو روزمندانهیپ

 : گفت و

 پاچه ات ... ها ؟! از یخوب کردم تو -

 ی؟ ... گه م یکن یفراز خرج نم پول

 ! یخور

  

 . نگاهش کرد زیو تند و ت دیچرخ آرام

 : خواست ادامه بده ایمیک

 ... تازه قراره بهش بگم که فردا هم -

 . ... استخر یاونو هل داد تو کدفعهی آرام

 رفتن آرام سهی... ر ایمیبلند ک غیج یصدا

 : قیسوت نجات غر یصدا و



 ! ها میخطرناک ندار یدخترا ... شوخ -

  

 یعذرخواه یدستش رو به نشونه  آرام

 که یهوا تکون داد ... بعد همونطور یتو

 دیدماغش رو زد و پر ی رهی، گ دیخند یم

 . ... استخر یآب ها یتو

*** 

#۳۲۸ 

*** 

  

 نشیماش یخال یخونه نبود ... جا هرمز

 به فراز نویبزرگ ، ا اطیصحن ح یتو



 . کرد یم گوشزد

 نداشت . اگر یا گهیانتظار د البته

 وجود داشت که سهره ایدن یتو یموضوع

 پا بذاره و از ریخاطرش غرورش رو ز به

 نقدریملقات کنه ... البد ا یتقاضا فراز

 . موند یاز هرمز پنهان م دیبود که با مهم

  

 به استقبالش اومده بود ... با قامت نجمه

 درهم گره خورده و نگاه ی، دست ها صاف

 . ریو پر تحق سرد

 کردن قرار ی! خانم فکر م نیکرد رید -

 ! دیایب ستین



 ی، دست هاشو تو ستادیمقابلش ا فراز

 رنگش یمشک یشلوار پارچه ا یها بیج

 . گرفت مشت

  

 ؟ ستین ایحاال هست  -

 ! بله ، هستن -

 تنهاست ؟ -

 ! بله -

 هرمز کجاست ؟ -

  

 ریبردن خارج از شهر ... د فیآقا تشر -

 . گردن یبرم وقت



 گفت و بعد از کنار نجمه عبور یهووم فراز

 سالِن بزرگ و یو وارد خونه شد . تو کرد

 چیه شیپدر یخونه  ییو طل دیسف

 یگفتگو یحضور نداشت . تنها صدا یکس

 از درها به گوشش یکیاز پشت  یمحو

 : . نجمه گفت دیرس یم

  

 یصحبت م یسهره خانم دارن تلفن -

 ی قهی... چند دق دینیبش دیی. بفرما کنن

 ! انیم گهید

 : دیرو به آشپزخونه داد کش بعد

 ! بشه ییرایشادان ... از آقا فراز پذ -



 سالن بزرگ یبعد خودش به سمت انتها و

 تق یاتاق ها رفت . فراز به صدا دوریکر و

 زن اونقدر گوش کرد تا یصندل ها تق

  

 یمبل یمحو شدند ... بعد رو یدر پشت

 متنفر شهیهم دنی. از انتظار کش نشست

 سهره یبرا دنی... مخصوصا  انتظار کش بود

. 

 مبل یحرکت رو یساکت و ب نطوریهم

 یتوجهش جلب گلدون یخودی... ب نشسته

 در شد . گلدون کیکنسول نزد یرو

 بایبه نظرش ز یبود ... ول یساده ا ظاهرا  



 و یالجورد یبود با رنِگ آب ینی. چ اومد

 . ... بدنه اش یرو دیسف ییطل یخطوط

  

 داشت ... و به یلیطرح ساده و اص گلدون

 یاون چند شاخه گل م یاگه تو نظرش

 یاتاق خواِب آرام م یو اونو تو ذاشت

 . کرد یهم جلوه م باتری... ز گذاشت

 وارد سالن شد ... دخترِک کم سن شادان

 یبود که نگاه مضطرب یسال و خجالت و

 مقابل فراز ، زیم ی. خم شد و رو داشت

 و ستادیقهوه گذاشت . بعد صاف ا یفنجون

 . اش چسبوند نهیرو به تخت س ینیس



 د ... و نگاِه فراز هنوز همبه فراز بو نگاهش

  

 پا و اون نی. ا یبه گلدون الجورد رهیخ

 . بگه یزیخواست چ یکرد ... انگار م ییپا

 که اومد ، شادان یباز شدن در یصدا

 آشپزخونه یو تو دیچرخ یمعطل بدون

 بعد سهره به یشد . چند لحظه  پنهان

 . اومد سالن

 ! ... فکر نیبه به ... آقا فراز ! افتخار داد -

 ! یایو ب یکردم به حرفم گوش بد ینم

  

#۳۲۹ 



 نگفت و فقط نگاهش کرد ... به یزیچ فراز

 ... با بدنِ  زیزِن خودخواه و نفرت انگ نیا

 یکه بارها جراح یو صورت بایناز گوشتالو

 که فراز هرگز بدون یبود ... صورت شده

 . نداشت ادیاونو به  شیآرا

 هاش ... که به یشرور و بدجنس کودک زن

 از یا ختهینا معقول و افسار گس صورت

 کرد ... از یم رشیمتنفر بود و تحق فراز

  

 ینقطه  چیکه ه ییمادر و تنها یب ی بچه

 زن با نی... و ا دید ینم شیدر زندگ یامن

 یداد و تو یاون بچه رو آزار م یرحم یب



 . زد یم سرش

 ؟ سلم که ی... چرا ساکت زمیخب عز -

 ! ... حداقل بگو حالت چطوره ؟ ینکرد

 : زد یشخندین فراز

  

 ... !حاالست ؟ نیهم قا  یمنظورت دق -

 ! ستمیخوب ن یلیخ

 : با ناز لبخند زد سهره

 دونم ی! م زمیمامانو دست ننداز ، عز -

 ی... ول میستیبا هم خوب و خوش ن یلیخ

 قهیچند دق میکه نتون یدر حد نه

 ... ی! راست میرو تحمل کن گهیهمد



 یچطوره ؟ خوبه ؟ ... اون روز تو خانومت

  

 ... دیرس یاصل  خوب به نظر نم محضر

 ! شدم نگرانش

 . قلب فرازو به درد آورد قا  یاش عم هیکنا

 از یزیبه خودش اجازه نداد سهره چ یول

 . بفهمه درونش

 ی... م هی! دختر باهوش هیعال یلیخ -

 ... ! کنه یآشغال دور یاز آدما دیبا دونه

 ینم نجایاگر منم باهوش بودم ، ا دیشا

 ! ومدمی

  



 مبل یو بعد رو دیکش یقینفس عم سهره

 با وقار دستاشو یلیفراز نشست . خ مقابل

 : هم گذاشت و گفت یرو

 یوقتت رو نم یلینگران نباش ... خ -

 ! رمیگ

 ... هفت و شینگاه کرد به ساعت مچ فراز

 . بود قهیو پنج دق یس

  

 !خب ؟ -

 ها هرمزو یفراز جون ... تازگ نمیبگو بب -

 ؟ یدید

 !چطور ؟ -



 هم زده ؟ یباهات حرف -

 ؟ یدر مورد چ -

  

 قراره تا آخر جواب سواالتم رو با سوال -

 !؟ یبد

 : فقط نگاهش کرد ... سهره گفت فراز

 رو رک و راست یزیچ هیخوام  یم -

 هرمز رو دوست چوقتیبگم ... من ه بهت

 یوقت یداشتم ... ول یعنی! ...  نداشتم

 کیکرده ... اونم با  انتیبهم خ دمیفهم

 ... شوهر دار زنِ 

  



 اش درهم مچاله شد نهیس یفراز تو قلبِ 

 : اضافه کرد ینیسهره با لحن غمگ ...

 ! پسر کیو ازش صاحب بچه شده ! ...  -

#۳۳۰ 

 : ... تلخ و کوتاه دیخند

  

 یدون یبکنم ... م یا هیخوام گل ینم -

 هر چقدر هم ی! ول ستمیاز اون آدما ن که

 روشنفکر و مدرنو یآدما یبخوام ادا که

 یتونم انکار کنم که دلم م ی، نم ارمیب در

 ینطوریپسر داشته باشم ! ا کی خواست

 یشد ! ... ول یعوض م زایچ یلیخ دیشا



 ... ؟ هیقسمت من بود ! قسمت تو چ نیا

 هیهرمز چ ی! سهم تو از زندگ یحاتم فراز

 کی؟ ... تو  ی... تا حاال بهش فکر کرد ؟

 ! یا بی همه چیز

  

 ... بدنش دیکش ریفراز ت یها قهیشق

 . از هجوم نفرت و خشم داغ شد ناگهان

 انگشتاش ونیمبل رو محکم م یها دسته

 : و گفت گرفت

 ... ی کهیخفه شو ! ... خفه شو زن -

 شونه اش خم کرد و یسرش رو رو سهره

 . دیخند یکمرنگ یعشوه  با



  

 که هیزیچ نی! ا یشد یبه ... عصبان -

 کنه ! ... نقطه ضعفته ، مگه یم تیعصبان

 !؟ نه

 تونست یبود که نم نیخشمگ نقدریا فراز

 ریبزنه ... سهره خشنود از تأث یحرف یحت

 : فراز ، ادامه داد یرو کلماتش

 تیزندگ یکه تو یدونم هر کار یم -

 خودت یو برا یشد گریباز نکهی... ا یکرد

 که نهیا ی... برا یبهم زد یو رسم اسم

  

 بگم دی! ... و با یضعفت رو کاور کن نیا



 ، تا االن واقعا  خوب از پسش بر زمیعز

 ! ... ! ... هووم یاومد

 سه بار به یشیدستاشو به حالت نما کف

 . ... دیکوب هم

 کنم ! تو از یم نتیمن واقعا  تحس -

 چی... ه یدیرس یبه همه چ یچیه

 یقربان کی! خودت  یهم نداشت یریتقص

  

 بهم یکاف یمنم به اندازه  ی! ... ول یبود

 !؟ یشده ! متوجه نیتوه

 مبل ، یدسته ها یهاشو گذاشت رو آرنج

 رهیخم شد به سمت مقابل ... خ یکم



 ... فراز یبه خون نشسته  یچشم ها یتو

 : حالت ادامه داد یکامل  ب یصورت با

 هرمز انتیاز خ یکه من زخم یروز -

 ... درد نیاز ا دمیچیپ ی... به خودم م بودم

 بزرگت تو رو آورد به خونه اش تا خار مادر

  

 چشمم ! ... اصل  براش یتو یو بر یبش

 کشم ، یم ینبود که من چه زجر مهم

 ... ! خواست تو رو داشته باشه یم فقط

 برات شناسنامه گرفت و منو مجبور هرمز

 شناسنامه ام تحمل یاسمت رو تو کرد

 یبودمت ... ول دهیی! ... انگار که من زا کنم



 خنده داره ! خب ... شناسنامه حقت بود ...

 ... ! فراز ستیحقت ن راثیم یآره ! ... ول !

 ! ستین یا بی همه چیز چیه حق

  

 به چشم کردیبدون پلک زدن نگاه م فراز

 یسهره ... بعد لبخند زد ... . نم یها

 به خنده افتاد . سهره یچرا ... ول دونست

 : زد یاون ... پلک یاز خنده  ریغافلگ

 ی؟ حرف خنده دار یخند یچرا م -

 ؟ زدم

 ! نه ... ادامه بده -

 . ... دیباز هم خند و



  

 یتونم حدس بزنم چ یهر چند ... م -

 ! یبگ یخوا یم

#۳۳۱ 

 : زد یپوزخند سهره

 هم یلی؟ ... پس معلومه خ یاوه ... جد -

 ؟ هی! ... حاال نظرت چ یستیخبر ن یب

  

 ینگفت ... هنوز هم خنده  یزیچ فراز

 لبش نشسته بود . سهره یگوشه  یمحو

 : گفت باز

 کنه و یم مینامه تنظ تیهرمز داره وص -



 فرزند کی یقانون ی هیقراره به تو ارث انگار

 من یدو برابر دخترا یعنیرو بده ...  ذکور

 !؟ ی! قبول دار ستیانصاف ن نیو ا ... !

 : گفت فراز

  

 ! بله ... کامل   -

 زد ... انگار داشت یحرف م یجور کی

 انداخت . سهره نفس یرو دست م سهره

 : دیکش یزیو ت تند

 ... یکن یقبول نم یچیازش ه -

 از هرمز قبول یارث چی! ... ه بی همه چیز

 ! یکن ینم



  

 ... صورتش منقبض شده بودن عضلت

 که داشت کم کم تسلطش بر انگار

 داد . از لبخند یرو از دست م اعصابش

 به خشم آوردن اون یمتنفر بود و برا فراز

 . گزنده یها نیآورده بود به توه رو

 !شه ؟ یم یاگه بخوام قبول کنم چ -

 کشونمت یکنم ! م یم تیازت شکا -

 یم حرومکنم چه تخ ی... اثبات م دادگاه

  

 ! یش ی! خوراِک داغ رسانه ها م یهست

 ! ید یرو از دست م آبروت



 آدم یلیسهره ؟ ... خ هیچ یدون یم -

 نجایا ی... که منو کشوند یهست یبدبخت

 ! یکن یم ییازم گدا نیبا توه یدار و

 یزندگ تیواقع نیتوه نی؟ ... ا نیتوه -

 ... همه ی! ... اگه به حرفم گوش ند توئه

 ! شهرتت رو از ید یرو از دست م یچ

 و کینقاِب ش نی! ... ... ا ید یم دست

  

 رو از یخودت ساخت یکه برا یخوشگل

 اجیاحت شتری! ... تو به پول ب ید یم دست

 !به اسمت ؟ ای یدار

 سهره از نباری... و ا دیباز هم خند فراز



 . در رفت کوره

 !؟ بی همه چیز یخند یچرا م -

 مبل و یبه دسته  دیرو کوب مشتش

 نگاه دوخت به فراز . فراز نهیو پر ک یعاص

  

 کرد بهش ... و اگرچه هنوز ینگاه م هم

 لب هاش رو به سمت یانحنا یپوزخند

 ینگاهش باعث م یبود ، ول دهیکش نییپا

 . کنه ینیسهره عقب نش شد

 احساس یمنجمد ، پر اخطار ، ب نگاهش

 . بود

 یکه مردم برا ی... کلمه ا بی همه چیز -



 ینم یبرن ! ... ول یبه کار م هیبق ریتحق

  

 تونه خطرناک یبه وقتش چقدر م دونن

 ... ! باشه

 کلماتش رو ریلحظه مکث کرد تا تأث چند

 : دی... بعد پرس نهیسهره بب یچشم ها در

 !، حلل زاده ؟ یکامل  مطمئن -

 : دیپرس یتو دماغ ییبا صدا سهره

 !؟ یاز چ -

  

 بود ! فراز دهی... ترس دیلرز یم صداش

 : زد لبخند



 در بی همه چیز کیبا  یخوایم نکهیاز ا -

 ! یفتیب

 جا بلند شد ... نگاه سهره همراه با اون از

 منجمد به نظر نقدریشد به باال . ا دهیکش

 یبود بتونه کلمه ا دیکه بع دیرس یم

  

 یزیچ گهیحرف بزنه . فراز هم د گهید

 . نگفت

 و رفت ... و سر راهش دیرو کش راهش

 و دیکوب واریرو به د لیاص یالجورد گلدانِ 

 . شکست درهم

*** 



#۳۳۲ 

*** 

  

 از نه شب گذشته بود که درو باز ساعت

 ... دیبه اطراف کش یو وارد شد . سرک کرد

 چراغ ها خاموش بودن . با خودش اکثر

 . ستیکرد البد فراز خونه ن فکر

 یل یو ل دیکش یفکر نفس راحت نیا با

 . به سمت اتاقش رفت کنان

 یاتاقش که شد ، کوله اش رو رو وارد

 انداخت و شالش رو از سرش تخت

 کلر یکرد بدنش بو ی. حس م برداشت



  

 و رهیخواست دوش بگ یگرفته ... م استخر

 . . به حد مرگ خسته شده بود بخوابه

 تراس یبعد متوجه شد چراغ ها یول

 . هستن روشن

 ادشیکرد به  یپلک زد . سع ینرم به

 بار وارد تراس شده و نیآخر یکِ  ارهیب

 یزیچ یهاشو روشن کرده ... ول چراغ

 . ومدین ادشی

  

 دندوناش ... جلو رفت نیب دیرو کش لبش

 . دیپرده رو کنار زد ... بعد فرازو د و



 تراس ... سرش یها یصندل یرو نشسته

 نیب یگاریباال گرفته بود ... س یکم رو

 . شد یدست راستش دود م یانگشتا

 شده بود . راستش انتظار خکوبیم آرام

 یاون رو نداشت ... و جدا از همه چ حضور

 ... فراز یسکوت و در خود فرو رفتگ نیا ...

  

 بهش داده بود یمرموز و پر جاذبه ا حالت

. 

 که برگرده نهیدونست درستش ا یم آرام

 ... سر و صدا حمام کنه و بخوابه یب و

 . که قرار بود باشه یهمون طور درست



 چرا دستش باال رفت و در دینفهم یول

 . تراس رو باز کرد ییکشو

 به طرفش ... آرام دیفراز چرخ بلفاصله

 : گفت

  

 ! سلم -

 ؟ متوجه ورودت یاومد یسلم ! ... ک -

 ! نشدم

 ! حاال نیهم -

 . قدم وارد تراس شد کیگفت ... بعد  آرام

  

 !چته ؟ -



 ! کنه ی، فقط ... سرم درد م یچیه -

 یکش یم گاریکنه و س یسرت درد م -

 !؟

 گارِ یزد ... بعد س ینیپوزخند غمگ فراز

 یانگشتاش رو پرت کرد تو نیب ی نصفه

 : . گفت یگاریس ریز

  

 ! جلو ایب -

 : دیپرس آرام

 !؟ یدار کارمیچ -

 . فراز ستادیجلو رفت و مقابل فراز ا یول

 تلش نیبود و به آخر نییسرش پا حاال



 روشن موندن ، یبرا گاریس شیآت یها

 . کرد یم نگاه

  

 ؟ یکنارم بمون شهیم -

 ! برم دیمن کار دارم ... با -

 . مچ دستش رو گرفت فراز

 ! لطفا   -

 بود . آرام به یدستور شتریب لحنش

 واکنش نشون داد و خواست سرعت

 . رو عقب بکشه خودش

  

 ! ولم کن -



 دیکش یقیرهاش نکرد . آرام نفس عم فراز

 در وجود فراز و یزیکرد . چ یمکث و

 گهید یصورتش بود که مثل روزها حالت

 . شکننده و قابل ترحم یزی... چ نبود

 : و باز گفت دیکش یقیعم نفس

 ! مونم یم شتیولم کن ... پ -

  

 مکث ... و بعد بلخره فراز مچ هیثان چند

 . رو رها کرد دستش

#۳۳۳ 

 تونست بدوه و از یکرد . م یتعلل آرام

 نه یو دسترس فراز خارج بشه ، ول تراس



 خسته بود ! حوصله نداشت ... حوصله ...

 . نداشت دنیکشمکش و نفرت ورز ی

  

 یصندل یقدم به عقب رفت و رو دو

 . نشست

 خاطر جمع از حضور آرام ، دوباره فراز

 فرو رفت و چشماشو بست شیصندل یتو

 یبه اون ... با انگشتانش رو هریآرام خ .

 . ضرب گرفت زانوش

 ؟ یکن یم کاریچ یدار -

 : بسته پاسخش رو داد یبا چشم ها فراز

  



 ! کنم یفکر م -

 !؟ یبه چ -

 ی! ... سرفه ا دینشن ی... ! ... پاسخ سکوت

 : کرد و باز گفت یشینما

 ! یبخواب دیکنه ... با یاگه سرت درد م -

 ! نه -

  

 ؟ یبخور ارمیقرص ب -

 ! نه -

 ؟ کاریچ نجایپس بمونم ا -

 ! فقط بمون ... و حرف نزن -



  

 کرد یفراز دهان کج یدلش برا یتو آرام

 بشیج یبمون و حرف نزن ! بعد از تو ...

 گذروندن یرو در آورد و برا لشیموبا ،

 . ، مشغول چک کردن تلگرام شد وقتش

 گروه دوستانه شون ادد یاونو تو سایپر

 وارد گروه شد و بعد اقیبود . با اشت کرده

 که دیرو د ییکرهایها و است امیپ لیس

 استقبال ازش فرستاده یبرا دوستانش

 . بودن

 یاومده تو ی: بچه ها ... آرام ربان سایپر 

 ! براش دی. بوس بفرست گروه



 شه یآرام ... باورم نم ی: آرام ! ... وا فاطمه

 !واقعا  خودشه ؟ !

 یبود یخانم کدوم گور وحشی:  سحر

 ؟ یشده بود بیمدت ؟ چرا غ نیا

 ! : من غش نیلیآ

 خوش یلی: آرام جون عشقم ... خ هیعط 

 به یشه که برگشت ی. باورم نم یاومد

 . پمونیاک

 ! سای: بوس به کله ات پر سحر

 یلیلب آرام نشست ... دلش ق یرو لبخند

 هی، عط نیلی، فاطمه ، آ سایرفت . پر یلیو

 گرمابه و گلستان دوران یسحر ... رفقا و



 ! دانشگاهش

  

 باهاشون خاطرات خوش داشت که نقدریا

 با هم بودن ... همه شهینداشت . هم یحد

 یرو با هم بر م شونیدرس یواحدها ی

 روابطشون باالتر رفت ی. بعدها حت داشتن

 . شد یخانوادگ و

 شد ، یتر م یمیروابط صم نیا یچ هر

 کرد یم یحس ناراحت نشونیب شتریب آرام

 رستوران و ای دیرفتن خر یدوستانش م .

 یکردن هر سر یبه آرام اصرار م شهیهم

 یآخر هفته ها قرار م ایبره ...  باهاشون



  

 رفتن و یم گهیهمد یو به خونه  ذاشتن

 . شون باشه هیخواستن پا یآرام هم م از

 ییتونست ... خجالت ها یآرام نم یول

 کرد پنهان کنه . از یم یکه سع داشت

 هم طرازشون نبود و با وجود یمال نظر

 خارج از یبازش به رفت و آمدها شرط بند پدر

 یداد ب حینبود . بعدها ترج لیما دانشگاه

 ها بشه و با عوض کردن یدوست نیا الیخ

 ... خودش رو از دوستان واقعا   خطش

 . دور کنه خوبش

  



 ! کرد : سلم پیتا

 ارسال کرد که آرام یسیدر پاسخ و سحر

 . ندونست در حضور فراز بازش کنه صلح

 .فرستاد یفیهم گ نیلیآ

 لبش یآرام عمق گرفت . گوشه  لبخند

 یزیگاز گرفت ، خواست باز هم چ رو

  

 حواس سرش رو باال یکنه که ب پیتا

 . دیو فراز رو د گرفت

 به اون ... با رهیچشم باز کرده بود و خ فراز

 . ی... کاونده و جد بیعج ینگاه

#۳۳۴ 



 لب آرام کنار رفت ... فراز یرو لبخند

 : گفت

 ! حالت خوبه نمیب یخوشحالم که م - 

 رو گرفت و یصندل یکرد ، دسته  یمکث

 : ... ادامه داد دیبدنش رو باال کش یکم

 ... ! زمیکن برام ، عز فیخب ... تعر -

 !گذشت ؟ خوش

 یآب دهانش رو قورت داد و صفحه  آرام

 . رو خاموش کرد لشیموبا

 ! آره - 

 ؟ یکجا رفته بود -

 ! استخر بودم ... با دوستام -



 .گفت یاوهوم فراز

  

 فکر کردنت هم یخب ... انگار پروژه  -

 !کارم ؟ یتونم برم پ یشده ! حاال م تموم

 : دی... باز پرس دیانگار صداش رو نشن فراز

 کیدونم ، تو فقط  یکه من م ییتا جا -

 که باهاش قهر یدار یمیصم دوست

 ! یبود

 !؟ یدون یاز کجا م -

 ؟ یکرد ینکنه باهاش دوباره آشت - 

 ! کردم یآره ، آشت -

 : لبخند زد فراز



 ! به نظرم معاشرت با یهم عال یلیخ -

 که تو یتی، در موقع یمیدوست صم چند

 کنه حالت بهتر ی... واقعا  کمک م یدار

 ! بشه

 ... و فراز باز دیکش یپووف کلفه ا آرام 

 : دیپرس هم

 دوستات ... منظورم یگفت نکهیا یول -

 قسمتو متوجه نی! ... ا یکه جمع بست نهیا

 یمی! ... تو مگه چند تا دوست صم نشدم

 !؟ یدار

 تیکرد و با حرص و عصب زیچشم ر آرام

 : گفت



  

 !؟ یکن یم ییمنو بازجو یتو دار -

 که آرام یکامل  جا خورده از کلمه ا فراز

 : کار برده بود ... پاسخ داد به

 ! خب ... نه -

 : ... بعد گفت دیکش ینفس تند آرام

 ! باشه نطوریکه هم دوارمیام -

  

 چند لحظه بدون پلک زدن فقط فراز

 تونست بفهمه یکرد . آرام م نگاهش

 کرده ریذهن اونو درگ نقدریا یا مسئله

 خودش رو یتونه جلو یم یبه سخت که



 نپرسه . با یشتریتا سواالت ب رهیبگ

 : گفت یخستگ

 ! فراز ... بهتره من برم -

 : گفت فراز

  

 ! بمون گهید ی قهینه ... لطفا  چند دق -

 ! بودنت به خودم رو دوست دارم کینزد ...

 اش درهم نهیس یدستاش رو جلو آرام

 باز مهیزد و نگاهش رو دوخت به در ن گره

 که هر از چند یریحر یو پرده  تراس

 یداد . نم یتکونش م میمل مِ ینس یگاه

 یچرا اون شب در برابر فراز صبور دونست



 . کنه یم

 #۳۳۵ 

 : دیپرس  فراز

 !؟ یآرام ... الماس دوست دار نمیبگو بب -

 شونه باال انداخت و پاسخ یالیخ یبا ب آرام

 : داد

  

 الماس کی چوقتیدونم ! ... ه ینم -

 ! دمیند کیرو از نزد یواقع

 حلقه ات یسنگ رو ی؟! ... ول یدیند -

 ! الماسه



 نگاهش کرد ... فراز با تأسف ریمتح آرام

 : رو تکون داد سرش

 شینیبب یکنجکاو نشد چوقتیواقعا  ه -

 !؟ ستمیمن ن یوقت ی... حت ؟

  

 یچونه اش رو باال گرفت ... بعد سع آرام

 : بده رییبحث رو تغ کرد

 سر دردت بهتر شد ؟ -

 ! اوه ... نه ! عود کرد -

 ، زیم یرو یجعبه  یدست برد و از تو باز

 گفت تا یبرداشت . آرام نچ یگاریس

 گارینشون بده . واقعا  از س شویتینارضا



  

 یفراز به رو ی! ول ومدی ینم خوشش

 روشن کرد ، گارشوی... س اوردین خودش

 گرفت و سرش رو باال برد ... اون یکام

 زد و رونیب شینیدو فواره دود از ب وقت

 . صورتش پخش شد یرو

 یادیمادر بزرگم جواهرات ز ادمهی -

 گردنبند داشت که توجه کی ی. ول داشت

 یجلب م یلیخ یهمون بچگ یتو منو

 یدوست داشتم رو شهی... هم کرد

 مدل طرح کی! ... گردنبند  نمیبب گردنش

  



 الماِس درشت کیداشت و  یمیقد

 رنگ ، وسطش بود ! ... حاال که یصورت

 کنم که یکنم ... تعجب م یفکر م بهش

 یتونستن اصل  الماس به اون درشت چطور

 ! ارنیب ریگ رو

 کرد تا کام دوم رو از یکلمش مکث ونیم

 : ... بعد باز ادامه داد رهیبگ گارشیس

 بود ! پدرِ  یمیقد یلیالبته ... خ -

 یبار به عنوان کادو نیپدرم اول پدربزرگِ 

  

 هیاون گردنبند رو به عروسش هد ازدواج

 نی... بعد اون گردنبند چند نسل ب کرده



 ارشد و همسراشون دست به یپسرها

 دست یزن یشده ... و حاال حدس م دست

 ! ؟ ... سهره ، زن بابام هیک

 شد . نگاه زیت قیعم یاز نفرت صداش

 ... رو به صورت آرام دوخت مشیمستق

 : دیپرس

  

 اون گردنبند رو داشته یدوست دار -

 !؟ یباش

 . بگه یچ دیدونست با یدرست نم آرام

 با یدختر معمول کیآرام بود ...  اون

 ... و حاال یمعمول یو خواسته ها آرزوها



 نشسته بود و گردنبند شیلیتحم شوهرِ 

 جیکرد ! گ یم شکشیبهش پ الماس

 ! بود کننده

  

 برام مهم نبوده و از زایچ نیا چوقتیه -

... 

 : وسط حرفش دیپر فراز

 من مهمه ! چون من تنها یبرا یول -

 ... هرمز هستم و طبق سنت خانواده پسر

 ! یصاحب اون گردنبند باش دیبا تو

 از نکهیکام گرفت ... بدون ا گارشیاز س باز

 ، از رهیچشم بگ جشیو و جیو نگاه گ آرام



  

 .دستایبلند شد . کنار آرام ا جا

 ... بهت ارمیاون گردنبند رو به دست م -

 دیکه تو با هیدم ... و اون روز یم هیهد

 و یاریزشت رو از گردنت در ب رِ یزنج نیا

 ! یهمسر من بش واقعا  

 همراه یبا چنان نرمِش پر خشونت لحنش

 . دیبه خود لرز اریاخت ی... که آرام ب بود

  

 . ... ستادیها ا نرده از کنارش گذشت و کنار فراز

 و پر شکوه ... و چراغ بایشب ... ز آسمانِ 

 یسوسو م دشیشهر که در افق د یها



 ... زدن

 دیباز و بسته شدن در تراس رو شن یصدا

 ! آرام رفته بود ...

  

 و باز هم به دیکش یقیعم نفسش

 یپک زد و دودش رو با لذت تو گارشیس

 . ... مزه مزه کرد دهانش

*** 

#۳۳۶ 

 : شانزدهم فصل

 ... دیرو د دیاز مدتها باز هم خواب مج بعد

 . گنگ و مبهم یلیخ



  

 دشتِ  کیوسط  گهیخوابش با همد یتو

 یاز برف بودند و برف باز دیدست سف کی

 نیکم یبرف یکردن . آرام پشت تپه ا یم

 به اون طرف سنگر یبود و گاه گرفته

 و دیخند یم دی. مج دیکش یم یسرک

 یرو به سمتش پرتاپ م یبرف یها گلوله

 و دیخند ی. آرام هم غش غش م کرد

 یبرف یکرد ... بعد گلوله ا یکارو م نیهم

 میپرتاپ کرد که مستق دیسمت مج به

 . ... به صورتش خورد

  



 فوران کرد ... در دیاز دهان مج خون

 تمام لباس هاش و دست هاش و یا لحظه

 ... مقابلش غرق در خون شد یها برف

 زد ... و بعد ناگهان از خواب یم غیج آرام

 . دیپر

 عرق بود ... از وحشت نفس سیخ تنش

 . زد یم نفس

  

 کیاش رو دور تا دوِر اتاق تار دهیترس نگاه

 زد . ذهنش هنوز هم یو بعد هق چرخوند

 زد یدست و پا م یداریمرز خواب و ب در

 دهیکه د یبدنش در واکنش به کابوس و



 زمزمه یلب ری. ز دیلرز یم دیمثل ب بود

 : کرد

 ! دیمج -

 بدنش کنار یکرد ملفه رو از رو یسع

 خورد ، یو از تخت جدا بشه . سکندر بزنه

  

 انی. هذ ستادیزانوهاش ا یبه زور رو یول

 : تکرار کرد آلود

 ! دی! مج دیمج -

 رن ، یخواب راه م یکه تو ییآدم ها مثل

 ... اتاق خارج شد . تشنه بود ... تب زده از

 ! لودآ وحشت



 رو به نرده ها گرفت و از پله ها دستش

 ... یکیرفت . سالن در سکوت و تار نییپا

  

 زیم یتلفن رو از رو یرفت و گوش جلو

 . برداشت

 ییشماره ها دیلرز یکه م ییدست ها با

 که ییکرد ... شماره ها فیکنار هم رد رو

 قسمت حافظه اش نیتر قیدر عم انگار

 قرار نبود محو چوقتیشده بود و ه حک

 . بشه

 پشت سر هم ... و بعد یبوق ها یصدا

 : یغرق در خواب یمردانه  یصدا



  

 الو ؟ -

 ... شونه هاش رو دیاز سر آرام پر برق

 دیشد ... به مج یگرفت . باورش نم صاف

 : زده بود ؟! ... صدا باز هم تکرار کرد زنگ

 ! دییالو ؟ ... الو بفرما -

 نگفت . جرأت حرف یچیباز هم ه آرام

 نداشت ... دل قطع کردن هم نداشت زدن

  

 رو به یلرزون گوش ییفقط با دست ها .

 یچسبونده بود و تند نفس م صورتش

 . دیکش



 دیحاکم شد ... و بعد مج نشونیب یسکوت

 : زمزمه کرد دیترد با

 !آرام ؟ -

#۳۳۷ 

  

 آرام یانگار صاعقه به جمجمه  ناگهان

 خورد و یاومده باشه ... تکوِن سخت فرود

 : تکرار کرد دیقطع شد . مج نفسش

 !؟ یآرام ؟ ... خودت -

 بلفاصله تماس رو قطع کرد . قلبش آرام

 نی. بدنش ع دیکوب یوار م وانهیو د تند

 که یی. وحشت زده از خطا دیلرز یم دیب



 زانو نیشده بود ... همونجا کف زم مرتکب

 . گذاشت زیم یو تلفن رو رو زد

  

*** 

 ! زمیآرام ؟ ... آرام عز -

 شونه اش ، خواب یرو یحرکت دست با

 . دیکم از پشت پلک هاش پر کش کم

 به خودش داد یو خواب آلود تکون سست

 ریدردمندش ت یبلفاصله استخونا که

 کف پارکت ها به شبی. انگار د دنیکش

 . رفته بود خواب

  



 یکن یم کاریچ نجایشو ! ا داریآرام ب -

 !؟ آخه

 کرد تیزد . نگاه تارش رو هدا یپلک آرام

 سرش خم شده یسمت فراز ... که رو به

 کرد . کف یو با اخم نگاهش م بود

 : دیو پرس دیصورتش کش یرو رو دستش

 ساعت چنده ؟ -

 ؟ یدیخواب نجایا یچ یده ! ... برا -

  

 افتاد و شبید ادی...  دیآرام تند تپ قلب

 یداریکه در عالم خواب و ب ییخطا ادی

 : گفت یشده بود . فراز نچ مرتکب



 هم نیزم ی! ... آخه رو نمتیپاشو بب -

 !؟ دنهیخواب یجا

 : جوابش رو داد یبا بدخلق آرام

  

 ! حال من یخوام نگران من باش ینم -

 تو به

 ! ! ... برو ولم کن ستین مربوط

 ی... و بعد بلفاصله رو دیکش یغیج شده ریآرام غافلگ 

 کاناپه

 . شد رها

 فراز ؟ یکن یم کاریچ -

  



 ! نمیبب ریسرتو باال بگ -

 یبلندش رو با خشونت از جلو یموها آرام

 بود ... با فراز یپس زد . عصبان صورتش

 جنگ داشت .  سر

 : گفت فراز

  

 ! دهیرنگت پر -

 ... با سماجت روشو از اون برگردوند آرام

 چونه اش رو گرفت و باز هم صورتش فراز

 . به سمت خودش نگه داشت رو

 ؟ هیچشمات هم گود افتاده ! خبر ریز -

 ؟ یچه خبر -



 هم یدونم ! ... آخه عصبان یچه م - 

 ! یهست

 صبحانه آماده کنم ! ... تو هم رمیمن م -

 ! آشپزخونه ایو صورتت رو بشور و ب دست

 . رفت به سمت آشپزخونه بعد

 ! و بعد کوسن یزمزمه کرد : عوض یلب ریز

 کاناپه یبغلش گرفت و همونجا رو یتو رو

 . دیکش دراز

 و افسرده بود ... بدنش از ساعتها خسته 

 کرد و حس یدرد م نیکف زم دنیخواب

 یرو نم شبی. کابوس د مارهیکرد ب یم

 کنه ... خواب رونیاز ذهنش ب تونست



 خون که همه جا رو آغشته کرده اونهمه

 . ... بود

 . و چشماش رو بست دیکش یغمبار آه

 زد ... اون کابوس یداشت پر پر م دلش

 حالش دیداشت ؟ مج یبه خصوص یمعنا

 بود ؟ خوب

  

 یتونست خوب باشه ؟ با کار یم چطور

 ! فراز کرده بود ... و خودش کرده بود که

 خودش دید یکرد ، م یحاال که فکر م ...

 ! دهظلم کر دیبا سکوتش در حق مج هم

 ! اومد یخودش هم بدش م از



 آرام ؟ -

 یفراز ... آرام با چشم ها یهم صدا باز

 . اخم کرد بسته

  

 ! مگه نگفتم صورتت یدیبازم که خواب -

 آشپزخونه ؟ ایبشور و ب رو

 ! اشتها ندارم ! ولم کن -

 . بسته جوابش رو داده بود یچشم ها با

 حالش بد بود که نقدریاون لحظه ا در

 تونست نگاه کردن به فراز رو ینم یحت

 . کنه تحمل

  



 دهیدست هاش کش نیکوسن از ب ناگهان

 بفهمه چه نکهی. تا قبل از ا رونیب شد

کاناپه بلند  یاز رو یپر کاه نیعافتاده ... فراز اونو یاتفاق

 . کرد

 ینیآرام انگار از ارتفاع سقوط کرد . ه قلب

 .  دیکش

 راه افتاد به سمت آشپزخونه و

 ... نکن تمی! ... فراز اذ نیبذار زم منو -

 ! نیزم بذارم

 فراز یآشپزخونه ... ول یبودن تو دهیرس

 گذاشتنش تعلل کرد . اخم نیزم یبرا

 ... صورتش ینشست رو یگرانه ا محاسبه



 : دیپرس

 آرام ؟ ... چهل و شش ، ییلویچند ک -

 ! یستین شتریب لویک هفت

  

 : زد غیج با  یتقر آرام

 ! فرااااز -

 گذاشت نیزم ی، رو نکیاونو کنار س فراز

 اون نگاه یمحاسبه گرانه به سر تا پا اخم فراز با همون.

وزن آرام رو  و ذهنش داشت نسبت قد ی... انگار تو کرد

 : زد . بعد گفت یحدس م

 ! صورتت رو بشور -

 : خصمانه پاسخ داد آرام



 ! خوام ینم -

  

 من دست به کار ای یشور یخودت م -

 ؟ شم

 به ینگفت که فراز قدم یچیه آرام

 برداشت ... بلفاصله آرام دستاش طرفش

 . باال گرفت رو

 شورم ! ... برو یخب ... خودم م یلیخ -

 ! کنار

  

 قدم عقب تر کی یبا مکث کوتاه فراز

 . رفت



 رو باز کرد و ریش یبا رخوت و سست آرام

 . دیصورتش پاش یآب تو یمشت

 ی، نگاه م نکیس یزده به لبه  هیتک فراز

 رخش و انگار دنبال کشف میبه ن کرد

 حال بد یبرا یبود ... دنبال پاسخ یزیچ

 . آرام

  

 تونست فرق یشناخت و م یآرام رو م اون

 ... بفهمه شویو درد روح یدرد جسمان نیب

 نگاهِ  نی... ا دهیرنگ پر نی! ا دیفهم یم و

 گود یحبس شده پشت چشم ها دِ یناام

 . بود شیبه خاطر درد روح نهای... ا افتاده



 از روح آرام ... از روحِ رنج دیترس یم فراز

 . آرام یو ترک خورده  دهیکش

  

 آب رو بست و ساق دستش رو ریش آرام

 پلک یصورتش . فراز به نرم یرو دیکش

 : زد

 ... خب -

 کرد یم یدستاش رو بهم زد ... سع کف

 . رهیبه خودش بگ یسر حال لحن

 ! بر بدن میبزن مروین ایحاال ب -

  

 آشپزخونه رو زیپشت م یچوب یصندل



 : کرد یشینما یمیو تعظ دیکش عقب

 قشنگم ؟ یبانو نید یافتخار م -

 یصندل یرو یمخالفت چیبدون ه آرام

 ... زیوسط م ی تابهیبه ماه رهیو خ نشست

 . دیفراز لرز قلب

 یکرد ... داشت فکر م یداشت فکر م آرام

 ! اصل  خوب نبود نیو ا کرد

  

#۳۴۰ 

 ؟ یخوریم یچا -

 : آرام ... فراز ادامه داد سکوت

 یدار ی! کم خون یبه نظرم بهتره نخور -



 ! ستیبرات خوب ن نیکافئ و

  

 . ... هم سکوت باز

 : نشست و گفت زیاون طرف م فراز

 میخدا به دادت برسه آرام ... تصم -

 ! چاقت کنم گرفتم

 برداشت و لقمه تابهیماه یرو از تو قاشق

 صورت آرام گرفت یدرست کرد و جلو یا

 نگاه یباال اومد و تو ینگاه آرام به کند .

 نشست . برق نفرت چشماشو روشن فراز

 دست فراز ریزد ز کدفعهیبود . بعد  کرده

  



 نیلقمه از دستش پرت شد و کف زم ...

 . افتاد

 یفهم یخورم ! ... م یخوام ... نم ینم -

 زوره مونیکوفت یثل تمام زندگم نمیا ای

 !؟

 ... دیغلت نییفراز باال و پا یگلو بکیس

 در هوا معلق یکه چند لحظه ا دستش

 . ... بود ، به عقب برگشت مونده

  

 نمیب ی، فقط م گمیمن بهت زور نم -

 ... و ستیخوب ن حالت

 : وسط حرفش دیپر آرام



 !؟ ینگران حال من -

 ! معلومه -

 دور شو ! فاصلهپس لطف کن و ازم  -

 ... ! اریمهربون رو در ن یآدما ی! ادا ریبگ

  

 چون حالم رو ینکن باهام خوب باش یسع

 ! یکن یم بدتر

 ... آرام کف دیفراز لرز یچشمها مردمک

 جلو ی، کم زیم یگذاشت لبه  دستاشو

 : شد و ادامه داد خم

 یکه هر دو یتا حاال با خودت فکر کرد -

 کی؟ ... هر دومون به  میچقدر کثافت ما



 و من یاندازه ! تو ظالم کی... به  شدت

 شدنم می! ... با سکوتم ... با تسل همدستت

  

 نشستنم و باهات صبحانه نجایبا ا ...

 یکنم که برنده بش ی... کمکت م خوردنم

 شهیو هم گرانید یبه زندگ یگند بزن ... !

 ! یبش برنده

#۳۴۱ 

 یعضله ها کیستریو ه فیخف یلرزش

 . فراز رو سفت و منقبض کرده بود صورت

 : گفت یو به سخت دیکش یتند نفس

  



 نیا یشده که دار یشده ؟ ... باز چ یچ -

 ؟ یگیرو م مزخرفات

 داغش یاشک رو پشت پلک ها شین آرام

 یخشم تو یبه قدر یکرد . ول یم حس

 زهیبر یخواست اشک یداشت که نم دلش

. 

 از همه کارات احساس چوقتیفراز ه -

 عذاب ی؟ شده ذره ا یکرد یمونیپش

 که ییبه خاطر بلها یداشته باش وجدان

  

 چوقتی؟! فراز ه ی... سرمون آورد سرم

 دیبا یکه جواب خدا رو چ یکرد فکر



 ؟ ... و من ... اگه من باهات صلح کنم یبد

 که لعنت به من ... قراره بعد مرگ جواب ،

 !بدم ؟ یرو چ خدا

 گفت باعث خشم یکه م یکلمه ا هر

 شتریکه ب یشد ... هر ذره ا یفراز م شتریب

 . ... رفت یم شیبحث پ نیا یتو

  

 یدستش رو مشت کرد و با لحن تند فراز

 : داد پاسخ

 و یحرف مفت نزن کنمیم شنهادیپ -

 با رتریو د یریبم رتریتا د یرو بخور غذات

 ! یرو در رو بش خدا



 ... دیکش ریآرام از بغض ت ینیب ی غهیت

 یچشم ها یاز اشک تو یکمرنگ ی حلقه

 یبه چشمها رهی. فراز خ دیرقص درشتش

  

 اون ریآورد ز یبود ... و داشت کم م او

 . ... بایسرزنشگر و ز نگاه

 سالن بلند یاز تو لشیزنگ موبا یصدا

 به شویبه سرعت صندل کدفعهی...  شد

 پرتاپ کرد و از آشپزخونه بایتقر عقب

 . دیدو رونیب

#۳۴۲ 

  



 ، انگار که ناگهان دیکش یقینفس عم آرام

 خرخره اش برداشته یپاشو از رو یکس

 دستهاش گرفت و ونی... سرش رو م بود

 ... زشیعز دی... مج دیمج ایزد . خدا یهق

 رفتنیگناه بود ... پذ دیکردن به مج فکر

 بزرگتر ... و یفراز به مراتب گناه عشق

 نطوریا شیفراز بود که زندگ ریتقص نیا

 . رفت یم شیخط برزخ پ یرو

  

 سالن که یاز تو دیفراز رو شن یصدا

 پشت خط حرف یبا خشم با کس داشت

 ! بعد هم ... تق ی قهیدق کیزد .  یم



 ! رونیدر ! انگار رفته بود ب یصدا

**** 

 دی... محسن رو د رونیکه زد ب یدر الب از

 یدود دیپرا کینزد نیحس ریهمراه ام که

 . زد یبود و حرف م ستادهیا یرنگ

  

 هم . از دست آرام یرفت تو اخماش

 یخواست با کس یبود و دلش م یعصبان

 . راه بندازه دعوا

 جدا شد نیحس ریاز ام دنشیبا د محسن

 رفت . بلفاصله شوازشیبه پ یچند قدم و

 : دیبهش توپ فراز



 !من ؟ یدر خونه  یرو آورد نایا -

 ! یبا دختره حرف بزن یخودت خواست -

  

 !؟ نجایا یآره ، ول -

 شصتش رو بند کمر یانگشتا محسن

 : کرد و گفت شلوارش

 ! دهنته یچه مرگته باز ؟ اخمات تو -

 و نگاه کرد به دیکش یقینفس عم فراز

 محسن و خواست جوابش رو یها چشم

 : شد و گفت کشینزد نیحس ریکه ام بده

  

 ! سلم عرض شد فراز خان -



 تکون یبه طرف اون و سر دیچرخ فراز

 نیحس ری... هنوز خلقش تنگ بود . ام داد

 : گفت

 ... دونه یانگار م ییزایچ هیما  یآبج نیا -

 یبه منم الم تا کام حرف نزد ! ... ول البته

 ... دونه یم یادیز یزایدونم چ یم

  

 یدود دیشد به سمت پرا دهیفراز کش نگاه

 یدخترک لرزان و ناراحت نشسته رو و

 ادامه نیحس ریعقب ... شادان ! ام یصندل

 : داد

 که شده ، یمنم گفتم بهش ... هر چ -



 کم و ی... ب دیبه شما بگه ! ... با ادیب دیبا

 ... دهی! آخه از شما کم به ما نرس کاست

 ! میخدمتتون رو بکن میبخواد بتون خدا

#۳۴۳ 

  

 فراز هنوز قفل دخترک لرزان و نگاه

 بود که محسن گفت نیماش یتو مضطرب

: 

 ! حاال ی... هر چ ی... نبود یبود یراض -

 ! گهیم یچ نیاومده برو بب که

 راه دیتکون داد و به سمت پرا یسر فراز

 فیکث ی شهی. شادان از پشت ش افتاد



 رو نیچشم دوخته بود . فراز ماش بهش

  

 زد و در عقب رو باز کرد و نشست دور

 . یقابل توجه یدخترک ... با فاصله  کنار

 : زانوهاش رو جمع کرد و گفت شادان

 ! یحاتم یسلم آقا -

 : گفت فراز

 ! سلم -

  

 زد به در بسته و با هیشد و تک جابجا

 اش نهیتخت س یگره کرده رو ییدستها

 : ادامه داد ...



 ؟ یچطور -

 هم نیحس ریبه ام ، من یحاتم یآقا -

 ! دونم ینم یادیز زی... من واقعا چ گفتم

 آشپزخونه ام ... به خدا از یتو همش

 ... یسر در نم یچیه

  

 ؟ یبزن یحرف یدوست ندار -

 : سکوت کرد ... فراز ادامه داد شادان

 یفهممت ... تو دختر درستکار یم -

 ! سخته زایچ نیفهمم برات ا ی! م یهست

 ... یخوام مجبور بش ینم ...



 با احساس گناه عقب نشست و شادان

 . انداخت نییرو پا نگاهش

  

 دونم ... سهره خانم با شما یمن م -

 کنن ... صداشون رو یم یبد رفتار یلیخ

 ... زدن یم یبد یکه به شما حرفا دمیشن

 : ساکت موند ... و شادان ادامه داد فراز

 ازشون ندارم ! سهره یمنم دل خوش -

 که دستش برسه بد یبه هر کس خانم

 ! کنه یم یرفتار

#۳۴۴ 

  



 یعصبان یلیحتما بعد از رفتن من ، خ -

 ! شد

 ! حالش بد شد ادیز یلیآقا ... خ یلیخ -

 تا ینجمه گفت آب قند درست کنم ! ول ...

 آقا هرمز اومدن ... خودشون رو جمع یوقت

 ! جور کردن و

 خواست هرمز بدونه که من باهاش ینم -

 زدم ؟ حرف

  

 ! نه آقا فراز -

 : تکون داد یگفت و سر یهووم فراز

 رفته خارج از شهر یچه کار یهرمز برا -



 ؟

 و با دینگاهش رو باال کش کدفعهی شادان

 وجدان و اضطراب ... متوجه شد عذاب

 . شهیم یاطلعات هیتخل داره

  

 ! دونم یمن نم -

 شادان دیفقط نگاهش کرد ... نفهم فراز

 خوند که به سرعت ینگاهش چ یتو

 : داد حیتوض

 زایچ نیدونم ! من اصل از ا یبه خدا نم -

 یترسم کنجکاو یدونم ! ... م ینم یچیه

 . ستمیبهم بگن ... اصل بلد ن یزی، چ کنم



  

 که دمیدفعه از پشت در شن کی فقط

 ... بودن یزدن ... و عصبان یحرف م یتلفن

 گفت ؟ یم یچ -

 ی، م دیدادن ... ببخش یفحش م شتریب -

 مثل شیکار چیاحمق ه یپسره  گفتن

 رو هم نایو ا شرط بندی! ... اسم  ستین زادیآدم

 گفتن ... که من درست منظورشون یم

 . دمینفهم

  

 فراز رو یلب ها یگوشه  یپوزخند

 تکون داد ... و شادان ی. سر لرزوند



 ناخنش یکندن پوست گوشه  مشغول

 . شد

 شادان ؟ یچ گهید -

 یصندل یسکوت کرد ... فراز تو شادان

 : شد و گفت جابجا

  

 خوام مجبورت کنم یمن نم یدون یم -

 از نظر یکن یحرف زدن . اگه فکر م به

 ینگو ... ول یزی، چ ستیدرست ن یاخلق

 یکه سهره خانم آدم خوب یدون یم

 ! ستین

 ! خدا خودش جوابشون رو بده -



#۳۴۵ 

  

 دوباره سرش رو تکون داد ... واقعا فراز

 . نداشت شادان رو تحت فشار بذاره لیم

 مشکل خودشه و به نیدونست ا یم

 یبه زحمت م گرانید دینبا خاطرش

 . افتادن

 : و باز گفت دیکش یقینفس عم شادان

 خوان ازدواج یخانم هم ... م نیناز آفر -

 ! کنن

  

 ... دیبه طرفش چرخ یفراز به تند نگاه



 : اضافه کرد شادان

 ! با آقا کامران -

 نهیس ی... قفسه  دیکش ینفس تند فراز

 سوخت . دهان یمجهول م یاز خشم اش

 بده که تقه یکرد و خواست پاسخ تند باز

 شد ... به سرعت سر دهیبه پنجره کوب یا

 : شهیش یپا دیو محسن رو د چرخوند

  

 ! خانمت -

 یفراز به سرعت به سمت در الب نگاه

 که حاضر و آماده دیو آرام رو د دیچرخ

 نگاهش با نگاه فراز ی... لحظه ا ستادهیا



 یگره خورد و البد شادان رو هم تو درهم

 چونه اش رو باال گرفت ی... ول دید نیماش

 دیراهش رو کش ییاعتنا یو ب یبا سرد و

 . رفت و

  

 . ستادیاز حرکت ا یلحظات یفراز برا قلب

 یبرش داشت که نکنه آرام فکر بد ترس

 موردش کرده باشه ... به سرعت درو باز در

 . دیشد و دنبال آرام دو ادهیو پ کرد

 آرام ؟ -

 رفت . فراز دوباره یم شیتوجه پ یب آرام

 . کرد صداش



 آرام جان ؟ -

  

 و به سرعت مچ دیبعد کنارش رس و

 . رو گرفت دستش

#۳۴۶ 

 ... دستش رو عقب ستهیمجبور شد با آرام

 : حوصله گفت ی، ب دیکش

 ؟ هیاه ... چ -

  

 ؟ یر یم یکجا دار -

 ! مامانم یخونه  -

 خبر ؟ یب نقدریچرا ا -



 دادم ؟ یخبر م دیبا یبه ک -

 یسکوت کرد ... مچ دستها یلحظه ا فراز

 : دستاش بود . باز گفت یهنوز تو آرام

  

 نیماش یآرام ... اون دختره که تو -

 ... ، خواهر یدید

 زد و سرش رو کیستریه یلبخند آرام

 : داد . گفت تکون

 یبرا ستیکار توئه فراز جان ... الزم ن -

 ی! دستم رو ول کن م یبد حیتوض من

 ! برم خوام

  



 دلش احساس ینگفت ... تو یزیچ فراز

 نقدریکرد ا یکرد . فکر م یم یدیناام

 تونه ینم یکه حت تهیاهم یآرام ب یبرا

 یکنه . ب کیحسادتش رو تحر حس

 آرام یفشار انگشتانش دور مچ ها اریاخت

 . رمق افتاد از

 ... برسونمت -

 ! رم ی، خودم م ستیالزم ن -

  

 دنبالت ؟ امیپس ... ب -

 " یباز هم با همون جمله  دیترس یم

 . " روبرو بشه امیم خودم



 رونیفراز ب یدستا نیدستاش رو از ب آرام

 و دو قدم به عقب رفت . هنوز دیکش

 یقفل نگاه فراز بود ... بعد با دو دل نگاهش

 : کلمه گفت کی فقط

 ! شب -

  

 نکینگاه فراز رو روشن کرد . آرام ع یبرق

 به چشم زد و اتصال نگاهشون رو شویدود

 دیکفشش چرخ یپاشنه  ی... بعد رو دیبر

 . ... رو ادامه داد رشیمس و

#۳۴۷ 

 یفراز همراهش رفت ... با قدم ها نگاه



 رنگ یها یوارش ... با کتون یو پر سبک

  

 شونه یکه رو شیرو رفته و کوله پشت و

 ... زد یلق م یها

 در ذهنش به یوقت دیتند تپ قلبش

 دختر متعلق نیکرد که ا یادآوری خودش

 ... که یرهگذر تصادف کیخودشه ... نه  به

 کینزد گردهیهم که بره باز برم ییجا هر

 ! خودش

 یشونه اش ضربه زد ... فور یرو یدست

 . و رخ به رخ محسن شد دیکش عقب

  



 دیگفت ؟ ... دختره رو باهات د یم یچ -

 کرد ؟ یاوقات تلخ ،

 : گفت فراز

 ! نه نه -

 . دیصورتش کش یکف دستش رو رو و

 یکرد ذهنش رو متمرکز کنه رو یسع

  

 داشت ... نفس شیکه در پ یا مسأله

 : و ادامه داد دیکش یقیعم

 ! من آدم داره کیهرمز نزد -

 !؟ یچ -

 یکیبردم ..  شرط بندی یدونه آرامو تو یم -



 ! گفته بهش

  

 یو مات شده ... قدم شیکامل  ک محسن

 عقب برداشت ... مشخص بود اصل   به

 . رو نداشته انتظارش

 بهش گفته ؟ یک -

 تو یاز پسرها یکی دیدونم ! ... با ینم -

 ! کن داشی... بگرد پ باشه

 . دیکش ینفس تند محسن

  

 ... نکنم داشیخدا بهش رحم کنه ، پ -

 ! شکنم یگردنش رو م واگرنه



 : زد یشخندین فراز

 یپس ؟ فکر کرد یفکر کرده بود یچ -

 ... کنه ؟ یمنو به حال خودم رها م هرمز

 ! با تو اونم

 و با قدم دیاش باال انداخت و چرخ شونه

 با وقار به سمت برج برگشت . شادان یها

  

 نیحس ریبود و ام نیماش یتو هنوز

 . ... منتظر اونها نیماش یپا ستادهیا

 لیموبا هینفرو الزم دارم که برام  هی -

 دور و برت ی... االن که به آدما ارهیب

 کاریچ دیدونم با ی، نم ستین ینانیاطم



 ! کنم

 یم ویک لی! ... موبا ارمیخودم برات م -

 ؟ هرمز ؟ یخوا

  

 ! نه ، خواهرم -

#۳۴۸ 

 بود به صورت رهینگاهش خ نیحس ریام

 ونیبود م دهیلبش رو کش یو گوشه  فراز

 یزیخواست چ یهاش . انگار که م دندون

 فراز توقف نکرد ... از یبگه . ول بهش

 رد شد و بعد رو به محسن ادامه کنارشون

 : داد



  

 پسره هم بگو به خواهرش فشار نیبه ا -

 الزمش گهیحرف زدن ... من د یبرا ارهین

 ! ندارم

 ... تکون داد یحواس سر یب محسن

 بود که ینیهنوز مشغول خبرچ ذهنش

 : دیدونست دور و برشه . فراز پرس یم

 ؟ یای یباال نم -

  

 جاسوس نیبرم ! ... فکر ا دینه ... نه ! با -

 دیکنه ... با یداره خلم م زیهمه چ یب

 ! کنم داشیپ



 تکون داد و بعد باهاش دست یسر فراز

 : داد

 ! نمتیب یبعدا  م -

 پنهان شد یالب یبعد رفت و پشت درها و

. ... 

  

*** 

 پخته یناهار قرمه سبز یخانم برا یمل

 ! محبوب آرام ی... غذا بود

 قابلمه رو باز کرد و نفس رکسیدر پ آرام

 گذشته بود کی. ساعت از  دیکش یلذت پر

 یکرد و به سخت یشکمش قار و قور م و



 تا به رهیخودش رو بگ یتونست جلو یم

 . ناخونک نزنه غذاها

  

 : گفت مادرش

 ... برو شهیم داشیاحمد پ گهیاالنا د -

 . رو پهن کن سفره

 در قابلمه رو سر جاش گذاشت و به آرام

 : و گفت دیچرخ عقب

 ی، من م ادین گهید قهیاگه تا ده دق -

 ! یاز گرسنگ رمیم

  

 دیحال خند نیخانم اخم کرد و در ع یمل



. 

 که صبحانه یکرد جایب یلیتو خ -

 دیرنگت سف ینطوری... که حاال ا ینخورد

 ! یاز گشنگ شده

 یلبخند پر نشاطش رو رو یبه سخت آرام

 یمروین ادیحفظ کرد . باز هم  صورتش

 لحظه ... فقط کیشون افتاد و  صبحانه

 یفراز سوخت ... ول یلحظه دلش برا کی

  

 افکارش رو پس زد و یزود همه  یلیخ

 کلم یشور ی شهیرفت و ش خچالی سراغ

 . آورد رونیب رو



#۳۴۹ 

 زنگ در بلند شد ... البد احمد یصدا

 . بود برگشته

  

 تفاوت نشون یکرد خودش رو ب یسع آرام

 ها الهیپ یتو یشور دنیو مشغول کش بده

 . شد

 : خانم صداش رو باال برد یمل

 ! بابات باز کن یرضا ... درو برا ریام -

 یاخطار جلو یبعد ملقه رو به نشونه  و

 : آرام تکون داد صورت

  



 سر سفره یاخم و تخم راه بنداز نمینب -

! 

 خواست یحرصش گرفت ... دلش م آرام

 یبده به مادرش ، ول یزیتند و ت جواب

 زبونش رو گرفت . هنوز هم قهر یجلو

 نرفته بود . سرش ادشیقبل رو  ی دفعه

 : زد غیج با  یچرخوند و تقر رو

 ! سفره رو ببر ایرضا ! ب ریام -

  

 ... دییورود احمد به گوشش سا یصدا

 . شیشونیپ یناخواسته نشست رو یاخم

 تونست یکرد ، نم یهم که م یکار هر



 . رو با پدرش صاف کنه دلش

 آشپزخونه اومد یرضا غر غر زنون تو ریام

. 

 ! ... حمال ررضایام ی... ه ررضایام یه -

 شما دو نفر ؟! ... سفره نیآورد ریگ مفت

 ! ببرم نیبد رو

  

 : گفت آرام

 ! خودت بردار -

 از کنارش رد شد و همزمان با ررضایام

 یپهلو یحواله  یآرنجش سقلمه ا یزیت

 دست آرام نکهیکرد ... بعد تا قبل از ا آرام



 برسه ، سفره رو برداشت و شلنگ و بهش

 . اندازون از آشپزخونه فرار کرد تخته

  

 ینیس یرو تو یشور یها الهیهم پ آرام

 . رفت رونیو ب دیچ کیکوچ

 ییدستاشو شسته بود و از دستشو احمد

 دیپوش یم ژامهیشده بود و داشت ب خارج

 نگاهش کرد و با لحن یچشم ریآرام ز .

 : گفت یسرد

 ! سلم -

  

 پاسخش رو یعکس اون ، احمد به گرم بر



 : داد

 ؟ ی؟ خوب یسلم بابا جان ، چطور -

 زد ... بابا احمد یدلش پوزخند یتو آرام

 حرف یشده بود ! باهاش با گرم مهربون

 پس از مرگ سهراب یزد ! ... نوشدارو یم

 آرام رو یقرار نبود احساساِت مرده  که

 ! زنده کنه چوقتیه

  

 ! خوبم -

 آقا فراز چطوره ؟ -

 ! اونم خوبه -

#۳۵۰ 



 خودش بود یحال و هوا یرضا که تو ریام

 خودش جنگ یالیخ فیداشت با حر و

 . به آرام زد یمحکم یکرد ... تنه  یم

  

 از ینیبود س کی.... نزد دیکش ینیه آرام

 تی. با عصبان نیزم یرها بشه رو دستش

 : دیسمت برادرش برگشت و بهش توپ به

 نیع یتون یچرا ؟ ... نم یر یم ورتمهی -

 !؟ یراه بر آدم

 ... رضا جا خورده از لحن تند آرام ریام

 : گفت

 !؟ مگه من خرم ؟ هیچ ورتمهی -



  

 تر یجر ررضایپاسخش رو نداد ... ام آرام

 : داد ادامه

 یدار کاریما چ یاصل  تو همش خونه  -

 !؟ یایچرا م ی... حوصله ندار ؟

 و حرص زده بهش چشم غره یعصب آرام

 ... نگاهش اونقدر پر از خشم بود که رفت

 یکرد و به بهانه  ینیعقب نش ررضایام

  

 دیچشماش ناپد یرفتن از جلو ییدستشو

 . شد

 نیزم یو بعد رو دیکش یقینفس عم آرام



 رو وسط سفره یشور یها الهیو پ نشست

 . دیچ

 : گفت احمد

 یدونه چ یببخشش ... بچه است ! نم -

 ! گه یم

  

 : ساکت موند ... احمد ادامه داد آرام

 خوام یحاال که حرف از خونه شد ... م -

 ! بکنم یخواهش ازت

 نیسرش رو بلند نکرد . احمد ا یحت آرام

 کرد و بعد کنار سفره ییو اون پا پا

 به صورت سرد و رهی... نگاهش خ نشست



 . دخترش بود ی بهیغر

  

 نیبود ... که اگه با امن بهت وعده داده  -

 ... خونه رو به نام یموافقت کن وصلت

 . ... کنم مادرت

 . کرد ... قلب آرام درهم فشرده شد یمکث

 یکارو بکنم ... ول میخوام ا یحاال هم م -

 ! ره یبار نم ریز حهیمل

  

 تا چشم دیبلخره نگاهش رو باال کش آرام

 ییو بدون برق پدرش ... با صدا ریپ یها

 : دیو گرفته پرس سرد



 !چرا ؟ -

 دونم ! ... خواستم ازت خواهش ینم -

 ! یکن شی... راض یباهاش حرف بزن کنم

 ... که من

 ! آرام جان -

  

 آشپزخونه ... آرام یخانم از تو یمل یصدا

 احمد ، همزمان به طرفش سر و

 : خانم ادامه داد ی... مل چرخوندن

 ! مامان جان ایب -

 انداخت ... و آرام با نییسرش رو پا احمد

 آشپزخونه برگشت یبلند شد و تو سرعت



. 

  

 بود و داشت ستادهیاجاق ا یخانم پا یمل

 . آرام دیکش یظرف م یها رو تو خورشت

 یم یکه سع یی... با صدا ستادیا کنارش

 : نره ، گفت رونیب کرد

 یذار ی؟! ... چرا نم یکن یچرا لج م -

 رو به نامت بزنه ؟ خونه

 : خانم گفت یمل

 ! بشقابا رو ببر سر سفره -

  

 : دیکش ینفس تند آرام



 ! مامان -

 یمل یشونه  یرو گذاشت رو دستش

 : ... ادامه داد خانم

 یخوا ی؟ چرا م هیمشکلت با من چ -

 فتمیبه دست و پات ب دی؟! ... با یبد آزارم

 !به نامت ؟ یو خونه رو بزن یقبول کن تا

  

#۳۵۱ 

 ... ستادیخانم از حرکت ا یمل یها دست

 : ... بعد گفت دیکش یقیعم نفس

 ... ! به دست و پات فتمیب دینه ... من با -

 کردم مگه که خونه به نامم کاریچ من



 ... از خودت یکرد ی؟ تو خانوم دیبزن

 تا سقف ی... از آرزوهات گذشت یگذشت

 ! سر ما یرو بمونه

  

 : کرد ... مات زده زمزمه کرد خی آرام

 ! مامان -

 ! ... نه رتمیغ یکه من ب یفکر نکن -

 ! شترهیب رتشیوقتا زن از مرد هم غ یبعض

 ... خواستم حرف بزنم باهات یم من

 تو یروبراه کنم ! ... ول دیرو شا تیزندگ

 یکه تو ی... از خشم یسوز یم یدار

  



 ریز یگود ی! ... فکر کرد یسوز یم دلته

 !؟ دمیرو ند چشمات

 : گفت آرام

 ... نایبه خدا مامان ... ا -

 حرف ادیز دیترس یامانش نداد ... م بغض

 خانم خسته و ی. مل فتهیب هیو به گر بزنه

 به دی... ظرف رو رها کرد و چرخ دیناام

 . دخترش طرف

  

 خونه رو بزنم به نام خودم نیمن اگه ا -

 ! شم یتر م رتیغ یاز اون بابات ب ...

 ! حرف نزن ینطوریتو رو خدا ا -



 تو ایگم مگه ؟! ... آرام !  یم یچ -

 دونم ی... که م ستین ایبه رواله  تیزندگ

 ... ! ستین

  

 خانم یبگه ... مل یزیخواست چ آرام

 دهان او ... ادامه یرو گذاشت رو دستش

 : داد

 و خوب فکر کن ... خودت رو نیبش -

 یباهاش بساز یتون یدل کن ! اگه م کی

 امروز شروع کن نی... از هم یکن یزندگ و

 خونه رو نی... آرام من ا یتون یاگه نم !

 خونه قبر منه اگه تو از نیخوام ! ... ا ینم



 ی! ... خونه رو م یباش یناراض تیزندگ

 ! میریگ یبهش ... طلقت رو م مید

  

 ... مادرش یچشم ها یتو رهیخ آرام

 . نقش لب هاش شد ینیغمگ لبخند

 رو به عقب یفکر نکنم بشه زندگ -

 ! برگردوند

 ... پس اگه -

 ... ! مامان -

  

 یرضا ... حرف مل ریام یورود ناگهان با

 یموند . آرام فور یتموم باق مهین خانم



 شونه اش چرخوند تا یو رو سرش

 . نهیصورتش بغض آلودش رو نب برادرش

 : دیپرس ررضایام

 ؟ مینوشابه ندار -

 : خانم گفت یمل

  

 . مینه ... دوغ دار -

 ! خوام یاه ... دوغ نم -

 دوغو بردار و ببر شهیش ایغر نزن ! ... ب -

 ! رونیب

 : رو به آرام ادامه داد بعد



 ! نره ادتیتو هم بشقابا رو  -

  

 از یقرمه سبز ستالیخودش با ظرف کر و

 . رفت رونیب آشپزخونه

*** 

#۳۵۲ 

*** 

 ... رفت رونیکه از در مغازه ب یمشتر

 رونینفس کلفه اش رو فوت کرد ب ایمیک

  

 و کتون نیج یمشغول تا زدن شلوارها و

 . شد زنانه



 کار منو تو رو خدا ؟ صد مدل ینیب یم -

 مورد پسند یچیباز کردم ... آخرم ه براش

 ! قرار نگرفت خانوم

 ... ته مغازه یصندل ینشسته بود رو آرام

 رو یاسپرت و خونگ یلباس ها ژورنال

 : ... گفت زدیم ورق

  

 دیاز دولچه اند گابانا خر دیبا شونیا -

 خوره یتو نم ی! کلسشون به مغازه  کنن

! 

 یخوِد نکبتت هم که دو ساعته نشست -

 یدیهنوز ازم نخر لباس شخصیدونه  هیدلم ،  ور



 !چرا ؟ یندازیبه مردم متلک م !

 یژورنال رو بست و پرتاپ کرد رو آرام

 . شخونیپ

  

 ... ؟ ستین تیبابا ... چرا حالپول ندارم  -

 ! ندارم ... پول ندارم کار

 : نگاهش کرد یچپ چپ ایمیک

 مثل ناهار دی؟! ... باز با یتو پول ندار -

 استخر خرج بندازم دستت تا ماستت بعد

 ! یکن سهیک رو

 : دیخند آرام

  



 کوبمیها ... م یغلطا بکن نیدوباره از ا -

 معدت یتو زنیدهنت تا دندونات بر یتو

 ! شه یرفع م تیاحساس گرسنگ گهید ...

 بلند شد ، انگشتاشو غلب یصندل یرو از

 سرش باال برد و کش و یبهم و تا رو کرد

 . به بدنش داد یقوس

 از دوستام ... با شوهرش یکی،  نیآبل -

 دانشگاه . از همه کیغذا زده نزد کافه

  

 دعوت کرده آخر هفته مهمونش مون

 ! یای... ازم خواسته به تو هم بگم ب میباش

 من ؟ چرا من ؟ -



 رو فتیتعر سایدونم ... انگار پر یچه م -

 ! کرده

 هاشو کنار زد یبا نوک انگشت چتر ایمیک

 : گفت و

 ! هم هستم خواهر یفیخب ... تعر -

  

 . زد یکیلبخند کوچ آرام

 ؟ یایحاال م -

 آره ... عب نداره ؟ -

 ! ... فقط لطفا   ای؟! ... حتما  ب یبیچه ع -

 ! نشو یمیاز من صم شتریب هیبق با



  

 دو انگشتش گرفت نیلپ آرام رو ب ایمیک

 . دیکش و

 ! یمن گریتو که ج -

 یقیکمرش رو صاف کرد و نفس عم بعد

 : و ادامه داد دیکش

 ی... باد رونیب میکنم بر لیخب ... تعط -

 ! کله مون بخوره به

  

 اریاخت یکرد ... ب ییپا و اون پا نیا آرام

 کنار ناخنش رو به ی شهیبرد و ر دست

 : گفت ییگرفت ... بعد با کمرو یباز



 !؟ یلحظه گوش بد هیشه ...  یم -

#۳۵۳ 

 ... نگاهش کرد یو سوال دیچرخ ایمیک

 : ادامه داد دیبا همون ترد آرام

  

 ... خب یدارم ، ول یادیز یمن دوستا -

 یمیتو صم یبه اندازه  یکس چیه با

 یزیمن چ یاز زندگ یکس یعنی!  ستمین

 ... دونه ... فقط تو ینم

 شده ؟ یچ -

 ونیم دیسکوت کرد ... لبش رو کش آرام

 با ی... دستش هنوز مشغول باز دندوناش



 کنار ناخنش بود ، و نگاهش ی شهیر

  

 ریز یکدر شده  یها کییبه موزا رهیخ

 . پاهاش

 ! دمی... خوابش رو د شبید -

 ؟ یخواب ک -

 ! دیمج -

 ! ... آرام ! آرام یوا یا -

  

 صورتش کرد لیکف دستاش رو حا ایمیک

 به عقب برداشت . قلب آرام از یقدم و

 . دیلرز یدیناام



 ! ستیدلم ن یمن نگرانشم ! ... دل تو -

 ... ترسم یم

 ! ساکت شو آرام ! ... ببند گاله ات رو -

 ! ینگراِن پسر مردم باش یکن یم غلط

  

 : التماسش رو کرد با  یتقر آرام

 ... ؟ یریبگ یازش خبر یر یم -

 ! کنم یم خواهش

 ؟ ... حال یفهم ینه آرام ... نه ! چرا نم -

 ! ستیپسره به تو مربوط ن اون

 مربوطه ! ... من اون پسره رو بدبخت -



 ! کردم

  

 : ستادیمقابلش ا یو عصب نیخشمگ ایمیک

 ی! بفهم ! ... تو کاره ا ی، نکردنه  -

 که افتاده ، به تو ی... هر اتفاق ینبود

 تویزندگ نیی! سرت رو بنداز پا ین مربوط

 ! بکن

 : گفت آرام

 یحال منو م یکیکردم تو  یم الیخ -

 ! یفهم

  

 درهم شکست ... دو قدم عقب بغضش



 . نشست و هق زد یصندل یو رو رفت

 : خسته گفت ییبا صدا ایمیک

 ؟! باز به اسب یکن یم هیحاال چرا گر -

 ؟ ابویگفتن  شاه

 . ... دینشن یپاسخ چیه

  

 آرام زانو یکرد ... رفت و مقابل پاها ینچ

 . زد

 سوزه آرام ! آخه یبه خدا دلم برات م -

 !؟ یخودت ساخت یبرا هیزندگ نیا

 ! من ساخت یرو فراز برا یزندگ نیا -

 ... ! دختر ... فراز ساخت یخب خفه نش -



 بدبخت دویکه تو مج یگ یچرا م پس

 ؟ یکرد

  

 چیدونست ... ه یساکت کرد ... نم آرام

 هر وقت به نکهینداشت . فقط ا یپاسخ

 کرد ، احساس عذاب یفکر م دیمج

 گرفت یرو م بانشیگر یوحستناک وجدان

. 

 خوام بدونم حالش چطوره یمن فقط م -

! 

 نه ؟ ای یریگ ی... آروم م یاگه بدون -

  



 ! آره -

 یرم ازش خبر م یخب ... م یلیخ -

 ! ! حاال تموم کن زر زراتو رمیگ

#۳۵۴ 

*** 

 از هشت گذشته بود که یکم ساعت

 رو سر کوچه پارک کرد و از پس نشیماش

  

 به کوچه انداخت ینگاه یدود ی شهیش

 . ... بودند یچند پسر بچه مشغول باز که

 یو با انگشتانش رو دیکش یقیعم نفس

 دیشروع کرد به ضرب گرفتن . با فرمون



 خودش ای...  ادیزد به آرام تا ب یم زنگ

 کرد ؟ یرفت دم در خونه و صداش م یم

... 

 ماه از ازدواجشون گذشته بود ... و فکر دو

 به یوقتشه تا سر و سامون گهیکرد د یم

  

 کار ... چه نیا یون بده و براارتباطش

 بهتر از مادر آرام ؟ یکس

 و قابل یقو ریدونست مادرها اغلب تأث یم

 ماتیافکار و تصم یرو یتوجه

 تونست رگ یدارن ... و اگر م دخترانشون

 کنه و اونو با دایمادر آرام رو پ خواب



 آرام هم کم کم دیهمسو کنه ، شا خودش

 . ومدی ینفرتش کوتاه م از

  

 به کوچه مشغول دو دو تا رهیخ هنوز

 به یکوتاه یتا کردن بود که ضربه  چهار

 سر یکنارش خورد . فور ی شهیش

 جا یخانم ... کم یمل دنیو با د چرخوند

 . خورد

 ! کرد یحاال داشت بهش فکر م نیهم

 . داد نییرو پا شهیش یفور

 ! سلم عرض شد حاج خانم -

  



 ! سلم -

 . خانم سرد بود یمل لحن

 دنبال آرام ؟ نیاومد -

 ! بله -

 . دوستش دنی... رفته د ستشین -

  

 ... زنم االن یبهش زنگ م -

 . خونه دییبفرما -

 ! شم یمتشکرم ... مزاحم نم -

 : دلش به خودش تشر زد یتو بلفاصله

 ! یبزنن ! فرصتو از دست داد گندت



  

 سرش یرو شویخانم چادر مشک یمل

 : کرد مرتب

 ! شه یم داشی... االنا پ دییبفرما -

 رو دور زد و رفت به سمت نیبعد ماش و

 اون دیفکر کرد شا رتی. فراز با ح کوچه

 بوده تا حرف بزنن . به یمنتظر فرصت هم

 شد و ادهیباز کرد و پ نویدر ماش سرعت

 . خانم به راه افتاد یسر مل پشت

  

#۳۵۵ 

 یآب یپارچه ا ی سهیخانم ک یمل دست



 پر شده بود ... برگ دیبود که با خر یرنگ

 سهیک یسبز تند کرفس از دهانه  یها

 خانم یزده بودند و با هر قدم مل رونیب

 . خوردن یم تکون

 : گفت فراز

 ! دست من نی... بد نهیسنگ لتونیوسا -

  

 ! ستین نیسنگ -

 خانم سفت و سخت تر از آرام به یمل انگار

 دلش احساس ی! ... فراز تو دیرس یم نظر

 . کرد یم یدیناام

 در رو باز کرد و وارد دشیخانم با کل یمل



 : شد اطیح

 ! نی... خوش اومد دییبفرما -

  

 که باعث شده یوارد شد ... خونه ا فراز

 . آرام رو متعلق به خودش کنه بود

 و کیکوچ اطیدور و بر ح دیچرخ نگاهش

 یو جارو شده ... و درخت تاک کوشه  آب

 یو تخت مفروش و دوچرخه  اطیح

 هیتک واریکه به د یرنگ و کهنه ا یصورت

 . بود خورده

 شده باال دهییو سا یسنگ یسه پله  از

 یخونه شد ... صدا میو وارد حر رفت



  

 یتاِک رخوت آور ساعت کیبود و ت سکوت

 . معلوم نبود کجا قرار داشت که

 یبا مبلمان زرشک کیکوچ منینش سالن

 ... اتاق مهمونخونه درش چفت بود یمیقد

 سمت چپ بود که یکیتار مهین دوریکل و

 . شد به اتاق ها یم یمنته البد

 ! نهیدوست داشت اتاق آرام رو بب چقدر

 ! دینی... بش دیراحت باش -

  

 خانم ... فراز به خودش اومد یمل یصدا با

. 



 . بله ، متشکرم -

 نشست و یزرشک یاز مبل ها یکی یرو و

 رو پا پا

 . انداخت

  

 راه افتاد و دهیپوش یخانم چادر رنگ یمل

 به گلدون رهیآشپزخونه . فراز خ یتو رفت

 نیکرد ا ی... فکر م یاپن سنگ یرو پتوس

 ... و هی، مادر آرامه ... بهش محرم ابد زن

 . بهیسرد و غر یصورت باور نکرد به

 وجه کی بهیزن غر نیاون با ا یول

 هر یداشت ... آرام ، که برا مشترک



 . مهم بود دوشون

  

 سالن ... به فراز یخانم باز برگشت تو یمل

 و یچا زیم یکرد . خم شد و رو ینم نگاه

 تشکر فراز ... و یگذاشت . زمزمه  قندون

 . ستادیخانم صاف ا یمل

 شه چند لحظه یمادر جون ... م -

 ؟ دینیبش

 نیجسارتش رو جمع کرده بود تا ا تمام

 خانم یرو " مادر " صدا کنه . نگاه مل زن

 . فراز یچشم ها ینشست تو ریتأخ با

  



 ... برم زنگ بزنم به آرام -

 یندارم ، م ی. من عجله ا ستیالزم ن -

 تا دینیمنتظر بمونم ! ... لطفا  بش تونم

 ! میبزن حرف

 مکث کرد ... بعد یخانم باز هم طوالن یمل

 مبل ، یقدم عقب رفت و نشست رو دو

 و به دیچیرو محکم دور خودش پ چادرش

 . شد رهیخ زیم

  

#۳۵۶ 

 ی. نم دیدندوناش کش یزبونش رو رو فراز

 بهر حال یچطور شروع کنه ... ول دونست



 . گفت یم یزیچ دیبا

 دیدار ییها یدونم ... از من دلخور یم -

 بر طرف ستیها قرار ن یزود نیبه ا که

 ! بشه

  

 : وسط حرفش دیخانم پر یمل

 ! شه یبر طرف نم چوقتیه -

 : خانم ادامه داد یسکوت کرد ... مل فراز

 نتیکنم ... اگه نفر یاگه تو روت نگاه م -

 خونه ام و یایکنم ... اگه گفتم ب ینم

 ! ... همه اش به خاطر آرامه یباش مهمانم

 ! زهیعز یلیدونم که آرام براتون خ یم -



  

 یمنم لنگه  یفکر کرد دیشما شا -

 ! بته ام ی، ب احمد

 ... نه -

 گفتم ... به آرامبه خدا قسم که بهش  -

 چیستم شماها نره ! خونه که ه ریز گفتم

 یم غیشهرو هم که ازمون در نیا ،تمام

 ... کرد ی... اگه به حرفم گوش م شد

  

 : فراز صحبت اونو قطع کرد نباریا

 ... خب گوش نکرد ... و حاال همسر منه -

 ؟ یمن داماد شما ! ... خب حاال که چ و



 راره تا آخر؟ ... ق میکن کاریچ قراره

 ؟ میباش ینطوریهم

 . ... خانم سکوت کرد یمل

  

 جابجا شد ... پاشو از شیصندل یتو فراز

 یسروند و کم نییاش پا گهید یپا یرو

 . زانوهاش یشد رو خم

 یتو ییوالیدونم از من چه ه یمن نم -

 ... من آرام رو دوست ی، ول دیدار ذهنتون

 ! دارم

 شد رهیخانم ناگهان سر باال برد و خ یمل

 شده ریفراز . انگار غافلگ یچشم ها به



  

 جمله رو نیا دنی... انگار انتظار شن باشه

 : . فراز ادامه داد نداشت

 ... ! قائلم یادیشما هم احترام ز یبرا -

 به نفرتتون ی، من حت دینکن ای دیکن باور

 ... کنم یذارم و درک م یاحترام م هم

 ! بره یکه آرام رنج م نهیا هیقض یول

 خانم هنوز هم ساکت یکرد ... مل یمکث

 . بود

  

 ی! من م زهیما عز یهر دو یآرام برا -

 اونو دلگرم یجور هیکنم ...  یکار هی خوام



 ینم ییتنها ی! ... ول یزندگ نیبه ا کنه

 ... دیدارم بهم کمک کن اجی. احت تونم

 ، حتیگم نص ی! ... نم دیحرف بزن باهاش

 ... یول

 ؟ یومدیآرام ن یچرا خواستگار -

#۳۵۷ 

  

 یگلو بکیخانم ... س یمل یناگهان سوال

 چند لحظه ی، برا دیغلت نییباال و پا فراز

 . بگه یدونست چ ینم

 ! چرا یبه دختر من علقه دار یگ یم -

 خانواده دار یدخترها یهمه  مثل



 و اون از پدر و یرو نگه نداشت حرمتش

 یچ ی؟ ... برا ینکرد یخواستگار مادرش

 ؟ یداد خفتش

  

 خواهرش نوش ادیزد .  یپوزخند تلخ فراز

 کامران ... که البد ازش با ادیافتاد و  نیآفر

 بعدش یشده بود ، ول یخواستگار احترام

 !؟ یچ

 ... کنن یکه با احترام اقدام م ییاونا -

 ! دن یبعدش هم با احترام ادامه نم لزوما  

 ، شروع یلیدرسته که به هر دلمن  ...

 جا نیخوام از ا یم ینداشتم ... ول یخوب



 . برم شیبعد رو خوب پ به

  

 موند رهینگفت . فقط خ یچیخانم ه یمل

 کرد راست و یفراز و سع یچشم ها یتو

 نیبده . از ا صیرو از هم تشخ دروغش

 در وجودش ینداشت ... ول یدل خوش مرد

 تونست آرام رو تا یکه م دید یرو م یآتش

 . گرم نگه داره ابد

 ... زد یزنگ در که بلند شد ... پلک یصدا

 : گفت

 ... ! حتما  آرامه -

  



 . بعد از جا بلند شد تا درو باز کنه و

*** 

 خانم فراز و آرام رو نگه یشب شام مل اون

 نبود و ی. هر چند آرام ابدا  راض داشت

 یبه مادرش چشم غره م یپنهان مدام

 . ... رفت

  

 دعوت نیهم جا خورده بود ، انتظار ا فراز

 نیاول نیا دیفکر کرد شا ینداشت ... ول رو

 . خانم باشه یمثبت مل پالس

 داشته یکرد با احمد رفتار مناسب یسع

 و یهم ... که با کنجکاو ررضایو با ام باشه



 بعد یکرد . ول یخصومت نگاهش م دیشا

 شد و دهیدر مورد فوتبال وسط کش یبحث

 . ... رضا آب شد ریام خی

  

 شب گذشته بود که بلخره ازدهیاز  ساعت

 یو آرام دوشادوش هم از خونه  فراز

 کنار نیماش یخارج شدن و تو احمد

 نشستن . آرام خواب آلود به نظر گهیهمد

 : دی... فراز پرس دیرس یم

 ؟ ادیخوابت م -

 شیصندل یگفت و بعد تو یاوهوم آرام

 . شد مچاله



  

 . فراز نقش بست یلب ها یرو یلبخند

 اومد ... و یبرعکس آرام نه خوابش م اون

 . خونه رو داشت یحوصله  نه

 هدف یرو به حرکت انداخت و ب نیماش

 . ... شروع کرد به روندن ابونایخ یتو

#۳۵۸ 

 یشگیهم ریکه مس دیزود فهم یلیخ آرام

 اعتراض نکرد . خسته یرن ... ول ینم رو

  

 بود که بخواد اعتراض کنه یزیاز اون چ تر

. 



 خوش ... حرکِت نرم یشب ... هوا آرامش

 ... روانیس یقیموس ی... و صدا نیماش

 دردا ... هر نیاز اون حرفا ... بعد از ا بعد

 ... رفت یبود م یک

 یهمه تنها ... هر ک نیهمه عاشق ... ا اون

 رفت یم بود

  

 زمان فکرم سمت رفتن رفت ... با قلبم هر

 برگشتم

 نیداشت ... از ا یبا تو حس خوب یزندگ

 .... نگذشتم حس

 نگاه کرد به فراز که در آرامش آرام



 کرد ... نگاهش به روبرو بود و یم یرانندگ

 . ... رونیچپش از پنجره ب دست

  

 سمت خودش رو تا ته ی شهیو ش دیچرخ

 پنجره ی، دستاشو به لبه  دیکش نییپا

 . ... رونیخم شد به ب یو کم گرفت

 ... چشم نگاهش کرد یاز گوشه  فراز

 حالت دوست داشت نیاونو در هم چقدر

 خالص و نقدریآروم ، بدون گارد ... ا ....

 ! کودکانه

 ادامه تیلحظه تا ابد نیداشت ا دوست

 که صبح متنفر و آشفته یکنه ... آرام دایپ



  

 قرار چوقتیتلخ که انگار ه نقدری، و ا بود

 درست بشه ... و حاال یچیه ستین

 باد قرار داده بود و با ریرو در مس صورتش

 . زد یبسته لبخند م یها چشم

 ... یر ی! کجا م ییای... چه رو یبارون چه

 ؟ ییمن ... کجاها یب

 یغم م امویره ... دن یم ادتی دستامو

 ... رهیگ

 ... رهیاالنشم د تا

 ... ییگم شم ... تو تنها نذار

  



 رو نیبعد فراز سرعت ماش ی قهیدق چهل

 توقف یکیکوچ یکرد و بعد کنار دکه  کم

 : دی. آرام به سمتش چرخ کرد

 ؟ یر یکجا م -

 ؟ یالزم ندار یزیبخرم ... تو چ گاریس -

 ... سرش رو به چپ و راست تکون داد آرام

 . شد ادهیپ فراز

  

#۳۵۹ 

 . شد و به سمت دکه رفت ادهیپ فراز

 نشست و نگاه شیصندل یصاف رو آرام

 ستادهیبه اون ... که مقابل دکه ا دوخت



 و آرام دیزد ... بعد خند یو حرف م بود

 یجذاب یدونست که اون خنده ها یم

 دو ونیم ی... دستش با کارت بانک داره

 . ... هوا معلق بود ونیم انگشتش

  

 بعد دو پسر جوون از دکه ی قهیدق کی

 . ... رنیشدن تا باهاش عکس بگ خارج

 شد به رهیکرد و با دقت خ زیچشم ر آرام

 دو پسر نیصورت اون ... که ب کیمیم

 ... !بود و ... خوش برخورد بود ؟ ستادهیا

 !... و با وقار ؟ صبور

 صفات نیا یشد که همه  ینم باورش



 ! ده ینسبت م والیرو داره به ه خوب

 ! هووف

  

 و نگاهش رو ازش دیکش یقیعم نفس

 کاش فراز آدم بد اخلق و ی. ا گرفت

 "با تمام ینطوریبود ... ا یدماغ گنده

 یمتنفر بودن" ازش کار ساده تر وجود

 ! شد یم

 کی کهیدر حال نیماش یبرگشت تو فراز

 دستش سیشکلت ه کیو  گاریس بسته

 . بود

  



 داد یداشت الک ناخنش رو خراش م آرام

 ! ستیاون ن یکرد حواسش پ یوانمود م و

 آرام یپا یشکلت رو رو یبسته  فراز

 جا خورده سرش رو ی... آرام کم گذاشت

 . دیکش عقب

 ! خوام ینم یزیگفتم چ یممنونم ... ول -

 مشغول باز کردن سلفون دور جعبه فراز

 . شد

  

 !نه ! درسته ؟ یعنیآره ... آره  یعنینه  -

 یخواست ... ول ینم ینطوریواقعا  ا آرام

 ! دیخند



 ! نهیوقتا هم یبعض -

 قرمز رنگ شکلت رو یبسته  بعد

 یانگشتانش چرخوند . کم نیو ب برداشت

 بلخره بسته رو باز کرد و یبود ، ول مردد

  

 شکلت در دهانش گذاشت ... و یا تکه

 واقعا  مزه اش دهیکرد شکلت نطلب اعتراف

 ! بود یعال

 از گرویباز کیسالم بود ...  فدهیه یوقت -

 میبا مامانم رفته بود . دمید کینزد

 ... یاتفاق یلیکه خ شیتجر

 پنجره یرو لبه  گارشیس یخاکه  فراز



 . تکوند

  

 ؟ یک -

 : اسمش رو گفت آرام

 سرد یلیزمستون بود ، البته هوا خ -

 اون کلِه کاپشنش رو انداخته ی... ول نبود

 بود دهیچشماش کش یسرش و تا رو بود

 تا شناخته نشه ! ... البته من نییپا

 ... ! ، چون طرفدارش بودم شناختمش

 ! اما محلم نذاشت رمیازش امضا بگ رفتم

  

 اومد که چقدر اون روز براش همه ادشی



 ختیگرون تموم شد و چقدر اشک ر یچ

 حاال یبود ... ول دهیکه د یخاطر رفتار به

 شده بود به لیاز شش سال براش تبد بعد

 . فراز تیاهم یدور و ب یخاطره  کی

 : کرد یمیمل یشوخ

 !؟ یریگ یاز من امضا نم -

 بار دوم در اون شب ی... برا دیخند آرام

 . انداخت نییو سرش رو پا دیخند

  

#۳۶۰ 

 چند لحظه ساکت موند ... نگاهش فراز

 ... خلوت و ساکت بود ابونیبه خ رهیخ



 زبونش مزه مزه کرد و بعد با ریرو ز دود

 : اعتراف کرد دیترد

 رو دوست دارم یسبک زندگ نیمن ... ا -

! 

  

 کام کی...  گهید یمکث طوالن کیهم  باز

 : ... و باز ادامه داد گاریاز س گهید

 گرانید یکه بچه بودم ... برا یوقت -

 یتیبهم اهم یبودم ! ... کس ینامرئ با  یتقر

 از یکیاز  ریداد ! بچه هاشون به غ ینم

 . شدن ینم یعموهام ، با من همباز پسر

 زدن یم ییهاشون در حضور من حرفا زن



 به سن کینزد یپسربچه  کی دیشا که

 ...  دیشن یم دینبا بلوغ

 یو مات شده نگاهش م شیکامل  ک آرام

 نیشد داره ا یو انگار که باورش نم کرد

 فرازِ  نیشنوه ... از ا یها رو از فراز م حرف

 ! و مغرور موفق

 !چرا ؟ -

  

 ینطوریزن بابام دوست داشت که ا -

 ! باشه

 . ... صورتش پخش شد یتو یتلخ لبخند

 یام گرفتن که حاال ... نم دهیناد نقدریا -



 من ی... ول یچ ایاسمش عقده است  دونم

 ! بشم دهیدارم که د دوست

 : زمزمه کرد آرام

  

 ! متأسفم -

 فراز نیا یواقعا  هم متأسف بود ... نه برا و

 گرفته دهیکه ناد یپسربچه ا یبلکه برا ،

 . شده بود ریو تحق بود

 خجالت زده ام نقدریا یهام گاه یبچگ -

 کردم یسع یوقتا حت یلیکنه که ... خ یم

 یخلوتم هم بهش فکر نکنم . برا یتو

 یزیمونده ... هر چ یحل نشده باق نیهم



  

 شه یم لیحل نشه ، به مرور زمان تبد که

 ! نحلیمشکل ال کی به

 دندوناش و در انتظار نیرو گرفت ب لبش

 از جانب آرام ... چند یو واکنش پاسخ

 نگفت یچیآرام ه یمنتظر موند . ول لحظه

 فراز یآخر یبود جمله ها دهیانگار نشن ...

 حرکت یبود و دستاش ب نیی. سرش پا رو

 یذهنش داشت به پسر بچه ا یو تو ...

 . گفت یکرد که فراز م یم فکر

  

 . رو خاموش کرد گارشیس فراز



 لحظه هیآرام جانم ... خوشگلم ...  -

 ! رو بده به من حواست

#۳۶۱ 

 آروم و ییسر بلند کرد و با چشم ها آرام

 ... از نفرت یخال یی... چشم ها معصوم

 . دوخت بهش نگاه

  

 . دیکش ریفراز از لذت ت قلب

 روانشناس ؟ شیپ میبا هم بر یایم -

 آرام ناگهان فراخ شد یچشم ها مردمک

 بود . به دهیشن یوحشتناک زیانگار چ ...

 سرش رو به چپ و راست تکون سرعت



 : داد

 ! نه ... نه -

  

 چرا نه ؟ ... چرا نه قربونت برم ؟ ... منو -

 ! کن نگاه

 آرام گذاشت یشونه  یدستش رو رو فراز

 اونو کشوند سمت خودش . آرام نگاهش و

 : ... با خشم و بغض ... فراز گفت کرد

 یچقدر بدبختم ! ... چقدر عقده ا نیبب -

 باال یآدم دلسوز هی! اگه  زمیهمه چ یب و

 ... گرفت یبود ، همون وقتا دستم م سرم

  



 یروانشناس درمانم م کی شیبرد پ یم

 ... کرد

 ! ولم کن -

 یمثل من بش نکهیا یبرا یفیآرام تو ح -

! 

 ! خوام ، ولم کن یخوام فراز ... نم ینم -

  

 دوست داشت داد بزنه ... مشت چقدر

 فراز و وحشت زده تنش یبه بازو دیکوب

 . به در چفت کرد رو

 ی... ول یندار یدونم ازم دل خوش یم -

 ! میتمومش کن ایب



 ! نه -

  

 نی! بب میچقدر با هم خوب نیآرام ... بب -

 ! می... دعوا نکن مینیکنار هم بش میتون یم

 ! میبا هم بخند ...

 خوام با تو یساکت باش فراز ... من نم -

 ! خوام یباشم ! نم خوب

 گوش هاش گذاشت یدستاش رو رو کف

 داد یزجرش م زهایچ نیا دنیواقعا  شن ...

 البد فراز هم نقطه ضعفش رو یول .

 کرد ! ... مچ یبود که تموم نم دهیفهم

  



 آرام رو گرفت و باز هم اونو کشوند یدستا

 . سمت خودش به

 ! برات رمیم یآرام من عاشقتم ! من م -

 نیا یکه کردم برا یآرام من هر غلط ...

 اجیبهت احت نقدریکه به تو برسم ! ا بوده

 ! یفکرش رو بکن یتون ینم یکه حت دارم

 خوب بشه مونیخواد زندگ یمن دلم م ...

 ... ! ین خوب بشخواد تو با م یدلم م ...

 ! رحم نباش یب نقدریمن عاشقتم ... ا آرام

  

 بعض آرام درهم شکست ... پلکاشو بلخره

 : دیکش غیهم فشرد و هق زد و ج یرو



 ! ... نگو کثافت ! ... خدا ازت ینگو عوض -

 ! زجرم نده نقدری... نگو ، ا نگذره

#۳۶۲ 

 فراز رها کرد و یهاشو از بند انگشتا مچ

 صورتش گرفت و زار یدستاشو جلو کف

 نقدریخودش زار زد که ا ی... برا زد

  

 یبرزخ دست و پا م نیا یبود و تو بدبخت

 . زد

 زد یروانشناس ... حرف م شیرفت پ یم

 ؟ پس یشد ؟ ... بعد چ یخوب م دیشا ...

 که بهش شده یقرار بود انتقام ظلم یک



 ، اگر دست از متنفر بودن رهیرو بگ بود

 ؟ ... درد دیفهم ی؟ چرا فراز نم دیکش یم

 بود ینبود ! دردش حقارت ازار و اذیتفقط  آرام

 بعدها بر سرش آوار کرد ... دردش که

 ! بود دیاز مج ییجدا

  

 بهش گیجیبود و در  گیجفراز  دیشا

 داشت با یوقت یکرده بود ... ول ازار و اذیت

 آرام یزندگ یکرد و برا یم شرط بندی احمد

 ، عقلش رو کجا گم کرده دیکش یم نقشه

 ؟ بود

 ازار و اذیتآدم بدبختش کرده بود ... بهش  نیا



 بود ... بعد اونو از نامزدش جدا کرده کرده

 زدن عقدش کرده بود ... و یبا تو سر و

 ... ! گفت ینشسته بود و از عشق م حاال

  

 چیگرفته بود ... ه ایآرام قد تمام دن دل

 یچکسی. ه دیفهم یحرفش رو نم یکس

 دونست یم یهمدرد نبود . ول باهاش

 ... بود که هنوز داشت یتنها سنگر نفرت

 خواست ی... نم دهیپناه ، تنها و ترس یب

 . سنگر رو رها کنه نیا

 دیدونست با ینم گهیخسته بود ... د فراز

 صورتش یبگه . کف دستاشو رو یچ



  

 ... و گوش کرد به هق هق آرام دیکش

 ! لعنت

 . بعد دیفرمون کوب یدستش رو رو کف

 دو پسر دکه دار شد که سر خم متوجه

 یتو یواشکیبودند و داشتند  کرده

 لحظه کی.  دنییپا یرو م نشیماش

 !هم گرفته بودن ؟ لمیزد ... ف خشکش

 رو نیهم فشرد و ماش یپلکاشو رو یعصب

 هشدار یکرد ... به دو پسر نگاه روشن

  

 به راه افتاد نیانداخت ... و بعد ماش زیآم



. ... 

*** 

 فراز یبود و صدا یداریمرز خواب و ب یرو

 ... کیدور و نزد ییکه در جا دیشن یم رو

 : زد یحرف م یداشت با کس انگار

  

 کارا نیبه ا ینه ... نه محسن ! لزوم -

 ! یخواد خودتو زحمت بد ی... نم ستین

 یشناسم ... دم ماه یمن کامران رو م ...

 ... ینشونش بد رو

 بسته ییزد و با چشم ها یسر جا غلت آرام

 بود دهیچیپ یبیکرد . درد عج یا ناله



 یشکمش که داشت نفسش رو بند م یتو

 درد رو نیا لیتونست دل ی. نم آورد

  

 ، دیخواب یکه داشت م شبی... د بفهمه

 . حالش خوب بود کامل  

 ... دیفراز باز هم به گوشش رس یصدا

 : تونست جملتش رو بهتر بشنوه یم حاال

 ... آدما بزرگ شدم نیمعلومه ... من با ا -

 ! دونم چقدر نفهمه یم

 ... درد دیکش ینفس تکه و پاره ا آرام

 واقعا  وحشتناک بود . شکمش

 خبر از آرام ... نرم یاون طرف فراز ... ب از



 : دیکوتاه خند و

 تئاتر یرم به سر به بچه ها یدارم م -

 مجوز پدرمو در آوردن یباور کن برا.  بزنم

 ... بعدش اگه فرصت شد !

 از سیخ یشونیپ یموهاش رو از رو آرام 

 ی! چه درد ایکنار زد . درد ... خدا عرقش

 ... ! بود

 . رونیاز اتاق لباس اومده بود ب فراز

 و شلوار کتون شرتیو آماده ... ت حاضر

 یبه تن و غرق در ادکلن ... انگار م یمشک

 . رونیبره ب خواست

 ! زمیعز ریصبح بخ -



 نگاه کرد بهش ... و ناگهان لبخند آرام

 . لب فراز رنگ باخت یرو

 ... !؟ یشد ضیشده ؟ مر یآرام ... چ -

 ! دهیپر رنگت

 دندوناش ونیلبش رو م یگوشه  آرام

 ... در واقعا حالش دیو به شدت گز دیکش

 بود که بخواد یزیبدتر از اون چ یلیخ

 . کنه یرو مخف دردش

 : زد ... گفت یهق

 ! کنه یدلم ... درد م - 

 . فراز دیلرز یهجوم درد م ریز صداش

 . شد کیو واج به تخت نزد هاج



 !؟ یچرا ؟ مسموم شد -

 ... دی؟ با رونیب یشه ... بر یم -

 پاهاش کنار زد و یملفه رو از رو فراز 

 . ... دیکش یغیوحشت زده ج آرام

 . از درد هیگر ریماتش برد ... آرام زد ز فراز

 مرد  یم داشت

 ! ی! وا ی! وا یوا -

 !؟ هیچ نیشده آرام ؟ ا یچ -

 . دستپاچه کنارش زانو زد فراز

 !  نمیبلند شو از جات بب -

 سمت دیآرام رو گرفت و اونو کش یبازو

 : دیاش نال هیگر ونی. آرام م خودش



 ! رونیبرو ... ب -

 !حالت ؟ نی... کجا برم با اپاشو آرام ؟  -

 ! دکتر میپاشو لباس عوض کن ، بر ...

 تونست ... درد تمام تنش یواقعا  نم آرام 

 یرو یکرده بود . به سخت ریدرگ رو

آهسته و پر عذاب  ییها قدم ...  با ستادیلرزانش ا یزانوها

 . راه افتاد یبهداشت سیسرو به سمت

 ی... نم یو عصب دهیدستپاچه ... ترس فراز

 کنه . تا قبل از اون کاریچ دیبا دونست

 قرار نگرفته یتیموقع نیدر چن چوقتیه

 . بود

 ! آرام یپاهاتو بشور دیبا -



 تونم کارامو ی! ... خودم م رونیبرو ب -

 ! بدم انجام

سر دوش رو برداشت  و دیکش یپووف یکلفه و عصب فراز

 . کرد و آب گرم رو باز

 رو بست و حوله ریبعد ش ی قهیدق چند

 براش یی. آرام نا دیچیدور آرام پ یا

 . بود نمونده

 ! زمیآرام لباس بپوش ... عجله کن عز -

 ! رونیبرو ب -

 گفت و یدست به کمر ... نچ کلفه ا فراز

 . حمام خارج شد از

 حمام ... شلوار یدوباره برگشت تو فراز



 و قد نود آرام رو آورده یمشک یا پارچه

 . . نگاه کرد به صورت غرق اشک آرام بود

 !؟ یدرد دار یلیخ -

 و کم کیستریآرام ... هق هق ه پاسخ

 . بود رمقش

  

فراز ... و انعکاس  یبه چشم ها کنه آرام مجبور شد نگاه

 و یخاکستر یرو در مردمک ها خودش ریتصو

 . دید شفاف

 ... که باشه یدکتر و هر چ میر یاالن م -

 گهیتمومه ! د گهیساعت د کیدرد تا  نیا

 !نکن ... باشه قربونت برم ؟ هیگر



 آرام باز هم از اشک پر شد و یها چشم

 حال سرش رو تکون داد ... تا نیع در

 کنه  دییفراز رو تأ حرف

 ... قربونت برم یاله -

  

**** 

 به هر ی... شلوغ و بار مارستانیب یفضا

 اون ، تیدر موقع یآدم ی... و برا جهت

 . قابل تحمل ریغ

 و چشمش به در واریزده بود به د هیتک 

 . ... اورژانس بود بخش

 . شدن یاز مقابلش رد م یادیز یها آدم



 هاشون اونقدر به حال خود گرفتار یلیخ

 یبعض ی... ول دنیکه اصل  اونو ند بودن

 بودن و با لبخند و دهید گهید یها

 سر حرف رو باهاش یو کنجکاو تیمیصم

  

 مجبور شده بود به یکرده بودند ... حت باز

 . امضا بده ینفر چند

 بخش باز شد و پرستار جوون اومد در

 . رونیب

 ی... دکتر شرف خان یحاتم یآقا -

 ! کار دارن باهاتون

  



 و کنجکاو ... سکوت کرد قیعم یبا نگاه و

 فراز سرش رو تکون داد و وارد اورژانس .

 . شد

 پزشک مرد و جوون کی یشرف خان دکتر

 . طاس ... به فراز لبخند زد مهین یسر با

 نگران یلی! خ زیعز یحاتم یخب ... آقا -

 ! دیرس ینظر م به

 : دیپرس فراز

  

 حالش چطوره ؟ -

 ! ... واقعا   دشینیب یخوب ! ... االن م -

 ! بهتره



 : بعد رو به پرستار ادامه داد و

 چک بشه ... اگه یسرم خانم حاتم -

 . از دستشون جدا بشه آخرشه

  

 " گفت و رفت ... . بعدی"چشم پرستار

 کامل  مقابل فراز قرار گرفت ... قدش دکتر

 . کوتاه تر از فراز بود یکم

 !... درسته ؟ گهیهمسرتون هستند د -

#۳۶۷ 

 . تکون داد یسر فراز

 سابقه هم داشتن ؟ -

  



 نگاهش کرد ... دکتر با نگاه عقل جیگ فراز

 : داد حیتوض یهیسف اندر

 ! یزیخونر یسابقه  -

 فراز تکون خورد ... خب ، یگلو بکیس

 ! دونست ینم قا  یدق

 ! که خبر دارم ، نه ییتا جا -

  

 باردار که نبودن ؟ -

 ! نه -

 نداشتن ؟ نیسقط جن -

 : باز هم تکرار کرد فراز

 ! نه -



  

 ! خوب اریبس -

 زشیباال انداخت و به سمت م یا شونه

 یبرگه  ستادهیسر پا ا ی... همونطور رفت

 ادداشتیبرداشت و مشغول  یا نسخه

 . شد یزیچ

 ی، آقا ستیدر تخصص من ن زایچ نیا -

 تونستم با مسکن ی! من فقط م یحاتم

 یرو کاهش بدم ... که شد ! ول دردشون

  

 زنانه یماریب کیخانم شما  یماریب نکهیا

 ! هیهی، بد است



 کیرو امضا زد و مهر کرد و بعد با  برگه

 . از دفترچه جدا کرد حرکت

 ... همسرتون ینوشتم برا یسونو گراف -

 همکف انجام بشه و یحاال طبقه  نیهم

 به خانم دکتر دیهم جوابش رو برسون بعد

 یماریفوق تخصص ب شونی... ا یدیس

 نیزنان رو دارن ! .. اتاقشون هم یها

  

 گم به یباالست ! م یطبقه  کینیکل

 هماهنگ بشه تا معطل شونیا یمنش

 ! دینش

 رو به دست فراز سپرد و لبخند برگه



 . زد یکوتاه

 یخوب تیشما موقع یدونم برا یم -

 ! دنتونیخوشحال شدم از د ی، ول ستین

**** 

  

#۳۶۸ 

**** 

 . زود راه افتاد یلیخ کارهاشون

 از قبل هماهنگ یدیدکتر س یمنش با

 پشت ادیقرار بود ز نیهم یبود و برا شده

 . اتاق دکتر معطل نمونن در

 یدرد نیا یهنوز هم درد داشت ... ول آرام



 یخال یکه قابل تحمل بود . صندل بود

  

 ... سرد واریزده به د هیشد . تک ینم دایپ

 یمنش زیکرد به فراز که مقابل م نگاه

 . زد یبود و باهاش حرف م ستادهیا

 جوان ینگاه منش اقیتونست اشت ینم آرام

 ی... چشم هاش حالت رهیبگ دهیناد رو

 سینف یمجسمه  کی، انگار که به  داشت

 ! کرد یلوور نگاه م یموزه  یتو یمتیق و

  

 یزد ... تو یلبخند تلخ اریاخت یب آرام

 یخطاب به دختر گفت : اگه بدون دلش



 ! ی! ... اگه بدون هیآدم چه

 به عقب و مچ دیلحظه فراز چرخ همون

 . رو گرفت لبخندش

 آرام رنگ گرفتن ... به سرعت یها گونه

 انداخت . از صبح و به نییرو پا سرش

 افتاده بود نشونیکه ب یتمام اتفاقات خاطر

 . از فراز شرم داشت ...

  

 . ستادیجلو اومد و کامل  مقابلش ا فراز

 شه که سر پا ینم دایپ یصندل -

 ... رنگ و روت نی؟! ... با ا یستادیا

 : افتاده جوابش رو داد نییبا سر پا آرام



 ! خوبم -

  

 ... باز دیدندوناش کش یزبونش رو رو فراز

 آروم ییتر اومد و با صدا کیقدم نزد کی

 : گفت طنتیپر ش و

 کردنت هی! گر نمیب یآره انگار ... دارم م -

 ! یزن یلبخند م یشده ... دار تموم

 : گفت آرام

 ! زنم من یلبخند نم -

  

 اش رو از داخل دهان گاز گرفت و با گونه

 ... ضربه زد نیکفشش آروم به زم کف



 مکث کرد ، و بعد نتونست یلحظه ا چند

 : رهیکلمات رو بگ یجلو

 ! کرد یدختره قشنگ نگات م -

 یفراز به نشونه  یلب ها ی گوشه

 . کج شد نییبه پا یپوزخند

 ! یشد ؟ ... عجب افتخار تیحسود -

  

 : انداخت یبهش نگاه نسبتا  تند آرام

 ... !بشه ؟ میحسود دیچرا با -

 نگاهش یباال انداخت ... تو یشونه ا فراز

 حیتفر ایبود  طنتیزد ، ش یموج م یحالت

 یآرام قابل تحمل نبود ! حس م یبرا ...



 و فراز داره باهاش هیاسباب باز کی کرد

 . ... شه یم سرگرم

  

 :�🌺�هشتیاردب

#۳۶۹ 

 واریو به د ستادیاومد و کنار آرام ا بعد

 . زد هیتک

 لحظه سرش رو باال گرفت و نگاه کی آرام

 . به فراز انداخت یکوتاه

 ! ازت تشکر کنم دی... با یول -

 !بابت ... ؟ -



  

 ی... منو آورد یدیبه دادم رس نکهیا -

 ! مردم ی! ... داشتم از درد م دکتر

 رنیم یآدما معموال  از دل درد نم -

 شکمشون یچاقو تو نکهی، مگر ا زمیعز

 ... ! کرده باشه ریگ

 . باال انداخت یشونه ا آرام

 ! بهر حال ممنونم -

  

 ! کنم یبهر حال خواهش م -

 چشم نگاه کرد به آرام که با یگوشه  از

 افتاده ... دو تا دستش رو نییپا یسر



 نگاه نیکمرش گذاشته بود و به زم پشت

 . کرد یم

 برد و دسِت چپ آرام رو ازرو جلو  دستش

 نیو ب دیکش رونیکمرش ب پشت

  

 گرفت . آرام شوک زده ... نفس انگشتاش

 . کرد ریاش گ نهیجناق س ریز

 ناگهان سقوط کرد ... خواست قلبش

 یرو عقب بکشه ، فشار انگشتا دستش

 . شد شتریب فراز

 ! دستم رو ول کن -

  



 ! شد یانگار از ته چاه بلند م صداش

 ! نه -

 ! لطفا   -

 اصرار نقدریاصل  امکان نداره ... اگه ا -

 ! ، خودت خودتو آزاد کن یدار

  

 . دیکش ینفس تند آرام

 یبفهمه که اکثر چشم ها نویتونست ا یم

 ی، متوجه اون دو نفره ... و فراز لعنت اونجا

 راه یباز ی. ول دیفهم یم نویحتما  ا هم

 کردن نداشت یباز یبود و آرام نا انداخته

. # 



۳۷۰ 

  

 رو آغاز کرد تا با یحال تلش نرم نیا با

 نیجلب توجه ، دستش رو از ب نیکمتر

 . بکشه رونیفراز ب یانگشتا

 هاشو فرو کرد پشت دست فراز ... و ناخن

 آرام یفراز پر رنگ شد . هر چ ی خنده

 کرد دستش رو عقب بکشه ، اون یم یسع

 کرد ... سفت گرفته یسماجت رهاش نم با

 کرد ... و یم یو با انگشتاش باز بودش

 جنگ نیبرد از ا یداشت لذت م انگار

 . ... رخ داده بود نشونیکه ب یآروم



  

 خم کرد به طرف یسرش رو کم بعد

 : آرام گوش

 یآرام ! اگه م یتون ینم ینطوریا -

 محکم دی... با یاز دستم راحت بش یخوا

 ! یبرخورد کن تر

 : لحظه مکث ... و بعد ادامه داد کی

  

 تو بودم ... االن دستم یمن اگه به جا -

 یو پر خشونت عقب م دیشد یلیخ رو

 یخوابوندم تو یم یکیو بعد  دمیکش

 ! گوشم



 برداشت و نگاه هودهیب یدست از تقل آرام

 فاصله نیفراز ... از ا یبه چشم ها دوخت

 خودش ریتونست انعکاس تصو یکم م ی

 و سرد یخاکستر یمردمک ها یتو رو

 : . فراز ادامه داد نهیبب

  

 ؟! ... به نظر یکن یبهش فکر م یدار -

 ی... م ی! ازم متنفر هیخوب ی دهیکه ا من

 ! من اگه یهمه ببر یآبرومو جلو یتون

 ! کردم یلحظه هم صبر نم کی...  بودم

 : زد یشخندین آرام

 نی، هم یکامل  مطمئنم که اگه تو بود -



 وونهیمن مثل تو د ی... ول یکرد یم کارو

 ! ستمیرحم ن یب ی

  

 : بگه یزیزد ... خواست چ یپوزخند فراز

 ... گهیمنم د -

 یقبل ضیبعد در اتاق دکتر باز شد ... مر و

 : گفت یاومد ... و منش رونیب

 ! داخل دیی... بفرما یخانم حاتم -

*** 

  

 یسال با نگاه انهیخانم م کی یدیس دکتر

 یمدل لبنان شویبود که روسر مهربون



 عطر یبو دشیبود و از روپوش سف بسته

 . ومدی یم یخوش

 و گزارش پزشک یسونوگراف یکاغذها

 دستش و با یرو گرفته بود تو اورژانس

 . خوند یم دقت

 ی شهیر دنیبا استرس ... مشغول کش آرام

 ناخنش شد . چند سال قبل هم به کنار

  

 خاطر پاش به دکتر باز شده بود و نیهم

 . ... هم حاال

 رها کرد زیم یبلخره کاغذها رو رو دکتر

 . به سمت آرام دیکامل  چرخ و



#۳۷۱ 

 کرد لبخند بزنه ... ! ... دکتر یسع آرام

 : دیپرس

  

 ؟ زمیچند سالته عز -

 ! و سه سال ستیب -

 !؟ یو چند وقته که ازدواج کرد -

 ! فقط ... چند ماهه -

 شده بود یکه ناگهان جد یبا صورت فراز

 جدا کرد یگاه صندل هیکمرش رو از تک ...

 : به جلو خم شد یکم و

  



 دکتر ؟ ... ممنون هیمشکل خانِم من چ -

 ! نیبد حیشم زودتر توض یم

#۳۷۲ 

 به دیچرخ یبه آروم یدیدکتر س نگاه

 زشیم یفراز ... . دست هاشو رو طرف

 : قفل کرد و گفت درهم

  

 که الزم باشه ستین یزیلطفا  ... چ -

 کنم خودتونو ی! خواهش م دیباش نگرانش

 ! دینکن ناراحت

 نگاهش همچنان ینگفت ، ول یچیه فراز

 : داد حی... دکتر توض نانهیو بدب نگران



 ستیک کیهمسر شما  در -

 انگار یمشاهده شده که خب ... کم یچرب

 ! و رشد کرده دیبه فکر درمان افتاد رید

 ... احتماال  با دارو ستین ینگران یجا یول

  

 عمل کیشه ! ... اگر هم نشد ، با  یم حل

 ! کورتاژ

 ... نگفت و فقط نگاهش کرد یچیه فراز

 نیتر اهیو س نیتر یلحظه سم کی در

 به ذهنش هجوم بردن و اونو از نفس افکار

 چشم یتو یدکتر چ دی. نفهم انداختن

 که که به اون سرعت شروع کرد دید هاش



 : دادن حیتوض به

  

 ! دیازتون خواهش کردم نگران نباش -

 یمشکل زنانه  کی نی... ا یحاتم یآقا

 ! جهیرا

 ! هستند انیحتما  در جر همسرتون

 فراز به سرعت متوجه آرام شد ... که نگاه

 کی، با  یصندل یمچاله شده تو اونطور

 . ... حس بد ایدن

 رونیچند لحظه ب یتون یم زمیعز -

 !؟ یباش منتظرم

  



 درشت و معصوم یبا اون چشم ها آرام

 که قلب فراز رو ییکرد ... چشم ها نگاهش

 یکند ... بعد سرش رو به آروم یجا م از

 داد و از جا بلند شد و اتاق رو ترک تکون

 . کرد

 به سمت دکتر و با دیوقت فراز چرخ اون

 نگاِه تمام نیتر ی... جد یجد ینگاه

 : دی... پرس شیزندگ

  

 که هست ... من یزی... هر چ یهر چ -

 ! خوام که بدونم ! لطفا  دکتر یم

 : شگفت زده لبخند زد یاندک دکتر



 ... !؟ دیدار ی! ... واقعا  انتظار چ یچیه -

 ساده است ... با سرطان ستیک کی نیا

 ! من متوجهم که شما نگران متفاوته

 باور ی... ول دیهمسرتون هست یسلمت

 ! نداره ینگران یمسئله جا نیا دییبفرما

  

 ادداشتیانداخت و مشغلو  نییرو پا سرش

 دفترچه اش شد ... همچنان یتو یزیچ

 : زد یهم م حرف

 ... ! یحاتم یآقا دیفقط مراقبش باش -

 رو مرتب مصرف کنه و بعد از داروهاش

 ی! ... هوا یهفته باز هم بره سونوگراف سه



 ... دیو خوراکش رو داشته باش خورد

 ! استرس به خودش راه نده دیباش مراقب

 ... گهید زیچ کیو  ...

  

 نسخه بلند یدفترچه  یرو از رو سرش

 : ، باز نگاه کرد به فراز و گفت کرد

 ستیک یکه تخمدان ها ییخانم ها -

 شن در دهه یدارن ، معموال  ناچار م ساز

 کنن و ی، جراح شونیچهل زندگ ی

 نیهم یهاشون رو بردارن ! برا تخمدان

 یفرزند دیخوا یکنم اگر م یم هیتوص

 ! دی، زودتر اقدام کن دیبش داشته



#۳۷۳ 

  

 پلک زد . فرزند داشتن از یجیبا گ فراز

 ... !؟ آرام

 ... به پدر شدن فکر نکرده بود چوقتیه

 یبچه ها رو دوست نداشت ... ول راستش

 بچه از نهاِن آرام ... بهش کیوجود  فکر

 . کرد یوارد م ینیریو اضطراب ش اقیاشت

 نسخه رو مهر زد و از یبرگه  یدیس دکتر

 : جدا کرد دفترچه

  

 اگر هست ... من در یا گهیسوال د -



 ! خدمتم

 : با چند لحظه مکث ... پاسخ داد فراز

 ! نه ... متشکرم -

 . بعد از جا بلند شد و

*** 

  

 یخونه خنک و مطبوع بود و بو یهوا

 غذا در همه جا موج زیو اشتها برانگ خوش

 . زد یم

 نگاه کم فروغش رو در سرتاسر سالن آرام

 و مرتب چرخوند . سمانه از زیتم

 دست به کمر کیخارج شد ...  آشپزخونه



 مخصوص یاعتنا یبا همون نگاه ب ،

 . خودش

 ! سلم آرام خانم ... خدا بد نده -

  

 شکمش گذاشت یکف دستش رو رو آرام

 داد یاز درد آزارش م ییکه هنوز رگه ها ،

 . لب هاشو با نوک زبونش تر کرد .

 ! سلم -

 ؟ دیبهتر -

 ! یبله ، مرس -

  

 : لمس کرد متیآرنجش رو با مل فراز



 ! سر پا نمون ادی، برو باال ... ز زمیعز -

 سرشو تکون داد و به سمت پلکان به آرام

 درد داشت و حس ضعف یافتاد . کم راه

 ... ترس نهایا یکرد و بدتر از همه  یم

 . زد یدلش لم لمه م یکه تو بود

 که دیشن یفرازو م یپشت سر صدا از

 ینم یزد ... ول یبا سمانه حرف م داشت

  

 . گن یدارن بهم م یبفهمه چ تونست

 تمرکز حواس نداشت . وارد اتاق شد اصل  

 . درو پشت سرش بست و

 یمرتب شده ... و ملحفه ها تختخواب



 . شده بودن ضیآلود تعو خون

 تخت ، ساق دستش رو ینشست لبه  آرام

 یشکمش فشرد و نگاه کرد به پاها یرو

 . ... اش دهیپوش جوراب

  

 داشت ! سردش بود ... از درون یبد حال

 ! بدنش خسته شده بود و دیلرز یم

 . ... هم ذهنش

 رونیب یدیر ساز اتاق دکت یوقت فراز

 داشت ... ساکت یبیبود ، حالت عج اومده

 فکر ! آرام ازش یآروم ، و انگار تو ،

 ... شده ، و اون گفته بود یبود چ دهیپرس



 ! نی! فقط هم یچیه

  

 بعد داروهاشو گرفته بود ... و حاال خونه و

 ! بودن

 ! داشت ... ترس داشت یحال بد آرام

 نهمهیبود با ا بیترس داشت ! عج واقعا  

 دو بار نکهی... و با ا شیزندگ یتو یسخت

 یحس م یداشت ... ول یبه خودکش اقدام

 ! زنده بودن رو دوست داره کرد

 هوا باز شد ... و فراز داخل اومد یاتاق ب در

. 

  



 ؟ ... پاشو برو دوش ینشست نجایاه ... ا -

 ! ی، سر حال ش ریبگ

#۳۷۴ 

 ؟ ... پاشو برو دوش ینشست نجایاه ... ا -

 ! ی، سر حال ش ریبگ

 گفت ؟ یدکتر بهت چ -

  

 سرش رو بلند نکهی... بدون ا دیپرس آرام

 . حالِت نشستنش بده یتو یرییتغ ای کنه

 اتاق اومد و درو پشت یکامل  تو فراز

 . بست سرش

 نگفت ! ... فقط گفت یزی! ... چ یچیه -



 باشم تا داروهاتو مرتب استفاده مراقبت

 ! ... و مراقب خورد و خوراکت باشم یکن

 ! ... و یداشته باش دیاسترس نبا نکهیو ا ...

 ... گهید یهفته  سه

  

 ... دستاشو گرفت هیگر ریزد ز هوی آرام

 شروع کرد به یها یصورتش ها یجلو

 . کردن هیگر

 لحظه کیاون ...  ی هیاز گر ریغافلگ فراز

 : جا خشکش زد سر

 !شده ؟ یآرام ... چ -

 آرام زانو زد یجلو رفت و مقابل پاها بعد



 یآرام رو گرفت و سع یساق دست ها ...

  

 صورتش پس یدست هاشو از جلو کرد

 . بزنه

 دلم ! ... من زی؟ ... عز زمیشده عز یچ -

 گفته ! ... به یبهت گفتم دکتر چ که

 !؟ یندار نانیمن اطم یحرفها

 کرد ... و فراز هینگفت ... باز گر یچیه آرام

 : داد حیتوض

  

 آرام باور کن ، به جوِن خودت که گفت -

 مشکل کی نی! گفت ا ستین ینگران یجا



 ! زنانه است جیرا

 ... مامانم ؟ یخونه  یشه منو ببر یم -

 ! ستی... حالم خوب ن لطفا  

 لحظه کیجا خورده و مات شده ...  فراز

 عقب یاونو رها کرد و کم یها دست

 درخواست رو از نی... انگار انتظار ا دیکش

 ! نداشت آرام

  

 مامانت ؟ ... فکر شیپ یبر یخوا یم -

 تونم حالت رو خوب کنم ؟ ینم یکن یم

 ! فراز ... تو رو خدا ! تو رو خدا -

 هم هق زد ... و فراز ناگهان از جا باز



 .شد زیمخین

 ... ! ... آرام ! ... آروم باش قشنگم شیه -

 ... ! میباش حرف بزن آروم

 ... اش قطع شد هیوحشت زده گر آرام

 ی... من م یدی... ترس یتو خسته ا -

 یکه کس یدار اجی! ... تو احت فهمم

 ! فهمم یم نویباشه ! ... من ا مراقبت

 : فراز ادامه داد

 ... همه شهیمن مراقبت هستم ! ... هم -

 هستم که بلدم حالت رو ی... من کس جا

 ! کنم خوب

 ! لطفا  ولم کنفراز ... ولم کن ! ...  -



  

 مادرت ... باشه ؟! با یخونه  میر ینم -

 میکن ی... کنار هم حالمون رو خوب م هم

 یایو بعد م یریگ یدوش م یر یم ... !

 یم لمی... ف میخور یمن ! ... ناهار م شیپ

 !! باشه آرام ؟! ... باشه ؟ مینیب

 ! فراز ولم کن ! ولم کن -

 ... خب -

 ی... بعد نگاهش با تنبل دیخب رو کش نیا 

 یصورِت اندک یو نشست تو دیچرخ

 . آرام ی دهیترس

 ؟ ینگاه کن یدوست دار یلمیچه ف -



 : سرش رو به چپ و راست تکون داد آرام

 ! دونم ینم -

  

 !؟ یدون ینم -

 : آرام ... فراز لبخند زد سکوت

 من انتخاب کنم ؟ -

 و سرشو دیبزاق دهانش رو فرو بلع آرام

 ینگاه فراز حس یتکون داد . تو نامطمئن

 . وار و شکننده وانهید ی... حس بود

 ؟ یریدوش بگ یخوا ینم -

  

 پساپس یاز جا بلند شد و دو قدم آرام



 دلش داشت ، از ی... چقدر ترس تو رفت

 نامتعادل ! فراز با یتیمرد دو شخص نیا

 : و شرارت گفت طنتیش

 ... تونم ی... من م یاگه کمک الزم دار -

 جمله اش رو بشنوه ی هینموند تا بق آرام

 ... حمام یتو دیو دو دیچرخ عیسر ...

  

 یاونو از پشت در م یخنده  یصدا

 . ... بشنوه تونست

*** 

#۳۷۶ 

*** 



 یکیماگ سرام یرو تو نویکاپوچ ی بسته

 یو با آبجوش حل کرد . تو ختیر

 شکلت مارس و چند کی یشدستیپ

 سطل دنی... باد دیچ یلینارگ یکوک

  

 آب دهانش رو یا وهیم یها لیپاست

 . داد قورت

 خرت و نیدونست اگه فراز بفهمه از ا یم

 کنه ، یم یخورده ، حتما بد اخلق پرتها

 یتو لیمشت پاست کیمهم نبود !  یول

 هاش نگاه یو بعد به خوراک ختیر ظرفش

 : لب گفت ریو ز کرد



 جات خوردن ینیریش نهمهیآخر از ا -

 ! دختر یکن یم اوردز

  

 یخوراک یشدستیباال انداخت و پ یا شونه

 رو برداشت و نویو ماگ کاپوچ هاش

 . سالن یتو برگشت

 ... از چهار روز بلخره تنها شده بود بعد

 شده بود دو ساعت تنهاش یراض فراز

 . و بره باشگاه بذاره

 تنها بودن رو دوست داشت ... از آرام

 . گرفت یکردن با خودش آرامش م خلوت

  



 هاش یکاناپه و ظرف خوراک یرو نشست

 . گذاشت زیم یرو رو یدنیماگ نوش و

 از یروشن بود و داشت قسمت ونیزیتلو

 کرد یرو پخش م یلیشادمهر عق کنسرت

. 

 تیوونگیعشق بودن همه د میجا تسل هی

 شه یم

 تیتمام زندگ یکرد یکه فکر نم یکس

 شه یم

  

 ... به من که دل یبه من داد ییایدن چه

 دادم ینم



 تو دلم گم بود ... که با تو یعشق چه

 ! افتادم ادشی

 ... به فکر ونیزیتلو یبه صفحه  رهیخ آرام

 . رفت فرو

 که با دل یروز گذشته بود ... از رو چهار

 شده بود و اونقدر داریاز خواب ب یبد درد

 داشت که فکر یو بدبخت صالیاست حس

  

 یگذره ... ول ینم چوقتیکرد ه یم

 ! بود گذشته

 ! فراز کنار

 فراز باشه و استرس کیشد نزد یم مگر



 و در هر لحظه شهیباشه ؟ ... هم نداشته

 فراز یهاش رو داشت . ول یوانگید میب یا

 . چهار روز باهاش خوب بود نیا

  

 تماشا لمیخوردند ... با هم ف یهم غذا م با

 یبار با هم برا کی یکردند ... حت یم

 . رفته بودن یمامان مل دنید

 یها یمهربون و صبور بود ... بدخلق فراز

 یکرد ... و اونو م یرو تحمل م آرام

 . خندوند

 شتریب یکرد بهش ... و هر چ یفکر م آرام

 شناخت یکرد ، انگار کمتر اونو م یم فکر



  

 ... یبود ... ول نیزم یآدم رو نیبدتر .

 ! هووف

 می... تصم رونیرو فوت کرد ب نفسش

 ! فکر نکنه گهید گرفت

#۳۷۷ 

 ها رو در دهانش انداخت و لیاز پاست یکی

 برداشت شویداستان فرانسو یکتابچه  بعد

  

 دور یلیمشغول ورق زدن ... فکر کرد خ و

 . از زبان فرانسه شده

 داشت باز هم برگرده سر کلس و دوست



 ... حاال که چند رهیبگ ادی یشتریب کلمات

 کلمه فرانسه به کی یشد حت یم ماه

 یلیکرد خ ینخورده بود و حس م گوشش

 . آموخته هاش بر باد رفتن از

 تنش جابجا کرد ، ریها رو ز کوسن

 رنگش رو از پا یخزدار صورت یها ییدمپا

  

 ی. کتابچه رو ب دیآورد و دراز کش در

 زد و ذهنش باز هم به پرواز یورق م هدف

 که ییو کلس ها دیاومده ... مج در

 . داشت باهاش

 



 کاش ی... ا یکرد یکاش رهام م یا"

 "! کرد یرهام م فکرت

  

 . اشک النه کرده بود دیکش یقیعم آه

 کرد یم هیگر دینبا یپلک هاش . ول پشت

 . کرد یم یفکر دینبا ...

 ... بشه میبود که تسل دهیوقتش رس دیشا

 ! دهیبراش نبا شهی، هم دیبفهمه نبا و

 زنگ خونه بلند شد ... و آرام یصدا

 اش نهیس ی. قلبش تو دیاز جا پر ناگهان

 . گرفته بود دنیگاپ تپ گاپ

  



 مین یهنوز حت یبود ؟ فراز ؟! ... ول یک

 ! از رفتنش نگذشته بود ساعت

 اش گذاشت و نهیتخت س یرو رو دستش

 ... ! کرد نفس هاش رو کنترل کنه یسع

 شهیکرد افکار ممنوعه مثل ش یم حس

 شکسته شده و یفیک یکه تو یعطر

 اش پخش شده ... از جمجمه اش به حهیرا

 . تراوه یم رونیب

  

 ... تکرار زنگ یصدا

 انداخت و بعد به سمت زیم یرو رو کتاب

 . دیدو با  یتقر در



 !؟ هیک -

 . کف دینشن یپاسخ یلحظات یبرا

 یسطح در گذاشت و کم یرو دستاشو

 یپنجه هاش بلند شد و از تو یرو

  

 نگاه کرد ... و همون رونیبه ب یچشم

 : پاسخش رو داد ییصدا لحظه

 ! پدر فرازم ! ... باز کن لطفا -

 ! کرد خیناگهان  آرام

#۳۷۸ 

 ! کرد خیناگهان  آرام

  



 ! ... صداش رو یفراز ... هرمز حاتم پدر

 تونست یم یچشم یبود و تو شناخته

 . ... نهیبب اونو

 دیچیپ یقلبش تند شد ... حس بد ضربان

 . دلش یتو

 عقدشو به یاز رو شیمرد رو کم و ب نیا

 داشت ... و به جز اون روز در تمام خاطر

 در یزیبود ، و نه چ دهینه اونو د مدت

 . بود دهیشن موردش

  

 گفت فراز از یبهش م یزیغر یاحساس

 . ... مرد نیمتنفره ... و حاال ا پدرش



 ینم یخواست درو باز کنه ... ول ینم

 لیدل چیکرد ه ی! خوب که فکر م تونست

 پشت در نگه داشتنش یبرا یموجه

 . نداشت

 پدر شوهرش بود ... و گانهیمرد کامل  ب نیا

 ! شی، محرم ابد نینظر شرع د از

  

 ... گاز گرفت یواشکیلبش رو  ی گوشه

 . از اون فکر نکرد ... درو باز کرد شتریب

 یرسم ریغ ی... با لباس ها یحاتم هرمز

 چهارخونه و راهنیو پ یشلوار مشک ...

 ... و چشم یکم پشت خاکستر یموها



 . ... رهیت یقهوه ا یها

 ! سلم -

  

 نگاه کرد بهش ... انگار داشت قیعم هرمز

 کرد ... بعد با یم یابیذهنش اونو ارز یتو

 : آشکار پاسخ داد یریتأخ

 ! داریمشتاق د سلم عروس خانم ! ... -

 یسبد گل بود . آرام سع کیدستش  در

 . لبخند بزنه کرد

 دیی! ... بفرما نیخوش اومد یلیخ -

 ! لطفا   داخل

  



 از چهارچوب گذشت و از کنارش هرمز

 و به طرف سالن رفت ... قدم هاش گذشت

 ! و آروم بود ... از خود مطمئن مغرور

 و بعد درو دیلبش رو گز یگوشه  آرام

 و پشت سرش به راه افتاد . فکر کرد بست

 رو انیبه فراز زنگ بزنه و بهش جر دیبا

 . بگه

 . ستادیوسط سالن ا هرمز

  

 یدرو ! ... داشتم فکر م یباز کرد رید -

 یفراز بهت سپرده که درو رو دیشا کردم

 ! یباز نکن من



 . کامل  جا خورد آرام

 چوقتی؟ ... فراز ه هیچه حرف نینه ... ا -

 ... رو یاحترام یب نیا

  

 نشست ... آرام آب ینگاه هرمز حالت یتو

 رو قورت داد و حرف رو عوض کرد دهانش

: 

 . ستیلطفا  ! ... فراز ن دینیبش دییبفرما -

 . زنم یبهش زنگ م االن

 : گفت هرمز

 ! دونم یم -

  



 کاناپه رو کنار یرو یشد ، کوسن ها خم

 : و نشست ... ادامه داد زد

 بودم ، بهش زنگ نگیپارک یتو یوقت -

 که باشه ، مطمئنم یی... هر جا زدم

 ! رسونه یزود م یلیخ خودشو

 هیواقعا  داشت کنا ایکرد  یاشتباه م آرام

 ... !زد ؟ یم

#۳۷۹ 

  

 رو تکون داد تا افکار مزاحم رو از سرش

 : دور کنه خودش

 ! رسم خدمتتون یاالن م -



 و بشقاب نویبا برداشتن ماگ کاپوچ و

 . ، به آشپزخونه برگشت تنقلت

 قابل کنترل شده ریقلبش تند و غ تپش

 یازدواج معمول کی. ازدواجش با فراز  بود

  

 شد تا در ینم یلیباز هم دل ی... ول نبود

 ... مرد ، هرمز ... پدر شوهرش نیا برابر

 ! رهینگ استرس

 ... داشته باشه یاز کس یکه دل خوش نه

 خواست موجه و قابل قبول جلوه یم یول

 ی. اصل  تحملش رو نداشت که کس کنه

 دست و پاست یدختر ب کیکنه اون  فکر



 ! خودشو به فراز قالب کرده نکهیا ای

  

 یگلبه یِ کرد به بلوز و شلوار راحت نگاه

 یفکر کرد ... حت یو با کلفگ رنگش

 ! ستین دارید نیمناسب ا لباسش

 ینیچ یاز فنجون ها یکی یسرعت تو به

 ... و همراه با قند ختیر یچا ییطل لب

 . سالن یتو برگشت

 پا انداخته بود ... راحت و با یپا رو هرمز

 . آرام مقابلش خم دیرس یبه نظر م وقار

 . تعارف کنه یتا چا شد

  



 : گفت هرمز

 ! متشکرم -

 به قندها یرو برداشت ... ول یفنجون چا و

 نزد . آرام نگاهش کرد ، و اون دست

 : داد حیتوض

 ! قند خونم باالست متأسفانه -

  

 ! دونستم یاوه ... نم -

 . ستادیصاف ا و

 ... ایبراتون شکلت تلخ  -

 : کلمش ونیاومد م هرمز

 ! ، متشکرم یچیه -



  

 : به مبل مقابلش اشاره کرد و

 ! میحرف بزن یلطفا  ... کم نیبش -

 . مبل نشست یو رو دیچرخ ریبا تأخ آرام

 نویخواست ا یم یداشت ، ول استرس

 . کنه پنهان

 : رو بهم چفت کرد و گفت زانوهاش

  

 فیدونستم تشر یکاش از قبل م -

 ییرایتونستم پذ یم ینطوری... ا دیاریم

 ! ازتون داشته باشم یبهتر

 منم عادت به مهمان ناخوانده بودن -



 یلیفراز فرق داره ... معموال  خ ی. ول ندارم

 ! آورد رشیشه گ یم سخت

 اش رو دوخت رهیساکت شد و نگاه خ آرام

 ! فراز بود هیهرمز ... چقدر شب به

  

#۳۸۰ 

 اش رو دوخت رهیساکت شد و نگاه خ آرام

 ! فراز بود هیهرمز ... چقدر شب به

 قوزدارش ، یاندک ینیابروهاش ، ب حالت

 به زشیفکش ، گردنش ... همه چ ی هیزاو

 . از رنگ چشم هاش ریغ

 بودم ، بهش نمیماش یهنوز تو یوقت -



 ... و ستیخونه ن دمیزدم و فهم زنگ

  

 شیپ یفکر کردم چه بهتر ! فرصت راستش

 باهات حرف ییتونم تنها یکه م اومده

 ! بزنم

 فراز بود هیلبخندش شب یزد ... حت لبخند

. 

 رت داد ... حسبزاق دهانش رو قو آرام

 . کرد زیقلبش رو لبر یندیناخوشا

 ! البته -

  

 یازدواج معمول کیاگر ازدواج شما هم  -



 یازدواج ها ، پروسه  ی هی... مثل بق بود

 یم یط ییو آشنا قیو تحق یخواستگار

 ... شد

 ! ستیمن ن ریتقص نیا -

 ! ستیتو ن ریقطعا  ... مطمئنم که تقص -

 دونم یشناسم ... کامل  م یپسرم رو م من

 اولش هم یاونه ! دفعه  ریتقص یچ همه

  

 نسبت به سنت ها شهی... اون هم ستین

 ! اعتنا بوده یب

 رهیگرفت و خ یکرد ... نفس یکوتاه مکث

 : ... ادامه داد زیم یرو یفنجاِن چا به



 شب اومد در خونه ام و گفت قراره کی -

 مهلت نداد اسم عروس یکنه ... حت عقد

 درک یتون یازش بپرسم ! ... حتما  م رو

 ! که چقدر نگران بودم یکن

  

 : زمزمه مانند پاسخ داد ییبا صدا آرام

 ! بله -

 سر بلند کرد و باز نگاه کرد به آرام و هرمز

 : زد ... گفت لبخند

 االن خوشحالم ! تو دختر برازنده یول -

 ی! ... هر چند هنوز هم نحوه  یهست یا

 ! بهیو غر بیبرام عج تونییآشنا



  

 کرد ، ریاش گ نهیجناق س ریآرام ز نفس

 : ... هرمز گفت دیچشم هاش لرز مردمک

 من یدلت بخواد خودت برا دیشا -

 ! یکن فیتعر

 !رو ؟ یچ -

 و نیچطور با هم آشنا شد نکهیا -

 ! نیبه ازدواج گرفت میتصم

  

#۳۸۱ 

 نگفت و یزیآرام چ یطوالن یمدت یبرا

 ذهنش ینگاهش کرد ... داشت تو فقط



 در یزیزد که هرمز واقعا  چ یم حدس

 یم ایدونه ،  یبا فراز نم شییآشنا مورد

 . کنه یم یخبر یو فقط وانمود به ب دونه

 ... حدس زدن در مورد افکار دیفهم ینم

 مرد به نیسخت بود . ا یلیمرد خ نیا

 ریگر و غ لهیح یخوش برخورد ... ول ظاهر

 کامل ی! ... انگار که نسخه  ینیشبیپ قابل

  

 یاز فراز بود ... و آرام م یو پخته ا شده

 محتاط دیبا شهیدر برابر فراز هم دونست

 ! باشه

 ! یمعمول یلی! خ یچیما ... ه -



 !بود ؟ رفتهیسرش رو تکون داد ... پذ هرمز

 : دیآرام ناگهان پرس ...

 ؟ نیشما چطور با همسرتون آشنا شد -

  

 ی! ... مادرم سهره رو معرف یسنت یلیخ -

 ... و خواست کرد

 : مودبانه حرفش رو قطع کرد آرام

 ! مادر فراز -

 خشکش زد ... معلوم یلحظات یبرا هرمز

 رو یسوال نیچن دنیکه انتظار شن بود

 حالت چهره اش یتو یزی. چ نداشته

  



 دیکرد ... که آرام در لحظه فهم رییتغ

 ! دهیپرس یبد یلیخ یلیخ سوال

 که به وجود اومده بود ، یاز جو ناراحت

 و آهسته زمزمه دیلبش رو گز ی گوشه

 : کرد

 ! دیببخش -

 ؟ یدر مورد مادر فراز کنجکاو -

  

 ! نه -

 !؟ یپرس ینم یزیچرا از خودش چ -

 : آرام ... هرمز ادامه داد سکوت

 که یبهتره ... هر چ یبپرس از خودش -



 ! گه ی، خودش بهت م یباشه بدون الزم

 تونست بفهمه یبود ... چون نم جیگ آرام

 یسکوت در مورد مادر فراز ، برا نهمهیا

  

 گفت یبهش نم یزیچ یکس چی. ه هیچ

 راز سر به مهر بود ... و کی نیانگار ا ...

 ! حق کشف کردنش رو نداشت آرام

 نیکرد خوب فکر کنه و بدتر یسع

 کی. مادر فراز  رهیرو در نظر بگ احتماالت

 ... ایبد بود ؟! ...  زن

 ندیناخوشا یزایدر مورد چ گهید ایب -

 ! مینزن حرف



  

 زد و بعد یهرمز ... آرام پلک یصدا با

 . لب هاش ینشست رو ینرم لبخند

 لیرو م تونیچا دییبله ... بله ! بفرما -

 ! ، از دهن افتاد دیکن

#۳۸۲ 

 ات هیبه هد ینگاه یدوست ندار -

 ! خوشت اومد ازش دی؟ ...شا یبنداز

  

 خاص خودش خم ییبایبا وقار و ز آرام

 شکل جواهرات یلیمستط یو جعبه  شد

 ست مین کیبرداشت .  زیم یاز رو رو



 ی... پر از تراشکار ریو چشمگ بایز واقعا  

 یبه رنگ آب یی، و سنگ ها فیظر یها

 : لب هاش ی... ! ... لبخند نشست رو کبود

 ! یحاتم ی! ممنون آقا باستیز یلیخ -

 گهیلطفا  منو پدر صدا کن ! ... االن د -

 ! یخودم ندار یبا دخترا یفرق چیه

  

 خواهش هرمز نیجا خورده از ا یاندک آرام

 قهوه یتا چشم ها دینگاهش رو باال کش ...

 : اون ... و گفت قیو عم یا

 بله ... پدر جون ! ... ممنون ازتون ! هم -

 ! هستن بایز یلیتون و هم گل ها خ هیهد



 نیبه ا بهیمرد کامل  غر کیکردن  خطاب

 در اعماق ی، واقعا  سختش بود . ول عنوان

  

 مرد نیاز ا یکرد کم یحس م قلبش

 ! اومده خوشش

 بود ، دهیکه شن یزیخشنود از چ هرمز

 از یرو برداشت و جرعه ا یچا فنجانِ 

 . دیتلخ رو نوش یچا

 ، آرام ! ... واقعا   یهست یتو دختر خوب -

 بار نیاول یکنم برا ی... و حس م یخوب

 ! انجام داده یکار درست فراز

  



 یم یچ دیآرام سرخ شدن ... با یها گونه

 کرد از هرمز ؟! ... که ی؟ ... تشکر م گفت

 ... ! دونسته قیعروس ال کیبه عنوان  اونو

 دنیهم منتظر شن یلیهرمز انگار خ یول

 : نبود ، ادامه داد یزیچ

 راه ییها ثیحرف و حد لیفام یتو -

 ... در مورد ازدواج فراز ! متأسفانه افتاده

 و ... ما رهینتونسته جلو زبونش رو بگ سهره

 ! متوجه منظورم میهست یسنت ی خانواده

 !؟ یش یم

  

 سرش رو تکون داد ... و هرمز ادامه آرام



 : داد

 در مورد شما دو یخوام حرف بد ینم -

 تونیخوام معرف یسر زبونا بمونه ! م تا

 یمهمون هیخوام  یبه خانواده ! ... م کنم

 گرانی، و شما رو به د رمیبگ یخودمون

 خودشون فکر نکنن شیبدم ... که پ نشون

 خل و ایاخلق  یب ایفراز دختر بد  زن

 ... کنه یدونم فراز مخالفت م ی! م هیچل

  

 : بگه یزیخواست چ آرام

 ... یول -

 چشم ینگاه آرومش رو دوخت تو هرمز



 : اون یها

 باهاش حرف بزن ... وادارش کن که -

 کیخونه ام  یکنه ! من تو موافقت

 ... و شما رمیگ یم یمهمون

  

 ! تق

 ... ! یباز و بسته شدن در ورود یصدا

 : هرمز ظاهر شد یلب ها یرو یپوزخند

 باشه ییاز فراز ! ... گفتم هر جا نمیا -

 ! رسونه یم خودشو

#۳۸۳ 



  

 باشه ییاز فراز ! ... گفتم هر جا نمیا -

 ! رسونه یم خودشو

 . دیتلخش رو نوش یاز چا یباز جرعه ا و

 ... به یبه سمت ورود دیآرام پر کش نگاه

 کرد یکه فراز ظاهر شد ... حس م ییجا

 دنشیبار در تمام عمرش از د نیاول یبرا

 ! خوشحاله

 ! سلم -

  

 . جا برخاست از

 فراز سخت بود ... سرد و بّرنده ، مثل نگاه



 یخنجر . با ابروها کی یفوالد ی غهیت

 شده و عضلِت سفت کیبهم نزد اندک

 گارد بود ، و در یفکش ... انگار تو ی شده

 حال مراقب بود دست از پا خطا نکنه نیع

. 

 : جواب آرام رو داد یکوتاه ریتأخ با

  

 ! سلم -

 جلو رفت و در معرض نگاه یبعد دو قدم و

 . قرار گرفت پدرش

 ! سلم بابا -

 جرعه از نیتکون داد و آخر یسر هرمز



 یو بعد فنجون رو تو دیرو نوش شیچا

  

 یم یبرگردوند . فراز حس خفگ ینعلبک

 . دیبه گردنش کش ی... دست کرد

 آب وانیل هیشه برام  ی... م زمیعز -

 ؟ یاریب

 آرام بود ، هر چند نگاهش هنوز مخاطبش

 : به پدرش بود . آرام پاسخ داد رهیخ هم

 ! بله ... االن -

  

 آشپزخونه رفت و اونا رو یو تو دیچرخ و

 به یبیگذاشت . هرمز نگاه عج تنها



 : انداخت پسرش

 سوپر استار ! به من یچه عجب ... آقا -

 ازدواج ی! ... از وقت یملقات داد وقت

 ! تر شده نیات سنگ هی، سا یکرد

 نشونیماب زی... م دیکش ینفس تند فراز

 . دور زد و درست کنار پدرش نشست رو

 . دوستانه نبود یذره ا یحت نگاهش

  

 رو نداشتم ! ... با گل دنتیمنم انتظار د -

 ... وقت نهمهیکادو ! بعد از ا ...

 ! یبود نینسبت به من بدب شهیتو هم -

 !جدا  ؟ -



 به دیکه چرا نبا اریب یمنطق لیدل کی -

 آدم براش نی؟ ... ع امیعروسم ب دنید

 ... که بهش کادو بدم ینگرفت مراسم

  

 ؟ یگفت یبهش م یچ -

#۳۸۴ 

 ، دیکامل  به سمت اون چرخ هرمز

 گاه کاناپه هیتک یرو به لبه  آرنجش

 : و گفت چسبوند

 چه طرز صحبت کردنه توله سگ نیا -

 یبا پدرت درست حرف بزن یستی! بلد ن؟

  



 و یبچه بود یمنه که وقت ری... تقص ؟

 یتو دمیدستم بود ، چهار تا نکوب کنترلت

 ! یتا آدم بش دهنت

 . زد یدرد آلود شخندین فراز

 ! یکم نزد -

 ! زدم یم شتریب دیبا -

 ؟ یبه آرام گفت یدر مورد من چ -

  

 هات ینباش ! ... نگفتم بچگ نگران -

 به ای یزد یها رو با چوب کتک م گربه

 ... مدرسه یها شهیشکستن ش خاطر

 بهم چفت شده یدندون ها نیاز ب فراز



 : دیبا خشم غر اش

 ! بابا -

 : شد یهرمز ناگهان جد و

  

 بهش گفته باشم یچ یواقعا  انتظار دار -

 ... ؟! ... ابله یهست ی... نگران چه کوفت ؟

 ! باباتم ... نه دشمنت من

 نی... چقدر از ا دیکش ینفس تند فراز

 یابرو یمتنفر بود ، بابا ! ... گوشه  کلمه

 : دیباال پر یاندک هرمز

 ... ؟! ... حاال بهم بگو یخب ... قانع شد -

 ؟ یگفت یبه زن من چ تو



  

 خودش یزد و کم یجا خورده ... پلک فراز

 ادامه یدج ی. هرمز با لحن دیعقب کش رو

 : داد

 خونه ام و با سهره یدونم که اومد یم -

 دونم که دعواتون شده ی... و م یزد حرف

 هم ، طبق معمول ... و سهره بعد از با

 ... ! غش کرده با  یتقر رفتنت

 . زد یشخندین فراز

  

 ! یخبر نمون یمطمئن بودم ب با  یتقر -

 منو ی؟! خدا رو شکر کم یاوه ... جد -



 یچ نتونی! ... حاال بگو ... ب یشناخت

 !فراز ؟ گذشته

#۳۸۵ 

 کشدار فراز ... هرمز باز هم رشته سکوت

 : کلم رو به دست گرفت ی

  

 کنه من هنوز خبر ندارم یسهره فکر م -

 ... گه ینم چوقتینگفته ! ه یزیچ ...

 سراغ یکه اومد یومدیاز پس زنت بر ن -

 !؟ من

 خرده هیکه گذشت ...  یمدت نیا یتو -

 به خانواده ام رو کرده ! گلدون یاریب بد



 دهیمزا کیام شکسته ! ...  قهیعت یالجورد

 از چنگ یو پر سود شهردار نیسنگ ی

  

 در اومده ، با اختلف فقط نیناز آفر شوهر

 رو نینوش آفر فیهزار تومن ... ک پنجاه

 دزد زده ! ... منتظرم امروز و فردا پاره هم

 از آسمون پرت بشه و صاف بخوره آجر

 ! سر من یتو

 بگه یزیخواست چ یطوالن یریبا تأخ فراز

: 

 ... نکهیبه ا یکن یمنو متهم م یدار -

  



 : حرفش ونیم دیدو هرمز

 یفراز ... با من راحت باش ! سهره چ -

 !کرده ؟ تیعصبان نقدریگفته که ا بهت

 ؟ یپرس یچرا از خودش نم -

 ساله داره یاست ... س وانهیزن من د -

 کنه ، حرکاتش یاعصاب مصرف م قرص

 اصل  ! ... انتظار دارم ستیخودش ن دست

  

 یو به خاطر حرفاش همه چ یبفهم نویا

 ! یخراب نکن نمونیب رو

 ! درست نبوده یزیما چ نیب چوقتیه -

 هم درست چوقتیدرست نبوده و ه ...



 ! شه ینم

 ... !؟ یزن یحرفا رو به من م نیا یدار -

 هم که هر دومون ی... هر چ یپسر من تو

 علنا  با من ی... فراز ! ... دار میکن انکارش

  

 که یدون ی؟! ... م یکن یجنگ م اعلن

 ... یخوام مال من باش یم

 : زد ... هرمز گفت یپوزخند فراز

 و جوابت رو یکن یم یهر کار نکهیا -

 !؟ مهیناتوان لیدل یکن یدم ... فکر م ینم

 تا تماشات کنم ... تا ستادمینه ! کنار ا ...

 متنفر ی! ... برا یر یم شیتا کجا پ نمیبب



 یمن ... م دنیکوب نیاز من ... زم بودن

  

 ... ! یذار یم ایچ یپا رو نمیبب خوام

 !؟ یمنظورم هست متوجه

 ... ونیزیتلو یبه صفحه  رهیفراز خ نگاه

 . ... نقش لب هاش شد یمتشنج لبخند

 یسهره بهم چ یبدون یخوا یواقعا  م -

 یشه ، ول ی؟ هووم ؟! ... باورت نم گفت

 درد دل کرد ! در مورد تو گفت ... در باهام

 یکرد انتیبهش خ دیکه فهم یوقت مورد

 ... زن بدبخت متأهل کیبا  ...

  



 سوزان یگلوش از هجوم نفرت و خشم راه

 ته کمرنگ یفشرده شد . پرده اشک درهم

 و نگاه دیهاشو نم دار کرد ... چرخ چشم

 یچشم ها یو متنفرش رو دوخت تو سرد

 . هرمز

 یهمه م یبابا ... دلم برا یدون یم -

 نیا ی! ... چون به همه ظلم شد تو سوزه

 ات کهیبه اون زن یتهوع آور ... حت داستان

! 

  

#۳۸۶ 

 فراز ... و ینگاه کرد به چشم ها هرمز



 و رو شد ... از ترس ، از ریز دلش

 ... ! ، از حسرت یمونیپش

 یچشم ها نیشدن به ا رهیاز خ شهیهم

 هراس داشت ... تنها نشان از یخاکستر

 یکه سالها قبل برا یو معصوم بایز زن

  

 یحاضر بود دست به هر کار داشتنش

 ! شی... تنها اشتباه زندگ بزنه

 کرد یچشم ها نگاه م نیبار که به ا هر

 ی... و حسرت داغش م دیکش یم زجر

 یاز چشم ها ینگاه گرم چوقتی. ه کرد

 نشده بود ... و بشیاون زن نص یخاکستر



 ! پسر هم نیا یخاکستر یچشم ها از

 ... ! یمنو ببخش ستیقرار ن چوقتیه -

 !نه ؟ مگه

  

 به وجود یورود آرام به سالن ... فضا با

 . بهم خورد یهرمز و فراز به کل نیب اومده

 نگاهشون از هم جدا شد و هرمز ی رشته

 کرد کنترل خودش رو به دست تلش

 و بعد به آرام دینفس کش قی... عم ارهیب

 . زد لبخند

 خب عروس خانم ... وقتشه کم کم رفع -

 ! کنم زحمت



  

 و دیفراز و پدرش چرخ نیآرام ب نگاه

 لب هاش یرو یکمرنگمردد و  لبخند

 رییاون پدر و پسر تغ نیب یزی. چ نشست

 ی! ... م ندیناخوشا رییتغ کیبود ...  کرده

 . در فضا حس کنه نویا تونست

 دی؟ ... شما مراحم هست هیچه حرف نیا -

 ! دیما بمون شیکاش شام پ !

  

 بهش انداخت که باعث شد ینگاه تند فراز

 دست و پاش رو گم کنه . هرمز از جا آرام

 . شد بلند



 ! ... پس در مورد اون زمیممنونم عز -

 ! دم ی، بهتون خبر م یمهمون

 : گردنش رو صاف گرفت کدفعهی فراز

 !؟ هیچ انی؟ جر یچ یمهمون -

  

 : داد حیتوض آرام

 خوان من رو یپدر جون گفتن که ... م -

 نیهم یشما آشنا کنن ! برا یخانواده  با

 ... یمهمون کی

 !پدر جون ؟ -

 به یزد و نگاه معنا دار یچرخ هرمز

 : انداخت ... همزمان به آرام گفت پسرش



  

 ریعروس خانم ... شب بخ دارید دیبه ام -

! 

 . به راه افتاد یبه سمت خروج و

#۳۸۷ 

 با علمت سر از فراز خواست بلند شه آرام

 نگاه سرد یپدرش رو بدرقه کنه ... ول و

 . ... فراز

  

 زیم یآب رو رو وانی، ل دیکش یهووف

 . و به سرعت دنبال هرمز راه افتاد گذاشت

 چند یکه پشت سر هرمز بست ... برا درو



 سر جا موند . کف دستش رو لحظه

 اش و نفس نهیتخت س یرو گذاشت

 با هرمز هرچند داری. د دیکش یقیعم

 گرفته یازش انرژ یحساب ی... ول کوتاه

 زیاسترس داشت تا همه چ نقدری. ا بود

 وسط یبره و بحث نامطلوب شیپ خوب

 . ... نشه دهیکش

  

 از فراز یخبر چیسالن ... ه یتو برگشت

 ونیزیو تلو یآب خال وانی. فقط ل نبود

 . ... در حال پخش یقیو موس روشن

 یداشت بدونه فراز کجا رفته ، ول دوست



 شد . متوجه بود یدم پرش م دی... نبا نه

 پدرش بهم دنیفراز از د یلیبه هر دل که

 یچند ماه زندگ نیا ی... و تجربه  ختهیر

 نیبهش ثابت کرده بود در چن مشترک

 . رفت یم کشینزد دینبا یمواقع

  

 و وانیرو خاموش کرد ، بعد ل ونیزیتلو

 جمع کرد و زیم یرو از رو یخال فنجون

 . آشپزخونه یتو رفت

 ... کرد یم یخودش رو سرگرم کار دیبا

 کرد یم یشست ، آشپز یها رو م ظرف

... ! ... 



 آبچکون یو فنجون رو شست و تو وانیل

 ی. بشقاب تنقلت جا مونده رو گذاشت

  

 . برگردوند خچالی یرو برداشت و تو کمد

 به عقب شییدمپا یِ کِف ابر یرو بعد

 ... که دیچرخ

 ! عییه -

 بود ... بهم ستادهیپشت سرش ا فراز

 که انگار یی، داغون ... با چشم ها ختهیر

 ! خون بودن یکاسه  دو

 !رده بود ؟ک هیگر

  



 . ... ختیدرون قلب آرام فرو ر یاحساس

#۳۸۸ 

 فراز ؟ یخوب -

 گفت ؟ یبهت م یهرمز چ -

  

 تکون داد و ک قدم یسر جیو و جیگ آرام

 . به جلو برداشت مردد

 ! یچی... ه ــیه -

 ... بود ... ترسناک بود بینگاهش عج فراز

 : زد یبود ! ... پوزخند سرد

 !؟ یچیه -



 : دیکش ینفس کیستریو ه تند

  

 ! از دروغ متنفرم -

 ؟! ... فراز ، حالت خوب یچه دروغ -

 ... ی! چ ستین

 : دیبار فراز داد کش نیا

 ! متنفرم دنیاز دروغ شن -

  

 گوش هاش یکف دستاشو رو آرام

 یدونست چ یبود ... نم جی. گ گذاشت

 خودش رو یبود ! خطا دهی... ترس شده

 . دونست ینم



 ! نزنتو رو خدا داد  -

 رو راه یاون عوض ستمیمن ن یچرا وقت -

 خونه ؟ یتو ید یم

 ... دونستم که یباباته ! من نم -

  

 : فراز باز هم باال رفت یصدا

 گم ! ... تو هم یبهش بابا نم یمِن لعنت -

 ! پدر جون یگفت یبهش م دینبا

 ! گم ینم گهی... د دیببخش -

 فراز ناگهان بازوهاش رو به یها دست

 دیگرفتن . آرام وحشت زده از جا پر چنگ

  



 یخواست خودش رو عقب بکشه ... ول ،

 . چسبوند خچالیاونو هل داد و به در  فراز

 نکردم یتو رو خدا ولم کن ! ... من کار -

 ... دونستم که ینم !

 ! شیه -

 گونه ینشست رو یدست فراز به نرم کف

 آرام . آرام از تقل باز یکرده  خی ی

  

 وحشت زده اش رو یو چشم ها ستادهیا

 . ... پر جنون اون یچشم ها یتو دوخت

 . ... سوزوندش یکف دست فراز م حرارت

#۳۸۹ 



 گفت ؟ ... آرام ... آراِم من یبهت م یچ -

... 

  

 وقفه شروع کرد به حرف یتند و ب آرام

 از اون مهلکه خلص نکهیا ی... برا زدن

 . طاقت بود ی، ب بشه

 زبونش ینتونسته جلوگفت زن بابات  -

 ... یدونن تو زن گرفت ی، همه م رهیبگ رو

 ... . نیهست یسنت یشما خانواده  گفت

 هیمنو به بق رهیبگ یخواد مهمون یم گفت

 کنه ! ... گفت براش مهمه ، دلش یمعرف

 ! فکر بد کنن گرانیخواد د ینم



  

 گفت ؟ یچ گهید -

 ! یچیه -

 گفت ؟ یدر مورد من ... بهت چ -

 تاب و تحمل از کف داده ، سرش رو آرام

 : داد تکون

 ! نگفت یچی... به خدا ه یچیه -

  

 اون نگاه یچشم ها یتو یلحظه ا فراز

 خواست روح آرام رو ی... انگار م کرد

 ... ... تمام مغزش و خاطراتش رو بخونه

 ! ... آه یول



 یلیاحساس کرد خسته است ... خ ناگهان

 یتونه رو ینم گهی! اونقدر که د ادیز

 . بمونه زانوهاش

  

 صورت آرام سر خورد یاز رو دستش

 ... چند قدم پساپس رفت ، نشست نییپا

 ها و نگاهش رو یاز صندل یکی یرو

 . ... زیبه م دوخت

 ... خچالیبه در  دهیهمچنان چسب آرام

 . بکنه یحرکت ایبگه  یزینداشت چ جرأت

 یکرد به فراز ... و دلش برا ینگاه م فقط

 سوخت ! هم ازش متنفر بود ... و یم اون



 ! سوخت یدلش براش م هم

  

 شده یروزها چه معجون تهوع آور اون

 ! احساساتش بود

 یخواست ... فرار م یم هیگر دلش

 ! خواست

 دور ی رهیجز کی یکاش با هم تو یا -

 ... فقط میافتاد یم ریو ناشناخته گ افتاده

 ... نه ی... نه دوست یو تو ! نه خانواده ا من

 ... ! فاصله بندازه نمونیکه ب یکس چیه

  

 شونه ونیاز م یدیو ناام یبه کند سرش



 خسته اش باال اومد و نگاهش با نگاهِ  یها

 . ... آرام درهم شد ی دهیترس

 ... ! دونم ی، م یآرام منو دوست ندار -

 روز دوستم کیهم ندارم که  یدیام

 یچ یکن یفکر م ی! ... ول یباش داشته

 ... ازم بدت شتریهم ب نیبشه از ا باعث

 !؟ ادیب

 : آرام تکه و پاره از گلوش خارج شد نفس

  

 ! اتاق یخوام برم تو یمن م -

 ... از اون در وارد شد یکیروز  کیاگه  -

 زیدر مورد من گفت ... چ یزیبهت چ و



 ... یو چندش آور زیانگ نفرت

 خونه نیا یرو تو یکس چیه گهیمن د -

 ! دم ینم راه

#۳۹۰ 

  

 دیپلک آرام جوش یاز گوشه  یاشک قطره

 گونه اش سر خورد . سکوت یرو و

 دوباره زیفراز ... بعد از پشت م یطوالن

 . شد بلند

 ! ما فاصله بندازه نیب یکس یبذار دینبا -

 ! یتو مال من ...

 . ستادیآرام ا یروبرو



  

 ... ! کنم یمن عاشقتم ... من ولت نم -

 که هست بدتر ینیاگه اوضاع از ا یحت

 ... یازم متنفر بش شتریاگه ب ی... حت بشه

 ... بحثو تموم کن ! لطفا   نیفراز ... ا -

 ی... من مال توام ! ... هر چ یتو مال من -

 ... یباش ایکه باشم  هم

 هم دستاشو دو طرف صورت آرام باز

 در چشم رهی، سر خم کرد و خ گذاشت

  

 و معصومش ... انگار بایز تینها یتا ب یها

 ... ! خواست آرام رو بفهمونه یم



 یکه براشون هنوز کلمه ا یاحساسات

 نشده بود رو بهش نشون بده ! اون اختراع

 دخترِک لرزان و نیکه به ا یاجیاحت

 تونست ینم گهیداشت و د دهیترس

 ... کنه پنهانش

 در مورد تو یروز کس هیاگه  یدون یم -

 چوقتیبهم بگه ... ه یندیناخوشا حرف

 ! ستیمن مهم ن یبرا

 ... آروم و پر التماسش یصدا 

 ... یهست یاگه بگن تو دختر بد -

 ی... حت ای...  یدار یفیبد و کث ی گذشته

 ... یا بی همه چیزبگن  ...



 . ... دیلرز صداش

 . آرام روشن شد یچشم ها یتو یبرق

 شده و طاقت از کف داده ... کف جسور

 ی نهیتخت س یرو گذاشت رو دستش 

 . قدرت هلش داد عقب یو با همه  فراز

 ، بس کن ! ... به من یبس کن ! ... لعنت -

 !؟ بی همه چیز یگ یم

 دست ریماتش برد ... آرام با خشم از ز فراز

 . اومد رونیب هاش

  

 ! ... فقط یکن نیبهم توه یتو حق ندار -

 خبر باباتو راه دادم یاز همه جا ب چون



 ... خونه یتو

 بود ... لب دهیکه شن یزیناباور از چ فراز

 : زد

 !؟ نیتوه -

 ... یکه دلت خواست بهم گفت یهر چ -

 هستم یمن ک ی! فکر کرد یترسوند منو

 !؟ واقعا  

**** 

 ! شده بود داریب

 تختخواب ... نازبالش رو یحرکت رو یب

 کرد به یچلوند و نگاه م یبغلش م یتو

 یبدنه  یصبح که رو دینوِر سف تکه



 وارید یو رو دیتاب یگلدون م یا شهیش

 . داده بود لیتشک یکمون کوچک نیرنگ

 ریسکوت محض بود . ز یصدا رونیب

 ی... پلک هاش م دیکش یم ریت شکمش

 سوخت ... و قلبش ی... گلوش م سوخت 

 . هم

 دار به تنش شهیاونقدر ر یو سست رخوت

 تونست از جا بلند ینم یبود که حت تاخته

 . رو شروع کنه شیو روز لعنت شه

 ... بود نیبود ... سرش سنگ نیسنگ قلبش

 وجودش انگار انباشته از سرب ی همه

 ! بود یسم



  

 و دیکش یهم فشرد ، آه یرو پلکهاشو

 . از جا بلند شد بعد

 ... نیبرهنه اش با زم یکف پاها تماس

 باز و نا یافتاد به شونه هاش . موها یلرز

 رو پشت سرش جمع کرد و بلند مرتبش

 . رفت رونیو از اتاق ب شد

 شبیخونه نبود . فراز از د یکس چیه

 رو ترک کرده بود ... و برنگشته بود ؟ خونه

 یگاریس ریقهوه و ز ینه ... فنجون خال اما 

 یجلو مبل زیم یرو گاریاز ته س انباشته

 ! داد که برگشته ... و باز رفته یم نشون



 ... آرام ... باز رفتنش یمهم نبود برا نیا

 ! نبودنش

 یخواست کف پاشو مثل بچه ها یم دلش

 بزنه : به غیبکوبه و ج نیبه زم ریگ بهانه

 ! ! ... به درک ! به درک ستیکه ن َدرک

  

 رو از ریش یآشپزخونه رفت و بطر یتو

 سرد رو از ریبرداشت ... ش خچالی یتو

 . دیسر کش یبطر

 . ... سالن یاز تو لشیزنگ موبا یصدا

 رونیبه دست ، از آشپزخونه ب ریش یبطر

 زیهمون م یرو ییرو جا لشیو موبا اومد



 یکتابچه  ریکرد ... ز دایپ شلوغ

 مونده بود و یکه ناخونده باق شیفرانسو

 بارها و بارها اونو ورق شبید یکس انگار 

 . بود زده

 !الو ؟ -

 قشنگ خانم یسلم آرام جان . چطور -

 ؟

 ... . آرام ایمیک یشاد و پر انرژ یصدا

 از یکاناپه و باز هم جرعه ا یرو نشست

 . دینوش ریش

  

 ! خوبم -



 . ... صداش یول

 ... ؟ یزن یحرف م ینطوریچرا ا -

 ؟ یخوب یمطمئن

 ! کامل  مطمئنم ... که خوبم -

  

 رنگ باخته یگونه ها یاشک هاش رو و

 . ختیفرو ر اش

#۳۹۳ 

 : دینگران تر از قبل پرس ایمیک

 ؟ یکن یم هیگر یدار -

 : گفت آرام

  



 ! نه -

 ... ! ... باز هق زد و

 دلم ؟ ... به زیشده عز یشده ؟ چ یچ -

 ! بگو من

 ! مامانت یخونه  ایپاشو ب -

 نبود .  یکرد ... فکر بد ینیف نیف آرام

 : باز گفت ایمیک

 ... حرف شتیپ امی یآرام ! منم م ایب -

 ! غم بغل گرفتنه ی. بهتر از زانو میزن یم

  

#۳۹۴ 



 ؟ یندار یباشه . کار -

 لشیرو که تموم کردن ... آرام موبا تماس

 انداخت و از جا بلند زیم یدوباره رو رو

 و برگشت دینوش ریاز ش ی. باز جرعه ا شد

 یتو

 خچالی یرو تو ی... بطر آشپزخونه

 . برگردوند

*** 

 خانم آشوب بود . از صبح که آرام یمل

 بود خونه اش ...  اومده

 یو گوش دیخونه رو که زدن ... پر زنگ

 . رو برداشت فونیآ



 ؟ هیک -

 خصمانه بود . اگر فراز جوابش رو لحنش 

 ... داد یم

 ی! باز م امیمی... ک یسلم خاله مل -

 درو ؟ دیکن

 درو یو بعد شاس دیکش یخانم هووف یمل

 یاومد تو ایمی. در باز شد ... ک فشرد

 عطر یو بو ظیغل ی. با لبخند اطیح

 . و عطسه آورش نیریش

  

 سلم خاله جون ... حالتون خوبه ؟ -

 ! ... با آرام ی، خوش اومد زمیسلم عز -



 ؟ یداشت قرار

 خانم یگفت و بعد مقابل مل یبله ا ایمیک

 : دیخانم پرس ی. مل ستادیا

 چشه ؟ حالش خوب یدون یتو م -

 ! ! رنگ به رو نداره ستین

  

 لبش نگه یکرد لبخند رو رو یسع ایمیک

 . داره

 ی... م مریضهخاله ،  ستین شیزیچ -

 ! ناز کنه براتون خواد

 کرده تشیپسره اذ نیگم ... نکنه ا یم -

 !؟



 ؟ یتیچه اذ -

 دلش به ایمیخانم سکوت کرد ... . ک یمل 

 بود که یسوخت . زن ساده ا یاون م حال

 اخلقش ساخته بود یعمر با شوهر ب کی

 و فکر دیدر سکوت رنج کش شیاز زندگ ...

 . و قسمت خداست رشهیتقد نیکرد ا یم

 هاش رو دوست داشت ... آرام رو به بچه

 ینم یمرگ دوست داشت ... ول حد

 دردش رو بفهمه . دوست داشتن تونست

 ! همدرد بودن نبود یبه معنا شهیهم که

  

 خانم یمل یبازو یرو گذاشت رو دستش



 : گفت طنتیبا ش و

 خاله ... نگران نباش ! آرام فقط کتک -

 ! کنم االن ی! ... درستش م الزمه

 . رفت به سمت اتاق آرام بعد

  

 خانم همراه با قدم هاش یدلواپس مل نگاه

 در اتاق آرام ایمیک یشد ... تا وقت دهیکش

 یبدون در زدن باز کرد و با حرکت رو

 . دیکوب واریبه د یشینما

 تختخوابش ، با چشم ینشسته رو آرام

 گوش هاش یتو یبسته ... هندزفر یها

 . دیاز جا پر کدفعهی ...



 چه طرز ابراز وجوده آخه نیزهر مار ! ا -

 !؟

  

 . دیرس یحوصله به نظر م یقلق و ب بد

 شت وموهاش بردا یشالش رو از رو ایمیک

 یرو رو فشیشونه هاش رها کرد . ک یرو

 نهیمقابل آ دیق یانداخت و ب یصندل

 . رو چک کنه ششیتا آرا ستادیا

 گرد و خاک حهیخاله مل یبرا دمیشن -

 کنم ؟ سی... بزنم دهنتو سرو یانداخت راه

  

 یرو از تو یکرد و هندزفر ینچ آرام



 . هاش در آورد گوش

 ! درو ببند -

 نگاه کرد به سمت در چهار طاق باز ایمیک

 دورتر یخانم که چند متر یو به مل ...

 یآب م یبود و ظاهرا  به گلدون ستادهیا

 . اونا بود ی، هرچند حتما  حواسش پ داد

 و رفت درو رونیرو فوت کرد ب نفسش

 . بست

  

 بد ینگرانته ... فکرا یلیمامانت خ -

 ! در موردت کنهیم

 ؟ یچه فکر بد -



 ! کرده ازار و اذیتکنه فراز بهت  یم فکر -

 : پر نفرت آرام پوزخند

  

 !مگه نکرده ؟ -

 . نگاهش کرد یو چپ چپ دیچرخ ایمیک

 کیکوچ یبسته  کی فشیک یاز تو بعد

 در آورد و به سمت آرام پرتاپ کرد آلوچه

. 

 ! آلوچه بخور ریدختر جون ... بگ ریبگ -

 مشغول بشه ... حرف مفت کمتر دهنت

 ! یکن سهیر

  



 و با دیهوا قاپ یآلوچه رو تو یبسته  آرام

 آلوچه تو کدونهیو غضب باز کرد و  خشم

 یمقابلش رو ایمیانداخت . ک دهانش

 .نشست تخت

 صورتش گذاشت ی. کف دستاشو رو هیگر ریزد ز هویآرام 

 : کرد ... و گفت یهق هق و

 ... ! ایمیچقدر دلم پره ک یدون ینم - 

 ! چقدر حالم خرابه یدون ینم

 . آرام ی هیجا خورده بود از گر ایمیک

 بود اونو که فکر دهیپر از خشم د اونقدر

 شیبشه . دلش آت یکرد اشکش جار ینم

 . دوستش یبرا گرفت



  

 و دستش رو دور شونه دیجلو کش خودشو

 بغلش یتو دیآرام انداخت و اونو کش یها

 ! آرام رمیبرات بم یاله -

 شویاشک یسر بلند کرد و چشما آرام

 : به صورت دوستش دوخت

 دلم از همه شکسته ! از بابام که منو -

 انداخت ! از مامانم که یبدبخت نیا یتو

 دیچه مرگمه ، چون ترس دینپرس یوضعم خرابه ... ول  دید 

 ... از فراز که !از جوابم

 هم فشرد و یکرد ، لب هاشو رو سکوت

 . ختیهم اشک ر باز



 ، من ایمیاز همه ... از خودم ! ک شتریب -

 ... کردم یبودم ! من کار م یمحکم دختر

 ! رفتم یرفتم ... آموزشگاه م یم باشگاه

 کردم ، یخودمو رها نم چوقتیه من 

 ... االن یکرد ... ول ازار و اذیتبهم  یوقت یحت

#۳۹۷ 

 : گفت ایمیک

 تلنبار یآرام ! همه چ یتو افسرده ا -

 کرده ! چرا نتیقلبت ... سنگ یرو شده

 ایمادرت  ایتا من  ینیمنتظر بش دیبا

 میو حالت رو بپرس میبهت سر بزن پدرت

  



 به همه دی... با یخودتو بساز دی! ... تو با؟

 ! یبش اجیاحت یب

 : دیخند یاش به تلخ هیگر ونیم آرام

 نتونستم از یکه حت یمن ؟ ... من -

 کی یخونه  یدفاع کنم تا االن تو خودم

 ... نباشم ازار و اذیت کننده

 به خودت یتون یآره ... تو ! فقط تو م -

 ! یکن کمک

  

 یدستش رو از رو ایمیآرام ... ک سکوت

 : دیعقب کش یاون برداشت و کم ی شونه

 فراز سوار یکه گذاشت نهیاشتباه تو ا -



 ... بشه ! هر لحظه ات رو تیزندگ ی همه

 یرو تصاحب کنه ! در حال تییتنها یحت

 ! اشتباهه نیا که

 کنم ؟ کاریچ یگیم -

  

 حیکن ! خوش بگذرون ... تفر یزندگ -

 کن شرفتی... برو کلس ، سر کار ... پ کن

 اون قسمت تلخ یکن فراموش کن یسع !

 رو ... اگه حال دلت خوب بشه ، تیزندگ

 ! یایبا فراز هم بهتر کنار م ینیب یم

 هم فشرد یرو رو سشیخ یپلک ها آرام

: 



 ! خوام ! ازش متنفرم یشه ... نم ینم -

  

 ! آرام -

 ... بشه تیکنم که اذ یکار هیخوام  یم -

 ... حسو بهش بدم که خوشبختم نیا اگه

 ! آرام -

 : گفت ایمیسکوت کرد ... ک آرام

  

 پر نقدری؟ چرا ا یگیم ینطوریچرا ا -

 ؟ تو یکن ینگاه م یبه همه چ خصومت

 !؟ یبدبخت واقعا  



 !؟ ستمین -

 نینگاه به دور و اطرافت بنداز ... بب هی -

 دارن ! مادر منو ییها یچه زندگ مردم

 سال قبل ستیکثافتم ب ی... بابا نیبب

 کرد ، ولش کرد به امان خدا انتیخ بهش

 رهیتونه ازش طلق بگ ینم یمامانم حت ...

  

 یمادر خودت ... چقدر سوخت تو !

 ؟ شیزندگ

 یباعث م گرانید یکردن به بدبختفکر  -

 !خودم کم بشه ؟ یها یبدبخت شه

 ! آرام ... فراز آدمه ! اشتباه کرده -



 یچشم باز کرد و نگاه دوخت تو آرام

 یسکوت طوالن کیدوستش ...  یها چشم

 : بعد گفت ...

  

 ... هنوز یدونم ، ول یدونم ! ... م یم -

 یخواست بگه ، ول یساکت شد ... م باز

 فراز به خاطر اشتباهاتش عذر هنوز

 ! نکرده یخواه

#۳۹۸ 

 رهیجمله اش ... خ یمنتظر ادامه  ایمیک

 آرام بود ... که سیخ یچشم ها یتو

  



 یبه در زده شد ، و بعد مل یکوتاه تلنگر

 . اتاق یاومد تو خانم

 یناهار م یجان ، خاله ... برا ایمیک -

 !! ها ؟ گهید یمون

 و دیصورتش کش یکف دستاشو رو آرام

 با ایمیاشک هاشو پس زد . ک یسیخ

 : ، گفت یلبخند

  

 خاله جون ، مزاحم احمد آقا یمرس -

 ... گهید یساعت میشم ! ن ینم

 : وسط حرفش دیآرام پر هوی

 ! ها یر ینم یی! جا یکرد جایب -



 بعد ایمیهشدار دهنده نگاهش کرد ... ک و

 ی، سرشو تکون داد . مل یطوالن یمکث از

 : گفت خانم

  

 کنم یاتاق سفره پهن م یشما تو یبرا -

 یالزم ندار یزی! ... تو چ دیراحت باش تا

 !جون ؟ آرام

 دلواپس نگاهش کرد . آرام سرش رو به و

 سرزنش ایمیو راست تکون داد . ک چپ

 ، تا حواسش باشه و با دیبه پاش کوب زیآم

 یآرام ب یدرست رفتار کنه . ول مادرش

 دهانش یتو یا گهید یآلوچه  اعتنا



 پس سرش واریزد به د هی... و تک انداخت

. ... 

  

*** 

 به دیهشت شب بود که رس کینزد ساعت

 رو سر نشیماش شهیشون . مثل هم محله

 کام رو از نیخرۀپارک کرد و  کوچه

 به ینگاه نهیآ یگرفت و از تو گارشیس

 . انداخت خودش

 یرگ دار ... بو ی... چشم ها شیته ر با

 تونست ی... داغون بود و نم گاریس گند

 . پنهان کنه نویا



  

 خواست ! آرام ... که خونه یآرام رو م فقط

 نبود ! دو ساعت قبل برگشته بود شون

 با یکینکرده بود ... انگار  دایو اونو پ خونه

 سرش . بعد یبود تو دهیکوب یآهن پتک

 یزنگ زده بود بهش و پاسخ یهرچ هم

 . ... بود دهینشن

 احساس بهش دست داد که نیا ناگهان

 چقدر شکننده ، شیزندگ یآرام تو حضور

 ! دفاعه یو ب یموقت

  

 ! کرد یداشت خفه اش م ترس



 یو کم دیموهاش کش ونیرو م دستش

 رو مرتب کرد . دست هاش لرزش اونا

 . ... شد ادهیداشتن . بعد پ یفیخف

#۳۹۹ 

 تند نقدریدلش نبود ... قلبش ا یتو دل

 تونست صداش رو یکه م دیکوب یم

  

 یمضطربش رو تو ی. دست ها بشنوه

 شلوارش پنهان کرد و به راه یها بیج

 محکم و یی... با گام ها می. مستق افتاد

 کرد و پشت در خونه یکوچه رو ط بلند

 . ... ... و زنگ زد دیرس شون



 ... دینشن یپاسخ چیلحظه مکث ... ه چند

 ! زنگ زد ... و باز هم سکوت باز

  

 ... چه رهیت یدر آب یمات موند رو نگاهش

 یجوابش رو نم یبود اونجا ؟ چرا کس خبر

 ؟ داد

 بود نیسهمگ یو ترس مثل موج یدلواپس

 سرش فرود اومد و غرقش یکه رو انگار

 . کرد

 دست باال برد و زنگ رو فشرد ... پشت باز

 چی، ه یو چند بار ... ول نیهم ... چند سر

! 



  

 چنگ یشت و دو دستبه عقب بردا یقدم

 به موهاش ... از وحشت نبود آرام زد

 ، ای... خدا اینفس شده بود . خدا یب با  یتقر

 یکس چیبود ؟ ... کجا بودن ؟! چرا ه کجا

 !کرد ؟ یخونه رو به روش باز نم نیا در

 افکار به نیتر اهیو س نیبدتر یلحظه ا در

 . هجوم آوردن ذهنش

  

 طول کوچه رو نباریو ا دیسرعت چرخ به

 رسوند ، نشی. خودش رو به ماش دیدو

 به راه یشد و در چشم به هم زدن سوار



 . افتاد

 تا یچندان یمارکت احمد فاصله  سوپر

 رو دور زد و با ابونینداشت . خ خونه

 روند و بعد نویوار ماش وانهید یسرعت

 . در سوپر مارکت کج پارک کرد مقابل

 ! رو شکر ... مغازه باز بود خدا

  

 بادش بمونه یحت نکهیشد و بدون ا ادهیپ

 دیقفل کنه ... دو نویماش یدرها موتیر با

 . مغازه یتو

 پشت به اون ... مشغول مرتب کردن احمد

 قفسه بود . فراز یشامپو تو یها شهیش



 . رونیرو فوت کرد ب نفسش

 !آرام کجاست ؟ -

  

 به طرفش ، با دیچرخ کدفعهی احمد

 : دستش یسبز رنگ شامپو تو ی شهیش

 !فراز خان ؟ -

 مات شد ... انتظار حضور فراز رو نگاهش

 مغازه اش نداشت ، اون هم با اون یتو

 . یعاد ریو غ دهیو ترس شونیپر تیوضع

 ... کجا ستیآرام کجاست ؟ از صبح ن -

 !؟ رفته

  



 : زد یپلک احمد

 ! خونه است ... با مادرش و دوستش -

 . شد کیتاب بهش نزد یقدم ب کی فراز

 درو باز نکرد ! زن یرفتم در خونه ، کس -

 !بچه ات کجان ؟ آراِم من کجاست ؟ و

  

#۴۰۰ 

 جواب بده . ظهر یدونست چ ینم احمد

 ناهار رفته بود ، همه خونه بودن یبرا که

 و عصر هم که خونه رو ترک کرده بود ...

. ... 

 ! دونم کجا رفتن یخونه بودن ... نم -



 ... خواست ی. نم دیکش ینفس تند فراز

 داشته یخواست حرکت تند ینم واقعا  

  

 نیبزنه که به پدر آرام توه یحرف ای باشه

 ینبود که رو یتیدر موقع ی. ول کنه

 . داشته باشه یکنترل اعصابش

 شامپو رو از ی شهیهم جلو رفت و ش باز

 . دیدخل کوب یاحمد گرفت و رو دست

 ! بپرس کجا رفتنزنگ بزن بهشون ...  -

 ... ده یجواب تلفن منو نم آرام

  

 یشد . دلش م کیاحمد بهم نزد یابروها



 بپرسه یکنه و به تند یبد اخلق خواست

 ده ؟ چه یچرا آرام جوابش رو نم ،

 یالل شد ... م یبا هم دارن ؟! ول یمشکل

 نیدخترش رو به ا یتیدر موقع دونست

 رو یچیداده ، که حق اعتراض به ه مرد

 کرد ... نه مثل یاطاعت م دی! با نداشت

 . ... ، دفاع از دخترش گهیپدر د هر

  

 و ناراحت رفت پشت دخل و تلفن شرمسار

 برداشت . اول به آرام زنگ زد ... و رو

 . ... یپاسخ منتظر

 ! خاموشه -



 یرو کیستریه یکف پاشو به حالت فراز

 . دیکوب یم نیزم

 ! ریدونم ! زنت رو بگ یم -

  

 نباریرو گرفت ... ا حهیمل یشماره  احمد

 یتو ییاز سه بوق کوتاه ، صدا بعد

 : دیچیپ گوشش

 !الو ؟ -

 : گفت احمد

 یستی؟ ... خونه ن یی. کجا حهیسلم مل -

! 

  



 یوز وز مانند یکرد ... صدا زیگوش ت فراز

 نتونست کامل کلمات رو ی، ول دیشن

 : بهش انداخت ی. احمد نگاه کوتاه بفهمه

 آرام کجا رفته ؟ ... آخه یدون ینم -

 ... اومده دنبالش شوهرش

 . ... وز وز مانند ییصدا باز

  

 طاقت از کف داده ، دست دراز کرد و فراز

 یپخش صدا رو زد ... بعد صدا ی دکمه

 : مغازه یتو دیچیبلند پ حهیمل

 رفته آموزشگاه ، مدرک زبانش ایمیبا ک -

 نگو ... خدا یچیپسره ه نی! به ا رهیبگ رو



 کرده ، کاریدونم چ ی! نم ینگذره اله ازش

 ! حالش بد بود امروز نقدریا آرام

  

 ... گوش دیشن ینم یزیچ گهیفراز د یول

 ... شده بودن ، و قلبش پیانگار ک هاش

 ! زد ینم گهید انگار

 ! ... آرام رفته بود آموزشگاه زبان آموزشگاه

! 

 به یبهش دست داد . دو قدم یخفگ حس

 ... رو دست انتیتلو خورد . حس خ عقب

 ! ... حس خطر خوردن

  



 گهید قی... و نفس عم دیکش یقیعم نفس

 . یا

#۴۰۱ 

 یخواست خودش رو کنترل کنه ، ول یم

 از شتریشد ! افکارش هر لحظه ب ی... نم نه

 آماده یو مثل مشت چدیپ یدرهم م قبل

 . ... حمله ی

  

 نگاه کرد به صورت فراز و اونقدر از احمد

 عضلت گردنش و برق نامقدس انقباض

 یرو رو ی... که گوش دیهاش ترس چشم

 : رها کرد شخونیپ



 فراز خان ... بمون برات بگم ! فراز خان -

... 

 نداد ییگفتگو چیمهلت ه گهیفراز د یول

 ... و سوار رونیب دیو دو دیچرخ ...

  

 شد . احمد مستأصل به دنبالش نشیماش

 . ... کرده بود رید ی، ول دیدو رونیب

 رو از پارک نیبا گاز وحشتناک ماش فراز

 . ... آورده و کامل  دور شده بود در

**** 

 آموزشگاه شلوغ و پر سر و کیکوچ سالن

 کلس ها تموم شده میبود . تازه تا صدا



 . رونیبودن ب ختهیو همه ر بود

  

 ستادهیا یچوب شنیپشت است ایمیو ک آرام

 زونکن نیو منتظر خانم پرتو ، که ب بودن

 . گشت یرو م ها

 پارسال ؟ ید یگفت -

 ! بله -

 ! گهید یکلس داشت ستهیبا استاد شا -

 !؟ درسته

  

 ... شستن یقلب آرام انگار رخت م یتو

 و ناآروم بود . کف دهی، ترس مضطرب



 : و پاسخ داد دییبهم سا دستاشو

 ! بله -

 اضطراب نقدریدلش نبود . ا یتو دل

 . هر چند ارهیخواست باال ب یکه م داشت

 پرس و جو اومده بود و یبرا ایمیقبل ک از

 حاال ستهیگفته بودن استاد شا بهش

  

 یبه آموزشگاه م سیتدر یکم برا یلیخ

 . دیترس یباز هم م ی... ول ادی

 رو در رو شدن باهاش ... از حرف زدن از

 . باهاش

 : دیپرتو باز پرس خانم



 دنبال یاومد رید نقدریحاال چرا ا -

 ات ؟ کارنامه

  

 : جوابش رو داد ایمیک ندفعهیا

 ! گهیگرفتار بوده د -

 اصرار داشت با استاد نقدریآخه ا -

 کردم یکلس برداره ... فکر م ستهیشا

 ! حاالها مهمون ماست حاال

 شیآت یصورت آرام رو رو یکس انگار

 ایمیباشه ... گر گرفت و سوخت ! ک گرفته

 : گفت یلحن تند با

  



 نجایا یبچه ها یشما از همه  -

 !؟ دیپرس یسوال م نقدریهم

 نیکارنامه رو با حالت توه یبرگه  بعد

 رونیخانم پرتو ب یانگشتا نیاز ب یزیآم

 . پرتو خواست سوال نامربوطش رو دیکش

 : کنه سیو ر راست

 ... نداشتم ، فقط یمنظور -

  

 : دست آرام رو گرفت ایمیک

 ! آرام جون میبر -

 اعتنا به خانم پرتو ، اونو دنبال یب و

 کشوند . آرام یبه سمت در خروج خودش



 مه گرفتار شده و یکه تو یآدم مثل

 رو از دست داده ... دنبال شیینایب قدرت

 راه افتاد . صورتش قرمز شده بود ، اون

 . خواست یم هیگر دلش

  

 و بعد دیکش یقیبلند کرد و نفس عم سر

... 

 . ... رخ به رخ شد ستهیشا دیمج با

#۴۰۲ 

 زشیدرون قلبش ر یناگاه انگار کوه به

 ... زمان از حرکت ستادی، نفسش ا کرد

 ! ستادیا



  

 خکوبیچشم هاش ناباور و بهت زده م و

 ... معشوق ستهیشا دیمج یها چشم

 . ... نه چندان دورش یروزها

 از اون رتریانگار بدتر از اون ، غافلگ دیمج

 !رو نداشت ؟ دنشیانتظار د ...

 : دیخودش رو شن یصدا آرام

 ! سلم -

  

 . نگرفت یپاسخ

 : دست آرام رو محکم گرفت ایمیک

 ! میشه ! بر یم رمونیآرام ... د میبر -



 . نگاه ناباور دیاون رو همراه خودش کش و

 به چشم هاش بود رهیهنوز هم خ دیمج

 آرام از مقابلش رد شد و از پلکان که

 فرار با  ی... تقر دیرفت ... دو نییپا آموزشگاه

 . کرد

  

 ... بود بشیدر تعق یترسناک زیچ انگار

 عشق مرده ... . تند قدم بر کیسرِد  روحِ 

 هدف یو ب میداشت و نگاهش مستق یم

 . به مقابل رهیخ

 نگاه کرد بهش ... که صورتش کامل   ایمیک

 ... و دیرس یروح به نظر م یو ب دیسف



 باز و ناباور و نگاِه مسخ رو به مهین دهان

 . اون یسوخت برا ی... . دلش م جلوش

 : گفت

  

 ... تموم شد ! آروم زمیآروم باش ، عز -

 ! ریبگ

 نیا یمعنا یگرفت ؟! ... آرام حت یم آروم

 ! دیفهم ینم یبه درست گهیرو د کلمات

 وار وانهیشده بود ... قلبش د وانهید قلبش

 . گلوش دیکوب یاش م نهیس یقفسه  در

 سوخت ... و یم دهینکش یادهایفر از

  



 ... هرگز باز نشده یاز گره عقده ها قلبش

. 

 خوب و دیبود ! مج دهیرو د دیمج

 یرو ... چشم هاش انگار نم مهربانش

 . رو باور کنند یتصادف دارید نیا تونستند

 تونست انکار کنه یتنگش بود ؟! ... نم دل

 هم بود ریتا سر حد مرگ ازش دلگ یول ...

. 

  

 ... دیجنگ یزد ... اگر م یجا نم دیمج اگر

 داد یم دنیبه آرام دل و جرأت جنگ اگر

 بودن ؟ کجا بودن ؟ یحاال چ ...



 دست در دست هم ... شاد ، رها ، دیشا

 . ... خوشبخت

 هجوم بغض ... و ریشد ز یخفه م داشت

 : دیاز پشت سرش شن ییصدا بعد

 ! یآرام خانم ؟ ... خانم ربّان -

  

#۴۰۳ 

 ... دیمج یصدا

 ی... باور نم دیرنگش پر شتریب یحت آرام

 گهیدنبالش اومده بود ! د دیمج ی، ول کرد

 کرد ... روحش رو یرو احساس نم خودش

 . کرد یبدنش احساس نم درون



 ! ... چند لحظه بمون لطفا   یخانم ربان -

  

 فشار زیآرام رو هشدار آم یانگشتا ایمیک

 : داد

 ! به حرفش گوش نکن ... راهتو برو -

 آرام سست شد ... و سست یقدم ها یول

 نسبتا  شلوغ یرو ادهی... و بعد وسط پ تر

 یبا حرص ناخن ها ایمی. ک ستادیا کامل  

 لب ریرو کف دست اون فشرد و ز بلندش

 : دیغر

  

 ! آرام ... ابله -



 ... نفس دیشن یآرام صداشو نم یول

 ، و بعد آهسته رونیرو فوت کرد ب لرزونش

 . به عقب دیچرخ

 و نفس ستادیا شیدر چند قدم دیمج

 صورتش ، و نگاهِ  ی... اجزا دیکش یتند

 . چشم هاش ناخوانا بود یتو

 ؟ ستهیبله ؟ ... بله استاد شا -

  

 دیدفاع آرام ... مج یلرزون و ب یصدا

 : دیپرس

 !؟ یخوب -

 آرام یوسط گلو یمثل قلوه سنگ بغض



 . دیغلت نییرفت و باز پا باال

 ! خوبم یلیخوبم ، خ -

  

 خواست خوددار یکرد ... م یمکث دیمج

 از احساسات درونش به زیو چ باشه

 : نشون نده . باز گفت دخترک

 ! آموزشگاه ... تعجب کردم یتو دمتید -

 ... کردم که ینم فکر

 : دیچند لحظه مکث ... و باز پرس باز

 ؟ یزبان فرانسه رو ادامه بد یخوا یم -

  

 ! بله -



 مهم ی! ول گهیآموزشگاه د کیحتما  ...  -

 و ی! بهر حال ... تو استعدادشو دار ستین

... 

 نیگشت تا ا یذهنش دنبال کلمات در

 به چشم رهیرو ادامه بده . آرام خ مکالمه

 یاون ... ناگهان لبخند تلخ یکلفه  یها

 یراه دنبالش اومده بود ... جلو نهمهی. ا زد

 آموزشگاه یو بچه ها گرانید چشم

  

 رو اتیچرند نیکرده بود ... تا هم صداش

 دل و جرأت بودند هر ی؟! چقدر ب بگه

 ! و بازنده بودند ری... چقدر حق دوشون



 یدونم استاد ... لطفا  ! بچه ها یم -

 کنن ... من یدارن نگاهمون م آموزشگاه

 شما تیثیو ح یخوشنام ی، برا یچیه که

 ! ستین خوب

 زد ! نگاه شین یخودش نبود ، ول دست

 رژ خورده یلب ها یموند رو یباق دیمج

  

 ... و بعد ناگهان یسکوت طوالن کی...  اش

 : دیپرس

 ؟ یاون شب ... تو به من زنگ زد -

 . ... و رفت دیاز تن آرام پر کش روح

 ! نه -



 نفس ی! ... من صدا یچرا ، خودت بود -

 ! شناختم هاتو

  

 یکرد ... نم یم یچارگیحس ب آرام

 قدم کی دیبگه . مج یچ دیبا دونست

 . شد کینزد بهش

 ؟ ... چرا یبهم بگ یخواست یم یچ -

 ؟ یزنگ زد بهم

#۴۰۴ 

  

 یخورده ، م یلیکرد س یحس م آرام

 چشم یاز جلو چارهیشرم زده و ب خواست



 خودش ییهمه محو بشه و در تنها یها

 حال زخم روحش نی. در ع زهیبر اشک

 . دیچیشد ... درد در تمام جانش پ تازه

 . دیاز مج یکرد ... حت ینفرت م حس

 یحرف چیرو گرفت و بدون ه ایمیک دست

 رو چرخوند و خواست از اونجا دیمج از

 . سد راهش شد دیمج یبشه ... ول دور

  

 ! میبمون حرف بزن -

 . هم فشرد یپلکاشو رو آرام

 ! ستهی، استاد شا ستین یما حرف نیب -

 ، یتا زجرم بد یگ یبه من استاد م -



 که شخندهیجور ر هی نهمی؟ ... ا درسته

 شدنمون مبارک بهی! ... غر رمیبپذ دیبا

 ! یربّان خانم

  

 : ادامه داد دیآرام ... مج سکوت

 ... ! که ... متأسفم یخوام بدون یم یول -

 ... که افتاد یاتفاقات یخاطر همه  به

 و نیناگهان چشم باز کرد و زهرآلودتر آرام

 یتونست رو تو یکه م ینگاه نیمتنفرتر

 نگاهش ریپرتاپ کرد . تأث دیمج صورتِ 

 تخت یبود که رو رومندین یدست مثل

 فرود اومد و مجبورش کرد دیمج ی نهیس



 . قدم به عقب بره دو

  

 رو از ی؟! من مگه چ یمن متأسف یبرا -

 عاشق کی؟ ...  ستهیشا یدادم ، آقا دست

 موند یم دیبا یو ترسو رو ... که وقت بزدل

 ... فرار کرد ! در رفت ... رهام دیجنگ یم و

 ... تا تصرف بشم کرد

 که در نگاه یا نهیاز اون حجم ک دیمج

 . ... ماتش برد دید یم دخترک

 !؟ یاز من دلخور نقدریا -

  

 در ایسوخت ... دن یآرام از بغض م یگلو



 اش غوطه ور ختهینر یاشک ها لبیس

 دهیکش نجایخواست حرف به ا ی. نم بود

 یم دیبود ، با دهیحاال که کش ی... ول بشه

 دیگفت ، شا یرو م یهمه چ دی! با گفت

 . دیرس یم نیبه تسک یکم

 از هر شتریب ی... وقت یتو منو رها کرد -

 داشتم ... با اجیبهت احت یا گهید زمان

 ! من باورت کرده یتلنگر رهام کرد نیاول

  

 با ی! فرق دار یکردم آدم ی... فکر م بودم

 ... ! دردم رو یفهم ی... فکر کردم م هیبق

 جواب تلفنام رو یتو بعدش حت یول



 ! ینداد

 : مات و مبهوت زمزمه کرد دیمج

 ! آرام -

 : زد غیج با  یآرام تقر و

  

 که بهش یحرف زدن با دختر یحت -

 !؟ یکرد لعنت یشده بود ، نجست م ازار و اذیت

#۴۰۵ 

 . دیدو دیخشم به نگاه مج یها رگه

 اتهام رو در مورد خودش قبول نهمهیا

 یفقط خودش و خداش م ی، وقت نداشت

 ... و دیاون روزها چقدر درد کش دونستن



 ! دردها ادامه داشتن نیهم ا هنوز

  

 یتر شد و تو کیبه آرام نزد یقدم دو

 : دیغر صورتش

 ... دمیسرم نزن که نجنگ یتو نقدریا -

 ... تونستم ! حالم خراب بود ینم من

 چه دیدونستم با یبودم ! من نم رونیو

 رو یبکنم ! ... اگه زودتر همه چ یغلط

 ... یگفت یم بهم

 : دیمتنفر وسط کلمش دو آرام

  

 ! ... که یکرد یرهام ماون وقت زودتر  -



 ... کاش یا

 نیکه سوار ماش دمتیمن اون شب د -

 ... ! ... من غرورم شکسته بود یبود اون

 ... رتمیغ

 ام ادهیپ یومدی یم یداشت رتیاگه غ -

 ! یکرد یم

  

 منو ؟ یفهم یتونستم ! ... چرا نم ینم -

 یخراب شده بود رو یا کدفعهی یچ همه

 ینم گهی... منگ بودم ! خودم هم د سرم

 ... یهست یبشناسم ! تو دختر پاک تونستم

 با یشک ندارم ! ول نیبه ا چوقتیه



 ... که اون بهم گفت ییحرفا

 !؟ یک -

  

 ... دیغلت نییباال و پا دیمج یگلو بکیس

 و ی... به سخت دیچشم هاش لرز مردمک

 : زمزمه کرد یتو دماغ ییصدا با

 ! یفراز حاتم -

 ... سرش رو نامفهوم تکون دیآرام لرز قلب

 : داد

 بهت گفت ؟ یچ -

  

 داره ؟ ... اون به یتیچه اهم گهیحاال د -



 ... و من دهیرس هدفش

 !گفت ؟ یچ -

 ی... نم دیو مردد مج یطوالن سکوت

 . نه ایحرف ها درسته  نیگفتن ا دونست

 خواست یرو دوست داشت و نم آرام

 از یبه درهاش اضافه کنه . از طرف یدرد

 داستان باشه ، نیتنها آدم بد ا نکهیا

 . بود متنفر

  

 ... با دنیشن یآرام هم مصمم بود برا یول

 یدر آستانه  یکه انگار ییها چشم

 ... ستادنیفاجعه ا کی شینما



 دیآرام رو کش یمانتو نیآست ایمیبعد ک و

: 

 ! ... آرام ! آرام یوا -

  

 اشاره کرد . آرام سر ابونیاون سمت خ به

 ... و بعد نگاهش با نگاه فراز درهم چرخوند

 . ... شد

*** 

#۴۰۶ 

*** 

 زد یساکت بود ... الم تا کام حرف نم فراز

. 



  

 آرام روشو سفت کرد و مقابل چشم یوقت

 و سوار دیراهشو کش دیو مج ایمیک یها

 سلم کنه دیشد ... زبونش نچرخ نشیماش

 خشم داشت هم بغض ... و هم ترسهم  .

! 

 اون سمت ییفراز هنوز هم جا نگاه

 صورت یجا مونده بود و البد تو ابونیخ

 نکهی... بعد سر چرخوند و بدون ا دیمج

 . به حرکت انداخت نویبگه ماش یزیچ

  

 یاش گاپ گاپ م نهیس یآرام تو قلب



 . استرس راه گلوشو گرفته بود و دیکوب

 . بود خفه اش کنه کینزد

 خشم فراز بود ... منتظر داد و منتظر

 اتفاقها نیاگر ا دی... اتهاماتش . شا ادشیفر

 تونست داد یافتاد ، خودش هم م یم

 . کنه یو حرفاشو بگه و دلشو خال بکشه

 ! نه ... فراز ساکت بود یول

 یرو به جلو ... عصب ها میمستق نگاهش

 یو دلهره آور بیبه طرز عج صورتش

  

 . دیرس یاحساس به نظر م یو ب خشک

 یداده به لبه  هیدست چپش رو تک آرنج



 در یکرد . حت یم یو رانندگ شهیش

 ! نداشت یعجله ا یرانندگ

 سکوت قراره به چه نیدونست ا یم آرام

 . ... بخوره وندیپ یطوفان

 ... فکر کرد چوندیرو در هم پ انگشتانش

 : سکوت رو بشکنه دیبا

  

 یری... که مچ منو بگ یراه اومد نهمهیا -

 !؟

 خودش نشناخت . فراز یرو حت صداش

 : تا نگاهش کنه برنگشت

 ! نه -



 ! پنهان کردن ندارم یبرا یزیمن چ -

 ! دونم یم -

  

 ... !؟ نجامیمن ا یدیاصل  چطور فهم -

 ... کنم که یکم کم شک م دارم

 حوصله چشم هاشو یب هیثان کی فراز

 : وسط حرفش دیو بعد دو بست

 ... !نگو آرام ! خب ؟ یچیاالن ... ه -

 ! با من نگو یچیه

  

 جدا مونده از آب باز یآرام مثل ماه دهان

 کلمات از حنجره خارج یبسته شد ، ول و



 موندند . آب یگلوش باق ی، تو نشده

 کرد بغضش یرو قورت داد و سع دهانش

 . مهار کنه رو

 بعدفراز بلند شد ...  لیزنگ موبا یصدا

 : زهر دارش پوزخند

 حتما  مادرته ! ... جوابش رو بده ، بفهمه -

 ! یزنده ا هنوز

  

 دیآرام کوب ی نهیرو به تخت س لشیموبا

 و آرام با وحشت فکر کرد هنوز زنده ...

 !؟ است

 یبه سخت ی، ول دیلرز یم انگشتانش



 رو بر قرار کرد و نفس نفس زنان تماس

 : داد پاسخ

 !الو ؟ -

  

#۴۰۷ 

 یتو دیچیخانم پ یمل انیگر یصدا

 : گوشش

 یمادر ؟ ... اله یالو آرام ... خودت -

 ! برم قربونت

 اش ... آرام چنگ زد به بند هیهق گر هق

 . فشیک

  



 ؟ یکن یم هیشده مامان ؟ چرا گر یچ -

 که دهیپسره فهم نیگفت ... ا یبابات م -

 ! آموزشگاه یرفت

 کرد ی... سع دیکش ینفس لرزون آرام

 : باشه یعاد لحنش

 ! خب ... آره -

  

 یم یشدم مادر ... اله یالل م یاله -

 ! رفت یپشت تلفن از دهنم در نم مردم

 ... چه خبر داشتم که من

 !شده مگه ؟ یخب حاال چ -



 نبود که یتیتاب بود . در موقع یب آرام

 بده یجواب به کس یدرست و حساب بتونه

 خواست مادرش رو آروم کنه ، یفقط م .

 ریغ ییزهایته قلبش هنوز هم به چ چون

  

 شهیداد ... و هم یم تیخودش اهم از

 . بود تیمادرش براش در اولو آرامش

 ... دیشن یگفت و چ یچ دینفهم گهید

 سر و ته مکالمه رو هم یبا جملت فقط

 خانم قول داد بهش بعدا   ی، به مل آورد

 . زنه ... و بعد تماس رو تموم کرد یم زنگ

 خفقان آور گذشت یراه در سکوت ی هیبق



 . دنیبه خونه رس نکهیا تا

  

 به نکهیرو پارک کرد و بدون ا نیماش فراز

 شد . آرام نفس ادهیبندازه ، پ ینگاه آرام

 باال گرفته ، یو با چونه ا دیکش یقیعم

 . سرش به راه افتاد پشت

 انداخت یداشت اونو از پا م یموهوم ترس

 ! بفهمه نویخواست فراز ا ینم یول ...

 ؟ مگه چه کار دیترس یم دیچرا با اصل  

 کرده بود که کاریانجام داده بود ؟! چ یبد

  

 حق به جانب سکوت کرده بود نطوریا فراز



 . سرش هم داشت یتو ییو البد فکرها ...

 خونه که شدن ... فراز وسط سالن وارد

 . دست هاشو به کمر گرفت و ستادیا

 هدف به روبرو ... هنوز از نگاه یب نگاهش

 . کرد یبه آرام ، فرار م کردن

 اتاقت و درو قفل یبرو آرام ... برو تو -

 ! زمی! برو دم دستم نباش عز کن

  

 آرام گرد شد ، نفسش بند اومد یها چشم

 یزیو خواست چ دیسرش رو عقب کش ...

 ییو با قدم ها دیناگهان چرخ ی. ول بگه

 یفرار کرد تو با  ی... و تقر دیدو زیو ت تند



 . و درو پشت سرش بست اتاق

 ی انهینا نداشت . هجوم وحش زانوهاش

 یرو در رگ و استخوانش م نیآدرنال

 . حس کنه تونست

 یقیتختخواب و دقا یلبه  یرو نشست 

 . سکوت گوش کرد یبه صدا یطوالن

 قفل نیسنگ یجا بلند شد و با قدم ها از

 و مانتو و دیاتاقو چک کرد . بعد چرخ در

 تخت یرو از تنش در آورد و رو شالش 

 . انداخت

 به بدِن گر گرفته یکرد بهتره آب یم فکر

 . بزنه اش



 با یطوالن یقیدوش شد و دقا نیکاب وارد

 . ستادیدوش آب ا ریبسته ز یها چشم

 از حمام خارج شد ، هنوز هم همه یوقت

 . سکوت بود جا

 دونست ساعت چنده . موهاش رو با ینم 

 خشک کرد و بافت . کرم مرطوب حوله

 به دست ها و صورتش زد . بلوز و کننده

 و بعد مقابل دیپوش یرنگ یمشک شلوارِ 

 چشم هاش رِ یبه تصو رهینشست و خ نهیآ

. ... 

 نییپا یاز طبقه  یقیموس یصدا ناگهان

 کلم یو ب نیغمگ یقیموس کیشد .  بلند



 . سل ولونیو و انویاز پ یبیترک ...

 مسحور شده از پشت یمثل آدم ها آرام 

 . بلند شد و به سمت در رفت نهیآ زیم

 ، یزیچ چیکرد ه یقبل فکر م یقیدقا تا

 تونه اونو از یبمب اتم نم کیانفجار  یحت

 یصدا نیا یبکشه . ول رونیامنش ب اتاق

 درو باز کرد یداشت ، ول دی... ترد یقیموس

 . رفت نییآهسته از پله ها پا و

  

 اکثرا  خاموش نییسالن پا یها چراغ

 یکه نشسته بود رو دی. فراز رو د بودند

 یراحت ... کم یکوسن ها ونی، م کاناپه



 بود و نییشده بود به جلو . سرش پا خم

 یبطر زیم یدر دست داشت . رو یوانیل

 پر یرنگ یب عیاز ما مهیبود که تا ن یمات

 . بود شده

 . آرام رو درهم فشرد یراه گلو یاحساس

 !؟ یخور یم یدار هیاون چ -

  

 اول حس یحضورش رو از لحظه  فراز

 افتاده و چشم نییپا یبود . با سر کرده

 : بسته ، پوزخند زد یها

 شه ... آدما یگن آخر شب که م یم -

 یقیشن ! موس یخودشون م نِ یتر خالص



 یکه م ییدن ... کارها یکه گوش م ییها

 ! حرف هاشون ی... همه  کنن

#۴۰۹ 

  

 . رونینفس داغش رو فوت کرد ب آرام

 . جلو بره دیکش یاز اون پاهاش نم شتریب

 پله نشست و نیآخر یرو همونجا

 . رو بغل گرفت زانوهاش

 ... میبار آخر شب با هم روبرو شد کی -

 که همه ازت ی! اون نقاب یبود گیج تو

 کی... مثل  یرو همراهت نداشت ننیب یم

 ! خالص یبود یرحم و عوض یب یوالیه



  

 رو نتی! من بدتر نتهیتو ... بدتر نِ یتر

 ! یحاتم یآقا دمید

 !؟ یکن یاون خاطره رو مرور م یلیخ -

 ! کنم یبهش فکر م ادیمنم ز یدون یم ...

 شد ؟ چرا یپرسم چ یاز خودم م همش

 . هستم یاتفاق افتاد ؟ ... من آدم بد اون

 یبودم ... ول گیج اهیس یادیز یروزها

 ... شب اون

  

 لحظه مکث ... از جا بلند شد و با نگاه کی

 آرام ... چشم هاش به خون نشسته بود به



 . لرزوند یتن آرام رو م .

 دونستم یدنبالت افتادم ... م یوقت -

 ! کنه رییتغ شهیهم یقراره برا میزندگ

 مشت ییاز جا بلند شد ... با دست ها آرام

 . دفاع ی زهیمنقبض از غر یو بدن شده

 : دیلرز یم صداش

 از اون ستین ادتی یچیه یگفته بود - 

 ! شب

 ! جدا  ؟ ... خب دروغ گفتم بهت -

 مات و مبهوت شد . فراز در دو آرام

 شیقدم

 بود ... پر از حرف رهی. نگاهش خ ستادیا



 . بود ادی... پر از فر بود

 یترس یآرام ؟ از من م یلرز یچرا م - 

 !؟

 بزاق دهانش رو با بغض قورت داد و آرام

 .نگفت  یزیچ

 یاز من نترس ! ... من ازت عصبان -

 ! گیج ی، فقط ناراحتم ... و کم ستمین

 چقدر دلم یدون یآرام ... نم یدون ینم -

 ! خواد یم آرامش

 : به خودش جرأت داد و گفت آرام

 آرامش اقتی... ل یهست یتو آدم بد - 

 ! یندار



 هستم ... تو ی... آره ! آدم بد دیشا -

 ! شم ی، بدتر هم م ینباش باهام

 ... !؟ یراه انداخت یحاال با من باز -

 ! یکن یباهام باز یدار دوست

 !؟ یچه باز -

 خودم یخوا ی! ... م یپرس ینم یچیه - 

 !بگم ؟ بهت

 لرزونش رو از گلوش خراج کرد ... با نفس

 : ادامه داد دیترد

 !کردم ؟ انتیبهت خ یکن یفکر م -

 : با سرعت گفت فراز



  

 ! نه -

 : ارشیهم لبخند کج ناهوش باز

 ! زمیعز یدونم جرأتش رو ندار یم -

 باال یشینما یرو به حالت شیدنینوش وانیل

 جرعه رو به سرعت نیو بعد آخر برد

  . دینوش

 رو ترش کرد . دوست داشت جواب آرام

 . فراز دیترس یم یبده ... ول یشکن دندان

 نبود یاعتبار چیبود و به آرامشش ه گیج

 داره غیت یلبه  یکرد رو یآرام حس م .

 که داشتن هر یطیره . در شرا یم راه



 تونست یحرکت نابجا م ایاشتباه  حرف

 . ارهیبه بار ب فاجعه

  

 نامتعادل به یو با قدم ها دیچرخ فراز

 رو پر وانشیبرگشت تا باز هم ل زیم سمت

 : ... همچنان خطاب به آرام گفت کنه

 تو رو که عقد کردم ... به خودم قول -

 یلب به الکل نزنم ! فکر م گهید دادم

 برام بسه میوجب میعشِق دخترِک ن کردم

 ... ! تمام عمر تلو تلو بزنم که

 هاش رو دو طرف بدنش باز کرد و با دست

 : خوند یبلند یصدا



  

 کند ! بهتر یم گیج شهینام تو مرا هم -

 ! ناب ی! بهتر از تمام شعرها نوشیدنی از

 به نفس نفس افتاده بود . تحمل اون آرام

 یم وونهیرو نداشت ... داشت د تیوضع

 به جلو یدو قدم دهیصبر و ترس ی! ب شد

 : و گفت رفت

 ینطوری! ... بس کن فراز ! ا بس کن -

 ! نکن رفتار

 ... رو بس کنم ، عشق من ؟ یچ -

 داشتنت رو ؟ دوست

 ... صورتش ینشست رو یتنبل پوزخند



 زد و هیگاه کاناپه تک هیتک یلبه  یرو

 : کنان ادامه داد زمزمه

 ! اومد یکاش ازم بر م یا -

 شه ینگو فراز ! من باورم نم ینطوریا - 

 ! کنم یداشتن تو رو باور نممن دوست  ...

 رفتارت یتو ی... وقت یهم که بگ یچ هر

 ! کنم ی، باور نم نمیازش نب یاثر چیه

 ، چشم نیینگفت ... سرش پا یزیچ فراز

 . بود یا گهیبسته ... انگار در عالم د هاش

 : ادامه داد آرام

 یدوست داشتن واقع یدون یتو اصل  م -

 رو با عشق اشتباه اتی؟ خودخواه هیچ



  

 ! یکن لیبه من تحم یخوا ی... م یگرفت

 ! یدون یکلمه رو نم نیا یاصل  معن تو

 ... آلود فراز گیجهم سکوت کشدار و  باز

 : باز گفت آرام

 در مورد دیبهت بگم با مج یخوا یم -

 ؟ میزد یحرف م یچ

 : بسته پاسخ داد یبا چشم ها فراز

 !؟ نیزد ی؟! ... در مورد عشق ور م یچ - 

 آرام هجوم یچشم ها ی چهیبه در اشک

 اش پر پر نهیس یقفسه  ری... نفس ز آورد

 . زد



 گفت که بهش در مورد من چه -

 ی! گفت که بهش گفت یگفت ییدروغا

 خواستم باهات باشم ! خودم

 نشون نداد ... آرام یواکنش چیه فراز

 . افتاد هیبه گر بلخره

 نقدریفراز ؟ چرا ا یپست نقدریچرا اتو  -

 !نداره ؟ یهات تموم ی؟ چرا بد یرحم یب

#۴۱۱ 

 ... بعد کف دستاشو دیکش ادیفر با  یتقر

 دهانش گرفت و هق زد . فراز یجلو

  

 باال گرفت و چشم باز یرو با سست گردنش



 ... اعتناش به آرام یو ب گیج... نگاه  کرد

 هم مهم نبود که یبراش ذره ا انگار

 . بر مل شده دروغش

 و اونوقت دهیوقت تو رو د نهمهیبعد از ا -

 ! گفته که ... اوه بهت

 . ... دیخند

  

 کردم بعد از یچقدر احمقانه ! فکر م -

 ی... حرفا نیدیمدت که بهم رس نهمهیا

 نکهی! نه ا نیگفتن داشت یبرا یتر جالب

 منو کرده ... مثل پسر بچه یچغول اومده

 ... یلوس و مامان یها



 : دیبا خشونت داد کش آرام

 نیبهش توه یمودب باش ! حق ندار -

 ! ی... حق ندار یکن

  

 اش رو از مبل برداشت و به هیتک فراز

 از ی... باز جرعه ا ستادیصاف ا یسخت

 : رو خورد و بعد گفت دنشینوش

 ... زمیاعتراف کنم عز دیخب ... آره ! با -

 بهش یوحشتناک یاون روز حرف ها که

 یکردم ! برا یوحشتناک ی! کارها زدم

 ... بهت برسم نکهیا

 فرش واژگون یاز دستش افتاد و رو وانیل



 اعتنا نکرد . باز جلو رفت و در ی، ول شد

  

 یبه چهره  رهی... خ ستادیآرام ا یقدم کی

 و روشن کیو غرق اشکش در تار فیظر

 : ادامه داد ییتو گلو یی... با صدا خونه

 کردم ... اگر یهم م یبدتر یکارها -

 ! شدم یم مجبور

 از ترس سکسکه کرد .  آرام

 یکردم ... تو کس یفکر م شهیهم -

 به آدم لیمنو تبد یتون یکه م یهست

 یکردم تو ناج ی! ... فکر م یکن یخوب

 ! رونیب یکشون یم یاهی... منو از س یمن



 محو و محوتر شد ... نگاهش مثل صداش

 یشمع یکه مسحور شعله  یبچه ا نگاه

 باشه ...  شده

 اول ... تا ی هیاز ثان ادیازت بدم م -

 ! نفسم ... ازت متنفرم نی! تا آخر آخرش

 مال ینفست متنفر باش ... ول نیتا آخر -

 ! باش من

 یخوا یآشغال ... پست فطرت ! بازم م -

 ! ! به من ... به زنت یکن ازار و اذیتمن  به

 به صورت غرق رهیمات و مبهوت و خ فراز

 آرام ...  اشک

 . حس شده بود یکامل  سست و ب ذهنش



 کرد ؟ یم ی! داشت چه غلط ای... خدا یول

  

 یم یباز هم به آرام دست دراز داشت

 و زخم خورده اش بای... به دخترک ز کرد

 ! ای! خدا ایخدا ...

 . به عقب تلو تلو خورد یقدم چند

 ... من ... نه -

 کلمات در یبگه ، ول یزیخواست چ یم

 خودشون رو از دست داده یمعنا ذهنش

 دهی. آرام اونطور متنفر و ترس بودند

  

 که فراز از یکرد ... اونطور یم نگاهش



 دیشد . از خودش ناام یم دیناام یچ همه

 دیشد ... از خدا ، از تمام کائنات ناام یم

 ! شد یم

 ... عقب رفت ... و باز هم باز

 از یا دهیترس یو مثل آهو دیچرخ رامآ

 . ... دیباال دو پلکان

 ... یجلو مبل زیکرد به م ریفراز گ یپا 

 . افتاد نیخورد و کف زم یسکندر

 هیگر یصدا ی، ول دید یهاش تار م چشم

 قدم هاشو ی... و صدا دیشن یآرام رو م ی

 . ... شد یدور م که

 کهنه و استخوان سوز در تمام تنش یدرد



 نیرفتن متنفر بود ... از ا نی. از ا دیچیپ

 اجیکه احت یو دور شدن ... در زمان رفتن

 دوست داشته بشه ، اما ... رها شده داشت

  

 ! دست دراز کرد به شهی! مثل هم بود

 ... یدنینوش یبطر دنبال

 ... بعد و

 ! یچیه

 ! نموند ادشیبه  یزیچ چیه گهید

*** 

 کرد ، گوش هاش سوت یدرد م مغزش

 ! . خسته بود دیکش یم



  

 دست هاش و با یخم شده بود رو یکم

 کرد به یم یبسته ... سع یها چشم

 . و قدرت بده یانرژ خودش

 بود ... انگار قرار یبیو عج یشب طوالن چه

 ! تموم بشه نبود

 ارمغان رو زیر ی هیو گر نیف نیف یصدا

 ی. خجالت م دیشن یگوشش م بغل

 ... نصفه شب همه رو زا به راه کرده دیکش

 ! بود

  

 دستش دو پاکت یتو کهیدر حال افشار



 پرتقال گرفته بود ، بهشون ی وهیآبم

 ها وهیآبم دنیشد . ارمغان با د کینزد

 . افشار مقابلش دیرو در هم کش صورتش

 یها رو جلو وهیاز آبم یکیو  ستادیا

 . گرفت صورتش

 ! رشی، بگ زمیعز -

  

 ندارم ! حالم لیخورم افشار ... م ینم -

 ! ستین خوش

 ... حتما   یارمغان جان ، رنگ به رو ندار -

 رو و وهیآبم نیا ریخونت افتاده ! بگ فشار

 آخرشو بخور ... واگرنه به زور یقطره  تا



 ! گردونم خونه یم برت

#۴۱۴ 

  

 و با اکراه ، یطوالن یبعد از مکث ارمغان

 رو ازش گرفت . افشار وهیآبم پاکت

 به سمت آرام و پاکت دوم رو دیچرخ

 . تعارف کرد بهش

 ! شماست آرام خانم یهم برا نیا -

 یکمرش رو صاف گرفت ، نگاه تنبل آرام

 کرد پاسخ مودبانه یاون انداخت و سع به

 : بده یا

  



 نییاز گلوم پا یزیواقعا  چ ی، ول یمرس -

 ! ره ینم

 رو به زور وهیآبم نیا یمتوجهم ... ول -

 ! ! ممکنه حالتون بد بشه دیکن لیم

 مرد نیدونست بحث کردن با ا یم آرام

 ، اونم وهیپاکت آبم کیبه خاطر  محترم

 که اون وقت شب مزاحمش کهیحال در

 . نداره یبود ، اصل  صورت خوش شده

  

 یلب تشکر ریرو ازش گرفت و ز وهیآبم

 . کرد

 . به طرفش دیکامل  چرخ ارمغان



 افتاد ، آرام جان ؟ فراز چرا یچه اتفاق -

 !کارو کرد ؟ نیا باز

 ! دونم ینم -

 با هم دعواتون شد ؟ -

  

 از سوال دهیجا خورده و نفس بر آرام

 یموند چ یلحظات یارمغان ... برا حیصر

 . بگه

 ! خب ... نه -

 یزیکنم ازت ... اگه چ یخواهش م -

 خوام کمکتون ی، بهم بگو ! من م هست

 ! کنم



  

 . چشم هاش یباز هم حلقه بست تو اشک

 رنگ و یموند به صورِت ب رهیخ آرام

 ... و ناگهان حس کرد ارمغان بدون لعابش

 ! ادیو خسته به نظر م ریچقدر پ شیآرا

 ... کردم فراز سر به راه شده یفکر م -

 ی! فکر م دهیدست از کاراش کش گهید

 .... شیزندگ یتو یتو که اومد کردم

 : وسط حرفش دیدو افشار

  

 دخالت شونیخصوص یزندگ یتو -

 ! ارمغان جان مینکن



 ! ستیدونه که قصدم دخالت ن یخدا م -

 ... خوام یم فقط

 لحظه نگاه کرد به کیباال برد ،  سرشو

 . دیکش یقی... بعد نفس عم افشار

 خب ... بعدا  در موردش صحبت یلیخ -

 ! میکن یم

  

 . دیاش نوش وهیاز آبم یجرعه ا و

 ذهنش یاون بود ...ول مرخِ یآرام به ن نگاه

 ... بود دهیکه شن یجمله ا نیآخر مجذوب

 ادشیفراز رو به  یحرف ها اریاخت یب .

 یکردم ... تو کس یفکر م شهی: " هم آورد



 به آدم لیمنو تبد یتون یکه م یهست

 " ... یمن ی! ... تو ناج یکن یخوب

  

 ... بار به تپش افتاده بود نیاول یبرا دلش

 ابیکم ی وهیبار ، انگار طعم م نیاول یبرا

 بود و دست بر قضا از دهیرو چش یبیعج و

 ! خوشش اومده بود طعمش

#۴۱۵ 

 سرعت افکارش رو پس زد و سرش رو به

 : برد ... به افشار گفت باال

  

 نیخوام که ا یواقعا  ازتون معذرت م -



 به آقا دیشب مزاحمتون شدم . با وقت

 یشماره  یدادم ، ول یخبر م محسن

 ! نداشتم شونویا

 : زد یلبخند کوتاه افشار

 ... خودتونو ناراحت ستیاصل  مهم ن -

 فراز ی. در حال حاضر فقط سلمت دینکن

 ... کنه تی... و اگر ارمغان جان رعا مهمه

  

 به ارمغان انداخت و اضافه ینا مفهوم نگاه

 : کرد

 ! ارمغان بارداره -

 یدونست چرا ، ول یجا خورد . نم آرام



 . رو نداشت یزیچ نیانتظار چن اصل  

 !واقعا  ؟ -

  

 داشیاوه ... اونم از محسن ! بلخره پ -

 ! شد

 یبه استقبال از محسن به انتها افشار

 خلوت رفت . آرام با نگاهش قدم یراهرو

 به دیاون رو دنبال کرد ... تا رس یها

 محسن . بعد باز ینگران و عصب ی چهره

 . به سمت ارمغان دیچرخ هم

 ! گم یم کیتبر -

  



 . زد یسرد یلبخند کج و کم ارمغان

 ! یمرس -

 خنک رو ی وهیاز آبم گهید یجرعه ا و

 . دینوش

 شده نبود یزیبرنامه ر یلیراستش ... خ -

 ... یول ،

 !چرا ؟ -

  

 یاز مادر شدن م شهیدونم ! ... هم ینم -

 یلیکردم اتفاق خ ی! حس م دمیترس

 ... هیبزرگ

 ! هم هست یبزرگ یلیخب اتفاق خ -



 ارهی یهم با خودش م یادیز تیمسئول -

 نه ای امیتونم از پسش بر ب یدونم م ینم !

! 

  

 کوتاه مکث کرد ... بعد ادامه یلحظه  کی

 : داد

 لی، دل یکن دیبچه تول کی نکهیفقط ا -

 ! مامان ایبابا  یشه اسم خودتو بذار ینم

 بچه دار یگم ؟! آدم وقت یم یچ یمتوجه

 یتلش کنه ... همه  دیشه ، با یم

 ! براش بذاره شویزندگ

 : گفت آرام



  

 به خودت سخت یلیخ دیبه نظرم ، نبا -

 ... یباش ینقص یمادر ب نکهی! ا یریبگ

 ! ممکنه ریغ با  یتقر

 !نه ... چطور ؟ -

 ! بعدش یدوستش داشته باش دیفقط با -

 ! شه یحل م یچ همه

 نگاهش کرد ... بعد آهسته سرش ارمغان

 : تکون داد رو

  

 ! کنم ... دوستش داشته باشم یم یسع -



 انگشتان یدستش رو گذاشت رو آرام

 بگه یزیخواست باز هم چ یاون ... م سرد

 فرصت نکرد . افشار و محسن یول ،

 شدند . آرام نگاه کرد به کینزد بهشون

 : و گفت محسن

 ! سلم -

  

 نیکرده ا یشده باز ؟ چه غلط یچ -

 !احمق ؟ ی کهیمرت

 محسن ینگفت . نگاه آشفته  یزیچ آرام

 تا دیلغز نییپا یآرام لحظه ا یچشم ها از

 از قبل آشفته تر یلب کبودش ... حت یرو



 لب با ری. چشم هاش رو بست و ز شد

 : گفت ظیغ

 ... ال اله اال -

  

 از آرام و ارمغان رو چرخوند و دور شد بعد

 . افشار هم همراهش رفت ...

#۴۱۶ 

 انداخت و پلک هاشو نییسرش رو پا آرام

 ینوک انگشتانش ماساژ داد . از شدت ب با

 ها قهیسوخت . دق یچشم هاش م یخواب

 شدن ... اون یم یاومدن و طوالن یم کش

 باهاش نداشت و یانگار سر سازگار شب



 . نبود تموم بشه قرار

  

 افشار به نکهیچقدر گذشت تا ا دینفهم

 : برگشت . گفت ششونیپ ییتنها

 یفراز م شیمحسن خان گفت که پ -

 خانم ها رو برسونم خونه دی... منم با مونه

! 

 یم یاحساس خستگ قا  یعم نکهیبا ا آرام

 به یاز وجودش راض یقسمت ی، ول کرد

 نبود . خواست مارستانیکردن ب ترک

  

 کرد و یدست شیبگه که ارمغان پ یزیچ



 : گفت

 از فراز المی! تا خ نجایمن هستم هم -

 ... نشه راحت

 خم شد و دست ارمغان رو گرفت و افشار

 به سمت خودش ... بعد با دیکش اونو

 معلوم نبود ، شیو جد یکه شوخ یلحن

 : گفت

  

 ! بهت گفتم که ... دستور محسن خانه -

 یحرف برادرت حرف بزن یرو یخوا یم

 !؟

 گذشت و یو کسالت م یبه کند لحظات



 . نداشت یارمغان تموم زیر ی هیگر

 چیشلوغش کرده بود که آرام ه نقدریا

 نکرد . به دایحرف زدن پ یبرا یمجال

 اومد که افشار هر دوشون رو راه خودش

 . نشیبود به طرف ماش انداخته

  

 در سکوت همراهشون شد و آرام

 . رفت دنبالشون

 صبح بود که افشار یبه دو کینزد ساعت

 کرد . آرام ادهیدرب برج پ یاونو جلو ،

 ادهیکرد و پ یو خسته خداحافظ سست

 . شد



 کرد و در اون شبِ  یم یافسردگ احساس

 یی! با شونه ها دیلرز یاز سرما م یخرداد

 رو دنبال فشیک کهیافتاده و در حال نییپا

  

 عبور کرد و ی، از الب دیکش یم خودش

 آسانسور شد . اون وقت سر بلند کرد سوار

 خودش رینگاه کرد به تصو نهیآ یاز تو و

 چشم یپا ی رهیت یاز هاله ها ریو متح ...

 . ... هاش

 رو گذرونده بود ! سخت یشب سخت چه

 ! پر تنش و استرس ... هراسناک ...

 ، حقشه یاستراحت واقع کیکرد  یم فکر



 و بدون کابوس قیعم یاز اون خواب ها !

  

 خنک تخت یملحفه ها یالبل نکهیا ...

 و رهیبغلش بگ یتو یبشه ، ناز بالش پنهان

 بره یهاش رو ببنده ... و بعد ساعات چشم

 ! ... و فراموش کنه چستانیه یایدن به

 ... ش روازار و اذیت کننده ارو ! شوهر  زیچ همه

 که یاعترافات یرو ... و همه  شگیجی

 ! بود دهیشن

 شد . کفش هاشو با نوک اپارتمان وارد

 پاهاش به زور از پا کند و ی پنجه

 یحوصله دکمه ها یکه ب یهمونطور



  

 یورود لتریکرد ... از ف یباز م مانتوشو

 . گذشت

 . ... دیچسب نیزم یپاهاش رو یا لحظه

 ... برعکس زیم یرو دیچرخ نگاهش

 افتاده بود ، نیزم یکه رو یدنینوش یبطر

 فرش واژگون شده یکه رو یگاریس ریز

 از استفراغ وقت کمرنگ ی... و لکه  بود

 . ... فراز گیجی

  

 هم فشرد ... و بعد به یپلک هاشو رو آرام

 . افتاد هیگر



#۴۱۷ 

 یدونست چه مرگشه ... واقعا  نم ینم

 نیغمگ یلیبود ... خ نیغمگ ی! ول دونست

 شد یاش داشت آب م نهیس یقلبش تو !

 تموم شده بود ... که یزیانگار چ .

 یزیچ ایشد !  یتکرار نم گهید چوقتیه

  

 امتیق امِ یتا ق گهیشده بود ... که د خراب

 ! شد ینم آباد

 ... جلو ختیر یآهسته اشک م آهسته

 . واژگون شده رو برگردوند زِ یو م رفت

 سطل یها رو جمع کرد و تو شهیش خرده



 جارو گارویس ی... خاکسترها ختیر زباله

 . کردن فرش شد زی... مشغول تم زد

  

 ینداشت ... دلش برا یهاش تموم هیگر

 فراز هم یسوخت ... دلش برا یم خودش

 ! سوخت یم

 احساس چیه قی... ال یلعنت گیج فرازِ 

 اون هم یآرام دلش برا ینبود ، ول یخوب

 . سوخت یم

 و بیاحساسات آدم ها واقعا  عج یگاه

 یشدند . گاه یم ریو بدون تفس بیغر

 چیکه ه دندیرس یم ییها به جا آدم



  

 در مورد یقابل قبول ریو تفس حیتوض

 . نداشتند خودشون

 شب ساکت و پر مهیدر اون ن آرام

 دستمال مرطوب کهی... در حال شیفرسا

 کرد یم یو سع دیکش یفرش م یرو

 یکنه و اشک م زیفراز رو تم استفراغ

 تونست حس کنه که ی... خوب م ختیر

 یزیکرده . چ رییدر موردشون تغ یزیچ

 تونست یم یهنوز اسم نداشت ... ول که

  

 یگرم و قو یکنه که تا چه اندازه ا حس



 ! قابل مهار بود زیغ و

 کردن سالن که تموم شد ... آرام کمر زیتم

 جون به اتاقش یکرد و خسته و ب صاف

 ... . دست ها و صورتش رو شست رفت

 بودند ، دوباره ختهیبهم ر یکه کم موهاشو

 زد و بست . بعد لباس هاشو با شلوار شونه

 عوض کرد یا رهیبلنِد سبز ت نیبلوِز آست و

. 

  

 اتاق لباس ، چشمش به ی گوشه

 باز رها شده مهیافتاد که با در ن چمدونش

 لِ یتونست چند تکه از وسا ی. م بود



 پدرش آورده بود یکه از خونه  شویشخص

 یهاشو ، جعبه  ی... عروسِک بچگ نهیبب ،

 ، آلبوم شویو رنگ یچوب یمبوهایز زلم

 مورد یاز کتاب ها یهاشو ، و تعدا عکس

 . ... اش علقه

 ... نشست نیزم یو کنار چمدون رو رفت

 تمام کتاب ها ، منتخب نیو از ب گشت

  

 یکرد . دست دایفروغ فرخزاد رو پ اشعار

 جلدش و نگاه کرد به چشم یبه رو دیکش

 چانه ریفروغ که دست ز طنتیپر ش یها

 یکج شده نگاهش م یبود و با سر برده



 . ... کرد

 ... بعد دیلبش رو آهسته گز یگوشه  آرام

 . کرد به ورق زدن کتاب شروع

 ام دهیکن که غم درون د نگاه

 شود یقطره قطره آب م چگونه

  

 سرکشم اهیس ی هیسا چگونه

 شود یدست آفتاب م ریاس

 شود یام خراب م یکن ... تمام هست نگاه

! 

.... 

 ز دورها و دورها یآمد تو



 عطرها و نورها نیسرزم ز

 یمرا کنون به زورق یا نشانده

 عاجها ... ز ابرها ... بلورها ز

 دلنواز من ... ببر به شهر شعر دیببر ام مرا

 ! و شورها ها

  

 شعر ... شعر مورد علقه اش ! ... سر نیا

 نهیخودش در آ ریبه تصو رهیبرد و خ باال

 لباسش ی قهی ی... دست برد تو یقد ی

 یرو لمس کرد ... حلقه ا دیمج یحلقه  و

 ینیدور گردنش سنگ یادیها ز یتازگ که

 : لب زمزمه کرد یکرد . ز یم



 تا به اوج ها ... مرا میکنون که آمد -

ت ... مرا ریدر حر چیموج ها ! مرا بپ نوشیدنیبا  یبشو

 ... پا ریبخواه در شباِن د

 یلیشد ... از نفس افتاده بود . خ ساکت 

 نه یفکر کنه ، ول دیداشت به مج دوست

 تمام فکرش پر از فراز بود ! در اون ...

 ! زیخاص و سحر آم ی... اون لحظه  لحظه

#۴۱۸ 

 یباشکوه زیچ یشیهر تولد و زا شهیهم

 ایاحساس ...  کیانسان ...  کی. تولد  بود

  

 یناگهان موجود یچیستاره ... از ه کی



 ! شد یم خلق

 ! بود یو با شکوه رینفسگ یلحظه  حتما  

 مثل اون لحظه ... که انگار درون درست

 ی اهخانهیآرام و در اعماِق س روح

 ! متولد شده بود یستاره ا وجودش

 ... تولد ستاره ها در آسمان فکر کرد به

 از نور و یکه ناگهان انفجار یلحظه ا اون

  

 به دامان یو بعد ستاره ا داد یرخ م گرما

 . ... شد یشب اضافه م اهیس

 یبود ... از اون لحظات یا دهیچیپ ی لحظه

 شد یکرد ، فقط م فیشد توص ینم که



 . لذت برد ازش

 کرده رییتغ یدونست که همه چ یم آرام

 کرده ... سرنوشتش رییتغ شیزندگ ...

 ! کرده رییتغ

  

 دونست که اون ستاره در قلبش متولد یم

 یزیچ چیه گهیدونست که د ی... و م شده

 ! ستیخودش ن دست

*** 

 صبح بود که زنگ خونه ی دهیسپ کینزد

 پشت در و دیصدا در اومد . آرام تند دو به

 : دیپرس



 ؟ هیک -

  

 ینگاه رونیدر به ب یچشم یاز تو و

 . ... محسن و فراز بودند انداخت

 . و درو باز کرد دیکش یقیعم نفس

 ! سلم -

 دارتیسلم عروس خانم ... ببخش ب -

 ! کردم

 : گفت آرام

  

 ! بودم دهیاصل  نخواب -



 . تا وارد بشن دیخودش رو کنار کش و

 بود . دستش دور اریهنوز هم ناهوش فراز

 محسن بود و با کمک اون حرکت گردن

 باز و مهین یکرد ... در چشم ها یم

 یسوسو م یی، نگاه سرد و ناآشنا ضشیمر

 . زد

  

 و فراز به سمت اتاق خواب به راه سنمح

 . ... و آرام هم دنبالشون رفت افتادن

 تخت خوابوند و گفت یفراز رو رو محسن

: 

 اثر آرامبخشه ... نگران نباش . چند -



 یخوابه و بعد همه چ یتخت م یساعت

 . شه یم روبراه

  

 بزاق دهانش رو قورت داد و سرش رو آرام

 یداد . بعد جلو رفت و کفش ها تکون

 . از پاش در آورد فرازو

 لحظه نگاهش کی.  ستادیصاف ا محسن

 نکهی، بعد بدون ا دیاون دو نفر چرخ نیب

 . رفت رونیحرف بزنه از اتاق ب یا کلمه

 به فراز یو با نگاه دیکش یقینفس عم آرام

 یشونیپ یخم شد و کف دستش رو رو ...

 بدنش یاون گذاشت تا دما یکرده  عرق



  

 چک کنه . خدا رو شکر ... انگار واقعا  رو رو

 دیراه بود ! بعد نگاهش آهسته چرخ به

 . ... شلوارش کمربند سمت

 کمربندبا اون  دنیخواب دیکرد شا فکر

 یکه م یراحت نباشه . فراز یلیخ

 کهیت کیبا  شب هادونست  یو م شناخت

 خوابه ... اون هم حتما  به یم شلوارک

 یم ی، واگرنه حت دیپوش یآرام م احترامِ 

 ! راحت تر باشه خواست

  

 اطیلبش رو گاز گرفت . با احت ی گوشه



 زد کنار بدنش و دست برد به طرف زانو

 به محض اتصال یکمربلند ... ول سگکش

 ... ناگهان اهیانگشتانش با چرم س نوک

 . مسموم به سرش هجوم برد یاحساس

 ! ها ... صداها ... خاطرات شوم فکر

 اون شب نحس افتاد ... که با ادی به

 کتک خورد و بعد دست هاش کمربند

 ... شد بسته

  

#۴۱۹ 

 راه گلوشو مسدود یتهوع و خفگ حس

 و دی. دستش رو به سرعت پس کش کرد



 هم فشرد . خواست یهاشو رو پلک

 رو عقب بکشه و اتاقو ترک کنه که خودش

 : دیفرازو شن یصدا

 ! آرام -

  

 روشو برگردونه ... پاسخ نکهیبدون ا آرام

 : داد

 بله ؟ -

 ! بمون شمیپ -

 یهم فشرد ... نم یلب هاشو رو آرام

 . خواست ینم یبگه ، ول یچ دیبا دونست

 ... داشتن یدست از سرش بر نم خاطرات



  

 و نکبت زده ! مچ دستش یلعنت خاطرات

 : فراز یشد ... و باز هم صدا لمس

 ! کنم یخواهش م -

 به عقب و نگاهش کرد دیبلخره چرخ آرام

 باشه ؟ شهیتونست مثل هم یچطور م .

 ! ... نبود شهیفراز مثل هم ی... وقت چطور

 یبود . آرام م نیشکننده ، تنها و غمگ ...

 زمان نیدر جنگ تن به تن بهتر دونست

 یلحظه است ، ول نیضربه زدن هم یبرا

  

 تونست به یدونست که اون نم یخدا م ...



 . وارد کنه یضربه ا فراز

 ! یمونم تا بخواب یباشه ! ... م -

 و بعد سرش رو دیباال کش یرو کم تنش

 بار بعد از نیاول یبالش گذاشت ... برا یرو

 مشترکشون با هم یزندگ یه هاما تمام

 ! بستر بودن کی یتو

 یو صدا دیکوب یوار م وانهیتند و د قلبش

 یبود ... مثل صدا دهیچیپ یگوش ها یتو

  

 ... ! ... یگله اسب وحش کی یتکویتکوپیپ

 ، دست رونیلرزونش رو فوت کرد ب نفس

 رو رو دو طرف بدنش گذاشت و هاش



 . ... رو به سقف نگاهش

 بعد فراز خودش رو بهش ی هیثان چند

 ...  دیتر کش کینزد

 : کنار گوشش زمزمه کرد فراز

 ! ! آرام ! آرام دوستت دارم آرام - 

 بار پشت سر هم اسمش رو تکرار کرد سه

 ! و بعد سکوت ...

 

 بار پشت سر هم اسمش رو تکرار کرد سه

 ! و بعد سکوت ...

 !بود ؟ دهیخواب

  



 دونست .  ینم آرام

 . فرو رفته بود یقیدر خواب عم فراز

 بدن اون یخم شد و ملحفه رو رو آرام

 . . بعد آهسته از اتاق خارج شد دیکش

  

 وینشسته بود ر نییپا یطبقه  محسن

 خاموش یبه صفحه  رهی... خ کاناپه

 . ... و ظاهرا  در افکارش غوطه ور ونیزیتلو

 یو با قدم ها دیبه موهاش کش یدست آرام

 یرفت و محسن صدا نییوقار و آروم پا با

 ، از فکر خارج شد و سر جا دیشن پاهاشو

 . نشست صاف



 ؟ دیخواب -

  

 ! بله -

 اگر ینه ... ول ایدونم اصل  الزمه  ینم -

 یچند ساعت اطی، محض احت یبد اجازه

 تا مطمئن بشم باز نجایبمونم هم رو

 . خوره یبهم نم حالش

 : گفت آرام

  

 منزل برادر نجایکنم ... ا یخواهش م -

 ! خودتونه

 احساس یسرد و ب یمودبانه ، ول لحنش



 هم یکرد ، کف دستاشو رو ی. مکث بود

 : و ادامه داد دیکش

 باال دیببر فی! تشر دیحتما  خسته هست -

 . کنم یبراتون رختخواب آماده م ،

  

 جمله اش تموم نکهیقبل از ا یحت محسن

 مخالفت ی، دستش رو به نشونه  بشه

 . به تکون دادن کرد شروع

 و ستمیخواد ! من خسته ن ینه نه ... نم -

 تونم ی... بخوام هم م ادی ینم خوابم

 ! بخوابم ! تو برو راحت باش جایهم

 پا و نیسر جا موند و ا یچند لحظه  آرام



 یکرد . بعد نوک زبونش رو رو ییپا اون

 بگه یزیچ گهید نکهیو بدون ا دیکش لبش

  

 آشپزخونه یاز مقابل محسن رد شد و تو ،

 . رفت

 رو سازیچا یرفت . دکمه  یضعف م دلش

 کمد در یو بعد ماگش رو از تو فشرد

 . اومد یخوابش نم ی. خسته بود ، ول آورد

 خودش شکلت داغ یخواست برا یم

 . کنه درست

 که به جوش اومد ... پودر سازیچا آب

 و بعد هم ختیرو داخل ماگ ر شکلت



  

 ... و بعد مشغول هم زدن آبجوش

 . ... داغ شد یدنینوش

 ... دیاز پشت سرش شن یسرفه ا یصدا

 سرعت به عقب برگشت و محسن رو به

 . دیچارچوب آشپزخونه د وسط

#۴۲۱ 

 اجازه هست ... عروس خانم ؟ -

  

 پوزخندش رو گرفت یجلو یبه سخت آرام

 " گفت " عروس خانم یمحسن بهش م .

 کیواقعا   چوقتیآرام ه کهیدر حال ...



 . بود متیغن کینبود و  عروس

 ؟ دیالزم دار یزیچ -

 می... حرف بزن یاگه حوصله اش رو دار -

! 

  

 شتریقدم وارد آشپزخونه شد . آرام ب کی

 زد به لبه هیبه طرفش و کامل تک دیچرخ

 : کمد . محسن گفت ی

 ؟ ینیشه بش یم -

 ؟ میحرف بزن یدر مورد چ -

 ! در مورد فراز -

  



 داغ ماگ ، سفت یآرام دور بدنه  انگشتان

 . بزاق دهانش رو قورت داد و چونه شد

 سرد و مغرور یرو باال گرفت و با نگاه اش

 موند . محسن گفت یباق دنیمنتظر شن ...

: 

 تونم بپرسم چرا با هم یقبلش م -

 شده ؟ دعواتون

 به شما گفته که ما با هم دعوا یک -

 !؟ میکرد

  

 : رک پاسخ داد محسن

 ! صورت کبودت -



 لبش ... تنش یآرام نشست رو دست

 یشد . محسن باز هم قدم شیآت کپارچهی

 : جلو برداشت ... و گفت به

 زن فراز یکه ... از وقت یخوام بدون یم -

 چی، برام با ارمغان که خواهرمه ه یشد

  

 طرف تو هستم ، شهی! هم یندار یفرق

 ... روز اول به فراز یاگه مقصر باش یحت

 ... هم یگفتم ! در مورد اون کبود نویا هم

 حالش بهتر بشه ، پدرشو یکن کم صبر

 ! ارمیم در

 انداخت ... محسن نییسرش رو پا آرام



 : داد ادامه

 شده ؟ یخوام بدونم که چ یم یول -

 ینطوریبوده که االن فراز ا یچ لشیدل

  

 ! ... من برادرم رو ینطوری... تو هم ا افتاده

 چوقتیه ی... ول هیشناسم ، آدم لجن یم

... 

 : وسط حرفش دیدو آرام

 !برادرتون ؟ -

 : پلک زد یجیبا گ محسن

 !؟ یچ -

  



 سر باال برد و سرد نگاهش کرد و به آرام

 : گفت نهیو ک بغض

 به نظر یگم ، ول یم نویکه ا دیببخش -

 ... نه برادرش دیرسه شما آدمش هست یم

 ... که به خاطر یکس !

 . کرد سکوت

  

 حرفش ، تف انداخته بود به نیبا ا انگار

 چشم هاشو هیثان کیمحسن ... در  صورت

 و نفسش رو حبس کرد . آرام بست

 مونیبه خاطر تمام کلماتش پش بلفاصله

 . شد



 که یعروس خانم ... فراز حاتم نیبب -

 ! کردم یشوهر توئه ، من فراز حاتم االن

  

 رنگ خشم گرفته بود ... انگشت صداش

 و دیاش کوب نهیت ساش رو به تخ اشاره

 : داد ادامه

 من بزرگش کردم ... من لقمه گذاشتم -

 دمیدو یسگ دنبالش م نی! من ع دهنش

 ! وقت الت و چاقو کش و معتاد نشه هی تا

 یباباش اختلف داشت ، غرورش نم با

 یبی... من پول توج رهیازش پول بگ دیکش

 ... کردم یدادم ! من خلف م یم بهش



 یکردم ، ساق یم شرط بندیکردم ،  یم یدزد

  

 کردم تا یم یشدم ... هر غلط یم مردم

 ... دو تا بچه کنم نیخرج ا ارمیدر ب پول

 ... گذاشتم براشون مویعمرمو جوون من

 نگو به خاطر پول فراز براش کار گهید پس

 ! کنم یم

#۴۲۲ 

 شد . با یاز صورت آرام بلند م حرارت

 شیفکر یوجود از خودش و ب ی همه

  

 یزده شده بود . بغض نشست تو خجالت



 : ... زمزمه کرد نگاهش

 نداشتم نیخوام ! قصد توه یمعذرت م -

! 

 ... لحظه با خشم نگاهش کرد کی محسن

 : دیتلخ و کوتاه خند بعد

 ! ی... به خدا که حق دار ینه ، حق دار -

 از یکن یروم نگاه م یکه االن تو نیهم

  

 ، واگرنه من خبر دارم در مورد تو نجابتته

 ... یمرتکب شدم ! ول یخبط چه

 . بعد دیکش یقیکرد ... نفس عم سکوت

 زیو پشت م دیعقب کش یصندل کی



 کرد که ی. آرام با بغض نگاهش م نشست

 ، گفت یبا لحن به مراتب آروم تر محسن

: 

 ! ؟ ... لطفا   ینیشه بش یم -

  

 نکرد . جلو رفت و یدفعه آرام مخالفت نیا

 و دیرو عقب کش زیاون طرف م یصندل

 . گذاشت زیم یو ماگش رو رو نشست

 : گفت محسن

 رو برات ییزایچ هی یحوصله دار -

 ... طول بکشه دیکنم ؟ ... شا فیتعر

 ! بله -



  

 از یخوش نداره کس چیدونم فراز ه یم -

 گور یبا خبر بشه ، ول شیزندگ یرازها

 ! ! حقته یبدون دی... با ی! تو زنش باباش

 . آرام رو در هم فشرد یراه گلو یاحساس

 نگاه کرد به صورت محسن و پلک رهیخ

 : ... محسن ادامه داد زد

 بگم ... بهتره نفهمه که تو نویفقط ا -

 من مهم ی! نه که برا یدون یم یزیچ

 ... ، فقط ممکنه خودت رو باشه

  

 ! گم یبهش نم یزیمن چ -



 : گفت محسن

 ! خوبه -

 یشلوارش بسته  بیج یبعد از تو و

 آورد ... رو به رونیو فندکش رو ب گاریس

 : دیپرس آرام

  

 !اجازه هست ؟ -

 نیسرش رو تکون داد ... . محسن اول آرام

 روشن کرد ... و پک زد و دود کرد گارویس

 فیرو شروع کرد به تعر زیو بعد همه چ ...

 . ... کردن

*** 



#۴۲۳ 

*** 

  

 جا در سکوت محض فرو رفته بود که همه

 داریخوردن ... و بعد ب یهاش تکون پلک

 . شد

 کرد و هنوز هم منگ و یدرد م سرش

 ... که خورده بود ییها یزهرمار گیج

 بالش کنار یرو هیچند ثان یبرا نگاهش

 یب ینیثابت موند . پلک هاش سنگ سرش

 در درونش اونو یزیداشتن ... چ یا سابقه

 . کشوند یهزار ساله م یاعماق خواب به



  

 هم رفت ... که ناگهان یپلک هاش رو باز

... 

 نگاه کرد دهی. ناباور و نفس بر دیجا پر از

 آرام در کنارش . یخال یجا به

 . دیکش ریت یموذ یاش از درد جمجمه

 چشم هاشو یتاب گوشه  یو ب کلفه

 پاهاش کنار ی. بعد ملفه رو از رو فشرد

 . و از جا بلند شد زد

  

 ییجا کیکرد ...  یم دایآرام رو پ دیبا

 داشیپ دیسقفش ... با ریخونه اش ، ز یتو



 . بشه وانهید نکهیکرد ، تا قبل از ا یم

 . رفت رونیاتاق ب از

 نامتعادل بود و یهاش هنوز هم اندک قدم

 داشت یبیعج یلی... . م شیلعنت سردردِ 

 و آسمون بد و نیداد بزنه و به زم نکهیا به

 . اومد یصداش در نم یبگه ... ول راهیب

  

 . رفت نییپا

 کاناپه خواب بود و یکه رو دیرو د محسن

 لحظه سر جا کیکرد .  یو پف م خر

 ! اونو نداشت دنی... خب ، انتظار د ستادیا

 ریز یخونگ یبعد عطر خوش غذا یول



 و توجهش رو معطوف دیچیاش پ ینیب

 . کرد آشپزخونه

  

 محسن شد ، رفت سمت الیخ یب

 ! دیو بعد ... اونو د آشپزخونه

 یرو ... همه  زشیرو ! ... آرام عز آرام

 اومد نفس ادشیرو ! ... تازه  شیزندگ

 ! بکشه یقیعم

 غرق در افکارش ، متوجه ورود فراز آرام

 با شوییبلند و خرما یبود . موها نشده

 رنگ پشت سرش جمع ییطل یپسیکل

 بند آشپزخونه رو بسته شیبود ، پ کرده



  

 یرو جاتیو مشغول خرد کردن سبز بود

 و لیاص یکار ... به طرز چشم نواز تخته

 ! دیرس یبه نظر م ساده

 !آرام ؟ -

 یبود ... انگار باور نم فیفراز ضع یصدا

 یباشه ! انگار فکر م یکه آرام واقع کرد

 موجود از جنس خواب و نیکه ا کرد

 ! الهیخ

  

 به دیو چرخ دیدست از کار کش آرام

 ! داشت ییبایز ی... چه چشم ها طرفش



 چشم ها نیا نکهیا یداد برا یجون م فراز

 ! کنند نگاهش

 ! ریسلم ، صبح بخ -

 شیشونیکرد ، پشت دستش رو به پ یمکث

 : ... بعد ادامه داد دیکش

 ! ریالبته ... ظهر بخ -

  

 ... کوتاه ، ناباور !  دیخند فراز

 : گفت فراز

 ! دمید یانگار داشتم خواب م شبید - 

 داریب ی! وقت یبود کنارمخوابم  یتو

 یم وونهی... داشتم د یستین دمی، د شدم



 ! ی! ... فکر کردم رفت شدم

 !کجا ؟ -

 که ییدونم ، هر جا ! ... هر جا ینم -

 ! من نباشه شیپ

 ینرفتم ... دارم ساالد درست م ییجا -

 . میناهار مهمان دار ی! برا کنم

 ؟ یک -

 ... ارمغان زنگ زد حالت رو بپرسه -

 دونستم تا تو رو ینگرانت بود . م یلیخ

  

 شه ... منم فکر کردم با ی، آروم نم نهینب

 که داره استرس براش خوب یطیشرا



 ... ، گفتم ستین

 که آرام در یطیشرا یبه کلمه  یحت فراز

 ارمغان گفته بود ، توجه نکرد ... فقط مورد

 متیدست هاشو گرفت و اون با مل مچ

 آشپزخونه . آرام یبه سمت صندل کشوند

 یصندل یرو یگارد و مقابله ا چیه بدون

 زیم یدستش رو رو یو چاقو نشست

 . . فراز مقابل پاهاش زانو زد گذاشت

  

 دونم یم ی، ول ادی ینم ادمیدرست  -

 ! کردم تتی... اذ شبید

 : آرام ... فراز ادامه داد سکوت



 ... ! آرام جانم دی... ببخش دیببخش -

 ! دلم زیعز دیببخش

 لبش رو گاز گرفت . نگاهش یگوشه  آرام

 : دست هاش بود . فراز دوباره گفت به

  

 یچقدر دوستت دارم ! وقت یدون ینم -

 ! شم یکنم ... از خودم متنفر م یم تتیاذ

 ... که برات رهیگ یمن ... فقط لجم م یول

 ! ستمین مهم

 !منو آرام ؟ یبخش یم -

  

 چیشه ... ه ینم دهیدونست که بخش یم



 مطمئن بود که آرام با  ینداشت ! تقر یدیام

 یتو زویدستش ... همه چ ریزنه ز یم

 گه ازش یزنه ! باز بهش م یم سرش

 ستین دنیبخش قیگه که ال ی... م متنفره

! 

 آرام سرش رو باال آورد و نگاه دوخت یول

 : چشم هاش ... و گفت به

  

 بهش گهی! د دمتیباشه فراز ... بخش -

 ! نکن فکر

 و مات شد ...  شیکامل  ک فراز

 : گفت هاش در چشم رهیآرام خ



 ، صورتت رو ریبرو باال ... دوش بگ -

 کن ، لباس مرتب بپوش ! منم اصلح

 لباس عوض امیکارام تموم بشه م یوقت

 !کنم ! باشه فراز جان ؟ یم

 جان ؟! ... فراز نرم پلک زد ، انگار فراز 

 . بود یقو یجاذبه ا ریتأث تحت

 رفتار یجور هیشه آرام ! تو  یباورم نم -

 یچیم و هگیج... انگار من هنوز  یکن یم

 ! ستین یواقع

 : گفت آرام

  

 بار کیاگه  ی! ول یستین گیجنه ...  -



 ! کشمت ی... خودم م یکن گیج گهید

 آشپزخونه رو یچاقو دیتهد یبه نشونه  و

 فراز فشرد . فراز یگونه  یو رو برداشت

 . دیهاشو بست و کوتاه خند چشم

 سالن یبلند محسن از تو یسرفه  یصدا

 ، نگاه پر دیآرام باال پر یشونه ها ...

  

 به پشت سرش انداخت و بعد یاسترس

 : گفت

 ! برو بس کن فراز ... برو ! -

 ... یخوش نهمهیقانع شده و منگ از ا فراز

 یبار آخر دست آرام رو گرفت و رو یبرا



 زد . بعد از اون بدون یبوسه ا مچش

 صحبت از آشپزخونه خارج یکلمه ا گفتن

 . شد

  

 دست هاشو درهم گره زد و تند نفس آرام

 . بود شیآت کپارچهی... تمام تنش  دیکش

 فراز و محسن یگفتگو یتونست صدا یم

 براش مهم یسالن بشنوه ، ول یاز تو رو

 . حرفاشون نبود

*** 

 مقابلش نشسته بود یصندل یرو محسن

 یاول گارِ یبود و س نیینگاهش رو به پا ...



 شد . آرام جرعه یانگشتانش دود م نیب

 بود که دهیاز شکلت داغش رو نوش یا

 : شروع کرد به حرف زدن محسن

  

 ، امرزیآقام خدا بده ساله بودم که  -

 من و مادرم رو گرفت و آوردمون دست

 تیهر سه مون اذ لیاوا ادمهی.  تهرون

 . آقام میکم کم عادت کرد ی، ول میشد

 خونه باغِ  کی دارِ یکرد ... شد سرا دایپ کار

 ... کارش هم سخت نبود ! گشت و بزرگ

 به درختا یداشت هر روز ... گاه یگذار

 نگهبان غذا یبه سگا ی، گاه دیرس یم



 سر سفره ومدیم یلقمه نون هیداد .  یم

 هم ته باغ بود کی... دو تا اتاِق کوچ مون

 از سر لطف و یتاج خانِم حاتم نیریش که

 ! گذاشت سر پناهمون باشه مرحمتش

  

 گاریسکوت ... س یهم چند لحظه ا باز

 شیجعبه در آورد و با آت یرو از تو یدوم

 روشن کرد . آرام نگاه کرد به یقبل گاریس

 ... و بزرگ اون یقو یدست ها لرزش

 ! حالش خوش نبود انگار

 هیآقام اسمش محمد جعفر بود ...  -

 ... بد اخلق بود ، اهل معاشرت نبود خرده



 و دیکش یم ژهیاشنو و تیحرف و شکا یب

 کرد . بر عکس اون ، مادرم یم کاراشو

  

 یلی... جوون و لوند و شلوغ ! خ ستاره

 بود ! خوشگل تر از تو و ارمغان و خوشگل

 هی! ...  دمیکه به عمرم د یا گهیزن د هر

 یموها شهی... سر به هوا بود ! هم ییجورا

 ... ! شد یم دهید یروسر ریاز ز اهشیس

 که دل آدم یجور هی...  دیخند یم بلند

 یراه م ی! وقت دیلرز یاش م نهیس یتو

 گرفت باال تا یذره م هیدامنشو  رفت

 از یسال ستیبشه ! ... ب دهیپاش د قوزک



 ! جوون تر بود آقام

  

#۴۲۷ 

 پر پشتش ِش یبه ر یکرد و دست یمکث

 . ... انگار واقعا  حالش خوش نبود دیکش

 ماگش سفت یانگشتاشو دور بدنه  آرام

 : دیو پرس کرد

 ؟ ارمیبراتون آب ب -

 : بود ، گفت دهیانگار صداشو نشن محسن

  

 مادرمون رو یرو نیا چوقتیفراز ه -

 ... کنه که یم ییفکرا نیهم ی، برا دیند



 ! ادمهی! من همه رو خوب  دمیمن د یول

 ! ... خودمو ، هم هرمز رو یننه بابا هم

 ... تاج خانم بود نیریپسر بزرگ ش هرمز

 ! داماد بود ، گل سر سبد خانواده تازه

 داشت ... خوب ییبود ، بر و رو جوون

 بود که یی! از اون مدال دیپوش یم لباس

 ... ! مادر منم ادیخوششون م یلیخ دخترا

 ... خب

  

 ! هم سکوت ... حرف زدن سختش بود باز

 بودن و حنجره شهیکلمات خرده ش انگار

 . کردن یم یرو زخم اش



 نهیس یقفسه  یآرام گاپ گاپ تو قلب

 تاب و منتظرش ی... نگاه ب دیکوب یم اش

 . محسن رو نشانه گرفته بود دهان

 اطیح یروز ... مادرم تو هی ادمهی -

 مشغول پهن کردن رخت بود ... که یپشت

 ستادیاول ا یپله  ی، رو رونیاومد ب هرمز

  

 یچیمشغول تماشا کردن مادرم شد ... ه و

 . ، فقط نگاهش کرد و بعدم رفت نگفت

 ماه بعد ... عق و عق مادرم بلند شد چند

... 

 شروع کرد به سرفه کردن . روشو از هوی



 دهانش یبرگردوند و دستش رو جلو آرام

 یو خشک و بلند و تموم ناشدن گرفت

 . کرد سرفه

 یوانی. ل دیتند و دستپاچه از جا پر آرام

 پر کرد خچالیو از آب سرد کن  برداشت

  

 گهیبعد به طرف محسن گرفت . حاال د و

 ی... از فکرها دیلرز یاون هم م یدستا

 خورد یسرش چرخ م یکه تو یمسموم

. ... 

 یآب رو گرفت و جرعه ا وانیل محسن

 ی... سرفه اش قطع شده بود ، کم دینوش



 : دیبهتر شد . آهسته پرس حالش

 ! ... عروس خانم یساکت -

  

 ... جمع شدن زیم یآرام رو یانگشتا

 یزد که صداش تو یانقدر تند م قلبش

 : بود . گفت دهیچیهاش پ گوش

 !فراز ... نامشروعه ؟ -

#۴۲۸ 

 نیشد از گفتن ا یته دلش خال بلفاصله

 کرده یبزرگ نیکه توه دی... ترس کلمه

  

 یبه محسن بر بخوره ... ول دی... ترس باشه



 . ... محسن سرش رو آروم تکون داد یوقت

 . ... دنیآرام شروع کرد به لرز یزانوها

 نشست و دستاشو یصندل یلبه  یرو

 به رهیزانوهاش مشت کرد و خ یرو

 . ... کف آشپزخونه یها کیسرام

 ! بود بیتونست باور کنه ... براش عج ینم

 یبچه  کی یبود ! فراز حاتم محال

 که داشت یبود ؟ با اونهمه غرور نامشروع

  

 بود ، یا گهیمرد دمادرش در عقد  ! ...

 !اونو از هرمز باردار شد ؟ یوقت

 یکرد معنا یبود و حس م جیگ آرام



 فهمه . محسن یرو درست نم کلمات

 . زد یکرد و پوزخند تلخ نگاهش

 یعروس خانم ؟ ... بهش فکر که م هیچ -

 !شه ؟ ی... چندشت م یکن

 !بود ؟ ازار و اذیت کی -

  

 یبوده ، ول ازار و اذیت کیفراز مطمئنه که  -

 ی! اگه م ستمی... نه ، مطمئن ن من

 خدا قسم یه ، به خداوندازار و اذیت دونستم

 زیهمه چ یسر هرمِز ب یشهرو رو نیا

 ... کردم یکردم ! زجر کشش م یم خراب

 ! به تک دمیکش یرو به گند م ناموسش



 یحاتم یکه از خانواده  ییزن ها تک

 ... یکردم ! ... ول یم ازار و اذیت بودن

  

 گرفتن . سر یفیآرام لرزش خف یها شونه

 برد و نگاِه مبهوتش رو دوخت به چشم باال

 . محسن یها

 دیترس یبود که فراز م یزیچ نیا -

 نامشروعه نکهیبهم گفته باشه ؟ ... ا باباش

! 

 شد رهیکرد و با دقت خ زیچشم ر محسن

 یآرام ... انگار که م یچهره  کِ یمیم به

 : ... گفت رهیمچش رو بگ خواست



  

 !نه ؟ ایحق داشت بترسه  -

 دیدونست با ی، نم دیکش ینفس تند آرام

 تر از اون جینه ! هنوز گ یبگه ... ول یچ

 احساسش رو بشناسه قا  یبود که دق یزیچ

 مطمئن بود فرازو به خاطر نامشروع یول ...

 دونه ... مطمئن بود یمقصر نم بودنش

 نقطه ضعف بر نیاز ا ستیقرار ن چوقتیه

 . استفاده کنه هشیعل

  

 ... ارمغان هم -

 : دیبه سرعت وسط حرفش پر محسن



 ! نه ... ارمغان نه ! فقط فراز -

 شد ؟ یبعد چ -

 . مادرم شروع شد یها یبعد ... افسردگ -

 هیحرف شد ... کم اشتها ... مدام گر کم

 ! کرد یم

  

 هیچرا افسرده بشن ؟ ... اگه واقعا   -

 ... نبوده اذیتازار و 

 یم داریخواب خوش ب هیاز  یآدما وقت -

 ... نبوده یواقع یچیه ننیب ی، م شن

 ... !! نه ؟ گهیشه د یگرفته م حالشون



 گذشته یمادرم و هرمز چ نیدونم ب ینم

 ... دونم ... خب یم یول ...

  

 شوهر یزن نکهیکرد . ا یدرک م آرام

 هم بستر یا گهیباشه و با مرد د داشته

 یزن نکهیا یکرد ... ول یرو درک نم بشه

 داشت یستاره شوهر یو شاداب ییبایز به

 دیسال مسن تر از خودش ... شا ستیب

 داستانِ  نیا یهم حق داشت تو اون

 ! کثافت

 : ادامه داد محسن

  



 بارها تلش کرد بچه رو قبل از ادمهی -

 ! ... سقط کنه ادیب ایبه دن نکهیا

 خواست فرازو سقط کنه ؟! ... قلب یم

 ! دیکش ریت آرام

#۴۲۹ 

 یاومد ... افسردگ ایبعد هم که به دن -

 تر شد ! فراز دو ضیشد ! مر شتریب مادرم

 ... بود که از مدرسه اومدم اتاقمون روزه

  

 بالش گذاشته یمادرم رو گرفتم ، وقت مچ

 ... صورت نوزاِد طفل معصوم یرو بود

 : دیگرفت . آرام پرس بغض



 ؟ دیپدرتون نفهم -

 سرش رو به چپ و راست تکون محسن

 : داد

 ! بود که بفهمه یزیساده تر از اون چ -

  

 هرمز کجا بود ؟ -

 یرفت ، م یخودش ! ... م یسر جا -

 نیکرد از ا ی... اون هم فرار م اومد

 یکه فراز پسرشه ! فقط وقت تیواقع

 ... دیتاج خانم فهم نیریش

 هم فشرد و یکرد ... لب هاشو رو یمکث

 : . آرام گفت دیکش یقیعم نفس



  

 کرد که فیمن تعر یبار برا کیفراز  -

 ! بزرگش اونو دوست داشته مادر

 کی!  لینه اون اوا یدوست داشت ... ول -

 که گذشته بود ، دستور داد مادرم یماه

 یتا بهش چشم روشن ششیرو ببره پ بچه

 ... بده

 . کیستریلخ و ه... ت دیخند

  

 اش رو ... چشمش افهیق یدید یم دیبا -

 ! درسته دیبه بچه افتاد ، بلفاصله فهم که

 پدرشون هیشب شتریگن بچه ها ب یم که



 نیفراز ع یشن تا مادرشون ، ول یم

 ها بود ... صورت هرمز رو داشت و یحاتم

 که هینجوریستاره رو ! ا یچشما رنگ

 ... رهیبگ شیخدا مسخره باز یوقت

 : با درد چشم هاشو بست آرام

  

 یآقا محسن ... آقا محسن خواهش م -

 کنم ازتون ی... خواهش م دی! کفر نگ کنم

! # 

۴۳۰ 

 سکوت کرد . باز هم دست برد محسن

 برداشت و گارویس نیجعبه و سوم یتو



 دیرو فرو بلع ظشیکرد ... دود غل روشن

 یهاش ... نگاه دوخت به نقطه ا هیر یتو

 . سر آرام پشت

  

 تاج نیریکه گذشت ... ش یهفته ا کی -

 گرفت و آقام رو از یبهانه ا خانم

 خونه اش اخراج کرد . بعد هم یداریسرا

 هی می. ما هم رفت میداد از اونجا بر دستور

 شهر ... بابام بعد از نییپا کیکوچ ی خونه

 دایکار پ یرب ساز یکارخانه  یتو یمدت

 شبا یبد شد ... بعض مونی. وضع مال کرد

 ی! بچه ونگ ونگ م میدیخواب یم گشنه



 ... مادرم از غصه و یاز گرسنگ کرد

 یخشک شده بود ، نم رشیش یافسردگ

  

 ! کنه ! براش مهم هم نبود رشیس تونست

 ! اومد ایدو سال هم ارمغان به دن بعد

 نگفت ... داشت به اون نوزاد یزیچ آرام

 چیکرد که ه یفکر م یا چارهیو ب گرسنه

 سرش پر ینداشت . تو ایدن یرو تو یکس

 اون بچه شده بود . دوست ی هیگر از

 یگرفت و م یاون بچه رو بغل م داشت

 داد یبغلش تکون م یتو نقدریو ا دیبوس

 ! تونست یکاش م ی... ا دیخواب یم تا



  

 ... شده بود دیصورتش مثل گچ سف رنگ

 : با محبت گفت محسن

 نیخرده از ا هی!  ستیحالت خوب ن -

 ! یرو بخور ، بهتر بش وانتیل یتو شکلتِ 

 و دیاز شکلت داغ رو نوش یجرعه ا آرام

 مهیو ن نیریش عِ یرو همراه با ما بغضش

 . فرستاد نییپا گرم

 شد ؟ یبعد چ -

  

 گذشت ، یم ی! زندگ یچیبعدش ... ه -

 ! حالت ممکن نیو مزخرف تر نیبدتر با



 خونه بودن که یدو تا بچه تو گهید حاال

 کردن ! مادرم افسرده و یونگ م ونگ

 ... شدن یم زونشیبود ! بچه ها آو یروان

 یوقتا چند ساعت یشد ! بعض یم یعصبان

 رفت یکرد و م یرو به امان خدا ول م اونا

 آشپزخونه ! من از ایاتاق  یتو دیچپ یم

 نیمراقب ا دیگرفتم که با ادیوقتا  همون

 ! رنیم ی، واگرنه م دیبچه باشم ... با دوتا

 فراز پدرمو در یآروم تر بود ... ول ارمغان

  

 شد ، یم زونیآورد ! از دامن مادرم آو یم

 کنه تا یکار هیکرد  یم یسع یه



 ... تونست یرو جلب کنه ! نم توجهش

 یمادرمون م یشد ... موها یم یعصبان

 شکست ... بعد از ی، گلدونا رو م دیکش

 که یخورد ! سه سال یکتک م آقام

 کارخونه از ارتفاع پرت ی... آقام تو گذشت

 مواجب رهیج هیو مرد ! بعدش  شد

 یدادن که کفاف زندگ یبهمون م یزیناچ

 داد ! از همون وقتا رفتم سراغ ینم رو

 نیدونستم تا گرگ نشم ، ا ی... م خلف

  

 ! از مادرمون هم ستیدرست بشو ن وضع

 ! کرده بودم دیام قطع



 اومدن دنبال یک یحاتم یخانواده  -

 ؟ فراز

 کیهفت ساله بود به گمونم ...  یوقت -

 در خونه مون رو زدن . مادرم درو باز روز

 تاج خانم اومد تو ! بچه ها نیری... ش کرد

 وسط خاک و خل دست و پا اطیح یتو

 توله سگ ولگرد هی نیزدن ! فراز ع یم

  

 کی یتاج خانم حت نیریبود ! ش فیکث

 هم حرف نزد با مادرم ... فقط دست کلمه

 ! رو گرفت و با خودش برد بچه

 نکرد ؟ نخواست یکار چیمادرتون ه -



 !اش رو نگه داره ؟ بچه

 یب یدونست ... ستاره  یم دیچند بع هر

 نامشروعش یتونسته بود از شر بچه  رحم

 یم یبشه ! البد احساس خوشبخت راحت

 : زد ی! محسن پوزخند کرد

  

 هفته بعد کینکرد ... فقط  یکار چیه -

 یکرد و مرد ! ... به گمونم خودکش تصادف

 به من و یخوب ی هی! ... بهرحال ، د بود

 ! دیرس ارمغان

 احساس در مورد مرگ مادرش یب چقدر

 آرام ارتعاش یزد ! شونه ها یم حرف



 رو گارشیگرفت . محسن ته س یفیخف

 زد به هی... تک یگاریس ریز یکرد تو پرت

  

 چشم هاشو با یو گوشه  شیصندل یپشت

 : دی. آرام باز پرس دیمال یخستگ

 یشد ؟ فرازو دوباره ک یبعدش چ -

 ؟ نیدید

 فراز ؟ یبه داستان زندگ یعلقمند شد -

 ؟ یانجام بد یبعدا  براش کار قراره

 کرد ... بعد صادقانه یمکث کوتاه آرام

 : گفت

  



 ! تونستم یکاش م یا -

 که یهست ی! ... تو تنها کس یتون یم -

 ! یانجام بد یکار یتون یم

#۴۳۱ 

 یجا خورده بود ، انگار از خلسه ا آرام

 خورد و بعد یشده باشه ... تکون خارج

 عقب نشست . محسن بر عکس اون یکم

  

 و قی... نگاِه عم زیم یخم شد رو یکم ،

 آرام یچشم ها ینفوذش رو دوخت تو پر

 : ادامه داد ...

 از خوامیعروس خانم ... من نم نیبب -



 فراز یسو استفاده کنم و برا احساساتت

 بچه نیبخرم ... چون ترحم به درد ا ترحم

 زایچ نیخوره ! اگر هم فراز بفهمه ا ینم

 یعصبان یسگ شکار نیبرات گفتم ع رو

 تو باش و وجدانت ... تا یشه ! ... ول یم

 ایدن نیا یآدما تو یهمه  یفکر کرد حاال

  

 ... !انجام بدن ؟ نکهیا یدارن برا یرسالت

 باشه ... که فرازو نیرسالت تو هم دیشا

 ! یبد نجات

 یچ دیگرفت ... با یتکه و پاره نفس آرام

 پاتک خورده یآدم ها هیگفت ؟! شب یم



 ی... محسن چ جیو گ جیو گ جی... گ بود

 خودش ؟! ... فکر یگفت برا یم داشت

 آرام متولد شده تا فراز رو خوشبخت کرده

 !؟ کنه

  

 ! کرده یفراز ... در حق من بد -

 آدما یاشتباه کرده ... آدم بوده ! همه  -

 ! کنن یم اشتباه

 ... اشتباهات پشت سر همش -

 : سرش رو تکون داد محسن

 ! ضهی! مر ستی... سالم ن هیفراز آدم بد -

 کرده اون یکه مادرش بارها سع یبچه ا از



  

 ؟! من امشب قلب یدار ی، توقع چ بکشه

 هی!  یباز کردم تا بفهم شتیپسرو پ نیا

 کاریبرات چ نیبه سمتش بردار ... بب قدم

 ! کنه یم

 نبود که یتینگفت ... در موقع یزیچ آرام

 با محسن بحث کنه . چند ادیز بخواد

 خودش احساس ییتنها یتو شیپ ساعت

 درون قلبش یشمع یبود شعله  کرده

 فراز رو یشده ... و حاال که کودک روشن

 تونست از نفرت ینم گهیدونست ... د یم

  



 تیحداقل به قاطع گهیبزنه . نه د حرف

 . قبل

 ی... جعبه  دیکش یقینفس عم محسن

 برداشت و زیم یو فندکش رو از رو گاریس

 یجا بلند شد . نگاه آرام هنوز هم رو از

 محسن رو یجا مونده بود ... بعد صدا زیم

 : دیشن

 ! فرازو دوست داشته باشه عروس خانم -

 یاندازه  ایدن یتو یکس چیباور کن ه ...

 ! ستی، نفسش بند نفست ن اون

  

 نفس رو تنها یبعد رفت ... و آرام ب و



 . ... گذاشت

*** 

 ظهر بود که ارمغان و یدو ساعت

 اومدن به خونه شون .  همسرش

 ینبود . همه سع یچیه گهیاز اون د بعد

 رفتار کنن و وانمود کنند یکردن عاد یم

 یمعمول ی. حرف ها فتادهین یاتفاق چیه

 کسل ییزده شد و ناهار در فضا نشونیب

 . و خواب آور صرف شد کننده

  

 یقسمت اون روز ، وقت نیتر جیمه دیشا

 غذا حالت تهوع زیم یکه ارمغان پا بود



 .که اون بارداره دنیو برادرهاش فهم گرفت

 نگاه مات و مبهوت فراز رو از دست آرام

 خبر رو از دهان افشار نیا ی... وقت نداد

 گرفت که انگار اصل   ی. حالت دیشن

 بعد با چشم غره ینشده بود . ول خوشحال

 کرد با یمحسن به خودش اومد و سع ی

  

 نشون بده یخودش را عاد یکوتاه کیتبر

 . هر چند موفق نشد ...

 هشت شب بود که آرام فارغ از همه ساعت

 زانو نیآشپزخونه اش ... کف زم یتو یچ

 یرو تو فیکث یبود و ظرف ها زده



 . دیچ یم ییظرفشو نیماش

 . بود که مهمونا رفته بودند یساعت دو

 آرام به شدت یسر شب بود ، ول هنوز

 خواست یکرد . م یم یخستگ احساس

  

 چه زودتر کارهاشو سر و سامون بده و هر

 . بره و بلخره بخوابه بعد

 آشپزخونه اومد و آروم نگاهش یتو فراز

 . کرد

 ؟ زمیعز یکمک الزم دار -

 دهانش گرفت و یدستش رو جلو آرام

 : ... پاسخ داد دیکش یا ازهیخم



  

 ... رم یو م نمیچ ینه ، فقط ظرفا رو م -

 ! ادیخوابم م یلیخ

 : . فراز گفت یا گهید ی ازهیباز هم خم و

 ! بذار من انجام بدم ... تو برو بخواب -

 ... سرش رو به چپ و راست تکون داد آرام

 نمونده بود تموم بشن ظرف یزیچ گهید

 و ستادی. فراز همون وسط آشپزخونه ا ها

 نگاهش رو ینیکرد ... آرام سنگ نگاهش

  

 خسته اش یشونه ها یتونست رو یم

 یقفسه  یرو تو یکنه . بشقاب احساس



 : دیپرس اطیگذاشت ... و با احت نیماش

 یی... قراره دا نکهیاز ا یخوشحال نشد -

 ؟ یبش

 : زد یپوزخند فراز

 ! ستیمن مهم ن یخوشحال -

  

 خب ی! ... ول ستیالبته که مهم ن -

 یخوشحال م تایموقع نیا یآدما تو شتریب

 ! شن

 سکوت کرد ... بعد یچند لحظه ا فراز

 رو عقب زیپشت م یها یاز صندل یکی

 و نشست . آرام نگاهش به ظرف دیکش



 یهمه  یبود ظاهرا  ... ول فیکث یها

 . فراز شیپ حواسش

 ! وحشتناکه نیاز نظر من ... ا -

  

 !چرا ؟ -

 به یموجود نکهیفکر ا یدونم ، ول ینم -

 نیا یبچه تو کی یدفاع یو ب یفیضع

 ! رها بشه ... وحشت آوره فیکث یایدن

 گونه اش رو از داخل دهانش گاز آرام

 زد ، ی. چشم هاش دو دو م گرفت

  

 خواست سر ی... نم دیلرز یم انگشتاش



 رو یفراز شک ببره که اون همه چ یسوزن

 ینم یدونه . ول یمورد گذشته م در

 . رهیزبونش رو بگ یجلو تونست

 روچرا رها بشه ؟ ... اون پدر و مادرش  -

 ! داره

 : زد ... گفت یپوزخند تلخ فراز

 ! آره خب ... پدر و مادرش رو داره -

  

 لحن فراز سوخت . نفس یدلش برا آرام

 حواس باز هم دست یو ب دیکش یقیعم

 زیت یبه سمت ظرف ها که نوک چاقو برد

 انگشتش خورد و پوستش رو خراش به



 . داد یکیکوچ

 ... آخخخ -

 یرو باال آورد و انگشتش رو تو دستش

 فراز به چه دیگرفت . نفهم مشتش

  

 خودش رو به اون رسوند و یسرعت

 . گرفت دستاشو

 !؟ یشد یدستت رو ... چ نمیبب -

 ! الیخ ی! ب ستین یزیچ -

 نیبازوشو گرفت و اونو از زم ریفراز ز یول

 واقعا  نگران دیرس یکرد ... به نظر م بلند

 کرد ... گفت ی! انگشت آرام رو وارس شده



: 

  

 نی... برو بخواب ! ا ادیخوابت م یوقت -

 ! ندارن یکه تموم یلعنت یها یکار زیتم

 ؟ یمهمون دعوت کرد یچ یاصل  برا ...

 ! یکرد یاستراحت م دیبا امروز

 به رهینفس لرزونش رو فوت کرد و خ آرام

 . فراز ... بزاق دهانش رو قورت داد صورت

 سر بلند کرد و بعد نگاهش با نگاه فراز

 . ... آرام درهم شد بیعج

  

 نگفتند ... در یچیهر دو ه یلحظات یبرا



 دست هم یمحض ، دستاشون تو سکوت

 یکردن به چشم ها یفقط نگاه م ...

 قیعم یجاذبه ا ری. آرام تحت تأث گهیهمد

 خودشو ریتونست انعکاس تصو ی... م بود

 لب اریاخت ی... ب نهیفراز بب یچشم ها در

 : حرف زدن باز کرد به

 ... در یگفت یم ییزایچ هی...  شبید -

 ... اون شب مورد

 فراز یگلو بکیلحظه مکث کرد ... س چند 

 . ... دیغلت نییو پا باال

 گفتم ؟ یم یچ -

 یزیچ یکه ... بهم دروغ گفت یگفت یم -



 اون ی... گفت ادتهی ی! گفت ستین ادتی

 !؟ یگفت ی! ... راست م ادتهی شبو

  

 نگفت ، و آرام یزیچند لحظه چ یبرا فراز

 یبهش ... نم رهیتاب و منتظر خ یب

 براش مهم بود که پاسخ یچرا ، ول دونست

 از زبان فراز یاریسوال رو در هوش نیا

 نبود ادشی ایبود ...  ادشی نکهی. ا بشنوه

 یخواد چه پاسخ یدونست دلش م ینم ...

 رو بشنوه قتیخواست حق ی، فقط م باشه

. ... 

 : انجام فراز سکوتش رو شکست سر



  

 !نباشه ؟ ایباشه  ادمیبرات مهمه که ...  -

 خش دار و دو یبیاز احساس عج صداش

 شده بود ... تمام بدن آرام نبض گرفت رگه

. 

 ! برام مهمه که ... دروغ نشنوم -

 رو زایچ یلیدروغ نگفتم بهت ... واقعا  خ -

 رو هم زایچ یبعض ی! ... ول ستین ادمی

 ! ادمهی

*** 

 گیجکاوه آفاق ...  یقهوه با صدا طعم

 ! بود کننده



 مکتین یکه آرام لم داده بود رو یاونطور

 ... کافه یکرد به پنجره  یو نگاه م یچوب

 و عکِس فنجون نییپا مهین یکرکره  با

 روشن و یمنظم تمیکه با ر یصورت نئون

 . شد یم خاموش

  

 داشتن یتیوضع نیدوستانش چن ی همه

 . خواب آلود یساکت ، و کم ...

 و اصرار آرام گرانیهم به دعوت د ایمیک

 به نظر یخجالت یبود ، هر چند کم اومده

 . دیرس یم

 دوستانه شون افتیبه خاطر ض نیلیآ



 کرده بود ... تا با لیروز کافه رو تعط نصفه

 . خوش بگذرونن هم

  

 یرو ی، کم دیکش یقینفس عم آرام

 جابجا شد و نگاهش رو با علقه مکتین

 کافه چرخوند ... در و کیسالن کوچ یتو

 و گلدون یچوب یها یو صندل یچوب وارید

 یپنجره ها ... فضا یپا کیکوچ یها

 بود ! با یو گرم و دوست داشتن کیکلس

 یلیخ نیلیکرد حتما  آ یفکر م خودش

 مکان نیبه حالشه که صاحب چن خوش

 ! هست یو عاشقانه ا دنج



  

 ییجا نیذهنش خودش رو مالک چن یتو

 تونست تمام عمرش یکرد ... م یم تصور

 و کتاب بخونه نهیبش زهایاز م یکی پشت

 ! ترجمه کنه ای

 هی! همه تون  نطوریخب ... پس که ا -

 ... دیخودتون دار یبرا یو کاسب کار

 ! فقط منم انگار علفتون

 : گفت هیعط

  

 ... یکه تو کرم کتاب بود یاون طور -

 نیشرکت ب کی یکردم تو یفکر م من



 یپخ خاص ای! ...  یمترجم شد یالملل

 ! خودت یبرا یشد

 : کرد دییتأ آرام

 ! نشدم یچیه -

 ... بهش انداخت یطنتینگاه پر ش ایمیک

 ذهنش شوهر پولدار یباز داشت تو البد

  

 ی... آرام ب دیکش یرو به رخش م آرام

 . دیخند اریاخت

 : دیپرس سحر

 بهمون ینگفت یچیآرام جون ... ه یول -

 یم کاریدو سه سال ! واقعا  چ نیا از



 ؟ یکرد

 یا شهیش یبا جا شمع یمشغول باز آرام

 . شد زیم یرو

  

 فرانسه ییجا هی! تا  یچیمن ... ه -

 رفتم ، بعد یسر کار م یمدت هی...  خوندم

 ! شدم ... ازدواج کردم کاریب باز

 ! ... باال انداخت یزد و شونه ا لبخند

 در مورد شوهرش ازش یبود کس دواریام

 : دیپرس سایپر ینپرسه . ول یزیچ

 اون روز بعد از استخر فرصت نشد اصل   -

 ؟ یبپرسم ... چند وقته ازدواج کرد ازت



  

 ! خب ... چند ماهه فقط -

 : دیپرس فاطمه

 !؟ هیاسمش چ -

#۴۳۶ 

  

 ... رد و بدل شد ایمیآرام و ک نیب ینگاه

 قبل با هم توافق کرده بودند در مورد از

 ینطورینگن . آرام ا هیبه بق یچیه فراز

 دیدونست با ینم یتر بود ! ول راحت

 ذهنش ینه ! تو ایکنه  یهم مخف اسمش

 : گفت ایمیکرد که ک یدو تا چهار تا م دو



 ! محمد کوروش -

 ! آرام گرد شد ی! ... چشم ها یاسم عجب

 نگاهش کردند ... که یجور هی دوستاش

  

 دوست داشت بلند شه و محکم بزنه آرام

 ! ایمیسر ک یتو

 : گفت سایپر

 !جان ؟ محمد کوروش ؟ -

 : گفت نیلیآ

 هیبوده  نهیدلش مد هیمادر شوهرت  -

 ! پاسارگاد دلش

  



 از همه شتریب ایمی... ک دنیشون خند همه

 و رهیخودش رو بگ یآرام نتونست جلو !

 کنار فنجونش رو پرت کرد کِ یکوچ قاشق

 یهمچنان م ایمی! ک ایمیطرف ک به

 : ! سحر گفت دیخند

 یتونم نظر خاص یدر مورد کوروشا نم -

 ! ممدا خوبن ی... ول بدم

 : ادامه داد هیعط

  

 ! ممدا خانواده دوستن -

 : مجبور شد اعتراف کنه آرام

 کنه ! اسم یم یداره شوخ ایمیک -



 ! فرازه شوهرم

 دم دستش بود تا بازم یا گهید زیچ کاش

 : گفت نیلی! آ ایمیکرد طرف ک یم پرتاپ

  

 تر شد ! مگه فرازا به سن دهیچیپ هیقض -

 !؟ دنیرس ازدواج

 : گفت سحر

 ! هنوز مهد کودک باشن دیفرازا االن با -

 باشه دهیکه به سن بلوغ رس یفراز اصل  

 ! تونم تصور کنم ینم رو

 : انداخت تیباز پاراز ایمیک

  



 ! ی... مثل  فراز حاتم گهیچرا د -

 گیج یشینما یچشماشو به حالت سحر

 : و گفت کرد

 ! اووف ... جون ! آره -

 انداخت که باعث ایمیبه ک ینگاه تند آرام

 دفعه واقعا  غلف کنه ... هر نیا ایمیک شد

 خنده اش رو یتونست جلو ینم چند

  

 خم شد زیم یبا علقه به رو سای. پر رهیبگ

 : دیپرس و

 ؟ تونیسر خونه زندگ نیرفت ای نینامزد -

 : گفت آرام



 ! مینگرفت یهنوز عروس -

 رک تر و بد دهن تر از شهیکه هم نیلیآ

 : راحت گفت یلیبود ... خ هیبق

  

 !نه ؟ ای یکه بهش داد نهیمنظورش ا -

 : غش کرد از خنده ... فاطمه گفت آرام

 ! هست ییخبرا هیانگار  -

#۴۳۷ 

 : دیمحکم به بازوش کوب هیعط

  

 فاطمه رو نیخجالت نکش ها ! هم -



 شکم هم هیداده ،  ریدل س هی...  نیبب

 ! کشه یهم خجالت نم یچکی! از ه دهییزا

 : دیباز پرس سحر

 ! نمیعکسشو بب -

 ... عکس از کدوم دیاز رخ آرام پر رنگ

 آورد ؟! بزاق دهانش رو یبراشون م یگور

  

 کرد یم یکه سع یداد و همونطور قورت

 : اش رو حفظ کنه ... گفت خنده

 ! عکسشو ندارم -

 شه ؟ عکس شوهرتو یواه ... مگه م -

 !؟ یندار



 یدروغگو چوقتیبگه ... ه یموند چ آرام

 : گفت ایمینبود ! ک یخوب

  

 ! رو خونه جا گذاشته لشیموبا -

 قیعم یگفت ... و آرام با نفس یآهان سحر

 بار کیانداخت .  ایمیبه ک ینگاه متشکر ،

 : دردش خورد ! فاطمه گفت به

 یما رو دعوت کن یخوا یآرام ... نم -

 می... بگ میات ؟ باز دور هم جمع بش خونه

 ! مینیشوهرتو بب ی... عکسا میبخند

  

 خواست ، یسکوت کرد ... نم یطوالن آرام



 رو وارد یتونست ! دوست نداشت کس ینم

 کنه . هنوز پدر و شیخصوص یزندگ

 فراز دعوت نکرده یرو به خونه  مادرش

 خواست دوستاش رو ی... و دلش نم بود

 دعوت کنه . از سوال و جواب شدن هم

 مجبور بشه در مورد نکهیبود ... از ا متنفر

 نداشته شون دروغ بگه ... در مورد یعکسا

 مشترکشون دروغ بگه ! خسته ریغ یزندگ

 ... رو نداشت زایچ نیا ی... حوصله  بود

 . دوستاش نداشت شیپ حداقل

  

 شده بود که سحر گفت یطوالن سکوتش



: 

 ی! فکر نکن کهیتازه ... تولدت هم نزد -

 ! رفته ها ادمونی

 : دیکف دستاشو بهم کوب سایپر

 ، برات ریآخ جون ... آره ! تولد بگ -

 ! میاری یقشنگ م یکادوها

  

 : ... . آرام لبخند زد یبا چشمک و

 یم یچ نمیبب دیدونم ! با یخب ... نم -

 ! شه

 : گفت سحر



 هنوز نرفته گهیبچه ها ... م دیاصرار نکن -

 مامانش هم ی! خونه  شیخونه زندگ سر

 ! ما رو دعوت کنه ستیراحت ن دیشا

  

 : گفت نیلیآ

 ! برا من راحت ستیغلط کرده راحت ن -

 کنم به خاطر شما توله لیکافه رو تعط بود

 !؟ سگا

 دست یتو دیمحکم کوب یکی فاطمه

 عقب یجور هیخودش رو  نیلی... آ نیلیآ

 . باز نییپرت شد پا شیکه از صندل دیکش

 . ... یدسته جمع یخنده  یصدا هم



  

 یها یاز اون باز هم حرف ها و شوخ بعد

 دخترانه ادامه داشت ... هر چند یپروا یب

 گهیکرد که د یخدا رو در دل شکر م آرام

 . ... ومدین ونیاز فراز به م یحرف

*** 

#۴۳۸ 

*** 

 از ایمیهفت بود که آرام و ک کینزد ساعت

 اومدن . آرام بند کوله اش رو رونیب کافه

  

 به یشونه اش جابجا کرد ... نگاه یرو



 انداخت که داشتن قدم به نیلیآ ی کافه

 : شدن ... بعد گفت یازش دور م قدم

 ؟ حاال ایمیشد ک یچ یدی... د یوا یا -

 !کنم ؟ کارشونیچ

 . چشم نگاهش کرد یاز گوشه  ایمیک

 دوست نداشت اونو سرزنش کنه ، واقعا  

 : گفت یول

  

 نیا یتون یبهت گفته بودم آرام ... نم -

 از اول راستش دی! با یرو پنهان کن هیقض

 ! یگفت یم رو

 ! رفت یگفتم ؟ ... آبروم م یم یچ -



 ره اگه دوستات بدونن یآبروت م -

 ؟! عجبا ! بر عکس ، هیفراز حاتم شوهرت

 ! یره بفهمن تو زنش یفراز م یآبرو

  

 . آرام دیخند زیر زیخودش ر یشوخ به

 یلبش رو گاز گرفت و با ناراحت ی گوشه

 گفت . در یراست م ایمیکرد ... ک نگاهش

 ینبود ... ول یآبرو بر زیبا فراز چ ازدواجش

 نداشت یبود که آرام حس راحت نیا هیقض

. 

 ییجا یرستوران یبرمشون کافه ا یم -

 ! کنم یمهمونشون م ...



  

 فکر یها ... ول لتهیم یبازم هر جور -

 نیهم درست بشه ! ا ینطوریا نکنم

 کنجکاون در مورد شوهرت یلیخ دوستات

 ی! عکس ازت م ارنیم شیباز حرفشو پ ...

 ؟ یبگ یخوا یم یدفعه چ نی! ا خوان

 فرمت شده تیگوش یبگ یخوا یم

 !رفته ؟ عکسات

 بود ... آرام دوست داشت ایمیبا ک حق

 دیکش ینیو غمگ قیبزنه ! نفس عم غیج

 : افتاده ... گفت نییپا یبا شونه ها و

  



 !بکنم ؟ یپس چه غلط -

 : زد و دست اون گرفت یلبخند ایمیک

 برات بر یفکر هیحاال غمبرک نزن ...  -

 ! میریبگ یتاکس ای! ب گهید میدار یم

 . به راه افتادن ابونیدو به سمت خ هر

 . گفت ینم یزیفکر بود و چ یتو آرام

 یو تاکس ستادیا ابونیکنار خ ایمیک

  

 یصندل یگرفت ... بعد هر دو رو دربست

 ینشستن . آرام هنوز هم تو نیماش عقب

 : گفت ایمیکز کرده بود ... ک خودش

 برات دارم ... اگه قبول یشنهادیپ هی -



 ! یکن

 : سر چرخوند طرفش آرام

 ؟ یچ -

  

 ... خونه ات یتو ریتولدت رو بگ -

 ! کن دعوتشون

 هیچشماش رو بست و سرش رو تک آرام

 : به عقب زد

 ! ... نه یوا -

 کافه ی... تو نیبه خدا بهتره برات ! بب -

 ی... ازت سوال م ادی، حرف وسط م دیباش

 ی، م یریخونه ات تولد بگ ی! تو پرسن



  

 هی...  یبرقص ی... بزن یبذار یقیموس یتون

 ! یسرشونو گرم کن یجور

 ؟ یچ ارمیازدواجمو ب یاگه بگن آلبوما -

 ! نداده لیتحو هیبگو هنوز آتل -

 تر به قیبود ! آرام عم یخوب فکر

 : داد حیتوض ایمیفکر کرد ... ک شنهادشیپ

  

 مدت هم سه چهار تا عکس نیا یتو -

 واقعا   گهی... که اگه د ریبا فراز بگ ینفر دو

 ... ننیکردن عکس شوهرت رو بب اصرار

 ! ها یگ یبد نم -



#۴۳۹ 

 : زد یاز خود راض یلبخند ایمیک

  

 یبوده ... ول شتریعقلم از تو ب شهیهم -

 نی! ا دهیسف تیشونیکه تو پ فیح

 ... که خدا بهت داده یشوهر

 غش ایمیپهلوش ... ک یتو دیکوب آرام

 . .... آرام هم دیخند غش

*** 

 از هشت گذشته بود که به یکم ساعت

 . خسته بود و در ذهنش هنوز دیرس خونه

  



 با دوستاش دو دو تا یدورهم یبرا هم

 . کرد یتا م چهار

 یهاشو از پا کند ، شالش رو از رو کفش

 موهاش

 مبل یرو رو فشیتا ک دی... چرخ برداشت

 . کنه ... که ناگهان خشکش زد پرتاپ

 یچرم و مشک فیک کیزنانه ...  فیک کی

 . ... یرنگ گوچ ییطل راقیبا  زنانه

  

 کرد ... مهمان ریگ نهیجناق س ریز نفسش

 !؟ داشت

 و دور تا دیهاش به سرعت چرخ چشم



 . سالن رو با نگاهش جستجو کرد دور

 . ... ییصدا چی، ه یکس چینبود ... ه یکس

 مبل انداخت ، بعد نوک پا یرو رو فشیک

 دونست انتظار یپا به راه افتاد . نم نوک

 محتاط بود و اریبس یرو داره ، ول یچ

 . نکنه جادیا ییبود سر و صدا مراقب

  

 بچه گربه از کی ییصدا یو ب ینرم با

 . باز بود مهیباال رفت ... در اتاقش ن پلکان

 . ... تندتر شد یقلبش حت ضربان

 که اغلب ینیج راهنیاتاق شد . پ وارد

 رنگش یگرد مشک قهی شرتیت یرو فراز



 یرو یدیق یزد ، حاال با ب یتن م به

 ... رها شده بود ... و کفش هاش تخت

  

 . دیکش ریآرام ت قلب

 مهیاز جانب در ن یزن جوون یبعد صدا و

 : دیتراس به گوشش رس باز

 زجرم یفراز ... بس کن ! بس کن ! دار -

 ... بهت بگم یبه چه زبون دی! با ید یم

 ، من یباهاش دشمن باش دیکه با یاون

 ! ستمیفراز ! ن ستمی! ... ن ستمین

#۴۴۰ 

  



 بزاق دهانش رو قورت داد ، خون به آرام

 زن رو یهجوم برده بود ... صدا سرش

 : که فراز گفت دیشناخت ! بعد شن ینم

 فهمم ی... من واقعا  نم زمی، عز نیبب -

 یکن یکه فکر م بهی! عج یگیم یچ یدار

 که به خاطرت دست به یبرام مهم نقدریا

 ! بزنم یکار

  

 من لی! موبا یفهم یفراز ! م یفهم یم -

 ... ! تمیثیتوئه ... تمام مدارکم ! ح دست

 ... ، من خواهرتم فراز

 راحت یآرام تا حدود الی؟ ... خ خواهرش



 : . فراز گفت شد

 من یواسه  یچی! تو ه یستینه ، ن -

 ... دوست رونی! حاال هم برو ب یستین

 ! ناراحت بشه دنتیو با د ادیزنم ب ندارم

  

 ی. م رونینفس لرزانش رو فوت کرد ب آرام

 ، هیبد یلیکار خ ستادنیفالگوش ا دونست

 ... کرد یهمون لحظه اتاق رو ترک م دیبا

 موهوم و آزار دهنده اونو سر یاحساس یول

 ینگه داشت . به گوش ها خکوبیم جا

 یانگار م یمطمئن نبود ، ول خودش

 . دختر رو بشنوه ی هیگر یصدا تونست



 ... با مامان مشکل یتو با بابا مشکل دار -

 ؟ یبدبخت کن یخوا ی... منو چرا م یدار

  

 ! نی؟! نوش آفر یگ یم یدار یچ -

 به دست و پات یدوست دار دیشا -

 ینطوریو التماست رو بکنم ... ها ؟ ا فتمیب

 شدنِ  فیشه ؟! خوار و خف یخنک م دلت

 شه ی، دلت خنک م ینیسهره رو بب دختر

 !؟ یلعنت

 ! من نیهات رو مخمه نوش آفر هیگر -

 با دختر سهره ندارم ! گورت رو یکار چیه

 ! کن گم



  

 یکنم ... خواهش م یفراز خواهش م -

 یکارو با من نکن ! التماس م نیا کنم

 بد یکاف ی... من حالم به اندازه  کنم

 ! هست

 : شد یفراز گرفته و تو دماغ یصدا

 یم نقدری؟! ... ا یترس یاز من م نقدریا -

 با کامران نامزد یگرفت میو تصم یترس

 ! یکن

  

 یکنه ... من نم یهرمز داره زورم م -

 ! خوام



 ! کامران یخودت ... گور بابا یگور بابا -

 من یهمه تون متنفرم ! از خونه  از

 ! رونیب گمشو

 بعد یلحظه  کیزد ... .  یهق هق دختر

 باز بالکن کامل  باز شد و مهیدر ن ناگهان

  

 ... درست وسط چارچوب خشکش زد فراز

 . بود دهیآرام رو د چون

#۴۴۱ 

 بعد یلحظه  کیزد ... .  یهق هق دختر

 باز بالکن کامل  باز شد و مهیدر ن ناگهان

 ... درست وسط چارچوب خشکش زد فراز



 . بود دهیآرام رو د چون

  

 یو جا خوردگ رتیهاش که از ح چشم

 شد و دستش که قاب در رو سفت درشت

 ... چنگ گرفت به

 ... نجایآرام جان ... تو ... ا -

 نییگلوش باال و پا بکیکرد ... س یمکث

 و یزد که مصنوع ی... بعد لبخند دیغلت

 . بود سرد

 ! ؟ ... متوجه ورودت نشدم یاومد یکِ  -

  

 به خاطر فالگوش دیبادونست  ینم آرام



 به خاطر ایشرمنده باشه  ستادنشیا

 بود ، دهیکه شن یندیناخوشا ییزهایچ

 رو بروز بده . چونه تشیو عصب یناراحت

 : زد یرو غرور باال گرفت و لبخند اش

 ؟ میمهمان دار -

 یام ... خب ... خواهرمه ! البته داشت م -

 ! رفت

  

 دیرو از مقابل در تراس کنار کش خودش

 هیگر گهیاومد . د رونیب نیبعد نوش آفر ...

 ملیچشم هاش ر یپا یکرد ، ول ینم

 دور شیشمیابر یبود ... روسر ختهیر



 . رها بود گردنش

 نمتیب ی! خوشحالم که م زمیسلم عز -

! 

  

 داشت ... در روز عقدش در ادیاونو به  آرام

 با تمام غرورش حضور داشت ... و محضر

 . ... حاال

 ! نیاومدخوش  -

 به فراز انداخت ، معلوم بود یکوتاه نگاه

 خودش رو کنترل یو به سخت هیعصب که

 : گفت نیکنه ... باز به نوش آفر یم

 یمزاحم حرف زدنتون شدم انگار ! م - 



 ! ذارم یتنهاتون م رم

 . طعنه هم زده بود ییجورا هی

 فرصت کنه نینوش آفر نکهیاز ا قبل

 : بگه ، فراز گفت یزیچ

 گهید نی! ... آفر زمیعز یتو مراحم -

 ! رفت یم داشت

  

 . ... نگاه هشدار دهنده اش به خواهرش و

 : کرد دییبه سرعت تأ نیآفر نوش

 دیشه ! با یم رمیبله بله ... من داره د -

 ! خونه برگردم



 رو از فراز گرفت ... جلو رفت و نگاهش

 آرام یبه گونه  یدقت یتند و ب ی بوسه

 . ... و به سرعت اتاق رو ترک کرد زد

 فرصت کنه باهاش یآرام حت نکهیاز ا قبل 

 ! کنه یخداحافظ

#۴۴۲ 

 . ... دنبالش از اتاق خارج شد فراز

 یوسط اتاق ... نم ستادهیهنوز هم ا آرام

 برگشت ، چه ششیفراز پ یوقت دونست

 حس ی. ول رهیبگ شیرو در پ یرفتار

  

 پنهان نویتونست ا ینداشت و نم یخوب



 . کنه

 لحن زار و یآور ادیهم قلبش با  هنوز

 ادیزد ! به  یتند م نینوش آفر ملتمس

 چند ماه قبل اومده بود یافتاد وقت خودش

 فراز یخونه تا اگر الزم شد به پا نیا به

 . ... رو آزاد کنه دیو مج فتهیب

 ! دی... باز هم مج دیمج

  

 و با انگشتانش گردن دیکش یغمبار نفس

 یرو ماساژ داد . فراز برگشت تو دردناکش

 یچهره  یتو یعی... با نگاه تند و سر اتاق

 : دی... پرس آرام



 !؟ یخوب -

 یتند بود . حاال که چند روز یکم لحنش

 ... شد انگار آرام باهاش کنار اومده بود یم

 خرابش نیدوست نداشت نوش آفر چیه

 ! باشه کرده

  

 !خوش گذشت ؟ -

 . آرام تلخ بود نگاه

 ! اوهوم -

 ! یبرگرد یزود نیکردم به ا یفکر نم -

 ! یواضحه ... انتظارم رو نداشت -

  



 و معنادار بود ... . عضلت نیسنگ لحنش

 جلو رفت یفراز منقبض شد . دو قدم فکِ 

 . ستادیآرام ا کیکامل  نزد و

 !؟ یدلخور یزیشده آرام ؟ از چ یچ -

 !؟ هووم

 آرام ... ادامه یشونه  ینشست رو دستش

 : داد

  

 ... روز نیخواهرم بود ، نوش آفر -

 !رفته ؟ ادتیهم اومده بود !  عقدمون

 کرد . هنوز یپاسخ دادن مکث یبرا آرام

 داشت که بحثش رو وسط بکشه دیترد هم



 : به عقب برداشت و گفت یقدم یول ...

 ؟ نیگفت یبه هم م یچ -

  

 درون چشم یمتوجه شد که احساس کامل  

 . رفت یکرد و رو به سرد رییفراز تغ یها

 : احساس پاسخ داد یب ییصدا با

 ! یمعمول یحرف ها -

 اشک یمعمول یبه خاطر حرف ها -

 ؟ یرو در آورد خواهرت

 !؟ یبود ستادهیگوش ا -

  

 ! بلند بود یادیصداتون ز -



 ! یبه کر یزد یخودت رو م دیبا -

#۴۴۳ 

 ریز نیخورد ، انگار زم یتکان سخت آرام

 پاسخ نیشده بود ... انتظار ا یخال پاهاش

 قدم به عقب کیو خشن رو نداشت .  تند

 فراز فاصله شون رو به سرعت ی، ول رفت

 ستادیاش ا نهیبه س نهیکرد و درست س پر

  

 آرام گذاشت یبازو یدستش رو رو کی ...

 سردش یگونه  یاش رو رو گهیدست د و

. 

 فکرت رو ستیاونا الزم نبه خاطر  -



 ستیخوشگلم ... واقعا  الزم ن یکن مشغول

! 

 کرد نفس کم آورده ، قلبش یحس م آرام

 از یشد ... ول یاز جا کنده م داشت

  

 یفیضع ی. با صدا ومدیکوتاه ن موضعش

 : گفت

 خواهرت ... خواهرت داشت بهت -

 ! کرد یم التماس

 : داد ادامه آرام

  

 افته ! گفت التماست یگفت به پات م -



 فراز یهست یتو ... تو ک یکنه ! ول یم رو

 یذره هم رحم ندار هیکه  یهست یتو ک ؟

! 

 قلب فراز رو درهم یمثل گردباد خشم

 آورد و یآرام فشار ی. به بازو چوندیپ

 : رو تکون داد بدنش

  

 ! یدون یدر مورد اونا نم یزیتو چ -

 ... پس دهنت رو ببند و یدون ینم یچیه

... 

 ؟! ... در مورد یدر مورد خودمون چ -

 ... و تو من



 ... ! اونا آشغالن یشناس یتو اونا رو نم -

 ! زدن بیبه من آس اونا

  

 تونه ینم یکنم فراز ! ... کس یباور نم -

 ! بزنه بیتو آس به

 خیگفت ... فراز  ی" تو " رو با لحن نیا

 . ... بست

 تخت یکف دستش رو گذاشت رو آرام

 خودش رو یاون و با فشار نرم ی نهیس

 جدا کرد . مردمک چشم هاش از ازش

 . از دیلرز یم ستنیبه گر لیتما شدت

 . ... نگاه مات فراز یطرف



  

 نگاه فراز خارج کرد ، ریرو از مس صورتش

 بگه ، یزیچ گهید نکهیو بدون ا دیچرخ

 . حمام پنهان کرد یرو تو خودش

 دینبود ! نبا یچینبود ! ه یزی... چ خب

 ! داد یخودش رو از دست م کنترل

 و بعد شروع کردن به دیکش یقیعم نفس

 دوش آب گرم کیآوردن لباس هاش .  در

 . ارهیتونست حالش رو جا ب یم دیشا

  

 ... که به فراز گفته بود ییزهایخاطر چ به

 خواست یبود و هم نبود ! نم مونیپش هم



 فراز به خاطر خانواده اش دعوا راه بندازه با

 که از محسن ییزهایاون هم بعد از چ ...

 وقت ها دست یلی... خ یبود ! ... ول دهیشن

 نبود ! احساسات تازه متولد شده خودش

 یفیو ظر یا شهیانگار مثل تنگ ش اش

 یترک برم یتلنگر نیکه با کوچک تر بود

 که یکم جوِن شمع ی. مثل شعله  داشت

 و دیلرز یم یبه سخت یمیوزش نس با

 ! ممکن بود خاموش بشه یحت

  

 آب رو باز کرد و بدنش رو به دست دوش

 ... بسته یآب سپرد ... با چشم ها فیلط



 خسته الیفکر و خ نهمهیبود ! از ا خسته

 ! بود

*** 

#۴۴۴ 

*** 

 دهیچیدرهم پ یقو یفراز از خشم قلب

 بود . دوست داشت جلو بره و شونه شده

  

 و محکم تکونش بده و رهیآرام رو بگ یها

 ! صورتش داد بزنه : از اونا دفاع نکن یتو

 ! ها دفاع نکن یحاتم از

 موند . حاال که چند یسر جا باق یول



 داشت ... دلش یبود آرام رفتار بهتر یروز

 همه نیخواست به خاطر نوش آفر ینم

 . از نو خراب بشه یچ

 گهید قیو نفس عم دیکش یقیعم نفس

 . ... یا

 : و سخت ... گفت طلبکار یبا نگاه فراز

 خودمون نیب یکاف یمن و تو به اندازه  - 

 ... اصل  دلم میبحث کردن دار یبرا سوژه

 خواد فک قشنگت رو به خاطر نوش ینم

 ! یاریبه درد ب نیآفر

 راحت شده بود از الشیخ یتا حدود آرام

 ... نفس ستین یفراز واقعا  عصبان نکهیا



 یشخندیو بعد بلفاصله ن دیکش یقیعم

 : زد

 ! کامل  موافقم -

 

 رهیهم فشرد ، دستگ یلب هاشو رو فراز

 . وارد اتاق شد یرها کرد و قدم رو

 ! یکن ینشنوم از اونا دفاع م گهیپس د -

 ! منم ستینه بابا ، اصل  به من مربوط ن -

 رو شکر نبودم که امروز خواهرت رو خدا

 راحته بهانه المی... خخونه راه دادم  یتو

 ! یرو سرم خراب کن تویتا دق دل یندار 

 ... رونیرو ببر ب فتیهم تشر حاال



*** 

 شهیگوشت ، نون باگت ، سه ش کالباس

 ، جامبو شلز ، چند ونزیسس ما بزرگ

 ری، پن نیریو ذرت ش ینخود فرنگ یقوط

  

 قلب هیکه شب یفندق ی، شکلت ها چدار

 ... معطر ی... شمع ها بودن

 و ریسبد چرخدار رو ز یدهایتمام خر آرام

 ! بود فتادهیاز قلم ن یزیکرد ... انگار چ رو

 : گفت

 ! لهیتکم یانگار همه چ -

 سر باال برد و نگاه کرد به فراز . فراز و



 قفسه نیجنبوند و سبد رو هل داد ب یسر

  

 نکهیا ی. برا یا رهیفروشگاه زنج یها

 دار به لتریماسک ف کینشه ،  شناخته

 تونست یزده بود ... هر چند نم صورتش

 ! معروفش رو پنهان کنه یچشم ها رنگ

 تولد که لیمخصوص وسا یقفسه  مقابل

 : کرد . گفت ی، مکث دنیرس

 !؟ یخوا یها نم یکله بوق نیاز ا -

 کرده بود ... آرام حواسش پاک یشوخ

 رنگارنگ بود . فراز نگاه یشمع ها شیپ

  



 ... ها یکله بوق یکارتون یبه طرح ها کرد

 ، السا آنا ، بن تن ، دختر یاسفنج باب

 طرح باب یاز کله ها یکی!  شجاع

 . سر آرام یبرداشت و گذاشت رو یاسفنج

 ی... خدا رو شکر کس دیبلند خند آرام

 سرش ینبود ! کله رو از رو کشونینزد

 کفشش بلند یپنجه ها ی، رو برداشت

 فراز گذاشت . فراز یموها یو اونو رو شد

 : نییپا دیلحظه ماسکش رو کش کی

  

 !؟ ادیبهم م -

 با خنده سر تکون داد . فراز کله رو آرام



 : قفسه ... گفت یتو برگردوند

 !؟ یالزم ندار یزیچ یجد -

 یبرف شاد یو دو تا اسپر دیچرخ آرام

 کیسبد گذاشت ... بعد  یو تو برداشت

 یها ی. حواسش پرت ن یشمع رنگ بسته

 لحظه سر کیشده بود ... فراز  رنگارنگ

  

 سه دیخر یقفسه ها یبرد و در انتها باال

 یرکیز ریکه بهشون ز دیجوون رو د دختر

 ... زدن یکردن و با هم حرف م یم نگاه

 رفته بود باز ادشیگفت .  ینچ فراز

 ! رو باال بکشه ماسکش



 صورتش مرتب کرد یسرعت ماسکو رو به

 : گفت و

 ! شد ری! د می... آرام جان بجنب برآرام  -

  

 : متعجب نگاهش کرد آرام

 !واه ... چرا ؟ -

 با چشم و ابرو به اون دخترها اشاره فراز

 تا به پشت سرش نگاه دی. آرام چرخ کرد

 تاب مچ دستش رو گرفت و ی... فراز ب کنه

 . همراه خودش کشوند اونو

#۴۵۰ 

  



 دوشون به سمت صندوق رفتن . آرام هر

 : کنار گوش فراز گفت ستهآه

 ، نیماش ی... برو تو یستیاگه راحت ن -

 ! کنم یحساب م من

 : سرش رو به چپ و راست تکون داد فراز

 !نه ، چرا ؟ -

  

 یزیچ گهیباال انداخت و د یشونه ا آرام

 صف ، ی. سه نفر جلوتر ازشون تو نگفت

 حسابشون رو پرداخت کردن و صورت

 . دی... بعد نوبت به اونها رس رفتن

 دنیبود و مشغول چ نییسرش پا فراز



 جوون و ی. صندوقدار زن لیر یرو دهایخر

 یتپل ... بارکدخوان رو به همه  یکم

 کرد و در همون حال یم کینزد دهایخر

 ییجورا هی.  دییپا یفراز رو م یرکیز ریز

  

 از حد آشنا شیفراز براش ب یها چشم

 . ومدی یم

 دهایمتوجه نگاهش شد . تند تند خر آرام

 تا زودتر دیچ یها م سهیک یتو رو

 تموم بشه و از اونجا برن . زن کارشون

 : کرد و گفت یشینما یا سرفه

 هزار فدهیو ه صدیو س ونیلیم کی -



 ! تومن

  

 کارتش رو به سمت اون گرفت ... زن فراز

 که کرد ، یکار نیرو گرفت و اول کارت

 به اسم درج شده یچرخوند و نگاه اونو

 کارت انداخت . بعد نگاهش به یرو

 . ... دیبه سمت فراز چرخ سرعت

 ینیب یانگشت اشاره اش رو رو فراز

 : گذاشت

 ! کنم یخواهش م -

  

 ملتمسش ... آرام رو به خنده انداخت لحن



 گرفته بود ... انگار هر یصورت زن حالت .

 یامکان داشت منفجر بشه ! ول لحظه

 : ... و گفت دیکش یقیعم نفس

 ! بله ... چشم -

 : دیکارتخوان کش یبعد کارت رو تو و

 !رمزتون ؟ -

  

 یرمزش رو گفت و بعد به آرام نگاه فراز

 نی... آرام بهش لبخند زد . ا انداخت

 ... تا ومدی یبه نظرش جالب م تیموقع

 ای دیبا فراز به خر چوقتیاز اون ه قبل

 . بود ومدهین یا گهید یعموم مکان



 با  ی... تقر بیفکر کرد چقدر عج کدفعهی

 گذشت یمشترکشون م یماه از زندگ پنج

 زن و کی نیبود که ع یشب نیاول نیو ا ،

 ! اومده بودند رونیبا هم ب یمعمول شوهر

 کردند ؟! ... چقدر یم کاریقبل از اون چ تا

 که گذشت به نظرش سرد یپنج ماه نیا

 ! بود یتوخال و

  

 کیجوون کارت فراز رو به همراه  زن

 به طرفش گرفت کیخودکار ب کیو  کاغذ

: 

 ! امضا لطفا   -



#۴۵۱ 

 بعد هر دو از فروشگاه خارج ی قهیدق چند

 روباِز خلوت ... فراز نگیپارک ی. تو شدند

  

 رو از صورتش برداشت و نفس ماسکش

 : . آرام گفت دیکش یقیعم

 یم گرانید نکهیاز ا یبار بهم گفت کی -

 ! ادی، خوشت م شناسنت

 رو هل داد به سمت یچرخ دست فراز

 قفل درها رو موتیو همزمان با ر نیماش

 : کرد ... گفت باز

  



 . آدما به شهیهم گهینه د یآره ، ول -

 . دارن ازیهم ن خلوت

 !فروشگاه شلوغ ؟ کیخلوت وسط  -

 یصندل یرو رو دیخر یها سهیک فراز

 : ... گفت دیچ عقب

 ! افته یمغز آدما اتفاق م یخلوت تو -

  

 ... آرام زد ی قهیانگشتش رو به شق نوک

 . رو دور زد و پشت رل نشست نیماش بعد

 : دیپرس آرام

 انجام دادن کارهات یبرا شهیپس هم -



 یبر یخوا یم ی؟ وقت یکن یم کاریچ

 قدم کی یحت ایرستوران ...  ای...  دیخر

 ! یمعمول زدن

 به خصوص یجاها یسر هیمعموال   -

 که منو ییرفت و آمد دارم ... جاها فقط

  

 قدم ی! برا هیشناسن و براشون عاد یم

 ! نی! هم لیتردم یرم رو یهم م زدن

 رو روشن نیزد به آرام و بعد ماش لبخند

 نییرو پا شهیو به راه افتاد . آرام ش کرد

 شونه اش ی، بال شالش رو از رو دیکش

 آزاد ... به یهوا یو رو به خنکا انداخت



 حالش خوب بود و حس یریدلپذ صورت

 بار یکرد . اون روز عصر برا یم یسبکبال

 یدکترش رفته بود . دفعه  دنیبه د سوم

 تخمدانش به ستیدکتر گفته بود ک قبل

  

 نشون داده و احتماال   یواکنش خوب داروها

 گهید ی... آرام دو هفته  شهیحل م مشکل

 داروها رو خورده بود ... و اون روز عصر هم

 به مطب دکتر رفته دیجد یسونوگراف با

 . رو راحت کرده بود الشی... و دکتر خ بود

 ! بود یخوب یلیخ یلیبراش خبر خ نیا

 ... ماسک زدن یبه نظرم به جا یول -



 مردم شتریچشمات ! ب یتو یلنز بذار دیبا

 ! شناسن یرو از چشمات م تو

  

 !؟ یجد -

 : صادقانه اضافه کرد آرام

 ! چشمات قشنگن -

 گذشت ... متوجه سکوت یا هیثان چند

 ! به ختیر نییپا یشد . دلش هر فراز

 ... به عقب و نگاهش کرد دیچرخ سرعت

 فراز به روبرو بود و دستهاش محکم نگاه

  

 فکش یرو گرفته بودن . عضله  فرمون



 : گفت یخورد ... به سخت یتکون

 طوره نی... پس حتما  هم یگیاگه تو م -

! 

 آرام بفهمه نکهیا یسخت نبود برا یلیخ

 چون دیناراحت شده ... شا یزیاز چ فراز

 . ... مادرش بود هیچشم هاش شب رنگ

 :�🌺�هشتیاردب

  

#۴۵۲ 

 آرام بفهمه نکهیا یسخت نبود برا یلیخ

 چون دیناراحت شده ... شا یزیاز چ فراز

 . ... مادرش بود هیچشم هاش شب رنگ



 که گفته بود یزیبه خاطر چ بلفاصله

 حرف ریشد . دوست داشت مس مونیپش

 یبه ذهنش نم یزیچ یبده ، ول رییتغ رو

 یصدا چیو بعد پ دیکش ی. آه دیرس

 یقیموس یرو چرخوند ... صدا ستمیس

  

 یسکوت سردشون جار یتو یبخش لذت

 . شد

 ! کوهن ... با من برقص لئونارد

 چشم هاش رو بست و لبخند اریاخت یب

 . زد یبخش لذت

 ... چشم نگاهش کرد یاز گوشه  فراز



 یگاریحس ! س یرفته بود تو یبدجور

  

 که یگوشه لبش و همونطور گذاشت

 : دیگشت ، پرس یفندکش م دنبال

 !رو ؟ یقیموس نیا یدوست دار -

 یخاطرات قشنگ ادی! منو  یلیخ -

 ! ندازهیم

 ؟ یچه خاطرات -

  

 دیشا یتند ... حت هیثان کی یفراز برا لحن

 ذهنش چه یشد . معلوم نبود تو خشن

 خطور کرده ! آرام چشم هاشو باز یفکر



 : و جا خورده نگاه دوخت بهش کرد

 ... ! دانشگاهم ... دوستام -

 نگفت ... از نگاه سفت و یزیچ فراز

 معلوم بود هنوز قانع نشده . آرام سختش

 : داد ادامه

  

 از یکی...  میتازه ترم اول بود -

 ! فّراره یلیبهمون گفت زبان خ دمونیاسات

 شهیهم دیبا میمسلط بش نکهیا یبرا

 لمی... ف میقرار بد تیرو در موقع خودمون

 یها یقی، موس مینیبب یزبان اصل یها

 یتو یقیموس نی! ا میگوش بد یسیانگل



 ! ما معروف بود پیاک

 حالت نگاه فراز از اون گارد سفت و بلخره

 رو روشن کرد گارشیخارج شد ... س یآهن

  

 دو انگشتش گرفت و باز هم نیاونو ب و

 . رو به روبرو داد نگاهش

 گه ؟ یم یچ نیا یفهم یاالن م -

 ! آره ، معلومه -

 . ... دیخند فراز

 یلیدرس زبان خ یمن تو یدون یم -

 بودم ؟! شاهکارم سال اول فیضع

  



 بود ... امتحان ترم اولم رو رستانیدب

 و پنج صدم داد ! گفت ستیبهم ب معلمم

 که حداقل اسمت رو نهیا یهم برا نیا

 ! یبرگه نوشت یباال درست

 : خنده ... فراز ادامه داد ریزد ز آرام

 هم داشتم نیبدتر از ا یالبته نمره ها -

 ... پنج گرفتم یمنف یاضیبار ر کی!  من

 یعنی؟!  یچ یعنی یفهمیپنج م یمنف

 بار هم کینمره از صفر کمتر ! ...  پنج

  

 رو صفر گرفتم ... چون به معلمم ورزشم

 ناموس داده بودم ! حاال که بهش فحش



 گم آرام ، واقعا   یم یکنم ... جد یم فکر

 ! دهیبهم دست م یشرمندگ احساس

 نمیخودم ! ... آها ا یبودم برا یا وونهید

 ! شدم دیبار تجد کی... انضباط هم  بگم

 که معلمم رو فحش داده یسال همون

 کرده دایپ یهم چند بار گاری... س بودم

 بود ! آخر ی... اصل  بساط بمیتو ج بودن

 نمره نیمدرسه اومد گفت بابا به ا معاون

 ! مدرسه مون در خطره یبره ! آبرو نیبد

 ... از بابام خوردم یچه کتک یدون ینم

  

 ونیهوا تکون داد ... م یدستش رو تو آرام



 : گفت یوارش به سخت وونهید ی خنده

 ! شمیبسه ... لطفا  فراز ! ... دارم خفه م -

 ! کن بس

 . ... چشم نگاهش کرد یاز گوشه  فراز

 ! یخند یم یوقت ادیخوشم م نقدریا -

  

#۴۵۳ 

 واقعا  از شدت خنده دل درد گرفته آرام

 در یمدارس دخترانه ... حت ی. تو بود

 نیتونست چن یحالتش هم نم نیبدتر

 به معلمش یرو تصور کنه که کس یزیچ

 نیناموس بده ! ... اصل  به نظرش ا فحش



 مدل کفر گفتن بود ! حاال که فراز کی

 لشیدوران تحص یاز شاهکارها داشت

 بود که انگار یعیطب نقدریزد ... ا یم حرف

  

 زیمدارس پسرانه چ یمسائل تو نیا

 ! بوده ینرمال

 یسیدر آورد و خ فشیک یاز تو یدستمال

 چوقتیهاشو پاک کرد . واقعا  ه پلک

 کرد فراز بتونه اونو یرو هم نم فکرش

 به قهقهه زدن کنه ! اون شب انگار وادار

 ! ممکن ها بود ریغ یهمه  جمع

 : گفت فراز



  

 یمن ترجمه م یآهنگو برا نیاحاال  -

 ! رمیگیم ی؟ ... منم ازش حس خوب یکن

 ! خونه یم یبدونم چ خوادیم دلم

 : گفت اقیبا اشت آرام

 ! البته -

 لئونارد کوهن رو که تموم یقیموس بعد

 و دیبود ، به عقب برگردوند ... چرخ شده

 فراز ...  مرخیدوخت به ن نگاه 

*** 

 از چهار گذشته بود که زنگ یکم ساعت

 به صدا در اومد ... سمانه درو باز اپارتمان



 . وارد شد ایمیو ک کرد

 شرتیبه استقبالش رفت ... با ت آرام

 گله گشادش رو شونه ی قهیکه  یدیسف

 که نصفش رو با ییافتاده بود و موها اش

  

 سرش جمع یباال یکیپلست پسیکل کی

 . بود کرده

 یکرد ری! چقدر د یاومداوه ... بلخره  -

! 

 ! ینکرد شیتو که هنوز آرا -

 کردم ... به یداشتم موهامو اتو م -

 ! دارم اجیاحت کمکت



  

 شده چیکادوپ یافتاد به بسته  چشمش

 بود . لبخند تند و ایمیدست ک یکه تو یا

 : زد یعیسر

 به زحمت نبودم ی... راض زمیعز یمرس -

! 

 . رو ازش گرفت و داد دست سمانه کادو

 رو گرفت و اونو همراه ایمیدست ک بعد

 : دیپرس ایمیباال برد . ک خودش

  

 ؟ ستیفراز ن -

 ! ... بهش گفتم دوستام رو ستین -



 ! ادیکردم ... تا آخر شب نم دعوت

 شالش رو از سر برداشت و همراه ایمیک

 یتختخواب انداخت . دست یرو فشیک

 کوتاه و مرتبش و به یموها ونیم دیکش

 : گفت یشوخ

  

 ! خواهراش ی... ما همه جا ومدیحاال م -

 یکیمگه حسود پلست شدیکم م یتو چ از

 !؟

 دستش باال رفت و هویچطور  دینفهم آرام

 ایمیدوستش . ک یبه شونه  دیکوب محکم

 زد یشوک زده نگاهش کرد ... بعد پق اول



 . خنده ریز

 ! یشد یرتیکه غ نمیب یبه ... م -

  

 خودش هم خنده اش گرفته بود از آرام

 : . گفت یاراد ریواکنش غ نیا

 رمیکم چرت و پرت بگو ... د یمیک ایب -

 ! شد

 دیباز هم دستش رو گرفت و اونو کش و

 . توالت زیم سمت

#۴۵۵ 

  

 ... داشت یزیتند و ت یدست ها ایمیک



 یآرام رو دسته بند ییبلند و خرما یموها

 . و بعد مشغول صاف کردنشون شد کرد

 اون مشغول بود ، آرام هم کهیحال در

 . زد یهاشو الک مشک ناخن

 آماده شده بود با  یساعت بعد آرام تقر کی

 . جذاب یشیو آرا بایصاف و ز یبا موها ...

  

 به یبه عقب برداشت و دست یقدم ایمیک

 و قیدق یو با نگاه دیاش کش چونه

 : گفت ابانهیارز

 یخوایم ی! ... چه لباس یلیتکم با  یتقر -

 ؟ یبپوش



 بلند شد و به سمت رگال لباس هاش آرام

 هاشو ورق زد و بعد از راهنی. تمام پ رفت

 . دیکش رونیکوتاه ب راهنیاونا دو تا پ نیب

  

 ی قهیبود ...  رهیت یبه رنگ زرشک یکی

 بایو ز ینقره ا یها یبا دست دوز یقیقا

 بود ... به یسورمه ا یآب یگری. د داشت

 ... دکلته ی قهیو  ییکایساتن آمر جنس

 ! بایساده و ز یلیخ

 : گرفت ایمیصورت ک یدو رو جلو هر

 به نظرت کدوم بهتره ؟ -

  



 رو یسورمه ا راهنیپ دیبدون ترد ایمیک

 ... داد . آرام سرش رو تکون داد نشون

 . بود نیهم نظرش هم خودش

 ... یخوبه ... با جوراب شلوار -

 : وسط حرفش دیپر ایمیک

 نقدریلباسو ا نیا یواقعا  آرام فکر کرد -

 کردن که تو با جوراب یطراح کوتاه

  

 ؟! ... شل شییبایبه ز یگند بزن یشلوار

 ! بابا ... مجلس دخترونه است کن

 . بعد سرشو دیبا دهان بسته خند آرام

 رو به رگال یداد و لباس زرشک تکون



 . برگردوند

 نهیبعد حاضر و آماده مقابل آ یقیدقا

 یسات سورمه ا راهنیبود ... با پ ستادهیا

 یزانوهاشو نم شیدامن تنِگ خمره ا که

  

 شیصافش و آرا ییخرما ی... موها پوشوند

 . ... بایز

 به خودش زد ... ادکلن رو یلبخند

 یرو رو نیریاز عطر ش یو کم برداشت

 . کرد یاش اسپر نهیو تخت س گردن

 هیبه خودش نگاه کرد ... هنوز هم  باز

 دیدر مورد کم بود . بلفاصله فهم یزیچ



 . ... یچ

  

 ! ازدواجش ی حلقه

#۴۵۶ 

 . اش خارج کرد نهیرو آهسته از س نفسش

 کشو یتوالت و از تو زیپشت م نشست

 رونیجواهراتش رو ب کیکوچ یها جعبه

 که تا اون روز ییزهایچ ی. همه  آورد

 ست روز عقدش ، میگرفته بود ... ن هیهد

 یهرمز ... و حلقه  ییست اهدا مین

 . ازدواجش

  



 حلقه رو یو مخمل کیکوچ ی جعبه

 انگشتانش فشرد و بعد از ونیو م برداشت

 دیچیگوش هاش پ یفراز تو یصدا مدتها

 حلقه ات الماسه ! ... واقعا   یسنگ رو " :

 ... ؟ شینیبب یکنجکاو نشد چوقتیه

 " !؟ ستمیمن ن یوقت یحت

 ونیلب رژ خورده اش رو آروم م ی گوشه

 گرفت و در جعبه رو باز کرد ... و دندوناش

 ! دیبار اونو د نیاول یبرا

  

 اش نهیجناق س ریز یلحظات یبرا نفسش

 . اومد بند



 اقیو با اشت ستادیپشت سرش ا ایمیک

 : گفت

 ! ... چقدر قشنگه یوا -

 واقعا  هم قشنگ بود ... قشنگ تر از تمام و

 مغازه ها نیتریکه پشت و ییها حلقه

  

 قشنگ تر از تمام یبود ... و حت دهید

 ! نترنتیا یتو یها عکس

 یحلقه  کیو ساده بود ...  فی، ظر کیش

 الماس نیبا تک نگ دیطل سف فیظر

 یقلب که تلئلو هیخورده شب تراش

 کرد ... به یچشم رو مسحور م جذابش



 دو کیبار نگیر کیپشت حلقه که  همراه

 . شده بود یکار نیدور نگ تا

 ! کی، رومانت لی، اص گرم

  

 : گفت ایمیک

 ! نمیشون هم باز کن بب هیبق -

 رو باز کرد ... چشم یبعد یدو جعبه  و

 : زد ... باز تکرار کرد یبرق م هاش

 دیقشنگن ! ... همه شون قشنگن ! با -

 ! یرو امشب استفاده کن شونیکی

  

 مین یلنگه از گوشواره ها کیبرد و  دست



 هرمز رو برداشت ، اونو کنار ییاهدا ست

 بهش نهیآ یآرام نگه داشت و از تو گوش

 : شد رهیخ

 آرام ! بندازم تو گوشت ؟ یشیمحشر م -

 خلسه کی یحلقه انگار تو دنیاز د آرام

 . حواس سرشو تکون داد یبود ... ب رفته

 گوشواره ها رو به گوشش زد و بعد ایمیک

 لحظه کیرو برداشت . نگاهش  یگردن تو

  

 دور گردن آرام و یبدل ریزنج یرو موند

 نهیس یمردونه و ساده که رو یحلقه  اون

 . هم فشرد یرها بود . لب هاشو رو اش



 بدون ی، ول هیدونست واکنش آرام چ ینم

 ... رو باز کرد ریبگه قفل زنج یزیچ نکهیا

 از دور گردن آرام سر خورد و افتاد حلقه

 . اتاق کف

 : شوکه شده نگاهش کرد آرام

 ... یم کاری... چ ایمیک -

  

 : وسط حرفش دیدو ایمیک

 ! قفلشو ببندم نیوول نخور ا قهیدق هی -

 رو دور گردن آرام بست . آرام یتو گردن و

 زنگ خونه یبگه که صدا یزیچ خواست

 بلند یبلند شد ... و بعد هم صدا مجدد



 : سمانه

 ! آرام خانم ... مهموناتون اومدن -

  

#۴۵۷ 

 ! آرام خانم ... مهموناتون اومدن -

 : از خدا خواسته گفت ایمیک

 ... بجنب پرنسس نییپا ایحلقه بپوش ب -

! 

  

 . خودش رفت و

 یپاش انداخت ... اثر نییبه پا ینگاه آرام



 نبود . احتماال  افتاده بود دیمج یحلقه  از

 یداشت ، ول یتوالت . حس بد زیم ریز

 زانو بزنه و دنبال نینداشت کف زم فرصت

 بگرده . به ناچار حلقه اش رو حلقه

 . رفت رونیکرد و ب دستش

  

 یدوستاش با هم اومده بودند ، تو ی همه

 خوش و ایمیزدند و با ک یچرخ م سالن

 . کردند یم بش

 ، دیپله ها د یکه اونو باال ینفر نیاول

 : بود سحر

 و چهار ستیبه ... عشقم آرام ! ب -



 ! مبارک تیسالگ

  

 نییآرام شد . پا ینقش لب ها یلبخند

 دوستاشو با محبت بغل یکی یکیو  رفت

 . . از ته قلبش خوشحال بود گرفت

 ! نیخوش اومد یلیخ -

 به باسن یبا کف دستش ضربه ا نیلیآ

 . زد که باعث شد آرام بپره هوا اون

 ! یجوون ... چه پر و پاچه ا -

  

 هی... عط دنیغش غش خند ایمیو ک سایپر

 گرفت و بعد رو به آرام نیلیاز آ یشگونیو



 : گفت

 ! هیهورن یلیهم خ نیلیآ نیا گهیآره د -

 ! همه مون نظر داره به

 دست به کمر گرفت و مثل مدل آرام

 ، ژست ستادنیکت واک ا یکه رو ییها

 . تشنج کردن در آورد یادا نیلی. آ گرفت

 مانتوشو باز یدکمه ها کهیدر حال فاطمه

  

 کرد ، نگاهش رو دور تا دور سالن یم

 : ... گفت چرخوند

 خودته آرام ؟ یخونه  -

 ! آره -



 یو عروس یهنوز نامزد یگفت یآخه م -

 ! ینگرفت

  

 رو که از قبل یزد و دروغ یلبخند آرام

 : کرده بود ، گفت آماده

 نامزدمه ... چند ساله مستقل یخونه  -

 ! کنه یم یزندگ

 دینامفهوم باال پر یفاطمه به حالت یابروها

: 

 ! نطوریکه ا -

  

#۴۵۸ 



 بود ، انگار قانع نشده بود یجور هی لحنش

 چیاز اون سوال پ شتریب دیترس یآرام م .

 . سحر از پشت سرشون صداشو باال بشه

 : برد

 ات هیکجاست آرام ؟ الو کتی... کخب  -

 کجاست تیکوفت یها ی؟ خوراک کجاست

 ! وسط ، من گشنمه اری! ب؟

  

 فاطمه شد و به طرف سحر الیخ یب آرام

 : و جواب داد دیچرخ

 دم ی، کوفت هم نم یتا کادو ند -

 ! یبخور



 : هوا تکون داد یدستاشو تو هیعط

 ! دهیزیبابا ...  دهیزی -

  

 ... اومد رونیآشپزخونه ب یاز تو سمانه

 : گفت

 فراز یآرام خانم من کارا رو کردم ... برا -

 . خچالیهم شام جدا کردم گذاشتم  خان

 برم خونه ام ؟ گهید

 دهان باز کرد جوابش رو بده که آرام

 : گفت سایپر

  

 یپس واقعا  اسمش فرازه ! ... از سر -



 کیمخم مونده هنوز که چطور  یتو قبل

 ! شوهر شده کیبه  لیتبد فراز

 : هم گفت هیعط

 مخم ی! منم تو میدیعکسش هم ند -

 ! هیشوهر آرام چه شکل مونده

 زیشد ... انگار چ یجور هینگاهش  سمانه

 : بود دهیشن یمزخرف

  

 !؟ هیفراز خان چه شکل دیدون یشما نم -

 !؟ یعنی نشیشناس ینم

 ... انداخت ایمیبه ک ینگاه هراسون آرام

 . کنه کاریچ دیخودش مونده بود با ایمیک



 : داد رییدستپاچه بحث رو تغ آرام

 یلی، امروز خ یسمانه جان ! مرس دیبر -

 ! نیدیکش زحمت

  

 : نازک کرد یپشت چشم سمانه

 ! ام رو انجام دادم خانم فهیوظ -

 ... یسرسر یو با خداحافظ دیچرخ بعد

 یتا مانتو بپوشه . سحر نوک موها رفت

 : دیکش یواشکیرو  آرام

 !... ها ؟ یپس خانم هم که شد -

  



 ی. م دیخند یکرده بود ... آرام الک یشوخ

 . بحث فراز با هم کش داده بشه دیترس

 اونا رو یدونست چطور یواقعا  نم گهید

 یتو یقیموس یصدا هوی... که  چونهیبپ

 : دیترک خونه

 !؟ هیک ی؟ لبات واسه ک هیچ یچ اسمت

#۴۵۹ 

  

 ! کرده بود ادیرو ز یقیموس یصدا ایمیک

 وسط و دیو پر دیکش یبلند یهوو هیعط

 نیهم هم هیمانتو مشغول رقص شد ! بق با

 . کردن کارو



 ... لبخند زد و با علمت چشم و ابرو ایمیک

 ! کرد که بحث جمع شده یآرام حال به

 رو گرفت و ایمی... بعد دست ک دیخند آرام

 . ... وسط ... و مشغول رقص شدن دیکش

  

 و عکس دنی... خند دنیوقت رقص رید تا

 یو خوش گذروندن . خسته که م گرفتن

 ظرف زیم یخوردن ... رو یم یزیچ شدن

 و انواع هیاسنک و الو یشده  نیتزئ یها

 شده بود به دهیخوشمزه چ یهایخوراک

 یدلستر و نوشابه ... بعد باز م همراه

 . دنیرقص



 کیک دنینوبت فوت کردن شمع و بر بعد

 صورت آرام رو خواستیم نیلی. آ دیرس

 ... آرام به موقع خودش کیک یتو بکوبه

  

 و بعد دور تا دور سالن دیعقب کش رو

 یبرف شاد نقدریو ا دیدو نیلیآ دنبال

 کامل   یکرد تا اسپر یموهاش خال یرو

 شد ! دوستانش به زور اونا یخال

 . ... زیم یپا برگردوندن

 بکنه ... شمع ها ییفراموش کرد آرزو آرام

 کف زدن دوستاش ونیفورت کرد و م رو

 . کرد میو تقس دیرو بر کیک



  

 طرف بشقاب کی یبعد هر کس یقیدقا

 به دست پخش و پل بود . آرام بسته کیک

 کاناپه یاش رو آورد و رو هیهد یها

 : نشست

 ! من یخب ... حاال قسمت مورد علقه  -

 ... رو برداشت ایمیک ی هیاز همه هد اول

 دیرنگ کش ییطل یبه کاغذ کادو یدست

 تونست یم یذهنش حدس زد چ یتو و

 !؟ ... کتاب ؟ باشه

  

 ! کتاب ! ... به به -



 برادران کارامازوف ! آرام با یدو جلد رمان

 . نگاه کرد ایمیبه ک محبت

 ! هیعشقم ... عال یمرس -

 . هوا فرستاد یتو یبراش بوسه ا ایمیک

 دوم رو برداشت ... از طرف ی هیهد آرام

  

 سبک و جمع و جور یبود . بسته ا سایپر

 : دیپرس .

 !؟ لباسه ؟ نیا هیچ -

 کیرو باز کرد و بعد ... نفسش  بسته

 . خنده ریبند اومد ... بعد زد ز لحظه

 ! سرخ رنگ بود لباس شخصیست  کی



 ! یبه فکرم بود نکهیاز ا زمیعز یمرس -

  

 ! نامزدت بودمدر واقعا به فکر  -

#۴۶۰ 

 خودش رو برداشت و پرتاپ یکادو نیلیآ

 یبه سمت آرام ... آرام بسته رو تو کرد

 لباس شخصیگرفت و بازش کرد . باز هم  هوا

 ! به رنگ زرد ندفعهیا ...

 : گفت نیلیآ

  

 ! من یجوون ! زرد قنار -

 : سرش یتو دیکوب هیعط



 ! ؟ خز یدیرنگه خر نمیآخه ا -

 ... انگار دیخند یغش غش م آرام

 هماهنگ کرده بودند براش دوستاش

 !بخرن  لباس شخصی

 کی ونیم دید یخودش رو محصور م آرام

 و رنگارنگ ... در یفانتز لباس شخصی عالمه

 تونست خنده اش رو کنترل یکه نم یحال

 . کنه

  

 یبچه ها ! ... همه شون عال یمرس -

 ! بودن

 : گفت سحر



 ! هیچ ینظر فراز خان چ مینیتا بب -

 : ادامه داد هیعط و

 تنت جر یانشاهللا با دل خوش تو -

 ! بخورن

  

*** 

 . ... وقت بود که مهمونا رفتن رید

 عالمه کی ونیناگهان خودش رو م آرام

 دیرنگارنگ تنها د یو ست ها فیکث ظرف

 انجام یچقدر خسته بود و چقدر کار برا .

 ! داشت دادن

 نیزم یکه رو یوانیراهش دو سه ل سر



 زیم یشده بودند رو برداشت و رو رها

 یرو ونزیما ی. نگاه کرد به لکه  گذاشت

  

 و نفس خسته اش رو فوت زیم ی شهیش

 رو یکار زیتم نهمهی. واقعا  ا رونیب کرد

 به دیانجام بده ... با ییتونست تنها ینم

 ! زد یزنگ م سمانه

#۴۶۱ 

 به بدن یمبل نشست و کش و قوس یرو

 پاشنه یاش داد و بعد کفش ها خسته

 دهیرقص نقدریرو از پا در آورد . ا بلندش

 ورم کرده بودند و یکه انگشتانش کم بود



  

 کرد . مشغول ماساژ دادن کف یم درد

 شد و همزمان باز نگاهش افتاد به پاهاش

 : دیو خند ریز یها لباس

 ! خل و چل -

 . ها رو برداشت و نگاهش کردلباس شخصیاز  یکی

 کرد یبود ... فک م بیبراش عج واقعا  

 که ییزن ها یبرا یحت زایچ نیا دنیپوش

 با شوهرشون یفوق العاده خوب ارتباط

  

 ! اصل  راحت به بهیو غر بیهم عج دارند

 ! دنیرس ینم نظر



 پنهان ییجا هیبرد و  یاونا رو باال م دیبا

 . فراز برگرده نکهیکرد ... تا قبل از ا یم

 ی، شرف براش باق دید یفراز اونا رو م اگه

 ! موند ینم

 ! خسته یلیخ یلیخسته بود ... خ یول

 نیکرد در اون لحظه سخت تر یم حس

  

 پاهاش یکه دوباره رو نهیا ایدن کار

 . انجام بده یبلند شه و کار دردناکش

 رو یو کوسن دیمبل دراز کش یرو همونجا

 به قهیبغلش گرفت . فقط چند دق یتو

 داد ... فقط چند یاستراحت م خودش



 رو نشیسوزان و سنگ یپلک ها قهیدق

 داد یگذاشت و بعد قول م یهم م یرو

 ! کارا رو انجام بده یزود همه  یلیخ که

... 

  

 . ... به خواب فرو رفت یک دینفهم

*** 

 شب بود که فراز سرش خلوت شد و مهین

 . خونه برگشت به

 بهتر دیآسانسور که بود ، فکر کرد شا یتو

 به آرام زنگ بزنه و مطمئن بشه که باشه

 به ساعت ینگاه یرفتن . ول دوستاش



 انداخت و با خوندن عدد دوازده و شیمچ

 نیزنگ زدن شد . تا ا الیخ ی، ب ربع

  

 ... حتما  همه شون رفته بودند گهید ساعت

 . بود دهیاحتماال  آرام هم خواب یحت

 و گردن دیموهاش کش ونیم یدست

 . عقب و جلو برد یرو کم دردناکش

 یزیفکر کردن به سوپرا یبود ، ول خسته

 یبود ... باعث م دهیآرام تدارک د یبرا که

 . خواب از پلک هاش بپره شد

  

 ، در دهیاحتمال که آرام خواب نیا با



 سر و صدا باز کرد و وارد یرو ب اپارتمان

 . شد

 که ییخونه ... همراه با هوا نیسنگ سکوت

 . ... داد یم یبرف شاد یبو هنوز

 باز نگه یبه سخت با  یپلک هاشو تقر فراز

 بود . درو با پشت پا بست و راه داشته

 یبه سمت سالن خونه ... نگاهش ب افتاد

 سالن و یها یشلوغ یاز همه  تفاوت

  

 پاره یو کاغذ کادوها فیکث یها ظرف

 خکوبیم کدفعهیعبور کرد و بعد ...  پوره

 . شد



 بود دهیکه طبق انتظارش خواب دیرو د آرام

 ... با ید یمقابل ال ا یکاناپه  یرو یول ،

 تونست اونو یکه فراز م یحالت نیباتریز

 . ... کنه تجسم

 

*** 

 به دهیپلک زد ... سپ یریبا غافلگ آرام

 اونو در یمیرفت و چنان صم طرفش

 . واقعا  انتظارش رو نداشت آرام که دیکش آغوش

  

 دخترها دورش جمع ی هیاز اون بق بعد

 . و بعد کم کم دورش شلوغ شد شدند



 کرد با یم یاز فراز نبود . آرام سع یخبر

 به ادیز یپاسخ همه رو بده ، ول لبخند

 کرد ینداشت . حس م نانیاطم خودش

 ! کنه یمثل خنگ ها رفتار م داره

 گرانیمرکز توجه د نطوریا چوقتیه واقعا  

 یمورد تجربه ا نینگرفته بود و در ا قرار

 . نداشت

  

 کردن بهش یم یخودشون رو معرف همه

 ادیهر چند آرام در دم اسمشون رو از  ،

 یکه حت دیرس ییبرد . کار به جا یم

 یم مهیحرف هاشون رو نصفه و ن گهید



 . گرمش شده بود و واقعا  دوست دیشن

 یرو ترک کنه . تو تیاون موقع داشت

 یمردونه ا یو دار بود که صدا ریگ نیهم

 : شد بلند

  

 بابا ... دور و برشو خلوت دیبس کن -

 ! نفس بکشه دی! بذار دیکن

 یبلندتر یبود ... بعد با صدا یعل ریام

 : داد ادامه

 بره یکیمونده ؟!  یفراز کدوم گور نیا -

 ! کنه صداش

 : دستش گرفت یدست آرام رو تو دهیسپ



  

 نجایا ای؟! ... ب ستی... تشنه ات ن زمیعز -

 ! نیبش

 دور کرد یآرام رو همراه خودش از شلوغ و

 که یی... جا یچوب یشنیبرد پشت پارت و

 قرار داشت یزهوار در رفته ا ی نهیآ زیم

 : مقابلش . گفت یا هیچهار پا و

 یشلوغ نهمهیدونم ا ی... م نجایا نیبش -

 برات گمیات کرده ! به آقا کمال م خسته

 ! ارهیب یدنینوش

  

 : گفت آرام



 ! ندارم ، متشکرم لیم یزیچ -

 با لبخند دهینشست . سپ هیچهارپا یرو و

 : کرد نگاهش

 داره فیکاه تشر ریآب ز یلیفراز خ نیا -

 گفت نامزد کرده ها ، خودش یم ییحی !

  

 یبهش م یداد ... هر چ یپس نم نم

 ... باهامون آشنا بشه ارشیبابا ب میگفت

 اومدن گهیلبخند زد ... دو نفر د آرام

 : گفت دهی. سپ ششونیپ

 ! بابا ی! ... ا نیبازم که اومد -

 : از دخترا گفت یکی



  

 ی! انگار تو انیاالن م یحاتم یآقا -

 ! منتظر شما بودن یپشت محوطه

 ... دوستانه زد یآرام نگاه کرد و لبخند به

 بود که آرام شیگمنام نما یگرهایباز از

 رو به خاطر نداشت . دختره بهش اسمش

 : گفت

 ! آرام جون نیدار یقشنگ یچه مانتو -

 : پاسخ داد آرام

  

 ! زمیمتشکرم عز -

 ناتونیسر آست یها یعاشق گلدوز -



 ! شدم

 زینگاه کرد به مانتوش ... راستش چ آرام

 . همون وقت دیدر لباسش ند یخاص

 به گوشش یچوب شنیاز پشت پارت ییصدا

 : دیرس

  

 زیسوپرا نیفراز با ا سیدهنت سرو -

 ! ! دختره رنگ به رو نداشت کردنات

 . شد دایفراز پ یبعد بلخره سر و کله  و
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 . شد دایفراز پ یبعد بلخره سر و کله  و

 !؟ زمیحالت خوبه عز -



  

 سرعت خودش رو به آرام رسوند و به

 یرو گرفت و نگاه نگرانش رو تو دستش

 بهش گفته یعل ریاون چرخوند . ام صورت

 دیرس یبه نظر م دهیکه آرام رنگ پر بود

 . آرام بهش نگاه کرد و لبخند زد ...

 !؟ یخوبم ! کجا بود -

  

 ارتتیب یگفته بودم از در پشت دیبه سع -

 نیبرنامه ام نبود با ا یمن ... واقعا  تو شیپ

 ! یورد داشته باشخوارا برخ آدم

 یچشماش رو گرد کرد و به شوخ دهیسپ



 اون یزنانه و کم جون به بازو یمشت

 : دیکوب

 ! یجا کرد یب یلیخ ی... ول دایببخش -

 !؟ یایامشب نم یدورهم مگه

  

 ... ادیم شیپ یچ نمیتا بب -

 وسط دیپر دهیآورد ... سپ یبهانه م داشت

 : حرفش

 ؟! همش دنبال ادیب شیپ یخواد چ یم -

 ... یچونیکه بپ ینیا

 : کرد به آرام و ادامه داد نگاه

  



 آرام جون ... تو به ی! ول چونهیپ یکل  م -

 شیاریها ! امشب حتما  ب ینرقص سازش

 ! یمهمون

 دارن در مورد چه دیفهم ینم یحت آرام

 دونست چه یزنن ... نم یحرف م یمهمون

 . بده یجواب

 یو اونو از رو دیدستش رو کش فراز

 که دست یبلند کرد . همونطور یصندل

 دستش بود ، از پشت یهنوز تو آرام

 : عبور کرد و گفت یچوب شنیپارت

  

 یگردنش ننداز ها ! ... ما کل یخودیب -



 ... مگه می... مجبور میدار برنامه

 بلند بچه ها همراه با خنده یهوو یصدا

 چه دی... فراز بلفاصله فهم دهیسپ ی

 . شیشونیپ یرو دیداده ، محکم کوب یگاف

 ، دیخند یکه م یهمونطور یعل ریام

 : گفت

 ! دیبره بابا ... ولش کن دیولش کن -

  

 ها رو برداشت و سیاز کله گ یکی فراز

 کرد به طرفش ... بعد به طرف در پرت

 که یبه راه افتاد . آرام همونطور یخروج

 و دیدست فراز بود ، چرخ یتو دستش



 دهیبه پشت سرش انداخت ... سپ ینگاه

 : زد یپشت سرشون بال بال م داشت

 هی نویغار نش نیکن ا یآرام جون سع -

 ! یکن شیمعاشرت ذره

 : گفت فراز

  

 ... ! گهید دیدکمه تون رو بزن -

 . ... بعد بلخره از اونجا خارج شدند و
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 یگرم و مطبوع مرداد ماه یهوا یتو آرام

 ... دیکش یم یدر پ یو پ قیعم یها نفس

 رو شیپ قیکرد تمام دقا یم حس



 کرده بود نفس بکشه ! واقعا  تا فراموش

  

 بودن آزار گرانیچشم د یحد تو نیا

 در ی... ! ... ول دیرس یبه نظر م دهنده

 بیبود ... عج یبیعج یحال تجربه  نیع

 ! که تا به حال داشت یتجربه ا نیتر

 شدند و فراز دوباره نیدو سوار ماش هر

 رنگ آرام یبه صورت ب ینگران نگاه

 : انداخت

 !آرام ... حالت خوبه ؟ -

  

 : گفت آرام



 جانیه یادیذره ز هیخوبم ، فقط ...  -

 ! شدم زده

 و صورتش رو در دیکش نییرو پا شهیش

 رو نیآزاد قرار داد . فراز ماش یهوا معرض

 یها ابونیخ یحرکت در آورد و تو به

 بعد ی قهیکرد ... چند دق یرانندگ شلوغ

 و مقابل سوپر دیچیپ یفرع یکوچه  یتو

 . شد ادهیتوقف کرد و پ یمارکت

  

 ی نهیآ یو از تو دیکش یقینفس عم آرام

 نگاه دوخت به خودش . فکرش آزاد و بغل

 چیکرد ه یحس م ه هابود ... بعد از ما رها



 ... کنه ! نه ینم ینیقلبش سنگ یرو یغم

 ! نگاه جانیو ه ییبود و رها یشاد فقط

 کرد چقدر یکرد به خودش و فکر م یم

 اون دخترک ساده و گهیکرده ! ... د رییتغ

 بود که یگذشته نبود ... حاال زن یرو کم

 ! شناخت یم یهم به سخت خودش

 ... در درونش شکفته شده بود یزیچ

 نیکرده بود ! ... ا باشیشده بود ... ز بزرگ

  

 لب ری! ز دیفهم یبود ؟! ... نم یچ حس

 : کرد زمزمه

 ام ! فراتر از یکشان یبه راه پر ستاره م -



 ! ام ینشان یم ستاره

 که از در سوپر مارکت خارج دیرو د فراز

 دهیپرتقال خر یران کی کهی... در حال شد

 . کرد یصحبت م لشیو داشت با موبا بود

 یو رو دیکش شیشونیبه پ یدست آرام

  

 صاف نشست . فراز تلفنش رو شیصندل

 . نیماش یکرد و برگشت تو قطع

 رو بخور ... حالت رو بهتر نیا زمیعز ایب -

 ! کنه یم

 یرو ازش گرفت و جرعه ا یران یقوط آرام

 ... دیرو نوش نیریترش و ش یدنینوش از



 . با فراز بود ، واقعا  حالش سر جا اومد حق

 نظر داشت ریاونو ز یهنوز هم با نگران فراز

. 

  

 نیا یگفت بدون هماهنگ یعل ریام -

 ! کردم یوونگینکنم ... من د کارو

 کار ؟ یچ -

 یصحنه نگم ! ... م یاسمت رو رو -

 ! یبش ریغافلگ خواستم

 : دیخند آرام

  



 ممنون ، یبود غش کنم ! ... ول کینزد -

 ! بود یعال

 ... بعد دیرو نوش یدنیاز نوش یجرعه ا باز

 : دیپرس

 نیکه ا دیبه ذهنت رس یدفعه ا کی -

 قبل  در موردش ای...  یانجام بد کارو

 ؟ یداشت برنامه

  

 نیساله که به ا کی با  یراستش ... تقر -

 که ییکردم ! ... از اون روزا یفکر م لحظه

 ! ی... مال من نبود هنوز

#۴۸۰ 



 ... دیغلت نییفراز باال و پا یگلو بکیس

 صورت آرام به گردش در یرو نگاهش

 : ... ادامه داد اومد

  

 یعل ریسال قبل بود که ام کی با  یتقر -

 رو برام فرستاد بخونم و من از شنامهینما

 تو ادیاولش ... از حرف اولش  ی کلمه

 تموم شد ! ... همش تو ی... تا وقت افتادم

 ... کردم و حاال یسرم مجسم م یتو رو

 شده بود اهاشیکرد ... مجذوب رو سکوت

! 

 یکرد ، به لحظه ا یفکر م شیسال پ به



 بود و متن دهیکاناپه دراز کش یرو که

  

 یخوند و فکر آرام تو یرو م شنامهینما

 و حاال ... حاال چقدر دیچرخ یم سرش

 مدت نیکرده بود ! تمام ا رییتغ زیچ همه

 با ی... حت دیجنگ ی... با همه چ دیجنگ رو

 ! شده بود روزی.. و حاال پ دیآرام جنگ خودِ 

 آدم به نکهیبود ا یزیانگ رتیح زیچ

 ! دیرس یمحالش م یاهایرو

 چشم ینرم و سبک تو یلیآرام خ نگاه

 : نشست هاش

  



 !به درخت بشم ؟ لیخواد تبد یدلت م -

 ... چوقتیو ه نیزم یکنم تو شهیر

 !از کنارت جم نخورم ؟ چوقتیه

 ییایحرف ... با دن ییایفراز با دن نگاه

 : بهش وصل بود یمهار ناشدن اقیاشت

 یاالن ... دلم م ی، ول دیشا یزمان کی -

 ی! ... مثل اون آهنگ یپرنده ام باش خواد

  

 که یی! ... هر جا یبرام ترجمه کرد که

 ! شمیپ ی... بازم برگرد یرفت

 موندند ... مثل دو نفر آدم رهیدو بهم خ هر

 یرو تو گهیکه پس از سالها همد آشنا



 کرده دایناگهان پ ابونیخ کی یشلوغ

 کرده دایرو پ گهی... انگار تازه همد باشند

 ! بودند

 ریکه درگ یشد ... روز اول یباورش نم آرام

 نیبه خوشب یداستان شد ... حت نیا تمامِ 

 ذهنش هم ینقطه  نیو روشن تر نیتر

 نیشب به چن کیکرد که  ینم خطور

 ! برسه یا لحظه

 ینگاهشون ...  صدا یگرماگرم هماغوش در

 . فراز بلند شد لیموبا زنگ

 قیعم یزد ... انگار از خواب یپلک فراز

 شده بود . نگاهش رو از آرام دهیکش رونیب



 یجی. نگاه گ دیکش یو نفس بلند گرفت 

 انداخت ... و بعد لشیموبا یصفحه  به

 : گفت کلفه

 ! دیشیریس نقدریگندتون بزنن که ا -
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 به سرعت نگاهش رو به روبرو دوخت آرام

 دیاش رو نوش وهیاز آبم یباز هم جرعه ا و

  

 دیفهم یکه خودش هم نم یلیبنا به دال .

 ! دیکش یاز نگاه کردن به فراز خجالت م ،

 ؟ هیک -

 یدورهم میدادن بر ریبچه هان ! گ -



 ! کنن ی... ول نم یعل ریام ی خونه

 !؟ یهمچه جور دور  -

  

 ستین یخاص زی... چ هیبه خاطر افتتاح -

 میمن ! بر یچوندنایعادت دارن به پ نایا !

 !؟ خونه

 رو خورد و یدنیجرعه از نوش نیآخر آرام

 : گفت بعد

 بهتره ... اگه تو دلت یلیمن حالم خ -

 ! دوستات شیپ می، بر خوادیم

 . شده نگاهش کرد ریغافلگ یکم فراز



  

 امشب یستیمجبور ن آرام ... واقعا   -

 دهیسپ ی! به حرفا یرو تحمل کن یچیه

 یدخترا هم گوش نده ! هر جور ی هیبق و

 ... خوادیدلت م که

 دوستات یمهمون میبر خوادیمن دلم م -

! 

 هم سوءظن یو البته کم یبا شگفت فراز

 گهیداد د حیترج یکرد ... ول یم نگاهش

  

 زنگ یاصرار نکنه . صدا یزیچ به

 قطع شده بود هیچند ثان یکه برا لشیموبا



 فراز جواب داد ندفعهیباز از نو آغاز شد . ا ،

: 

 !؟ نیدار یالو ؟! ... شام چ -

 لبش رو گاز گرفت تا نزنه یگوشه  آرام

 : خنده ! ... فراز ادامه داد ریز

 ... یول میای یچون آرام گفت ، ما هم م -

  

 که اون طرف خط به یو داد غیج یصدا

 به یبلند بود که حت نقدریبرخاست و ا هوا

 به ی! ... فراز نگاه متأسف دیآرام رس گوش

 : انداخت آرام

 !مخن ؟ یچقدر رو ینیب یم -



 . ... بعد تماس رو قطع کرد و

*** 

  

#۴۸۲ 

*** 

 آرام فوق یشب برا یبعد یها ساعت

 . خوش گذشت العاده

 نا یمعموال  ورود به جمع آدم ها نکهیا با

 براش سخت بود ... مخصوصا   شهیهم آشنا

 شناخته یکه اکثرشون آدم ها یجمع

 بودند و از آرام بزرگ تر هم بودند یا شده

 باهاش یمیگرم و صم نقدریهمه ا یول ...



  

 از گارد اریاخت یکردند که آرام ب برخورد

 . شد خارج

 حضور فراز در اطرافش بود که مخصوصا  

 هیکه  یداد ... فراز یآرامش م بهش

 یلیکرد ، انگار آرام خ ینگاهش م یجور

 ! بود شیو برجسته تر از خوِد واقع باتریز

 یلیشد که آرام حس خ یباعث م نگاهش

 نسبت به خودش داشته یبهتر یلیخ

 . باشه

  

 راحت یلیجمع خ یزن ها ی هیبا بق فراز



 اصل  آرام رو آزار نیکرد ... و ا یم برخورد

 فراز براش گهیداد . نه چون د ینم

 یکس چینداشت ... بلکه چون به ه یتیاهم

 کرد ، که به آرام نگاه ینگاه نم یمدل اون

 . کرد یم

 تونست بفهمه یم نویمال آرام بود ... ا فراز

! 

  

 یوقت یازش دور بود ... حت یوقت یحت

 حواسش یوقت یکرد ... حت ینم نگاهش

 بود ... باز هم متعلق به یا گهید زیچ یپ

 مرد جذاب و با اعتماد به نیبود ! ... ا آرام



 کرد و یخوب رفتار م نقدریکه ا ینفس

 یو تو دیخند یم بایکننده ز رانیو نقدریا

 ! از همه بهتر بود میپانتوم یباز

 یاز سه شب گذشته بود وقت ساعت

 کردند و به یخداحافظ گرانیاز د بلخره

 . خونه شون رفتند سمت

  

 زد هی... سرش رو تک یفارغ از همه چ آرام

 و چشم هاش رو بست و یصندل یپشت به

 ... تمام اتفاقات اون ینیریش یخلسه  در

 . رو مرور کرد شب

 که تماشا کرده ییبایعاشقانه و ز شینما



 . ... بود

 یدر جمع دوستانه شون ... وقت بعد

 یکردند و م یم یبا فراز شوخ گرانید

 رفت و آمدش دست اریاخت گهید گفتن

 ناراحت نکهیو اون بدون ا ستین خودش

 ... دیخند یم بشه

 از یکیآرام مشغول حرف زدن با  یوقت

 ها بود و ناگهان متوجه شد فراز خانم

 ... زل زده بهش

  

 ... فراز بهش چشمک زد یوقت

 موقع شام براش جوجه کباب و یوقت



 ... آورد یدنیو با نوش دیکش ساالد

 االتشیتمام افکار و خ ونیم یکِ  دینفهم و

 . ... فرو رفت یخواب سبک به

#۴۸۳ 

  

 پارک نگیپارک یرو تو نیکه ماش فراز

 دنیبه سمت آرام ... با د دیو چرخ کرد

 اش نهیمنظم و آروِم تخت س حرکات

 . دهیکه اون خواب دیفهم بلفاصله

 یلحظه خواست دستش رو بذاره رو کی

 ! نه یکنه ... ول دارشیاش و ب شونه

 ! شد مونیپش بلفاصله



 .شد  ادهیپشت رل پ از

 کیتار مهیخونه شد ... از سالن ن وارد

 و از پله ها باال رفت و وارد گذشت

 شد . اون وقت  آرام رو به اتاقشون

 . خوشخواب گذاشت یرو ینرم

  . ... و از اتاق خارج شد دیچرخ فراز

*** 

 رو باورم دمیکه به چشم د یزیآرام چ -

 رو چک نستایشه ! صد بار از صبح ا ینم

 ؟! ... زن فراز یخودت یجد ی... جد کردم

 هتهیفقط دختره شب ای؟ ...  یخودت یحاتم

 ؟



 لبش رو گاز گرفت و پلک یگوشه  آرام

 هم فشرد . از یرو یلحظات یبرا هاشو

 ! و رو شده بود براش ریز ایانگار دن صبح

  

 که بهش یو تئاتر یهمسِر فراز حاتم خبر

 بود و دهیبمب ترک نیشده بود ، ع هیهد

 و صدا راه انداخته بود . دوستاش سر

 گروه تلگرام صد یکردن ... تو ینم رهاش

 یبراش فرستاده بودند و آرام نم امیپ تا

 ! بگه یبهشون چ دونست

 هیرو از بق یخواست همه چ یم روزید تا

 . تونست ینم گهیحاال د یکنه ...ول پنهان



 حس تلخ و ییرسوا نیشده بود ! از ا رسوا

 ! داشت ینیریش

  

 خوند که یفاطمه رو م امیبار دوم پ یبرا

 : گروه فرستاد یتو یسیو سایپر

 چقدر شباهت ؟ آرام گهینه بابا ! آخه د -

 سرت اگه بازم یزنم تو ی! ... م یخودت ،

 ریآب ز ی تهیعفر ی کهی... زن یکن انکار

 ! کاه

 که چپ و راست ییبه خاطر فحش ها آرام

 . خودش رو دیشد ، خند یحواله م بهش

  



 زد به هیو تک دیتخت باال کش یرو یکم

 : فرستاد یامیو پ وارید

 دم براتون یم حیداستان داره بابا ! توض -

! 

 : باز گفت فاطمه

 یکلمه بگو خودت کی؟! ...  یچه داستان -

 ! نه ای

  

 ؟ ی: خودت هیعط بعد

 ؟ ی: خودت سایپر بعد

 !؟ وانیح ی: خودت نیلیآ بعد

 : فرستاد یسیو آرام



 بهم یجور هیچه خبرتونه حاال ؟!  -

 ترسه ازتون ! جرم ی... آدم م نیدیپر

 !مگه ؟ کردم

  

 ! کرد : چخه یپلیر سشیو یرو هیعط

 : و سرانجام اعتراف کرد که دیخند آرام

 ! خودمم

 آرام فرصت یشد ... ول نگیپیتا زیا سایپر

 بهش زنگ ایمی... ک نهیرو بب امشیپ نکرد

 : زد

 الو ؟ -

  



 دیچیپ ایمیک یغش غش خنده  یصدا

 : گوشش یتو

 !؟ یدید نستاگرامویآرام ! آرام ! ا یوااا -

 می! از صبح بچه ها روان یخسته نباش -

 ! کردن

  

 ی... خانم حاتم یپس بلخره رسوا شد -

 ی! ... ک یخودت معروف شد یبرا یکل !

 !؟ رمیازت امضا بگ امیب

 . ... آرام هم دیخند بازم

#۴۸۵ 



 . ... آرام هم دیخند بازم

  

 مامانم هستم ! پاشو یاتفاقا االن خونه  -

 ! یکاریاگه ب نوریا ایب

 بود صداش رو ... باز دهیانگار نشن ایمیک

 : گفت

 ؟ یخون ی! کامنتا رو هم م یآرام ... وا -

 ! خندم من از صبح یم نقدریا ...

 آدم نکهی. با ا دیرنگ از رخ آرام پر هوی

 دونست یبازم م ینبود ، ول یباز نستایا

  

 چه خبره و مردم یمجاز یفضا یتو



 رحمانه و آزار دهنده در مورد یب چقدر

 شونیشخص یمعروف و زندگ یها آدم

 ! دن یم نظر

 گفتن ؟ یمگه چ -

 ضنیمر یلیبرو االن خودت بخون ! خ -

 ! مردم

  

 تماس رو قطع کرد ایمیک یکِ  دینفهم آرام

 که ییو با انگشتا دیکش ینفس تند ...

 نستاگرامیداشت ، وارد ا یفیخف ارتعاش

 . شد

 به گشتن نبود ... عکس اجیاحت یلیخ



 نقل و نیتئاتر ع ی هیشب افتتاح یها

 تمام با  یهمه جا پخش شده بود . تقر نبات

 عکسشون رو گذاشته یینمایس یها جیپ

 . بودند

  

 از عکس ها انگار توجه یکی مخصوصا  

 تکرار شده شتریجلب کرده و ب یشتریب

 پر یاون عکس آرام با لبخند ی. تو بود

 که یبه صحنه بود ، در حال رهیخ اقیاشت

 هم ینرم رو یلیدست هاشو خ کف

 شده لیمتما یبود ... و فراز کم گذاشته

 میبه ن یکمرنگبه سمتش و با لبخند  بود



 یکرد ... و نگاهش به قدر ینگاه م رخش

 بود که قلب آرام رو به فتهیو ش قیعم

 . گرفت یم یباز

  

 . داشت جهیاحساس سر گ آرام

 مخدر ریکه تحت تأث یشب مثل آدم اون

 و زیبرد از همه چ ی... فقط لذت م باشه

 کرد . حاال که از اون شب یکار نم فکرش

 . داشت یبیحس عجگرفته بود ...  فاصله

 ی، مثل دوستاش ... نگاه م ایمیک مثل

 عکس ها و مدام از یبه دخترک تو کرد

 یمنم ؟ ... جد نی: ا دیپرس یم خودش



 !خودمم ؟ یجد

  

#۴۸۶ 

 . قسمت کامنت ها شد وارد

 . لبخند و قلب کریکامنت ... است نیاول

 : چه نازه دختره ! خوشبخت بشن یبعد

 ! یاله

  

 یآرام گر گرفت . کامنت بعد یها گونه

 کرده هیخوند : بهش تئاتر عاشقانه هد رو

 ! خوام یدختره رو زنده م سیدعا نو ؟

 ! خنده کریاست و



 پسره کامنت گذاشته بود : هم اکنون کی

 دختران یکارشناسانه  یها امیپ شاهد

 بودن دختره یدر مورد عمل نمیسرزم

 ! میهست

  

 گروه یدوستانش تو یها امیهم پ باز

 یا هیده ثان سیو کی نیلی... آ تلگرام

 ضربه زد و سیو یبود . آرام رو فرستاده

 : پخش شد نیلیآ غیج یصدا بلفاصله

  

 ! کثافـــــــت -

 لیاونقدر بلند بود که موبا غشیج یصدا



 . آرام رها شد یانگشتا نیاز ب اریاخت یب

#۴۸۷ 

 خانم یدر اتاقش باز شد و مل بلفاصله

 . اتاقش یتو دیپر هراسون

 شده آرام ؟ ی! چ نیامام حس ای -

  

 سرخ یگونه ها یرو دیدست کش آرام

 کرد لبخند بزنه . حاضر یاش و سع شده

 یمادرش نفهمه که تو یول رهیبم بود

 ! هاش بحثه نهیدر مورد س نستاگرامیا

 ! یچی! ه یچیه -

 ... اومد غیج یصدا -



  

 کرد ! ولش یم یدوستم بود ... شوخ -

 ! کن

 و آروم تر از دیکش یخانم نفس راحت یمل

 : گفت قبل

 یخب مامان ... ول کن اون گوش یلیخ -

 یتو یدی، چپ یاز صبح که اومد هی! چ رو

 ! کارت دارم رونیب ای؟ پاشو ب اتاق

  

 تکون داد ... بعد از یتند و تند سر آرام

 رو مرتب شرتشیت ی قهیبلند شد و  جا

 بره و رونیکه ب نهی. فکر کرد بهتر هم کرد



 افکار دیوقت بگذرونه ... شا یخانواده ا با

 . کردن یدهنده رهاش م آزار

 سالن بودند ... آرام یرضا تو ریو ام احمد

 به سمت پدرش ، رفت و ینگاه کوتاه با

 خانم از کنارشون یمبل نشست . مل یرو

 ریکرد و وارد آشپزخونه شد و بعد ام عبور

 . هم دنبال مادرش رفت رضا

  

 آرام یکرد به آرام ... ول ینگاه م احمد

 . دست رهیاش بگ دهیداشت ناد یسع

 بود . هر نینبود ... ازش دل چرک خودش

 یبا فراز به اوج م شیهم که زندگ چقدر



 تونست پدرش رو ی... باز هم نم دیرس

 . ببخشه

 که اخبار پخش ونیزیبه تلو رهیخ نگاهش

 : دیکرد ... پرس یم

  

 لمیف ی؟ ... بزنم آ دیکن یشما نگاه نم -

 ؟

 : گفت احمد

 ! بزن بابا جان ... راحت باش -

 رییکنترل رو برداشت و شبکه رو تغ آرام

 که زونیتلو یبه صفحه  رهی... بازم خ داد

 ... بود یتکرار سلایر کیپخش  مشغول



  

 و داد غیج یمادرش و صدا یصدا هوی

 : دیرضا رو شن ریام

 ! مبارکتولد تولد تولدت مبارک  -

 ! تولدت مبارک مبارک

#۴۸۸ 

 کیعقب ... ک دیبه سرعت چرخ آرام

 مامانش که با یدستا نیب یخونگ یلیوان

 ... شده بود نیتزئ یو توت فرنگ خامه

  

 رضا ریام یدستا یروشن تو یها فشفشه

... 



 ! یوا -

 ... دهانش گذاشت یدستاشو رو کف

 بار چندم نی. ا رهیاش بگ هیبود گر کینزد

 کرد یاحساس م قا  یکه اون روزها عم بود

 !؟ خوشحاله

  

 دنیپر نییشروع کرد به باال و پا ررضایام

 و دیخند ی... احمد م دنیرقص یالک و

 زیم یرو رو کیخانم ک یزد ... مل یم کف

 : و گفت گذاشت

 که شوهرت یتولد یهر چند به پا -

 میخواست یرسه ... ول یات گرفته نم واسه



 ! یبابات یخونه  زِ یعز شهیهم یبدون که

 ... آرام طاقت دیآرام رو بوس یگونه  بعد

 . و محکم مادرش رو بغل کرد اورین

  

 ! ی... مامان ... مرس یمرس -

 دیاش گرفته بود ! چرخ هیگر یجد یجد

 . ... رضا رینگاه کرد به ام و

 ! دلم زی... عز یداداش یمرس -

 شد دنیپر نییباال و پا الیخ یرضا ب ریام

 یو آرام رو بغل گرفت . آرام رو دیدو و

 ... بعد سر بلند دیبرادرش رو بوس یموها

  



 نگاه شرم یو نگاهش گره خورد تو کرد

 . احمد ی زده

 یم یلبخند به لب داشت ... سع احمد

 شاده و حالش هینشون بده مثل بق کرد

 ... دیفهم یم نوینبود . آرام ا ی... ول خوبه

 تونست پدرشو ببخشه ! تمام ینم یول

 : ... گفت دیبخش یرو هم که م ایدن

 ! از شما هم ممنونم بابا -

  

 بودن لحنش رو یبود که نتونه تصنع یک

 خانم ی؟ ... احمد رنگ باخت ! ...مل بفهمه

 : بحث رو عوض کرد یفور



 نیآرام جان ... بش نیخب ... خب بش -

 ! فوت کن شمعو

 دست هاشو از دور کمر آرام باز ررضایام

 یمبل . از خوشحال ی. آرام نشست رو کرد

 خانم دو تا یپاهاش بند نبود . مل یرو

 گذاشت و کیک یدو و سه رو رو شمع

  

 یشد تو رهیکرد ... بعد با محبت خ روشن

 . دخترش یها چشم

 نیع تیگیو چهار سال ستیکه ب یاله -

 ! و شکر بگذره برات مامان قند

 ... شمع فیلط یبه شعله ها رهیخ آرام



 که شیو سه سالگ ستیکرد به تمام ب فکر

 ! حاال یزهر گذشته بود ... پر از تلخ نیع

 یم یبراش سال بهتر ندهیسال آ دیشا

 کتابش قول ی... مگه خوِد خدا تو بود

  

 ستی، آسان یبود که پس از هر سخت نداده

 ؟

 ... دنیرس یآرام از راه م یها یآسان دیشا

 ! دیشا

 زد ، پلک هاشو شتریبه گلوش ن بغض

 : دلش زمزمه کرد یهم فشرد و تو یرو

 ! ... به من آرامش قلب بده ایخدا



 . ... شمع ها رو فوت کرد و

  

#۴۸۹ 

 رضا بازم ریو مادرش دست زدند و ام پدر

 . بعد مادرش دیرو محکم بوس صورتش

 رنگ بهش داد دیسف یمکعب یجعبه  کی

 : گفت و

 ! دخترم ... ناقابله ریبگ -

  

 نازک کرد و پر عشوه یپشت پلک آرام

 : گفت

 ! به خدا نیدیمامان ... زحمت کش یوا -



 ! نبودم یراض

 ریخانم نگاه کرد ... و بعد زدند ز یمل به

 یخاطره  ادی. هر دوشون همزمان  خنده

 یسالگ ازدهیافتادند ، مربوط به  یمشترک

 خانم یلبود که م ی... اون تنها سال آرام

 چیآرامو فراموش کرده بود و براش ه تولد

  

 دونست یبود ... و خدا م دهینخر یا هیهد

 ! به پا کرد یچه قشقرق آرام

 هی، هد دیخند یکه م یهمون طور آرام

 بایو ز فیساعد ظر کیرو باز کرد ...  اش

 بود و با توجه کی... واقعا  ش لیبند است با



 که از خانواده اش یاقتصاد طیشرا به

 دنشیدونست که خر یداشت ، م سراغ

 ! آسون نبوده براشون

 : لبخند زد یقدر شناس با

  

 ! هیممنونم ... واقعا  عال -

 یها هیبگه که ازشون توقع هد دیترس یم

 ! نداره ... و بهشون بر بخوره متیگرونق

 : گفت احمد

 هم داره واست گهید ی هیهد کی یمل -

! 

 !؟ ی؟ چ یاوه ... جد -



  

 : دیکش یقیخانم نفس عم یمل

 شی... سه روز پ ستین یزیخب ، چ -

 محضر ، احمد آقا خونه رو به نامم میرفت

 ! زد

 !واقعا  ؟ -

 رو ینیسنگ یبرداشته شدن وزنه ها آرام

 ... کرد یاش احساس م نهیس یرو از

  

 :�🌺�هشتیاردب

#۴۹۰ 



 رو ینیسنگ یبرداشته شدن وزنه ها آرام

 . ... کرد یاش احساس م نهیس یرو از

 یبود که م یخبر نیبهتر نیا واقعا  

 . بشنوه تونست

 گهیپدرش سر به راه شده بود و د ظاهرا  

 ! آرام ترس داشت یکرد ... ول ینم شرط بندی

  

 بود ، یترس داشت ... چون زخم شهیهم

 زخم ها یدونست بعض یخدا م و

 . شدند یخوب نم چوقتیه

 زد ... بعد به یخانم لبخند معذب یمل

 : بحث رو جمع و جور کرد سرعت



 ! میرو هم ببر کیخب ... ک -

  

 گفت و دست جلو برد یرضا آخ جون ریام

 ناخونک کیک یرو یها یبه توت فرنگ تا

 : دستش ریخانم زد ز ی... مل بزنه

 ! نکن ... اول واسه آقا فراز سوا کنم -

 ! اِه ... مامان -

 خانم دست به زانوش گرفت و از جا یمل

 آشپزخونه بره و چنگال و یشد تا تو بلند

  

 . آرام هم بلفاصله از جا ارهیب یشدستیپ

 . شد بلند



 ! بذار کمکت کنم مامان -

 اتاق بلند یاز تو لشیموبا یزمان صدا هم

 : خانم گفت ی. مل شد

 ... برو جواب ستین یخواد ، کار ینم -

 ! رو بده و زود برگرد تلفنت

  

 نیا یکرد . واقعا  حوصله  یکلفه نچ آرام

 کرد یخودش فکر م شینداشت ... پ کارو

 ایبهش زنگ زده بود  ایمیهم البد ک باز

 ! ... حتما   کارشیب یاز دوستا گهید یکی

 و یتکرار یقرار بود همون حرفها بازم

 . رو بگن مسخره



 . اتاقش رفت یراهش رو کج کرد و تو اما

 خدا قسم که اگر باز همون حرفها رو به

 یجواب محکم ندفعهی... ا دیشن یم

  

 یشماره  دنیبا د یداد ! ول یم بهشون

 ... بهیغر

 : گفت اطیرو بر قرار کرد و با احت تماس

 !الو ؟ -

 ... به دینشن ییصدا چیچند لحظه ه یبرا

 یو بغض آلود قیعم ینفس ها یصدا جز

 دیچیپ یبیغر یته قلب آرام دلشوره  . ...

 : باز تکرار کرد ...



  

 ! دییالو ... بفرما -

 ییهم چند لحظه سکوت ... و بعد صدا باز

 : گفت بهش

 ... نمیب یاز صبح دارم عکساتونو م -

 یزن و شوهرا به نظر م هیشب یجد یجد

 ! ... انگار از روز دیای یبهم م یلی! خ دیرس

 ! نیساخته شد گهیهمد یبرا اول

  

#۴۹۱ 

 ... ختیدرون قلب آرام فرو ر یوارید

 بند اومد ! به گوش هاش اعتماد نفسش



 ییتونست باور کنه ! صدا ی... نم نداشت

 که داشت بهش یی... صدا دیشن یم که

 ! بود دیمج یزد ... صدا یم طعنه

 پشت دنشیبا شن یزمان کیکه  ییصدا

 ... گرفت ... و حاال یآرامش م تلفن

 ! دیمج -

  

 نه که بدم اومده باشه ها ... نه ! چون -

 نداره ! به قول یبه من ربط گهید اصل  

 موندم و یم دیکه با یی... اون روزا خودت

 حق گهی... کم آوردم ! حاال د دمیجنگ یم

 ... یزدن ندارم ! ول حرف



 : دیاز هجوم بغض لرز صداش

 یلیباشه آرام خانم ... تو هم خ ادتی -

 ! یلی! ... خ ینامرد

  

 تونست یبه نفس نفس افتاده بود . م آرام

 . پوستش احساس کنه ریجهنم رو ز یداغ

 بگه ... الل شده بود یچ دیدونست با ینم

 قرارش یقلب ب یکف دستش رو رو !

 زد یهدف دور خودش چرخ یو ب گذاشت

. 

 : ادامه داد دیمج

  



 ... واقعا  ؟ تیزندگ یبودم تو یمن چ -

 یب یاسباب باز کیموجود اضافه ؟  کی

 ؟! ... جواب بده حتی؟ ... زنگ تفر تیفیک

 ! یجواب بد ی... تو موظف آرام

 نیو از ب دیکش یقرار ینفس ب آرام

 ییفلج شده اش ... صدا یصورت یتارها

 : شد بلند

 ! ستی... ن ینطوریا -

  

 کردم یدونم چرا همش فکر م ینم -

 ... دو طرفه است ! علقه مون احساسمون

 دیدونم اصل  چرا ام ی! ... نم مونیناراحت



 ... ! ! ... نه اون یکه تو ... طرف من داشتم

 کیکه  یدرصد از احساس کیاگر  یول

 یبهت داشتم رو ... تو به من داشت یزمان

 یداد یبه خودت اجازه نم چوقتیه ...

 و خوش یو بخند یو بگ ینیبش کنارش

 ! کنار اون مجرم ... اون ... غاصبِ  یبگذرون

 سوزه یخودم م ی! دلم برا زیهمه چ یب

 ... یزمان کی... چطور ...  که

  

 لحظه سکوت ... انگار داشت با چند

 هیتا پشت تلفن به گر دیجنگ یم خودش

 ! دی... بعد خند فتهین



#۴۹۲ 

 ! بگم کیحاال هم ... زنگ زدم بهت تبر -

 جادینکرده قصد ا یی! خدا نیهم فقط

 رو یسرکار خانم حاتم یبرا مزاحمت

 حالت یلیکه خ یی! ... فقط اون وقتا ندارم

  

 ... آدم نیباشه که ا ادتیخوبه ...  باهاش

 ! دیرو خر تو

 آرام از درد و حقارت ی نهیس ی قفسه

 یکه رو یبا لحن مار دی! ... مج سوخت

 کرد و یم سیه سیو ه دیخز یم نیزم

 ... طعمه یکار شین کیخواست با  یم



 : رو فلج کنه ، ادامه داد اش

  

 فاحشه یدون یفاحشه ! ... م کی نیع -

 شن ! ... تو یم دهیاند ؟! خر یچطور ها

 ! یخانم حاتم یشد دهیخر هم

 صورت آرام یکلماتش رو هم تو نیآخر

 آرام بتونه به نکهیکرد ... و تا قبل از ا تف

 نشون بده ، یاکشن یو ر ادیب خودش

 . ... رو تموم کرد تماس

*** 

 . ... شب شده بود ازدهی با  یتقر ساعت

  



 محله شون معموال   یدونست اهال یم آرام

 یوقت شب کس نیخوابند و ا یم زود

 . ستیکوچه ن یتو

 . شاِل رها شده دور گردنش شد الیخ یب

 به پا زد و در شویعروسک یها کفش

 بسته یساک بزرِگ پر از غذاها کهیحال

 شده رو در دست داشت ... از خونه یبند

 . رفت رونیب

  

 کی... که نزد دیرو سر کوچه د فراز

 بود و با تلفنش حرف ستادهیا نشیماش

 زد . چشمش که به آرام افتاد ... تماس یم



 . تموم کرد رو

 کرد ی... و سع دیکش یقینفس عم آرام

 . رهیبه خودش بگ یو راحت یعاد ظاهر

 ! سلم -

 : پاسخش رو داد ازفر

  

 ! ماهت یبه رو -

 . براش باز کرد نویدر ماش و

 پاهاش یسوار شد و ساک رو جلو آرام

 . از صبح هنوز هم حالش گذاشت

 که ییزهایبود ... از تمام چ دگرگون

 . بود دهیشن



  

 اون حرف ها یدونست چرا ... ول ینم

 فرازو از چشمش بندازه ، نکهیاز ا شتریب

 ! رو انداخته بود دیمج

 کرد از یخودش فکر م شیپ شهیهم

 رو یزیشد توقع هر چ یمثل فراز م یآدم

 که اون یدینه ! مج دیمج ی... ول داشت

 چوقتینبود ... ه ینطوریشناخت ، ا یم

 زد و بهش یزن متأهل زنگ نم کی به

 . ... داد یفاحشه نم لقب

  

 یتو یشوک بود ... حت یهم تو هنوز



 که صبح بهش یکرد اون یفکر م ذهنش

 دیزد و اون حرف ها رو گفت ، مج زنگ

 بود که صداش به یفقط کس دی... شا نبود

 ! شباهت داشت دیمج

#۴۹۳ 

 به حرکت نویپشت رل نشست و ماش فراز

 شهی. آرام سر چرخونده بود و از ش انداخت

 خواست با یکرد . نم ینگاه م رونیب به

  

 ... ییجورا کیچشم بشه .  یچشم تو فراز

 . غم آلود خودش غرق بود یایدن یتو

 ... فراز که بلند شد لیزنگ موبا یصدا



 و بعد رد یگوش ینگاه کرد به صفحه  فراز

 : کرد ... اون وقت گفت تماس

 ؟ خوش نایمامانت ا یچه خبر خونه  -

 ؟ گذشت

  

 شهیروشو از سمت ش نکهیبدون ا آرام

 : ، پاسخ داد برگردونه

 ! آره -

 ؟ یرفت یثبت نام کلس رانندگ یبرا -

 یعکس سه در چهار م یآره ، ول -

 ... منم نداشتم ! فعل  عقب افتاد خواستن

 ... و رمیبرم عکس بگ تا



  

 فراز لی. موبا رونیرو فوت کرد ب نفسش

 جکتیتر ر عیسر نباریزنگ خورد ... ا بازم

 : . باز گفت کرد

 ساک ؟ یتو هیاونا چ -

 لحظه چشم هاشو بست و نفس کی آرام

 فکر کرد به اندازه ی... وقت دیکش یقیعم

 تونه یبه اعصابش مسلطه و م یکاف ی

 بودنش رو ادامه بده ... سر یعاد نقش

 : سمت فراز و گفت چرخوند

  

 ! یقرمه سبز ی! سبز ی... همه چ نایا -



 ! کیخوردن ! کتلت گوشت ! ... ک یسبز

 !؟ کیک -

 ... تولد گرفته بودندستپخت مامانم !  -

 ! برام

 !؟ یاوه ... جد -

  

 فشیک یساعتش رو از تو یجعبه  آرام

 اش رو به فراز هیباز هد شیآورد و با ن در

 . داد نشون

 ! ولتیتولدم ! ساعت و یکادو نمیا -

 ! نمشیکو ... بب -

 چراغ قرمز توقف کردند . فراز ساعتو پشت



 جعبه اش برداشت و با دقت صفحه یتو از

 : رو نگاه کرد . بعد گفت اش

  

 ! ! مبارکه یهم عال یلیخ -

 رو برگردوند به آرام ... بعد لپش رو ساعت

 . دیانگشتاش گرفت و کش ونیم

 ! تولدت کیحاال ک -

 ی؟ با دستا یبخور کیاالن ک یخوایم -

 !؟ فیکث

  

 به تشی! ... تمام خاص یفهم یتو نم -

 ! کروبشهیم



 بعد یلحظه رو ترش کرد ول کی یبرا آرام

 نبود یوسواس یلی... خودش هم خ دیخند

 یساک ظرف در دار یخم شد و از تو !

 . آورد و درشو باز کرد رونیب

 نویسبز شده بود ... فراز دوباره ماش چراغ

 رو کیک سیحرکت در آورد و بعد اسل به

  

 گاز کیرو با  شترشیو نصف ب برداشت

 . دهانش جا داد یتو بزرگ

 ! اوووم ... دست مامانت درد نکنه -

 کوتاه به یلحظه  کیهاش رو  چشم

 دوم ی مهیلذت بست و بعد ن ی نشونه



 دهانش چپوند . آرام یرو هم تو کیک

 یصدا یبگه ، نوش جان ! ... ول خواست

 ... بار سوم بلند شد یفراز برا لیموبا زنگ

 . کرد جکتیفراز بازهم تماس رو ر و

  

 : تفاوت بمونه یآرام نتونست ب ندفعهیا

 زنه ؟ ... چرا یزنگ م نقدریا هیک -

 ؟ ید یرو نم جوابش

 ! زمیچون مزاحمه عز -

 یحرصش گرفته بود ... نفس تند آرام

 : و به طعنه گفت دیکش

  



 آورده ریمزاحمه شماره ات رو از کجا گ -

 !؟

 کردم و خودم بهش تیمتأسفانه خر -

 ! دادم

 داد حیو ترج دیکش یقینفس عم آرام

 نگه . باز گردنش رو چرخوند یزیچ گهید

 شد رهیخ ابونیروبرو به خ ی شهیاز ش و

 دیمج یسمّ  یو باز هم تمام حرف ها ...

 . دیچیتهوع در تمام جانش پ یموج مثل

  

 خودش قول داده بود که اجازه نده به

 و حالش به خاطر اون حرفها خراب حس



 رو فراموش ی... قول داده بود همه چ بشه

 دیفهم یتونست . اصل  نم ینم ی... ول کنه

 ... ! رو فراموش کرد یزیشد چ ینم چرا

 ! شدن یتلخ مخصوصا  فراموش نم اتفاقات

 ادیرو از  یزیخواست چ یعمدا  م یوقت

 کرد ، یمسئله فکر م نیبه ا نقدری... ا ببره

 ساعت ها گذشته و تمام دید یم که

  

 یفراموش یبرا هودهیب یپر از تقل مغزش

 . شده

 بهش دیکه مج یدونست لحظه ا یم

 که هییزهایفاحشه ... از اون چ گفت



 . ... فراموش بشه ستیقرار ن چوقتیه

 یرو ادهیدونست چقدر در سکوتش ز ینم

 : بود ... که فراز متوجه حالش شد کرده

 !؟ یچرا ناراحت -

  

 : به سرعت پاسخ داد آرام

 ! ستمین -

 ! یهست -

#۴۹۵ 

  

 بزاق دهانش رو قورت داد و نگاه کرد آرام

 در مورد یزیتونست چ یفراز ... نم به



 یم یعنیبهش بگه .  دیمج یها حرف

 یدونست که دردسر بد یم ی... ول تونست

 خواهد اومد ، و اون هنوز در اعماق شیپ

 ارزش قائل بود دیمج یاونقدر برا قلبش

 حاضر بود تمام رنج ها رو به دوش که

 . اون فرو نره یخار به پا یول شهبک

 بهش بده که یگرفت پاسخ میتصم بعد

 : هم دروغ نبود یلیخ

  

 ؟ یرو چک کرد نستاگرامیا -

 ! نه -

 ! عکس هامون همه جا پخش شده -



 : تکون داد یبیسرش رو به حالت عج فراز

 ! خب ... آره -

  

 نبود ... و واقعا  هم یبیعج زیبراش چ انگار

 ... واقعا   دیکش ی! آرام نفس غمبار نبود

 تونه احساساتش یکرد فراز م یفکر م چرا

 نیبفهمه ؟ ... اون عادت داشت به ا رو

 ! زهایچ

 زایچ نیمثل تو ا یآدم یدونم برا یم -

 ییجورا هیمن ... خب  یبرا ی، ول هیعاد

 فکرش یحت یعنیرو نداشتم !  انتظارش

  



 ازمون عکس یکردم که کس یهم نم رو

 ! ننیو ... عکسامون رو همه بب رهیبگ

 ... فهمم ی! ... اصل  نم ننیخب همه بب -

 !کجاست ؟ رادشیا

 به آرام یچشم نگاه خطرناک یگوشه  از

 یکرد عاد یم یکه سع یو با لحن انداخت

 : ... اضافه کرد باشه

  

 هست که ایدن نیا یتو یکس دمیشا ای -

 ! اوهوم نهیما رو بب یعکس دو نفر دینبا

 !؟

 یچشم هاشو درشت کرد و با حالت آرام



 نگاه کرد بهش ... فکر فراز بدون یعصب

 ، به ناکجا دیبه سمت مج یاشاره ا چیه

 یشد ... وا یرفت و خطرناک م یم آبادها

 به آرام زنگ دیمج دیفهم یکه م یروز به

 ! زده

  

 : سرعت گفت به

 ! ؟! ... معلومه که نه یگ یم یدار یچ -

 از راه یمن دوست ندارم هر کس یول

 ! در موردم اظهار نظر کنه دیرس

 : رحمانه ادامه داد یو ب دیکش یتند نفس

 آزار دهنده زایچ نیتو ا یبرا دیشا ای -



 عکسمون همه جا پخش نکهی! ... ا ستین

  

 زنن و یو مردم در موردمون حرف م شده

 ... من یها نهیاز س یحت

 وسط دیپر یناگهان با لحن تند فراز

 : حرفش

 نی... به من نگو ها ! ... به من از ا نیبب -

 ... ! نگو ها زایچ

#۴۹۶ 

  

 دهانش رو بست و نگاه ثابتش رو به آرام

 پلک بزنه یحت دیترس یدوخت ... م مقابل



 بشن . فراز یمبادا اشک هاش جار ،

 ! داد زده بود سرش

 از صبح ی! ول دینازک شده بود ؟ ... شا دل

 رو داشت یترک خورده ا ی شهیش حس

 خواست تا درهم یم یکیتلنگر کوچ ...

 . بشکنه

  

 نفس کی... و  دیکش یقینفس عم فراز

 . انگشتاش دور فرمون قفل گهید قیعم

 به روبرو ... . اون رهیخ شیو نگاه عصب بود

 . دونست چرا ینم قا  یبود و دق یعصب هم

 یلفافه بهش گفته بود ب یآرام تو چون



 یب کیچون خبر داشت که  ای؟ ...  رتهیغ

 مقدس یها نهیدر مورد س یزیچ همه

 !اظهار نظر کرده ؟ زنش

 رو یکس یخواست خرخره  یم دلش

 دونست اون نفر ، آرام یم ی... ول بجوه

  

 سکوت قهی! سرانجام بعد از چند دق ستین

 : به مراتب آروم تر گفت یبا لحن ...

 چک نستاگرامویچرا من ا یکن یفکر م -

 یشخص جیپ کیاصل   ایکنم ؟ ...  ینم

 زایچ نیتونم ا ینم نکهیا ی؟ ... برا ندارم

 ! تونم یتحمل کنم ! واقعا  نم رو



 به روبرو بود ... فراز ادامه رهیهنوز خ آرام

 : داد

  

 ! شناسن ی... اکثرا  منو م گرمیمن باز -

 دن در یبه خودشون اجازه م نیهم یبرا

 نیندارم ، ا یحرف بزن ... گله ا موردم

 یکه خودم انتخاب کردم ! ... ول هیراه

 فضا نیتونم با دور موندن از ا یم حداقل

 ! بشم رشیکمتر درگ ...

 کرد ... بعد یهنوز هم به روبرو نگاه م آرام

 : کلمه گفت کیرو شکست و  سکوتش

 ! متوجهم -



  

 سرش رو آهسته به چپ و راست فراز

 گرفته شده یداد ... حالش حساب تکون

 . بود

 اتفاق نیا یبدون خوامیحاال هم ... م -

 اجازه گهیشه ! چون من د یتکرار نم گهید

 هی! شب افتتاح یچشم باش یدم تو ینم

 گهید یاستثناء بود ! ... ول کیتئاتر  ی

 ! من فتهیدوباره اتفاق ب دینبا چوقتیه

 یدر مورد زندگ یکس نکهیاز ا متنفرم

  

 کردم از یسع شهینظر بده ... هم میشخص



 ... دور باشم ... در مورد تو هم هیحاش

 که یلحظه مکث کرد ... انگار کلمه ا کی

 نسبت به آرام رو نشون تشیحساس بتونه

 نکرد ... دستش رو دایذهنش پ ی، تو بده

 : داد تکون

 ! خلصه -

 : گفت آرام

  

 ! میدر موردش حرف نزن گهید -

 ! با سکوتش ... باهاش موافقت کرد فراز

*** 

#۴۹۷ 



*** 

  

 وارد خونه شدن ... تلفن فراز باز هم یوقت

 . ... کرد به زنگ خوردن شروع

 کانتر یها رو رو یساک خوراک آرام

 به سمت فراز یو نگاه چپ چپ گذاشت

 . انداخت

 !هنوز همون مزاحمه ؟ -

 بود وسط سالن ... با اخم ستادهیا فراز

 کرد به ینگاه م یو متفکرانه ا قیعم

  

 ی. بر خلف تماس ها لشیموبا ی صفحه



 نکرد جکتیزود ر یلیخ ویکی نی، ا یقبل

 کرد . بعد جکتیر دیو با ترد رید یکم ...

 رو باال آورد و نگاه کرد به آرام و سرش

 : گفت

 ! است گهیمزاحم د کینه !  -

 آشپزخونه یو رفت تو دیکش یهووف آرام

 که مادرش ییها یآب بخوره و خوراک تا

 . جابجا کنه زریفر یداده بود رو تو بهش

  

 ساکت بود ... حاال نگاهش رو به فراز

 تماس هاش دوخته بود . دوباره ستیل

 . ... زنگ زدن بهش



 یاعتراض آرام از تو یصدا ندفعهیا

 : بلند شد آشپزخونه

 ! جوابش رو بده -

 یاز آشپزخونه خارج شد . اخم هاش تو و

 هم

  

 دییتأ ی. فراز سرش رو به نشونه  بود

 داد ... دست بر قضا خودش هم تکون

 . رو داشت میتصم نیهم

 نیب دیلبش رو کش یگوشه  آرام

 نگاه مشکوک و اخم کهیو در حال دندوناش

 مهیبه فراز بود ... از وسط سالن ن آلودش



 اال رفت . فرازگذشت و از پله ها ب کیتار

 قدم اونو با نگاهش دنبال کرد ... تا هر

 چشم هاش خارج شد ... و ریاز مس کامل  

  

 مزاحمش یخودش به شماره  نباریا بعد

 . گرفت تماس

 یتو دیچیپ رامیعل یزود صدا یلیخ

 : گوشش

 سوپر استار ! بلخره یبه به ... آقا -

 گهی! د یصدات رو بهم داد دنیشن افتخار

 دیقطع ام مونیلیداشتم از روابط فام واقعا  

 ! کردم یم



  

 : زد یشخندین فراز

 ساکت شو صدامو قهیدق هیحاال  -

 خودم پشت خطم یدونی! از کجا م یبشنو

 !؟

 یکردنت پسر عمو جکتیاز صد بار ر -

 اخلق ی... ول یستی! خودت ن یگرام

 ! همراهمونه شهیهم گندت

#۴۹۸ 

  

 فکر شهی... هم دیکش یقینفس عم فراز

 یتنها عضو از خانواده  رامیکرد عل یم



 ستیکه تحمل کردنش سخت ن شهیپدر

 یدر اون لحظه با تمام وجود م یول ...

 ! حس کنه که در اشتباه بوده تونست

 ... نمکاتو نگه دار واسه اونا که رامیعل -

 ... سر اصل مطلب میهستن ! بر خواهانش

 ! یدونم از طرف هرمز زنگ زد یم

  

 نگه دار اتویتو هم تلخ باز یه ، ولباش -

 داره وبیهمون عمو هرمز که صبر ا واسه

 که تحملت کنم و ستمین یمن آدم ...

 سراغت امیبهت نگم ! نصفه شب م یچیه

 ... دهنت یکوبم تو یم چنان



 ... به دیکش یو کلفه ا قینفس عم فراز

 به رامیزد تماس رو قطع کنه . عل سرش

 : ادامه داد سرعت

  

 سر اصل مطلب ! آره از میباشه بابا ... بر -

 مو به غامشویهرمز تماس گرفتم ... پ طرف

 ! برات بگم خوامیم مو

 گفته ؟ یچ -

 یب وزِ یگفت بهت بگم ... توله سِگ پوف -

 یبهت زنگ م ی.... چرا هر چ زیچ همه

 رسهی؟ شعورت نم ید یجوابشو نم زنه

 باهات کار واجب داشته یکس دیشا که



 !؟ باشه

  

 ... و در دیکش ریفراز از درد ت یها قهیشق

 خواستیزد . دلش م یشخندیحال ن نیع

 بده و وادارش کنه رامیبه عل یتند جواب

 ناینه ... ا ینمکدونش رو جدا  ببنده ! ول در

 پدرش بود ! ... واقعا  بود ! ... اون با یحرفا

 خوب یلیناسزا گفتِن باباش خ اتِ یادب

 ! داشت ییآشنا

 تموم گهیرو گفت ؟ د نی... همخب  -

 ؟ غامشیپ شد

  



 ؟ یهست یمهمون انینه کامل  ... در جر -

 ! شیکم و ب -

 کنم تیخواست اصرار کنم بهت ... راض -

 ! خونه اش یمهمون یخانومت بر با

 یسرش رو تکون داد ... دلش م فراز

 خواستیداد بزنه ! واقعا  دلش م خواست

 ! کارو بکنه نیا

  

 همه جا پخش هیشب افتتاح یها عکس

 ریگیپ شهیکه هم ییها یبود و حاتم شده

 در مورد زویبودند ... حاال همه چ اخبارش

 یدونستند . هرمز نم یم ازدواجش



 فکر کنه تنها پسرش بدون یکس خواست

 یاون ازدواج کرده ... نم ارِ یو اخت اجازه

 ! دید یواقعا  ... در شأنش نم خواست

 بده و آرام رو بیترت یخواست مهمون یم

 ؟! وانمود یکنه ... که چ یمعرف هیبق به

  

 تحت کنترلشه ؟! فراز پسر یهمه چ کنه

 !به راهشه ؟ سر

 یزندگ یتو یبود ، ول یخوب گریباز فراز

 ... کردن متنفر بود یاز نقش باز شیواقع

 پسر کیکردِن نقش  یاز باز مخصوصا  

 ! بابا یبرا خوب



 یتلشت رو کردخب ... بهش بگو تمام  -

 ! یکن میراض ینتونست یول ...

  

 شد یکرد و جد رییناگهان تغ رامیعل لحن

: 

 به حرفش یخوایچرا فراز ؟ چرا نم -

 هیچ تیمنطق لی؟ ... واقعا  دل یبد گوش

 ؟

 مهلت رامیبده ... عل یخواست پاسخ فراز

 : نداد

  

 پسر عمو ... منو گمیم یچ نیبب -



 خودم یلیکه خ ستمین ی، آدم یشناسیم

 لیاز دماغ ف یها یحاتم نیا ریدرگ رو

 تو واقعا  تلشم رو نیبکنم ! منم ع افتاده

 تهش هر یمستقل بشم ! ... ول کردم

 برامون مهمه که خانواده میدون یم دومون

 ! موردمون فکر بد نکنن در

 ... کنن یفکر بد م شهیدر مورد من هم -

 ... هم که تلش کنم یچ هر

  

 : وسط حرفش دیپر رامیعل

 یبابا ... زنت رو م الیخ یخودت رو ب -

 که در موردش ستی! واقعا  برات مهم ن گم



 کنن ؟ یفکر م یچ

#۴۹۹ 

 : دیپرس ینیبا بدب فراز

 کنن ؟ یفکر م یچ -

  

 یجرأت نکرده واضح حرف یهنوز کس -

 حساب کتاب نیخودت بش ی... ول بزنه

 ینم یکس چیکه ه ی! دختر گهید کن

 دونه ... از اصل و ی... اسمش رو نم شناسه

 هم یخبر ندارن ... براش عروس نسبش

 ... ینگرفت

 : گفت یعصب یبا لحن فراز



 ! رمیگ ینگرفتم ... بعدا  م یفعل  عروس -

  

 بگم که یزیچ خوامیفهمم ! من نم یم -

 روشنت کنم خوامیم یبر بخوره ... ول بهت

 خانواده چه خبره ! عمو یطرف تو نیا که

 هیحق داره بخواد زنت رو به بق هرمز

 ! کنه و در دهنشون رو ببنده یمعرف

 نیاسم تو و ناموست ع ادینم خوشش

 دهن همه بچرخه ! خودت یتو آدامس

 ! ادیخوشت نم هم

  

 هم که بکنم ... از نظر اونا یمن هر کار -



 ! شمینم یموجه آدم

 ! ادیممکنه از زنت خوششون ب یول -

 شیپ یقینگفت ... حاال از دقا یچیه فراز

 . مخدوش تر هم شده بود یحت اعصابش

 ... و از رامهیدونست حق با عل یم یطرف از

 یمهمون کی یرفتن تو گهید طرف

 براش لیو روبرو شدن با فام یخانوادگ

 . بود یعذاب جهنم کی

  

 : دیباز پرس رامیعل

 هیبق یترس یپسر ؟ ... م هیمشکلت چ -

 نداشته باشن ؟ یخانمت رفتار درست با



 ؟ ... مخصوصا   ستیبه نظرت امکانش ن -

 ... و دختراش وانهید ی سهره

 کارو نیا یعمو هرمز اجازه  یفکر کرد -

 تا رهیگیم یمهمون یده ؟ ... فکر کرد یم

  

 چشماش به عروسش یجلو هیبق بذاره

 قبول یکنن ؟! ... تو باباتو به بزرگ نیتوه

 یطرف تو نیا یبهتره بدون ی... ول یندار

 خونن ! از اون ی، همه حرفشو م خانواده

 ... منم به ی... خودت هم هست گذشته

 کیگم حواسش بهش باشه ...  یم تایآناه

 ! دیذار یهم تنهاش نم لحظه



 رامیشد ... که عل یسکوتش طوالن فراز

 : دیپرس بازم

  

 ؟ زنگ بزنم به عمو هیحاال نظرت چ -

 !؟ یچ ای یشد یبگم راض هرمز

 هنوز هم مطمئن نبود بر خوردن با فراز

 نه ... بزاق ایهست  یها کار درست یحاتم

 بکیرو قورت داد که باعث شد س دهانش

 : بشه ... بعد گفت نییباال و پا گلوش

 ! زنم یخودم بهش زنگ م -

#۵۰۰ 

  



 ... رو که تموم کرد رامیبا عل تماسش

 گذاشت و زیم یتلفن رو رو یگوش

 حوصله یروشن کرد . خسته و ب یگاریس

 . بود

 ... پک زد گارشیمبل ... به س یرو نشست

 ! فکر کرد و

  

 ... یکیاون تار یخودش ... تو ییتنها در

 تونست با خودش راحت باشه و راحت یم

 . کنه فکر

 یحاتم زِ یخانداِن نفرت انگ نیاز ا شهیهم

 دوست شهی... هم ومدی یبدش م ها



 کنه ... بچه تر که بود یازشون دور داشت

 کاش یکرد که ا یبا خودش آرزو م بارها

 بود ... بدون میتیو  یپسر پرورشگاه کی

 ! یگذشته و خانواده ا چیه

  

 یرو هم در اعماق قلبش م نیا یول

 ... ! ... که نظر خانواده براش مهمه دونست

 و همه در موردش نظر گرهیباز نکهیبا ا که

 ییتنها آدم ها تیدر نها یدن ... ول یم

 یبراش مهمه در موردش فکر بد که

 ! زهینفرت انگ یها یحاتم نی... هم نکنند

 داشت یممنوعه ا یته دلش آرزو شهیهم



 قرار دشونییمورد تأ نکهیو اون هم ا ...

 موفق نشده بود ... چون چوقتی. ه رهیبگ

 قانون و یبود ... شر بود ... ب نامشروع

  

 دونست که یم یبود . ول ختهیگس افسار

 ! رهیقرار بگ دشونییتونه مورد تأ یم آرام

 یم شیبود که در زندگ یزیتنها چ آرام

 یخانواده  ی قهیدرسته ! سل دونست

 دونست آرام یخبر داشت ... و م شویپدر

 . خواهند کرد دییتأ رو

 بود ... با وقار بود ... فهم و بایآرام ز چون

 اوج یداشت ... آرام نقطه  یخوب درک



  

 که بهش یزیتنها چ دیبود ! شا شیزندگ

 ! کرد یافتخار م دیبا

 داشت که اونو از چشم یلیچه دل پس

 !کنه ؟ یمخف هیبق

 دنیته قلبش شروع کرد به جوش یاحساس

 یگرمش کرد . واقعا  چرا اون رو مخف و

 کرد ؟! ... چرا اون رو همراه خودش به یم

 یبرد ... و همراهش نم یخانواده نم جمع

 !کرد ؟ ی... و بهش افتخار نم دیچرخ

  

 که سهره گردنبند الماس ییوقت ها مثل



 یتاج خانم رو به گردنش م نیریش

 در جمع حاضر یا ژهیو با غرور و انداخت

 ... شد یم

 ... الماسش بود ! افتخارش بود ! نقطه آرام

 یپنهانش م دیبود ! نبا شیروشن زندگ ی

 . کرد

#۵۰۱ 

  

 رو گارشیو س دیکش یقیعم نفس

 کرد . بعد از جا بلند شد و به خاموش

 . باال رفت ی طبقه

 دیوارد اتاق لباس شد ... آرام رو د یوقت



 ... توالت زانو زده زی، کنار م نیکف زم که

 . گشت یم یزیدنبال چ زیم ریانگار ز و

 : گفت فراز

 !؟ یگرد یم یدنبال چ -

  

 بود ... که یناگهان نقدریحضورش ا اعلم

 . دستش رو گرفت دیناگهان از جا پر آرام

 توالت و نگاه هاج و واج و نا زیم یلبه  به

 . بهش انداخت یمفهوم

 ! یچیها ؟ ... چـ ... ه -

 گرفت ... و یلحظه مکث کرد ... نفس کی

 بلند شد . با نگاه نیزم یاز رو بعد



  

 تونست یفراز م یچهره  یتو یکوتاه

 ! ستین یهم عاد یلیحالش خ که بفهمه

 !شده ؟ حالت خوبه ؟ یچ -

 : پاسخ داد فراز

 ! کامل  خوبم -

 اش نهیتخت س یبعد دست هاشو جلو و

 پشت واریداد به د هیگره زد و تک درهم

  

 ... نگاهش خسته بود ... بعد از چند سرش

 : سکوت ... بلخره گفت هیثان

 ! میدعوت شد یمهمون -



* # 

۵۰۲ 

 : کمیو  ستیب فصل

  

 ! خوند یداشت م یاب

 کشیموز نیکه اول شیساعت پ کی از

 شده بود ... هنوز ادامه داشت . آرام شروع

 مورد علقه یتونست بفهمه خواننده  یم

 ! نهیجون هم تایرز ی

 سالن یشد که تو یاز دو ساعت م شتریب

 بود ... صورتش رو وکس ریدرگ ییبایز

 . ناخن هاش شیو ژل کاپیبود و م کرده



 . کارش تموم شده بود با  یتقر گهید حاال

  

 از گهید یکیبود و  دهینوش ی قهوه

 یسالن داشت فالش رو م یها یمشتر

 : خوند

 ... ! نمیب یستاره م کیته فنجونت  -

 کی! ...  یدر راه دار یخوش یروزها انگار

 ! پیمرد خوشت کی...  نمیب یم عشق

 یهم فشرد و با ب یپلک هاشو رو تایرز

 : گفت یحوصلگ

  

 یم یرو هر کس زایچ نیاعظم جان ا -



 بگه ! ... حرف و یبه زِن فراز حاتم تونه

 !؟ یدار یچ دیجد سخن

 چشم هاشو درشت کرد و نگاه پر اعظم

 انداخت . بعد فنجون رو تایبه رز یحرص

 گذاشت زیم یبرگردوند و رو ینعلبک یتو

. 

 من اعتقاد دارن یهمه به فالها نجایا -

 ! گم یدونن من چرند نم یجون ! م یرز

  

 نیا شیحرف نزن که منو پ یجور هی

 ! یکنف کن عروسک

 یزیلبخند زد ... خسته تر از اون چ آرام



 دل اعظم یکه بخواد با حرف و تملق بود

 کرد و ی. گردنش درد م ارهیبه دست ب رو

 . بود نیتنش سنگ یواقعا  رو سرش

 : به طرفش دیباز چرخ اعظم

  

 یرو جد تایرز یآرام جون ... حرفا -

 اعتقاد ینی! اون کل  به فال و طالع ب رینگ

 ! نداره

 : دیمجدد لبخند زد ... اعظم پرس آرام

 نه ؟ ای ی؟ به فال معتقد یشما چ -

 ایتونم بگم معتقدم  ینم قیخب ... دق -

 ! فال نگرفتم میزندگ یتو چوقتی! ... ه نه



  

 گرفت ... انگار کفر یاعظم حالت ی چهره

 تایبود ! بر عکس اون رز دهیشن یبزرگ

 . خنده ریکرده بود ... زد ز فیک انگار

 چیکه ه نهی؟! ... منظورت ا یفال نگرفت -

 ! ؟! ... نه قهوه ... نه ورق یفال

#۵۰۳ 

 خواست یکه م یمثل آدم خطاکار آرام

 کنه ، دستش رو از یماست مال خطاشو

  

 حیچونه اش برداشت و به سرعت تصح ریز

 : کرد



 یبود ! ... ول ومدهین شیپ تشیموقع -

 ... دوست دارم که یلیخ

 : وسط حرفش دیپر اعظم

 ! من ردخور ندارن یقهوه  یفال ها -

 ! شکنن یبراش سر و دست م همه

  

 : با خنده گفت تایرز

 ! همه به جز من -

 گرفت ... باز دهیبه طور کل اونو ناد اعظم

 : به آرام ادامه داد رو

 رنیگ یقهوه م یدوستام هر ماه دوره  -



 ! اگه دلت اشونمیثابت مهمون یمن پا و

 ... خود تو هم یم

  

 با نباریوسط حرفش ... ا دیباز پر تایرز

 : یکامل  جد یو نگاه لحن

 بچه رو با نی! ا زمیعز گهیبس کن د -

 ننداز ! به خوِد خدا یاز کار و زندگ حرفات

 که سرنوشت آدما کف فنجون نقش مقس

 ! بنده ینم

 بحث نکهیا یباز نگاه کرد به آرام و برا بعد

 : عوض کرده باشه .... گفت رو

  



 خب آرام جون ... از خواهر شوهرت چه -

 ؟ حالش خوبه ؟ خبر

 کسالت ی... به خاطر باردار ستیبد ن -

 ماه کی! البته دکترش گفته تا  یکم دارن

 ! شه یحالش بهتر م گهید

 : گفت اقیبا اشت اعظم

 ! ... ارمغان حامله است ؟ ... مبارکه یوا -

  

 : دیپرس تایرز و

 بچه اش مشخص نشده ؟ تیجنس -

 ان یسونو یتو ینگفتن ... ول یقطع -

 ! گفتن احتمال هفتاد درصد پسره یت



 یزیتکون داد و خواست چ یسر تایرز

 آرام لیزنگ موبا یصدا ی.... ول بگه

 یشد . آرام نگاه کرد به صفحه  مانعش

 ! ... فراز بود تلفنش

  

 جانم ؟ -

 ! ایمن دم درم ... زود ب -

 ! ! ... بعد هم تماس رو قطع کرد نیهم

#۵۰۴ 

  

 تماس کوتاه و سرد نیجا خورده از ا آرام

 لبش نگه یبه زور لبخندش رو رو ...



 دارن تایدونست اعظم و رز ی. م داشت

 ریکنن و هر حرکتش رو ز یم نگاهش

 : گفت یگوش یتو یخودیگرفتن ! ب نظر

 ! زمیعز امیاالن م -

 نییرو از کنار گوشش پا لیبعد موبا و

 رِ یگونه هاش ز یبود سرخ دواری. ام آورد

  

 جون به گونه تایکه رز ییپودرها کرم

 ! بود ، پنهان مونده باشه دهیمال هاش

 یبلند شد و با عذرخواه یصندل یرو از

 و اعظم ... به سمت تایرو به رز یکوتاه

 . رختکن رفت اتاق



 زن کیاتاق خلوت بود ... فقط  داخل

 اونجا حضور داشت که اون هم انسالیم

 . گرم بود لشیبا موبا سرش

  

 و با لذت به ستادیا یقد نهیآ یروبرو آرام

 قبل که ینگاه کرد . از سه هفته  خودش

 یفراز و پدرش در مورد مهمون بلخره

 بودند ... آرام دهیبه توافق رس یخانوادگ

 ! شب رو داشت نیو اضطراب ا شور

 به ارمغان زنگ زده بود و ازش یبار چند

 دهیسوال پرس یحاتم یمورد خانواده  در

 ... هستند ییچطور آدم ها نکهی... ا بود



 ایهستند  ینه ... رسم ایهستند  یمذهب

  

 خانواده یمردها شی... زنهاشون پ نه

 . ... نه ای رندیگ یم حجاب

 اونها چوقتیبود که ارمغان ه نیا مشکل

 ... نداشت یادیبود و اطلعات ز دهیند رو

 تونست به آرام کمک کنه یباز هم م یول

 و ستندین یمذهب یلیدونست که خ یم .

 هم نبود که ینطوریا یندارند ... ول حجاب

 ! بگردند گهیهمد یجلو یهر سر و وضع با

  

 یدونست که آدم ها یرو هم م نیا و



 یم ریگ یهستند ... به همه چ یریرادگیا

 کنند و ی! به لباسها و کفش ها نگاه م دن

 زنند و یرو حدس م متهایذهنشون ق یتو

 دهیلباس ارزون پوش یفکر کنند کس اگر

. ... 

 یم شتریب یحرفها استرس آرام رو حت نیا

 و دیبه مراکز خر ایمیبا ک ی. چند بار کرد

 مختلف سر زده بود و صد تا یها مزون

  

 تونست یپرو کرده بود ... و حاال م لباس

 ! نهیبب نهیآ یکار رو تو ی جهینت

 که کف ییبایو ز بیجذاب و دلفر زن



 گذاشته کشیبار شانهدو طرف  دستاشو

 ! زد یو بهش لخند م بود

 که یرنگ یمشک یکرپ و اندام دامنِ 

 یقورک پاهاش م یتا رو قا  یدق شیبلند

 پشتش داشت ... و ییبایو چاِک ز دیرس

 یکه پارچه  ریرنگ حر دیسف زِ یشوم

  

 بدنش نشسته بود و یرو یبه نرم فشیلط

 . کمِر دامن پنهان بود ریز زیشوم یانتها

 اندامش رو به رخ ییبایبلوز و دامن ز نیا

 تر دهیو قد و قامتش رو کش دیکش یم

 . داد یم نشون



 یداشت و موها یو محو کمرنگ کاپِ یم

 پشت بایساده و ز یبه حالت شییخرما

 کیجمع شده بود . کامل  مناسب  سرش

 ! ریرادگیا یبا حضور آدم ها یمهمان

  

#۵۰۵ 

 رژ خورده اش یلب ها یرو یلبخند

 نهیتخت س ی. گردنبندش رو رو نشست

 شویمشک یمرتب کرد و بعد پانچو اش

 بازم بلند لشیزنگ موبا ی. صدا دیپوش

 ! ... البد فراز بود شد

 یرو از تو لشیموبا ی! فور دیکش یپووف



 یدر آورد تا به جبران مکالمه  فشیک

  

 با یبهش بده ... ول ی، پاسخ تند شونیقبل

 ... ناشناس یشماره  دنید

 ! دیمج ی شماره

 به تپش افتاد . از خشم ... از قلبش

 ! نفرت دیشا ای...  اضطراب

 انگشتانش فشرد و لب نیرو ب لیموبا

 کی نیهم چفت کرد . تنش ع یرو هاشو

 . آهن گداخته شده بود تکه

  

 لحظه به سرش زد تماس رو بر قرار کی



 و جوابش رو بده و به جبران تمام کنه

 ! بود ... هووف دهیکه ازش شن ییزهایچ

 ! لعنت

 شویخونسرد دی! نبا طونیخدا بر ش لعنت

 یمهم تر یزهایداد ... اون چ یدست م از

 ! فکر کردن داشت یبرا

  

 لنتیرو سا لشیپاسخ شد . موبا الیخ یب

 . شالش رو با فشیک یو برگردوند تو کرد

 و دیآراسته اش کش یموها یرو اطیاحت

 . رفت رونیب بعد

*** 



 کهیپشت رل نشسته بود ... در حال فراز

 فرمون جا مونده بود و یدستش رو کی

 . ... متفکرش به روبرو نگاه

  

 تونست عمقِ  یاز اون فاصله م یحت آرام

 یحس کنه . تمام سه هفته  شویخلق بد

 بود ... و حاال انگار تشیوضع نیهم قبل

 ... شهیاز هم بدتر

 نیاز ا شوییو طل یکلچِ مشک فیک آرام

 اش سپرد و راه افتاد گهیبه دست د دست

 . فراز نیسمت ماش به

  



 یکم کیپاشنه بار یاون کفش ها با

 بود تند راه بره . خودش رو به سختش

 . رسوند و سوار شد نیماش

 ! سلم -

 : گفت فراز

 ! سلم -

  

 ... انگار که شینگاه کرد به ساعت مچ و

 کنه یادآوریخواست بهش  یلفافه م در

 ! کرده رید

 :�🌺�هشتیاردب

#۵۰۶ 



 یبراش نازک کرد و رو یپشت چشم آرام

 جابجا شد . هر لحظه منتظر بود یصندل

 بکنه یفیتعر شییبایبگه و از ز یزیچ فراز

 یکرد . ول یکارو م نیچون معموال  ا ...

  

 درست و ینگفت ... حت یچیدفعه ه نیا

 به آرام نگاه نکرد ! فقط به راه یحساب

 . دیکش یقیو ... آرام نفس عم افتاد

 پدرت ؟ یچقدر راهه تا خونه  -

 : به روبرو بود رهیفراز خ یگرفته  نگاه

 ! دور و براست نی... هم ستیدور ن ادیز -

 شلوغه ؟ شونیمهمون -



  

 ! نه ... فقط خانواده -

 : به سمتش دیبا علقه چرخ آرام

 !؟ یچند تا عمه و عمو دار -

 بهش یبیچشم نگاه عج یاز گوشه  فراز

 مکالمه مطلقا  لذت نی... انگار از ا انداخت

 : برد ! آرام لب هاشو بهم چفت کرد ینم

  

 ... یبهم نگفت چوقتیخب ... ه -

 چند یشمر یاالن ... خودت م میر یم -

 ! تان

 ... داشته باشم که شویخوام آمادگ یم -



 !؟ یچ یبرا یآمادگ -

  

 حرف درسته نیمطمئن نبود گفتن ا آرام

 نه ... گونه اش رو از داخل دهان گاز ای

 : داد که حیو با من و من توض گرفت

 با هم یچطور دنیمثل  ... اگه پرس -

 ... میشد آشنا

 : فراز باال رفت یصدا

 جا کردن بپرسن ! محل سگ یب یلیخ -

 ها ! من شرط گذاشتم با بابام یند بهشون

  

 یم میذار یاگه سوال و جواب باشه م ...



 ! میر

#۵۰۷ 

 مچاله شیصندل یتو یبا سر خوردگ آرام

 یدوخت . م ابونیو نگاهش رو به خ شد

 است ختهیبفهمه فراز چقدر بهم ر تونست

 که از دوران یاون اطلعات محدود .

 ذهنش بهش یداشت ... تو شیکودک

 یداد . ول یرو م یهر بد خلق ی اجازه

  

 نداشت ... مضطرب بود و با ریهم تقص آرام

 ! شد یفراز بدتر هم م یکارها نیا

 ! پدرت هم سوال بود یبرا -



 . رو برگردونه گفت شهیاز ش نکهیا بدون

 : دیپرس یتو دماغ ییبا صدا فراز

 ؟ یچ -

  

 شیپ ی! ... دفعه  مونییآشنا ینحوه  -

 دیاومد خونه ازم در موردش سوال پرس که

 ! بهش بگم یدونستم چ ینم ...

 . زد یپوزخند فراز

 و حقه بازش ... خودش اسیّ از پدر س امان

 احتماال  در یدونست ! حت یرو م یچ همه

 قیکل آبا و اجداِد احمد تا حاال تحق مورد

 به خونه ومدی یباز هم م یبود . ول کرده



 لیدوستانه تحو یو به زنش لبخندها اش

  

 یسواالت مزخرف م نیداد و از ا یم

 ! دونست چرا ی... و فقط خدا م دیپرس

 حق داشت که دوست نداشته باشه فراز

 ! بشن کشیآدم ها نزد نیکدوم از ا چیه

 در سکوت موندهیباق ی قهیدق چند

 . دندی... بلخره به مقصد رس گذشت

  

 بلند یبا درخت ها ضیپهن و عر ی کوچه

 یها نیکهنسال ... دو طرف کوچه ماش و

 . پارک بود یادیز



 یاز خونه ها یکیدر  یروبرو نویماش فراز

 که یموتیمتوقف کرد و بعد با ر ییلیو

 رو باز کرد نگیپارک یبرق ی... درها داشت

. 

 یباز م یبه آهستگ دیرفته که در سف رفته

 ... رفت ی.. تپش قلب آرام هم باال م شد

  

 تونه یکرد نم یکه حس م یحد به

 . نفس بکشه درست

 که مقابل چشم هاش استوار بود یا خونه

 با پنجره دیو سف کیکلس یسازه  کی ...

 و دو ستون بلند عیوس وانیبلند و ا یها



 . ... دو طرف در

 شده یچمنکار اطیوسط ح یبزرگ حوض

 روشن ... و چراغ یداشت با فواره ا قرار

 رو روشن اطیح یکه نقطه به نقطه  ییها

 . بود کرده

  

 رو به داخل برد و پشت سه نشیماش فراز

 اطیح یکه تو یا گهید نیماش چهار

 به سمت دی، پارک کرد . بعد چرخ بودند

 . و نگاه کرد بهش آرام

 اضطرابش یهم مضطرب بود ... ول اون

 . داشت یا گهید یو بو رنگ



#۵۰۸ 

  

 یباهاشون بُر بخور ادیدوست ندارم ز -

 ! آرام

 زد ، انگار قرار بود یحرف م یجور کی

 لشگر اوروک ها ! ... آرام دنیبه د برن

 سرش رو جنبوند . فراز ادامه فیخف یلیخ

 : داد

 یم یتنهات بذارم ، ول خوادیدلم نم -

 یو ... تو ادی یم شیکه بهر حال پ دونم

 ! باشه یمدت حواست به همه چ نیا

  



 ! باشه -

 مخصوصا   هیبمون ! با بق تایبا آناه شتریب -

 ... بابام زن

 !؟ میش ینم ادهیپ -

 حس یاحترام یب نیاگه کوچک تر -

 یبه هر نوع ی... اگه حس کرد یکرد

 ... کنن یم نیبهت توه دارن

  

 !کنن ؟ نیبهم توه دیچرا با -

 اگر یکنن ... جرأتش رو ندارن ! ول ینم -

 کارو کردن ... فقط به من بگو تا نیا هم

 ! سرشون خراب کنم یرو سقفو



 ییدست و پا یمن دختر ب ی، ول یمرس -

 ! ستمین

 : شد قیفراز عم نگاه

  

 ! دونم یدونم ! م یم -

 یکه واقعا  م یزیاون لحظه تنها چ در

 نیداشت ... هم نانیو بهش اطم دونست

 . شد ادهیو پ دیکش یقی! نفس عم بود

 شد ... و بعد هر ادهیهم پشت سرش پ آرام

 دست در دست هم راه افتادند به دوشون

 یو پ قیعم ی. آرام نفس ها یورود سمت

 کرد در یو تلش م دیکش یم یپ در



  

 به شوی، خونسرد موندهیفرصت باق همون

 . ارهیب دست

 یخونه  یبا مهمون دارید نیدونست ا یم

 تا آسمون فرق داشت نیفراز از زم دوستِ 

 دهیکه قبل  از ارمغان شن ییزهایو با چ ...

 یجنگ روان کی ی، خودش رو آماده  بود

 . داشت اریع تمام

 سال انهیم یدو وارد سرسرا شدند ... زن هر

 چاق که از لباس هاش معلوم بود و

  

 ، به استقبالشون رفت . رو به خدمتکاره



 : گفت فراز

 ! فراز خان نیخوش اومد یلیخ -

 سرد به سمت آرام ... سرش رو یبا نگاه و

 کلمه قیخم کرد . انگار آرام رو ال یکم

 . دید ینم ییخوشامد گو یبرا یا

 با خودش فکر کرد اگر خدمتکارشون آرام

 ، پس خودشون ... و بلفاصله نفس نهیا

  

 داد ی. به خودش اجازه نم دیکش یقیعم

 . اش رو ببازه هیافکار روح نیا با

 : گفت فراز

 ! آرام جان ... مانتوت رو بده نجمه -



 تکون داد و مشغول در آوردن یسر آرام

 فراز و یگفتگو یو پانچش شد . صدا شال

 : دیشن یخودش م کیرو نزد نجمه

  

 ! ، فراز خان دیکرد رید یکم -

 : فراز سرد بود لحن

 ! دونم یم -

 ! هستند یهرمز خان از دستتون عصبان -

 !آرام جان تموم شد ؟ -

  

 تکون داد و خواست یتند و تند سر آرام

 : بگه ... نجمه اجازه نداد یزیچ



 بهتون یخانوم گفتن به صورت خصوص -

 ... تونیقبل یکه در مورد حرفا بگم

 : ناگهان خشن و ترسناک شد فراز لحن

 دهنت رو ببند نجمه ... دم پر من -

 ! نستایوا

  

 دونست چرا یکامل  جا خورد ... نم آرام

 به اون سن یبا زن دیکرد فراز نبا یم فکر

 نجمه یبرا یسال بد حرف بزنه ! ول و

 بود ! ... چشم یعاد یهمه چ انگار

 آرام رو از دستش یگفت ، لباسها یکوتاه

 . و بعد ازشون دور شد گرفت



#۵۰۹ 

 زد به یمحض رفتنش ... آرام چرخ به

 : فراز و به اعتراض گفت سمت

  

 چه طرز حرف زدنه ؟ نیفراز ! ... آخه ا -

 ... مامانت یخانم جا اون

 اسم مامان فراز رو برده نکهیبلفاصله از ا و

 : شد . فراز گفت مونی، پش بود

 میکن یم دایپ یادیز یزهایامشب چ -

 کهیزن نیا یبحث کردن ! ... واسه  یبرا

 ! رو خسته نکن فکت

  



 ... به آرام مهلت حرف زدن نداد گهید و

 دستش رو گرفت و اونو همراه دوباره

 . ... کشوند به سمت سالن خودش

 ناگهان احساس کرد که پرتاپ شد آرام

 ینامرئ یبزرگ ... حجم ومیآکوار کی یتو

 خفه کننده از اضطراب دورش رو احاطه و

 . کرد

 بزرگ و روشن خونه پر از مهمون سالن

 که یزیشلوغ تر از چ یلی... در واقع خ بود

  

 ییرو داشت ... و اون لباس ها انتظارش

 تنشون بود ... و جواهراتشون ... و اون که



 که بر قرار بود ... آرام ینیخاص و سنگ جو

 رو ینفس کافکرد اعتماد به  یم احساس

 . جماعت نداره نیبه ا ییارویرو یبرا

 بود که متوجه ورودشون ینفر نیاول هرمز

 شیوقت پ یلیبود که از خ نی... مثل ا شد

 زد و ی. لبخند دیکش یرو م انتظارشون

 کی دنیاستقبالشون رفت ... آرام از د به

  

 باهاش آشنا شتریب یکه حداقل کم نفر

 . ، دلش گرم شد بود

 نیفراز ... البته در مورد تو ا نیکرد رید -

 ! نداره یتعجب گهید زایچ



 یبه چهره  رهیدوستانه اش که خ نگاه

 با لحن سرزنش یتناسب چیبود ... ه فراز

 ... ستادیا شونینداشت . در دو قدم گرش

 : گفت باز

  

 انگار که یگرفت افهیق یجور هیچرا  -

 ؟! ... لبخند یر یراه م غیت یرو یدار

 ! بزن

 نییفراز به سمت پا یلب ها یگوشه  کی

 زهر خند هیشب یزیکرد ... چ دایپ انحنا

 . کرد یهم هرمز رو راض نیهم ی، ول بود

 افتاد تا صورت نییوقت نگاهش پا اون



 آرام .. نیو دلنش بایز

 ای! با من ب زمیعز یخوش اومد یلیخ -

 یمعرف گرانیخوام خودم تو رو به د یم ...

 ! کنم

 یکم نباریباز نگاهش به سمت فراز ... ا و

 . دهنده هشدار

  

 آرام یانگشت ها نیفراز ب یها انگشت

 شد ... و بعد هرمز دست آرام رو شل

 یگرم و دوستانه رو یو به حالت گرفت

 خودش گذاشت ... و اونو همراه یبازو

 . به سمت مهمان ها برد خودش



#۵۱۰ 

 بود و از حضور یتمام عمرش خجالت آرام

 ی... ول دیترس یم گانهیب یجمع ها در

 گرفته بود ادیسال  نهمهیبعد از ا گهید

  

 بودنش رو چطور کنترل کنه که یخجالت

 ! استاد ادیبه وقار و متانت به نظر ب هیشب

 کار شده بود ! ... و اون شب تمام نیا

 . رو رو کرد هنرش

 داشت و به یپدر شوهرش قدم بر م همراه

 زد ید ... و لبخند مش یم یمعرف گرانید

 گفت ... در یم یهم چند کلمه ا یگاه و



 کرد هنوز هم در یحس م کهیحال

 ! استرسش در حال غرق شدنه ومیآکوار

  

 گفت ... و یاسم ها و نسبت ها رو م هرمز

 رو به حافظه یکرد همه چ یتلش م آرام

 . بسپاره اش

 فراز جان ! ... و یو هامان ... عموها هاتف

 رای، همسر هاتف ! ... و حم رایسم شونیا

 ... فراز ... و ... و ... و ی، عمه  جان

 یگذشت و تعداد اسام یچقدر م هر

 شد ، حفظ کردنشون هم یم شتریب

 کرد یشد . آرام حس م یتر م سخت



  

 . شه یداره براش طاقت فرسا م یچ همه

 فراز و شیداشت دوباره برگرده پ دوست

 دهیرو ناد تیتمام اون جمع ییتا دو

 و از اون نندیگوشه بنش کیو فقط  رندیبگ

 بزرگ بخورند که زیم یرو یفودها نگریف

 ! دندیرس یبه نظر م ندیاز دور خوشا یحت

 یلحظه سر چرخوند و با نگاهش پ کی

 که داشت با دیگشت ... و اونو د فراز

 داد ... و چقدر سرد یدست م عموهاش

  

 ! ... و همون وقت خیتکه  کی نی! ع بود



 : دیهرمز رو شن یصدا

 هم که معرف حضور هستند شونیو ا -

 ! ... سهره جان ! مادر فراز زمیعز

 حواس برگشت و بعد با اون زن یب آرام

 ! چشم شد ... سهره یتو چشم

 فراز در مورد یتمام حرف ها ادی ناگهان

 دوست داشت نکهیزن افتاد ... ا نیا

  

 ری! تحق رندیبگ دهیفراز رو ناد گرانید

 یپسر بچه  کیاز آزار  نکهی! ... ا کنند

 ! برد یمادر لذت م یو ب تنها

 یگرفت که ب دنیتپ یبا چنان نفرت قلبش



 . بود سابقه

 یبه چهره  یضیلبخند سست و مر سهره

 : داشت ... گفت کاپشیدر م غرق

 ! نمتیب یخوشحالم دوباره م -

  

 از یدستش رو جلو آورد ... . آرام حت و

 . نداشت یزن حس خوب نیدست ا لمس

 به اجبار دست جلو برد و نوک یول

 . اونو فشرد یانگشتا

 نیکنارش دختر کوچ ترش ناز آفر در

 . ... بود نشسته

 ! آرام جون یخوش اومد -



  

 یبار نیزد . آرام آخر ینیلبخند غمگ و

 خونه شون و در حال التماس یاونو تو که

 آورد . باز ادیبود ، به  دهیبه فراز د کردن

 آور ادیدلش سوخت ... و به خودش  هم

 اون نیب یو بدونه چ ارهیسر در ب دیبا شد

 . فراز گذشته و

 ... نشسته بود یمرد جوان نیکنار ناز آفر و

 قیزشت و عم یو زخم یموذ یلبخند با

 ... صورتش یرو

  

 یبلفاصله اونو شناخت ... پسرعمو آرام



 وانِ یکه صورتش توسط ا یبود ! همون فراز

 شده بود ... و البد زخم یزخم مخوف

 ! قلبش داشت یهم رو یتر بزرگ

#۵۱۱ 

 ستادیتمام قد به احترام آرام سر جا ا مرد

 گردنش رو خم یاحترام کم یبه نشونه  و

 یم یشینما ی... به نظر حرکاتش کم کرد

 : کرد شی. هرمز معرف اومد

  

 ! فراز یکامران جان ... پسر عمو -

 یلیتما ادی... انگار ز دیمختصر و مف یلیخ

 نداشت . فشار ییآشنا نیکش دادن ا به



 به دست آرام آورد و خواست از یاندک

 یصدا یکامران عبور کنند ... ول مقابل

 . هر دوشون رو سر جا نگه داشت کامران

 با ییخوشوقتم از آشنا یلیخ یلیخ -

 ! شما

  

 یدستش رو جلو آورد و در انتظار ر و

 ... آرام یاز سو یاکشن

 زد ... راستش یپلک یریبا غافلگ آرام

 یحرکت رو نداشت . تو نیا انتظار

 دیکش یمونده بود و خجالت م یسیرودربا

 دهیمقابلش رو ناد یدراز شده  دست



 اون عادت به دست دادن با ی... ول رهیبگ

 ! نداشت مردها

  

 چیمعارفه با ه یاول مراسم لعنت شده  از

 مرد با نیدست نداده بود .. و البد ا یمرد

 رو نیاعصابش هم ا یو رو یموذ لبخند

 ! بود دهید

 یدهانش رو قورت داد ... واقعا  نم بزاق

 کنه ! تصادفا  هرمز هم کاریچ دیبا دونست

 کوتاه از اونا ی هیچند ثان یبرا حواسش

 دراز یشده بود ... و کامران با دست پرت

 همچنان منتظر بیعج یو لبخند شده



 ... کرد یم نگاهش

  

 آرام عبور کرد یاز کنار پهلو یبعد دست و

 . کامران نشست یانگشتا ونیم و

 ... فراز بود دیبه سرعت به عقب چرخ آرام

 بود ... و نگاهش ستادهیپشت سرش ا که

 توز نهیکامران ... و چنان بّرنده و ک قفل

 . ... نفس آرام رو بند آورد که

 پسر نمتیب یچقدر خوشحالم که م -

 ! شهی... مثل هم عمو

  

 دست کامران رو سخت و دردناک تکون و



 . ... داد

#۵۱۲ 

 : رنگ باخته تکرار کرد یبا لبخند کامران

 ! شهیمثل هم -

  

 دیکش رونیفراز ب یدستش رو از انگشتا و

. 

 " شهی" مثل هم نیا دیرس ینظر م به

 معنادار بود که یکد ایمدل رمز  کی

 . رد و بدل شد نشونیب

 خوشحال بود که ی... ول دیفهم ینم آرام

 کنارش برگشته ... واقعا  خوشحال بود فراز



 فراز دور پهلوش داشت یفشار انگشتا !

 مجبور بود یشد ، ول یم دردناک

 یرو حفظ کنه . فراز به سرد لبخندش

  

 نگاهش رو از کامران گرفت یزیآم نیتوه

 و با خودش چند دیآرام رو عقب کش و

 . عقب برد یقدم

 دست اون یکف دستش رو رو آرام

 که فقط فراز یلب ، به طور ریو ز گذاشت

 : بشنوه گفت صداشو

 ! ! ولم کن یفراز پهلوم رو سوراخ کرد -

  



 بدنش کمتر شد ، یفراز رو یانگشتا فشار

 یرهاش نکرد . به نظر آرام اونطور یول

 جمع اصل  صورت یتو دنشونیچسب بهم

 رو آغاز کرد ینداشت . تلش نرم یخوش

 موفق یخودش رو از فراز جدا کنه ، ول تا

 . شد ینم

 : ... گفت وستیبهشون پ هرمز

 بهش نچسب فراز ... شعور ینطوریا -

 ! باش داشته

  

 یگرانیخواست د یلبخند زد ! انگار م و

 اونها بودند رو با یمشغول تماشا که



 یلیخ یقانع کنه که همه چ لبخندش

 ! هیعال

#۵۱۳ 

 تحت یهمه چ یگفت یم ینطوریا -

 !؟ ستین ینگران یبرا ییو جا کنترله

  

 شده مگه ؟ یچ -

 زیهمه چ یاگه اون ب گهیبار د کی -

 ... بشه داشیدور و بر آرام پ بخواد

 کوتاه چشماش رو یلحظه  کی هرمز

 . و دوباره باز کرد بست

 ! بس کن -



  

 شد ی؟! ... نم یاصل  چرا دعوتش کرد -

 !نباشه ؟ زتیعز یشب برادر زاده  کی

 کنه فراز ! تو تیخواد عصبان یاون م -

 !؟ یرقص یبه سازش م چرا

 : زد یشخندین فراز

 یبشم ... برا ی؟! من عصبان یجد -

 !دونه مگه ؟ یشه ! نم یبد م خودش

  

 به کامران انداخت و کف یاز دور نگاه بعد

 ی... انگار م دیفکش کش یرو رو دستش

 . برسونه یهشدار امیبهش پ خواست



 یهشدار ... پوزخند نیکامران به ا پاسخ

 . باال برد یکه کم یدنینوش وانی... و ل بود

 یم یبه سخت یلیکه خ یتیبا عصبان هرمز

 به گره یمهارش کنه ، دست تونست

 ... بود نیهم شهی. هم دیکش کراواتش

 ینداشت فراز و کامران در جمع امکان

  

 راه نندازند یریداشته باشند و درگ حضور

 دو تا پسر بچه بودند با هم دعوا یاز وقت .

 خصومت ها ادامه نیکردند و هنوز ا یم

 . داشت

 یاومد که تو یم ادشیبار رو  نیآخر



 به پا یفرخ لقا چه آشوب یعروس مراسم

 دونست چقدر ی... و فقط خدا م شد

 سیرو راست و ر هیتا قض دیکش یبدبخت

 . کنه

  

 ییرایخب ... برو از خانومت پذ یلیخ -

 بهت دیهست که با ییزایچ هی! ...  کن

 ! ... برو و ستیجاش ن نجایا ی... ول بگم

 ! منو نبر یآبرو لطفا  

 تونست حدس بزنه یم با  یتقر فراز

 که قرار بود بعدا  از زبان پدرش ییزهایچ

 اوردیخودش ن یبه رو ی... ول هی، چ بشنوه



 خبر داره . فقط شیشاپیرو پ یهمه چ که

 زیتکون داد و همراه آرام به سمت م یسر

 . رفت سلف

  

 سرش رو باال گرفت و نگاه کرد یکم آرام

 : فراز به

 قبل  کامران همون پسر عموته که  -

 !سگت بهش حمله کرده ؟ یگفت

 بهش یبیسر چرخوند و نگاه عج فراز

 یفراموش کرد که م با  ی... آرام تقر انداخت

 . بگه یچ خواست

  



 ، از کامران ایدن یآدم ها یهمه  نیب -

 ! متنفرم یاز هر کس شتریب

 ... ! تکون داد ... متوجه بود یسر آرام

 ! نظرو داشت نیهم احتماال  هم کامران

 : ادامه داد فراز

 کلمه هم کی یآدم لجن حت نیبا ا -

 ... بشه کتینزن ! ... نذار نزد حرف

  

 کارتیلجن ؟ مگه چ یگ یچرا بهش م -

 !؟ کرده

 اضافه اطیلحظه مکث ... و بعد با احت کی



 : کرد

 هی...  یکرد یتو صورتش رو زخم -

 !؟ یبوده ! متوجه یکار بد ییجورا

 : زد یشخندین فراز

  

 نکردم ! ... سگم بهش حمله یمن کار -

 ! کرد

 وقتها ینگاهش کرد . بعض یبا ناباور آرام

 ... فازش رو ، دیفهم یفراز رو نم واقعا  

 وقتها اونو ی. بعض دیفهم یرو نم درونش

 که به دید یم یاهیغرق در س چنان

 ! هاش باور نداشت چشم



 غذا قفل کرد و زِ یم یرو به لبه  انگشتانش

 : گفت

  

 آزار دهنده یلیکه در مورد تو خ یزیچ -

 چوقتیه نکهی؟! ... ا هیچ یدون ی، م است

 اشتباهت عذاب وجدان یخاطر کارها به

 ! یریگ ینم

#۵۱۴ 

 یچشم ها یهشدار دهنده تو یبرق

 آرام یفراز روشن شد ... ول یخاکستر

 نکرد . نه که قصد داشته ینینش عقب

  



 کیفراز رو  ایاز کامران دفاع کنه  باشه

 نیا یچون و چرا بدونه ... ول یب محکوم

 یزیعذاب وجدان در رفتار فراز چ کمبود

 یکرد و ازش رنج م یکه درکش م بود

 . برد

 فرصت یبگه ... ول یزیخواست چ فراز

 بهشون تایو نامزدش ، آناه رامی. عل نکرد

 شدند و خلوت نه چندان جذابشون ملحق

 . بهم زدند رو

  

 تا االن از دوارمیآرام خانم ! امخب ...  -

 جذاب و دوست یها یبا حاتم ینیهمنش



 ! دیلذت برده باش یداشتن

 خودش ، یبه خانواده  فشیلط ی هیکنا

 آرام آورد . خواست یبه لب ها لبخند

 : کرد یشدستیفراز پ یبگه ، ول یزیچ

 ! ! ... مخصوصا  با کامران ادیز یلیخ -

  

 یدنینوش یها لیوانبا  یشخدمتیپ زنِ 

 یاز تو یلیوان رامیسمتشون رفت . عل به

 فراز با یبرداشت ، ول ینقره ا ینیس

 شخدمتیدستش به زن پ فیخف علمتِ 

 . خواد ینم یدنینوش فهموند

 ! دیکش یقینفس عم آرام



 : گفت رامیعل

  

 شیعمو هرمز منو مأمور کرده که ش -

 ینکن یباشه خرابکار شتیحواسم پ دنگ

 ! برسهخدا به دادم  !

 باال گرفت و بعد جرعه یرو کم شلیوان

 : . فراز گفت دینوش یا

 ... برو کامران رو جمعش الیخ یمنو ب -

 ! ! ... جمعش کن تا جمعش نکردم کن

  

 ... اون دو نفر چرخوند نینگاهش رو ب آرام

 هر یهم نبودند ، ول هیشب اتیجزئ در



 ... دید یکه اونها رو کنار هم م یکس

 گهینداشت حدس نزنه با همد امکان

 . هستند همخون

 یحاتم یفقط اون دو نفر ... بلکه همه  نه

 ینامرئ یزیاونها چ ی! ... در نهاد همه  ها

 . هم کرده بود هیکه اونها رو شب بود

  

 یمحسن افتاد : " وقت یحرف ها ادی به

 ... دستور داد دیتاج خانم فهم نیریش

 ... چشمش که ششیبچه رو ببره پ مادرم

 ها یحاتم نی! فراز ع دیبچه افتاد ، فهم به

 " ... ! بود



#۵۱۵ 

 که به بازوش خورد ... از افکارش یدست با

 به دور و بر یشد و هراسون نگاه خارج

 دایپ ریافکارش تصو دیترس ی. م انداخت

  

 هیبق یچشم ها یباشند و جلو کرده

 ! داده بشند شینما

 یدو تا سر نم نیا یحوصله ات از حرفا -

 ! میبزن یدور هی می؟ ... بر ره

 زد . قبل  بهم یگفت ...آرام لبخند تایآناه

 شده بودند . آرام از رفتار خونسرد یمعرف

 ... اومد یاون زن خوشش م یاعتنا یب و



 . شد یمیشد باهاش صم یم ییجورا هی

  

 ! زنن یم یبیعج یچرا واقعا  ! ... حرفا -

 می. بعد ن دیبسته خند یبا دهان تایآناه

 : و فراز گفت رامیزد و رو به عل یچرخ

 ... شما به میبچرخ میر یمن و آرام م -

 ! دیبرس تونیجنگ ینقشه ها یطراح

 : گفت فراز

  

 کن ! من ییرای... از خودت پذ زمیعز -

 ... االن



 ... دستش یحوصله  یبا حرکت ب تایآناه

 : به سکوت دعوت کرد اونو

 رو به جا یزبانیحق م نکهیممنون از ا -

 ! کنه یکارو م نی! حتما  ا یآورد

 یرو یدستش به سبک کهیبعد در حال و

 و فراز رامیآرام بود ... از کنار عل یبازو

  

 غذاها قدم زیکردند و در امتداد م عبور

 . برداشتند

 کنه ی! ... فکر م هیبیواقعا  آدم عج -

 !؟ یبخور یزیکشه چ یعقلت نم خودت

 ینم نییاز گلوت پا یچیبدون اون ه ای ...



 !؟ ره

 آغشته به یها یاز توت فرنگ یکی آرام

 . رو برداشت و گاز زد شکلت

  

 ... ییجورا هی.  هینطوریاخلقش ا -

 تحت کنترل یداره که همه چ وسواس

 ! باشه

 . زد یشخندین تایآناه

 یهستن ! مهمون ینطوریهم شهیهم -

 یجنگه ! به جا یانگار صحنه  هاشون

 ینبرد م یخوش بگذرونن ... نقشه  نکهیا

 ! بهشون عادت کردم گهی! من که د کشن



  

 یرو با ب باشیو ز کیبار یها شونه

 خاص خودش باال انداخت . آرام از ییاعتنا

 و رامیانداخت به عل یبدن اون ، نگاه کنار

 . که غرق صحبت بودند فراز

#۵۱۶ 

 !هستن ؟ ینطوریواقعا  چرا ا یول -

 همش با هم جنگ نکهی؟ ... ا یچطور -

 ... دارن

  

 ... ! فراز و کامران منظورمه شتریب -

 کنند ... انگار به یبه هم بد نگاه م یلیخ



 ! هم تشنه ان خون

 به یبیچشم نگاه عج یاز گوشه  تایآناه

 لِب رژ خورده اش یانداخت و گوشه  آرام

 ذهنش یداشت تو دیگاز گرفت . شا رو

 انیزد آرام تا چه حد در جر یم حدس

 . هاشت اتفاق

  

 !چرا ؟ یپرس یاز خود فراز نم -

 یپرسم ! ... ول یحتما  امشب ازش م -

 حد با هم نیکردم تا ا یواقعا  فکر نم من

 باشن . البته فراز قبل  بهم گفته بود که بد

 داشته که به کامران تصادفا   یسگ کی



 روز نیکرده و صورتش رو به ا حمله

 ! انداخته

 : دو پهلو تکرار کرد یبا لحن تایآناه

  

 !تصادفا  ؟ -

 کدفعهیقلب آرام شدت گرفت ...  تپش

 . بد به ذهنش هجوم آورد یفکرها تمام

 داشت ... اصل  خوش تایکه آناه یلحن اون

 ! دیرس یبه نظر نم منی

 !نبوده ؟ یتصادف یعنی -

  

 راممیدو ساله با عل با  یمن خودم هم تقر -



 یگن انگار تصادف یکه م ینطوریا یول ...

 ! بوده

 که به آدم ها ینطوریاصل  سگ ها هم -

 ! کنن ینم حمله

 حتما   ننیاگه صاحبشون رو در خطر بب -

 ! کنن یم حمله

  

 یبزاق دهانش رو قورت داد . نم آرام

 بشه ، دهید یزیدر ظاهرش چ خواست

 شده بود ! ممکن بود شونیواقعا  پر یول

 مخوف رو سراغ کامران وانیبه عمد ا فراز

 !باشه ؟ فرستاده



 یخطرناک بر م یروان کیکار فقط از  نیا

 ! اومد

#۵۱۷ 

  

 یچرخ میو با ن ستادیسر جا ا تایآناه

 آرام یآرام قرار گرفت ... دست ها مقابل

 که یدست هاش گرفت و با لحن یتو رو

 خواست سوء تفاهمات رو برطرف یم انگار

 : ، گفت کنه

 نیدر مورد ا ادیز رامی... من و عل نیبب -

 شهی! باور کن ... هم میزن یحرف نم زایچ

 ... ! میگفتن دار یبرا یجذاب تر یحرفها



 یلیاختلف شوهر تو و کامران به خ یول

 ! هیعی... خب طب گردهیبرم شیپ وقت

  

 بیرق یهمسن هستند ... از بچگ با  یتقر

 به شهیگه کامران هم یم یبودند ! عل هم

 کرده ... چون فراز ازش یحسادت م فراز

 دخترها هم نیتر بوده و ب افهیق خوش

 ! تره بوده محبوب

 ... بحث دی... بعد دست آرام رو کش دیخند

 : کل  عوض کرد رو

 ... مادر هیبق شیپ میبر ای! ب الیخ یب -

 ! گرفته ینگیتیچه م نیرو بب شوهرت



  

 عمرم یکه تو هیآدم نیتر یسم رسما  

 یکن یواقعا  تحملش م ی! ... چطور دمید

 !؟

 ... فراز و کامران بود یهنوز فکرش پ آرام

 : حواس پاسخ داد یب

 یدفعه  نیکنم ! ... ا یتحملش نم -

 ! نمشیب یکه م دومه

  

 با مادر رابطهقطع  نیواقعا  ؟! ... خب ا -

 یکه خدا به هر کس هیهم موهبت شوهر

 ! گهیم یچ مینیبب میبر ایبخشه ! ب ینم



 ییشدند ... جا کیدوشون به جمع نزد هر

 . ها اونجا حضور داشتند یاکثر حاتم که

 زنش یهم بود ... پشت صندل هرمز

 . خورد یم یدنیبود و نوش ستادهیا

 تا چشمش به آرام افتاد ... صداش سهره

 : بلند کرد رو

  

 ... ! هم از عروس خانم نیبه به ... ا -

 ! زمیبود عز رتیحاال ذکر خ نیهم

 داشت و یزیمبالغه آم تیمیصم لحنش

 آغشته بود . آرام یبه عطر شوم لبخندش

 شد بهش رهیلبخند خ یو ب ستادیجا ا سر



 : سهره ادامه داد ...

  

 از مراسم با شکوهِ  گرانید یداشتم برا -

 کردم ! ... چه یم فیتعر تونینامزد

 ! ییبایبود ... چه عروس ز یمراسم

 اش درهم مچاله شد نهیآرام درون س قلب

 زن داشت نی! ا طونیلعنت خدا بر ش ...

 انداخت ! روز حقارت بارِ  یدست م اونو

 ! انداخت یرو دست م عقدش

 : ادامه داد سهره

  

 رو یمراسم با شکوه نیعمرم چن یتو -



 راهنتی... پ زمیعز یبودم ! ... راست دهیند

 !؟ یگرفته بود یاز چه مزون رو

 . قابل انعطاف شد ریآرام سخت و غ نگاه

 شونه اش ، یخم کرد رو یرو اندک سرش

 : گفت یرحم یو ب فیظر با

 ... ! دیکن یم ی... حتما  شوخ زمیعز -

 ما یمراسم نامزد یکه اصل  تو شما

 ! نینبود

  

 خوابش یماتش برد ... احتماال  تو سهره

 ... ! کنفش کنه ینطوریآرام ا دید ینم هم

 : دوستانه زد و ادامه داد یلبخند آرام



 البته من هنوز هم به خاطرش متأسفم -

 اصرار داشت یبه فراز جان گفتم ، ول ...

 یلیخ مونیو نامزد یخواستگار مراسم

 برگزار بشه ! هر چند شما با یخصوص

 نباشه ، حق ی... هر چ دیفرق دار هیبق

 ! دیبه گردِن فراز دار یمادر

  

#۵۱۸ 

 و زیآخرش درست مثل تبر ت یطعنه  نیا

 که به سمتش پرتاپ کرده باشه ینیفوالد

 درست وسط صورت سهره فرود اومد و ،

 . قطع کرد یلحظات یرو برا نفسش



 ! چه کلمات نا موزون ی... حق مادر مادر

 زن ! آرام دلش نیا یبود برا یبد قواره ا و

 ! بخنده کیستریخواست بلند و ه یم

  

 یرو تو ینبود که بخواد کس یآدم اصل  

 آدم ها رو نیبدتر یخراب کنه ... حت جمع

 زِن کودک آزار مستحق تمامِ  نیا یول !

 . بود ایدن یها رنج

 خودش یبه صورت کامل  ناباورانه ا آرام

 دید یفراز م یرفته  ایمادِر از دن یجا رو

 خواد یسال زنده شده و م یبعد از س که

 دیمعصومش دفاع کنه ، شا یپسر بچه  از



  

 لحظه به بعد نیتونست از ا یم دیشا ...

 ! بسازه یآدم بهتر ازش

 و یزن عصب کیدونست سهره  یم

 یو امکان نداره حرفش رو ب کهیستریه

 ! براش مهم نبود یبذاره ... ول پاسخ

 بود و در ستادهیو محکم سر جا ا یقو

 از جانب سهره ... تا باز یهر سخن انتظار

 هرمز یبده ... ول لشیتحو یبدتر ابجو

 . به موقع مداخله کرد یلیخ

  

 سهره دیرس یکه به نظر م یوقت درست



 حال انفجاره ... از پشت سر بهش در

 دوستانه یشد و دستاشو به حالت کینزد

 زنش گذاشت ... و یفربه  یشونه ها یرو

 نییتع شیمدل رمز از پ کیهم انگار  نیا

 سکوت بود ! بعد رو به آرام یبه معنا شده

 : و گفت کرد

 یبله بله ... البته ! ... فرازه و اخلقا -

 مراسم یبرا ی! ول بشیو غر بیعج

  

 ها یکم کار نیتمام ا دیبا تونیعروس

 دیدعوت کن دیبشه ! ... همه رو با جبران

 ... انیدوستان و آشنا یهمه  ...



 ناگهان از موضع سرسخت و آرام

 اومد و با لحن نییخودش پا یجنگجو

 پاسخ داد یتازه عروس خجالت کی نیریش

: 

 پدر جون دیدون یشما صلح م یهر چ -

! 

  

 : لبخند زد هرمز

 ... دیشما خانم ها بهتره سر پا نمون -

 !؟ ستین یخال ی! صندل دیش یم خسته

 گشت تا یبا نگاه به دنبال خدمتکار و

 آرام و یبرا یدستور بده دو تا صندل بهش



 . ارنیب تایآناه

 : از جا بلند شد و گفت کامران

  

 عمو جان ... عروس نیاجازه بد -

 من یصندل یتونند رو یم خانمتون

 ! نندیبش

#۵۱۹ 

 ... کوتاه دستپاچه شد یلحظه  کی آرام

 کنه . فراز بهش کاریچ دیدونست با ینم

 " " آدم لجن نیکرده بود که از ا دیتأک

 انگار کامران از قصد یبمونه و از طرف دور

  



 معاشرت و یبرا یغرض دنبال بهانه ا و

 زد و یگشت . لبخند یم یکلم هم

 : بگه یزیچ خواست

 ... امم ... ممنونم ازتون -

 هم یکرد و کف دستاشو رو یکوتاه مکث

 مودبانه لیذهنش دنبال دل ی. تو فشرد

 . گشت تا درخواستش رو رد کنه یم یا

 از مردان جوانِ  گهید یکیوقت  همون

  

 تایبه آناه شویبلند شد و صندل جمع

 . کرد تعارف

 ! نداشت یبهانه ا چیآرام ه گهید حاال



 از کامران یخجالت یهم با لبخند باز

 . نهیبش یصندل یکرد و رفت تا رو تشکر

 شد ، یکه داشت از کنارش رد م یموقع

 یاحترام سرش رو کم یبه نشونه  کامران

 : کرد و گفت خم

  

 نیقابل شما رو نداره ، همسر تحس -

 ! فراز زِ یبرانگ

 به نظر دیآروم بود که بع نقدریا صداش

 دهیاز خودشون شن ریغ یکس دیرس یم

 ! باشه

 ولو شد و نفس با  یتقر یصندل یرو آرام



 . خدا رو شکر که فراز اونجا دیکش یقیعم

 ! دیو اون صحنه رو ند نبود

  

 و نیب زیت یکه با چشم ها رایحم عمه

 ... دییپا یهر قدم آرام رو م متکبرش

 : دیبه طرفش خم شد و پرس یکم

 ... ؟ دیدار ینسبت زدی یها یشما با رّبان -

 کیو سرام یکاش یکه کارخانه  همونا

 ! دارن

 به اون زن نگاه کرد ... بعد یلحظه ا آرام

 : پاسخش رو بده که هرمز گفت خواست

  



 هستند که یبزرگ یها خانواده  یربان -

 یشه گفت تو یشاخه شدند ! ... م چند

 ! سکونت دارند رانیا یاز شهرها یلیخ

 نه ییجورا کیدو پهلو بود ...  پاسخش

 . عمه خانم هنوز قانع دییکرد و نه تأ انکار

 : دی... باز از آرام پرس دیرس ینظر نم به

 عروس خانم ؟ دییاصالتا  اهل کجا -

  

 ! میهست یدونم ، تهران یکه م ییتا جا -

 : تکرار کرد ینیخانم با بدب عمه

 !؟ یدون یکه م ییتا جا -

#۵۲۰ 



 : گفت هاتف

  

 شناختم چند یهم م یدکتر ربان کی -

 . فوق تخصص قلب و عروق شیپ سال

 بود و مادرش یرانی... پدرش ا داشت

 ! ایفرنی، خودش هم متولد کال یمصر

 : کرد یفیلط یشوخ هرمز

 بزرگ یلی! ... فام ییایفرنیکال یِ ربان کی -

 ! هیپر تکرار و

 : گفت گهینفر د کی و

  

 یماه هم که بر ی! ... کره  یمثل حاتم -



 ! یکن یم دایپ یسه تا حاتم دو

 در واقعا خسته شده یلبخند زد ... ول آرام

 یکرد . برا یحرفها خسته اش م نی. ا بود

 یتیاهم گرانیاصالت د چوقتیه خودش

 یتونست درک کنه برا یو نم نداشت

 ! داره یتیموضوع چه جذاب نیا گرانید

  

 رو دنشیکش ازهیخم یجلو یسخت به

 انداخت شیبه ساعت مچ یو نگاه گرفت

 . شد یم کیساعت داشت به نه نزد ...

 . کرده بود رییتغ با  یتقر یمهمون نظم

 یترها همچنان مشغول بحث ها بزرگ



 یقیموس یکننده شون بودند . صدا کسل

 یها داشتند م یشده بود و بعض بلند

 درهم یمهمان ی. جو رسم دندیرقص

 بلند و یگفتگوها یبود و صدا شکسته

 . دیرس یها همه جا به گوش م خنده

  

 یچشم هاشو تو یحوصلگ یبا ب آرام

 سر چرخوند ... پس فراز کجا ی کاسه

 ! کرد یم داشیپ دیبود ؟! ... با مونده

 زد و یبلند شد و چرخ شیصندل یرو از

 سالن شلوغ به دنبال فراز ینگاهش تو با

 ! کرد داشیزود پ یلی... و خ گشت



 ... ازش یمتر ستیب دیشا یفاصله  در

 و رامی... فراز و عل یکوتاه هیپا زیم پشت

  

 ورق و ی... مشغول باز گهیمرد جوان د دو

 . ... بودند شرط بندی احتماال  

#۵۲۰ 

 نهیجناق س ریز دیبا مشت کوب یکس انگار

 . برنگشت گهی... نفسش رفت و د اش

 یم شیلعنت یکه با چشما یزیچ اون

 کرد ... حالت تهوع گرفت یرو باور نم دید

 نیکرد ... باز هم ا یم شرط بندیفراز داشت  !

  



 آرام رو یکه تمام زندگ ی! کار فیکث کار

 تا همون روز و همون یدوران کودک از

 که باعث یو تار داشت . کار رهیت لحظه

 شاد شیزندگ یتو چوقتیبود آرام ه شده

 . ... نکنه تیو احساس امن نباشه

 ... پدرش ... و حاال هم شوهرش اول

 برده بود ... و شرط بندی یروز اونو تو کی که

 ببره ؟ چند اسکناس ؟ یقرار بود چ حاال

  

 آدم کی ایخونه ؟ ...  کی؟  نیماش کی

 !؟ گهید

 چشماش . احساس یحلقه بست تو اشک



 ... نداره گهید نویا دنیکرد تحمل د یم

حالش بهتر از حاال بود  دی، شا دید  یم یفراز رو با زن اگه

 ! ایو ... خدا شرط بندی زیم ینشسته بود پا که ... حاال

 ! ایخدا

  

 که یی! ... با کارت ها یباز یبود تو غرق

 بادبزن نامرتب در دست گرفته کی شکل

 یزیکه کنارش نشسته بود چ ی... مرد بود

 داد یو پاسخ دیگفت ... و فراز خند بهش

 رونیکارتها ب ی هیبق نیرو از ب یو کارت ...

 انداخت ... چشم هاش زیم یو رو دیکش

 ! برد یزد ! البد بازم داشت م یم برق



 که تونسته ینداشت ... کس یتعجب البته

 مثل احمد رو ببره و یآدم کار کشته ا بود

 کنیرو تاخت بزنه ... حتما  باز دخترش

 ! بود یخوب

  

 ... !کرد ؟ یبهش افتخار م دیاالن با آرام

 ! زد شخندیدلش به خودشون ن یتو

 یلیموقع فراز سر بلند کرد و خ همون

 نگاهش افتاد به آرام ... و از اون یاتفاق

 کامل   دیآرام د یچشم ها یکه تو یزیچ

 . ... خورد جا

 به سرعت ازش رو برگردوند و از جمع آرام



 دیکه رس یخدمتکار نیشد . به اول جدا

 : دیپرس ازش

  

 کجاست ؟ ییدستشو -

 کرد ... و آرام شییجوون راهنما دختر

 . پنهان کرد ییدستشو یرو تو خودش

#۵۲۱ 

 عروس عاشق و کینقش  یادامه  یبرا

 ییتنها قهیبه چند دق ازین خوشبخت

 . داشت

  

 مرمر یی. به روشو دیلرز یبدنش م تمام



 افتاده نییپا یزد و با سر هیرنگ تک اهیس

 . دیکش یدر پ یو پ قیعم ینفس ها ...

 ! ریآروم باش ! آروم بگ -

 یکرد ... ول یداشت خفه اش م بغض

 . چون چشم هاش ختیر یم یاشک دینبا

 یشدن ... و اون وقت همه م یم سرخ

 . نقش بر آب بود ی... و همه چ دنیفهم

  

 که از سر شب زده بود ییلبخندها ی همه

 که به خرج داده یوقار و متانت یهمه  ...

 که هرمز یشجره نامه ا ی... همه  بود

 کرد در لفافه بهش نسبت بده ... و یسع



 که به سهره داده یپاسخ یزیت ی همه

 ... بود

 ... دیکش ریاز خشم ت قلبش

 ! ی! لعنت ی! ... لعنت یلعنت -

  

 یبار با خشم تکرار کرد ... و بعد کس سه

 . زد ییبه در دستشو آهسته

 خشم یایاز دن هوی...  دیهاش باال پر شونه

 . شده بود دهیکش رونیغضبش ب و

 : صداشو بلند کرد دستپاچه

 ! رونیب امیاالن م -

  



 . خدا رو دیپشت پلک هاش کش یدست و

 که بغضش درهم نشکسته ، چال شکر

 یادامه  یبود ... و اون آمادهبود برا شده

 . ... یشب لعنت اون

 و گردنبندش رو دیبه دامنش کش یدست

 و دیگردنش مرتب کرد ... و بعد چرخ دور

 خارج شد ... و اون وقت ییدر دستشو از

... 

 ! هووف

  

 ! پشت در منتظرش بود فراز

#۵۲۲ 



 ! آرام -

 نگاهش کرد ... دلش یسخت و سنگ آرام

 یلیخواست دستش رو باال ببره و س یم

 در یصورتش بکوبه . ول یتو یمحکم

  

 ازش چشم گرفت و قصد کرد از عوض

 . رد بشه ... فراز بازوشو گرفت کنارش

 ... آرام جان -

 ! ولم کن -

 ! لحظه بمون هی -

 ! یگفتم ولم کن لعنت -

  



 ... بلندش یصدا

 و دور یقسمت خصوص یرو شکر تو خدا

 ... بودند . فراز رهاش نکرد گرانید دید از

 آرام شانهاش رو دور  گهیعوض دست د در

 . و اونو به خودش چسبوند انداخت

 ! کردم ینم شرط بندی -

  

 موند و یدستاش باق نیحرکت ب یب آرام

 بود درد دهیبست ... پس فهم چشماشو

 ! رو آرام

 : بازم تکرار کرد فراز

 زیدور م ی... وقت هیروال عاد هی نیا -



 بار ریمن امشب ز ی... ول شنیم جمع

 ی... م دنیخند ی! داشتن بهم م نرفتم

 شدم ! دل و جرأتم رو از دست ریپ گفتن

 نکردم آرام ... چون شرط بندیمن  ی! ول دادم

 ! ادی یدونستم تو خوشت نم یم

 

 یبهش م یفراز اعتماد داشت ... وقت به

 اعتماد به نیا ینکرده ! ... ک شرط بندی گفت

 دونست ! فقط یاومده بود ؟! ... نم وجود

 ! که بهش اعتماد داره دیفهم یم

  

 خالص بود ... و یفراز وسوسه  یصدا



 ... گوشش کینزد درست

 شرط بندیقشنگم ؟ ... به خاطر تو  یدیشن -

 ینخوردم ! ... پسر خوب نوشیدنی!  نکردم

 ... ! ... قهر نباش باهام ! باشه ؟ بودم

 یجادو ریزد ... تحت تأث یآهسته پلک آرام

 رهیفراز ... چشم هاشو باز کرد و خ یصدا

 . ... رنگش یخاکستر یچشم ها یتو

  

 ! یباشه فراز ... مرس -

 :�🌺�هشتیاردب

#۵۲۳ 

 و ییبراش جادو ینطوریکلمات ا یکِ  از



 یشده بودند ؟ چطور دو کلمه  خاص

 تونستن بهتر از هر یکنار هم م ساده

 قیبهش آرامش تزر ایدن یتو یمسکن

 ؟ کنن

 ؟ میبرقص میبر -

 . لبش رو گاز گرفت آرام

 ! کشم ینه ، خجالت م -

  

 ... ! گوش بده میبا هم برقص دیبا یول -

 ما ساختن ! انگار یآهنگو برا نیا انگار

 ! ما ساختن یرو برا ایدن یآهنگا تمام

 . ... فراز نگاهش کرد دیخند یواشکی آرام



 و همراه خودش برد . وسط دیاونو کش بعد

 ی هیبق نیهرمز ... ب یشلوغِ خونه  سالنِ 

 که مشغول رقص بودند ... فراز ییها زوج

 دستاش گرفت و نرم تکونش داد نیب اونو

. 

  

 کیدست فراز بود ...  یدست آرام تو کی

 یاش دور گردنش . مثل کس گهید دست

 ی... کم دیترس یخوردن م نیاز زم که

 . کرده بود هول

 ! کشم یمن خجالت م -

 ؟ یاز ک -



  

 یکه آدماش رو نم یجمع یمن تو -

 ! ستمیراحت ن دنیرقص ی، برا شناسم

 اصل  نگاهشون نکن ! فراموش کن که -

 ! ... فقط خودم و خودت هستن

 ... آخه یول -

 ... مهلت نداد حرفشو کامل کنه فراز

 رو پشت  آرام شل کرد . آرام دستش

 نیحاال پخش زم نیهم نکهیتصور ا با

فراز فرو رفت  دوباره کنار ی... و وقت دیکش ینیه شهیم 

 . ... ... به خنده افتاد

#۵۲۴ 



 دیفراز و فهم یشد به چشم ها رهیخ آرام

 ... باشن یبراش نامرئ گرانیشد د یم

 ! بود ستادهیفراز مقابلش ا یوقت

 کرد و یکه فراز نگاهش م یمدل اون

 نیکه اونو ب یزد ... اونطور یم لبخند

  

 که یرقص یکرد ... برا یم تیهدا دستاش

 و یرسم یاز قاعده و قانون نبود ، ول خارج

 هم نبود . مدل فراز بود ... مثل خشک

 ! کارهاش ی همه

 دیشد خند یشد خوش گذروند ... م یم

 ... ! دیبلند خند یبا صدا ...



*** 

 یدر گوشه  یمبل بزرگ یبود رو نشسته

 یدنی... منتظر بود فراز براشون نوش سالن

  

 . از اونهمه رقص و تحرک گرمش ارهیب

 . عرق بود سیبود و پشت گردنش خ شده

 گرفت و کف دستش رو یقینفس عم باز

 یپاهاش تو ی. انگشتا دیدامنش کش یرو

 پاشنه بلند درد گرفته بودند و یکفشا اون

 خواست یکردند . دلش م یذق م ذق

 یو کف پاها ارهیش در برو از پاها کفشا

 یها کیکف سرام یرو رو دردمندش



 . بچسبونه خنک

  

 یم یاز فکر کردن بهش حس خوب یحت

 . گرفت

 انداخت و بعد شیبه ساعت مچ ینگاه

 یاطراف شد . هر کس یبررس مشغول

 ها یبود . هنوز هم بعض یکار مشغول

 . دندیرقص یم داشتند

 یجد یگرم صحبت گهیو دو مرد د هرمز

 چند زن ی. سهره در محاصره  بودند

 دور و برش از آدم چوقتیبود ... ه گهید

  



 یگفتند خال یرو م زشیکه مج ییها

 نسبت دیرس یشد . هرچند به نظر م ینم

 . کم صحبت تر شده یلیشب خ یابتدا به

 ازش چشم گرفت و باز یعلقگ یب با

 ... دیفراز گشت ... اونو وسط سالن د دنبال

 یخنک تو یدنینوش وانیدو ل کهیحال در

 نیداشت و با خواهرش نوش آفر دستش

 زد ... هر چند نه چندان گرم و یم حرف

 ! یمیصم

  

 زد و فراز به یحرف م نینوش آفر شتریب

 داشت اونو از سر یکه سع دیرس یم نظر



 تونست از شر یکنه . سر انجام وقت باز

 راحت بشه ... به سمت آرام نیآفر نوش

 بر داشت . از دور نگاهش گره خورد قدم

 نگاه آرام و لبخند زد ... و آرام متقابل   یتو

 . داد ینیریرو با لبخند ش پاسخش

 ! زمیخب ... آرام عز -

  

 رو به دست آرام داد ، یدنینوش وانیل اول

 مبل نشست ... دستش یبعد خودش رو و

 : گاه دراز کرد و گفت هیتک یلبه  یرو رو

 ! دیکشببخش طول  -

 : رو مزه مزه کرد . گفت یدنینوش آرام



 با خواهرت حرف یداشت دمیاوهوم ! د -

 ! یزد یم

  

#۵۲۵ 

 باشه و نشون یکرد لحنش عاد یم یسع

 : چقدر کنجکاوه ! فراز گفت نشده

 خانواده نیهست ب یبیعج ارتباط هی -

 رو گهیهمد دنیچشم د نکهیما ... ا ی

 انجام یبرا یبحث شهیهم ی، ول میندار

 ! میدار دادن

 !؟ یچه بحث -

  



 کی یزد ... نگاهش برا یپوزخند تلخ فراز

 : کدر شد ... گفت لحظه

 ... ینیب یهست که از دور م ییزایچ هی -

 نکهیا یکن یآسونه ! فکر م یکن یم فکر

 ... آسونه یخانواده ات مشکل داشته باش با

 ... یدشمنشون باش یبخوا نکهیا

 ! ستیمعلومه آسون ن -

  

 نگاهش کرد ... آرام دستش رو فراز

 : دسِت اون ... ادامه داد یرو گذاشت

 ... که باشه ی! ... هر چ دیبخش دیبا یول -

 ! خانواده اش رو ببخشه دیبا آدم



 !از ما ؟ یدون یم یآخه تو چ -

 ینگاهش کرد . دلش م یبا دلسوز آرام

 دونه ... همه یبهش بگه که م خواست

 یخواست کار یدونه ! دلش م یرو م یچ

  

 یفراز ... آرومش کنه . دلش م یبرا کنه

 رو ینامرئ واریکنه اون د بیتخر خواست

 . بود دهیدور خودش چ که

 گشت تا یم یذهنش دنبال کلمات یتو

 فراز یمکالمه رو ادامه بده ... ول نیا

 رهیاون سمت سالن خ یبه نقطه  نگاهش

 به انتظارش نیکه نوش آفر یی... جا شد



 راهرو یبود و بعد هم در انتها ستادهیا

 . شد محو

  

 شویدنینوش وانیو ل دیکش یقیعم نفس

 : گذاشت ... گفت زیم یرو

 حرف بزنم ! چند نیبا نوش آفر دیبا -

 ! شتیپ امیم گهید ی قهیدق

 بگه ... از یزیمهلت نداد تا چ یآرام حت به

 یرفت که م یبلند شد و به سمت جا

 . منتظرشه نینوش آفر دونست

  

 نیب ییآرام همراهش رفت و جا نگاه



 ... ازش جا موند مهمونها

#۵۲۶ 

 بگه ... از یزیمهلت نداد تا چ یآرام حت به

 یرفت که م یبلند شد و به سمت جا

 . منتظرشه نینوش آفر دونست

  

 نیب ییآرام همراهش رفت و جا نگاه

 یقیازش جا موند ... بعد نفس عم مهمونها

 . دیکش

 یم یوحشتناک ییفراز احساس تنها بدون

 . نگاهش رو دور تا دور سالن چرخوند کرد

 کیچ یلیکه خ دیرو د تایو آناه رامیعل و



 یهم نشسته بودند و صحبت م کیچ تو

 تونست حداقل به یکاش م ی. ا کردند

 ! ملحق بشه اونا

  

 شد ... آرام نگاهش رو کیبهش نزد هرمز

 کرد لبخند یعاون دوخت و س یچشما به

 . بزنه

 عروس خانم ! فراز کجا یتنها موند -

 ؟ رفت

 فراز و نوش یپچ پچه ها انیدر جر آرام

 که یدونست هر چ یم ینبود ... ول نیآفر

 از دیکه با هیزیگن احتماال  چ یم بهم



  

 پاسخ نیهم یبمونه . برا یمخف هرمز

 : داد یا انهیناش مجهولِ 

 ! گردهیکار داشت ... االن برم -

 : گفت هرمز

 ! نطوریکه ا -

 . دستش جابجا کرد یتو وانویل و

  

 که یآرام سرخ شد . با اون لحن یها گونه

 خواست در لفافه یگفت ... انگار م هرمز

 دونه داره یکنه که م یآور ادیآرام  به

 ! گه یم دروغ



 : هرمز ادامه داد بعد

 آرام یدون یم نویفراز تنها پسر منه ! ا -

 !؟

  

 : فقط نگاهش کرد ... هرمز ادامه داد آرام

 که ... من دوستش یبدون نویخوام ا یم -

 ... ! خوام یبدش رو نم چوقتیو ه دارم

 ... هم که اون انکارش کنه یچ هر

 یقیلحظه مکث کرد ... بعد نفس عم کی

 : ... بعد لبخند زد دیکش

  



 یمهمونا سر بزنم ! کار ی هیبه بق دیبا -

 از خدمتکارا بگو صدام یکی... به  یداشت

 ! کنن

 . بعد از کنار آرام عبور کرد و رفت و

 . دیکش یقیاز رفتنش آرام نفس عم بعد

 شییبود که تنها دهیرس جهینت نیا به

 ! لذت بخشه یلیخ

 انداخت و خودشو با نییرو پا سرش

 مشغول کرد ... که متوجه شد شیدنینوش

  

 ... آرام نگاهش کرد ستادهیمقابلش ا یکس

. 



 ! کامران

#۵۲۷ 

 بپره یدنیبود نوش کیجا خورد ، نزد آرام

 ! گلوش ... واقعا  انتظارش رو نداشت یتو

 ... آدم نهمهیا نیب

  

 ... آرام نمیاجازه هست کنارتون بش -

 ؟ خانم

 : هول و دستپاچه پاسخ داد آرام

 ! کنم یبله بله ... خواهش م -

 که گفته بود ، یزیدر دم اعصابش از چ و

 محکم یکیخواست  ی. دلش م ختیر بهم



 بهش دیگوش خودش . نبا یتو بخوابونه

 یداد ... فراز دوست نداشت ! ول یم اجازه

  

 بود که دک کردن آدم ها نیا قتیحق

 یفراز ساده بود ، برا یکه برا یاونطور

 . نبود آرام

 هم مهلت نداد نظر آرام عوض بشه کامران

 از آرام ، یقابل توجه یبا فاصله  ...

 محترمانه دست یلیمبل و خ یرو نشست

 . پاهاش گذاشت یرو هاشو

 ملحظه باشه که یب یلیخ دیآدم با -

 تنها یمثل شما رو وسط مهمون یهمسر



  

 نرفته یدور یو بره ! ... هر چند ، جا بذاره

 زنه و چند یداره با نامزد من حرف م ... !

 ! شه یم داشیپ گهید ی قهیدق

 !نامزد شما ؟ -

 یهرمز منو درست بهتون معرفعمو  -

 یفرازم ... ول ی! البته من پسر عمو نکرد

 ! ییجورا هیهم هستم !  نینوش آفر نامزد

 !؟ ییجورا هی -

  

 یبه علن یدونم چرا علقه ا یخب نم -

 ده عمو جان یموضوع نشون نم نیا کردن



 ... دیالبته شما همسر فراز هست یول ... !

 نداره در یبیع چیو ه دیخانواده ا جزو

 ! دیبش کیخانواده شر یرازها

 یکه در مورد رازها یبیلحن عج با

 : گفت یگفت ... آرام به سرد یخانوادگ

 ! گم یم کیتبر -

  

 هم که در یروشو برگردوند . هر راز و

 یبود ، در اون لحظه دلش نم ونیم

 از زبون کامران بشنوه ... واقعا   خواست

 احساس بهش دست نیخواست ! ا ینم

 بود که کامران اونو نقطه ضعف فراز داده



 به فراز قیطر نیاز ا خوادی... و م نهیب یم

 حس طعمه نیبزنه ! آرام از ا یا ضربه

 ! متنفر بود بودن

#۵۲۸ 

  

 ... مدام نمیب یاز سر شب که شما رو م -

 مثل شما چطور یپرسم از خودم خانم یم

 میو تصم نیمثل فراز آشنا شد یکی با

 ! نیگرفت ازدواج

 : زده پاسخش رو داد خی یبا لحن آرام

 میتصم یمعموال  زن و شوهرها چطور -

 با هم ازدواج کنن ؟ رنیگ یم



  

 !؟ نیعاشق شد -

 اقیو گرم و پر اشت مانهیاونقدر صم لحنش

 یدونست ، فکر م ی... که اگر آرام نم بود

 دوست نیتر یمیو صم نیاون بهتر کرد

 ! فرازه

 : ادامه داد کامران

 ! هیمخرب زیالبته عشق ... به نظرم چ -

 هی؟! ...  دیدون یده ! م یم بیرو فر آدم

  

 یچشم پاک و مطهر م شیرو پ ییآدما

 هم اگه یبهشت یکه با آب چشمه ها کنه



 ! فنیبشن ، باز کث شسته

 سر چرخوند به طرفش و با شوک آرام

 !کرد ... منظورش فراز بود ؟ نگاهش

 بار عاشق شدم ... البته اگر کیمن هم  -

 یاسم احساساِت خاِم دوران نوجوون بشه

 عشق گذاشت ! دختره هم سن بود رو

 ! مادر بزرگ بود یها هی... از همسا باهام

  

 کردم یکردم ... فکر م ینگاهش م یوقت

 تیو معصوم یبه پاک ایدن یتو یآدم چیه

 رو میام رو ... زندگ ندهی! آ ستین اون

 صورتش ی! ... االن حت دمید یم باهاش



 ! ادینم ادمی یدرست و حساب رو

 کوتاه صحبتش رو قطع کرد یلحظه  کی

 یسر چرخوند و نگاه کرد به آدم ها ...

 : سالن ... باز گفت یتو

  

 دیرس یساکت و معذب به نظر م یلیخ -

 کنم یاگه واقعا  با حضورم ناراحتتون م ... !

... 

 ! نه نه -

 تونم تصور کنم فراز در مورد من یم -

 باور یبهتون گفته ! ول ییزایچ چه

 ... براش ندارم یمن خطر دییبفرما



 ... نداشتم ! بر عکس اون که چوقتیه

 ! من بود یباعث زجر و ناراحت شهیهم

  

 زود یلیخ ی... ول دیاز نفرت لرز صداش

 : رو جمع کرد خودش

 !؟ میگفت یم یچ میخب ... داشت -

 یدرست منظور کلماتش رو نم آرام

 : بود ! آهسته لب زد جیو و جی... گ دیفهم

 ! دیکه عاشقش بود یدختر -

  

 که عاشقش بودم ! تنها یبله ... دختر -

 کردم عاشقش یکه حس م یدختر



 ! هستم

 شد ؟ یچ نتونیبعدش ب -

 : زد یلبخند کامران

 ... ! دیتصورش رو بکن دیتون ینم یحت -

 ! دیاونو ازم قاپ فراز

  

#۵۲۹ 

 نشد جادیآرام ا یچهره  یتو یرییتغ چیه

 همچنان نگاهش رو ثابت نگه داشت ...

 کامران ... و فقط نرم یصورت زخم یرو

 زجر یزد . اما درون قلبش سوزش پلک

 کهنه یاحساس کرد ... انگار زخم آور



 . باز کرده بود دهان

 : لبخند زد کامران

  

 ! دیکه تعجب نکرد نمیب یم -

 غیج نکهیاز آرام داشت ؟ ... ا یانتظار چه

 ... !از حال بره ؟ یو وسط مهمون بزنه

 نهایدونست که آرام بدتر از ا ینم احتماال  

 ! دهیهم د رو

 بهش علقه داشت ؟ -

 دینه ! اگر بهش علقه داشت ... شا -

 ... نداشت ی! ... ول دمیکش یدرد م کمتر

  



 منو بسوزونه ... البته اون نکهیا یبرا فقط

 بهش علقمند شده بود ، و من به دختر

 تین یذارم ! ... ول یاحترام م انتخابش

 یآزردن من ... برا یبود ! ... برا فیکث فراز

 ... بعد از چند رتمیبه غرور و غ دنیخند

 اون حس بد هنوز با یولش کرد ! ول ماه

 ! منه

 شلحن یداشتند ، ول ینیبار سنگ کلماتش

 یراحت بود ... انگار داشت خاطره  یلیخ

  

 کرد یم فیاز گذشته ها تعر یو جذاب گرم

. 



 بزاق دهانش رو قورت داد . کامران آرام

 : داد ادامه

 ! بعد هم ... اختلفاتمون اوج گرفت -

 اون روزا ی... ول میبا هم دعوا داشت شهیهم

 ... ! فراز هم میدشمن هم شده بود رسما  

 یهم م یعنی... کتک خور نبود ! ...  خب

  

 ... اون روز یخورد ! ... ول یو هم م زد

 ... من بزنمش گذاشت

 !کدوم روز ؟ -

 مادر بزرگمون یته باغ خونه  ییدو تا -

 وجود نداشت ! فراز عمدا   یشاهد چیه ...



 ... صورتش یمن مشت بکوبم تو گذاشت

 یگذاشت من گناهکار جلوه کنم تو عمدا  

 نفرت اهِ یدعوا ... و بعد اون سگ س اون

 ... زشیانگ

  

 کوتاه مکث کرد ... نفس یلحظه  کی

 . دی... و بعد خند دیکش یقیعم

#۵۳۰ 

 ما دو نفر سر دراز داره ... و از یقصه ها -

 در یخونم هر چ یاز چهره تون م یطرف

 کی ی! ... ول دیکن یبگم باور نم موردش

 شه ! ماه پشت یبر مل م یهمه چ یروز



  

 خانم دیدونست یم نویمونه ! ... ا ینم ابر

 !؟ یربان

 ازجا بلند شد ... سه قدم عقب عقب بعد

 : مودبانه گفت ی... با لحن رفت

 باهاتون لذت بردم ! شب یاز همصحبت -

 ! دیداشته باش یخوب

 ... به پشت سر آرام یبیبعد با نگاه عج و

 . ... و اونو ترک کرد دیچرخ

  

 براش سخت شده بود دنینفس کش آرام

 و نگاه سر گردونش رو به پشت دیچرخ ...



 که چند متر دیداد ... و فراز رو د سرش

 یبود و نگاهشون م ستادهیازش ا دورتر

 . ... کرد

*** 

 . ... ساکت بودند ریمس تمام

  

 ... نینرم ماش یزده به صندل هیتک آرام

 هم گذاشته بود و چشم یدستاشو رو کف

 گفت یم یزیبه مقابل ... نه چ رهیخ هاش

 . کرد یبه فراز م ینگاه ینه حت و

 ، یبر عکسش آشفته بود ... عصبان فراز

 کرد یم یقانون رانندگ ی... تند و ب منقلب



 نظر داشت ریچشم آرام رو ز یاز گوشه  و

 . گفت ینم یزیاون هم چ یول ...

 ! رو باز کنه ی... جرأت نداشت سر بحث نه

  

 و آرام هنوز هم ساکت دنیخونه رس به

 . بود

 از فراز سوار آسانسور شد ... و جلوتر جلوتر

 شد ... . جلوتر ازش از ادهیاون پ از

 . عبور کرد اپارتمان یدرگاه

 نهیتونست حس کنه که فراز خشمگ یم

 که ییزهای! از چ دهیحال ترس نیو در ع ...

 ! دهیباشه ... ترس دهیبود آرام شن ممکن



  

 یقدمش رو پشت سرش احساس م هر

 ! بود بشی... که در حال تعق کرد

 سرش از پله ها باال اومد ... و وارد پشت

 ! کرد یشد . آرام هنوز نگاهش نم اتاق

 یعجله و آروم پارچه  یب یانگشتان با

 لباسش رو لمس کرد ... شال و فیلط

 ستادیرو از تن در آورد . بعد ا پانچوش

 ... مشغول در آوردن نهیآ زیم مقابل

 . شد جواهراتش

  

 ... اش ... ساعتش ... دستبندش حلقه



 . ... هاش گوشواره

 ییبود ، با دست ها ستادهیوسط اتاق ا فراز

 چرمش کرده بود ... و کمربندبند  که

 . ... ناخوانا و منتظر ینگاه

 با نگاهش زیتم ی نهیآ یآرام از تو نگاه

 . ... شد درهم

  

 :�🌺�هشتیاردب

#۵۳۱ 

 و از کنارش عبور کرد دیناگهان چرخ آرام

 تا آرنجش رو دیفراز با خودش جنگ ...

 . و اونو کنار خودش نگه نداره رهینگ



 از اتاق لباس خارج شد ... و به حمام آرام

 دونست چرا یبهتر بود ! نم نیبرد . ا پناه

 ... فراز نگاه کنه یچشم ها یتونه تو ینم

 . تونه حرف بزنه یدونست چرا نم ینم

  

 بود در حمام رو باز کنه و باز یکاف فقط

 ... ... و ازش بپرسه : فراز ششیپ برگرده

 گفت ! مگه نه ؟! مگه نه یدروغ م کامران

 !؟

 یم دیکه شا ی... از پاسخ دیترس یم یول

 . ... دیشن

 نهیخسته و سرد از س یمثل آه نفسش



 یکیخارج شد . انگشتانش باال رفت و  اش

  

 . لباسش رو باز کرد زیر یدکمه ها یکی

 دوستشون نقدریو دامنش رو که ا زیشوم

 کردنشون وقت گذاشته دایپ یو برا داشت

 ارزش از یب ی... مثل دو تکه پارچه  بود

 رهیدر آورد و کف حمام انداخت . گ تن

 شیموهاش رو باز کرد ... آرا ونیم یها

 دوش ریرو پاک کرد ... و بعد ز صورتش

 . ... ستادیگرم ا آب

  گرم ِانیجر ری... ز قهی... ده دق قهیدق پنج

 بسته تلش یو با چشم ها ستادیا آب



  

 یآرامش خودش رو حفظ کنه . ول کرد

 ! تونست یشد ... نم ینم

 واقعا  اون کارها رو کرده بود ؟ ... اگر فراز

 داستان ها بود نیخارج از تمام ا یشخص

 یم یمردبراش در مورد  یاگر کس ...

 پسر عموش ، ریتحق یکه فقط برا گفت

 ... گرفته یمورد علقه اش رو به باز دختر

 بعد هم سگش رو به جونش انداخته تا و

 صورتش به یرو یو ابد یزخم کار کی

 کرد ؟ یم یبذاره ... اون وقت چه فکر جا

  



 تونست در مورد احتماالت حرف بزنه یم

 ییاون مرد هم حرف ها دی... که شا ؟

 یسخت یکودک دیباشه ... که شا داشته

 ! نبودند هیتوج نهاینه ! ا ی... ول داشته

 ینم هیتوج یحرف چیکارها با ه یبعض

 ! شدند

 . بدنش رو شامپو زد و دیکش یقیعم نفس

 . و از حمام خارج شد شست

  

 ... اتاق نبود ، رفته بود یتو گهید فراز

 . پخش و پل بودند نیهاش کف زم لباس

 حوله رو دور کمرش سفت کمربند آرام



 زد و بعد مشغول جمع کردن کت و گره

 و کراوات فراز شد . با راهنیو پ شلوار

 خودش یرو سر جا یهمه چ دقت

 کرد یم ی. انگار داشت وقت کش برگردوند

! 

  

 دیموهاش رو خشک کرد و لباس پوش بعد

. 

 . شب شده بود مهین

 شییگرفت سنگر تنها میبلخره تصم آرام

 تکر کنه . از اتاق خارج شد ... با قدم رو

 نییصدا ... از پله ها پا یآروم و ب ییها



 . دی... و بعد بلفاصله فراز رو د رفت

 ری... ز کیتار مهیسالن ن یبود تو نشسته

 ! دیکش یم گاریآباژور ... س میمل نورِ 

  

 به دیحضور آرام شد ... چرخ متوجه

 و نگاهش کرد . چشم هاش برق طرفش

 . نییپا ختیر یزد ... . قلب آرام هر یم

#۵۳۲ 

 چشم نیچقدر از ا یزمان کیاومد  ادشی

 ! ... چقدر ازش متنفر بود دیترس یم ها

  

 رو ازش گرفت ... باز به راهش نگاهش



 . آشپزخونه رفت یداد و تو ادامه

 یکرد . مهمون یم یاحساس گرسنگ یکم

 شام بخورند ، ترک کرده نکهیبدون ا رو

 یانداخت ... ول ینگاه خچالی ی. تو بودند

 یچیکرد ه یبرنداشت . احساس م یزیچ

 . ره ینم نییگلوش پا از

 رو بست و به عقب خچالیدر  دوباره

 . دی... و فراز رو پشت سرش د دیچرخ

  

 !؟ ینیشه ... بش یم -

 لحظه مکث کرد کی... . آرام  دیپرس فراز

 یصندل کیبگه  یزیچ نکهیبعد بدون ا ...



 و به دیآشپزخونه رو عقب کش زیم پشت

 . نشست روش

 : دینگاهش آشفته بود ... باز پرس فراز

 !؟ یگرسنه ا -

  

 . سرش رو به چپ و راست تکون داد آرام

 ... من شام درست یاگه حوصله ندار -

 ! کنم یدرست م مرویکنم ! ... ن یم

 خوام برم یفراز ! م ستمیگرسنه ن -

 ! بخوابم

  



 فراز باال و یگلو بکیسرد بود ... س لحنش

 زیاون طرف م ی... بعد صندل دیغلت نییپا

 . و نشست دیعقب کش رو

 ی! فکر م یخب ... بلخره حرف زد -

 یهرمز جا گذاشت یزبونت رو خونه  کردم

! 

 تفاوت یفقط نگاهش کرد ... سرد ، ب آرام

 : فراز ادامه داد ...

  

 قشنگ یلیفرصت نشد بگم ... امشب خ -

 ! یبود شده

 بود ، دهیزد ... زحمت کش یپوزخند آرام



 کرده بود ! ... فراز ادامه داد فیتعر بلخره

: 

 ... قشنگ بود ! موهات تیهمه چ -

 ! ناخونات نی... ا لباسات

  

 ... و بعد بلخره یا گهیمکث کوتاه د باز

 رو تموم کرد و سر اصل مطلب مقاومت

 : رفت

 با ی؟ قهر یگ ینم یچیچرا ... چرا ه -

 !؟ من

 بزاق دهانش رو قورت داد ... بعد آرام

 گرفت سکوتش رو بشکنه ... و با میتصم



 . روبرو بشه تیواقع

  

 ... فراز ... تو واقعا   -

 ساکت شد ... فراز با دیلحظه با ترد کی

 : دیدو رگه پرس ییصدا

 !؟ یچ -

 پسر یتو واقعا  با دختر مورد علقه  -

 !؟ یدوست شد عموت

 : فراز ... آرام ادامه داد سکوت

  

 ! یکن رشی... تحق نکهیا یاونم فقط برا -



#۵۳۳ 

 یری... بعد با تأخ دیکش ینفس تند فراز

 : پاسخ داد آشکار

 سوال گهیهمد یدر مورد ... گذشته  -

 !! باشه ؟ مینپرس

  

 : با سماجت سوالش رو تکرار کرد آرام

 نه ؟ ای یکارو انجام داد نیتو ا -

 یزیدر مورد گذشته چ چوقتیمنم ه -

 ! پرسم ینم

 ... ! ... هر چند یبپرس یتون یم -



 ! یدون یرو م یهمه چ مطمئنم

  

 نه ایبودم  یمن قبل از تو با کس نکهیا -

 یزیبرات مهم باشه ! ... چ دیاصل  نبا ...

 ... که بعد ازدواجمون نهیمهمه ... ا که

 و با نوک دیخند کیستریکوتاه و ه آرام

 . ضربه زد شیشونیپ یرو انگشتانش

 ی... داشت بحث رو م چوندیپ یم داشت

 ! که به نفعش بود یبه سمت دیکش

  

 فراز ... فراز ... فراز ! تو واقعا  منظور منو -

 به اون راه یخودت رو زد ای...  یفهم ینم



 !؟

 سکوت کرد ... ته چشم هاش برق پر فراز

 روشن شده بود و عضلِت فکش یاخطار

 و منقبض ... انگار داشت هر لحظه سفت

 آرام از یشد . ول یتر م یو عصب یعصب

 . نداشت ییاون چشما ابا یشدن تو رهیخ

  

 ... مسخره کردن پسر عموت یتو ... برا -

 هم یرو یختیدختر مورد علقه اش ر با

 !؟

 !؟ یتو حرف کامران رو باور کرد -

 رو نیچرا باور نکنم ؟ ... مگه بدتر از ا -



 ؟ یاوردین سرم

  

 دهیکوب زیم یدست فراز به خشم رو کف

 صورتش ... آرام ی... و حالت تهاجم شد

 . شده نگاهش کرد یجر

 نه ؟ ایآره  -

 ... فراز سکوتِ 

 نییپاسخش رو گرفت . سرش رو پا آرام

 . دیو تلخ و کوتاه خند انداخت

  

#۵۳۴ 

 دونست یرفت . نم یرو به سرد قلبش



 . کرد یم یدیاحساس ناام نقدریا چرا

 که ته قلبش روشن شده بود ... با یشمع

 ... انگار در فشیکم جون و لط ی شعله

 سرما قرار گرفته بود و داشت ریمس

 داشت یشد . باز هم همه چ یم خاموش

 . دیرس یدست رفته به نظر م از

 ! کرد یم ازار و اذیتکه  یفراز

  

 ! کرد یکه اونو از نامزدش جدا م یفراز

 کامران رو یکه دختر مورد علقه  یفراز

 ... گرفت و بعد سگش یم ازش

 ... بود که مقابلش نشسته بود یفراز نیا



 ! ینقاب چیه بدون

 گرفته بود . از یسابقه ا یب یتلخ کامش

 خچالیبلند شد ، و به سمت  زیم پشت

  

 آب سرد از آب سرد کن پر یوانی. ل رفت

 که از دی... بعد چرخ دیو نوش کرد

 . خارج بشه آشپزخونه

 ! آرام -

 به دیمچ دستش رو گرفت و اونو کش فراز

 هم یخودش . آرام پلکاشو رو سمت

 . فشرد

 ! من ... همش شونزده سالم بود -



  

 . داشت یفیفراز ... ارتعاش خف یصدا

 یفکر م یشونزده ساله به چ یبچه ها -

 ... ؟ ... به جز غرورشون کنن

 . اش خارج شد نهیآرام نرم از س نفس

 ! یکارو انجام داد نیپس ا -

  

 ... نداد یپاسخ چیه یلحظات یبرا فراز

 خواست یکرد ... دلم م یم ریمنو تحق -

 ! کنم رشیتحق

 ساکت موند ... اجازه داد فراز ادامه آرام



 . بده

 ! داشتم یهمون وقتا هم ... حس بد -

 ... به جون تو ... دست دختره رو یحت

 ... کامران ی! ول نگرفتم

 کرد ؟ یم رتیچرا تحق -

  

 ... مادرم -

 . ... دیکش یتند نفس

 ! مادرم خدمتکار بود -

 یمخف شویداشت راز بزرگ زندگ هنوزم

 حاال آرام حالش بهتر شده یکرد ! ول یم

 بفهمه که فراز پسر نویتونست ا ی... م بود



 ! کامران هم نبود ینبود ، ول یخوب

  

 ... با هم رقابت داشتن ینفر که از بچگ دو

 که نقطه ضعف یداشتن ! کامران یدشمن

 یداد ... ر یدونست و آزارش م یم فرازو

 کارش نیمقابله با ا یبرا یعیطب اکشن

 بود ؟ یچ

 ! ساخت یم یفراز براش نقطه ضعف نکهیا

 تنها دیشا ینبود ... ول یشرافتمندانه ا کار

 نوجووِن پر شر و شور کیبود که از  یکار

 . رفت یم انتظار

  



 یافکارش غرق بود ... فراز سرش رو کم در

 . گرفت و نگاهش رو دوخت به اون باال

 مدام یکیبرادرت چند سالشه ؟ ... اگه  -

 یکن یکنه ... فکر م نیمادرتون توه به

 کنه ؟ یم کاریچ

 : دیحق با اون بود ! ... آرام پرس دمیشا

  

 به یانداخت نیهم یبراو سگت رو هم  -

 ؟ جونش

 !؟ یچ -

 کرد ؟ یم نیچون به مادرت توه -

 ! نه -



  

 مشت یگفت از عمد گذاشت یکامران م -

 داشته یهیصورتت ... که توج یتو بکوبه

 ... ! بعد هم یباش

 ینه ! ... آرام ... صبر کن ! دارم بهت م -

 ! نه گم

#۵۳۶ 

  

 عقب شویصندل کدفعهیآشفته شد ...  باز

 آرام رو ی... شونه ها دیو از جا پر دیکش

 : و اونو با خشم تکون داد گرفت

 دروغو گرفته نیشونزده ساله که ا -



 لشی... تحو دهیرس یو به هر ک دستش

 ! .. آرام ! آرام یباور کن دیتو نبا ی! ول داده

 ! یطرف من باش دیبا تو

  

 چشم هاش زبونه یخشم تو یها شعله

 یبگه ، ول یزی. آرام خواست چ دیکش یم

 : نکرد ... فراز گفت مهلت

 یبود ، نم دهیمن دستم ضرب د -

 یاز خودم دفاع کنم ! ... اون ب تونستم

 دونست ! اون کثافتِ  یهم م زیچ همه

 تو خراب شیلقمه ... خواسته منو پ حروم

 ! ... اَه ... متنفرم از ی! تو هم باور کرد کنه



 ! کار نیا

  

 رها کرد که آرام یبا چنان سرعترو  آرام

 به عقب تلو تلو خورد ... بعد یقدم دو

 نشست . صورتش زیو پشت م برگشت

 یگرفته بود ، انگار داشت از درد یحالت

 : برد . باز تکرار کرد یرنج م مزمن

 رو در یحرف هر کس نکهیمتنفرم از ا -

 ! یکن یمن قبول م مورد

 رو یگذاشت و با نگاه زیم یرو رو دستش

 دیرس ی... چقدر خسته به نظر م نییپا به

  



 تن به تن ... که سالها یخسته از جنگ !

 کرد . چقدر آرام براش یتحملش م بود

 ! سوزوند یم دل

 نخورده نوشیدنیکه اون شب  یمرد یبرا

 نکرده بود ... فقط چون شرط بندیو  بود

 دیآرام رو خوشحال کنه ! ... شا خواستیم

 ! نبود یآخر شِب در خور نیا

 جلو رفت ... درست مقابل فراز یقدم چند

 . دست ی... دستش رو گذاشت رو ستادیا

  

 کنم فراز ! لطفا  آروم یحرفت رو باور م -

 ! باش



 سرش رو باال گرفت و نگاه کرد به فراز

 بود که قلب ینگاهش حالت ی... تو آرام

 کرد . یرو ذوب م آرام

*** 

  

#۵۳۷ 

 : و دوم ستیب فصل

 باهات حرف یخواستم تلفن یسلم ! م -

 ترسم یم ی. ول یحضور یحت ای بزنم

 بشم . فقط خواستم بگم به تتیاذ باعث

 چوقتیخوام ! ه یحرفام ازت عذر م خاطر

 حالم بد نقدریروز ا کیکردم  ینم فکر



 رو نسبت ییجمله ها نیکه به تو چن باشه

 که یهست یدختر نی! تو پاک تر بدم

  

 دونم گفتنش ی... و م دمید میزندگ یتو

 تا ابد دوستت خواهم ی، ول ستین درست

 ! داشت

 دستش کی...  نهیآ زیبود پشت م نشسته

 ستون چونه اش کرده بود ... با دست رو

 سطح یرو رو دیمج یاش حلقه  گهید

 . ... چرخوند یم زیم صاف

 ... ! چرخوند یچرخوند ... و بازم م یم

  



 !کنم با تو ؟ کاریچ دیبا -

 یصوت امیبار پ ستیصبح حداقل ب از

 ! رو گوش کرده بود ... بارها و بارها دیمج

 صداش گوش کرده بود ... و به کلماتش به

 گشت که گرمش یم یزیو دنبال چ ...

 ینفرت ! ول ای... عشق  ی! احساس کنه

 فقط دیدونست ... شا ینبود ! نم یچیه

 ... ! احترام

  

 مرد رو نیکرد ا یاحساس م یزمان کی

 هم یلیکه خ یزمان کیداره ...  دوست

 نبود !  دور



 ! دیکش یقی! نفس عم آه

 رها کرد . از جا بلند شد زیم یرو رو حلقه

 . دستاشو بهم قلب ستادیوسط اتاق ا و

 . دیو بدنش رو کش کرد

  

 بود ... سکوت خونه رو ختهیو بهم ر دمق

 سر دیبا گهیساعت د کینداشت .  دوست

 رفت ... و واقعا  حال و ینامه م نیآئ کلس

 . اش رو نداشت حوصله

 کنه ! فقط حس کاریچ دیدونست با ینم

 برداره یقدم شیزندگ یبرا دیکرد با یم

 ! یدونست چه قدم ینم یول ...



  

 ... با نوک لشیبه طرف موبا دیچرخ باز

 اشاره اش رمز رو وارد کرد و باز انگشت

 : کرد یرو پل دیمج یصوت غامیپ هم

 باهات حرف یخواستم تلفن یسلم . م -

 ... یحضور یحت ای بزنم

 ... همونجا کف دیکش یخسته ا نفس

 ینشست ، سرش رو گذاشت رو نیزم

 . زانوهاش

  

#۵۳۸ 

 و سرد شده یاز قلبش خال یقسمت کی



 بود ... بعد از رفتهی. چون بلخره پذ بود

 بود رفتهیپذ نویماه جدال ... بلخره ا چند

 تموم ستهیشا دیداستانش با استاد مج که

 ! شده

 یبود ... همه  نشونیکه ب یچ هر

 یکه فکر م ی... و احساسات خاطراتشون

 ! اسمش عشقه ... تموم شده بود کردن

  

 اش با فراز ندهیهم مهم نبود که آ اصل  

 یدونست حت یرفت . م یم شیپ چطور

 ... نباشه شیزندگ یروز فراز تو کی اگر

 تونن بهم برگردن ینم دیهم اون و مج باز



. 

 خراب شده بود که نشونیب ییزایچ هی

 امتیق امیشد ... تا ق یآباد نم چوقتیه

 ! شد ینم

  

 یم دیبا یداشت ... ول یبود ، حس بد تلخ

 تموم شده یتموم شده ... همه چ رفتیپذ

 بهم عشق یزمان کیکه  یاون و مرد نیب

  .. دندیورز یم

 ! نگی! د نگید

 ! لشیموبا یهم صدا باز

 گرفت . باز هم دنیقرار تپ یتند و ب قلبش



 ! کرد یبلکش م دیبا دیبود ؟ ... شا دیمج

 زیم یرو از رو لشیو موبا دیاز جا پر تند

 ... اسم فراز دنیزد و بعد با د چنگ

  

 کنم یآور ادی. خواستم  زمیسلم عز -

 . حتما  شرکت یسه کلس دار ساعت

 !  یکن

 ! آه

 آرام از حنجره اش یسرد و خسته  نفس

 نشست و باز نیزم یشد . باز رو خارج

 رو در آغوش گرفت و بدنش رو زانوهاش

 . وار تکون داد گهواره



  

 ... قهی... دو دق قهیدق کی

 بود ... داشت نیسنگ یادیخونه ز سکوت

 خواست یکرد . دلش م یاش م خفه

 ! کنه ... حالش بهتر بشه یکار

 درون مغزش جرقه زد یبعد ناگهان فکر و

 ! روشن شد ...

 زانوهاش برداشت و به یرو از رو سرش

 رگال مانتو یاز جا بلند شد . از تو سرعت

  

 سر دی... با دیکش رونیب یشلوار و

 ... رفت و بعد از اون ... خب یم کلسش



 ! زد یبه مشاوره م یسر دیاز اون شا بعد

*** 

#۵۳۹ 

*** 

 وریشهر دیشش عصر ... خورش ساعت

 ی هیدر حال غروب کردن بود و سا یماه

 دیو سف یپلکان سنگ یآرام رو رو کِ یبار

  

 یِ واریکاغذ د یپزشکان تا رو ساختمان

 . کش داده بود طرحدار

 رنگ و یمقابِل درب قهوه ا ستادهیا آرام

 اش به رهیمطب مشاوره ... نگاه خ ی بسته



 در بود : دکتر یرنگ رو ییطل پلک

 ... روانشناس و مشاور خانواده یاله فرنوِش 

! 

 براش یروز کیکانالش بود ...  عضو

 فرستاده بود و خانم دکتر هم با یغامیپ

  

 کرده بود به قشیتشو یصوت لیفا کی

 . معالجه بره دنبال

 یکرده بود ... ول رییتغ یاون روز همه چ از

 ... سوزوند یآرام هنوز قلبش رو م درد

 . زخم درمان نشده کی مثل

 نوک انگشتش رو دیو با ترد دیکش یآه



 سطح در گذاشت . خب البته مطب یرو

 دیبود و در اون ساعت عصر ... شا لیتعط

 یحت یرفت . ول یهم نم یا گهید انتظار

  

 داشت دیدر باز بود هم ... آرام ترد نیا اگر

 . ادامه دادن یبرا

 پله یبه عقب رفت ... رو یقدم چند

 و دستاشو حلقه کرد دور زانوهاش نشست

. 

 کرد یفکر م شتریب یدرد بود . هر چ سر

 درد درون جمجمه اش انگار نیا هم

 ! شد یکرد و بدتر م یم آماس



  

 تونه ینم گهیتونست بفهمه که د یم

 داشت ازیراهو ادامه بده ... ن نیا ییتنها

 یباشه که باهاش حرف بزنه . کس یکس

 بدون ترس از رسوا شدن رازش ... همه که

 نیا یواقعا  همه  یرو بهش بگه . ول یچ

 بود ؟ یچ یبرا کارا

 یم یزد و اقدام یبا مشاوره حرف م اگر

 نکهیا یعنیبهتر شدن حالش ...  یبرا کرد

 !؟ رفتهیبا فراز رو پذ شیزندگ

  

 نسبت به گهیتونست انکار کنه که د ینم



 . نداشت یاول ... با فراز دشمن یروزها

 یتمام سالها رهیبگ میواقعا  تصم نکهیا یول

 میرو با اون ادامه بده ... تصم شیزندگ

 . بود که از عهده اش خارج بود یبزرگ

 . دیکش ی! نفس خسته و غمبار هووف

 هم گذاشت و یسوزانش رو رو یها پلک

 . داد هیکنارش تک وارِ یرو به د سرش

  

 که دیرو شن ینرم و سبک یقدم ها یصدا

 کیاومدن و بهش نزد یپله ها باال م از

 . چشم هاش رو باز نکرد یشدن ... ول یم

 تونست از کنار عبور یکه بود م یکس هر



 ! و اونو به حال خودش بذاره کنه

 و زنانه نیریعطر ش یبعد بو ی هیثان چند

 قدم ها ی... صدا دیچیپ شینیب ریز یا

 قطع شد ... چند شیدر چند قدم درست

  

 رفت و شیپ دیبعد ... باز با ترد ی لحظه

 . کنار آرام عبور کرد از

 بسته در افکار یهنوز با چشم ها آرام

 زنانه ییغرق بود ... و بعد صدا خودش

 : دیشن

 ! دخترم -

#۵۴۰ 



  

 به سرعت چشم باز کرد و به عقب آرام

 ... دیرو د بایو ز انسالیم ی... زن دیچرخ

 . مقابل در مطب مشاوره ستادهیا

 ! بود یشناخت ... خانم دکتر اله یم اونو

 ! بود دهیکانالش بارها د یرو تو عکسش

 : گفت

 ! بله ... سلم -

  

 به لبه یپله بلند شد و دست یبعد از رو و

 . دیشالش کش ی

 یپلک زد ... تو یبه نرم یاله دکتر



 بود که حتما   دیدسته کل کی دستش

 : دیبه در مطبش بود ... پرس متعلق

 دیکار دار ی! با ک زمیعز دینشست نجایا -

 ؟

  

 کامل  نرم و دوستانه ... انگار داشت لحنش

 کرد آرام رو به حرف زدن ! آرام یم دعوت

 : داشت دیهم ترد هنوز

 دونم ! راستش ... احتماال   یخب ... نم -

 ! خود شما با

 : لبخند زد یاله دکتر

 !احتماال  ؟ -



  

 ... نه ای هیدونم کار درست ینم -

 ... کمک چوقتی! ه هیحتما  کار درست -

 ! ستیاز مشاور اشتباه ن گرفتن

 دونست یسکوت کرد . نم دیبا ترد آرام

 یبگه . راستش حاال که فکر م یچ دیبا

 صحبت کردن یهنوز آمادگ دید یم کرد

 . که براش افتاده رو نداره یمورد اتفاقات در

 : گفت یاله دکتر

  

 داخل ؟ ... حرف میخواد بر یدلت م -

 ! با هم میبزن



 : مردد پاسخ داد آرام

 ستین یکنم وقت خوب یاالن ... فکر م -

 ! بود انگار لیشما هم مطبتون تعط !

 ادیباز لبخند زد ... چقدر ز یاله دکتر

 زد ! لبخندهاش به آدم یم لبخند

  

 یداد ... انگار اونو از قبل م یم یاحساس

 ! شناخته

 ! ستین گهیبود ... د لیتعط -

 . در رو باز کرد دیبا کل و

 اومد ادمیگشتم خونه که  یداشتم بر م -

 جا گذاشتم . از زمیم یرو رو لمیموبا



 تونم نصف روز بدون یکه نم ییاونجا

 تحمل کنم ... تمام راهو برگشتم لمیموبا

  

 نیهستم ! به نظرت ا نجایو حاال ا ...

 !؟ ستین یجالب تصادف

 . ... وارد مطب شد و

#۵۴۱ 

 یو دو دل ریهم پشت سرش ... با تأخ آرام

 شد و در رو بست . خانم دکتر به وارد

 رفت ... سر راهش همه یاتاقش م طرف

 یکرد . هر چ یچراغ ها رو روشن م ی

  



 شد ... حس و حال آرام یروشن تر م فضا

 . شد یبهتر م هم

 یعنی نیداخل ... ا یکه اومد نمیب یم -

 ؟ میخواد حرف بزن یم دلت

 : دیکش یقینفس عم آرام

 ! دونم یهنوز نم -

 ؟ یخور یم یچا -

  

 ! نه ! متشکرم -

 !؟ مینیبش -

 دوشون نشستن ... نه داخل اتاق هر

 اتاق یخانم دکتر ، بلکه تو مخصوص



 یسبز و راحت یها یصندل ی... رو انتظار

 یو چهار متر ستیدور تا دوِر اتاق ب که

 شده بودند . خانم دکتر پا رو دهیچ انتظار

 . انداخت ... حالت راحت داشت پا

  

 رو بهت بگم ... مردم یزیچ هیبذار اول  -

 کنن ، مشاوره یاشتباه م اغلبشون

 یکه کم آورد ستین یزمان یبرا چوقتیه

 که هیوقت یبرات نمونده ! بلکه برا یینا و

 ی! برا یدیدرجه از تنگنا نرس نیبه ا هنوز

 درجه از تنگنا نیبه ا چوقتیه نکهیا

 !گم ؟ یم یچ ی! ... متوجه ینرس



 فقط سرش رو تکون داد ... خانم آرام

 : ادامه داد دکتر

  

 خوام اصرار کنم یحال ... من نم نیبا ا -

 یخوا یهنوز نم یکن یاگه واقعا  حس م .

 ... یبزن یحرف

 ! بار باهاتون حرف زدم کی -

 !؟ یاوه ... جد -

  

 غامیکانالتون عضوم ! ... براتون پ یتو -

 کی... کمتر از  نیو جوابم رو داد گذاشتم

 ! شیپ سال



 بهت گفتم ؟ یچ -

 هستم که یدختر قو کی... من  دیگفت -

 ... ازار و اذیت یشدم ... بعد از تجربه  عاشق

 ... آرام سرش رو باال برد یدکتر اله سکوت

 : اون ... ادامه داد یچشم ها یتو رهیخ و

  

 مازار و اذیت کننده ادر مورد  خوادیحاال دلم م -

 ! شوهرم یعنیبزنم باهاتون ! ...  حرف

*** 

#۵۴۲ 

*** 



 آب سرد رو مقابل وانیل یدکتر اله خانم

 : آرام گرفت صورت

  

 ! زمیعز دییبفرما -

 ... به دکتر یکرد و با نگاه ینیف نیف آرام

 : زد یکم جون لبخند

 ! متشکرم -

 از آب خنک یرو گرفت و جرعه ا وانیل و

 . بهتر شد ی. حالش کم دینوش

  

 ! گفته بود زویهمه چ ی... ول کردینم باور

 وقفه حرف زده بود یساعت کامل ... ب مین



 هیگر یرو گفته بود ... حت یهمه چ ...

 ! بود کرده

 ... ازار و اذیت یاون شب اول و ماجرا از

 . ... نا موفقش ... بعد نامزدش یخودکش

 که فکر ییفراز هم گفته بود ... تا جا از

 تونه و اجازه داره از اختلفاتش یم کردیم

 یخانواده اش گفته بود ... از رفتارها با

  

 گرانیکه با د یتوزانه ا نهیو ک یانفجار

 ... داشت

 تلخ ازدواجشون ، که هنوز یماجرا بعد

 حقارت بار تر یحقارت بار بود ... حت براش



 که بهش شد ... و بعد تمام یازار و اذیت از

 . که با هم داشتن ییروزها

 صحبت یبا دقت به همه  یاله دکتر

 یم یسواالت یداد . گاه یگوش م هاش

 اغلب ساکت بود و فقط ی... ول دیپرس

 کرد . اجازه داده بود آرام هر یم گوش

  

 شیکه دوست داره گفتگو رو م یطور

 ... و اون اطلعات رو در ذهنش به ببره

 . کردیم یخودش دسته بند روش

 گفته بود . احساس زویآرام همه چ حاال

 ... از ذهنش آروم گرفته یقسمت کردیم



 یم زویبود و همه چ یکه کس حاال

 ... دونست

 : دیدکتر پرس خانم

  

 بذار یول یگفت زویخب ، آرام ... همه چ -

 تیینها میسوال بپرسم ازت ! تصم هی اول

 تیزندگ یخوای؟ م هیمورد همسرت چ در

 ؟ یازش جدا بش ای یباهاش بساز رو

 ... انگشت اشاره نییرو به پا یبا نگاه آرام

 : دیکش نشیشلوار ج یرو رو اش

 موافقت مونییبا جدا چوقتیفراز ... ه -

 ! دونم یم نویکنه ! ا ینم



  

 : زد یلبخند دکتر

 بدم ! ... آرام جان رییبهتره سوالم رو تغ -

 دختر آزاد کیحاال تو  نیاگه از هم ،

 سر یبا فراز حاتم ی... بازم حاضر یباش

 فنجون قهوه کیو باهاش  یبر قرار

 ؟ یبخور

#۵۴۳ 

  

 یلحظات یبگه برا یزیچ نکهیبدون ا آرام

 ! بهش نگاه کرد ... جا خورده بود فقط

 بود ، دهیکه در ذهنش درخش یپاسخ از



 خورده بود ... انتطارش رو نداشت ، جا

 ! جوابش بله بود یول

 بودند ... اگر اون و یا گهید یایدر دن اگر

 با هم آشنا شده یا گهیمدل د کی فراز

 ... حتما با جون و دل باهاش به بودند

 ! حتما خوردیو قهوه م رفتیم کافه

 ... شد یم عاشقش

  

 : لبخند زد یاله دکتر

 ! هیتونم حدس بزنم جوابت چ یم -

 رفت ... با یم یدیرخ آرام رو به سف رنگ

 : دیپرس نیلرزان و نامطم ییصدا



 !که من ... عاشقش شدم ؟ دیگ یشما م -

  

 ! یگرفتار محبتش شد ینه ... ول -

 مهابا بهت عشق یکه همسرت ب یاونطور

 ! ... تو رو مدهوش کرده دهیم

 در سکوت فقط نگاهش کرد ... به آرام

 ی، درست و حساب دیشن یکه م ییزهایچ

 که ینداشت . مثل دانشمند ساده ا اعتماد

 ی جهیبه نت شاتشیوسط آزما ناگهان

 باشه ... و بارها و بارها دهیرس یبیعج

 یزیرو تکرار کنه تا به ج ششیآزما بخواد

  



 داشت ازیمطمئن بشه ... انگار ن دهید که

 ! ... فکر کنه و فکر کنه کنه فکر

 گرفتار محبت فراز شده بود ؟! ... اون اون

 که یشده بود ؟! ... مدهوش فراز مدهوش

 خواست رگش رو بزنه تا یم یزمان کی

 ! فتهین رشیگ

 : ادامه داد یاله دکتر

  

 هست که زهایچ یلیاگر چه هنوز خ -

 در مورد شما من نکته ی، ول ینگفت قطعا

 از یذهنم ثبت کردم ... جدا یرو تو ییها

 ییمشترکتون ، شما دو نفر به تنها یزندگ



 یعنی.  دیدار یبه مشاوره و روانشناس ازین

 مشترکتون رو نجات یزندگ دیخوایم اگر

 یرو یاول به صورت فرد دی، با نیبد

 ... کار بشه خودتون

#۵۴۴ 

  

 : لب زد جیو و جیگ آرام

 ! دونم یمن هنوز ... نم -

 ؟ زمیعز یدون یرو نم یچ -

 ازش یلی... فراز ... آخه ... من خ نکهیا -

 ! بودم ناراحت

 یباز متعجب تر شد ... از فعل گذشته ا و



 . به کار برد که

  

 : گفت یاله دکتر

 صفت کی یمعموال خودخواه نکهیبا ا -

 من ی، ول شهیو نادرست شناخته م بد

 خودخواه خوامیم نمیوقتها از مراجع یلیخ

 ... ! و فقط به خودشون فکر کنن باشن

 فقط به خودت خوامیهم من ازت م حاال

 یدلت چ نکهیارام جان ... به ا یکن فکر

 رو در یلحظه نه کس نی! ... در ا خوادیم

 یریازش انتقام بگ یبدون که بخوا یحد

  



 یترحم بدون که بخوا قیرو ال ینه کس ،

 ! فقط و فقط یخاطرش از دلت بگذر به

 شیپ یچ ی! ... خودت دوست دار خودت

 نیکنه ا دایادامه پ ی! ... چطور ادیب

 ؟ یزندگ

 دونست یکرد ... واقعا نم یمن و من آرام

 : دیبگه . باز پرس یچ دیبا

 دیکن یفکر م یشما در مورد فراز ... چ -

 ؟

  

 که تو در موردش نطوریفراز ... خب ا -

 تروماست ! ضربه کی، قطعا دچار  یگفت



 به خاطر نبود محبت یکه در کودک یا

 در یدرمان بشه . ول دیخورده ، با یمادر

 شهیتو ... من احساس کردم که هم مورد

 خودش باشه ! ... و نیکرده بهتر یسع

 از نظر من ... ارزشش رو داره یآدم نطوریا

 ! یبراش وقت بذار که

*** 

  

#۵۴۵ 

*** 

 اپارتمانانداخت به در و وارد  دیکل یوقت

 با یجلز و ولز سرخ کردن ی... صدا شد



 گوشش ... و یتو دیچیو قدرت پ شدت

 ... مرغ سرخ کرده ی، بو همزمان

  

 کوله اش رو از یکه بندها یهمونطور

 داد ، وارد یسر م نییشونه هاش پا یرو

 ... به آشپزخونه یخونه شد و با نگاه سالن

 . دیرو د سمانه

 ! سلم آرام خانم -

 ! سلم -

 : ... ادامه داد یبعد از مکث کوتاه و

  

 فراز خونه است ؟ -



 یکه در تابه رو م یهمونطور سمانه

 : اعتنا پاسخ داد ی، ب ذاشت

 ! هستن یهم عصبان یلیرفتن باال ! خ -

 گرفت ... نه دنیآرام گروپ گروپ تپ قلب

 هیسمانه گفته بود اون عصب نکهیخاطر ا به

 ! دونست چه مرگشه ینه ! درست نم ...

 که تازه توجهشون ییمثل دخترا یول

  

 شده ... تپش قلبش تند شد و یکس جلب

 . هاش گل انداخت لپ

 مبل و بعد از یاش رو گذاشت رو کوله

 به اتاقشون یها باال رفت . هر چ پله



 بلند و مهین یشد ، صدا یتر م کینزد

 یگوشش م یتو شتریفراز ب یعصبان

 پشت ی... انگار که داشت با کس دیچیپ

 . کردیتلفن بحث م خط

  

 ! زنه ... گور باباش یداره حرف مفت م -

 ارزه ، یاش مفت نم لمنامهیگم ف یم دارم

 اصل یگیم یدنبال فروشه ! ... تو چ فقط

 ی! ... بهت قول پورسانت داده منو بکشون؟

 !قرارداد ؟ یپا

 سطح در یکف دستش رو گذاشت رو آرام

 . باز و کامل بازش کرد همین



 تخت و یکه نشسته بود لبه  دیرو د فراز

 نشیکنار گوشش ... نگاه خشمگ لشیموبا

  

 . به آرام افتاد ، کمرش رو صاف گرفت که

 : باز به مخاطب پشت خطش گفت بعد

 میخب حاال ... بذار بعدا حرف بزن یلیخ -

 . برم دیفعل با !

 زد یپشت خط هنوز داشت حرف م مرد

 رو لشیفراز تماس رو قطع کرد و موبا که

 . تخت انداخت یرو

 !؟ یکجا بود -

  



 برگشت به نیسنگ یلیخ شینگاه عصب و

 . آرام طرف

#۵۴۶ 

 . بزاق دهانش رو قورت داد آرام

 ! سلم -

  

 ... کلست تموم شده میساعت چهار و ن -

 مدت کجا نهمهیهشت شبه ! ا کینزد االن

 ... خبر ی؟ ... ب یبود

 : نگفت ... فراز ادامه داد یچیه آرام

 یشم وقت یم یمن عصب یدون یتو م -

 و یدون یمونم ! ... م یخبر م یب ازت



 ... ید یجواب تلفنت رو نم عمدا

 ! فراز -

  

 جان ؟ -

 ... که گفت یجاِن خشک و عصب اون

 . دیچیدرون قلب آرام درهم پ یزیچ

 داشت ... انگار داشت یبیحال عج چه

 ! باز سوال دید یبار فرازو م نیاول یبرا

 : اگر از دیچیمغزش پ یتو یاله دکتر

 ... یدختر آزاد باش کیحاال  نیهم

 و یسر قرار بر یبا فراز حاتم یحاضر

 ؟ یبخور یفنجون چا کی باهاش



  

 نقش لب هاش شد اریاخت ینرم و ب لبخند

 ییایرو یزیسرش به چ یانگار داشت تو .

 . کردیم فکر

 شد ! خلع جی... گ دیلبخندش رو د فراز

 شد ! از موضع خشمش ناگهان عقب سلح

 . کرد ینینش

 !؟ یزن یلبخند م -

 !؟ میقهوه بخور رونیب میبر - 

 ! تر شد جیگ یحت فراز

 !قهوه ؟ -

 کلمه به گوشش نیا چوقتیه انگار



 . به خنده افتاد کدفعهیبود . آرام  نخورده

 : فراز گفت

 ! نخند ... نخند ها -

 . خودش هم به خنده افتاد و

 پلک هاش نگاه کرد به صورت نیاز ب آرام

 منحصر به ی... به رنگ چشم ها اون

 و به ابروهاش و به قوز دماغش که فردش

 اومد ... و یصورتش م یبه طرح کل بیعج

 افهیبا خودش فکر کرد چقدر خوش ق باز

 ! است

  

 ... انگار از یتعجب کرد یجور هیآخه  -



 یو زبان فارس یآمازون اومد یوحش لیقبا

 !؟ هیچ یدون ی! قهوه نم یستین بلد

 . دیباز خند و

  

 نیتو ازم ا نکهیا یدونم ! ... ول یم -

 ... یدیرو پرس سوال

 ادامه نداد .  گهید

 ؟ میبر یایحاال م -

 : گفت فراز

 خانم شنهادیباشه که پ وونهید دیآدم با -

 ! مثل تو رو رد کنه یخوشگل

 ... دیباز هم خند آرام



 یرو یپخش و پل شده  یموها

 باز به فراز یرو کنار زد . وقت شیشونیپ

 کرد ... متوجه شد که فراز به حالت نگاه

 : شده ... گفت رهیبهش خ یبیعج

 دی... منتظرتم ! حتما  ... با نییمن پا -

 ! می... قهوه بخور میبر

 رفت و نییآرام رو رها کرد و از تخت پا و

 . ترک کرد اتاقو

*** 

  

 هنوز هم یمشاوره با خانم اله جلسات

 . آرام ادامه داشت یبرا



 رفته بود و با هم حرف ششیجلسه پ دو

 معتقد بود یدکتر اله نکهیبودند . با ا زده

 ی، ول رهیقرار بگ انیفراز هم در جر بهتره

 در مورد قرارهاش با یزیهنوز چ آرام

 . نگفته بود روانشناس

 یمانعش م یحس یا ... ولدونست چر ینم

 ی... انگار هنوز برا دیمدل ترد کی.  شد

  

 کامل  فراز رو ببخشه و قبول کنه نکهیا

 . نداشت نانیرو ، اطم شونیزندگ

 در مورد شتریدوم آرام ب یجلسه  در

 زد . حلقه اش رو به خانم یحرف م دیمج



 ه هانشون داد و بهش گفت که ما دکتر

 . کرده یحلقه رو دور گردنش حمل م اون

 ازش سوال دیدر مورد مج ادیز یاله دکتر

 ... داد یجواب م ی. آرام گاه دیپرس یم

 دفعه به خودش اومد و کیهم نه .  یگاه

  

 است ! چقدر بهیغر دیچقدر با مج دید

 یهست که در موردش نم یمهم یزهایچ

 ! دونه

 رو دیهم مج یلیکه خ دیفهم کدفعهی

 ! شناخته ینم

 : دیازش سوال پرس یدکتر اله بعد



 ، یباش یشه عاشق کس یبه نظرت م -

 !؟ یاونو کامل  بشناس نکهیا بدون

  

 ادامه یآرام ... سکوت بود . دکتر اله پاسخ

 : داد

 یلیکه خ یزیچ کی... آرام !  نیبب -

 یبرا گرانیآدم ها از د نکهی... ا مهمه

 یدوره  کینسازن ! تو  سیقد خودشون

 یبرا دی... مج ینامزد بود دیبا مج کوتاه

 توجه تو رو به خودش جلب کنه ، نکهیا

 ... خودش رو رو کرده یها یخوب تمام

  



 یبد چیبشر ه نیبه نظرت ا ایآ یول

 !؟ نداشته

#۵۴۹ 

 : گفت آرام

 آدم ها وجود داره یدر ذات همه  یبد -

 ... ! باشه یمهمه که چه نوع یلیخ یول !

 هیرفتار منف کی یپرخاشگر نهیا منظورم

  

 یزیچ یداشته باشه ... ول یممکنه کس که

 ! ادیبر نم یکه از هر کس هیکار ازار و اذیت مثل

 تر از اون دهیچیپ یلیروان آدم ها ... خ -

 چه یکن ینیشبیپ یکه تو بتون هیزیچ



 ! ادیبر نم ای ادیبر م ییاز چه کسا ییکارها

 قاتل ای ازار و اذیت کننده از بطن مادر  یکس چیه

 که آدم ها رو طهیشرا نیشه ! ا ینم متولد

 هیمثال ... شوهر تو کس یسازه ! برا یم

 کار نیکرده ... و ا ازار و اذیتبار به تو  کی که

 یم ایآ یبوده ! ... ول یبد یلیخ یلیخ

  

 که ممکنه باز یبگ نویا نانیبا اطم یتون

 !کنه ؟ و اذیت ازار یا گهیبه زن د ندهیدر آ هم

 : به سرعت پاسخ داد آرام

 ! نه نه ! اصل   -

 گهید یکیهم  نیهاش سرخ شد . ا گونه



 یفراز بود که گاه یاخلق یتضادها از

 ازار و اذیتکه بهش  یکرد . فراز یفکر م بهش

 هفت ماه بود که کیبود ... حاال نزد کرده

  

 یهم ازدواج کرده بودند ، اما هنوز سع با

 بود دوباره آرام رو تصرف کنه . با نکرده

 ... تونست یم نکهیا

 : گفت یاله دکتر

 و کیتار ی مهین کیآدم ها  یهمه  -

 یلیخ نیروشن دارن . ا ی مهین کی

 دهیشون رو د مهیکه تو کدوم ن مهمه

 کشیتار ی مهی! در مورد فراز هم ن یباش



 . روشنش رو ی مهی... و هم ن یدید رو

  

 ی مهیفقط با ن دیدر مورد مج یول

 ... مطمئن باش اون یمواجه شد روشنش

 ! داره که بهت نگفته یکیتار یرازها هم

 اومد رونیب یاز مطب دکتر اله یوقت آرام

 ینامزد یفکر بود . حلقه  یهنوز تو ...

 انگشتانش گرفته بود و نیرو ب دیمج

 از هر زمان شتریکرد ... و حاال ب یم لمس

 دیداشت قصه اش با مج نانیاطم یا گهید

 . شده تموم

  



 براش دیکه مج یصوت امیکرد به پ فکر

 دونم گفتنش درست یبود ... م فرستاده

 ! تا ابد دوستت خواهم داشت ی، ول ستین

 ی. نم دیچیدلش پ یتو یبیعج حس

 حرف نیا دنیتوقع شن یچرا ، ول دونست

 دنینداشت ... توقع شن دیاز زبون مج رو

 ! متأهل بود کهیعلقه ، در حال ابراز

 یدونست آرام متأهله ! ... نم یکه م دیمج

 یلیتوقع خ دیاز مج یچرا ، ول دیفهم

  

 یخانم اله یرو نداشت . به حرفها کارها

 از آدم ها دیکرد ... که گفته بود نبا فکر



 ! بسازه سیقد

 کرد ... با یتمومش م دیوجود با نیا با

 یکه فکر م یزی! چ یستگیو شا احترام

 ! حق هر دوشون هست کرد

 لشیموبا نانیو با اطم دیکش یقیعم نفس

 میدر آورد ... ساعت پنج و ن فشیاز ک رو

 کرد اگر به روال یبود . فکر م عصر

  

 سر کلسه و دیها باشه ، االن مج گذشته

 فرصت نیبهتر نیا دی. شا سیتدر مشغول

 نکهیداد و بدون ا یم یامی... بهش پ بود

 یباشه ، تا ابد فراموشش م یپاسخ منتظر



 . کرد

 : کرد پیتا یامیسرعت براش پ به

 خواستم باهاتون صحبت یسلم . م -

 ! کنم

  

 . رو سند کرد امیپ و

#۵۵۰ 

 ینگاهش رو آزار م یوریعصر شهر آفتاب

 . دستش رو نقاب چشم هاش کرد و داد

 ستگاهیا یِ خال مکتیخودش رو به ن بعد

 نشست تا مکتین یرسوند . رو اتوبوس

 به عنوان یامیتازه کنه و پ ینفس



 . بفرسته دیبه مج یخداحافظ

  

 براش یکرد چ یکه فکر م همزمان

 رو باز کرد ... و لشی، باز قفل موبا سهیبنو

 . خشکش زد بعد

 . داشت دیاز طرف مج یامیپ

 رو گهیسلم . بله البته ! کجا همد -

 !؟ مینیبب

 . نکرد یحرکت چیچند لحظه ه یبرا آرام

 فکر کرده که آرام دیدونست چرا مج ینم

 !؟ نهیاونو بب قراره

  



 نیب لشیفکر بود که موبا یتو هنوز

 دی... مج دنیشروع کرد به لرز انگشتانش

 ! بود

 مونیپش یبلفاصله به خاطر همه چ آرام

 جوابش رو دیکرد با یحس م ی... ول شد

 . داستان رو تموم کنه نیو ا بده

 ینوار سبِز صفحه  یرو دیبا ترد انگشتش

 . شد دهیکش یگوش

  

 الو ؟ -

 گوشش یتو دیچیپ ستهیشا دیمج یصدا

. 



 !؟ یسلم ! خوب -

 یلب ها یرو دینوک زبونش رو کش آرام

 پاسخ یفیضع یخورده اش ... با صدا رژ

 : داد

  

 ! سلم ، متشکرم -

 : لحظه مکث ... و بعد ادامه داد کی

 ساعت سرتون شلوغ نیکردم ا یفکر م -

 ! دینیب یرو نم اممیپ یزود نیو به ا باشه

 ! وقت دارم شهیتو هم یمن برا -

  

 سکوت کرد ... لحظه به لحظه داشت آرام



 شهیبراش هم دیشد ! مج یم رتریمتح

 ... !زن متأهل ؟ کی یداشت ... برا وقت

 ... فکر کرد یدکتر اله یبه حرف ها باز

 کیتار ی مهین کیآدم ها  یهمه  نکهیا

 ... بود ؟ دیمج کِ یتار ی مهین نی! ا دارند

 !متأهل ؟ یزن یداشتن برا وقت

#۵۵۱ 

 : اونو به خودش آورد دیمج یصدا

  

 رو گهیحاال همد نیهم میتون یم -

 ! هی؟ ... من کامل  وقتم خال مینیبب

 ... کرد تا صداش صاف بشه یسرفه ا آرام



 : گفت

 خواستم شما رو یراستش ... من نم -

 ! نمیبب

 : ... آرام ادامه داد دیمج سکوت

  

 باهاتون یخواستم تلفن ینم یحت -

 ... امیپ کیکنم ! فقط  صحبت

 : حرفش ونیم دیدو دیمج

 !شما ؟ یگیبه من م -

 شیشونیپ یرو رو ینبض تند آرام

 . کرد یم احساس



  

 که برام یغامیخواستم در مورد پ یم -

 هیدونم ،  یحرف بزنم ... نم نیفرستاد

 ! کنم یخداحافظ ییجورا

 !چرا ؟ -

 : ... آرام گفت دیناباور مج لحن

 یکه همه چ دیاستاد ... قبول کن -

 شما احترام یتموم شده ! من برا نمونیب

 ... گهید یقائلم ، ول یادیز

  

 ... آرام ... من فکر کردم که -

 !؟ نیفکر کرد یچ -



 : ... آرام ادامه داد دیهم سکوت مج باز

 زیعشق مرده ، چ کیزنده کردن  -

 به گهیاگر هم بشه ، د ی! ... که حت هیمحال

 کی دنیکش رونیخوره ! مثل ب ینم درد

 و نفرت دهیخاک ... پوس ریاز ز جسد

  

 چند ماه حلقه نی! راستش تمام ا زهیانگ

 یاالن م یرو نگه داشته بودم ، ول تون

 یبوده ! م یا هودهیچقدر کار ب دونم

 یبهتون پسش بدم ، ول یجور هی خواستم

 مدل کش دادنِ  کیهم  نیکردم ا فکر

 ... ! من هیخودیب



 : باز هم حرفش رو قطع کرد دیمج

 آرام ؟ یگ یحرفا رو به من م نیا یدار -

 به ی؟! ... تو دل داد هیچ گهیمرده د عشق

  

 یت ؟ ... تو قراره اجازه بدازار و اذیت کننده ا شوهر

 !بشه ؟ روزیپ ازار و اذیت کننده کی که

 ... تا مغز استخوان آرام رو سوزوند یدرد

 یپلک هاشو بست و نفس تند بلفاصله

 وجود به خودش اجازه نداد نی. با ا دیکش

 . بشه یعصبان

 من و همسرمه و نیکه ... ب هیزیچ نیا -

 ... در موردش خودمون



  

 یچ یآرام ؟ ... مِن لعنت یپس من چ -

 یادیز ی... آرزوها می! ما نامزد بود؟

 ! میرو دوست داشت گهی! ما همد میداشت

 ! هنوز تو رو دوست دارم یمِن لعنت ...

#۵۵۲ 

 ... گرفت یلحظه به لحظه اوج م صداش

 : گفت آرام

 ! ستیکار درست ن نیا -

  

 !؟ یچه کار -



 زن متأهل ... در شأن کیابراز علقه به  -

 ! ستین شما

 : دیبلخره عربده کش دیمج

 ؟! ... پس در شأن ستیدر شأن من ن -

 !ت ؟ازار و اذیت کننده ا؟ اون شوهِر سوپر استاِر  هیک

 !نبود که اون کرد ؟ یهمون کار نیا مگه

  

 اون کثافت یوقت یتو متأهل نبود مگه

 !دنبالت بود ؟ چشمش

 . ... بغض گرفت آرام

 ... لطفا   -



 سوزم آرام ! ... دارم از درون یدارم م -

 ! تونم بکنم ینم یغلط چیسوزم و ه یم

 ... طرف اون یحاال هم که تو رفت ...

  

 ! میتمومش کن گهیبهتره د -

 خوبه ! چون نی... آره ! ا میتمومش کن -

 یکه م یشناسم ! ... آرام یتو رو نم من

 ! بود یدختر پاک و خوش ذات شناختم

 نیتو نبود ... که به خاطر پول و ماش مثل

 یروان ازار و اذیت کننده کیخونه و شهرت ... با  و

 ! ادیب کنار

  



 کرد ... نفس آرام رو یکه م ییها نیتوه

 آورده بود . ناگهان کنترل خودش رو بند

 : دست داد از

 دم که ی! بهتون اجازه نم دیبس کن -

 ! دیکن نیتوه بهش

 ناگهان ساکت شد ... آرام از خشم دیمج

 خواست ینفس نفس افتاده بود . م به

 یلحظه تماس رو تموم کنه ... ول همون

 : گفت یم یزیچ دیبا قبلش

  

 دونم یشناسم ! خوب م یمن فراز رو م -

 یشما هم واقعا  کس ی! ... ول هیک اون



 کردم یفکر م نی! تا قبل از ا دیستین

 من ... که یگذشته  یتو نیبود یآدم

 مینیب یحاال م ی! ... ول دیاحترام قیال

 ! دیستین یچیه قی! شما ال دیستین

 لرزان و درهم شکسته ناله ییبا صدا دیمج

 : کرد یا

  

 ! آرام -

 . آرام بلفاصله تماس رو تموم کرد و

 یداشت اونو از پا م یخفگ احساس

 فکر کرده بود در یچ دی. مج انداخت

 زنه و یبهش زنگ م نکهی؟! ... ا موردش



 یره و حرفها یذاره و م یقرار م باهاش

 بود یفکر نی؟ ا رهیگ یم لیتحو عاشقانه

 !کرد ؟ یدر موردش م که

  

 حاال تموم شده بود ... براش مهم نبود یول

 یکنه و حاال تو یفکر م یچ دیمج که

 تموم یآرام همه چ ی! ... برا هیتیوضع چه

 دیترد یذره ا گهید یبود ... حت شده

 ! نداشت وجود

 گهید قی... و نفس عم دیکش یقیعم نفس

 در آورد و بشیج ی. حلقه رو از تو یا

 یاز رو نانیکرد . بعد با اطم نگاهش



 . اتوبوس بلند شد ستگاهیا مکتین

  

 صندوقِ  کِ یبار یرو از دهانه  حلقه

 هل داد به داخل ... و بعد با قدم صدقات

 . ... محکم به راهش ادامه داد ییها

*** 

#۵۵۳ 

*** 

 به یاز هفت عصر گذشته بود ، وقت ساعت

 . دیرس خونه

  

 پس واریزد به د هیآسانسور شد و تک سوار



 شد رهی... خ زیتم ی نهیآ یو از تو سرش

 . سرخش یچشم ها به

 کرد ... به یکه تصور م یزیخلف چ بر

 که از تموم شدن یقیافتاده بود . دقا هیگر

 گذشته بود ... ناگهان دیاش با مج مکالمه

 یاشک م ریافتاده بود . تمام مس هیگر به

 دونست چرا . حالش بد بود ی... نم ختیر

 . کرد یسرش درد م .

  

 کنه ، مثل یکه داره م یکرد کار یم فکر

 ها درد داره . قراره یجراح ی همه

 رو ییزایچ هیرو تحول بده ...  شیزندگ



 ... کنه میرو ترم ییزایچ هیبندازه ،  دور

 ! کرد یدرد رو هم تحمل م نیا دیبا پس

 ! دونست که طاقت فرسا بود یخدا م یول

 و رخوت یتوقف کرد . با سست آسانسور

 اتاقک جدا کرد و از ی وارهیرو از د بدنش

 نییباز شده خارج شد . سرش پا یدرها

 . ... دشیو دنبال کل بود

  

 شلوغ یرو از ته کوله  دیکل یسخت به

 کرد ... و سر بلند کرد ... و دایپ پلوغش

 ! شد خکوبیسر جا م هوی

 دهیچسب اپارتمانبه در  یدیسف پاکت



 ! بود شده

 شونه اش جابجا یکوله اش رو رو آرام

 و پاکت رو از در جدا کرد . پشت کرد

 ! یاسمش نوشته شده بود : آرام ربّان پاکت

  

 شد . پاکت رو باز داریب یدلش حس بد ته

 آورد . با رونیاز توش ب ی... کاغذ کرد

 یو پر عجله به نوشته ها یاجمال ینگاه

 ... کاغذ بدخط

 یدر مورد فراز حاتم ییزایچ کی دیبا -

 ! زنا زاده است کی! فراز  دیبدون

 اش تکون خورد . به نهیس یآرام تو قلب



 ... کاغذ بلند کرد یسرش رو از رو سرعت

 جفت کی یکرد تو ریبعد نگاهش گ و

  

 پاگرد پله ها داشت یبراق ... که باال چشم

 . ... دییپا یم اونو

#۵۵۴ 

 جفت چشم کی یکرد تو ریگ نگاهش

 پاگرد پله ها داشت اونو ی... که باال براق

 . ... دییپا یم

 خودش ینگاه آرام رو رو نکهیمحض ا به

 . پنهان شد دیو از د دی... چرخ دید

  



 پله ها یتندش رو تو یقدم ها یصدا آرام

 تمام دل و جرأتش رو کدفعهی.  دیشن یم

 از پله ها گانهیکرد و پشت سر مرد ب جمع

 . دیدو باال

 رو یپاگرد که عبور کرد ... پسر جوون از

 بود ... با ستادهیآسانسور ا یکه پا دید

 یگله گشاد یو هود یمشک نیج شلوارِ 

 . ... سرش انداخته بود یکلهش رو رو که

  

 : صداش کرد آرام

 ! صبر کن -

 یاز باز شدن درها دیجوون ناام پسر



 دیو از پلکان باال دو دی... باز چرخ آسانسور

 آرام باز هم دنبالش رفت . به نفس نفس .

 ونیبود ... کاغذ نامه و پاکت م افتاده

 لرزونش مچاله شده بودند . همه یانگشتا

 ... دیلرز یم جانیبدنش از استرس و ه ی

 یبه اون پسر م دیبراش مهم نبود . با یول

  

 دور و برش چه دیفهم یم دی... با دیرس

 ! خبره

 کرده و یکیجوون پله ها رو دو تا  پسر

 ... آرام هم دیزود به روف گاردن رس یلیخ

 . سرش رفت پشت



 و نگاه ستادیلحظه سر جا ا کی

 رو دور و بر چرخوند . چراغ سرگردونش

 پشت بام روشن بودند یفضا یمخف یها

 مشغول قیآالچ یدو مرد مسن تو ...

  

 زوج جوان هم کیبودند ... و  شطرنج

 زدند یکوتاه ... حرف م وارید یپا ستادهیا

 . دندیکش یم گاریس و

 تخت یکف دستش رو گذاشت رو آرام

 تندش یاش و تلش کرد نفس ها نهیس

 به عقب یل کنه ... همزمان چرخکنتر رو

 ! کرد دای... و بلخره پسر جوون رو پ زد



  

 سر و صدا یآروم و ب ییبا قدم ها داشت

 رفت ... داشت یم یسمت در خروج به

 ! کرد یم فرار

 : صداش رو از دست داد اریاخت آرام

 ! یصبر کن لعنت -

 نکهیبه طرفش ... و تا قبل از ا دیباز دو و

 بدوه ، لباسش رو نییجوون بتونه پا پسر

 . دیپشت گرفت و کش از

  

 خورد ... و بعد با یبه عقب سکندر پسر

 . رخ به رخ شدند هم



 ... اون ی رهیت یچشم ها یتو رهیخ آرام

 چهره اش رو یکرد و فکر کرد ... ول فکر

 ! دیند آشنا

 یمنو م ی؟ ... داشت یهست یتو ک -

 !! نه ؟ یدییپا

  

 ... حمله یآماده  یجوون با نگاه پسر

 به عقب برداشت یسکوت کرد و قدم فقط

 مهابا پاکت نامه رو یآرام جسور و ب .

 : صورتش تکون داد یجلو

 !به در خونه ؟ آره ؟ یتو چسبوند نویا -

 !؟ یبا فراز دار یچه نسبت ...



 ... هم سکوت پسر باز

  

 ی؟ تو رو ک یاومد یاصل  ... از طرف ک -

 !؟ فرستاده

#۵۵۵ 

 جمله اش تموم نشده ... پسر جوون هنوز

 اش و نهیبه تخت س دیکف دست کوب با

 آرام همزمان غیج یعقب روند ... صدا اونو

 : ها هیاز همسا یکی ادیفر یبا صدا شد

 ! دیمراقب باش -

  

 خودش رو گرفت تا یجلو یبه سخت آرام



 نخوره ... . پسر جوون از در خارج نیزم

 . ... هیو پشت سرش مرد همسا شد

 یاش درد م نهیبود ... تخت س جیگ آرام

 خودش رو به اون هی. زن جوون همسا کرد

 : و بازوشو گرفت رسوند

 حالتون خوبه خانم ؟ -

  

 یقیچشم هاشو بست و نفس عم آرام

 یرو رو ی. عرق سرد و چندشناک دیکش

 . کرد یبدنش حس م تمام

 ! خوبم ! ... خوبم ، متشکرم -

 : ششونیباز برگشت پ هیهمسا مرد



 مزاحمتون شده بود خانم ؟ ... صدمه -

 ؟ نیدیند که

  

 . سرش رو به چپ و راست تکون داد آرام

 یکرد ... نم یم یدیضعف شد احساس

 : ! مرد گفت ستهیپاهاش با یرو تونست

 ی... جلوشو م یزنگ زدم به نگهبان -

 !؟ نی! کدوم واحد هست رنیگ

 . بده یچه جواب دیدونست با ینم آرام

 شد که یوحشت بهش مستول نیا ناگهان

 دیشد ! شا یراز آشکار م نیا دینبا دیشا

 ! به ضررشون بود نیا ...



  

 دمیبود ! فقط ... د یدونم ک ینمـ ... نم -

 یبود و نگاهم م ستادهیپله ها ا یپا که

 ! کرد

 داد حیلحظه مکث ... و بعد ترج کی

 : رو کوتاه کنه صحبت

 ! خوام که مزاحمتون شدم یمعذرت م -

 ! برم خونه بهتره

  

 : جوون گفت زن

 ! امیهمراهتون م -

 : مخالفت کرد آرام



 ! ! حالم خوبه ستیممنونم ، الزم ن -

 زن جوون ، بازوشو رها نکرد و باهاش یول

 شیدم آسانسور اومد . آرام از همراه تا

 ینبود ... دوست نداشت کس یراض اصل  

  

 ینم یشون رو بدونه . ولاپارتمان ی شماره

 . اون زن رو دست به سر کنه تونست

 اومدن نییطبقه فاصله رو با آسانسور پا دو

 . آرام با دنیو بلخره به در واحد رس ...

 . ... درو باز کرد دیلرز یکه م ییها دست

 : گفت زن

 دیخوا یحالتون خوبه ؟ ... م دیمطمئن -



 !داخل ؟ امیب باهاتون

  

 : به سرعت جواب رد داد آرام

 ! ستیکامل  خوبم ! الزم ن -

 لحنش رو یزد تا تند یلبخند و

 . کنه یالپوشون

#۵۵۶ 

 تکون ی... سر یاجبار یهم با لبخند زن

 رفتن ! آرام یکند برا ی. انگار دل نم داد

  

 یهم تشکر کرد و بعد از خداحافظ باز

 . اون زن بست ی... در رو به رو یمختصر



 ... زهیوقت به خودش اجازه داد فرو بر اون

. 

 زده به در بسته ... تنش رو سر داد و هیتک

 تمام ینشست . خستگ نیکف زم همونجا

 . کرد یشونه هاش احساس م یرو رو ایدن

 یلحظه چشم هاش رو بست ... صدا کی

 گوش یوار قلبش رو تو وانهید ضربان

  

 یرو یتسلط چی. ه دیشن یم هاش

 ! نداشت خودش

 زنگ تلفن ... شونه هاش تکون یصدا با

 . از جا بلند شد و به طرف سالن خوردند



 ... برداشت زیم یو تلفن رو از رو رفت

 ! بود ینگهبان ی! شماره  هووف

 الو ؟ -

  

 ؟ ... حالتون خوبه ؟ یالو خانم حاتم -

 ! نیها گفتن مزاحم داشت هیهمسا

 ، نگهبان برج بود . آرام یحشمت یصدا

 به یمبل انداخت و دست یاش رو رو کوله

 از حد شیب ی. خشک دیکش گردنش

 . داد ی، آزارش م گلوش

 ! نبود یمهم زیچ -

 ی! ول مشیریبگ میمتأسفانه نتونست -



 رو ثبت رشیمدار بسته تصو یها نیدورب

  

 فیتشر دیبگ یحاتم ی. به آقا کردن

 ... نییپا ارنیب

 : دیبه سرعت وسط حرفش پر آرام

 یمهم زی! چ ستیکارا الزم ن نیواقعا  ا -

 ! نبود

 لحظه مکث کرد ... و بعد کی نگهبان

 : دیپرس

  

 منزل یحاتم یالبته ... به نظرم آقا -

 ستین نگیپارک یتو نشونی! ماش ستنین



! 

 ! ستنین رینخ -

 ! دیریپس بهتره باهاشون تماس بگ -

 ... سیبه پل میزنگ بزن نکهیا یبرا

 دندان یحوصلگ یاز شدت خشم و ب آرام

 : کرد یا قروچه

  

 داشته باشه یکنم لزوم یفکر نم -

 گم یکنم ! خودم بعدا  بهشون م نگرانشون

! 

 : مردد گفت یبا لحن نگهبان

 ... آ آ آ آ -



 گشت تا یم یدنبال جمله ا انگار

 آرام مثل یمخالفت کنه ! برا محترمانه

  

 رو از فراز یزیروشن بود که اون چ روز

 حوصله پلک هاشو یکنه ! ب ینم یمخف

 : هم فشرد یرو

 تماس نکهیبهرحال متشکرم از ا -

 ! شبتون نیشد هیقض یایو جو دیگرفت

 ! ریبخ

 . به سرعت تماس رو تموم کرد و

  

 مبل نشست ... و نامه رو یوقت رو اون



 . چشماش گرفت و خوند یجلو

#۵۵۷ 

 ! دیدر مورد فراز بدون ییزایچ کی دیبا "

 زنا زاده است ! مادِر فاحشه اش کی فراز

 اونو باردار یبوده وقت یا گهیعقد مرد د در

 ! اون با تمام گوشت و پوست و شده

 زنا زاده است . نه فقط از کی استخوانش

 یزنا زاده است ، بلکه تو کیو نسب  اصل

  

 به تمام یحرامزاده  کیو منش هم  رفتار

 که خودش رو بهتون یزی! اون چ ناستمع

 یکه م هیآدم نی! بدتر ستیداده ن نشون



 ! ادیازش بر م ی! هر کار دیتصور کن دیتون

 گفتن دارم . اون یبرا یادیز یها حرف

 کنه یخودش رحم نم یبه خانواده  یحت

 کرده تا پدرش رو ریکلهبردار اج !

 خواهرش رو لیکنه . موبا ورشکسته

 به اطلعات قیو از اون طر دهیدزد

 یکرده و حاال م دایدست پ شیشخص

 شرافتش رو به باد بده ! شرافت خواد

 یدارم . م لیحرفام دل یرو ! برا خواهرش

  

 یرو تو یهرمز حاتم یچک ها دیتون

 لی... و موبا دیکن دایپ شیشخص لیوسا



 یشتریب یلیخ یرو . حرف ها خواهرش

 حرف هام یهمه  یگفتن دارم و برا یبرا

 دیو مدرک معتبر . اگر باهوش باش لیدل

 . والستیه کیکه اون  دینیبب دیتون یم

 حرف ها رو رو ی هیبق دیباهوش باش اگر

 " . رو بهتون خواهم گفت در

 نفس و گر گرفته کاغذ رو از یب آرام

 آورد و نگاه ناباورش نییصورتش پا یجلو

  

 مقابلش دوخت . حالش یبه نقطه ا رو

 . شد یبدتر و بدتر م داشت

 نامه نیسرش شناور بودند . ا یتو کلمات



 ... !اونو براش فرستاده بود ؟ یبود ؟ ک یچ

 گرفته بود میکه تصم یلحظه ا درست

 . ... رو با فراز بسازه شیزندگ

 یرو با بند بند وجودش حس م وحشت

 یتونست ؟ ... چطور م ی. چطور م کرد

 یرو بسازه ؟ چطور م یزندگ نیا تونست

  

 فراز رو دوست داشت ... اگر اون تونست

 خودش یبود ؟ نه فقط برا والیه کی واقعا  

 ! بود والیه کیهمه  یبرا ...

 خودش با یخواست باور کنه ... ول ینم

 دهیرو د نیخودش نوش آفر یها چشم



 التماس یخودش صدا ی... با گوش ها بود

 ! بود دهیشن هاشو

  

 اش نهیس یکرد قلبش تو یم احساس

 تحمل نویتونست ا یو پاره شده . نم تکه

 ! تونست ی... نم کنه

#۵۵۸ 

 سرعت از جا بلند شد و چند قدم تند و به

 به شی. تشو دیهدف دور خودش چرخ یب

 یموذ یا انهیافتاده بود ... مثل مور دلش

 و دیجو یرو م دشیسسِت ام یها هیپا

 ! کرد یم پودر



  

 و قیعم یهاش رو بست و نفس ها چشم

 کرد خودش رو ی. سع دیکش یدر پ یپ

 کنه . به سرعت به آشپزخونه رفت و آروم

 تا حرارت بدنش رو دیآب سرد نوش یوانیل

 ... سالن ی. بعد باز برگشت تو ارهیب نییپا

 به رهیکاناپه رها کرد ... خ یرو رو تنش

 ... سرش یباال سقفِ 

  

 آرام یگذشت ... پلک ها یطوالن قیدقا

 سرش هزاران فکر یشده بود . تو نیسنگ

 . دیچرخ یم



 تونسته بود به خودش ییجورا کی حاال

 یهر حرف دیکرد نبا یبشه . فکر م مسلط

 کیکه با  یدر مورد فراز باور کنه ! کس رو

 کرده بود به فراز یسع یچند خط ی نامه

 دل و جرأت نقدریا یبزنه ... و حت ضربه

 ... و رو در رو صحبت کنه ادیکه ب نداشت

  

 بزدل کی یحرف ها دیچرا با آرام

 کرد ؟! ... ته دلش از یرو باور م ناشناس

 نفرت ی... به کلمه  دیچیدرهم پ خشم

 که از ی"زنا زاده " فکر کرد ... کس زِ یانگ

 یزیدستاو چیبه دل داشت و ه نهیک فراز



 انتقام گرفتن نداشت ... به جز کلمات یبرا

 یری! ... چقدر آدم حق زیآم نیو توه تند

 ! بود

 یاجازه بده کس دیکرد نبا یحس م آرام

 ! ضربه بزنه ... به خودش و فراز بهشون

  

 نکهیا یباشه برا یاسباب باز کی دینبا

 ارزش عقده هاشو یو ب ریآدم حق کی

 ! کنه یفراز خال یرو

 ! دی! نبا دینبا

 و تب زده و ییایخولیدر افکار مال غرق

 یگونه اش ... کم کم پلک ها ماریب



 شد ... و خواب اونو در بر نیسنگ سوزانش

 . گرفت

*** 

  

 باز یبود که با صدا یدر خواب سبک غرق

 . دی... از جا پر اپارتماندر  شدن

 پشت پلک هاش یو منگ دست جیگ

 کاملش رو یاری. هنوز ذهنش هوش دیکش

 یبود ... . وزنش رو رو اوردهیدست ن به

 انداخت و تلش کرد سر جا آرنجش

 ... ! . البد فراز برگشته بود نهیبش

  



 برق از انیکه جر یناگهان مثل کس بعد

 ! دیعبور کنه ... از جا پر تنش

 ! برگشته بود فراز

 سالن انداخت ... و یبه ورود یتند نگاه

 لهنامه و پاکتش رو چنگ زد و ته کو بعد

 هیکه در اون ثان یچپوند ... تنها کار اش

 . ... اومد یکم ازش بر م یها

  

 قرار دشیلحظه فراز در معرض د همون

 . ... گرفت

 !آرام ؟ -

 : گفت آرام



 ! سلم -

 پلک هاش یپشت دستش رو دوباره رو و

 . کرد لبخند بزنه ی... و سع دیکش

  

#۵۵۹ 

 به جلو اومد ... دستاش یچند قدم فراز

 شلوارش بود . نگاهِ  یها بیج یتو

 یبراقش سو سو م یچشم ها یتو یبیعج

 . ... زد

 . ... آرام محو و محوتر شد لبخند

 حالت خوبه ؟ -

  



 ! آره -

 یمونده بودم ... شوکت کیتراف یتو -

 ساختمون یتو یکیزد بهم . گفت  زنگ

 ! مرد جوون هیشده !  مزاحمت

 زد ... نگاهش رونیاز صورت آرام ب حرارت

 لحظه مات شد ... بعد خشم برگشت کی

 نهمهیلعنت شده ... با ا یدلش . شوکت به

  

 که بهش کرده بود ، بازم زنگ زده یدیتأک

 ! به فراز بود

 بود بهی... غر کینبود !  یمهم زیچـ...چ -

 ... منم .



 لحظه مکث کرد و کف دستش رو کی

 یم ی. داشت چه غلط دیگردنش کش یرو

 ؟ ... با تته پته کردن و دستپاچه کرد

 زهی... ممکن بود ذهن فراز رو بهم بر شدن

  

 بزاق دهانش رو قورت داد و بعد با تسلط !

 : ادامه داد یشتریب

 یکیمتوجه شدم  هویاومدم خونه ...  -

 ! کنه یو بهم نگاه م ستادهیپاگرد ا یتو

 ... دنبالش رفتم

 !دنبالش ؟ یچرا رفت -

  



 ... موند بهش رهیبدون پلک زدن خ آرام

 یقابل قبول هیذهنش دنبال توج یتو

 . گشت

 ! کرد یآخه ... نگاهم م -

 !؟ یدنبالش رفت نیهم یبرا -

 ! ... فرار کرد دمشیکه د دیفهم یوقت -

 یمشکل دیدونم ... چرا فکر کردم شا ینم

 ! باشه

  

 !؟ یبود یمنتظر مشکل -

 : دیآرام ! ... فراز دوباره پرس سکوت

 !بود ؟ یچه شکل -



 دیگردنش کش یباز هم دستش رو رو آرام

 ! با یداشت ... حس خفگ یحس بد .

 : گفت یفیضع یصدا

  

 ! ی... معمول یلیشکل همه ! خ -

 سرش رو تکون داد و باز چند قدم به فراز

 نگاه کردنش یبرداشت . حاال آرام برا جلو

 ... رهیبود سرش رو کامل  باال بگ مجبور

 . گرفت انیخونش جر یتو یتلخ

#۵۶۰ 

 : گفت فراز

  



 نیدورب نجای! قدم به قدم ا ستیمهم ن -

 ثبت ییجا هی رشی... حتما  تصو نصبه

 ... ستی! نشده باشه هم مهم ن شده

 کنم و مادرش رو یم داشیمن پ بهرحال

 ! نشونم یعزاش م به

 لبخند خطرناک و معنا دارش ... . آرام و

 . گفت و بعد از جا بلند شد یفیضع هووم

 . نگاه فراز در بره ریخواست از ز یم دلش

 ! من برم ... لباسم رو عوض کنم -

  

 : ... گفت دیبدن اون چرخ یفراز رو نگاه

 ! برو برو ... راحت باش -



 و به سمت پلکان دیبه سرعت چرخ آرام

 یجور هیزد ... فراز  یر م. دلش شو رفت

 خواست یزد باهاش ، انگار م یم حرف

 رو یآخه مچ چ ی! ... ول رهیرو بگ مچش

 ... !مرتکب شده بود ؟ ی! ... مگه چه گناه؟

  

 بود که فراز دهیپلکان رس یها مهین به

 : کرد صداش

 ! آرام -

 به طرفش ... فراز ادامه داد دیباز چرخ آرام

: 

 ... که نهیمنظورم احالت که خوبه ...  -



 !؟ یدیند صدمه

  

 : رونینفسش رو فوت کرد ب آرام

 ! نه -

 به یفیخف یاتاق . رعشه  یرفت تو و

 لشیدونست دل یافتاده بود که نم بدنش

 ... مرتکب نشده بود ییخطا ی. وقت هیچ

 بود نی؟! ... تنها خطاش ا دیترس یم چرا

 نامه رو از فراز یخواست ماجرا یم که

 . ... زهیکنه و اون بهم نر پنهان

  

 نییاومد که کوله اش رو پا ادشی بلفاصله



 ! کوله بود یگذاشته ... و نامه هم تو جا

 . کوبوند شیشونیپ یدستش رو رو کف

 ! بهش لعنت

 تونست باز ینداشت . نم یچاره ا یول

 ... و کوله اش رو برداره نییپا برگرده

 انداخت یفراز رو بدتر به شک م ینطوریا

! 

  

 که شالش رو از دور گردنش بر یهمونطور

 . داشت ... به سمت اتاق لباس رفت یم

 دونست یبود که م نیا شیخوب حداقل

 ! رو بگرده فشیک یعادت نداره تو فراز



#۵۶۱ 

 و شلوارش رو از تنش در آورد و با مانتو

 . اسپرت عوض کرد یو شلوارک شرتیت

 رو باز کرد و شونه زد ... و دوباره موهاش

 پشت سرش محکم بست . بعد یاسب دم

  

 به سر و صورتش یرفت و آب سیسرو به

 . ختیر

 ! بهتر شده بود حالش

 . و صورتش رو با حوله خشک کرد دست

 نییتونه برگرده پا یکرد حاال م یم حس

 با فراز رو به یشتریبا اعتماد به نفس ب و



 . بشه رو

  

 یلب ریهم فشرد و ز یهاشو رو پلک

 : کرد زمزمه

 ! گند بزنن ! نذار تیبه زندگ هینذار بق -

 ! نذار

 . محکم ... از اتاق خارج شد یبعد با نفس و

 که تلش یی... و صدا یمعمول ییقدم ها با

 باشه ... تلش یو عاد یکرد پر انرژ یم

 : رو شروع کنه یبحث معمول کرد

  

 ی؟ ... م یهست ایالزان ی هیشام پا یبرا -



 من ی، ول یستین نیاهل شام سنگ دونم

 ... دلم هوس یبدجور

 با صداش ادغام دیمج یناگهان صدا و

 ... دیچیخونه پ نِ یسنگ یفضا ی... تو شده

. 

 باهات حرف یخواستم تلفن یسلم ! م -

 ترسم یم ی. ول یحضور یحت ای بزنم

  

 بشم . فقط خواستم بگم به تتیاذ باعث

 ... حرفام خاطر

 شده ... نگاهش مات خکوبیسر جا م آرام

 کی نیفراز ، که ع یچشم ها یتو موند



 ستادهیپله ها ا نییحمله پا یآماده  گرگ

 ... کرد یو نگاهش م بود

#۵۶۲ 

  

 تموم شده ... دوباره از سر دیمج سیو

 . ... شد گرفته

 نهیجناِق س ریبست ! نفسش ز خی آرام

 یکرد ... چندش ترس رو رو ریگ اش

 . کردیکمرش احساس م یها مهره

 ... بار دوم هم تموم شد یبرا دیمج سیو

 ! بعد سکوت و

  



 ... خلف تصورش فراز لبخند زد بر

 ! داد یمرگ م یبو لبخندش

 روشن شد ییجورا هیخب ... خب ! ...  -

 شوم از تیفدا غامِ یاز چه قراره ! ... پ هیقض

 ... معشوِق سرکار خانم طرف

 دستش تکون داد ... دو سه یرو تو یگوش

 ... به عقب رفت یقدم

  

 حرف یبعد درخواست سر کار خانم برا -

 ! یا قهی... بعدم تماِس چهار دق زدن

 . کاناپه انداخت یرو رو لیموبا

 !؟ نجای؟ ... ا یکجا قرار گذاشت -



 ادیز نقدریشوک بود ... ا یتو نقدریا آرام

 تونست پلک بزنه ! باورش ینم یحت که

 فکر نیشد که فراز در موردش چن ینم

 بگه ، از یزیخواست چ یداره ! م یفیکث

  

 ... ! الل شده بود یدفاع کنه ... ول خودش

 ! انگار فلج شده بودند شیصوت یتارها

 : دیباز هم پرس فراز

 اصرار یبه شوکت نیهم یآره ؟! ... برا -

 !به من نگه ؟ یزیچ یداشت

 لحظه مکث ... و بعد ناگهان به سمت کی

 . برد ورشی آرام



  

 زد و دو غیج یزیغر یترس یاز رو آرام

 زود بهش یلی... فراز خ دیباال دو یا پله

 ، بازوش رو گرفت و اونو با خشونت دیرس

 . کرد وسط سالن پرتاپ

 . ساق دست آرام یتو دیچیپ یبد درد

 ی قهیبود ... فراز  ومدهیبه خودش ن هنوز

 تا دیرو گرفت و اونو به زور کش شرتشیت

 بعد گردِن آرام یلحظه  کیکاناپه .  یرو

 شده بود ریفراز اس یانگشتا ونیکه م بود

. ... 

  



 یبرا یحرف بزن آرام ... االن وقت خوب -

 ! ستیشدن ن الل

 از وحشت بهش دهیدر ییبا چشم ها آرام

 یزد تو یشد ... نگاهش پر پر م رهیخ

 . ... فراز یبه خون نشسته  یها چشم

 دیمن ... به خدا ... به خدا ... اون مج -

 ... ! اون نبود

  

 فراز دور گردِن آرام شدت یانگشتا فشار

 : گرفت

 ... اری! اسمشو به زبون ن اریاسمشو ن -

 ... واگرنه



 ... ! شه یکرد داره خفه م یحس م آرام

 ... چشم هاش یحلقه بسته بود تو اشک

 رهاش کرد و ازش فاصله کدفعهی فراز

 . گرفت

  

#۵۶۳ 

 یباشه که م ینینبود ؟! ... دعا کن هم -

 ! یگ

 در خود جمع ینیبدنش رو مثل جن آرام

 ... گردنش گذاشت یو دستش رو رو کرد

 فراز یتونست فشار انگشتا یهم م هنوز

 بر نفسش احساس کنه . به فراز نگاه رو



 . شده بود وانهیار د... که انگ کرد

  

 رتیبه نحو ح زیحق داشت ! همه چ دیشا

 ! دیرس یدرست به نظر م یزیانگ

 ... فراز ... من -

 ! خفه شو آرام ! ... فقط خفه شو -

 . زد یزنگ م یبه کس لشیبا موبا داشت

 ! یکن ی... اشتباه م یدار -

  

 کنم ؟! ... اون آشغال یمن اشتباه م -

 ... گه دوستت داره یم بهت



 ... من -

 یحرف زد یباهاش تلفن یغلط کرد -

 ! یکرد جای! ... ب آرام

 . ... خون گرفته بود ینفس آرام بو راه

  

 من جرأت یدون ی... م یگفت یتو که م -

 ... کردن ندارم ! من انتیخ

 : وسط حرفش دیپر

 دست کم یادیمنم غلط کردم آرام ! ز -

 که زخم خورده یبودمت ! ... زن گرفته

 ! ادی یازش بر م یهر کار باشه



  

 ذاشت یذاشت حرف بزنه آرام ... نم ینم

 یگوش یتو کدفعهیبده ! ... بعد  حیتوض

 : گفت

 رو چک کن نای؟! ... دورب یالو شوکت -

 پسره نیواضح از ا ریتصو هیحاال !  نیهم

 ! و بفرست اریب ریگ برام

 عربده یلحظه سکوت ... و بعد صدا کی

 : فراز ی

  

 نیکنم ا یحاال ! ... من خراب م نیهم -

 از راه یکه هر ک کرویدر و پ یب ی لهیطو



 سِر زن و یتا رو ادیتونه ب یرسه م یم

 ! مردم ی بچه

 . دستش دیکش ریآرام ت ی نهیس ی قفسه

 یپاها یگاِه کاناپه گرفت و رو هیبه تک رو

 ایشد ... خدا ی. باورش نم ستادیا لرزونش

 داشتن در موردش چه گرانیحاال د !

 ... !کردند ؟ یم یفکر

  

 ! فراز ! ... نکن ! ... تو رو خدا -

 در پس اشک ایبه سمت فراز ... دن رفت

 لرزانش غوطه ور بود . چنگ زد به یها

 . لباس فراز ... التماس کرد نِ یآست



 نکن ! فراز یزیفراز تو رو خدا ... آبرور -

... 

#۵۶۴ 

  

 رد و با حرکت تند وتماس رو قطع ک فراز

 دستش ... آرام رو به عقب روند . باز خشن

 . ... رو گرفت و در انتظار پاسخ یا شماره

 . هق زد آرام

 ! یکن یاشتباه م یبه خدا دار -

 جلوتو گرفت و ابونیخ یبار تو کی -

 فکر کرده من مثل دینگفتم ... شا یچیه

 ذارم با یشم ... م ی! ... خفه م خودشم



 زیهمه چ یبشه ! ... آشغاِل ب یباز ناموسم

  

 کنم ... هر دوتون رو درست یدرستش م !

 ! کنم یم

 ... آورد نییرو از کنار گوشش پا لشیموبا

 ... به آرام انداخت یو نگاه تند دیچرخ

 یشد . شونه ها کیبهش نزد یقدم بعد

 یبه سخت ی، ول دیباال پر اریاخت یب آرام

 . ... فرار کردِن خودش رو گرفت یجلو

 !از من ؟ یترس ی! ... م شیه -

  

 باال اومد و با خشونت نشست دستش



 آرام ... آرام از درد و ترس یموها ونیم

 هم فشرد . فراز یرو رو سشیخ یها پلک

 : داد ادامه

 ینترس خوشگلم ! ... با تو که کار -

 ! ! .. تو رو قراره نازت کنم ندارم

 یریآروِم توام با خشونتش ... مثل ش لحن

 کرد ، یم یداشت با طعمه اش باز که

 . ... اونو بدره نکهیاز ا قبل

  

 پوشونده یسیبدن آرام رو عرق خ تمام

 : صورتش ... باز پچ زد کی. فراز نزد بود

 یلیبا هم آرام ! ... خ میراه دار یلیخ -



 ... ! مونده هنوز کارا

 ... پلک آرام ریز دیشصتش رو کش انگشت

 کردنت هی... هنوز وقت گر ریآروم بگ -

 ! دهینرس

  

 ... از وحشت به نفس نفس افتاده بود آرام

 : باز گفت فراز

 دی؟! ... با یگینه ؟! نم ایبوده  نجایا -

 ! مینشونه ازش باش کی دنبال

 تیحجم از شکاک نیآرام هنوز هم ا مغز

 باور نکرده بود ... که فراز مچ دستش رو رو

 . و اونو دنبال خودش کشوند گرفت



  

 ی... واقعا  داشت دنبال رد یروان ی وونهید

 : گشت ! آرام گفت یم دیمج از

 گند یفراز ... دار یکن یاشتباه م یدار -

 حی! بذار بهت توض یبه همه چ یزن یم

 ! بدم

 نو... فقط او دیشن یانگار صداشو نم فراز

 طرف و اون نیکشوند ا یخودش م دنبال

 : . آرام باز گفت طرف

  

 اپارتماننامه چسبونده بودن به دِر  کی -

 یمن نوشته بودن ! اون یدر مورد تو برا ...



 ... است گهید یکی یدنبالش بگرد دیبا که

 ... دی! نه مج یروان ی وانهید

 تا دیدستش رو با ضرب عقب کش و

 زنگ یرو خلص کنه ... صدا خودش

 فراز ... آرام رو رها کرد و پاسخ داد لیموبا

: 

  

 ! فقط گوش بده یچیالو محسن ... ه -

 همه یب هیخوام هنوز صبح نشده  یم

 ... ! یاریب یکن چیپ یرو برام گون یزیچ

 ... ! گم حاال یم

 ! ایوار گرفت ... خدا وانهید یآرام تپش قلب



 ! شده بود ... زده بود به سرش وونهید فراز

 ینم نوی! ا دیخواست بره سراغ مج یم

 ! ارهیتاب ب تونست

  

 دیاومد ، شا یکه سر خودش م ییبل هر

 دیمج یشد بعدها درستش کرد ... ول یم

... 

 ... ... صداشو باال برد دیاز جا پر کدفعهی

 : زد غیج

 وونهی! فراز د دیآقا محسن ... کمک کن -

 ... ! آقا محسن شده

#۵۶۵ 



  

 به سرعت تماس رو قطع کرد و فراز

 تخت یدستش رو گذاشت رو همزمان

 اونو به یدخترک و با چنان قدرت ی نهیس

 زیم ی غهیهل داد ... که کمرش به ت عقب

 که گلدان دیشد نقدریشد ... ا دهیکوب

 یافتاد و بعد جلو زیم یاز رو یا استوانه

 . آرام هزار تکه شد یپاها

 لحظه کف کیآرام از درد بند اومد .  نفس

 . ... زانو زد نیزم

  

 ! یخدا لعنتت کنه فراز ... آشغال روان -



 که در ینامرد یلیفراز ...خ ینامرد یلیخ

 ! ازت یکن یفکر م ینطوریمن ا مورد

 ! ! متنفرم ! متنفرم متنفرم

 . رفت یم جیزد ... سرش گ هق

 رو چک کنه نایبگو دورب یبرو به شوکت -

 نیا یاومدم تو یمن چه ساعت نهیبب ...

 شده ! برو بهش بگو اگه واقعا  فکر خراب

 ! است بی وجود کیزنت  یکن یم

  

 کرد ی... که حس م دیکش یغیج چنان

 شده . اشک ها تند و یاش زخم حنجره

 . ختنیر یگونه هاش فرو م یمهابا رو یب



 ! نبودم دیمن با مج -

 یفراز به سمتش ... آرام ب زیآم دیتهد قدمِ 

 و جسور و دیبه درد کمرش از جا پر توجه

 : زد غیباک باز ج یب

  

 ! حق زیهمه چ ینبودم ... ب گمیم -

 ! حق یکن تیمردم رو اذ یبچه  یندار

 ! یندار

 ... فراز مچش رو گرفت و یلحظه ا در

 تند و پر خشونت اونو یو با حرکت چوندیپ

 رام از دردِ . نفس آ زیسمت م برگردوند

 بفهمه نکهیبند اومد ... تا قبل از ا دستش



 خوابونده زیم یشده ... فراز اونو رو یچ

 که به موهاش وارد یو با فشار دردناک بود

  

 کرد ، اونو کامل  تخت کنترل گرفته یم

 . بود

 اسم گهیبار د کی... فقط  گهیبار د کی -

 جرأت ای...  یاریرو به زبونت ب یعوض اون

 ی... به شکم م یو ازش دفاع کن یکن

 باهات یو کار زیم نیهم یرو خوابونمت

 یعنی یواقع ازار و اذیت یکنم ... که بفهم یم

 !؟ یچ

  



 زد ... مثل یگلوش پر پر م یآرام تو نفس

 و اشک دهی. نگاه در یکبوتر زخم کی

 بود . کامل   وارید یرو یبه نقطه ا آلودش

 . ... و مات شده ... کامل  مسخ شیک

 ... تونست باور کنه یرو نم بتیمص نهمهیا

. # 

۵۶۶ 

  

 یرحم فراز از رو یب یدست ها فشار

 کرد صاف یبرداشته شد ... آرام سع بدنش

 وار تمام تنش کیستریه ی. لرزش ستهیبا

 یدر بر گرفته بود ... دستش رو به لبه  رو



 . فتهیگرفت تا پس ن زیم

 به یمحکم یکه ضربه  یکس مثل

 دور سرش ایخورده باشه ... دن جگاهشیگ

 . نگاهش رو باال گرفت و با دیچرخ یم

 ... به فراز ینگاه

  

 ! ... فراز یلی! ... خ ی... کثافت یلیخ -

 : بود و ناباور ... ادامه داد فیضع صداش

 ! یا بی همه چیز...  یلیخ -

 : به طرفش دیفراز چرخ نگاه

 !؟ یچ -

  



 ... چشم هاش یاخطار تو برق

 با یتونست نفس بکشه ... ول ینم آرام

 چشم یشد تو رهیخ شیاشک یها چشم

 یفراز . با نفرِت محض ... مثل مار یها

 صورتِ  یبخواد زهِر انتقامش رو تو که

 : تف کنه ... صداشو باال برد دشمنش

 گن که تو یگفتم ... همه راست م -

 ... ! یا بی همه چیز

  

 بود دهیکه شن یزیمات شد ... انگار چ فراز

 و کیستریه یکرد ... لرزش یباور نم را

 اومد . بعد دیصورتش پد یوار تو وانهید



 . ... چشم هاش یتو دیجنون دو ناگهان

 ... که قدم برداشت به سمت آرام یاونطور

 یکرد تا چند لحظه  یفکر م دخترک

 ! رهیقراره بم گهید

 دایپ یفکر چیذهن قفل شده اش ه در

 دیفرار کنه ! با دیبا نکهیا کرد ... جز ینم

 ... واگرنه ...

  

 برداشت زیجلو رفت که فراز خ یقدم دو

 طرفش ... آرام وحشت زده خواست به به

 وحشتناک یضربه  یباال بدوه ... ول سمت

 ... اش نهیفراز به تخت س رومندین و



 نتونست نباریبه عقب پرتاپ شد ... ا آرام

 ... افتاد نیزم یرو حفظ کنه و رو تعادلش

  

 سرش یجمجمه  یتو یوحشتناک درد

 یم ریکرد ... گوش هاش ت یم حس

 . دیکش

 فراز بود که داشت یتارش به پاها نگاه

 یشد ... تلش کرد رو یم کینزد بهش

 ... بلند شه و از خودش دفاع کنه آرنجش

 ! ... نه یول

 شد ... از هوش اهیس یچشم ها یجلو

 . رفت



  

*** 

#۵۶۷ 

 : و سوم ستیب فصل

 و داغ . سر و نیبود ... خشمگ یعصب

 سرش بازار یدور و بر ، تو یآدما یصدا

 یراه انداخته بود . دلش م مسگرها

  

 ... داد بزنه و به همه بگه خفه شن خواست

 زد یسرش داد م دیکه با ینه ! کس یول

 ! آدما نبودن نیا ...

 رو که به مارستانیدور و دراز ب یراهرو



 شد ... با قدم یم یمنتهاورژانس  بخش

 . کرد یتند و بلند ط یها

 شنی... مقابل است دیدور ارمغان رو د از

 حرف شونیکیبود و با  ستادهیا پرستارها

  

 لحظه سرش رو چرخوند و تا کیزد .  یم

 . ... به محسن افتاد نگاهش

 ! داداش -

 بود ... از پرستارها شونینگران و پر لحنش

 یکه م یبرگردوند و با تماِم سرعت رو

 با اون شکم بزرگش داشته باشه به تونست

 دیمحسن گام برداشت . تا بهش رس طرف



 یبازو یکف دسِت عرق کرده اش رو رو ...

 . برادرش گذاشت یشده  منقبض

  

 ! گذشته ریتو رو خدا آروم باش ! به خ -

 یبود که حت نیخشمگ نقدریا محسن

 . تونست درست نفس بکشه ینم

 !شده ؟ یچ -

 ... ! االن آرام خوبه یدونم ! ول یمنم نم -

 کردن ، خدا رو شکر یسرش عکسبردار از

  

 به یحاد یگفت ضربه  یدکتر م ...

 ! بوده یفشار عصب شترینخورده ! ب سرش



 : کرد یاز خشم دندون قروچه ا محسن

 ! یعوض رتِ یغ یب -

 گرفت ... انگار داشت یارمغان حالت صورت

 . برد یرنج م یدرد مجهول از

  

 یکنن ... ه یاالنم منو سوال و جواب م -

 براش افتاده ! گفتن یپرسن چه اتفاق یم

 ای صشیترخ یباشه برا دیپدرش با ای

 شه زنگ بزنم ی! منم که روم نم همسرش

 ... خانواده اش به

 !کجاست ؟ رتشیشوهر خوش غ -

 ! فکر کنم دم درهفرستادمش بره ...  -



 رو هم فرستادم باهاش که دست به افشار

 ! نزنه یوونگید

  

 سرش یگفت ، انگار که تو یهووم محسن

 بود ... بعد از ارمغان دهیو نشون کش خط

 . ... برگردوند تا راه اومده رو برگرده رو

 کرد ... چنگ زد زیدنبالش قدم ت ارمغان

 . لباسش نِ یآست به

 ! به خدا فراز ستایه والحظ هیداداش ...  -

 داغونه ! ... به خدا حالش از آرام یلیخ

 ... ! محسن جان ... گوش بده بدتره

  



 نِ یبا حرکت تند دستش ، آست محسن

 رونیارمغان ب یانگشتا نیرو از ب لباسش

 : و با خشم غر زد دیکش

 ... ! حالت نیدنبال من بدو بدو نکن با ا -

 ! امیآرام تا ب شیپ بمون

 پا تند کرد و رفت ... و ارمغان رو با نگاه و

 . ... پشت سرش جا گذاشت دلواپس

#۵۶۸ 

  

 خنک آخر ی. هوا رونیزد ب مارستانیب از

 به صورِت عرق کرده اش شلق وریشهر

 زد . دست هاشو به کمرش گرفت و یم



 . چرخوند ابونیرو در سرتاسر خ نگاهش

 ی... که پا دیراحت افشار رو د یلیخ

 بود و با تلفن ستادهیفراز ا نِ یماش

 زد . خوِن محسن از یحرف م همراهش

 رو ابونیبه جوش اومد . عرض خ خشم

 . کرد و راه افتاد به سمتشون یط

  

 به یتماسش رو تموم کرد و با نگاه افشار

 : ... گفت اون

 ! سلم محسن خان -

 ... با حرکت سر پاسخش رو داد محسن

 نیماش ی رهیت یها شهیاز پس ش نگاهش



 که نهیتونست فرازو بب یداخل بود . م به

 یفرمون و ب یرو گذاشته بود رو سرش

 ! حرکت ی... کامل  ب حرکت

  

 رو موندهی. چند قدم باق دیکش یتند نفس

 ... به نیکرد و با باز کردِن در ماش یط

 . نشست یصندل یرو سرعت

 ! نکرد یحرکت چیبازم ه فراز

 تیرتیغ ی... حالم رو با ب یعوض وزِ یپوف -

 ریبگم ز یبه کس ادی! ننگم م یزن یم بهم

 ! یمن بزرگ شد دست

  



 یفراز تکون خوردن . کم یها شونه

 ... فرمون جابجا کرد یرو رو شیشونیپ

 یخواست سرش رو بلند کنه ، ول یم انگار

 ! رو نداشت قدرتش

 : باز هم گفت محسن

 اون بچه دست یرو یچطور تونست -

 !؟ ها ؟ یالت یلیخ ی؟! فکر کرد یکن بلند

 با یکن تشیاز روز اول بهت گفتم ... اذ ...

 ... یطرف من

  

 لحظه مکث ... بعد مشتش رو با خشم کی

 : دیداشبورد کوب یرو



 ! خفه وونیح گهیبزن د یزر هیِد ...  -

 !؟ یکه چ یگرفت خون

 فراز و شرتِ یچنگ زد به ت یدو دست بعد

 ... برگردوند به سمت خودش و بعد اون

 . مات شد کدفعهی

 ! فراز -

  

 به خون نشسته اش ... نگاه یها چشم

 کسانی! ... کامل  از درون با خاک  بشیعج

 وار درون وانهی! ناگهان اون خشم د شده

 ایفروکش کرد و به جاش ... در محسن

 ... یدلواپس ایدر



#۵۶۹ 

 دو تا چتونهفراز ... چه مرگته ؟! ... شما  -

 !؟

  

 ! دونه یاون ... م -

 !؟ یگ یم یچ -

 بهش یکیدونه ! ...  یرو م یهمه چ -

 ! گفته

 و مبهوت بود ... فراز با جیهنوز گ محسن

 نامتعادل در داشبورد رو باز ییها دست

 . به سمتش گرفت یو کاغذ کرد

  



 ! دونه یام ! م بی همه چیزدونه من  یم -

 ! دونه یم

 کاغذ رو باز کرد و یبه سرعت تا محسن

 ... چشمش به سطر اول نوشته ها افتاد تا

 ! وا رفت کدفعهی

 هم فشرد ... با درد یپلک هاشو رو فراز

 : داد ادامه

  

 که تلش یتموم شد ! ... هر چ گهید -

 کثافتو رو به راه یزندگ نیبودم تا ا کرده

 ! ... از دستم رفت کنم

 خواست یار م... انگ دنیهاش لرز شونه



 کشنده بود نقدریدردش ا یکنه . ول هیگر

 . گرفت یاش نم هیگر یحت که

 : زمزمه کرد محسن

 ! آروم باش -

  

 : ! ... فراز گفت دیلرز یم صداش

 ! شه یازم متنفره ! ... بدتر هم م -

 آرام مهم یمن مطمئنم ... که برا -

 ... ! تو هم ستین

 ... ! تموم شد یتموم شد ! همه چ گهید -

  



 . فرمون یباز هم سرش رو گذاشت رو و

 کنه . اون کاریچ دیدونست با ینم محسن

 دونست که آرام از چند ماه قبل در یم

 یفراز خبر داره ... ول یگذشته  مورد

 نیگفت ؟! ... به ا یبه فراز م نویا چطور

 عمر از یداغوِن له شده ... که همه  مردِ 

 و حاال دیکش یبودنش رنج م نامشروع

 . ... شتریب انگار

  

 یآرام م یسوخت ... دلش برا یم دلش

 شتریب یلیفراز خ ی... و دلش برا سوخت

 ! سوخت یم



 کنه ... سر در گم کاریچ دیدونست با ینم

 ! بود

 یرو باز هم تا زد و گذاشت تو کاغذ

 گشت یم دی... سر فرصتش با بشیج

 ینامه رو فرستاده برا نیا یک نکهیا دنبال

 . شد ادهیپ نی. بعد از ماش آرام

  

#۵۷۰ 

 یحرف م لشیباز هم داشت با موبا افشار

 . ... محسن رفت به سمت زد

 !ارمغانه ؟ -

 کرد . محسن دییبا تکوِن سر تأ افشار



 : گفت

  

 ! رو بده من یلحظه گوش هی -

 : تلفن گفت یتو افشار

 ! با برادرت صحبت کن زمیعز -

 رو به محسن سپرد ... بلفاصله لشیموبا و

 . گوشش یتو دیچینگران ارمغان پ یصدا

 !الو داداش ؟ -

  

 ! ارمغان -

 فراز حالش خوبه ؟ ... با هم جرو بحث -



 !؟ نینکرد که

 : دیکش یقینفس عم محسن

 ... ارمغان ... زنگ بزن به خانوادش -

 ! بگو بهشون

  

 ارمغان ... بعد لحن یا هیچند ثان سکوت

 : مرددش

 ... آخه -

 ها ! زنگ بزن بهشون میآخه ماخه ندار -

 شه یدخترشون کتک خورده ... مگه م !

 مارستانیب انی؟ بگو ب میپنهان کن ازشون

! 



 ... اگه خواستن یباشه . ول -

  

 رو در اون یحرف چیه یحوصله  محسن

 حوصله تماس رو قطع ینداشت . ب لحظه

 رو به افشار برگردوند . بعد لیو موبا کرد

 یگاریزد ... س هیفراز تک نیو به ماش رفت

 . ... کرد روشن

*** 

#۵۷۱ 

*** 

  

 گوشش بود ... آدم یتو یهمهمه ا یصدا



 که انگار در اطرافش یکیدور و نزد یها

 زدند . دلش یو پل بودند و حرف م پخش

 یخواست چشم هاشو باز کنه ، ول یم

 کرد که یم ینیسنگ یهاش به قدر پلک

 . ممکن بود ریکار براش غ نیا

 بسته تلش کرد یهمون چشم ها با

 یرو متمرکز کنه و باز به صداها ذهنش

 . گوش بده اطراف

  

 درد یناله  ی... صدا بهیغر یزن یصدا

 نوزاد ... و کی ی هیگر ی... صدا یآلود

 زمزمه یاون صداها ... صدا یهمه  ونیم



 ! دعا خوندن مادرش ی

 نکهیگرم شد ... از تصور ا ییجورا هی دلش

 و دیکش ی. نفس تند کشهینزد یمل مامان

 پلک هاشو از یکم یشتریبا تلش ب نباریا

 . ... گشود هم

  

 ، کنار تختش یصندل کی یخانم رو یمل

 که در ییلب تمام دعاها ریبود و ز نشسته

 خوند . تا پلک یاش داشت رو م حافظه

 : ... گفت دیباِز آرام رو د مهین یها

 قربون یآرام جون ؟ ... اله یشد داریب -

 ! قشنگت برم یچشما



 بزاق دهانش یبغض کرد . آرام به سخت و

 : گفت یفیضع یقورت داد ... با صدا رو

  

 ... ماما -

 یبه خودش بده ... ول یکرد تکون یسع و

 ... اخم دیچیکه در جمجمه اش پ یدرد

 . درهم فرو کرد هاشو

 قربونت برم ... هنوز دردتکون نخور  -

 ... !؟ یدار

 سرم مادر یدرد و بلت بخوره تو یاله

 ! جان

  



 یگونه  یخواست دستش رو رو یم آرام

 یاشک مادرش بذاره و اونو دلدار سیخ

 . دستاش نبود یجون تو ی... ول بده

 به تختش یشدن شخص کینزد متوجه

 : ارمغان ی... و بعد صدا شد

 !آرام جون ؟ یخوب -

 خانم یو شرم زده اش ... . مل فیضع لحنِ 

 : غضب آلود بهش انداخت ینگاه

  

 ! خوبه یلیبه لطف برادرتون ... خ -

 سکوت شد ... و بعد آرام یلحظه ا کی

 که ازش دیارمغان رو شن یقدم ها یصدا



 . و دورتر شد دور

#۵۷۲ 

 دست یخانم دستش رو گذاشت رو یمل

 : آرام

  

 ... افتاد ؟ نتونیب یشد دخترم ؟ چ یچ -

 بل رو نیخبر ... چرا ا یاز خدا ب مردکِ 

 !آورد ؟ سرت

 : خانم ادامه داد یآرام ... مل سکوت

 بهم گفته بود دوستت داره ! گفته بود -

 خواد تو هم دوستش داشته یم دلش

 ... ! ... خبر نداشتم که یباش



  

 ... هم گذاشت یباز هم پلک هاشو رو آرام

 که یزیکرد به تماِم لحظاِت جنون آم فکر

 . سر گذاشته بودند پشت

 ی! ... تو بی همه چیزفراز گفته بود  به

 به رخش نویزل زده بود و ا صورتش

 کرد یکه فکر م یزیبود ! ... چ دهیکش

 یکنه ... ول یاستفاده نم هشیبر عل هرگز

... 

  

 خانم ی! مل دیکش ریاش ت نهیس ی قفسه

 : گفت باز



 بود و یتموم شد آرام ! هر چ گهید یول -

 یخونه  یگردینبود ... امشب برم یچ هر

 ازش ! راحت میریگ ی! طلقت رو م بابات

 ! یش یم

 : باز گفت آرام

 ! مامان -

  

 دوباره پلک هاشو باز کرد . ته چشم و

 رنگش رو پرده یدرشت و قهوه ا یها

 یشفاف کرده بود . نم یکمرنگ اشکِ 

 تمام یچه مرگشه ... دلش اندازه  دیفهم

 : خانم گفت یغم داشت ! مل ایدن



 !؟ زمیجانم ؟ ... جانم عز -

 یخورد به صدا وندیکشداِر آرام پ سکوت

 رنگ یصورت یشدِن پرده  دهیکش

  

 ... پزشِک بخش اورژانس با کنارشون

 بهشون ملحق شده یپرستار یهمراه

 . بودند

 ! حالت یشد داریخب ... شما هم که ب -

 ؟ یندار جهی؟ سر درد ... سرگ خوبه

 ... سِر آرام شد ی نهیمشغول معا و

*** 

#۵۷۳ 



  

*** 

 عدد نه و چهل نیماش یوتریکامپ ساعتِ 

 شتریگذاشته بود ... ب شیرو به نما قهیدق

 شد که آرام رو به یسه ساعت م از

 چیداده بود ... و هنوز ه لیتحو مارستانیب

 ! ازش نداشت یخبر

 لشیموبا یصفحه  یرو عیو سر تند

 یاسم ارمغان ضربه ا ی... و بعد رو گشت

  

 ی... ول یدر پ یپ یبوق ها ی. صدا زد

 . پاسخش رو نداد یکس



 نیکرد . ا یسر خشم دندون قروچه ا از

 یچهارم بود که به ارمغان زنگ م ی دفعه

 داد . دو دفعه هم به یو جوابش رو نم زد

 نگرفته یزنگ زده بود و بازم جواب محسن

 داشت کنترل خودش رو از گهی. د بود

 . داد یم دست

  

 به افشار ینگاه یدود ی شهیپس ش از

 ستادهیدورتر ازش ا یکه چند قدم انداخت

 یزد . فور یهدف قدم م یو ب بود

 ادهیانداخت و پ بشیج یرو تو لشیموبا

 . شد



 به طرفش ... فراز با گام دیچرخ افشار

 بلند خودشو به اون رسوند و مقابلش یها

 . ستادیا

 !؟ یندار یاز ارمغان خبر -

  

 : گفت افشار

 یبا هم ... همه چ میزن یحرف م یتلفن -

 ! ! خانمت هم خوبه خوبه

 ... پس چرا جوابِ  دیکش ینفس تند فراز

 داد ؟ یاونو نم تلفنِ 

 کنن ؟ یمرخصش م -

  



 صشهیترخ یآره ... پدرش دنبال کارها -

! 

 !پدرش ؟ -

 قابل ریغ نِ یگفت ... انگار توه یبا لحن فراز

 بود ! احمد اومده بود دهیشن یشیبخشا

 بشه ؟! حتما   یسر آرام ... که چ یباال

 یهم قرار بود آرامو ببره خونه  بعدش

 ... ! ... که فراز محال بود بذاره خودش

 !بهش خبر داده بود ؟ یک اصل  

  

 . به جوش اومد خونش

 !به اونا خبر داده ؟! ارمغان ؟ یک -



 افشار درهم فرو رفته ... حوصله ی چهره

 . رو نداشت دیجد یباز کی ی

 یم دیفراز ! پدر و مادرش با الیخ یب -

 ! دنیفهم

  

 ؟ بعدم قراره آرامو با یبعدش چ -

 !ببرن ؟ خودشون

 !به نظرت حق ندارن ؟ -

 ده یارمغان جواب منو نم نیهم یبرا -

 !؟

 افشار رو چرخوند ... برگشت سمت از

 : . افشار دنبالش راه افتاد نشیماش



  

 خونه یآرامو برگردون نکهیامشب بحث ا -

 یاست ! بذار چند روز دهیفا یبحث ب هی ،

 یتون یحال خودش باشه ... بعد م به

 ! یکن آرومش

 . در دیشن یاونو نم یانگار صدا فراز

 داشبورد ، ماسک یباز کرد و از تو نویماش

 جور مواقع نیا شهیرو که هم یدار لتریف

 اومد برداشت و به صورتش یکمکش م به

 . زد

  

#۵۷۴ 



 ... از سر عقل آوردن اون دیناام افشار

 در آورد و تند بشیج یرو از تو لشیموبا

 یگرفت . فراز با قدم ها یتند شماره ا و

 عبور کرد و خودش ابونیاز عرض خ بلند

 . رسوند مارستانیبه ب رو

 ، دیمحوطه بود ... محسن رو د یتو هنوز

 بخش اورژانس یا شهیش یاز درها که

 کرد و به طرفش اومد . حتما  افشار عبور

  

 خبر داده بود . فراز از خشم دندون بهش

 گرانید نکهیکرد ... متنفر بود از ا قروچه

 کردند ، انگار یباهاش رفتار م یجور کی



 ! بود یروان ضیمر کی

 قراره جلومو ایبه استقبالم  یاومد -

 !؟ یریبگ

 محسن رو به باال انحنا یابرو یلنگه  کی

 ... فاصله اش رو با فراز حفظ کرد و گرفت

 : گفت

  

 خودتو شتریهم ب نیاز ا یخوا یاگه م -

 ... بفرما ! من یچشم دختره بنداز از

 ! رمیگ ینم جلوتو

 یو به حالت دیخودش رو کنار کش و

 تخت یو پر اغراق ... دستش رو رو شینما



 . اش گذاشت نهیس

  

 از کنارش عبور کرد و مصمم به فراز

 . اورژانس راه افتاد یدر ورود سمت

 . دنبالش رفت و بازوش رو گرفت محسن

 ینطوریا یر ی؟! ... کجا م یر یکجا م -

 ... !ستبر و گردِن کلفت ؟ ی نهیس با

 ننه باباش ؟! ... به شیپ یآبرو دار یلیخ

 ! ازشون کشمیتو خجالت م یمن جا قرآن

 صورت محسن ... گفت یبراق شده تو فراز

: 

  



 ! ره ها یباهاشون نم -

 !چرا اونوقت ؟ -

 یاز شدت خشم سکوت کرد ... نم فراز

 کرد یرو که احساس م یزیاون چ تونست

 یبفهمونه . اون درد گرانیبا کلمات به د ،

 یتنش موج م یدر تک تک سلول ها که

 که داشت یزی... اون احساِس نفرت انگ زد

 . ... کرد یاش م خفه

  

 یبود و در سکوت به چشم ها ساکت

 یکرد ... که درها ینگاه م محسن

 رونیاورژانس باز شدند و احمد ب کیاتومات



 . همزمان فراز و محسن به طرفش اومد

 . چرخوندن سر

 یمخصوِص صندل یِ مانیاز رمِپ س احمد

 اومد ... نگاهش رو به نییچرخدار پا یها

 کرده رییدر وجودش تغ یزیبود . چ نییپا

  

 و درهم شکسته رتریپ یلیخ یلی... خ بود

 . ... دیرس یاز گذشته به نظر م تر

 سرش رو بلند کرد و تا چشمش کدفعهی

 . شد خکوبیبه فراز ... سر جا م خورد

 ریموهاش و ز ونیم دیکش یدست محسن

 کیاسم فراز رو زمزمه کرد ...  یلب



 یبهش اخطار داده بود که برا ییجورا

 فراز با نگاهِ  یشاخ و شونه نکشه . ول احمد

 احساسش ... انگار آماده یو ب یخیو  رهیخ

 . بود اریجنگ تمام ع کی ی

  

#۵۷۵ 

 بلند ییبه خودش اومد ... با قدم ها احمد

 : رو کم کرد ... گفت نشونیب ی فاصله

 ؟ آخه ... آخه یکش یتو ... خجالت نم -

 یکن یدختِر مظلوم من بلند م یرو دست

... 

 : رهیرو بگ ونهیکرد م یسع محسن



  

 چشم ی! جلو ایاحمد آقا ... کوتاه ب -

 ! ستیبحث و جدل ن یآدم جا نهمهیا

 دیبا یدونم ... بچه ام تا ک یآخه من نم -

 ! باباشو یرتیغ ی... تاوون بتاوون بده ؟!  ...

 تونم ! به خرخره ام ینم گهیمن ... د ...

 یبه ساز شما م دی! از روز اول نبا دهیرس

 ! دمیرقص

  

 به سمتش یشد ... قدم زیفراز ت نگاه

 : . محسن گفت برداشت

 ! احمد -



 هان ؟ نگم ؟ چرا نگم ؟! دختِر طفل -

 ... ! مارستانیب یانداخته گوشه  معصومو

 تف ای! ب رتهیغ یداِش من ... احمد ب آره

 ! صورتش یتو بنداز

  

 رفت یپرده به پرده داشت باال م صداش

 . شد کیبهش نزد یفراز بازم قدم ...

 مشت شده ... واقعا  داشت وسوسه دستاش

 دهانش . محسن یشد بکوبه تو یم

 . دیاونو عقب کش یگرفت و کم بازوشو

 : هوا تکون داد یدستش رو تو احمد

 ی! آزادش م رمیگ یطلقشو ازت م -



 ! ینیب ی! حاال م کنم

  

 براق ندفعهیفراز به جوش اومده ... ا خونِ 

 : صورِت احمد یتو شد

 حرفو نی! بفهمم ا یکن یم جایتو ب -

 ... یدهِن آرام انداخت یتو

 : حرفش ونیم دیپر احمد

 ی؟ م یزن ی، هان ؟ م یکن یم کاریچ -

 ؟! بکش فراز خان ... از شما همه یکش

 ! ادیبر م یچ

  

 زد ... که یهنوز داشت حرف م احمد



 به زوِر بدِن منقبض شده از خشم محسن

 و اونو به سمت دیرو عقب کش فراز

 : کرد . گفت تیهدا یمکتین

 ! خرابتر نکن نیفراز ... از ا نجایا نیبش -

 بذار نی! بش ستیحرفا ن نیاحمد مال ا ...

 ! کارمو بکنم من

  

 فراز یشونه ها یرو رو رومندشین یدستا

 مکتین یو اونو مجبور کرد رو گذاشت

 توان گهیکرد د ی. فراز حس م نهیبش

 نداره ... فقط سرش رو باال گرفت و مقابله

 . محسن یچشم ها یشد تو رهیخ



 اش نهیس یتو یمحسن لحظه ا قلب

 فراز یخاکستر یچشم ها ی... تو دیلرز

 که دید یرو م ینگاِه ترسان و لرزان همون

 بود . ترس از رها دهیقبل هم د سالها

  

 مادرشون ی... وقت یی... ترس از تنها شدن

 . دیچپ یاتاق م یکرد و تو یرو رها م اونا

 شد و کف دستهاشو دو طرف سر فراز خم

 : ... گفت نانی، با اطم ی... قو گذاشت

 فراز ! باشه ؟! ... زنت میکن یدرستش م -

 همه یخونه ات ! اون ب میگردون یبرم رو

 میکن یم دایکه موش دوونده رو پ یزیچ



 رو درست ی! همه چ میزن یدارش م و

 ! میکن یم

  

#۵۷۶ 

 اون چشم یتو اوردیاز اون تاب ن شتریب و

 و برگشت تا دیچرخ ینگاه کنه ... فور ها

 . احمد حرف بزنه با

 ... باز شدند مارستانیب یبعد درها یقیدقا

 ریخانم ز یمل کهی، در حال رونیاومد ب آرام

 شیهمراه اطیگرفته بود و با احت بازوشو

  

 قدم فاصله پشت کیکرد . ارمغان با  یم



 . اومد یم سرشون

 سرد دخترش رو یخانم انگشتا یمل

 . کرد یم نوازش

 دلم ! برات سوپ زیخونه ... عز میر یم -

 کنم ! نازتو یم یپزم ... ازت نگه دار یم

 بغ ینجوریمگه که ا یکس یخرم ! ب یم

 !؟ یکرد

  

 یبود ... به حرف ها نیزم یآرام رو نگاه

 . داد یداد و نم یگوش م مادرش

 . خسته بود و ذهنش خسته تر جسمش

 ! به فراز شتریکرد ... ب یفکر م مدام



 کجا بود ؟ در چه حال بود ؟ ... هنوز االن

 !نه ؟ ایدوست داشت  آرامو

 پدرش و محسن رو که یبگو مگو یصدا

 که دی... سر باال برد ... . اونها رو د دیشن

 پدرش حرف شتری... ب ستادنیهم ا مقابل

  

 کرد یزد و محسن انگار تلش م یم

 . کنه آرومش

 جو ... صداشو نهیو ک نیخانم خشمگ یمل

 : کرد بلند

 جماعت بحث نی! با ا میبر ایاحمد آقا ب -

 ! خونه میبر ای... ب نکن



 همزمان ارمغان از کنارشون عبور کرد و و

 . سمت محسن رفت به

  

 آرام همراهش اوج گرفت ... و بعد نگاه

 ! دیدورتر از همه ... فرازو د یکم ناگهان

 سقوط کرد ، نفسش یانگار از بلند قلبش

 ! ایگلو حبس شد . فراز بود ... خدا ریز

 دونست چرا دلش یبود ! آرام نم خودش

 ! کنه هیخواد گر یم

  

 به اون بود ... کف رهیفراز هم خ نگاهِ 

 و از جا کتینم یرو گذاشت رو دستش



 . ومدین کینزد یشد ... ول بلند

 ی... دلش داشت تو دیآرام لرز ی چونه

 فراز ریزد ! اشک تصو یاش پر پر م نهیس

 . مقابل چشم هاش تار کرده بود رو

 ینم یبره ... ول شیخواست پ یهم م اون

 ... بودند انگار نیزم خِ ی. پاهاش م تونست

 ! به فراز رهینگاهش خ و

  

 یکردند ... انگار تو یدو بهم نگاه م هر

 یا گهید زادیآدم چیه یبزرگ نیبه ا یایدن

 ! نداشت ! فقط خودشون دو نفر وجود

 کرد ... واقعا  در اون لحظه یآرام فکر م و



 براش یتیچه اهم ایدن یآدم ها تمام

 تند و یقلبش اونطور ی؟ ... وقت داشتند

 نکهیا ی... برا دیتپ یفراز م یامان برا یب

 ... آزاد شده از قفس یو مثل کبوتر بدوه

 ! ایرو به اون برسونه و ... خدا خودش

  

 خواست ... تا یوار فرازو م وانهید دلش

 نیتا ا یزیچ چیبه ه چوقتیاز اون ه قبل

 ! نداشت اقیاشت حد

#۵۷۷ 

 نگاهشون غرق بودند که یهماغوش در

 از محسن رو برگردوند و به طرف احمد



 . و آرام رفت یمل

  

 !؟ یبابا جان ؟ بهتر یخوب -

 شتریچادرش رو ب یخانم گوشه  یمل

 و عتاب آلود دستور داد دیسرش کش یرو

: 

 ... دربست مارستانیدر ب یجلو میبر -

 ! احمد آقا می! بر میریبگ

 دیشن یم مهیکلماتشون رو نصفه و ن آرام

 احمد که کامل  مقابلش قرار گرفت و ...

  

 ... نگاهشون رو از هم پاره کرد ی رشته



 . اومد پلک بزنه ادشیتازه  آرام

 !؟ یچـ... چ -

 خانم انگشتاِن دخترش رو سفت تر یمل

 : گرفت

 ! می! بر میبر -

  

 مژه یانداخت تا کس نییسرش رو پا آرام

 ی. در محاصره  نهینم دارش رو نب یها

 محسن یچشم ها یو مادرش ... جلو پدر

 فراز ... از بیارمغان و افشار ... و نگاِه عج و

 . ... شد یرفت و سوار تاکس اونجا

*** 



 ! دید یخواب م داشت

 شده بود رونیخوابش ... تهران انگار و یتو

 ! دونست ینم جنگ بود ... زلزله بود ... !

  

 یهمه جا خراب شده بود ... همه  فقط

 آدما ی... خونه ها ... همه  ساختمونا

 . شده بودند رونیو

 یِ چادِر مشک کی.  دیدو یم نشونیب آرام

 ... شده بود یسرش بود که خاک یعرب

 ختیر یمدام م شییلخت و خرما یموها

 سرش یصورتش ... به زور چادرو رو یرو

 . انگار دنبال دیدو یداشته بود و م نگه



 ! بود یکس

  

 ! فراز -

 : دیکش یم داد

 ! فراز ! فراز -

 ! یاون شلوغ یگم کرده بود تو فرازو

 زد ... فراز یحلقش م یداشت تو قلبش

 گشت ینبود و در به در دنبالش م ششیپ

 شد یاز گلوش خارج م ینفسش به سخت .

 زده ... حس جانیبدنش منقبض و ه ...

  

 اش نهیتخت س یکرد بختک رو یم



 ! زده چمباته

#۵۷۸ 

 ... از آدما دیکش یخرابه ها سرک م یتو

 ... خواست یکرد . فرازو م یو جو م پرس

 داد یشد ! داشت جون م یخفه م داشت

! 

  

 تختخوابش ی. رو دیدفعه از خواب پر کی

 زد و نگاهِ  یشده ... نفس نفس م زیمخین

 و روشِن اتاق کیتار یبه درش رو تو در

 باز مهین یچرخوند . از پشت پنجره  یم

 . اومد یاذان م یصدا



 عرقش رو سیبدن لرزون و خ یسخت به

 . پلک هاشو واریزد به د کهیو ت دیکش باال

 هم گذاشت ... و یرو یلحظات یبرا

 . افتاد هیبه گر کدفعهی

  

 دهانش ... هق یرو گذاشت رو دستش

 کرد . زار زد ! دوست داشت خودش هق

 تونست . خم ینم یکنترل کنه ... ول رو

 متکا فشرد و باز یرو رو شیشونیو پ شد

 ی. دلش داشت تو ستیته قلبش گر از

 ! شد یاش منفجر م نهیس

 خانم یاتاقش به سرعت باز شد و مل در



 . اومد تو دیو ترس هراسون

 ! زمیآرام جان ... دخترم ! عز -

  

 خانم کنارش یکرد ... مل یم هیگر آرام

 تخت نشست و دستش رو گذاشت یرو

 . اون یکتف ها نیب

 هیدلم ... قربون اشکات بشم ! گر زیعز -

 ! یکن یم شینکن ... دلم رو ر هی! گر نکن

 رو به مادرش سشیخ یچشم ها آرام

 وارش وانهید یهق هق ها نی... ب دوخت

 : دینال ...

  



 ! مامان -

 !؟ زمیجانم عزجانم ؟  -

 گرفته بودند یخانم حالت یمل یها چشم

 ی! به سخت فتهیب هیخواست به گر یم ...

 زبونش رو گرفته بود که فرازو یجلو

 : نکنه ! آرام گفت نینفر

 ! فمی... کث یلیمن ... خ -

  

 : خانم جا خورد ... آرام ادامه داد یمل

 ... ام ! من یو لعنت فیدختِر ... کث کی -

 ! یلیآشغالم ! خ یلیخ

 افتاد که یم یاون لحظه ا ادی!  هیباز گر و



 ی... دلش م بی همه چیزفراز گفته بود  به

 ! خودش رو بکشه خواست

  

 یزیچ نیخانم خشکش زده بود ... ا یمل

 : که انتظار داشت بشنوه ... زمزه کرد نبود

 !؟ یچـ... چ -

 : باز تکرار کرد آرام

 ... حالم از یلی! خ فمیکث یلیمن خ -

 ... خوره ! من ... من یبهم م خودم

#۵۷۹ 

  

 ونیکه آرام م یتمام کلمات تب آلود از



 خانم یآورد ... مل یاش به زبون م هیگر

 خسته قا  یکه اون عم دیرس جهیبه نت تنها

 روزها دیخسته که با نقدری! ... ا است

 ! بخوابه

 صورت اشک آلودش یرو رو دستش

 : و گفت دیکش

 ! دلم زی! عز زمی... عز شیه -

  

 خانم دستش رو یکرد ... مل یهق هق آرام

 الغر و ناتواِن دخترش یشونه ها دور

 آغوشش تکون داد یبست و اونو تو حلقه

 دفاع ینوزاِد ب کی یبرا یمثل گهواره ا ...



 رفت یآرام کم کم رو به خاموش ی هیگر .

. ... 

 تا آرام دیخانم خودش رو کنار کش یمل

 نازک رو یدراز بکشه ... بعد پتو دوباره

 دخترک مرتب یتِن مچاله شده  یرو

  

 یمو یتخت و رشته  نیی. نشست پا کرد

 دهیچسب سشیخ ی قهیرو که به شق آرام

 . ، پس زد بود

 آرام جان ؟ -

 رو سشیخ یپلک ها یال یبه سخت آرام

 : خانم ادامه داد یهم باز کرد ... مل از



 !شده ؟ یچ یبهم بگ یخوا ینم -

  

 لبخند یکیخانم در تار یآرام ... مل سکوت

 . زد یتلخ

 یحرفا به زبون نم یلیعب نداره ! خ -

 نگفتن ، خودش یچیوقتا ه ی! ... بعض انی

 ! حرفه یکل

 آرام رو نوازش کرد ... و اونقدر یباز موها و

 . ... زد دهیموند تا سپ ششیپ

*** 

  

 جر و بحث مادر و پدرش یصدا رونیب از



 یآروم ول ییاومد . داشتن با صدا یم

 زدن ... البد یتند با هم حرف م یلحن

 خواستن یکردن آرام خوابه و نم یم فکر

 کنن . حتما  هم موضوع بحثشون دارشیب

 . بود فراز

 جا بلند شد و پشت در رفت ... گوشش از

 چسبوند و تلش کرد دیبه سوراخِ کل رو

 یکه به گوشش م یو ته سر یب کلمات

  

 یو مفهوم نهیرو کنار هم بچ دیرس

 . کنه دایپ براشون

 و نا ونیدر م یکیخانم رو  یمل کلمات



 : دیشن یم واضح

 یچی... آرام ه یفهم یتو االن ... نم -

 ... گه ... احترامتو نگه داشته که ینم

 ! هووف

  

 و بعد همونجا دیکش یقینفس عم آرام

 ... در نشست . خسته بود ... افسرده پشت

 رو همراهش نداشت . از فراز لشیموبا

 یب ایدن ینداشت ... و انگار از همه  یخبر

 ! بود خبر

#۵۸۰ 

 بختک چمباته زده کی نیع یبد حس



 داد یاش و آزارش م نهیتخت س یرو بود

 ! شد یداشت خفه م ...

  

 ... خودش یچرخ میجا بلند شد و با ن از

 اتاق رسوند و نگاه کرد به ی نهیبه آ رو

 یدل آزاِر رو یها هی... با اون بخ خودش

 گود افتاده و لب یو گونه ها شیشونیپ

 و زیرنگ ... چقدر رقت انگ یب یها

 . دیرس یخورده به نظر م شکست

 ! خورد یبهم م تیاز اون وضع دلش

  

 برگردوند و نهیروشو از آ یقیاخم عم با



 بلند خودش رو به در ییبا گام ها بعد

 . و از اتاقش خارج شد رسوند

 جر و بحث پدر و مادرش یصدا بلفاصله

 به یخانم دست یشد ... . مل خاموش

 ... یمصنوع یو با لبخند دیکش دامنش

 : کرد نگاهش

 مامان جون ؟ حالت خوبه ؟ یشد داریب -

 !کنه ؟ یدرد نم گهید سرت

  

 : گفت آرام

 ! خوبم -

 پدر و مادرش نیسردش رو ب نگاه



 ... بعد از کنارشون گذشت و از چرخوند

 یتازه م یخارج شد . دلش هوا سالن

 ! خواست که نفس بکشه ی... م خواست

  

 تخت یلبه  یرفت و رو اطیح یتو

 یرو یزییخنک پا ینشست . هوا مفروش

 عرق کرده اش نشست و شونه پوستِ 

 . رو لرزوند هاش

 بازوهاش چسبوند و یدست هاشو رو کف

 افتاده ... نگاهش رو دوخت نییپا یسر با

 . اطیکف ح یها کییموزا به

 کیکه فراز براش  یاومد ... از روز ادشی



 یگل فرستاده بود ... با اون نامه  جعبه

  

 یادکلنش رو م یکه بو یدارم دوستت

 گل رو یجعبه  ی. اون روز با چه نفرت داد

 ... ... و اون روز نیزم یکرد رو پرتاب

 ! دونست ینم یچیدونست ! ه ینم

 و پلک دیکش یو پر اندوه قیعم نفس

 . هم گذاشت یرو هاشو

 خودش غرق نیو سنگ زیافکاِر غم انگ یتو

 باز و بسته شدن در سالن ی... که صدا بود

  

 رضا ری. سرش رو باال برد ... ام دیشن رو



 . اطیح یبود تو اومده

 ! سردت ینشست شرتیت نی... با ا یآج -

 !شه ؟ ینم

 رو نداشت ... دلش یکس یحوصله  آرام

 رضا برگرده و اونو تنها ریخواست ام یم

 . سرش رو به چپ و راست تکون داد بذاره

. 

  

 ! عب نداره ... راحتم -

 نییرو پا یکوتاه ورود یرضا پله ها ریام

 و خودش رو به تخت رسوند . آرام اومد

 . بندازه یرو بلند نکرد تا بهش نگاه سرش



 برادرش یبلوز ورزش یِ گرما یوقت فقط

 اریاخت یشونه هاش ... ب یرو نشست

 . زد و سرش رو باال گرفت یلبخند

#۵۸۱ 

  

 یآدم بزرگا رو م ی... کارا یبزرگ شد -

 ! یکن

 هیکه با  یکنم وقت یم نیدارم تمر -

 ... رونیرفتم ب یناب دافِ 

 رضا ریآرام از پهلوش ... ام زِ یر شگونِ یو

 . دیزد و خودش رو عقب کش یغیج

 !... چته ؟ یهوو -



  

 حرف بزرگ تر از قد و قواره ات نزن ها -

! 

 یلبه  یرضا اومد و کنارش ... رو ریام

 . نشست تخت

 !که ... واقعا  چته ؟ نهیمنظورم ا -

 دور هم و نگاهش رو چوندیپ انگشتاشو

 به ادیز نکهیانداخت ... انگار از ا نییپا

 شیشونیپ یرو یها هیآرام و بخ صورت

  

 یگرفت . آرام ب یم یکنه ، حس بد نگاه

 . زد ینیلبخند غمگ اریاخت



 ! دونم ی! ... نم یچیه -

 : رضا گفت ریدونست ! ام یواقعا  هم نم و

 !؟ یخورد یشکست عشق -

 ! ییجورا هی -

  

 مدرسه گهی؟ ... سه روز د یبدتر از من -

 ... شن یباز م ها

 . رضا هم ری... ام دیخند اریاخت یب آرام

 ! ها یدیبلخره بعد از سه روز خند -

 با محبت دستش رو بلند کرد و دور آرام

 برادرش انداخت . برادر یها شونه

 هیبود ... اگر  دهیکه قد کش یتر کیکوچ



  

 شد ، قدش به آرام یبلندتر م گهید کم

 کرد تازه ی! خوب که نگاهش م دیرس یم

 تونست بفهمه چقدر بزرگ شده ... و یم

 ! و با درک و شعور دهیفهم چقدر

 ! کرد یبابت خدا رو شکر م نیا از

 ... که آدم یزندگ یهست تو ییوقتا هی -

 ! شه یگرم نم یچیبا ه دلش

  

 داد یرضا گوش م ریگفت ... ام اریاخت یب

 : آرام ادامه داد .

 دیبا شهیرضا ... آدم هم ریام یدون یم -



 کیگرم باشه ! به  یزیچ هیبه  دلش

 ینفرت واقع کیبه  یحت ای...  یواقع عشق

 یهدف ... نم کیحس انتقام !  کیبه  !

 یکه به خاطرش بخوا یزیچ هی!  دونم

 یکه آدم قلبش خال ییوقتا ی! ول یبجنگ

 ... یاز هر احساس ی... خال باشه

  

 : رضا گفت ریکرد ... . ام یمکث

 بشه یخوبه ! ... قلبت خال یلیخ نکهیا -

 یکه دلت م یبعدش با هر چ یتون یم ...

 ! یپرش کن خواد

#۵۸۲ 



 نگاهش کرد و نرم پلک زد ... خواست آرام

 یدر سالن باز شد و مل یبگه ... ول یزیچ

  

 ... به آرام ی. با نگاه اطیح یاومد تو خانم

 . مضطرب و نامطمئن یلبخند و

 !؟ یحالت خوبه مامان ؟ سر درد ندار -

 رضا فاصله گرفت و با ریاز ام یکم آرام

 ... سرش رو به چپ و راست یقیعم نفس

 . داد تکون

 ! خوبم ! ممنون -

  

 خواب یرفته بود بهت بگم ... وقت ادمی -



 ! زنگ زد سراغت رو گرفت ایمی، ک یبود

 زنه به یزنگ م یگفت سه روزه ه یم

 ! نگرانت ید ی، جوابش رو نم لتیموبا

 ! بود شده

 ؟ نجامیمن ا یبهش گفت -

 در مورد دعوات با فراز یآره آره ... ول -

 دوست نداشته دی! فکر کردم شا نگفتم

 ! بدونه یباش

  

 رو بهم ررضایگرمکِن ام یلبه ها آرام

 . تر کرد و از جا بلند شد کینزد

 یزنم بهش ، م یخب ... زنگ م یلیخ -



 یرادی! اگه از نظر شما ا نجایا ادیب گم

 ... نداره

 ! نه نجاینه نه ... ! مامان ! ا -

  

 خانم یبه مل رتیسکوت کرد و با ح آرام

 با رفت و چوقتیدوخت ... مادرش ه چشم

 . نداشت یبه خونشون مشکل ایمیک آمد

 خانم لبخند مضطرب و نامطمئنش یمل

 : تکرار کرد رو

 چند روزه همش نیگم ... ا یخب م -

 به گهید دهی! دلت پوس یخونه بود یتو

 ! دنشی! تو پاشو برو د خدا



  

 ینگفت ... مل یچیه یلحظات یبرا آرام

 : اقناع کردنش ادامه داد یبرا خانم

 ! اصل   دی... حرف بزن دیبگرد دیبا هم بر -

 حال و هوا نیاز ا کمی!  دیبخور رونیب شام

 شه یم شیمامان ! به خدا دلم ر یایب در

 ! یساکت و ناراحت نقدریا نمیب یم

 لبش رو آهسته گاز گرفت و یگوشه  آرام

 : ... گفت دیبا ترد بعد

  

 ... خب -

 ... شک به دلش افتاده بود ییجورا هی



 رفتن رونیب یمادرش و اصرارش برا لحن

 یداد . تو یبهش نم یاصل  حس خوب آرام

 گشت تا از یم یدنبال بهانه ا ذهنش

 یمل یکنه ... ول یرفتن شونه خال رونیب

 : به سرعت گفت خانم

 برو ! برو لباس بپوش ... برو یآره مامان -

 ! باش خوش

  

 یشونه  یبا گذاشتن کف دستش رو و

 . ... رو باهاش بست ی... راه هر بحث آرام

*** 

#۵۸۳ 



*** 

 بلخره به یرو ادهیپ قهیدق ستیاز ب بعد

 ! دیرس مقصد

  

 اش نهیتخت س یدستش رو رو کف

 و قیعم یکرد با نفس ها یو سع گذاشت

 . شده ، تپش قلبش رو منظم کنه کنترل

 نقدریا یشد از نظر جسم ینم باورش

 ادهیپ قهیدق ستیشده باشه که ب فیضع

 ! از پا بندازه نطوریاونو ا یرو

 برگه یکل ایمیک یمغازه  یها شهیش یرو

 یشده بود که با فونت ها دهیچسب



 روشون نوشته شده بود : حراج رنگارنگ

 ! سابقه یب

  

 رو گرفت و درو به یفلز ی رهیدستگ آرام

 کیهل داد و وارد شد . داخل بوت داخل

 سهیچند ک نیو پلوغ بود ... کف زم شلوغ

 بزرگ قرار داشت که داخلشون پر از ی

 : اومد ایمیک ینو بود . صدا یلباسها

 ! رسم خدمتتون ی... االن م دییبفرما -

 زد ... جلو رفت و دخلو دور یلبخند آرام

 مشغول چسب نیکف زم ایمی... ک زد

  



 هویزنانه بود .  شرتیت نیج کی یِ کار

 : دیاز جا پر جانیو با ه دیرو د آرام

 ! ... آرام جون ! سلم عیه -

 بغلش و گونه اش رو یتو دیرو کش آرام

 ... بعد دوباره که نگاه کرد به دیبوس

 لب هاش ی، ناگهان لبخند رو صورتش

 . ... دیماس

 ! بود دهیها رو د هیبخ رد

  

 !شده ؟ یآرام ! ... آرام چ -

 باز لبخندش رو تکرار کرد ... هر چند آرام

 . متزلزل و نامطمئن یکم نباریا



 ! گم بهت ی... م یچی! ه یچیه -

 : ... گفت دیلرز ایمیک یچشم ها مردمک

  

 !باز ... دعواتون شده ؟ فراز ... فراز زده ؟ -

 : گلوش . آرام گفت خینشست ب بغض

 شد ! هر دومون یفهمم چ یخودمم نم -

 ! میزد گند

 بلند ، کنج هیپا یصندل ینشست رو و

 ... دست هاشو به کمر زده ایمی. ک مغازه

 یکرد . پره ها ینگاه م رهیخ رهیخ بهش

 ! شد یاز شدت خشم باز و بسته م شینیب

  



 یبارش کنم ... م یزیچ هیدوست دارم  -

 کرده جایبه تو بر بخوره ! واگرنه ب ترسم

 ... که

 جمله اش رو یو ادامه  دیکش یتند نفس

 . نگفت

#۵۸۴ 

  

 پخش و پل شده لیبه وسا یاشاره ا آرام

 : کرد کیکف بوت ی

 !؟ زلزله شده ؟ نجایچه خبره ا -

 مغازه هیکنم !  یخوام اسباب کش یم -

 ... کردم دایتر پ کیش ی



 ! اومدم کمک یم یگفت یمبارکه ! م -

  

 شد شما ؟! سه روزه یهم م داتیمگه پ -

 ! یزنم ، خاموش یبهت زنگ م یه

 . باال انداخت یشونه ا آرام

 از یخبر چی! ه ستیدستم ن میگوش -

 ! ندارم یکس

 ... کرد نییسرش رو باال و پا ایمیک

 : گرفته و ناراحت بود . آرام گفت نگاهش

  

 اومدم ... ازت یخواست وقت یدلم م -



 ، یکن لیساعت تعط کیمغازه رو  بخوام

 خسته شدم نقدریا ی! ول میقدم بزن میبر

 ... که

 ! خونه میبر -

 !؟ یچ -

  

 برداشت و خم واریاش رو از د هیتک ایمیک

 دایپ شویدست فیتا از پشت دخل ، ک شد

 : . تکرار کرد کنه

 ، میما ... با هم حرف بزن یخونه  میبر -

 که اونجا رفت و آمد ی! کس میبخور شام

 ... ... فقط من و مامانم نداره



 ! مزاحم مامانت نشم آخه -

  

 چپ چپ یجور کیو  دیچرخ ایمیک

 . کرد ... که آرام به خنده افتاد نگاهش

 خب حاال ... منو نخور ! خواستم فقط -

 ! کنم تعارف

 یبزگ رو با پنجه  لونینا کی ایمیک

 که از پشت یکنار زد و همونطور کفشش

 : اومد ، گفت یم رونیب دخل

  

 خونه ! در اماکن میتعارف نکن ... بر -

 یکه دلم م یشه اونطور ینم یعموم



 ! به شوهرت فحش بدم خواد

 یبعد دست آرام رو گرفت و اونو از رو و

 . بلند کرد یصندل

*** 

 باز رو هل مهیکه با شونه اش در ن ایمیک

 شام وارد اتاقش شد ... آرام ینیو با س داد

  

 پشت تلفن چک یداشت با مامان مل هنوز

 : زد یچونه م و

 نشده به خدا ... فقط شام خونه یچیه -

 میبر یمونم ! خودت گفت یم ایمیک ی

 ... با هم میبزن دور



 رو ینیو س نیزانو زد کف زم ایمیک

 ... فرش و نگاه کرد به آرام یرو گذاشت

 بود ، در دهیتخت خوابش دراز کش یرو

  

 ... واریزده بود به د هیپاهاش رو تک کهیحال

 : انگار سر و ته شده بود ! گفت ییجورا هی

 ! یخواب یم نجایبهش بگو شب هم -

#۵۸۵ 

 : باز گفت آرام

  

 ... استیمیک لیموبا یهم شماره  نیا -

 هم نقدریبهش زنگ بزن ! ا یداشت کارم



 ! اضطراب نداشته باش یه یالک

 و مشغول پهن کردنِ  دیکش یپووف ایمیک

 . کف اتاق شد زیو تم کیکوچ ی سفره

 ایمیتماسش رو تموم کرد ... ک آرام

 : دیبهش توپ بلفاصله

 نجایشب هم ی؟ چرا نگفت یالل بود -

 !؟ یخواب یم

  

 ... تخت یو صاف نشست رو دیچرخ آرام

 : گفت

 !تو بخوابم آخه ؟ شیشب پ دیچرا با -

 ... آرام یتو از اولشم مال خودم بود -



 ! یشوهر کرد یالک

  

 ایمیبا کف پاش محکم به روِن ک آرام

 ماست یها الهیو پ دیخند ایمی... ک دیکوب

 . سفره گذاشت یرو رو

 شام کوفت کن ! بعدا  رجزاتم ایحاال ب -

 ! یخون یم

 خوش رنگ و یها یماکارون دنِ یبا د آرام

 بار بعد از نیاول یو برا دیکش یهووم لعاب

 . سفره نشست یروز ... با اشتها پا چند

 : گفت

  



 یگناه داشت مامانت ! تنها داره شام م -

 ! ششیپ میرفت ی... خب ما هم م خوره

 غصه اش رو نخور ... مامان من از -

 ! ادیبدش نم ییتنها

 ت ... خودش همباال انداخ یشونه ا آرام

 آدم خوش یلیخ ایمیدونست ماماِن ک یم

 ! چنگال رو ستین یو معاشرت اخلق

  

 نیو اول یماکارون یرشته ها نیب چوندیپ

 . دهانش گذاشت یرو تو لقمه

 ایمیسکوت ... ک قهیدو دق یکیاز  بعد

 : گفت



 هر دوتون ییجورا هیخب ... پس  -

 ! نی...دـیر

 ! شام یالل شو سر سفره  -

  

 شه ... واقعا  فراز یآرام من باورم نم یول -

 !خونه اش ؟ یرو برد دیکرده تو مج فکر

 !کنه ؟ یدر موردت فکر م ینطوریا

 یکرد ... خودش هم باورش نم یمکث آرام

 : آورد و گفت نیی! چنگال رو پا شد

 از گرانی... د ایمیهست ک ییزایچ هی -

 یشن ! ول یمتوجهش نم چوقتیه رونیب

 ! کردم یدونم ... چون با فراز زندگ یم من



 ! ستین یعیواقعا  حالش طب ییوقتا هی

  

 ... کرد یدر سکوت فقط گوش م ایمیک

 : ادامه داد آرام

 گم ؟! ... معموال   یم یچ یدون یم -

 هم ییروزا هیخوبه !  یلیخ اخلقش

 ... کنم یشه که فکر م یخوب م نقدریا

 ی! ول ستیمثل اون ن ایدن یتو یکس چیه

 یم یعصبان یجور هیهم ...  ییوقتا هی

 ! ستیکه ... اصل  انگار خودش ن شه

  

#۵۸۶ 



 : نوشابه خورد ... گفت یجرعه ا ایمیک

 ! یگ یم یفهمم چ یمن که نم -

 ی! فقط م ید ینم حیهم توض درست

 یکارت رو هی چوقتیه یروان یآدما دونم

 که روش نوشته ستیشون نصب ن نهیس

 هاشون یلیهستن ! خ یاونا روان باشه

 ! محبوبند یدارند ... حت یموجه ظاهر

 ... فراز مثل

  

 : اخم کرد آرام

 ! ستین یفراز روان -

 که فکر کنه زنش پسر آورده یوهللا آدم -



 ... خونه یتو

 الیخ یب ایمیو رک آرام ... ک رهیخ نگاه

 : و اشاره کرد به بشقاب غذا شد

  

 ! شامت رو بخور دیخب ... ببخش یلیخ -

! 

 انداخت و باز مشغول نییسرش رو پا آرام

 : گفت ایمیشام شد ... ک خوردن

 خوام ناراحتت کنم ، اصل   یبه خدا نم -

 بغل گوشت یبودم که ه یخودم کس من

 گفتم فراز خوبه و باهاش بساز و اونو یم

 ، یگ یکه تو م ینطوریا یو ... ول ببخش



 ! ارهیسرت ب ییترسم بل یم

  

 !؟ ییچه بل -

 یسرت رو با داس ندفعهیترسم ا یم -

 ! بزنه یزیچ یتبر

 : ادامه داد ایمیزد ... ک یپوزخند آرام

 کارا نیاز ا یکن ی؟! فکر م یخند یم -

 دی! شا یزیچ هیکنن ! ... اصل   ینم

 ! زنه یم شهیش

  

 . به خنده افتاد ایمی... ک دیکش یپووف آرام



 توهم زده ... دنبال اثر یگ یبابا م -

 گشته ! به خدا داره یم دیمج انگشت

 ! زنه یم شهیش

 یاز اشتها افتاده ... چنگال رو تو آرام

 و دیرها کرد . تنش رو باال کش بشقاب

 : تخت ... گفت ی هیزد به پا هیتک

  

 ... اثر ادیم شیپ یزندگ یتو ییزایچ هی -

 رواِن آدما بدتر از بمب یرو بشونیتخر

 ! اتمه

 دیننه باباش با یقبول دارم ! ول نویا -

 کردن ... نه تو ! آخه تو چه یم درستش



 ضیذهِن مر یپا دیکه با یدار یگناه

 !؟ یبسوز گهید یکی ی شده

 بود که فقط ییزایچ هیزد ...  یلبخند آرام

 تونست اونا یخودش و فراز بود . نم نیب

  

 ونیدر م یبا خانم اله ی، حت گرانیبا د رو

 بگه یتونست به کس ی. چطور م بذاره

 گند ی جهیفراز نت یو زخم ضیمر ذهنِ 

 یپدر و مادره ؟ چطور م نیهم یها یکار

 یبگه ؟! ... خودش فقط م یبه کس تونست

 یدردها کی... فقط خودش شر دونست

 ! بود فراز



#۵۸۷ 

 . ... گفت ینچ ایمیک

  

 ! بازم انگار خارج از محدوده ِزر زدم -

 ! بر خورد بهت

 : زد ینگاهش کرد و لبخند کم جون آرام

 ! نه بابا -

 ؟ ... آدم رو یخور یپس چرا شام نم -

 غذا خوردنت یگنجشک نیبا ا ید یم دق

! 

  



 از شتریندارم ! امشب هم ب لیم گهید -

 ! غذا خوردم شهیهم

 : لبخندش عمق گرفت نباریکرد ... ا یمکث

 ... ! رو اعتراف کنم یزیچ هی یول -

 ی، حالم بهتر م نمیب یکه تو رو م ییوقتا

 یکه م ییچرت و پرتا ی! ... با همه  شه

 ... یگ

  

 از خود یو لبخند دیکش یهووم ایمیک

 : زد ... گفت یراض

 هیبمون ...  نجایحاال شب هم هم -

 ... کنم که یحالت رو خوب م یجور



 ... دیخودش رو کنار کش یبلند نیبا ه و

 رو که آرام به یروفرش ییلنگه دمپا تا

 . ... پرت کرده بود ، بهش نخوره طرفش

*** 

  

 که یتشک یدوازده شب ... آرام رو ساعت

 پهن کرده بود ، دراز ایمیاتاق ک کف

 به سقف نگاه یکیاون تار ی... تو دهیکش

 اون چند شب ، یکرد . مثل همه  یم

 بود . ذهنش یاز چشماش فرار خواب

 تونست بخوابه یمشغول بود که نم اونقدر

. 



 یم ایمیخر و پف مامان ک یصدا رونیب از

 و مثل دهیبه پهلو چرخ ایمی... خوِد ک اومد

  

 بدنش رو جمع کرده بود و در ینیجن

 . ... یسبک خواب

 کنار لشیموبا نگید نگید یبا صدا هوی

 . دستش رو کورمال دی... از جا پر بالش

 کردن دایو با پ دیکنار سرش کش کورمال

 . ... لشیموبا

 ! یشربت اوغل ییشویقال یریدرد بگ یا -

 !؟ یخوایاز جوِن من م یشب چ نصف

  



 به دیچرخ ایمی... ک دیخند زیر زیر آرام

 : باز ... گفت مهین یو با پلک ها طرفش

 !هنوز ؟ یداریب -

 : . آرام گفت دیکش یا ازهیخم و

 ! بره یخوابم نم -

 !چرا ؟ -

  

 شهیچند وقته هم نیدونم ! ... ا ینم -

 دارمیصبح ب کِ یبودم ! شبا تا نزد ینطوریا

... 

 نگفت ... به یچیه ایمیک یلحظات یبرا

 که آرام فکر کرد باز هم خوابش یطور



 تشک یرو یو کم دیکش ی. آه برده

 از شیشبانه ب یها یخواب یشد ... ب جابجا

 آرومِ  یکرد ! بعد صدا یخسته اش م حد

 : دیرو شن ایمیک

  

 خوابت لیدل یکه ب ییگن شبا یم -

 هست که به ایدن یتو یکیبره ...  ینم

 ! کنه یو داره بهت فکر م دارهیتو ب خاطرِ 

#۵۸۸ 

 ... آرام مرخِ یچرخوند و نگاه کرد به ن سر

 : داد ادامه

 !کنه ؟ فراز ؟ یداره به تو فکر م یک -



  

 یِ زد که تلخ یلبخند یکیتار یتو آرام

 ... دیچش یزبونش م ریآلودش رو ز زهر

 : گفت آهسته

 کاش یکنم ... ا یبا خودم فکر م یگاه -

 ! میشد یبا هم آشنا م یا گهیمدِل د هی

 ... میدید یرو م گهیهمد یکافه ا یتو

 ستگاهیدونم ! سر ا ی... چه م ابونیخ یتو

 ! اتوبوس

  

 نی... ا ستیشروعش که دست آدم ن -

 ! دست خودته یادامه اش بد یچطور که



 : لحظه سکوت کرد ... بعد ادامه داد کی

 ؟ ... اصل   یادامه بد یقراره چطور -

 ... ... طلق ای؟ ...  یادامه بد قراره

 . لبش رو به دندون گرفت یگوشه  آرام

 دونست یداشت که نم یمشوش افکار

 به دیبا دی. شا ارهیاونا رو به زبون ب چطور

  

 چوقتیگفت که فراز ه یهم م ایمیک

 بار به کیکه  یده ... حرف ینم طلقش

 ینم گهینه ! د یگفته بود ... ول یاله خانم

 ... ! جمله پنهان بشه نیپشت ا خواست

 نیکه از ا یزیصادقانه خبر داشت چ یوقت



 ... ! ستیاز فراز ن یخواد ، دور یم یزندگ

 ! ستین گهید

 خورد به وندیکشداِر آرام ... پ سکوتِ 

 ایمی. ک ایمیک لیموبا زیو و زیو یصدا

  

 هم یحوصله پلک هاشو رو یو ب کلفه

 . فشرد

 ! درد یا -

 . لشیموبا یپِ  دیمتکا چرخ ریز دستاش

 : دیصدا خند یب آرام

 دهیحتما  ! د هیشربت اوغل ییشویقال -

 ! ... نگرانت شده یرو نداد امشیپ جواب



  

 ! مامانته -

 !ها ؟ -

 : دیرو باال کش رشینگاِه متح ایمیک

 نیشماست ! ... ا یخونه  یشماره  -

 ... شب وقت

#۵۸۹ 

  

 قلب آرام ناگهان باال رفت . از جا تپش

 رو از لیشده ... موبا زیمخیو سر جا ن دیپر

 ی. راست م دیقاپ ایمیک یانگشتا نیب

 ! خونه شون بود ی... شماره  ایمیک گفت



 الو ؟ -

 : گوشش یتو دیچیپ ررضایام یصدا

 !؟ یالو آرام ؟ سلم ! ... خواب بود -

  

 و مضطرب بود ... تپش دهیترس صداش

 . باالتر رفت یآرام حت قلب

 شده ؟ مامان خوبه ؟ یچ -

 ! حالش بد شد هویآرام ... بابا احمد ...  -

 ! درد گرفت قلبش

 : جون و ناباور زمزمه کرد یب آرام

  



 !؟ یچ -

 ! ... خواهِر آقا نجایاون خانمه اومد ا -

 ! ... بعدش که رفت ، مامانم و بابا با فراز

 ... دعوا کردن ... بعدش هم

 . زد یشدت ترس و استرس هق هق از

 شونشیپر یموها یرو دیدست کش آرام

 با ایمیشده بود . ک شیآت یتنش کوره  ...

 تلش کرد توجهش رو جلب یا سقلمه

  

 ... بود که یعصب نقدریآرام ا ی... ول کنه

 ... بود یعصب نقدریا

 !گفت بهشون ؟ یمگه ... چ -



 ارمغان باز هم دیترس ی... م دیترس یم

 باشه دهیرو به رخ پدرش کش شرط بندی داستانِ 

 : رضا پاسخ داد ریخردش کنه . ام تا

 منو از خونه یدونم ، مامان مل ینم -

 کرد ! ... االن زنگ زدن آمبوالنس رونیب

  

 ... مامان باهاش رفت ! به من گفت به اومد

 ... یخبر ندم ، ول تو

 !؟ مارستانیکدوم ب -

 رو گفت ... بعد مارستانیاسم ب ررضایام

 : داد ادامه

 آرام ؟ آره ؟! ... تو رو یایدنبال منم م -



 ! خونه نباشم ی! من تنها تو خدا

  

 هم فشرد ... حس یپلک هاشو رو آرام

 : داشت . زمزمه کرد یخفگ

 ! امیم رمیگ یاسنپ م -

 . ... تماس رو تموم کرد و

*** 

 یانداخت و اومد تو دیشب بود که کل آخر

 اطیح ی. موتورش رو گوشه  خونه

 یبه پنجره ها یدیو نگاه ناام گذاشت

 جر و بحِث فراز و یانداخت ... صدا بسته

  



 ها شهیبه ش یسیمثل توِپ تن ارمغان

 ! شد یم دهیکوب

 و سلنه سلنه راه افتاد و دیکش یهووف

 . خونه شد وارد

 و ارمغان وسط سالن مقابل هم فراز

 کردند یبودند و بلند بلند بحث م ستادهیا

 هر دو سر چرخوندند به طرف کدفعهی ...

 . محسن

  

 ... دم در کفش هاشو از پا کند محسن

 : دیپرس

 چه خبرتونه شما دو تا ؟ چتون شده باز -



 !؟

 : دیکش یزیو تنفس تند  ارمغان

 ! محسن جان ... فراز مغزش رد داده -

 ! و کامل   قطعا  

  

#۵۹۰ 

 بلند به سمت ییو با قدم ها دیچرخ بعد

 خواست از ادامه یرفت . انگار م آشپزخونه

 سرانجامش فرار کنه . محسن یبحِث ب ی

 پر سوالش رو چرخوند به سمت فراز نگاهِ 

 سیه یزخم یمار نیفراز از خشم ع ...

 . کرد یم سیه



 ... قرار بوده بره با آرام حرف بزنه -

 ! رفته نهیساعت بب میکنه منو ن شیراض

  

 یها ماتومیور دل ننه باباش ... اولت نشسته

 ! گوش داده زویهمه چ یب احمدِ 

 یدست هاشو به کمر زد و کم محسن

 . به سمت آشپزخونه دیچرخ

 !گفت احمد ؟ یم یمگه چ -

 : گوشش خیفراز ب نیخشمگ یصدا

  

 نی! ا رهیگ یگفته طلق دخترشو م -

 ... هم خانم



 : حرفش رو قطع کرد محسن

 !؟ دمیمن از تو پرس -

 یرو دیآب رو محکم کوب وانِ یل ارمغان

 کرد کنترل یکه تلش م ی... با لحن کانتر

 : باشه ، گفت شده

  

 ! یفراز جان ... دخترشون رو کتک زد -

 !ازشون ؟ یداشت یا گهید زیچ انتظار

 یکرد ... با فک زیچشم هاشو ر فراز

 : شده گفت منقبض

 ندارم ! من یمن با پدر و مادرش کار -

 رونیساعت بکش ب میگفتم آرام رو ن فقط



 ... ساعت میخونه شون ... فقط ن از

 : باز حرفش رو قطع کرد محسن

  

 ننه یآرام بدون اجازه  یفکر کرد -

 !روت ؟ یتو ندازهینگاه م باباش

 زد یعصب یفراز ... محسن پوزخند سکوت

 : مبل و ادامه داد ینشست رو ...

 یهه ! ... کار نداره با ننه باباش ! ... چ -

 ... جان ؟ یبا خودت ، حاتم یکرد فکر

 ! یبدو دیحاالها با حاال

  



 . هم فشرد یپلک هاشو رو یعصب فراز

 حرفها رو نداشت . سه روز بود نیا اعصاب

 دهیبود ... و صداشو نشن دهیآرام رو ند که

 خون به مغزش گهیکرد د ی! حس م بود

 ! رسه ینم

 : زد یلبخند تلخ و متأسف ارمغان

 فیمغرور تشر شونیمحسن جان ... ا -

 ! ! غرورشون سر به آسمون داره دارن

  

 باز حرف شرط بندیبقاِل  کیاز  ادیم زورش

 ! و جواب نده بشنوه

 ... آخه غرور دیخند کیستریخفه و ه فراز



 !براش مونده بود ؟ ی؟! ... غرور چ یچ

 یعنیزنم ،  یبا احمد الس نم نکهیا -

 !دارم ... آره ؟ غرور

#۵۹۱ 

  

 گرفت ... گفت صالیارمغان رنگ است نگاه

: 

 حرفو زدم ؟ من نیا یفراز جان ... من ک -

 ... ! با آرام یکن یصبور دیگم با یم فقط

 ... خانواده اش با

 فراز یوارد شده بود ... ول یدر دوست از

 ها رو حتینص نیا دنیشن ی حوصله



 هوا یحوصله تو ی. دستش رو ب نداشت

 . رفت اطیح یو تو دیداد و چرخ تکون

  

 گفت با ارمغان و محسن ؟ ... با یم یچ

 ... کردن یکه به غرور متهمش م یجماعت

 ! داشت جون دنید ینم شویتاب یب یول

 داد یآرام ! داشت جون م یداد از دور یم

 ! دید ینم یکس و

 لعنت شده یگشت به خونه  یبرم دیبا

 قبر براش کی یکه اون روزها اندازه  اش

 یکس چیکه ه یبود . خونه ا شده

 ! دیکش یرو نم انتظارش



  

 رونیاش داد ب نهیخسته اش رو از س نفس

 کرد ... بعد نشست یپله مکث نیاول یرو .

 یکه حس م ادیز نقدریخسته بود ... ا .

 قدم بدونِ  کی یحت گهیتونه د ینم کرد

 ! برداره آرام

 و فندکش گاریس یبسته  بشیج یتو از

 روشن کرد و کام یگاریدر آورد ... س رو

 در چیپ دِ یسف یدودها ونی. از م گرفت

  

 اطیرو دوخت به ح شی... نگاه تو خال چیپ

. 



 ! داشت ادیبود ... هنوز به  شیسال پ دو

 ! اطیح نیهم یعقد ارمغان ... تو شبِ 

 یکه م بایز نقدری... ا نشیغمگ یبایز آرام

 ! چشم هاش غرق بشه یتو تونست

 آرام رو دوست داشت ... آرام رو کم ایخدا

 کنه یتونست بدون اون زندگ ی! نم داشت

 ! دیفهم یحسش رو نم یکس چیه !

 به آسموِن بدون ستاره شب رهیخ نگاهش

 یکرد ، ول یاش مبغض داشت خفه  ...

 نکردنش هیگر نیگرفت . ا یاش نم هیگر

 ! بود شیاز غرورش نبود ... از بدبخت هم

 فراز نهیکجا بود ؟ ... کجا بود که بب آرام



 ... کرده بود ؟ کسانیچطور با خاک  رو

  

 ... بعد دیباز شدِن در سالن رو شن یصدا

 . محسن رو نیسنگ یقدم ها یصدا

 دهیبهت نرس نتیفراز ! هروئ یگیج -

 !روز ! ها ؟ سه

 گارشیاز س یکرده بود . فراز کام یشوخ

 ... گاریسرخِ س ِش یبه آت رهیو خ گرفت

 بعد محسن ی هیزد . چند ثان یپوزخند

 . مرمر نشست یپله  یرو کنارش

  

 گهیباشه واست ... که د یدرس عبرت -



 ! یاضافه نکن غلط

 ینگفت . محسن کم یچیباز هم ه فراز

 : به طرفش دیچرخ

 یخوا یبفهم ! اگه آرامو م نویفراز ... ا -

 رو یکوفت یِ زندگ نیا یخوا یاگه م ...

 رو ییزایچ هی دی... با یادامه بد باهاش

 یکن یکار دی! با نتونیچال بشه ب یبذار

  

 بره ادشیو شرط بندی ی هیبره ! قض ادشی که

 ادشی یبا کوبوندن باباش ، ه نکهینه ا ...

 ! یاریب

 یخوام احمدو بکوبم ! واقعا  نم یمن نم -



 ... ! فقط خوام

 لترِ یو ف دیکش یقیکرد ... آه عم سکوت

 ینارنج شیانداخت . آت اطیکف ح گارویس

 و بعد دیدرخش یها لحظه ا کییموزا یرو

 : شد . محسن گفت خاموش

  

 بهت بگم ... حالت یزیچ هیحاال بذار  -

 ... بشه ! راجع به اون نامه عوض

 . محسن یچشم ها یفراز نشست تو نگاه

 !؟ یچ -

 که خودت ی! ... همون هیکار ک دمیفهم -

 ! یگفت اول



  

 !کامران ؟ -

#۵۹۲ 

 دیسرش رو تکون داد . فراز خند محسن

 شد ی. باورش نم کیستریکوتاه و ه ...

 ادیز نقدریباشه ... ا ریحق نقدریا کامران

 ... کاغذ کهیت کیبخواد با  که

 : گفت محسن

  

 ... براش ... دهنش رو نمیچ یبرنامه م -

 . ... موند یباق مهیاش نصفه و ن جمله

 سالن با شتاب باز شد ... ارمغان در



 . فراز و دیپر رونینفس ب مهیو ن هراسون

 . به طرفش دنیچرخ محسن

 ... آرام زنگ زد بهم ! ... پدرش -

*** 

  

 دستش بود ... با قدم یرضا تو ریام دست

 مارستانیب یراهرو یتو یزیتند و ت یها

 زد یتند م نقدری. قلبش ا دیدو یم با  یتقر

 یخواست قفسه  یهر لحظه انگار م که

 یاش رو از هم بشکافه و جلو نهیس

 . فتهیب پاهاش

 ینشسته رو دیرو که د یمل مامان



 . زودتر دی... اضطرابش به اوج رس یمکتین

 : رضا صداش رو باال برد ریاون ، ام از

  

 ! مامان -

 به طرفشون و دیخانم چرخ یدفعه مل کی

 نگاهشون کرد . انتظارشون رو متعجب

 : ؟! آرام خودش رو بهش رسوند نداشت

 !بابا احمد حالش خوبه ؟ -

 : دیکش یخانم نفس تند یمل

  

 رضا ... جونم مرگ شده ! آخر کار ریام -

 ی؟! ... مگه نگفتم نصف شب یکرد خودتو



 !به راهش نکن ؟ زا

 که از یرضا بغ کرد ... آرام با خشونت ریام

 خانم یدونست ، به مل یم دیبع خودش

 : دیتوپ

 یخواست یگفت ؟ چرا م یم دیچرا نبا -

 !؟ یپنهان کن ازم

  

 : دیکش یخانم پووف یمل

 آد یازت بر م ی... کار یحاال که اومد -

 ؟ -

 گفت ارمغان ؟ یم یچ

 ! یچیه -



 حالش بد نقدریگفت که بابا ا یم یچ -

 !؟ شده

  

 : باال برد یخانم هم صداش رو کم یمل

 اون رینگفت ! تقص یچیگم ه یم -

 ! ستین

 : دیباز هم پرس ینیبا بدب آرام

 فراز هم اومده بود ؟ آره ؟! با بابا -

 !شد ؟ دعواش

  

 ری! تقص ومدیاستغفر هللا ... آرام ! نه ... ن -



 ! ! من با احمد جر و بحثم شد ستین اونا

 تن آرام موج یتو یبیعج یناتوان احساس

 ... دو قدم دیکش یقیزد . نفس عم یم

 نشست و مکتین یرفت و رو پساپس

 دستاش گرفت . جمجمه ونیرو م سرش

 ! خدا رو شکر یداغ شده بود ... ول اش

 ! فراز نبود ریتقص

#۵۹۳ 

  

 نزده یبود ... حرف ومدهیخونه شون ن فراز

 سر احمد یچند ماه قبل رو تو شرط بندی!  بود

 که دیترس یبود ! تمام طول راه م دهینکوب



 ! بشنوه نویا

 خانم نشست کنارش ... شروع کرد به یمل

 . بازوش نوازِش 

 !حالت خوبه ؟ -

  

 ... دمیترس یخوبم ، م -

 خانم گفت یاش رو کامل نکرد . مل جمله

: 

 ! خودش که ستیاونا ن ریبه خدا تقص -

 بود اصل  ... خواهرش هم که بود ، ومدهین

 . ... گرفت یرو از خجالت باال نم سرش

 ... مقصرم ! باهاش جر و بحث کردم من



 ! پر بود ! ... دل خودش هم پر بود دلم

  

 سرش رو باال گرفت و نگاه کرد به آرام

 : یمامان مل یخسته  یها چشم

 االن چطوره ؟ -

 خدا رو شکر ! خوبه ! امشب گفتن -

 ... باشه مارستانیب

 ... نمشیبرم بب -

  

 نیهم یخوابه ، مامان جون ! منم برا -

 ... کنار از باال سرش اومدم



 رو دوخت به نیشد و نگاه غمگش ساکت

 یکدر شده . آرام کم یها کییموزا

 به طرفش ... دستش رو گذاشت دیچرخ

 . خانم یدسِت مل یرو

 !؟ یخودت چطور -

 ! خوبم -

  

 ! یستیخوب ن -

 زد ... آرام ادامه ینیخانم لبخند غمگ یمل

 : داد

 نمیب یم یوقت رهیگ یغصه ام م یلیخ -

 ! ستیخاطر من حالتون خوب ن به



 ! میما تو رو بدبخت کرد -

  

 خانم درهم شکست یمل یگلو یتو بغض

. ... 

 ! نگو ینطوریا -

 ... دمیند میاز زندگ یریمن خودم خ -

 احمد بهم یخونه  یو پنج سال تو ستیب

 شد ! رفتارش تند بود ... دست یحرمت یب

 بود که نیا میداشت ! ... همه دلخوش بزن

 ! یکن یدرست زندگ تو

  

#۵۹۴ 



 کیبه مادرش نزد شتریخودش رو ب آرام

 : ... گفت کرد

 به ی! ول یگ یم یدونم چ یمامان ... م -

 ... خدا

 یخانم با چشم ها یکرد ... مل یمکث

 شده نگاه کرد بهش و منتظر ادامه سیخ

 : جمله اش ... آرام ادامه داد ی

  

 ... شده یفهمم چ یخودم هم نم -

 فراز ... خوبه ! باور کن ... بهت ی! ول جمیگ

 که مارستانیب یتو ادتهینگفته ! ...  دروغ

 !بهت گفته منو دوست داره ؟ ی، گفت بودم



 . به دیخسته اش کش یخانم هووم یمل

 یزیتر از اون چ نیتر و اندوهگسرد نظر

 کم جون ، یشعله ها نیکه با ا دیرس یم

 زد هیگرم بشه . پس سرش رو تک روحش

  

 بسته ... زمزمه یو با چشم ها وارید به

 : کرد

 خواد یکنه ! ... سرم م یسرم درد م -

 ! یخودیفکِر ب نهمهیاز ا بترکه

 حرکت ... انگار یبعد اونقدر ساکت و ب و

 . خوابش برده بود که

 سر چرخوند و با نگاهش به دنبال آرام



 یکه چند قدم دیرضا گشت ... اونو د ریام

  

 زده بود . از هیتک واریازشون ، به د دورتر

 بلند شد و به طرفش رفت ... صداش جا

 : کرد

 ! رضا ریام -

 به طرفش ... آرام دیچرخ ررضایام سر

 : ستادیا مقابلش

 دور و اطراف ... از نیرم هم یمن م -

 . رمی، مسکن بگ یمامان مل یبرا داروخونه

  

 یداشته باش ... خب ؟ ... زود برم هواشو



 ! گردم

 هیرضا سرش رو تکون داد و بعد تک ریام

 برداشت و به طرف مامان واریرو از د اش

 ... راه افتاد یقیرفت . آرام با نفس عم یمل

 . مارستانیب یسمت درب خروج به

 کیبامداد نزد کیداشت به  گهید ساعت

 یتو ییشد . تک و توک آدم ها یم

  

 هنوز در رفت و آمد مارستانیب ی محوطه

 . بودند

 موهاش مرتب یرو رو اهشیشاِل س آرام

 ادهیمرتِب پ ی... و از کنار شمشادها کرد



 ... تونست انکار کنه یگذشت . نم رو

 راه رو نیکه داشت هم یاز وقت حالش

 اومد ، بهتر بود . حاال هر چند یم تازه

 یم گهید یاحمد بود ... ول یسلمت نگران

 . ماجرا نداره یتو یکه فراز نقش دونست

  

 قلبش یاز رو یچند تن یوزنه ها انگار

 . بودند برداشته

 اش گذاشت نهیتخت س یرو رو دستش

 لحظه پلک هاش رو بست و نفس کی ...

 نفش لب یکمرنگ. لبخنِد  دیکش یقیعم

 کرد ... خدا رو یبود . خدا رو شکر م هاش



 . ... کرد یته قلبش شکر م از

 که پر ییپاها یصدا دنیبعد با شن و

 زیکرد ... حواسش ت یم بشیتعق شتاب

  

 ... قلبش یتو دیخز بیغر ی. ترس شد

 لحظه قدم هاش رو سست کرد ... که کی

 . ... شد ریاس ییبازو ها ونیم ناگهان

 ! عییه -

 ... صورتش یآشنا نشست رو یدست کف

 خسته و رگدار کنار گوشش زمزمه ییصدا

 : کرد

 ! ... منم ! فراِز تو زمیمنم عز -



  

#۵۹۵ 

 بگه ... ضربان یزیچ تونستینم آرام

 دیترس یاوج گرفته بود که م نقدریا قلبش

 . صداشو بشنوه فراز

 و نگاهش رو آهسته باال دینفس کش تند

 . فراز قراریب یتا مردمک ها برد

 : دیپرس فراز

  

 !؟ یخوب -

 یها هیدستش باال رفت و انگشتانش بخ و

 . ... آرام را لمس کرد یشونیپ



 : دیپرس آرام

 ؟ یکن یم کاریچ نجایا -

 . دیلرز یم جانیاز زور ه صداش

  

 ! نمیاومدم تورو بب -

 . برم دیمن با -

 !کجا ؟ -

 براش مسکن دیمادرم سردرده ... با -

 ! رمیبگ

  

 . آرام یچشمها یباز هم نگاه کرد تو فراز



 یدرون نگاهش بود که آرام رو م یزیچ

 ی... احساس ی... شعله ا یی. گرما سوزوند

. ... 

 دست آرام رو گرفت و راه افتاد . آرام بعد

 . شد دهیدنبالش کش یقدم چند

 : دیپرس

 ؟ میریکجا م -

  

 ! ایباهام ب -

 عبور کردند و به کیتار مهین کهیراه بار از

 فراز رو نی. آرام ماش دندیرس نگیپارک

 . ... قدم سست کرد دید



 یزیچ یفراز ؟ االن وقت میریکجا م -

 ! ! مادرم تنهاست ضهی... پدرم مر ستین

 : گفت فراز

  

 ! دونمیم -

 کی... رخ به رخ آرام ...  ستادیا کدفعهی و

 هنوز مچ آرام رو گرفته بود و دستش

 یشونه  یاش نرم نشست رو گهید دست

 . اون

 یتو قهی. فقط چند دق میرینم ییجا -

 کنم ی! ... خواهش م نیکنارم بش نیماش

! 



  

#۵۹۶ 

 خواست به ینگفت . دلش م یزیچ آرام

 فکر یاز طرف یفراز گوش بده ول حرف

 . گذاشتیراحتش نم خانوادهاش

 نیو بش بود که در ماش شیش یتو هنوز

 . نییباز شد و محسن اومد پا فراز

  

 رو نشیمونده تا ماش یچند قدم باق فراز

 . کرد و آرام را پشت سرش کشوند یط

 یریمحسن ... مادر آرام سردرده ! م -

 ؟ یریمسکن بگ براش



 تکون داد دییتا یبه نشونه  یسر محسن

 . سمت آرام دیبعد نگاهش چرخ و

 ! دستپاچه شد ییجورا هی آرام

  

 ! سلم -

 یی! ابو داریسلم آرام خانوم ... مشتاق د -

 چطوره ؟ حالشون

 : پاسخ داد آرام

 ! خداروشکر ... بهترن -

 ! دیفکر کرد فراز حال پدرش رو نپرس و

  

 دور شد و فراز در نیاز ماش محسن



 . آرام باز کرد یبرا نویماش

 ! زمیآرام ... عز -

#۵۹۷ 

 بعد فراز کنارش هیسوار شد . چند ثان آرام

 ... اومد دینشون پد یب یگرفت . سکوت جا

 یبرا یگفت و آرام حرف ینم یزیچ فراز

  

 نداشت . فقط شق و رق نشسته بود گفتن

 و نگاهش به مقابل بود ... به یصندل یرو

 دو ی، رو دیپرا کیکه کنار  یو شوهر زن

 تاشو نشسته بودند و فارغ از همه یصندل

 ... ختندیر یم یاز فلسک چا زیچ



 کردیبغل زن ونگ ونگ م یکه تو ینوزاد

 رو نشونیو فراز بلخره سکوت ب ...

 . شکست

 ... ؟ یگینم یچی... چرا ه یساکت -

  

 بغض داشت ... گرفته بود ... بعد به صداش

 . دیخند یتلخ

 یگفتن باق یبرا یحرف گهیهرچند د -

 یهردومون همه چ گهی... حاال د نمونده

 ! میدونیم رو

 رخ میسر چرخوند و نگاه دوخت به ن آرام

 . اون



  

 یبگم ؟ به قول مادرم ... بعض دیبا یچ -

 ... حرفه ینگفتن ، خودش کل یچیه وقتا

 ... یخوب گوش بد اگه

 آرام ! من سکوتت رو فهممیمن نم -

 ... یخوام که حرف بزن ی! من م فهممینم

 ... خوام صداتو بشنوم ... من یم من

 لحظه مکث کرد . چقدر حرف زدن کی

 بود براش ... انگار کلمات خورده سخت

  

 یداشتند ، گلوش را خراش م شهیش

 . دادند



 یدونیم زویکه حاال همه چ دونمیمن م -

 ... کرد شهینم شیکار چیه گهیو د ...

 ؟ یچ -

 داشت ... و پلک یاز روبرو چشم بر نم فراز

 که همه عمر یی، مبادا اشکها زدینم

 . بشه ریبود از چشمانش سراز ختهینر

  

 نمونده یبراش باق یحاال هم غرور نیهم

 با یحاال هم به اندازه کاف نی... هم بود

 . شده بود کسانی خاک

#۵۹۸ 

 به چشم گرانید نکهیمن عادت دارم به ا -



 نگاه کنند ... عادت دارم که بهم یگرید

 کنم به یکنند ! ... هرچند فکر نم نیتوه

 ! از دهان تو عادت کنم دنیشن نیتوه

  

 . ... دیآرام لرز یصدا

 ! من متاسفم فراز -

 عشق من ... و بعدا   یستی! ... ن یستین -

 ی! بارها و بارها ... ول یکن یتکرارش م هم

 من طلقت نهایا یبدون ... با همه  نویا

 بدتر بشه همه نیاگه از ی! ... حت دمینم

 ... یچ

 خوام ؟ یمن گفتم طلق م -



  

 !؟ یخواینم -

 چرخوند و نگاه منتظرش رو دوخت به سر

 . به چشمهاش ... به لبهاش ... و بعد آرام

 . شیشونیپ یها هیبه بخ باز

 : گفت آرام

 ! به تو داره یبستگ نیدونم . ا ینم -

  

 : ساکت بود ... آرام ادامه داد فراز

 آدما مسئول اشتباهات پدر و مادرشون -

 مسئول اشتباهات خودشون ی. ول ستندین

 پدرتو ورشکسته یخوایچرا . فراز ... تو م ،



 ؟ یاونو بدبخت کن یخوای؟ آره ؟! م یکن

 ... ؟ یکن یخواهرت باز یبا آبرو یخوایم

 ! بزنمت خواستمیمن نم -

#۵۹۹ 

  

 . پلک زد جیگ آرام

 !؟ یچ -

 ها بود ... بعد هیبخ یفراز هنوز هم رو نگاه

 آرام قهیکنار شق یرو باال برد و مو دستش

 . لمس کرد رو

 ... بود ختهیر شهیخورده ش نیزم یرو -

 یرفتیم یداشت مینبود ، مستق حواست



  

 ... بشه یپات زخم دمی. ترس سمتشون

 عقب ! من فقط یدادم که بر هلت

 نکهی... نه ا ینینب یبیآس خواستمیم

 ! بزنمت

 ... فراز -

  

 . ... دیلرز یم صداش

 جانم ؟ -

 که یتونست بگه در لحظها یم یچ

 ... ؟ شدیبار احساساتش له م ریز داشت

 وانهید یا هیو گر خواستیم یخلوت دلش



 . باز به روبرو نگاه کرد و محسن رو وار

 . که برگشته بود دید

  

 تا احساساتش رو دیکش یقیعم نفس

 . کنه کنترل

 . برم دیمن با -

 آرام رو در آورد لیموبا بشیج یاز تو فراز

 . به طرفش گرفت و

 روشن شهی... لطفا  هم ریرو بگ لتیموبا -

 ! باش

  

 تکون داد ... بعد دستش رو جلو یسر آرام



 .رو گرفت  لشیو موبا برد

 ! مراقب خودت باش -

 ! خداحافظ -

 . ... شد ادهیپ و

  

#۶۰۰ 

 فشرد یهنوز هم گلوش رو در هم م بغض

 خودش یبود که بتونه جلو دواریام یول ،

 هیمحسن به گر یچشما شیو پ رهیبگ رو

 . فتهین

 یگفت . نه سرزنش ینم یزیهم چ محسن

 . ... یحتینه نص ...



  

 مختلف رو که یورق از مسکن ها چند

 آرام گرفت ... آرام از یبود جلو دهیخر

 . گفت دیکش رونیب یبسته نوافن نشونیب

: 

 ! متشکرم -

 کنم" محسن رو ی"خواهش م یصدا

 . باز سر چرخوند به سمت فراز و دیشن

 فرمون بود و یکه دستش رو دیدیم

  

 به رهیمسدود خ شهیاز پس ش نگاهش

 . ... آرام



 زد ... بعد دستش رو یفیلبخند ضع آرام

 تکون داد یبرد و به نشونه خداحافظ باال

 : و رو به محسن گفت ...

 ! خداحافظ -

 یها نیماش یها فیرد نیو ب دیبعد دو و

 . ... شده پنهان شد پارک

*** 

  

 یگفتگو یمهمونخونه صدا یتو از

 یاز کسبه  ی... چند نفر ومدیم یمیمل

 یکیمحل که با احمد سلم و عل یمیقد

 . ادتشیآمده بودند به ع داشتن



 کرده بود و ایرو مه ییرایپذ لیوسا آرام

 سپرده بود و ررضایرو به ام یچا ینیس

 اتاقش ، شماره مطب یتو ییتنها حاال

 . گرفتیرو م یاله دکتر

  

 ! دییالو ، بفرما -

 گوشش . آرام یتو دیچیپ یمنش یصدا

 : گفت

 ری... ظهرتون بخ نزادهیسلم خانم حس -

 . هستم یمن آرام ربان !

 ؟ حال و دی، خوب یسلم خانم ربان -

 بر وفق مراده ؟ احوال



  

 . آرام شد ینقش لبها یکم رنگ لبخند

 با خانم تونمیخداروشکر ، متشکرم . م -

 صحبت کنم ؟ دکتر

 از یکی...  ریاالن متاسفانه خ -

 . تو اتاقشون هستند نشونیمراجع

 : لحظه مکث کرد ... و بعد ادامه داد کی

  

 دی؟ ... شا هیبپرسم سواللتون چ تونمیم -

 . کمکتون کنم بتونم

#۶۰۱ 



 و دست به زانو گرفت و دیکش ینفس آرام

 . لبه تختش بلند شد یرو از

 ... به هر حال با ستین یخاص زیچ -

 . صحبت کنم بهتره خودشون

  

 سرشون خلوت نیباشه پس اجازه بد -

 که تماس دمی، بهشون اطلع م بشه

 کنم ی... بعد خبرتون م دیگرفت

 : گفت آرام

 . ، پس من منتظرم یمرس -

 تماس رو تموم یکوتاه یبا خداحافظ و

 لباسش یبه لبه  ی. اون وقت دست کرد



 . و از اتاق خارج شد دیکش

  

 ی. بو ومدیگفتگو هنوز هم م یصدا

 که مهمان ها با خودشان یتازه ا یگلها

 خونه رو معّطر کرده یبودند فضا آورده

 . بود

 خونه ، از یمیقد یخاطر سبک معمار به

 و منیبه سالن نش یخونه کس مهمون

 . نداشت دید آشپزخونه

  

 یآسوده شالشو از رو یالیبا خ آرام

 . آشپزخونه رفت یبرداشت و تو موهاش



 و با ختیر یوانیل یچا کیخودش  یبرا

 . نشست زیپشت م ییشکلت کاکائو دوتا

 یلذت مشغول مزه کردن شکلت رو با

 آشپزخونه یخانوم تو یبود که مل زبونش

 . اومد

 . بهش لبخند زد آرام

  

 مامان ؟ هیچ -

 ریرو ز یخانم دو سه تا استکان خال یمل

 : آب گرفت و شست . گفت ریش

 ... زمیبر ییدوباره چا -

 ... بده من -



 . نی... تو بش خوادینم -

  

 . بعد مشغول خشک کردن استکانها شد و

 : گفت آرام

 دیباش انی. در جر رونیبرم ب دیمن شا -

 . حوصله امیمهمونخونه نم گهی... د لطفا  

 . با اون همه آدمو ندارم یخداحافظ

 ؟ یبر یخوایکجا م -

  

 دیدرمانگاه ... فکر کنم با رمیسر م هی -

 بکشن . بعد ... به هر مویشونیپ یها هیبخ

 ... حال



 . چوندیباال انداخت و بحث رو پ یا شونه

#۶۰۲ 

 مردد یشونه اش نگاه یخانوم از رو یمل

 : آرام انداخت و گفت به

  

 ؟ ی... واجبه که بر گمیم -

 !هووم ؟ -

 امیصبر کن مهمونا برن ... منم باهات م -

! 

 حرف مادرش یزد . معن یپلک جیگ آرام

 . بود دهینفهم رو

 ... خب ... من حوصلم سر رفته ! بعدشم -



  

 ... ! پسره مزاحمت بشه نیا ترسمیم -

 مارستانیب شبیکه پر دهیگفت د ررضایام

 ... یشد ادهیپ نشیماش از

 ررضاینداده بود که ام یهنوز جواب آرام

 ینیخانوم س یآشپزخونه اومد . مل یتو

 رو بهش سپرد و خودش مشغول یچا

 . سرش شد یرو یکردن چادر رنگ مرتب

 : صداش کرد آرام

  

 ! میحرف بزن نیلحظه بش هیمامان ...  -

 ... مورد فراز در



 من که قصد دخالت ندارم . ماشاال -

 هم یی! هر جا یاز همه عاقل تر خودت

 ... خب منم مادرم یبرو ، ول خوادیم دلت

 ... هم یدل نگرون ! از طرف و

 ! نی... لطفا  بش دونمیم -

  

 که ررضایکرد و بعد به ام یخانم مکث یمل

 کرد ، چشم ینگاهشون م یکنجکاو با

 . رفت یا غره

 ! کرد خیها  ییچا -

 از آشپزخونه خارج یلیم یرضا با ب ریام

 زیخانوم کنار آرام پشت م یو مل شد



 . نشست

#۶۰۳ 

  

 وانیرو خورد و ل یجرعه چا نیآخر آرام

 گذاشت . بعد به مادرش زیم یرو رو

 . زد لبخند

 خوام در مورد خودم و فراز بهت بگم یم -

 فکر یچون برام مهمه که در موردش چ ...

 . یکن یم

 کردم خوب فکر کنم ، یسع یلیمن خ -

 ... یول

  



 تونم بهت بگم که ما سر یمامان من نم -

 ی! ول تونمی... واقعا  نم میدعوا کرد یچ

 ... ! هم من ... هم فراز میمقصر هردو

 ... هم اندازه

 هم که شده باشه حق نداشت یهر چ -

 ! روت بلند کنه دست

 ! نکرده نکارویا -

  

 یشونیپ یخانوم رفت رو یگرفته مل نگاه

 . آرام

 دست مادرش یدستش رو رو آرام

 . گذاشت



 نیزم یسوءتفاهم بزرگ بود ! رو کی -

 بود ... فرازم منو هل ختهیر شهیش خورده

 نذارم ... من ه هاشیش یکه پا رو داد

 ... به هم خورد تعادلم

  

 . شده پلک زد ریخانم غافلگ یمل

 !واقعا  ؟ -

 ! اوهوم -

 بود بهمون ؟پس چرا تا حاال نگفته  -

 باال انداخت . خودش هم یشونه ا آرام

 غد و نقدریاگه فراز ا یدونست . ول ینم

 یبرا دید ینم یبود که لزوم کدندهی



  

 دیبده ، آرام با حیرو توض یزیچ گرانید

 ! چون براش مهم بود که کردیکارو م نیا

 یو پدرش در مورد اون فکر بد مادر

 . اشندبه دل نداشته ب نهیو ازش ک نکنند

 لیفکر بود که موبا یخانم هنوز تو یمل

 . ... زنگ خورد آرام

 . بود یمطب دکتر اله از

#۶۰۴ 

  

 : به سرعت جواب داد آرام

 جانم ؟ -



 . من گفتم به دکتر یسلم خانم ربان -

 ... گفتن اگه یکه شما تماس گرفت یاله

 فیتشر یامکانش هست ، حضور براتون

 دیتون یبهتره ... و اگر نم ینطوری. ا دیاریب

 . دیریآخر وقت دوباره تماس بگ ،

  

 : گفت آرام

 ! امی، م ستین ینه مسئله ا -

 گهیساعت د کی! پس تا  یعال اریبس -

 ! میهست منتظرتون

 . تموم شد تماس

 فکر ینگاه کرد به مادرش که هنوز تو آرام



 یصندل ی. بهش لبخند زد ، بعد از رو بود

  

 و دیخانوم رو بوس یمل یشد ، گونه  بلند

 . رفت رونیآشپزخونه ب از

*** 

 رفت که از اتوبوس یم یکیرو به تار هوا

 رو از گوشش یهندزفر یشد و گوش ادهیپ

 . آورد در

 به یبه بدنش داد و نگاه یو قوس کش

 انداخت ... ساعت از شش لشیموبا صفحه

 . بود گذشته

  



 از طرف فراز یتماس چیبود که ه بیعج

 . نداشت

 ازش نبود ، در یخبر چیدو روز ه نیا

 کرد یفکر م گهیجور د کیکه آرام  یحال

 حال هنوز هم با نینگرانش بود و در ع .

 یبود که بخواد برا امدهیکنار ن خودش

 . قدم بشه شیپ تماس

  

 دکمه ی، رو رونیفوت کرد ب نفسشو

 میو س لیآهنگ ضربه زد و موبا استپ

 کوله اش چپوند و بیج یرو تو یهندزفر

 . سمت خونه رفت



 . جنب و جوش دم غروب رو داشت کوچه

 انداخت و طول کوچه رو نییسرشو پا آرام

 . دیکرد تا به خونه رس یط

 . انداخت و وارد شد دیکل

  

 . کرد تا االن حتما  همه مهمونا رفتند فکر

 راحت شالش رو از سر برداشت و الیخ با

 . عبور کرد اطیکنان از ح یل یل

 ؟ ی! هست یمامان ... مامان مل -

 . ... رفت و بعد سر جا خشکش زد جلو

 که واقعا   دیرو د یمهمون خونه کس یتو

 ! نداشت انتظارشو



  

 ! رو یحاتم هرمز

#۶۰۵ 

 . زد یو دستپاچه پلک ریغافلگ

 ! سلم -

 نگاهشو در اتاق چرخوند . پدرش و هرمز و

 هم نشسته کینزد یدو صندل یرو که

 شویخانم که چادر رنگ ی... و مل بودند

  

 یبود و با چهره ا دهیچیخودش پ دور

 کرد یرنگ نگاه م یالک ی... به قال یناراض

. 



 : گفت هرمز

 سلم عروس خانوم ... حالت بهتره ؟ -

 جا بلند شد و به سمت آرام رفت و با از

 گونه اش رو یدستش ... نرم رو گرفتن

 . دیبوس

  

 . خجالت زده شده بود ییجورا کی آرام

 ! ممنونم -

 اومده شیکه پ یمن در مورد مشکلت -

 نیدونستم ... فراز تازه هم ینم یزیچ

 ومدمیبه گفت ! واگرنه زودتر م امروز

 . دنتید



  

 به لب نشوند و دستشو یلبخند خجول آرام

 . دیکش رونیهرمز ب یانگشتا نیب از

 یلیخبله ، متوجهم ! ... به هر صورت  -

 ! نیاومد خوش

 : خانم گفت یمل

 برو لباستو یخوایآرام جان مامان ... م -

 ! کن عوض

  

 که به زبان یبرخلف کلمات نرم لحنش

 . بود یآورد ، دستور یم

 : گفت آرام



 ... بله چشم -

 : رو به هرمز ادامه داد و

 ! خدمتتون رسمی... م دینیبش دییبفرما -

  

 کرد مادرش از یدونست چرا حس م ینم

 و رفت دی. چرخ ومدیتعارف خوشش ن نیا

 . اتاقش پنهان شد یتو و

 یکم آورده بود . کوله اش رو رو نفس

 یانداخت و دستشو گذاشت رو تخت

 در هوی...  قیعم یاش و با نفس ها نهیس

 . خانم اومد تو یباز شد و مل اتاق

 ! یکرد ری؟ د یکجا رفته بود -



  

 ؟ نجاستیا یاز ک یحاتم یآقا -

 . با خودش گل آورده شهیم یساعت مین -

! 

 . زد یپوزخند و

#۶۰۶ 

  

 حالت یشد تو قیکرد و دق زیچشم ر آرام

 مادرش ... انگار گرفته بود ! گفت ی چهره

: 

 ؟ گهیم یحاال چ -

 تو و فراز بشه ! ... ما یاومده واسطه  -



 ! دخترمون دست خودشه یاجازه  میگفت

 : بهش زد یا انهیلبخند دلجو آرام

  

 گفته که بهت بر خورده ؟ یزیچ -

 : خانم به سرعت جواب داد یمل

 ! نه -

 ... بعد در دییهم سا یدست هاشو رو کف

 : اعتراف کرد تینها

 با زبون نکهیا ادیخوشم نم ینه ... ول -

 بزک دوزک شده بخواد یو جمله ها یباز

  

 جلوه بده ! خودشم یرو عاد یچ همه



 اتفاق نیبدونم اگه ا خوامیداره ... م دختر

 ینطوریافتاد ، هم یدختراش م یبرا

 !بود ؟ خونسرد

 مادرش رو یزد و دستها یلبخند آرام

 : و گفت گرفت

 ! من بدون اجازه دیمن یتو و بابا عشقا -

 ! کنم که ینم یشما کار ی

  

 . دیمادرش رو بوس یشونیپ یرو و

 : و گفت دیکش یخانم نفس خسته ا یمل

 ایخوب حاال لباس عوض کن ب یلیخ -

 بره . فقط منتظر خوادی... به نظرم م رونیب



 ! مونده تو

 اتاق رفت و آرام به سرعت دست به کار از

 چهار کی. لباس هاشو درآورد و تون شد

  

 و موهاشو هم به دیپوش یزیاورسا ی خونه

 . مرتب کرد . بعد از اتاق خارج شد سرعت

 که به سمت مهمون خونه یطور همون

 : دیهرمز رو شن یرفت ، صدا یم

 ه هابچ نی... ا یربان یبه هر حال آقا -

 دیتجربه هستن ! من و شما با یو ب جوان

 ! بهشون باشه که خطا نرن حواسمون

 یبا فراز نداره ... حت یمنم آرام فرق یبرا



 ... زتریعز دیحمل بر مبالغه نباشه ،شا اگه

  

 ... هرمز ستادیدر چارچوب در ا آرام

 به اون از یرو تموم کرد و با نگاه حرفش

 . بلند شد جا

 کنم . فقط با یرفع زحمت م گهیمن د -

 با آرام جان یتون چند کلمها اجازه

 . صحبت کنم یخصوص

 به صورت آرام یخانم نگاه دلواپس یمل

 زبونش رو گرفت و یجلو ی، ول انداخت

  

 نگفت . آرام به مادرش لبخند یزیچ



 انداخت ... و به هرمز یبخش نانیاطم

 : گفت

 ! دییکنم ... بفرما یخواهش م -

 رد و بدل شد و نشونیمعمول ب تعارفات

 یخانم رو که برا ی... احمد و مل هرمز

 اش بلند شده بودند ، با احترام به بدرقه

 یبرگردوند . بعد همراه آرام تو عقب

 . رفتند اطیح

  

#۶۰۷ 

 به بدن یفیخنک مهر ماه ... لرز خف یهوا

 نهیس یانداخت . دست هاشو جلو آرام



 : درهم گره زد . هرمز گفت اش

 حالت نمیب یواقعا  خوشحالم که م -

 ! خوبه

  

 اکتفا کرد ... هر دو یبه لبخند کوتاه آرام

 نشستند . هرمز ادامه داد یتخت چوب یرو

: 

 با یدونم سر چه موضوع یمن اصل  نم -

 ... فراز به من نیجر و بحث کرد هم

 نگفت ! ... فقط امروز زنگ زد و بعد یزیچ

 بافتن ... بهم سمونیآسمون و ر یکل از

 ! آرام ! باهاش حرف بزن دنِ یبرو د گفت



  

 صورتِ  یکرد ... نگاهش رو یکوتاه مکث

 رو هیزود رد بخ یلیخورد و خ یچرخ آرام

 . دیصاف اون د یشونیپ یرو

 ... و فکرش تماما   نییآرام رو به پا نگاهِ 

 خواست از هرمز یفراز بود . دلش م شیپ

 دیکش یخجالت م یرو بپرسه ، ول حالش

. 

 : باز گفت هرمز

  

 یخواد بهت بگم ... خوب کار یدلم م -

 نی! به ا یکه باهاش قهر کرد یکرد



 ها هم جوابش رو نده ! ... فراز یزود

 بفهمه دیبوده ... با ینطوریهم شهیهم

 که ازش حرف ستنیمثل من ن همه

 ! جوابش رو ندن یچیو ه بشنون

 داشت ... که لبخند به یمیطنِز مل لحنش

 کرد ... و یآرام آورد ... . بعد مکث یها لب

 ادامه یو تو دماغ نیسنگ ییبا صدا بعد

 : داد

  

 ! آد یدلم نم یول -

 یتا چشم ها دینگاهش رو باال کش آرام

 : زد ینی... هرمز لبخند غمگ اون



 آد تا قبل از ینم ادمیمن  یدون یم -

 ... ! ازم خواسته باشه یزیفراز چ نیا

 چیبچه بود ... ازم ه یوقت ی، حت چوقتیه

 نداشت ! حاال به خاطر تو یدرخواست

  

 ! رو خم کرده ... به من رو انداخته سرش

 ! بار نیاول یبرا ...

 یجلو برد و دست آرام رو که رو دست

 انگشتانش گرفت و با نیبود ، ب زانوش

 . و خواهس فشرد نانیاطم

 کنم ازت ... اجازه نده یخواهش م -

 ... سر افکنده بشم ! به خاطر من ششیپ



 ! ببخش ندفعهیا

  

#۶۰۸ 

 لبش رو گاز گرفت ... تا یگوشه  آرام

 حرف رو هم نیهم دنیانتظار شن یحدود

 یخدا م ی! بخشش فراز ! ... ول داشت

 ... که اون از فراز ناراحت نبود دونست

 ! و هراس بود میدر موردش دچار ب فقط

 زبانش مزه مزه کرد ... و ریرو ز کلمات

 : گفت

  

 ! باهاش ستمیمن ... پدر جون ... قهر ن -



 ! یهم عال یلیخ -

 ... به خودش هم ... گفتم ... من -

 ؟! چرا تو هنوز هیپس مشکلتون چ -

 ی... فراز هم اونطور یپدرت هست ی خونه

 ... گرگ زخم خورده نیع ،

  

 یچشم ها ینگاه ناراحتش رو تو آرام

 گفت یبهش م دیهرمز دوخت ... با منتظر

 ه هاکه ما ییزهایچ ی! ... در مورد همه ؟

 خودش رو به یدونست ، ول یم بود

 ! زد یم دنینفهم

 ... پدر جون ... من -



 یو چند لحظه ا دیدهانش رو فرو بلع بزاق

 ، سکوت کرد . هرمز سکوتش رو دیترد در

  

 برداشت کرد ... با یا گهید یمعنا به

 : ... گفت یگرم و پدرانه ا لبخند

 یا ژهیخواد به طوِر و یدلت م دیشا -

 !بشه ! هووم ؟ ییدلجو ازت

 ! نه -

 ... من سراپا یدار یاگر درخواست -

 فراز هستم و کامل   رِ ی! من سف گوشم

 ! رمیبگ یمیکه از جانبش هر تصم مختارم

  



 ! دمیمن ... من فهم -

 !؟ یدیرو فهم یچ -

 ! در مورد ... مادرش -

 لیحرفش بهشون تحم یکه در پِ  یسکوت

 . ... بود شده

  

 نگاه کرد به هرمز ... که یبا نگران آرام

 بود ! ... و عضلِت صورتش دهیپر رنگش

 بود که ... قلب آرام یمنقبض و سنگ چنان

 ! ترسوند یم رو

 دونه یبود ... که اون م دهیحاال فهم هرمز

! # 



۶۰۹ 

  

 اصل   دیبا عذاب وجدان فکر کرد شا آرام

 یم یزیموضوع چ نیا یدر باره  دینبا

 نداشت ینینه ! قصد عقب نش ی... ول گفت

 ... اومده بود نجایحاال که تا ا !

 گفت ؟خودش ... بهت  -

 یکه م دیفهم ینه ! ... در واقع وقت -

 ! شد وونهید ییجورا هی...  دونم

 !؟ یپس ک -

  

 ! ستیمهم ن نکهیا -



 ینگفت . از رو یچیه یلحظات یبرا هرمز

 اطیوسط ح یبلند شد و چند قدم تخت

 زد ... بعد دست هاش رو درهم گره قدم

 ... نگاهش رو دوخت به آسمون و زده

 . دیکش یدر پ یو پ قیعم یها نفس

 تر از اون قیواکنشش عم ییجورا کی

 ! کرد یبود که آرام تصور م یزیچ

  

 یتخت بلند شد و دو قدم یهم از رو آرام

 . به طرفش برداشت دیترد به

 ! خوام یپدر جون ... من معذرت م -

 یگفتم ، ول ینم یزیبهتر بود که چ دیشا



 ... و من دیدیپرس شما

 و نگاه نامفهوم و دیناگهان چرخ هرمز

 زد یرو به آرام داد ... بعد لبخند ناخواناش

 ! داد یتلخ زهر م یمزه  که

  

 ! ستیتو ن ریتقص -

 انداخت ... هرمز نیینگاهش رو پا آرام

 : داد ادامه

 آدما یبگم ؟! ... همه  دیبا یخب ... چ -

 یداشتن ! اشتباه یلغزش شونیزندگ یتو

 که با فکر کردن بهش ، یزیچ ...

 کنن ! اشتباه یرو سرزنش م خودشون



  

 بد بود که نقدریبود ! ... و ا نی... هم منم

 ! دم یبه خاطرش دارم تاوان م هنوز

 ! دیفهم یم ینگفت ... ول یزیچ آرام

 یتو یاشتباه نیچن کیهم  خودش

 که پا گذاشت یداشت ! ... شب شیزندگ

 رفت تا یو به تاالر تشیتماِم عقلن یرو

 ... ! کنه ... و بعد اون اتفاق افتاد کار

 االنش یزندگ نکهیدونست گفتن ا ینم

 هست یاشتباهشه ، حرف منصفانه ا تاوانِ 

  

 کرد یبهش فکر م یهنوز وقت ینه ... ول ای



 شد ! از یاز خشم و حقارت خفه م ،

 یم انهیکه مغزش رو مثل مور یسرزنش

 ! براش نداشت یراه فرار چی... و ه خورد

 شده بود ... که هرمز یطوالن سکوتش

 : گفت

 یکه ... من آدم بد یبدون نویخوام ا یم -

 کیعمرم تلش کردم  ی! همه  ستمین

 یپسر خوب برا کیباشم ! ...  یواقع مرد

  

 ... سهره یهمسِر خوب برا کهی...  مادرم

 یبچه هام ! ... ول یبرا یپدِر کاف کی

 تر از یقو یلیاوقات وسوسه ... خ یگاه



 ... ! کنه یما عمل م تلش

 ... مادر فراز -

 یلیخ یلینبود ! ... خ یاون هم زن بد -

 ! سر به یزندگ اقیبود ... و پر از اشت بایز

 دونه ینبود ! ... خدا م بی وجود یبود ، ول هوا

  

 یزندگ کی یتو ینه ! ... فقط اشتباه که

 ! افتاده بود که حقش نبود ریگ

#۶۱۰ 

 حس ی! ... گاه دهید بیآس یلیفراز خ -

 ... پسر بچه است کیکنم هنوز هم  یم

 ... ایبشه !  دهیداره د ازین که



 ... ! فراز یتلش کردم برا یلیمن خ -

 که فکرش رو یزیاز اون چ شتریب یلیخ

  

 که مادرم دستش رو ی! ... روز یبکن

 خونه اش ... بهم گفت ، یو آورد تو گرفت

 یراه چیکه ه یبدون دیپسر توئه ! با نیا

 ! یبارش در بر ریاز ز نکهیا یبرا یندار

 فراز ، رنج یچشما یاز نگاه کردن تو من

 ... ! کشم ی... هنوز هم رنج م دمیکش یم

 دونستم که پسرمه ! دوستش یم یول

 یخودم رو کردم برا ی! من سع داشتم

 ... واقعا   رهیمنو به عنوان پدر بپذ نکهیا



 ... اون یکردم ! ول یسع

  

 . ... هم سکوت باز

 مشوش بود ... انگار آروم یلیهرمز خ ذهن

 گذشته و حال یقرار نداشت ! ... انگار تو و

 کرد .  یرفت و آمد م مدام

 به لب یا گهیهرمز لبخند تلخ د بعد

 . ... نشوند

 ... اونفراز رو دوست داشته باش !  -

 دی؟ ... شا یدیمعروف رو شن ی جمله

  

 گهیآدِم د کیآدم ،  یعلج دردها تنها



 ! است

 بگه یزیچ گهید نکهی... و بعد بدون ا گفت

 . ... خارج شد اطیدر رو باز کرد و از ح ...

*** 

 از چهار عصر گذشته بود که یکم ساعت

 ... یزنگ رو فشرد و در انتظاِر پاسخ فراز

 درهم گره یرو به حالت رسم انگشتانش

 . زد

 یبزرگ بهش م یتند آفتاب از پنجره  نور

 دیدِر سف یو طرح بدنش رو رو دیتاب

 بود . داخل ساختمان در سکوت انداخته

 و سر یسکوت ... با شلوغ نیبود و ا محض



 به ابونیکه از خ یدرهم برهم یصدا و

 . داشت ی، تضاِد بد دیرس یم گوش

  

 ... از اون طرفِ  دیشن ییبلخره صدا بعد

 عجله و یب یقدم ها یبسته ... صدا در

 . ... باز شد ی... و بعد در یسبک

 : نقش بهش لبخند زد زیجوان و ر یزن

 خوش یلی! خ یحاتم یسلم آقا -

 ! نیاومد

 . دیخودش رو کنار کش و

  

 یوارد شد ... چهره اش تا حدود فراز



 وبود . سالِن مطب کامل  خلوت ...  عبوس

 . به استقبالش اومد یزن بعد

 ! ... من یحاتم یآقا نیخوش اومد -

 ... هستم ! ... امم یاله فرنوش

 : گفت فراز

 ! خوشوقتم -

  

 ! معارفه رو کوتاه کرد و

 زیر یکوتاه با منش ینگاه یاله دکتر

 زد یرد و بدل کرد ... و بعد لبخند نقشش

: 

 ! اتاق من یتو دییخب ... بفرما -



 ... دیغلت نییفراز باال و پا یگلو بکیس

 راحت طیمعلوم بود که در اون شرا کامل  

  

 نگفت و به سمت یزیچ ی. ول ستین

 بهش یحرکت کرد که دکتر اله یاتاق

 . ... کرده بود اشاره

 یرفت و رو یاتاق م یکه تو همزمان

 ینشست ... صدا یها م یاز صندل یکی

 : دیرو شن دکتر

 ... فکر دیکه دار یطیبه خاطر شرا -

 یکار مِ یکه در تا دیستین لیما دیشا کردم

 نیا نیهم ی! برا دیایب نجای، به ا من



  

 و مراجعه لهیکه معموال  مطب تعط ساعت

 ! ندارم ... به نظرم مناسب بود یا کننده

 از جانب فراز یلحظه منتظر پاسخ کی

 ... و چون با سکوت محضش روبرو موند

 : ... باز لبخند زد شد

 !قهوه ؟ ای دیدار لیم یچا -

 نگاه عبوسش رو بلخره متوجه اون فراز

 : کرد

  

 تا دینی! ممکنه خواهش کنم بش یچیه -

 !؟ میکن صحبت



 : پاسخ داد دکتر

 ! البته -

 کنجکاو یچشم ها یدر اتاقش رو به رو و

 با وقار طول یبست ... با قدم ها یمنش

 . نشست زیکرد و پشت م یرو ط اتاق

  

 هاش رو درهم گره زد و نگاه دوخت دست

 . ... فراز به

 مرتب ... لباس یشده ... موها ویش صورتِ 

 ! برازنده یها

 ! زد یم حدس

 به رونِ یمرد و نیتونست بفهمه که ا یم



 از اون شتریتکبرش ب یمعناست ... ول تمام

 شیکه بخواد با ظاهِر آشفته و ر هیزیچ

  

 عموم شیبودن رو به نما رونیو نی، ا بلند

 ! بگذاره

#۶۱۲ 

 !حالتون چطوره ؟ -

 پلک هاشو با انگشتانش یگوشه  فراز

 یخواب ی. اگر سر دردش رو ... ب فشرد

 از شیکه ب ییگارهایشبانه اش ، س یها

 یشد و معده دردها یمجاز دود م حد

  



 یگرفت ... م یم دهیرو ناد شیعصب

 ! بگه حالش خوبه تونست

 اومده شتونیکه آرام قبل  پ دیشما گفت -

 ؟ -

 ! بار سه

 نگفت در یزیبه من چ چوقتیو چرا ه -

 !؟ موردش

  

 باال انداخت یتفاوت شونه ا یب یاله دکتر

. 

 دادم که بهتون اطلع شنهادیبهش پ -

 حال آزادش گذاشتم که نی... و در ع بده



 ... ! کارو بکنه نیوقت دوست داره ، ا هر

 ... نظرم تا االن مطمئن نبوده به

 !؟ یچ از -

  

 با شما یواقعا  قراره در زندگ نکهیاز ا -

 ! کنه و چطور ادامه بده کاریچ

 : بست خی یفراز به طرز خطرناک نگاهِ 

 ادامه یدونه که قراره چطور یو حاال م -

 !؟ بده

 اون رو یعصب یبا دقت چهره  یاله دکتر

 : کرد برانداز



  

 ! دیگارد دار یبه نظرم ... کم -

 که دیرس یبه نظر م نیخشمگ نقدریا فراز

 بهش بده . دکتر یتونست جواب ینم یحت

 : ادامه داد یاله

 ! ... آرام به من گفته که بهیعج نیا -

 بار فکِر مراجعه به روانشناس نیاول

 ! شما بوده شنهادیپ

  

 رو نجات مونیزندگ نکهیا یبله ... برا -

 ... بدم

 !؟ دیخوا ینم نویاالن ا -



 تندخو یباز هم سکوت کرد و با نگاه فراز

 جنگ کیوارد  یتوز ... با دکتر اله نهیک و

 . شد یروان

  

 ریخودکارش رو به کاغذ ز یانتها دکتر

 ... و در سکوت اونو دیکوب یم دستش

 ! کرد یم یابیارز

 ! دیپارانوئ یکم دی، بدخواب ... شا افسرده

 ؟! ... احتمال یمرز تیاختلل شخص دچار

 کیبود ... و تماما  دسترنجِ  نیهم ادیز

 ! ناآرام یِ کودک

 یآقا دیکنم ... آرام باش یخواهش م -



 یهستم ... ول تونی! متوجِه نگران یحاتم

  

 از شما رو ییهمسرتون قصد جدا اگر

 حاذق لِ یوک کیمن به  ی، به جا داشت

 ! کرد یم مراجعه

#۶۱۳ 

 شما اومده ؟ ... و دنی... به د یچ یبرا -

 !بهتون گفته ؟ یمورد من چ در

 گفته دیهست که بخوا یخاص زیچ -

 نه ؟ ای باشه

  

 یکنم ! ول یم یآرام هر کار یمن برا -



 تونم تحمل کنم که پشت سر من ینم

 ... و نهیبچ توطئه

 روانشناس مراجعه کیشما تا حاال به  -

 ؟ دیکرد

 ! دیلطفا  سوال منو با سوال جواب ند -

  

 که همسرتون دیکردشما واقعا  فکر  -

 !رو به خونه دعوت کرده ؟ شیقبل نامزد

 ناگهان نکهیسکوت کرد ... مثل ا فراز

 اش خورده نهیس یدنده ها ریز یا ضربه

 ... زد یپلک جی، نفسش بند اومد . گ باشه

 کرد که آرام در مورد یفکرش رو هم نم و



 گفته باشه ! ... و یزیچ یماجرا به کس نیا

 ! داغ شد یبیغر یدگبدنش از شرمن تمام

 ! نه -

  

 نگاهش رو به یلحظات یبرا یاله دکتر

 . انداخت نییپا

 یفکر نیآرام گفت اون شب چن یول -

 شیپ یی! ... و تا جا دیموردش داشت در

 یاز اون مرد م یکه دنبال نشونه ا دیرفت

 ! دیگشت

 : خواست از خودش دفاع کنه فراز

  



 ... من -

 . ... ساکت شد یول

 کننده قیگرم و تشو یبا نگاه یاله دکتر

 : گفت ...

 ! ... من نیکنم ادامه بد یخواهش م -

 هستم که به حرفاتون گوش بدم و نجایا

 ! کنم کمکتون

  

 فراز به سکوتش ادامه داد ... . دکتر یول

 : گفت

 آرام در کنار یبه نظرتون ... زندگ -

 از یکه ممکنه ناگهان دچار انفجار یمرد



 و یروان یها بیهش آسبشه و ب خشم

 !بزنه ، عاقلنه است ؟ یجسم

 : کرد یاز خشم دندون قروچه ا فراز

 ! زنم ینم یبیمن به آرام آس -

  

 ! دیگم که زد یمن م ی؟! ... ول یجد -

 دیبهش وارد کرد یادیز یروان یها بیآس

 یهم ... بلخره روز یو از نظر جسم ...

 ... ! دید یخودتون رو از دست م کنترل

 ... دینباش یبه فکر چاره ا اگر

 بفهمه چقدر نکهیا یبرا یمکث کوتاه باز

 ... بذاره ریفراز تأث یبا کلماتش رو تونسته



 در چهره اش یبه جز رنج و خستگ یزیچ

 . دید ینم

  

 یآقا دیشما ترس از رها شدن دار -

 ؟ یحاتم

 سوال دومش رو یفراز ... دکتر اله سکوت

 : دیپرس

 یتونم حدس بزنم ... آدما تو یم -

 بِد مطلق ایخوِب مطلق هستن  ای ذهنتون

 کدومشون هم قابل اعتماد چیکه ه ... !

 ! ستنین

  



 یهم سکوِت کشدار فراز ... دکتر اله باز

 : گفت

 ، دی... اگه با من حرف نزن یحاتم یآقا -

 بهتون بکنم ! ... در یتونم کمک ینم

 یهمسرتون برا یخواسته  نیا کهیحال

 چند نیمشترکه ... و هم یزندگ ی ادامه

 یبه خاطرش هر کار دیقبل گفت ی لحظه

 ! دیکن یم

  

#۶۱۴ 

 فراز همچنان ادامه داشت ... تا سکوت

 به در وارد شد ، و بعد یتلنگر کوتاه نکهیا



 اتاق اومد . دکتر رو یجثه تو زیر یمنش

 یبا عذر خواه یکرد ... و خانم اله صدا

 . از اتاق خارج شد یکوتاه

 نظر عمدا  اونو ترک کرده بود تا راحت به

 ! فکر کنه یو کم باشه

  

 و نگاهش رو به دیکش یقینفس عم فراز

 . اتاق چرخوند یپنجره  سمت

 آرام به نکهیگفت ؟ ا یم دیبا یچ

 مراجعه کرده بود ، هم روانشناس

 کرد و هم نه . اگر به یم خوشحالش

 بود ، شونیو زندگ ارتباطبهبود  منظور



 یاگر نقشه ا یهم خوب بود ... ول یلیخ

 ... کار بود در

  

 گشت تا اونو یم یآرام دنبال مدرک اگر

 کنه و بتونه جدا یمعرف یو روان مجنون

 . ... بشه

 پلک یانداخت و گوشه  نییرو پا سرش

 دیبا نوک انگشتانش فشرد . نه ... نبا هاشو

 به همه نقدریا دیکرد ! نبا یفکر م بهش

 ! کرد یمسموم فکر م زیچ

 نداره ییبهش گفته بود که قصد جدا آرام

 نویهم ییجورا هیبه هرمز هم  یحت ...



  

 آرام کوچک و قشنگش دیبود ! شا گفته

 ! دوستش داشت یکم

 یشد ؟ ... آرام وقت ینه ... چطور م یول

 الماس یگردنبند زمرد و حلقه  ازش

 بود ، دوستش نداشت ... و حاال گرفته

 گرفته بود عاشقش بشه ؟! ... بعد میتصم

 وار که به شکستن وانهید یدعوا کی از

 ... !ختم شده بود ؟ سرش

  

 وار وانهیافکار د نیبه ا دی! ... نه ... نبا نه

 ... لعنت بهش که دیداد ! نبا یم دانیم



 دیرو نداشت ! نبا یزیچ چیه اقتِ یل

 ! شد یم فیکث یفکر ها نیا میتسل

 در جدال با افکارش بود که در مجدد هنوز

 : برگشت . گفت یشد و خانم اله باز

 خوام ازتون ... مجبور شدم یعذر م -

 ! بذارم تنهاتون

  

 ی. هنوز کامل  رو زشیبرگشت پشت م و

 جابجا نشده بود ... که فراز شیصندل

 : مقدمه گفت یب یلیخ

 دیدونم که ... آرام اون شب مج یمن م -

 ! بود اوردهیبه خونه ن رو



 ؟ دیکرد قیچطور ؟ تحق -

 ! نه -

  

 کوتاه دستش یلحظه  کیگفت ...  فراز

 لباسش رو ی قهیهدف  یباال برد و ب رو

 : کرد ... بعد باز ادامه داد مرتب

 ینایدورب ینکردم ... حت یکار چیه -

 بسته رو چک نکردم ! چون آرام مدار

 ... ستین دیبود که اون مج گفته

 تموم گذاشت ... . به مهیاش رو ن جمله

 . حرف زدن براش سخت بود نظر

  



 حرفو ازش قبول نیچرا همون شب ا -

 ؟ دینکرد

 ! دونم ! ... مغزم قفل بود ینم -

#۶۱۵ 

 با چشم ی... دکتر اله یطوالن یمکث باز

 یصبور و نافذ در انتظار ادامه  ییها

 کرد حاال که ی... و فراز فکر م حاتشیتوض

  

 به حرف زدن کرده ، مجبوره ادامه شروع

 . بده

 شم ! انگار یم ینطوریوقتا ا یبعض -

 ... ... انگار ستمین خودم



 . ... باز هم سکوت و

 : دیپرس یاله دکتر

 ؟ دیقبل به روانشناس مراجعه کرد -

  

 ! بله -

 !؟ جهیو نت -

 ... تالوپرامیکردن ! س یم زیدارو تجو -

 که به ییآت و آشغاال نی... هم نیتالیر

 ! دن یم همه

 کنم شما یمن فکر م ی؟ ... ول یراست -

 اجیچندان احت ییایمیش یداروها به

  



 نی! ... اگر به مشاوره تون ادامه بد دیندار

... 

 اضافه اطیلحظه مکث ... و بعد با احت کی

 : کرد

 ؟ دیادامه بد دیخوا یم -

 از همه یسرد و خال یچشم ها فراز

 داد ؟ یرو دوخت به اون . ادامه م زشیچ

 شیگشت به زندگ یالبته ! اگر آرام برم ...

  

 نفس یادامه  یگشت ، حت یو اگر برنم ...

 به نظر یمعن یهم مضحک و ب دنشیکش

 ! دیرس یم



 یصندل یدسته ها یهاش رو رو دست

 یب یلیو از جا بلند شد ... خ گذاشت

 یقصد رفتن کرده بود . حس م مقدمه

 ! تحمل اون صحبت ها رو نداره گهید کرد

 : گفت یبه دکتر اله رو

  

 دی... بهش بگ دیاگر با آرام صحبت کرد -

 ! به پاک بودنش ندارم یشک چیمن ه که

 ... ... فقط من

 ... گهیتموم د مهین یجمله  کیباز هم  و

. 

 . ... خارج شد یو از اتاق دکتر اله دیچرخ



*** 

#۶۱۶ 

  

*** 

 فوتبال برتر یبرنامه  یقیموس یصدا

 که آرام یبشقاب نیشد با آخر همراه

 . آبچکون گذاشت یو تو شست

 آب رو بست و دست هاش رو با ریش بعد

 خشک کرد و کش و کیکوچ ی حوله

 . به بدن خسته اش داد یقوس

  

 آخر یها یزکاریمشغول تم یمل مامان



 اعتراض ررضایکه به ام دیبود ... شن شب

 : کرد

 ! برو ونویزی... خاموش کن تلو گهیبسه د -

 ! بخواب

 : رضا ریخسته و خواب آلود ام یصدا و

 ! مونده گهید ی مهین کیهنوز  -

  

 یخجالت بکش ! فردا مگه مدرسه ندار -

 کلمه درس و مشق هم که از سر کی! ؟

 ... ! یننوشت شب

 بابا ! دهنمو یول کن مامان ... ا -

 ! با مدرسه یکرد سیسرو



 خنده اش گرفت از کل کل مادرش و آرام

 یحال اخم هاشو تو نی... و در ع ررضایام

 دینبا ررضایام اتی. به خاطر ادب دیکش هم

 ! داد یرو م بهش

  

 آشپزخونه خارج شد . مامانش وسط از

 ... به نیبود و خشمگ ستادهیا سالن

 چشم ررضایکرد . ام ینگاه م ررضایام

 ونیزیتلو یکرده بود به صفحه  خیم هاشو

 داشت وانمود کنه متوجه مامان یسع و

 . ستین یمل

 ... رو خاموش کرد ونیزیرفت و تلو آرام



 بلند شد ررضایاعتراض ام یصدا بلفاصله

. 

  

 دمید ی؟ ... داشتم م یکن یم کاریچ -

 ! ها

 : گفت آرام

 ! یبخواب دیساعت از دوازده گذشته ! با -

 ... آرام با دیکش یهووف بلند ررضایام

 : ادامه داد یمهربان لحن

  

 و درست رو یباش یاگه دانش آموز خوب -

 یم لی... امسال مامان برات موبا یبخون



 ! خره

 زد ... با تمسخر و یپوزخند ررضایام

 : جواب داد نیتوه

 که یآره ! مثل همون دوچرخه ا -

 ! قرار بود بخرن تابستون

  

 هراسون به مادرش نگاه کرد ... رنج آرام

 بود . قلبش دهیخانم دو یصورت مل یتو

 : درد اومد به

 ! ی... حّراِف لعنت ررضایام -

 به خودش داد ... انگار وسوسه یتکون و

 یبود جلو بره و با پشت دست تو شده



 برو ررضایبرادرش بخوابونه ! ام دهان

 گفت و بعد از جا بلند شد و راهش ییبابا

 . اتاقش رفت یو تو دیکش رو

  

 بود ... با ستادهیخانم هنوز سر جا ا یمل

 یهم ... و نگاه یقفل شده تو ییها دست

 کرد زهر کلم برادرش ی. آرام سع نیغمگ

 : رهیبگ رو

 ! دلش از کجا پره ستیمعلوم ن -

 : زد ینیخانم لبخند غمگ یمل

  

 گه مامان ... بهش قول یخب راست م -



 ! پول نداشتم بخرم یدادم ، ول دوچرخه

 ! حق داره اونم

 دونست یبود ... نم ستادهیهمونجا ا آرام

 یبه مل خواستیبگه . دلش م دیبا یچ

 یبگه که خودش امسال حتما  برا خانم

 دیترس یم یخره ، ول یم لیموبا ررضایام

 جدال با یبر بخوره . هنوز تو بهش

 : خانم گفت یبود ... که مل افکارش

  

 ! منم گلدونا رو زمیتو هم برو بخواب عز -

 ! رم بخوابم یبدم ... م آب

 ... از کنار یکوتاه رِ یبا شب بخ آرام



 . عبور کرد و به اتاقش پناه برد مادرش

#۶۱۷ 

 مهین یپنجره  نیاز ب یسرد مهرماه یهوا

 نازک ریحر یو پرده  دیوز یبه اتاق م باز

 . رقصوند یم رو

  

 قبل از یبه سمت پنجره رفت ... ول آرام

 تعلل کرد . نگاه دوخت به ی، کم بستنش

 . ... آسمون یتو مهین ماهِ 

 فراز شیفراز بود ... ذهنش پ شیپ دلش

 . ... وجودش انگار ی... همه  بود

 صحبت کرده یتلفن یبا دکتر اله امروز



 ... و دکتر بهش گفت که فراز به بود

 اومده ! آرام هر چقدر تلش کرد مطبش

  

 از صحبت هاشون یزیچ یدکتر اله ...

 : نگفت . فقط گفت بهش

 قبول کرد و امروز اومد ... خودش نکهیا -

 ! خوبه ینشونه  کی

 قلب آرام رو به آرامش زهایچ نیا یول

 در مورد یرسوند . آرام از دکتر اله ینم

 اونو چه نکهیبود ... ا دهیپرس فراز

 در موردش نکهی! ... ا دید یم یتیشخص

 یکرد ! ... و باز هم دکتر اله یم یفکر چه



  

 دادن تفره رفت . فقط میپاسخ مستق از

 : گفت

 شه ... اگه شما یحل م یهمه چ -

 و به جلسات دیمحکم باش دیریبگ میتصم

 ... بدون نوی... . فقط ا نیادامه بد مشاوره

 داینجات پ تونیزندگ یخوایواقعا  م اگه

 دشیبه ترک کردن تهد چوقتی، ه کنه

 ! نکن

  

 . رونینفس خسته اش رو فوت کرد ب آرام

 از ماه گرفت ، پنجره رو بست و به چشم



 . تختخوابش رفت سمت

 به گهیمادرش پشت در د یقدم ها یصدا

 ... احتماال اون هم دیرس ینم گوشش

 . بود تا بخوابه رفته

 ... و به دیتختخواب دراز کش یرو آرام

 لشیهر شب ، قبل از خواب ، موبا عادت

 . چک کرد رو

  

 فرستاده یپیبراش کل ایمیتلگرام ... ک در

 شروع ی. در گروه دوستانه اش بحث بود

 خواستن قرار یبود ... انگار باز هم م شده

 برن . هر رونیب یو دسته جمع بذارن



 کرده بود ... نظر شنهادیرو پ ییجا یکس

 بودند . آرام براشون دهیرو هم پرس آرام

 : فرستاد یغامیپ

 من حال و حوصله ندارم ... احتماال   -

 ! باهاتون امینم

  

 ... هیبق زیاعتراض آم یها امیپ الیخ یب و

 رو یگروه خارج شد و کانال دکتر اله از

 . کرد چک

 از دکتر یپیآخر شب کانال ، کل یدئویو

 : رو باز کرد پیبود . آرام کل یهلکوئ

 جاده ما رو از کیتنها و تنها و تنها  -



 ... بره یموجود به بهشت موعود م جهنم

 بخششه ! ... نه گذشت ! نه یجاده  اونم

 قا  یدق دی! ... آدم با ی! نه فداکار تحمل

  

 بتونه نکهیبخشه ... تا ا یرو م یچ بدونه

 دیتون یکنه ! ... اگر نم یرو خال خودش

 ! دی... بدبخت دیببخش

#۶۱۸ 

 رو بارها و بارها تماشا کرد پیاون کل آرام

 . سوخت یپلک هاش م گهیکه د نقدریا ...

 رو کنار بالشش گذاشت و یگوش یوقت

 خواب میهاشو بست و بلخره تسل چشم



 ! دید یبی... خواب عج شد

  

 یرو یخونه ا اطیح یکه تو دید خواب

 یرو تو ینشسته ... و نوزاد یصندل کی

 خودش و فراز ! ... فراز یداره ! بچه  بغلش

 مقابلش نشسته بود یصندل کی یرو هم

 ... و با حرف دندینوش یبا هم م یو چا ...

 . دندیخند یم یمعمول یها

 رو یبچه ا نکهیبود ... حس ا یبیعج حس

 بغلش گرفته بود که متعلق به یتو

 بیعج یسرخوش کیو فراز بود !  خودش

 ... تینها یب یخوشبخت کی ...



  

 وز ی... با صدا دیبعد ناگهان از خواب پر و

 . ، کنار سرش لیموبا ی برهیو وز

 خواب بود ، گیجکه هنوز  ییچشم ها با

 اسم دنیرو برداشت ... و با د یگوش

 ... ارمغان

 !الو ؟ -

 !؟ یالو ، آرام جان ! سلم ! خواب بود -

  

 خواب از گیجیارمغان ...  یآشفته  یصدا

 در یو به جاش ترس موهوم دیآرام پر سر

 . بدنش پمپاژ شد تمام



 !شده ؟ یسلم ! چ -

 میبا هم بر دیدنبالت ... با امیمن دارم م -

 ! ییجا

 !وقت شب ؟ نیا -

  

 یبدنش رو رو ینی... و بعد سنگ گفت

 انداخت و وسط تخت نشست . باز دستش

 : دیپرس

 !فراز حالش خوبه ؟ -

 داره گند یدونم ... آره ، خوبه ! ول ینم -

 ! یزنه به همه چ یم

 !؟ هیمنظورتون چ -



  

 تونست یتاب بود ... آرام م یب ارمغان

 رو از اون طرف ینیبوق کشدار ماش یصدا

 . بشنوه خط

 بهت گهیساعت د میراهم ... ن یمن تو -

 ! رسم یم

 ! دیارمغان جون ... نگرانم کرد -

  

 لطفا  آماده شو ... هر وقت بهت زنگ -

 ! رونیب ایب ی، فور زدم

 ! تماس تموم شد و

 کیمثل  یبیو غر بیعج ی دلشوره



 تمام بدن آرام رو در یمهار ناشدن گردبادِ 

 . بست خی... از ترس دست هاش  دینورد

 ! هاش به شماره افتاده بود نفس

  

 مرد یحالش خوب بود ؟! ... داشت م فراز

 ! سرش اومده باشه ییبل نکهیفکر ا از

 ۶۱۹لهشتیارد#

 فراز رو گرفت و در لیموبا یشماره  یفور

 ... بوق خورد کیصداش ...  دنیشن انتظار

 ! بوق ... سه بوق ... تا بلخره قطع شد دو

 ! دینشن یپاسخ

  



 بدتر شد ! به سرعت پتو رو از یحت حالش

 . پاهاش کنار زد و از جا برخاست یرو

 ... اتاق در کمد رو باز کرد یکیتار یتو

 برداشت و یو مانتو و شال نیج شلوار

 ... ارمغان دنیکرد و در انتظار رس تنش

 گذشت . صبر آرام به یم یبه کند قیدقا

 یداشت به سرش م گهیاومده بود . د سر

 کوچه منتظر ارمغان بمونه یکه بره تو زد

 یکال ارمغان رو سیکه همون وقت م ...

 . افتاد لشیموبا

  

 و اتاقش رو ترک دیاز جا پر یفنر مثل



 . کرد

 بود سکوت و آرامش خونه رو بهم مراقب

 که ازش یزی... در اون لحظه تنها چ زهینر

 با مادرش و ییاومد ، رو در رو ینم بر

 . اون بود یبرا طیشرا حیتوض

 اطیهاشو سر پا انداخت و از ح کفش

 . شد خارج

  

 پارک کیتار یارمغان نبش کوچه  نیماش

 کیداد . آرام  یآرام چراغ ی... برا بود

 جا یصندل یبه طرفش ... و رو دیدو نفس

 . گرفت



 ! سلم -

 ! سلم -

  

 نگاه کرد به ارمغان ... با اون شکم آرام

 پشت فرمون جا گرفته یبه سخت بزرگ

 یکیدر اون تار ی، و رنگ صورتش حت بود

 . زد یم یدیبه سف یرو هم

 شده ! دارم یچ دیکنم بگ یخواهش م -

 ! رمیم یم

 رو راه انداخت و به سرعت نیماش ارمغان

 : خلوت روند . گفت یها ابونیخ یتو

  



 دیسخته ... شا یمقدار هی حشیتوض -

 از ییزایچ هیتو مناسب نباشه که  یبرا

 یمطمئنم با خبر ی! ... ول یبدون شوهرت

 ! ترمز باشه یو ب یتونه روان یچه حد م تا

 . و ترس آرام عمق گرفت دلشوره

 ! خب -

 که چند روزه فراز و محسن نهیا هیقض -

 یازشون م یزدن ... و هر چ یم مشکوک

  

 ینم ی، جوابم رو درست و حساب دمیپرس

 یکه من م ییاز اونجا ی! ول دادن

 دونستم که ممکنه ی... و م شناسمشون



 ... رخ نده یجالب اتفاق

 از نکهیا یحرفاش افتاد ... برا ونیم یمکث

 روند ، سبقت یکه کند م ینیماش کی

 : تکرار کرد یصبر ی. آرام با ب رهیبگ

 ! خب -

  

 تو یبرا یدونن ک یفراز و محسن م -

 ! نوشته نامه

#۶۲۰ 

 نکهیا یمکث کرد ... برا یلحظه ا آرام

 . هیبشه منظور ارمغان از نامه ، چ مطمئن

 : داد حیتوض ارمغان



 که در مورد فراز و یهمون دست خط -

 ... تولدش نوشته شده ی نحوه

  

 به طرف دیآرام چرخ یشده  زیت نگاه

 : دی... پرس ارمغان

 !بوده ؟ یکار ک -

 ! فراز یکامران ... پسر عمو -

 ! اوه -

  

 تونست در یبود که آرام م یزیتنها چ نیا

 ی. خنده ا دیلحظه بگه ... و بعد خند اون

 ... انگار داشت تمام کیستریرمق و ه کم



 رو شیبهم زدِن زندگ یکامران برا تلِش 

 یگرفت . ارمغان از گوشه  یسخره م به

 : بهش انداخت ینگاه نگران چشم

 ؟ شیشناس یم -

 پدِر فراز باهاش آشنا یشب مهمون -

 ! شدم

  

 چقدر با فراز مشکل یدون یپس م -

 یرو در موردشون م ی! ... همه چ دارن

 ! یدون

 یتاب یگفت ... ارمغان با ب یهووم آرام

 : داد ادامه



 ! آوردن رشیآرام ... کامران رو امشب گ -

 ! خونه باغِ محسن کشوندنش

  

 !؟ یچ -

 یبزنن ! ول یدونم قراره چه گند ینم -

 ... گذره ... من مطمئنم یازش نم فراز

 خونش نِ یآدرنال یبود ... ول جیهنوز گ آرام

 یداشت باال م یطرز هشدار دهنده ا به

 ... فقط هیبه چ یدونست چ ی. نم رفت

 ! بکنه یکار دیکرد با یم فکر

  

 فراز ی... برا نهیبب یاگه ... اگه صدمه ا -



 ! شهیمحسن بد م و

 ممکنه ی؟! ... آرام ! حت نهیصدمه بب -

 ! رهیبم

 نفسش رو حبس کرد ... از شدت آرام

 یحالت تهوع گرفته بود . حس م ترس

 . ... ارهیخواد باال ب یم کرد

 : گفت انارمغ

  

 یکه تو یبه خاطر اتفاق یکامراِن حاتم -

 ... ! ترسه یبراش افتاده ، از سگ م یبچگ

 داره ! ... محسن هم چند ایفوب ییجورا هی

 ... ترسم که یباغ داره ! من م یتو سگ



 ... ترسم یم

 جمله اش یلحظه مکث ... بعد ادامه  کی

 رها کرد . دستش رو دراز کرد به سمت رو

 منجمد اون رو گرفت و یو انگشتا آرام

 . فشرد

  

 یکه م یهست یآرام ... تو تنها کس -

 ! نییپا یفرازو از اوج خشم بکشون یتون

 ! یکنترلش کن یتون یتو م فقط

 :�🌺�هشتیاردب

#۶۲۱ 

 دهانش و از یدستش رو گذاشت رو آرام



 . دیکش ینی، ه یترس و بدبخت سر

 . ... بسته بود خیکامل  منجمد و  ذهنش

  

 یبه چه صورت ... ول دیفهم ینم دیشا

 دونست که فراز در هنگام خشم یم نویا

 شد که دست به هر یکور و کر م آنچنان

 . زد یم یو تباه یرانیو

 یکه م یوسط نگراِن موجود بدبخت نیا

 احتماال  قراره از ترسش استفاده دونست

 از شترینگران خود فراز ب ی، بود . ول بشه

 . بود ایدر دن یزیچ هر

 یزد . هر کار یم بیبه خودش آس فراز



 یاش به خودش بر م جهیکرد ... نت یم که

  

 نیدونست که اون هم ی... و آرام م گشت

 بیآس یادیز یلیخ یهم به اندازه  حاال

 . هست دهید

 تاب یگذشت . آرام ب یم یبه کند قیدقا

 کیخلوت و تار یصبر بود ... جاده  یب و

 ... نیبوِق هشداِر سرعت ماش یصدا و

 . کرد یرو بدتر م حالش

 وقفه رفتند یکامل  ب ی قهیو پنج دق چهل

 یفرع یجاده  کیبلخره ارمغان به  تا

  



 بعد مقابل در یقی... و دقا دیچیپ کیبار

 . توقف کرد یمیخانه باغِ نسبتا  قد کی

 فراز رو نِ یماش یبدنه  یکیدر اون تار آرام

 وحشت کرد . به سرعت شتریب یو حت دید

 سنگفرش یو پا رو دیرو کش رهیدستگ

 . خونه باغ گذاشت مقابل

 وحشتناک سگ ها از داخل یعوعو یصدا

 به نیماش یاومد . نوِر چراغ ها یم باغ

  

 ... دیتاب یدر م یزنگ خورده  یها نرده

 : شد داشیاون سمت در پ یجوان پسر

 !؟ دیهست ی؟ ... شما ک هیک -



 آرام نکهیبود . قبل از ا یتهاجم لحنش

 بده ، ارمغان از پشت فرمون یپاسخ بتونه

 : اومد و به سمتشون رفت نییپا

 ! باز کن درو -

  

 : شناخت یجوون انگار ارمغان رو م پسر

 ... ... محسن خان گفتن که یول -

 خشن و دو رگه شده ییبا صدا ارمغان

 : دیکلمش دو وسط

 خراب شده رو ... واگرنه نیباز کن در ا -

 ! جمعتون کنه ادیب سیزنم پل یم زنگ

#۶۲۲ 



  

 صورت نیرو ب شیجوان نگاه ناراض پسر

 داد و از خشم فک یو آرام چرخ ارمغان

 حرف یب ی... ول دییهم سا یرو هاشو

 دیدر رو باز کرد و بعد برگشت و دو ریزنج

 رو گرانید نکهیا یباغ ... احتماال  برا ته

 . کنه خبر

 چیلیدندوناش چ کیستریاز شدت ه آرام

 کرد یخورد ... حس م یبهم م کیلیچ

 صد درجه داره قدم یمنف یسرما وسط

  

 . ارمغان مچ دستش رو گرفت و دارهیبرم



 . باغ یبا خودش کشوند تو اونو

 کهیراه بار یزیتند و ت یدو با قدم ها هر

 کردند ... هر یدرخت ها رو ط ونیم ی

 یداشتند ... صدا یکه به جلو برم یقدم

 گوششون بلندتر و یسگ ها تو یعوعو

 . شد یتر م زنده

 : شد داشیوقت محسن پ همون

  

 !... نخود هر آش ؟ یکار خودت رو کرد -

 : دیکش یزینفس تند و ت ارمغان

 مردم رو یکردم تا بچه  یولتون م -

 دیدون ی؟! ... م دیناقص کن ای؟ ...  دیبکش



 !، ابلها ؟ یچ یعنی ییربا آدم

 ؟! ... به فکر یتنه لش نیبه فکر جوِن ا -

 بهش نقدریشکمت باش که ا یتو ی بچه

 ! ادیم ایبه دن وونهی... د یداد استرس

  

 : برادرش ی نهیس یبراق شد تو ارمغان

 ! تو و فرازه یرتیهم از خوش غ نیا -

 و دستش رو دیکش یهووف بلند محسن

 بلندتر از یموهاش . ارمغان حت ونیم برد

 : زد ادیفر قبل

 یفراز دامن م یها یوونگیتو چرا به د -

 !چرا ؟ گهی؟ تو د یزن



  

 ... محسن و ارمغان یها ادیداد و فر ونیم

 شدن فاصله یکرد تا متلش یحس م آرام

 کرد یم ینداره . حس تهوع وحشتناک یا

 از حال بد درون بدنش به راه یموج ...

 . گلوش باال اومده بود یبود و تا تو افتاده

 ... هاشو دو طرف بدنش مشت کرد دست

 به جلو برداشت گهیچند قدم د دیبا ترد و

 یکه م دیکوب یتند م نقدریقلبش ا .

  

 تمام یانعکاس صداش رو تو تونست

 . ... بشنوه بدنش



 رو یزیانتها چ یاون ظلماِت ب یتو بعد

 . ... دید

 که بر پا بود ... و طرح یرنگ ینارنج ِش یآت

 و شش سگِ  بهیدو سه مرد غر بدن

 که به تنه ی... و موجود یو شکار تنومند

 . ... بسته شده بود یدرخت ی

  

 ! عیییه -

 دهانش گذاشت یکف دستاشو جلو آرام

 دید یچشم هاش از فرط وحشت تار م ...

. 

 موجود ، کامران بود ! ... کامل  از شکل اون



 یزوزه  یخارج شده ... صدا یانسان

 . دیرس یبه گوش م شیکم و ب ترسش

  

 محسن از پشت سرش یکلفه  یصدا

 : شد بلند

 نی! کارو از ا نجایآرام رو بردار و برو از ا -

 ! نکن بدتر

 تونست نفس بکشه ... از وحشت ینم آرام

 ! با تی... اون جنا دید یکه م یزیچ اون

 ... چند قدم به جلو دیلرز یکه م ییزانوها

 ، محسن گانهیب یاز مردها یکی.  برداشت

  



 به سمت آرام یصدا کرد ... و بعد سگ رو

 . پارس کرد انهیبرداشت و وحش زیخ

#۶۲۳ 

 اون سگ رو با خشونت به ریزنج یمرد

 کلفه ی... و بعد باز هم صدا دیکش عقب

 : محسن ی

  

 ! دیبر دی... بسه ! ... جمع کن گهیبسه د -

 یکی! ...  نجایجواد سگا رو دور کن از ا ...

 ! کنه دایفرازو پ بره

 و دیکه دورتر شدند ... آرام دو سگها

 رو به کامران رسوند . موجود خودش



 که زانوهاش یا دهیو ترس ی، زخم چارهیب

 شکمش ... و با پلک یبود تو دهیکش رو

 . کرد یلب ناله م ریبهم فشرده ، ز ییها

 . کنار بدِن اون روز خاک ها زانو زد آرام

  

 آقا کامران ... حالتون خوبه ؟ ... لطفا   -

 ! نیبد جوابمو

 چشم یها چهیاشک ها رو به در هجوم

 کرد . به خودش جرأت داد یحس م هاش

 اون مرد یشونه  یدستش رو رو و

 . گذاشت

 کنم ... آروم یآقا کامران خواهش م -



 ! کنم ی! خواهش م دیباش

  

 شد دهیبعد ناگهان بازوش به عقب کش و

 ! فراز اومده بود ...

 ... نجایآرام ... تو ... ا -

 یآرام رو گرفت و اونو به زور از رو یبازو

 شویاشک یبلند کرد . آرام چشم ها نیزم

 . به فراز انداخت یو نگاه تند دیکش باال

  

 یفراز ؟ ... دار یکن یم کاریچ یدار -

 !؟ یکن یم یغلط چه

 یزیچ چیه یچند لحظه ا یبرا فراز



 آرام رو رها کرد و دو قدم ی... بازو نگفت

 شده بود از ریعقب برداشت . غافلگ به

 چه دیدونست با یآرام ... نم حضور

 . نشون بده یواکنش

 گونه اش یرو دیپشت دستش رو کش آرام

 : اشک رو گرفت ... گفت یسیخ و

  

 ! ولش کن بره -

 نداد . باز ی... فراز جواب دیلرز یم صداش

 : کرد تکرار

 حاال ... بگو اونو برسونن نیهم -

 ! رهیم ی! واگرنه م مارستانیب



 از حالت مجسمه وار خودش خارج فراز

 : شد

  

 ! یبر نجایاز ا دیتو با -

 دیآرام رو گرفت و اونو کش یهم بازو باز

 کرد خودش رو یخودش ... آرام سع دنبال

 یتونست . پنجه ن یبکشه ، ول کنار

 ... دیکش نیزم یرو محکم تر رو کفشش

 رمقش رو به شونه یکرد ... مشت ب تقل

 : دیکش غی... ج دیفراز کوب ی

  

 که یکار یدون یفراز ... لعنت بهت ! م -



 !؟ هیاسمش چ یکن یم

 : عربده زد فراز

 ! زنا رو برسونه به شهر نیا یکی -

 یگردنش برجسته شده بود و تند م رگ

 ی... کف دستش داغ بود ... از خشم م زد

 به دی! آرام بازم مشتش رو کوب سوخت

 . اون ی شونه

  

#۶۲۴ 

 ! فراز ! ولش کن بره ... تو رو خدا -

 ... یروان آشغالِ 

 : دیباز هم عربده کش فراز



 ! نیحس ریام -

  

 پسر یفراز ! ... دار یکن یقتل م یدار -

 ! یکش یم عموتو

 و دیبه سمت آرام چرخ یناگهان یلیخ فراز

 : صورِت اون داد زد یتو

 کشم ... اگه بشه یآره ! آره دارم آدم م -

 ... اونو آدم گذاشت اسم

 هق زد ...  آرام

 ! ام بی همه چیزچرا ؟! ... چون  یدون یم -

 عشِق من ؟! مگه ینگفت نویبهم هم مگه

 ... !نگفت ؟ نویهم بی وجود اون



 از آرام فاصله گرفت ... با تمام وجودش باز

 : دیکش داد

  

 ام ! نه فقط اسما   بی همه چیزمن  -

 باشم ... با تماِم گوشت و پوست بی همه چیز

 ! ام بی همه چیزاستخونم  و

 و دیرو با خشونت دنبال خودش کش آرام

 رفته رو برگشت ... خودش رو به راه

 سِر بدِن درهم یرسوند و باال کامران

 : اش خم شد مچاله

  

 ؟ ... مگه یبهش نگفت نویمگه هم -



 بی همه چیز کیرفتار و منشم  یتو ینگفت

 !بهش ؟ یبه تمام معنام ؟! نگفت ی

 که ی... و لگد مارشیخونخوار و ب لحنِ 

 دردآلود یکامران کرد ... . ناله  ی حواله

 آرام ... و بعد باز هم غیج ی... صدا کامران

 . اش هیگر

 ... خوام به همه ثابت کنم یامشب م -

 ! حق با کامرانه که

  

 ... دست دیرس یبه نظر م وانهید کامل  

 رو رها کرد و چند قدم ازش فاصه آرام

 که یا بهی... رو به سه مرد غر گرفت



 : دیکش ادیبودند ، فر ستادهیباغ ا یانتها

 نجای؟ ... چرا ا یلعنت یسگا نیکجان ا -

 ؟ ستنین

 : اش به التماس افتاد هیگر ونیم آرام

  

 یمنو م یفراز ... فراز بس کن ! دار -

 ... کنم ی! ... خواهش م یترسون

 : دیخند کیستریکوتاه و ه فراز

 که عمدا  سگ یکامران به زِن من گفت -

 نکهیبه جونت ... آره ؟ ... مثل ا انداختم

 حرفت هم نیندارم ، جز به ا یا چاره

 ... ! بدم گوش



  

 یباز کرد و به حالت یهاش رو کم دست

 . ... دور خودش زد یچرخ یشینما

 مهمونِ  یبوِس خوشگِل فرانسو کی -

 ... امشب ! کامران ... کامران یمن یسگا

 ! ات خونده است فاتحه

 ی... ناله ا دیتهد نیا دنِ یبا شن کامران

 وانِ یح کی یزوزه  هیشب شتریکه ب کرد

 : بود . آرام باز هم گفت دهیکش درد

  

 یکنم ! خواهش م یفراز ... خواهش م -

 ... کنم



 ... تند نقدریکرد ... ا یم هیتند گر نقدریا

 گهیدنده هاش درد گرفته بودند . د که

 تونست احساساتش رو ینم یکلمه ا چیه

 . ... کنه انیب

 ییبه سمت فراز رفت ... با قدم ها ناگهان

 خودش هم یحت نکهی... قبل از ا زیو ت تند

 کنه ... دست هاش یم کاریداره چ بفهمه

  

 فراز حلقه زد ...  شانهدور  رو

 فراز مطلقا   یبرا زی... همه چ یلحظات یبرا

 ! ستادیحرکت باز ا از

 ... برگ ها شیسا یآدم ها ... صدا ی همه



 زمان ... و اون فقط خودش رو یحت و

 کرد  یزنده" حس م"

 ... کنم ی... آروم باش ! خواهش مفراز  -

 ! خاطر من ! به خاطِر آرامت به

  

 دیترس یحرکت بود ... م یهنوز ب فراز

 اون لحظات رو از یپلک بزنه و جادو یحت

 به ختهیآرام همچنان آو یببره . ول نیب

 . ... ستنیبود ... در حال گر گردنش

 : کرد یآرام هنوز هم تکرار م

  

 کنم ... به یخواهش مبه خاطر من ! ...  -



 ! من آروم باش خاطر

 دونست فراز به خاطرش دست به چه یم

 دونست که باز هم یزده بود ؟ م ییکارها

 ... کرد ؟ یم یخاطرش هر کار به

 نه ، فراز ... مرگ من ! مرِگ من -

 میخونه ! تو رو خدا بر میکن ... بر تمومش

 ! خونه

 مآرا یشونه  ینگفت ... از ورا یچیه فراز

 یشده بود به بدِن مچاله شده  رهیخ

 گهیبود که د بی... و براش عج کامران

 ! کرد یحس نم یخشم چیه

  



 یکه اونو از درون م یانیعص ی همه

 ! ... ناگهان سرد شده بود سوزوند

 به کامران بود ... که رهیهنوز خ نگاهش

 ازش دور شد .  یفقط کم آرام

 ؟ ... حرفام ید یبه حرف من گوش نم -

 !؟ ستیمهم ن برات

 خودش رِ ینگاه دوخت به انعکاس تصو فراز

 تینها یو تا ب سیخ یمردمک ها در

 : آرام ... مسخ شده لب زد یبایز

 ! دم یمهمه ! ... گوش م -

 خونه مون ! ... باشه ؟ ... باشه میپس بر -

 !؟ فراز



  

 ... بهش بده یتونست جواب ینم فراز

 راه گلوشو درهم فشرده و یاحساس

 . از کار انداخته بود شویصوت یتارها

 دست ونیلحظه م کیآرام رو  یها دست

 گرفت ... نگاهش هنوز هم چشم هاش

 بیدخترک رو تعق یو پر تمنا سیخ یها

 کرد ... بعد اونو همراه خودش کشوند یم

 . باغ یسمت در خروج به

  

 ... مردد به جلو برداشت یقدم محسن

 فراز رو صدا کنه و ازش در مورد خواست



 . بعد ساکت شد یبپرسه ... ول کامران

 رو ییجادو یلحظه  نیداد ا حیترج

 . زهیبهم نر نشونیب

 عبور یشن ی کهیو آرام از راه بار فراز

 ی... دست در دست هم ... از جلو کردند

 . ... کامل  دور شدند گرانید یها چشم

  

*** 

 . ... هر دو ساکت بودند ریطول مس تمام

 یدر غرق در سکوِت خودش رانندگ فراز

 رو چسبونده شیشونیکرد ... و آرام پ یم

 و با چشم نیخنِک ماش ی شهیبه ش بود



 که انگار در اونها خون لخته شده بود ییها

 . کرد یها نگاه م ابونیبه خ ...

  

 شدند ادهیو پ دندیرس نگیبه پارک یوقت

 نگفتند . فقط یزیکدوم چ چیباز هم ه ...

 . ... فراز رو گرفت یرفت و بازو شیپ آرام

 ... دست اون یدستش رو گذاشت رو فراز

 ! آرام رو دوست داشت یکینزد نیا چقدر

 دو سوار آسانسور شدند ...  هر

 . ... دندیخونه رس به

 دست فراز رو رها کنه ، نکهیبدون ا آرام

 بارنیکاناپه نشست ... ا یرفت و رو جلو



 . مقابلش زانو زد فراز

 که صورِت آرام رو با دقت ییچشم ها با

 نظر گرفته بود ...  ریز

  

 ... با دیرس یبه نظر م دهیرنگ پر آرام

 اشک هاشور یکه از شور ییها گونه

 . بودند افتاده

 ! یدست و صورتت رو بشور یبر دیبا -

 . حالت بهتر بشه دیشا ...

 : سرش رو به چپ و راست تکون داد آرام

 ! نه -

  



 !نه ؟ یچ -

 دیفرو بلع یبزاق دهانش رو به سخت آرام

 یبهش بگه که نم دیکش یخجالت م ...

 هم تنهاش قهیدق کی یبرا یحت خواد

 ! بذاره

 ! من ... خوبم -

  

 پاهاش از یو رو دیکش یقینفس عم فراز

 برخاست ... نگاه دلواپس آرام همراهش جا

 . ... شد باال دهیکش

 !؟ یر یکجا م -

 ! گردم یاالن برم -



 . ... آشپزخونه پنهان شد یرفت و تو و

#۶۲۷ 

  

 ... بعد دیکش یو اندوهبار قینفس عم آرام

 یشونیبغلش و پ یرو جمع کرد تو پاهاش

 . زانوهاش گذاشت یرو رو دردمندش

 یقیکه دقا ینیآدرنال ی انهیوحش هجوم

 ... کرد یدر رگ هاش احساس م قبل

 و یحس یفروکش کرده بود ... و ب حاال

 . و ضعف بر بدنش غالب شده بود رخوت

 گذشت ... فراز برگشت یا قهیدق چند

 روشن گاریس کی کهی. در حال ششیپ



  

 یشد ... و برا یانگشتانش دود م ونیم

 . ماگ شکلت آورده بود کی آرام

 ! کنه ی... حالت رو بهتر م رشیبگ -

 ماگ رو ازش گرفت یبا تشکر کوتاه آرام

 یانگشتاِن ب ونیبدنه ِ داغش رو م و

 . ... فشرد حسش

 ... نگاهش دوخته زیم ینشست لبه  فراز

 کرد یدود م گاری... در سکوت س نیزم به

. 

  

 ی... به اندازه  دیرس یبه نظر م گرفته



 ! ... بعد نی، غمگ ایدن یآدم ها تمامِ 

 زهر آلودش رو یِ زد که آرام تلخ یلبخند

 . ... زبانش حس کرد ریز

 که من ی! حتما  ... منتظر یساکت -

 ! بزنم حرف

 گهیکام د کی...  گهیلحظه سکوت د کی

 : ... و باز ادامه گارشیس از

  

 بگم ؟ تو حاال همه دیبا یخب ... چ -

 ! ام بی همه چیز کی! ... من  یدون یم زویچ

 ... گارشیاز س گهیکام د کیهم  باز

 ! بغض داشت صداش



 با مادر زمیهمه چ یروز پدر ب کی -

 ... و بعدش منو پس دیخواب میلعنت

 عمرم زجر ی! ... و من همه  انداختن

 برچسب نیعمر با ا ی! ... همه  دمیکش

  

 کثافت بزرگ شدم نِ یتوه نی... با ا بزرگ

 راه چیکه ه یزی! ... با چ دمیقد کش و

 ... ازش نبود یفرار

 . ... سکوت هیهم چند ثان باز

 ینگاهش م نیغمگ ییبا چشم ها آرام

 و باز دیکش یم ریت شینیب ی غهی... ت کرد

 یجلو یداشت . ول ستنیبه گر لیم



 . رو گرفته بود خودش

  

 گفت دوست نداره با من یزن بابام م -

 ... غذا بخوره ، چون من زیم کی سر

 اگه یدون یو پوستم نجسه ! ... م گوشت

 ، یبزن کیکوچ یبچه  کیحرفو به  نیا

 بچه ی هیمونه ؟! ... بق یم یباق یچ ازش

 تونستن انجام بدن ! هر یم یهر کار ها

 بچه یکردن ... به پا یکه م ییخطا

 من ... اگه یشد ! ول ینوشته م بودنشون

 گفتن از یکردم ... م یاز پا خطا م دست

 ... کردم یکه م ی! هر کار مهیحرومزادگ



 ... زدم یکه م یحرف هر

  

 سوخت ! ... دستش رو یاز درون م آرام

 : فراز گذاشت یزانو یبرد و رو جلو

 ! فراز -

 . ... ... پر از بغض و درد دیفراز خند بعد

#۶۲۸ 

 ! یبگ یتون ی... م یدون یحاال هم تو م -

 یبگ یتون یآماده ام که بشنوم ! ... م من

  

 که باهات یام ... که هر کار بی همه چیز که

 بوده ... که میحرومزادگ یاز رو کردم



 ... دیهم واقعا  حق با تو باشه ! شا دیشا

 : باز صداش کرد آرام

 ! دونستم ! خبر داشتم یفراز ! ... من م -

 فراز برگشت و یپر از بهت و ناباور نگاه

 آرام نشست ... آرام ادامه یچشم ها یتو

 : داد

  

 قبل تر از یلی... خ شیوقت پ یلیاز خ -

 ... ماجراها و اون نامه نیا ی همه

 !؟ یچطور -

 من ی؟! ... برا یداره که چطور یفرق -

 یبه بعد حت ییجا هیمهم نبود ! ... از  اصل  



 ... کرده بودم فراموشش

  

 رو گارشیو ته س دیکش ینفس تند فراز

 . خاموش کرد زیم یرو

 امکان نداره ! ... امکان نداره برات مهم -

 ... ! من نباشه

 : باز هم با آرامش صداش کرد آرام

 ! فراز ! فراز -

  

 به فراز شتریو ب دیرو جلو کش خودش

 ستادیکرد ... بعد از جا بلند شد ... ا کینزد

 . فراز یپاها نیب



 اون گذاشت یشونه  یدستش رو رو کی

 موهاش ونیاش رو م گهیدستش د و

 شد رهی. فراز سر باال برد و بهش خ فرستاد

. 

 دیبرام مهم باشه ؟! چرا با دیچرا با -

 که از طرف تو نبوده و از طرف پدر یضعف

  

 !؟ دمیکوب یسرت م یمادرت بوده رو تو و

 یکیبچه آزارم ؟  یروان کیمگه من  ...

 زن بابات ؟! ... هووم ؟! ... من اگه هیشب

 !؟ یاون هستم ... پس چطور عاشقم هیشب

 !، مگه نه ؟ گهید یعاشقم ...



 : خالصانه پاسخ داد فراز

 ! یلیخ -

  

 دونم ! منم ی، م یدیفراز ... تو رنج کش -

 چی... ه یبدون نویا دی! ... با دمیکش رنج

 باشه دهیکه رنج ند ستین ایدن یتو یانسان

 که یزی! ... چ ستیدست خودمون ن نیا !

 میریبگ ادیکه  نهیخودمونه ... ا دست

 ... خودمون میرو ببخش گرانی! د میببخش

 ! میببخش رو

  

 ! وقتا محاله ی... بعض دنیبخش -



 حرف نزن فراز ... که انگار یجور هی -

 به ازیو ن ینکرد ییخطا چیه خودت

 ! یندار دنیبخش

#۶۲۹ 

 . ... فراز سکوتِ 

  

 ... دو قدم پساپس دیکش ینیآه غمگ آرام

 لبه یو از اون فاصله گرفت و باز رو رفت

 هدف یکه ب یکاناپه نشست . با نگاه ی

 : روبرو دوخته شده بود ... ادامه داد به

 ! یچ یعنیفهمم که نفرت  یمن م -

 یفهمم ... وقت یامشب تو رو م حال



 خودم ادی...  دمتیانتقام د یتشنه  اونقدر

 کیشب ...  کیازدواجمون  لی! اوا افتادم

 حالم بد بود ... نشسته یلیکه خ یشب

 کردم ! ... بعد یم هیتخت و گر یرو بودم

  

 اومد ... که بهم لذت یافکار هیسرم  یتو

 ! داد یم

 : دهانش رو قورت داد ... باز گفت آب

 نییپا امیسر و صدا ب یفکر کردم که ب -

 یآشپزخونه رو بردارم و ... وقت یچاقو ...

 یقلبت ! حت ی، فرو کنم تو یخواب

 نییپلکان هم پا یها مهیتا ن یواشکی



 ... شدم بهت رهیخ قهیو ... چند دق اومدم

  

 ... یبود دهیکاناپه خواب نیهم یرو که

 ! خواست بکشمت یم دلم

 : دیآهسته پرس فراز

 !؟ یچرا نکشت -

 !؟ ی... بعدش چ دمیچون از خودم پرس -

 یتو رو کشتم ... بعدش چ نکهیبعد از ا ...

 یشم ؟! آزاد م یشه ؟ ... خوشبخت م یم

 یچیه دمیشم ؟! ... د ی؟! ... آروم م شم

  

 آدم کی، به جز  یچیشم فراز ... ه ینم



 گهید زیچ چیتر و نا آروم تر ... ه بدبخت

 میشم ! ... پس از اون لحظه تصم ینم یا

 ... دنتیشروع کنم به بخش گرفتم

 به طرفش ...  دیچرخ یکم فراز

 : دی... پرس اقیو اشت دیبا ترد

 !؟ یببخش ی؟! ... تونست یتونست -

  

 که ینگاهش رو دوخت به اون ... دست آرام

 انگشتانش ونیچونه اش بود رو م ریز

 : ... گفت گرفت

 گرانید یتون یدونم فراز ! ... تو م ینم -

 ی... منم م ی؟! ... اگه تو بتون یببخش رو



 ! تونم

*** 

  

 همون کاناپه یشد که آرام رو یم یساعات

 ... کوسن ها به خواب فرو رفته بود ونیم

 ! بود داریفراز هنوز ب یول

 غرق خواب یبه چهره  رهیبود و خ داریب

 یم گاریآباژور ... س کمرنگنور  ری، ز آرام

 که یی. تا جا دیکش یم گاریو س دیکش

 دود ظیغل یتونه هاله  یکرد م یم حس

 ! نهیدر اطرافش بب رو

  



 یکه بهش مراجعه م یستیقبل تراپ سالها

 به شیافراط لیم نی، گفته بود ا کرد

 یدر کودک شهیهم ر دنیکش گاریس

 مادرش به ی نهیداره ! چون از س لجنش

 لیم نینخورده ... و ا ریش یکاف ی اندازه

 ینشده در ذهنش مدفون شده ، ول ارضا

 . ... زنده بود هنوز

 ونیم یسوخته  مین گاریکرد به س نگاه

 زد ! چقدر از ی... و پوزخند انگشتانش

  

 عمرش به تاراج رفته بود ... به خاطر تمام

 ! انجام داده بودند گهیکه دو نفر د یکار



#۶۳۰ 

 خاموش کرد و یگاریس ریز یرو تو گاریس

 سالن شروع به قدم یبلند شد ... و تو بعد

 ... کرد . ذهنش آشفته و درمانده بود زدن

 ! تونست کنترلش کنه ینم

  

 از شهیکرد که هم یفکر م ییزهایچ به

 یبد یکرد . همه  یفرار م شونیآور ادی

 بچه بود در حقش انجام یکه وقت ییها

 . ... حرفاشون یبودند ... همه  داده

 یچطور ی... ول دیبخش دیگفت با یم آرام

 ... ؟



 یبرد ! وقت ادیشد از  یرو نم ییزایچ کی

 شه ... اون یم یآدم بزرگسال بد کی به

 یوقت یتونه از خودش دفاع کنه . ول یم

  

 یو ب کیکوچ یبچه  کیدر حق  یظلم

 که قابل هیزیچ نیروا بشه ... ا دفاع

 ! ستین دنیبخش

 تونستن یآدمها م یاگر واقعا  همه  یول

 گهید ایها رو جبران کنن ... دن یبد تمام

 ! کردن نبود یزندگ یجا

 و رنج زینگاه کرد به آرام ... آرام عز باز

 ! اش دهیکش



  

 کرد ... و در ازار و اذیتبهش  گیجی در

 و جبر اونو به شرط بندیکامل با  یِ اریهوش

 یبچه نبود ... ول کیآورد ! آرام  شیزندگ

 ! از خودش نداشت یهم قدرت دفاع اون

 ! بود یقو یدفاع نداشت ... ول قدرت

 که تونست دشمن خودش رو یقو نقدریا

 ی... و به هر دوشون فرصت زندگ ببخشه

 ! بده

  

 یآرام قو یتونست به اندازه  یفراز نم اگر

 کردن کنارش یزندگ اقتی... پس ل باشه



 ! نداشت رو

 قلب نکهیکرد به خاطر ا یفکر م شهیهم

 یتونه هر کار ی... م ارهیرو به دست ب آرام

 خواسته ی! ... و حاال آرام ازش کار بکنه

 ! دنی... بخش بود

  

 فکر کرد که نقدریفکر کرد ... ا نقدریا

 رو از پشت یصبحگاه دیخورش دنِ یتاب

 . دید پرده

 ! شده بود صبح

 روحش سبک و یخسته ... ول جسمش

 ! معلق در هوا بود ی، مثل پر فیلط



 و بزرگ یسر تا سر یسمت پنجره  به

 ... دیرفت و پرده رو کامل  کنار کش سالن

  

 خودش به یبا قدرت و گرما دیخورش نور

 . ... تاخت درون

 شهر رو یباال همه  نیتونست از ا یم فراز

 ... که کم کم داشت به جنب و نهیبب

 ! افتاد یم جوش

 در آورد ... و بشیج یرو از تو لشیموبا

 ... بوق کیمحسن رو گرفت .  ی شماره

 ... بوق دو

  



 ... الو ؟ -

 : محسن ... فراز گفت یخسته  یصدا

 ! ولش کن بره -

#۶۳۱ 

 نگفت ... انگار یزیچند لحظه چ محسن

 : دی! پرس دهیشن یمطمئن نبود چ درست

  

 !کنم ؟ کاریچ -

 : با آرامش تکرار کرد فراز

 کامران رو ولش کن بره ! ... بگو -

 ! پدرش یدر خونه  بذارنش



 ... ! امم ستیدرست ن ینطوری... ا یول -

  

 کرد فراز یفکر م دیگفت ... شا محسن

 به آرامش یمخدر قو کی ریتأث تحت

 گه که بعدا   یم یزیو حاال چ دهیرس

 : کنه ! ... باز ادامه داد یم مونشیپش

 یدم ! ... ول ی، انجام م یتو بگ یهر چ -

 ! برات دردسر بشه ممکنه

 : گفت فراز

 ! شه ینم -

  

 چوقتیمطمئن بود ! هرمز ه گهید نویا



 ها براش یداد از سمت حاتم ینم اجازه

 : ! ... باز گفت ادیب شیپ یحقوق مشکل

 ! خدا حافظ -

 صبر نکرد تا محسن جوابش یحت گهید و

 بده ... تماس رو قطع کرد ... و بعد رو

 رها ینامرئ یرهایاز شر بند و زنج ناگهان

 ! شد

  

 روشن رو برگردوند و به سمت یپنجره  ار

 یرفت ... هنوز غرق در خواب رو آرام

 سبک یملفه  کی کهید ، در حالبو کاناپه

 . بدنش رو پوشونده بود یرو



 به سمت دستگاه پخش رفت و فراز

 . ... گذاشت یقیموس

 ! من برقص ... لئونارد کوهن با

  

 نیخونه طن یصبحگاه یدر فضا یقیموس

 . فراز به سمت آرام رفت و کنارش انداخت

 کاناپه زانو زد ...  مقابل

 بود ... و چقدر ارزشمند ! ستاره بایز چقدر

 نجاتش یفراز بود ... فرشته  یزندگ ی

 تونست فراز رو یکه م ی! ... تنها کس بود

 ... ! "خودش" آزاد کنه از

  



 خورد ی... تکون دیآرام لرز یچشم ها پلک

 به بدن الغرش ریدلپذ یبعد کش و قوس و

 جدال نیو لذت ا اقی. فراز با اشت داد

 رو تماشا دارشیخواب و ب نیب نیریش

 بلخره آرام چشم باز کرد ی... و وقت کرد

 . بهش لبخند زد ...

 ! ریصبح بخ -

  

 یگفت ... بعد پشت دستش رو رو آرام

 .  دیکش پلکش

 ؟ یرقص یبا من م -

 . شد یقیموس یتازه متوجه صدا آرام



 . نگفت یزیچ یکرد ... ول رتیح یکم

 پاهاش یلبخند زد . ملفه رو از رو فقط

 ... و فراز کمکش کرد تا بلند شد برداشت

  

 بعد هر دو آهسته آهسته شروع کردند ...

 . ... دنیرقص به

 ... شد یم ییبایز یباز هم داشت جا ایدن

 لیکوچکش بلخره به م یپرنده  چون

 . ... به خونه برگشته بود خودش

 

 که حضور داشتن ... در اون یگاهیجا در

 ینامرئ یخط یاز سرنوشتشون ... رو نقطه



 یو جادو ... که م یقیعطر و موس از

 ... و به کلمات دنیرقص یو م دنیرقص

 . ... نداشتن یاجیاحت

  

 دونست یم ی... ول دیپرس ینم یزیچ آرام

 ... ! کرده رییدرون فراز تغ یاحساس که

 دید یداشت به چشم م یول دیپرس ینم

 مهیفراز چقدر فرق داره با مرد ن نیا که

 ... شبید ی وانهید

 باال گرفت تا صورِت اون رو یرو کم سرش

 ... نهیبب

  



 بار داشت به خودش اعتراف نیاول یبرا

 مهم نبود که چطور شروع گهیکرد ! د یم

 به بعد قرار بود چطور نیاز ا ایبود  شده

 براش نیکنه ! ... حاال فقط هم دایپ ادامه

 ! مرد رو دوست داره نیبود ... که ا مهم

 تر از یوسعت تمام احساسش ... و قو به 

 قلبش گذاشته یکه رو ییزخم ها تمام

 ... ! بود

 تموم شد ... و هر دو کم کم از یقیموس

 . ستادنیباز ا حرکت

 ... آسمونِ  قهیدق ستیهفت و ب ساعت

 یاواخر بهمن از پشت پنجره  یِ نارنج



 . شد یم دهید مسدود

  

 راحتش یکامل  فرو رفته بود در صندل فراز

 انگشتانش ونیم یروشن نشده ا گارِ یس ...

 که از طبقه ییداد و به صداها یم تکون

 . کرد یاومد ، گوش م یم نییپا ی

 آدم ها ... و یگفتگو یزمزمه  یصدا

 شد یکه پخش م یمیمل یقیموس یصدا

. 

 فکر بودم که با هر بهونه نیا تو

 تو خونه ارمیبار آسمونو ب هی

  



 نبود که به تو فکر کردن حواسم

 ! آسمونه ... خوِد آسمونه خودِ 

 سردم به تو فکر کردم یایدن تو

 ... تو باغچه چهیو بپ ادیعطرت ب که

 لحظه چشم هاش رو بست و نفس کی

 پر از اشی. دن دیکش یو پر لذت قیعم

 یکه م یو نور شده بود ! هر اتفاق رنگ

 کرد ! ... هر ی.. به آرام فکر م. افتاد

 ادی... به  دیرس یکه به گوشش م یقیموس

  

 افتاد ! هر لحظه اش ... خوابش و یم آرام

 ! گذشت ی... با آرام م شیداریب



 دوم یحاال منتظرش بود ... در طبقه  و

 خودش ! آرام ییتنها ی... تو یشاپ یکاف

 راه بود ... البد نشسته بود یاالن تو حتما  

 ... و حتما   یتاکس کیعقب  یِ صندل یرو

 و بارها با دلهره ساعتش رو چک بارها

 کرده ، لبِ  رید نکهیبود ... و از فکر ا کرده

 ! گاز گرفته بود باشویز

  

 ذهنش حدس بزنه که یکرد تو یسع فراز

 ... زده یبه لب هاش چه رنگ رژ اون

 ی. ب دیپوستش خز ریز یبیعج یگرما

 . بلند شد زیلبخند زد و از پشت م اریاخت



 ! تو فکر کردم ... به تو آره آره به

 تو فکر کردم که بارون بباره به

 تو فکر کردم دوباره دوباره به

 ! داره یتو فکر کردن عجب حال به

  

 یانگشتانش م ونیهنوز هم م گاریس

 ی... دلش هوس دود کرده بود ، ول دیچرخ

 خودش رو گرفته بود که یجلو یسخت به

 رو روشن نکنه . رفت و پشت گاریس اون

 خلوت نگاه ابونِ یو به خ ستادیا پنجره

 . ... دوخت

#۶۳۶ 



 یو رو دیبار ینرم نرمک از آسمون م برف

 نشست . همه جا در آرامش یم نیزم

  

 بود دهیشن یبار از کس کیبود .  محض

 یپژواک ها توننیبرف م یدونه ها که

 یو خفه و خنث رنیرو در فضا بگ یمنف

 بارهیبرف م یوقت نیهم ی. برا کنن

 ! همه جا در آرامشه نقدریا

 ... بخار نفسش دیکش یقینفس عم فراز

 سرد نقش بست ی شهیش یلحظه رو کی

 . بعد محو شد و

  



 گهید ی قهیحاال کجا بود ؟ چند دق آرام

 یکرد تو یفاصله داشت ؟! سع باهاش

 : بر قرار کنه یباهاش تلپات ذهنش

 ... یاین یزود نیآرام خانم ... اگه به ا "

 ! روشن کنم گارویس نیشم ا یم مجبور

 " ! بهت گفتم ها یک نیبب

 ذهنش رو کنترل کنه ... باز به نکهیا یبرا

 : فکر کرد یدکتر اله یها حرف

  

 ! دیبد رییگذشته رو تغ دیتون یشما نم "

 ... دیاز حافظه تون پاکش کن دیتون ینم

 ی! گذشته  دیکارو بکن نیا دینبا اصل  



 ارتباط تِ یبد ... هو ای... خوب  شما

 ؟ ... هر دیکن کاریچ دی! حاال با شماست

 یم ی! هر چ ادیکه از دستتون بر م یکار

 رو که یزی... و هر چ دیجبران کن دیتون

 ! دیری، بپذ دیستیبه جبران کردنش ن قادر

 ی... سع دیبکن یکار گهیهمد یبرا دیبا

 ... ! به دیرو خوشحال کن گهیهمد دیکن

 یها هی! منظورم هد دیبد هیهد گهیهمد

 ... ! بهتر از اونه یزی! ... چ ستین یماد

  

 از خودتون یبهتر ینسخه  دیتون یم شما

 " ! دیکن هیبه پارتنرتون هد رو



 ... و بعد نگاهش گهید قینفس عم کی باز

 انگشتانش . فکر نیب گاریس یرو رفت

 بود یسخت یلیکار خ یلعنت نیبه ا نکردن

 بود ستادهیپشت پنجره ا یمخصوصا  وقت !

 کرد ... و در یبه بارش برف نگاه م و

 . ... آرامش انتظار

  

 لحظه به خودش اومد ... که داشت کی

 گارینخ س کی نکهیا لیذهنش دال یتو

 کرد ! عجب آدمِ  یم هیکنه رو توج روشن

 ! بود یا اراده یب

 نیدلش خودش رو سرزنش کرد . با ا یتو



 لبش گذاشت و به یگوشه  گارویس حال

 . هاشو گشت بیفندک ... ج دنبال

  

 یفندک جلو ِش یآت نکهیمحض ا به

 یزرد رنگ یروشن شد ... تاکس صورتش

 ! شاپ توقف کرد یکه مقابل کاف دید رو

 . ... دینگاهش دو یتو اقیاشت برق

 رهیدر باالپوِش ت دهیچیکه پ دیرو د یزن

 شد و به سرعت ادهیپ ی... از تاکس رنگش

 . شاپ قدم برداشت یسمت در کاف به

 ! بود آرام

  



 ذهنش یدونست آرام صدا ی... م دیخند

 گاریس نیذاره که ا یشنوه و نم یم رو

 ! بشه روشن

#۶۳۷ 

 زیم یرو گارویپنجره رو چرخوند ... س از

 استقبال از آرام ... تا کنار یبرا گذاشت

 . رفت یچوب یها نرده

  

 ... شاپ شد یکه وارد کاف دیرو د آرام

 از یدیلباسش غبار سف یشونه ها یرو

 نشسته بود . بعد سرش رو باال برد و برف

 . ... دیرو د فراز



 ... زد لبخند

 دیپوست فراز خز ریگرم و محرک ز یلذت

 . قلبش رو به تپش وا داشت و

  

 از پلکان وسط کافه باال اومد ... فراز آرام

 قدمش رو با نگاه دلتنگ و جستجو هر

 دنبال کرد . بعد دستش رو جلو برد گرش

 اون یانگشتا ونیآرام دستش رو م ...

 . گذاشت

 ! سلم -

 و یسیانگل قهی یمشک یبا اون پالتو آرام

 اهیس زیر یبا خالها دیاسکارف سف ینیم



 . دیرس ینظر م جذاب به تینها یب ...

 دوست زِ ی... عز یخوش اومد یلیخ -

 ! من یِ داشتن

 ؟! ... از یتو زود اومد ایکردم  ریمن د -

 ؟ یینجایا یک

 ! شهیم یساعت مین -

  

 . انداخت شیبه ساعت مچ ینگاه آرام

 کردم قرارمون ساعِت هفت و یفکر م -

 ! مهین

 ، من زود اومدم ! ... منتظر دونمیم -



 ! تو رو دوست دارم یبرا موندن

#۶۳۸ 

  

 انبوه مژه ونیکرد و بعد از م یمکث آرام

 به فراز یخورده اش نگاه ملیر یها

 . ... بعد لبخند زد انداخت

 بم و یصدا نیبا کلمات ... ا یباز

 یکه از همون روزها یزی... چ ندیخوشا

 ! شد ینقطه ضعف آرام محسوب م اول

 کرد یکرد ... و مبهوت م یمسحور م اونو

! 

 ! زمیازت ... عز یمرس -



 : فراز گفت  

 فضا رو عاشقانه کمی هیخب ... نظرت چ -

 !؟ میکن تر

 آرام رد شد و با یشونه  یاز رو دستش

 رو روشن زیم ی، شمع معطر رو فندکش

 . کرد

 یعاشقانه  تِ ید نیاول نیا شهیباورت م -

 !؟ مهیزندگ تمام

 . مقابل آرام یصندل ینشست رو و

  

 بهش یو نگاه دیبسته خند یبا دهان آرام

 خواست مچش رو ی... انگار م انداخت



 ! رهیبگ

 چیه یالسلم هیعل یلیتو خ نکهیدر ا -

 ادعا یخوایواقعا م ی! ... ول ستین یشک

 !؟ ینبود یزن چیقبل از من با ه یکن

 : به سرعت پاسخ داد فراز

 ! نبودم -

  

 : گفت یبا ناباور آرام

 ! بروووو -

 : خواست از خودش دفاع کنه فراز

 ! نبودم یزن چیمن قبل از تو عاشق ه -



 !؟ یرفت یو باهاشون کافه نم -

 ! معلومه که نه -

 !؟ یرفت یپس کجا م -

  

 ... ! دیرس یافتاده به نظر م ریکامل گ فراز

 به خنده افتاد . فراز نفس کدفعهی آرام

 ... انگار به آرام بر نخورده دیکش یراحت

 : داد ریی! ... بعد به سرعت بحث رو تغ بود

 بگو ! طبق تیخب ... از امتحان رانندگ -

 !... هووم ؟ یگند زد معمول

 گرفت ، انگار انگشت یآرام حالت صورت

 شده بود دهیکوب ییپاش به جا ی کهیکوچ



 : کرد از خودش دفاع کنه یسع !

  

 پنجم یدفعه  نیطبق معمول ؟! ... ا -

 ... ! هنوز بود

 : گفت ... آرام ادامه داد یهووم فراز

 ها هستن که بعد ده بار هنوز یلیخ -

 ! نشدن قبول

 جا داره گند گهیپس تو هنوز پنج بار د -

 ! یبزن

  

 یچندم تو شهر یاصل تو خودت دفعه  -



 !؟ یشد قبول

 ... با انگشتانش عدد دو رو نشون داد فراز

 . کردن در آورد هیگر یادا آرام

 آخر عمرم به خاطرش ازت قراره تا -

 !بشنوم ؟ حرف

  

 گهیمن ! ... اصل تو ده بار د زینه عز -

 ایشو ... اصل قبول نشو ! ... اصل ب قبول

 ! گردن من سوار شو یرو

 فرصت یبگه ... ول یزیخواست چ آرام

 رو در پلکان ییقدم ها ی. صدا نکرد

 : مردانه یی... و بعد صدا دیشن یچوب



 فراز خان ؟ اجازه هست ... -

  

 بود . آرام به سرعت صاف نشست ستایبار

 : و فراز گفت ...

 ! ساسان جان دیاریب فیبله ... بله ! تشر -

 اومد و با زشونیبه سمت م ستایبار مرد

 خوش به آرام خوشامد گفت . بعد ییرو

 . رو به دستشون داد منو

  

 ... و سیخ کیسفارش داد و ک کایتراب آرام

 . دبل اسپرسو خواست کی فراز

 : که رفت ... آرام گفت ستایبار



 ... !؟ یخوریتو م هیها چ یزهر مار نیا -

 کنن یرو حل م نوفنیبسته استام هی انگار

 ! دن یم دستتون

 ! ارهیسر حالم م -

 ! سر حال شو یبهتر یزایبا چ - 

 !براش ؟ یدار نیگزیجا -

 : دیخند آرام

 ! کاکائو ریآره ! ش -

 دیگفت با یامروز م ی... دکتر اله نیبب -

 ! میبد هیهد گهیهمد به

 !؟ یا هیچه هد -



  

 بهتر از خودمون ! ... گفت ینسخه  هی -

 بکنم برات ... خوشحالت کنم یکار هی دیبا

 به خاطر تو گارویگرفتم س میمن تصم ... !

 ! کنم ترک

#۶۴۱ 

 . دیدرخش اقیآرام از اشت صورت

 !؟ یکن یکارو م نیواقعا ا -

  

 بخواد تمام یگاریس کی نکهیا یدونیم -

 ... !کمال ترک کنه ... چقدر سخته ؟ و



 مادرش ی نهینوزادو از س کی نکهیا مثل

 ... رنیبگ

 کار سخت رو نیا یگرفت میو تو تصم -

 !؟ یبد انجام

 ! یبله ... اگه تو بخوا -

  

 یچشم ها یتو یکرد ... با نگاه یمکث

 : ... ادامه داد آرام

 من یبرا دیدر عوضش تو هم با یول -

 ! یانجام بد یکار

 !؟ یچه کار -

 بعدا بهت میگم...-



*** 

 یکلم یب کیخونه گرم بود ... موز یهوا

 که داخل ییها زمیحال پخش بود . ه در

  

 تق یدر حال سوختن بودند ، گاه نهیشوم

 . کردند یصدا م تق

 کینزد ی، دو نفر از دوستا ییحیو  رضا

 نشسته بودند و تخته نرد زیپشت م فراز

 کردند . فراز به همراه دوستش یم یباز

 هاشون الوگید نیهم مشغول تمر هومن

 . بودند

  



 دعوت کرده بود لشیهمه رو به و هومن

 دشونیجد ی لمنامهیدور هم باشن و ف تا

 . کنن نیتمر رو

 ! تونست ... تمرکز نداشت ینم یول فراز

 شد ! نگاهِ  یجمع کارش نم الشیو خ فکر

 یگوشه  یبه گربه  رهیدر فکرش خ غرق

 ! دور ییبود ... و فکرش جا سالن

 یالمصب ! از سگ کمتر گمیتو رو م -

 ما ی فهی! طا یایننگ کنار ب نیبا ا اگه

  

 کیروزه جمع نکرده که  کیرو  شرفش

 ! به باد بره شبه



 که گفته شد ... و در پسش یالوگید

 ! فراز سکوت

 یفراز ، دستش رو جلو ی، همباز هومن

 الیاون تکون داد . فراز از فکر و خ صورت

 یبه نسخه  یلیم یشد ! نگاه ب خارج

 خودش با یها الوگیکه د لمنامهیف

  

 مشخص شده بود ، یزرد فسفر کیماژ

 : ... گفت انداخت

 !؟ یگیسسشر م یچ -

 : دیرو پشت سرش شن ییحی یصدا

 ! دست خودته لمنامهیداش ... البته ف -



 نبود نیا الوگید نیفکر کنم جواب ا یول

 ! ها

  

 با هومن بودم ! ... با شخص نوینه ... ا -

 ! خودش

 یرو رو لمنامهیو ف دیکش یپووف هومن

 : گفت یرها کرد . بعد به شوخ کانتر

 ! خو دل به ییزا ینقش م نیا ریآخر ز -

 ! بده برادر کار

#۶۴۸ 

  

 : هم از پشت کانتر بلند شد و گفت فراز



 ! حاال میکن یم نیتمر میدو ساعته دار -

 ! کنمیساعت تنفس اعلم م مین

 یها سه بار رو یرو با ژست قاض مشتش

 . و بعد از هومن رو چرخوند دیکوب کانتر

 بزرگ سالن و یبه سمت پنجره  رفت

 . ... پرده رو کنار زد ی گوشه

  

 یبود ... تو اطیح یزنها تو ی هیبا بق آرام

 کامل نیزم ی! رو یبه اون سرد یهوا

 یپوش شدا بود و هنوز هم برف م دیسف

 یوجود وسط برف ها صندل نی... با ا دیبار

 بودند و دور هم ... گرم صحبت گذاشته



 یدنینوش یدستاشون ماگ ها ی. تو بودند

 . داشتند گرم

 و با وقارش ! ... به جمع بای... آرام ز آرام

 رو شیدنیاز نوش یگفت و جرعه ا یزیچ

 . دیکش سر

  

 یرنگش کامل از رو یبافِت خاکستر شال

 عقب رفته و گوش هاش لخت سرش

 ! سرما بخوره دی. فراز ترس بودند

 : دیرضا رو شن یصدا

 نیآخر یکی نیاعلم کرده ا یهواشناس -

 ! امساله برف



 : به عقب دیچرخ یلحظه ا فراز

  

 برگردن داخل ؟ ... سرما خوانینم نایا -

 ! خورن یم

 در جمله اش بود که باعث شد یزیچ

 : بهش بخندن ! هومن گفت دوستاش

 ! که گل زدن یکن یرفتار م یینایمثل ا -

 . از دست خودش حرصش گرفت فراز

 تابلو نقدریا گرانید یخواست جلو ینم

  

 ! واقعا دست خودش نبود یکنه ... ول رفتار

 و همه جا نگران آرام بود . اگر به شهیهم



 ی... دلشوره م شدیازش دور م یلیدل هر

 ! گرفت

 دشهیجد یروان یماریب نیکرد ا یم فکر

 ! مطرح کنه یبا دکتر اله دیبا که

#۶۴۹ 

 : گفت یبا لودگ رضا

  

 چند نیشدم ! ... البته ا تینگران سلمت -

 یبه زندگ یگردیاول بگذره ... برم ماه

 ! یعاد

 : پاسخش رو داد ییحی و

 کیفک کنم  گی؟! ... د هیچند ماه چ -



 از دیگذشته ! ... به نظرم فراز رو با سال

 ! مینیرفته بب دست

  

 به یپاسخ منطق چیدر لحظه ه فراز

 انگشت نکهیکه بگه ... جز ا دینرس ذهنش

 ! ارهیباال ب ییحی یرو برا وسطش

 . ... بلندتر شد ییحی ی خنده

 سمت پنجره و به دیباز هم چرخ فراز

 ینگاه کرد ... زنها هنوز نشسته رو رونیب

 هاشون ،گرم گفتگو بودند . حاال یصندل

 یآرام شالش رو دوباره رو خوشبختانه

 ! بود دهیکش موهاش



  

 یاز هر منظره  باتریبود ! ز بایز چقدر

 ! دیشد از پشت پنجره د یکه م یا گهید

 چقدر فراز تماشا کردنش رو دوست ...

 ! داشت

 : دیرضا رو شن یصدا باز

 ؟ یزن یفراز ... اسموک م -

 : به عقب ... گفت دیدوباره چرخ فراز

  

 ! نه ... تو ترکم -

 هوی!  یچی! ه نکینه اسموک ... نه در -



 همه الیرو هم ببند خ هییدکمه باال اون

 ! راحت کن رو

 اومد ... در رونیاز آشپزخونه ب هومن

 کیکوچ ینیس کیدستش  یتو کهیحال

 یقهوه داشت . با شوخ یفنجون ها یحاو

 : گفت

  

 ! ها ینبود ینجوریا -

 : رو به سمت فراز گرفت ینیس و

 ! یاسپرسو بزن روشن ش -

#۶۵۰ 

  



 از فنجونا رو برداشت و اسپرسو یکی فراز

 گزنده و نابِ  ی... صورتش از تلخ دینوش رو

 حال حس نیدرهم رفت . با ا یدنینوش

 . سرحال تر شده کرد

 باز کرد و خواست به هومن بگه دهان

 زنگ لشیسر کارشون ... که موبا برگردن

 . خورد

 ! بود هرمز

  

 چند یرو داشت ! انگشتش برا انتظارش

 رد تماس و پاسخ دادن نیب دیبا ترد لحظه

 دیدونست با یکرد ... درست نم حرکت



 خودش رو میکنه . سرانجام تصم کاریچ

 : و تماس رو بر قرار کرد گرفت

 ! لحظه هیرو نگه دار  یالو بابا ؟ ... گوش -

 گذاشت ... بعد زیم یقهوه رو رو فنجون

 پنهان شد که یاتاق یسرعت رفت و تو به

 ورودشون بهشون اختصاص داده ی لحظه

  

 بود . در رو پشت سرش بست ... و شده

 رو دوباره کنار گوشش گذاشت یگوش بعد

! 

 ! سلم -

 : سکوت ... و بعد هرمز گفت یا هیثان چند



 هستم ... که فکر یازت عصبان نقدریا -

 ، سکته یکردم اگه جواب تلفنم رو ند یم

  

 یچ قایدونم دق یاالن نم یکنم ! ... ول یم

 ! بگم بهت

 : زد یشخندین فراز

 یتون یکه م راهی... بد و ب شهیمثل هم -

 ! یکن بارم

 ، بسته ات به دستم شیساعت پ مین -

 ! میبرگشت یچکا ی! ... کپ دیرس

  

 بفرستم کیتونستم اصلشون رو با پ ینم -



 ! پوِل المذهبه اردیلی! چند م برات

 : هرمز به خشم باال رفت یصدا

 همه یب ی کهی... مرت ییالمذهب تو -

 کنه یم کاریمن دست تو چ ی! چکا زیچ

 !؟

 !جمعشون کردم از بازار ! بد کردم ؟ -

  

 پول نقد از نهمهیبا کدوم پول ؟! ... ا -

 !؟ یآورد کجا

#۶۵۱ 

 هم گذاشت و نفس یپلک هاشو رو فراز

 یم ی. با تمام وجودش سع دیکش یقیعم



 . از کوره در نره کرد

 یلیبابا ... بابا بس کن ! من االن حالم خ -

 ! ... گند نزن به اعصابم خوبه

  

 قرمساقو تو فرستاده ی کهیاون مرت -

 ... ! من ... که کلهمو بر داره یپ یبود

 مطمئنم ! ... حاال هم پول گهید نویا

 یو چکامو جمع کرد یازش گرفت خودمو

! 

 ... خب -

 ... ! من مال توئه یفراز ! ... نصف زندگ -

 که داشته باشم ... از خونه ام ، یچ هر



  

 تنم یِ لعنت یاز لباسا یام ... حت کارخونه

 یکرد ی!،... و تو ... سعنصفش مال توئه  ...

 ! یرو بردار کلهم

 : فرازو گرم کرد یلب ها یشخندین

 ! ... من نامشروعم ... به صورت ستینه ن -

 ! رسه یبهم نم یارث چیه یقانون

 ... که اون طرف خط حاکم شد یسکوت

 رو به هدف رشیتونسته ت دیفهم فراز

  

 ... گفت یزی. بعد هرمز دوباره چ بخوابونه

 : آروم تر یبا لحن نباریا



 یگیبه من م یدار هیمزخرفات ... چ نیا -

 !؟

 ! دونم ! ... برو از سهره بپرس ینم -

 تیبهت گفته که عصبان یزیسهره چ -

 !؟ کرده

  

 تحمل اون گهیکرد د یحس م فراز

 ... بود نیهم قتشیرو نداره ! حق مکالمه

 یکردن سهره تا جاها چارهیب یبرا که

 ... مدت نیرفته بود ! ... تمام ا شیپ یبد

 کرده بود پدرش رو ورشکسته کنه ، یسع

 ... و خواسته بود فتهیب یسهره به بدبخت تا



 آبرو کنه ... تا به سهره یرو ب خواهرش

 یاز بدنام ایدن یتو یکس چیه بفهمونه

 شده بود مونیبعد پش ی! ول ستین مصون

 ! گرفته بود ببخشه میتصم یاز وقت ...

  

 رو یتونست کس ینم چوقتیه بتهال

 گرفته بود رها کنه می... پس تصم ببخشه

 ! رهیبگ دهیناد و

 کردم یبودم ! ... سع یبابا ... من عصبان -

 حاال یخودمو آروم کنم ! ... ول ییجورا هی

 شدم ... و تلش مونیپش یلیهر دل به

 ! کردم که جبران کنم خودمو



#۶۵۲ 

  

 : هرمز ... فراز ادامه داد سکوت

 تا یستادی... کنار ا یتو به من گفت -

 رم یزدنت چقدر جلو م نیزم یبرا ینیبب

 ... ! که تا تهش نرفتم یدیخب ... د ... !

 !کنه ؟ ینم تیراض نیا

 : رو شکست نشیسکوت سنگ هرمز

 ... یکنه ... ول میراض دیبا -

  

 !؟ یچ یول -



 یبرا یکه فکر کرد نی! هم یتو پسر من -

 ... یدیزدن من ... برنامه چ نیزم

 . چشماشو فشرد یحوصله گوشه  یب فراز

 !؟ ینکن ! اوک شیهند گهید -

 هم یزیلطفت ... چ نیحاال در برابر ا -

 !ازم ؟ یخوایم

  

 : گفت فراز

 به گردنت ینیدِ  نکهیا یمعلومه ! ... برا -

 ... نباشه

 . اتاق یگوشه  یصندل ینشست رو و



 : گفت هرمز

 ؟ یخوایم یچ -

  

 با کامران ازدواج نینوش آفر خوامیم -

 ! نکنه

 خود یکی نی... ا یکه زد یبعد از گند -

 !؟ گهیشد ! د یخود منتف به

 یپاسخ دادن تعلل کرد و مچ پا یبرا فراز

 تکون داد کیستریه یرو به حالت راستش

 : گفت دیبعد با ترد .

  

 مادر بزرگ رومن ... گردنبند الماس  -



 ! خوامیم

 نگفت ... و فراز یزیچ یلحظات یبرا هرمز

 : کرد اضافه

 که ... شخِص سهره اون گردنبند خوامیم -

 ... ! بندازه گردن آرام رو

 ؟ فتهیاتفاق ب نیا دیبا یکِ  -

  

 خی. تار رمیبگ یآرام عروس یبرا خوامیم -

 ... بهت گمیرو بعد م قشیدق

 !؟ میو ما دعوت -

 معلومه ! ... ناچارم دعوتتون کنم ... که -



 کس و یزنم متوجه نشن ب ی خانواده

 ! کارم

  

 یزبونت ... عقرِب تو شیلعنت به ن -

 کارو نیا دی! ... حاال چرا سهره با نیآست

 !؟ بکنه

#۶۵۳ 

 : زد ... به طعنه گفت یشخندین فراز

 ! گهیآخه ماماِن داماده د -

  

 دونست چرا یچند ... خودش هم نم هر

 برد یم یضیخواسته رو داره . لذت مر نیا



 که نیدونست هم یله کردن سهره ... م از

 مراسم ازدواجِ فراز یمجبور بشه تو سهره

 یکنه ، براش از هر شکنجه ا شرکت

 نیریگردنبند ش نکهیتره ! ... و ا هولناک

 خانم رو به آرام بده ... براش مردنِ  تاج

 ! بود محض

 یلیخ یکه ارزش معنو یموروث گردنبند

 داشت و چند نسل بود که دست به یادیز

  

 نیبه بزرگ تر شهی... هم شدیم دست

 ... و بعد از دیرس یخاندان م عروِس 

 ... ی... به بعد مرگش



 بود که یکس نیسهره احتماال اول حاال

 بود زنده بمونه و گردنبند رو با مجبور

 خودش به گردِن عروس فراز یدستا

 ! بندازه

 : گفت هرمز

  

 بهرحال ... آرام عروس منه و اون -

 تئاتر یخوایاگه م یحقشه ! ول گردنبند

 ... و یکن یباز

 تینصف زندگ یگی؟! ... تو م یچه تئاتر -

 و من فقط اون یبه من بد یخوایم رو

 ! خوامیرو م گردنبند



 ! داشت یخب ... اون گردنبند رو خواه -

  

 قول نیفراز راحت شد ... اگر هرمز ا الیخ

 داد ، پس حتما خواسته اش یبهش م رو

 ... و بعد دیکش ی! نفس راحت شدیم انجام

 ... هوا باز شد یاتاق ب در

 ! اومد تو آرام

 ... صورت اون یشد تو دهیفراز کش نگاه

 خندان بود ، گونه هاش گل لبهاش

 . انداخته

  

 یمشک یشال و کاپشن باد یهولک هول



 تخت یرو از تن در آورد و رو رنگش

 . انداخت

 هرمز دیفراز به اون بود ... نفهم حواس

 : کرد دییتا یخودیبهش گفت ... ب یچ

 ! هان ؟ ... باشه ! باشه -

 : سمتش دیچرخ آرام

  

 !؟ هیک -

 ! بابا -

 : صداشو باال برد یکم آرام

 ! پدر جون سلم -

#۶۵۴ 



  

 به آرام چشم غره رفت ... بنا به فراز

 دونست ، یکه خودش هم نم یلیدال

 نداشت پدرش و آرام با هم دوست

 تیحساس نیآرام به ا یبشن . ول یمیصم

 زد و با یاعتنا بود ! لبخند یکامل ب اون

 ... کوله اش یو از تو دیچرخ یسبکبال

 . دیدر آورد و پوش یرنگ یسورمه ا یهود

 : گفت هرمز

 ! رو بده آرام یگوش -

  

 : گارد گرفته ... پاسخ داد فراز



 ؟ یدار کاریچرا ؟ با آرام چ -

 ! به تو چه ؟ ... واسه من دور بر ندار ها -

 ... چکا ی هیبه خاطر قض هنوز

 ی... آرام گوش دیجمله رد نشن ی هیبق و

 و کنار دهیکش رونیانگشتانش ب نیاز ب رو

 . خودش گرفته بود گوِش 

  

 مجدد پدر جون ! ... ممنونم ،سلم  -

 !خوبم ! شما حالتون چطوره ؟ یلیخ

 بار دوم به آرام چشم غره رفت یبرا فراز

 یدستش رو جلو برد و بافته  نباریا ...

 ! دیآهسته کش یآرام رو با حرص ول یمو



 . دست اونو پس زد و ازش دور شد آرام

  

 دندوناش ونیلبش رو م یگوشه  فراز

 ... تلش کرد قیعم یو با تفس ها دیکش

 خودشو رو نکنه که تا چه حد دست

 یبود وه عصب نیا قتیحق ی! ... ول هیعصب

 ! خورد ی... خون خونش رو م بود

 ... داد یآرام گوش م یبه صدا ینیبدب با

 اتاق راه یتو یبلند شد و چند قدم بعد

 یتو اریاخت ی. بعد دستهاش ب رفت

 . ... گشت بهاشیج

  



 ... ! به دود داشت یمبرم و دردناک اجیاحت

 : آرام اونو به خودش آورد یصدا یول

 !؟ یگرد یم یزیدنبال چ -

 که مچش رو گرفته باشن یمثل دزد فراز

 : تند پاسخ داد ...

 ! نه -

  

 ادی لتیآهان ! ... فکر کردم باز ف -

 ! کرده هندستون

#۶۵۵ 

 ادشی... بعد  دیکش یزینفس تند و ت فراز

 ! خودش رو هیکه از آرام عصبان اومد



 : دیجمع و جور کرد و پرس عیسر یلیخ

 گفت هرمز ؟ یم یچ -

  

 یباال انداخت و نگاه ب یشونه ا آرام

 از اون گرفت ... دوباره مشغول اعتناشو

 کوله اش شد و پاسخ بِ یج یتو گشتن

 : داد

 ! کرد ی! حال و احوال م یچیه -

 گفت ؟ یم یچ گهید -

 قراره یکِ  نکهی. ا دیپرس مونیاز عروس -

 ... ! بعد میرو دعوت دار ای... ک میریبگ

  



 که صد و پنجاه شصت تا کارت گفت

 ! کنار میاقوام و دوستاش بذار یبرا دعوت

 !؟ یگفت یتو چ -

 : مجدد لبخند زد آرام

 ! گفتم چشم -

  

 یرنگش رو از تو یبعد رژ لب جگر و

 دیکوله در آورد و مشغول تجد بیج

 . شد ششیآرا

 هم فشرد و تمام یفک هاشو رو فراز

 . رو کرد که از کوره در نره شیسع

 ما قراره صد و پنجاه یکل مهمونا -



 ؟ ینفر بشن که تو به بابام قول داد شصت

  

 یعروس ایفراز جان ... من بهت گفتم  -

 مراسم درست و کی دیبا ای،  خوامینم

 ! باشه آبرومند

 گهیمراسممون د یتو زنیها بر یحاتم -

 ؟ شهیدرست و آبرومند م یچ همه

 ! شهیبله م -

 نفس کی... و  دیکش یقینفس عم فراز

 به شویپدر یخانواده  نکهی! ا گهید قیعم

  

 ... به نظرش کار کردیدعوت م مراسمشون



 دیدونست با یبود ! نم یزیانگ نفرت

 ! یبه آرام بفهمونه ... با چه کلمات یچطور

 . آرام زانو زد یرفت و مقابل پاها جلو

 

 نیفکر بودم بزرگ تر یتو یدونیم -

 ؟ ... همه رو رمیرو برات بگ ایدن یعروس

  

 ! میشناس یکه م یکنم ... هر کس دعوت

 ... ها یحاتم یول ...

 یبه طرفش ... با نگاه دیکامل چرخ آرام

 مهربون....

 با هم ... تو میفراز جان ! ما حرف زد -



 ... یکه کنار اومد یگفت

  

 نگفت ... در واقع انجام دادن یزیچ فراز

 کارها سخت تر از حرف زدن در یلیخ

 یقشنگ یکلمه  دنیبود ! بخش موردشون

 و قهرمان یقو یفقط آدم ها ی... ول بود

 ! تونستن انجامش بدن یم

 ی... ول ستین یدونست که قو یم فراز

 ! آرام باشه یخواست قهرمان زندگ یم

  

 . در زد یکس

 !بله ؟ -



 : پاسخش رو داد ییصدا 

 ! ناهار آماده است -

 ... کرد یلب غر غر ریز فراز

 ! کوفت بخورم بابا -

 : بعد صداشو بلند کرد و

 ! میایاالن م - 

*** 

  

 و افسونگر ! پر از عطر و بایز 

 ! درخشان و جادو یرنگها

 نییبالکن اتاق و به پا یبود تو ستادهیا

 بایشده و ز ی... باغ چمنکار کردیم نگاه



 بودند ... تک و دهیچ یو صندل زیم که

 ... بودند دهیکه سر رس ییمهمان ها توک

 که در حال رفت و آمد بودند شخدمتهایپ

 . یقیموس یو صدا ...

  

 از یلبخند زد و بعد کم ییبایز نهمهیا به

 . دیاش رو نوش نسکافه

 بود ! هفتم شیروز ، روز عروس اون

 ! همزمان با سالگرد تولد فراز 

... 

 هست که یسال نیاول نیگفته بود ا فراز

 یجشن تولد داره ! ... گفته بود برا کی



  

 روز رو شاده نیبار در تمام عمرش ا نیاول

! 

 گفت ، خنده یجمله ها رو م نیا یوقت

 رنگش سوسو یخاکستر یچشم ها یتو

 کرد ... یم

 ! میریجشن بگ دیبه بعد با نیاز ا یول -

 ! مهمه یلیمناسبتها برام خ من

  

 : کرده بود یفراز باهاش شوخ و

 !بهت کادو بدم ؟ دیروز تولدم با -

 آرام عمق گرفت . لبخند



 شون تموم شده بود ، یعکاس نکهیاز ا بعد

 ها ترکش یهماهنگ یسر کی یبرا فراز

  

 که شدیم یساعت میبود ... و حاال ن کرده

 . تنها بود آرام

 کجا بود ؟ حاال

 اون تنگ یکرد دلش برا یحس م آرام

 ! شده

 داشیباغ چرخوند ... پ ونیرو م نگاهش

 بالکن و نییبعد صداشو از پا ی! ... ول نبود

  

 ... انگار داشت با دیشن دشیدور از د ییجا



 . زد یحرف م یتلفن یکس

 کرده ! ... تا هفت به ریحاال هم د نیهم -

 ی! ... من نم خوامینم گهینرسونه د دستم

 ... ! علف چهار تا گل بمونم تونم

 ... طبق روال اون چند دیکش یهووم آرام

 زد ! اون روزها یغر م یداشت سر کس روز

 به خاطر استرس مراسم ازدواجشون فراز

  

 از شتریزد ... و اون روز ب یغر م مدام

 ... شهیهم

 دینسکافه اش رو هم نوش یجرعه  نیآخر

 : آهسته به در زد یکه کس ...



 !اجازه هست ؟ -

 ! بعد در باز شد و

#۶۵۹ 

  

 !عروس خانم ... اجازه هست ؟ -

 مثل اقیبودند ! ذوق و اشت دوستانش

 قلبش منفجر شد . به سرعت از یتو یبمب

 . اومد تا به استقبالشون بره رونیب بالکن

 یبود ... اونو گرفت تو ایمیاز همه ک اول

 . و محکم چلوند بغلش

  

 ... خواهر ایمی! ک یخوش اومد یلیخ -



 ! جونم

 ! آرام یچقدر خوشگل شد -

 شیغرق در آرا یچشم ها یتو اشک

 حلقه بست ... چشم دوخت به آرام ایمیک

 از یبیکه ترک دیسف یاون ماکس یتو که

 به شهیاز هم باتریو ساتن بود ، ز پوریگ

 ! دیرس یم نظر

  

 ، یعمد یلبخند زد و با غمزه ا آرام

 : دیبه تور سرش کش دست

 ! ! فراز بهم گفته بود دونستمیخب ... م -

 : گفت نیلی. آ دیخند ایمیک



 خدا رو شکر مشکل اعتماد به نفس -

 ... یگرد یفراز م نیبا ا ی! از وقت یندار

  

 ، اون بود که آرام رو بغل ینفر بعد و

 . ... گرفت

 و بهشون دیچرخ یدوستانش م ونیم آرام

 راهنیگفت . همه شون پ یم خوشامد

 بودند و به دهیسبز رنگ ساتن پوش یها

 ست شده بودند . سحر با یریدلپذ طرز

 : گفت یشوخ طبعانه ا یِ خودپسند

  

 میبد تیبه مراسم عروس یحال هی میگفت -



 ! نظرت میها ست کرد یخارج نیمثل ا ...

 !؟ هیچ

 : گفت آرام

 یسبد گوجه سبز تو کی یواقعا جا -

 ! بود یخال میعروس

 . دیخودش خند یغش غش به شوخ بعد

 . دیکف دستش رو به باسن اون کوب سحر

  

 رو ببند ! ... بچه ها گفتم قرمز شتین -

 ! بهتره ها میبپوش

 : فاطمه گفت و



 یگفت گوجه فرنگ یاون وقت بهمون م -

! # 

۶۶۰ 

  

 آرنج آرام رو گرفت و حواسش رو هیعط

 : دیخودش کرد ... پرس متوجه

 ؟ تونیدعوتن عروس ایخب حاال بگو ... ک -

... 

 ! ها یلیخ -

 !؟ دیهم دار گریماز گریباز -

 ! فراز هستن یدوستا یمعلومه ! همه  -

  



 رو برد ... که باعث شد یاسم چند نفر و

 همزمان هورا سایو پر هیو عط نیلیآ

 : گفت سای! پر بکشن

 ! من آب قند الزم شدم -

 : دیباز پرس هی! عط یصندل ینشست رو و

 مختلط ؟ ایمراسمتون آق بانو جداست  -

  

 آخر شب که جمع یاول جدا هستن ! ول -

 تر بشه ... قراره دور هم جمع یخودمون

 ! میبش

 بپرسه که با یزیفاطمه خواست چ دفعهیا

 ... در یشدن ناگهان باز



 نییقدم داخل اومد ... سرش پا کی فراز

 . کرد ینگاه م لشیو داشت به موبا بود

 ... نشده بود گرانیهنوز متوجه د احتماال

  

 تمام دوستان آرام صداشون رو باال کدفعهی

 ... ! ... دنیو شروع کردند به کل کش بردند

 افتاد لشی! ... موبا دیبه شدت از جا پر فراز

 آرام یصدا داد ! دوستا یو تق نیزم یرو

 و داد غیو ج دنیداشتند با کل کش هنوز

 کردند ... و آرام با یداماد استقبال م از

 ! شده بود رهیفراز خ یبه واکنش ها خنده

  



 بعد دیکش یقیبلخره نفس عم فراز

 هم گذاشت ی. کف دستاش رو رو دیخند

 : گفت و

 ! ممنون یلیممنون ! خ یلیخ -

 نیزم یرو از رو لشیبعد خم شد و موبا و

 . برداشت

#۶۶۱ 

  

 . به طرفش رفت و دستش رو گرفت آرام

 بکش ! بهشون قی... نفس عم زمیعز -

 ! یکن یم عادت

 دوستاش . فراز یبعد شروع کرد به معرف و



 : براشون تکون داد یمودبانه سر یلیخ

 خوشوقتم ! قدم رنجه یلیخ یلیخ -

 که نید ی! ... حاال عروس منو م نیفرمود

 !؟ برم

  

 : دیپرس سایپر

 کجا ؟ -

 ! خانواده ها نایعقد و ا یسمت سفره  -

 ... منتظرن

 : گفت ایمیک

  



 داره غروب دی! خورش می! بر میآره ، بر -

 ! بشه ریکنه ... ممکنه د یم

 انگشت اشاره اش رو دور جمع فراز

 : چرخوند

 شما ی... ول دیببخش یلی؟! ... خ میبر -

 !؟ کجا

 نازک کرد و به یپشت چشم نیلیآ

 : گفت یشوخ

  

 ... چه پررو ! ... ما شروط ضمن شیا -

 ! میهمه جا باش دی! با میعقد

 : گفت فراز



 سال کی! ... چون  نیکرد ریمقدار د هی -

 ! عقدش کردم رفت قبل

 : مچ دست آرام رو گرفت و ادامه داد بعد

  

 ! تا دعوا نشده سرت میبر ای! ب میبر ایب -

 رونیو از اتاق ب دیاونو پشت سرش کش و

 . آرام خنده اش گرفته بود ... با فراز برد

 ییکه دو تا ینطوریشد . هم همراه

 شدند ... فراز یرد م دوریاز کر داشتن

 : گفت

 بیبودند ! خدا نص ییچه ور وره جادوها -

 ... ! نکنه یبشر یبن چیه



  

 : دی. فراز پرس دیخند آرام

 یتا آخر شب قراره تو یجد یجد -

 !باشن ؟ سرمون

 شونه اش به عقب یو از رو دیبعد چرخ و

 راهنیآرام با اون پ یکرد ... . دوستا نگاه

 زیر کهیبه هم ... در حال هیسبِز شب یها

 یزدند و م یبغل گوش هم حرف م زیر

 ! ... پشت سرشون بودند دندیخند

  

 : گفت فراز

 ! لیواو -



 شروع کدفعهیمچ دست آرام رو گرفت و  و

 ! دنیبه دو کرد

#۶۶۲ 

 آرام هم پشت ی... دوستا همزمان

 ! دنیشروع کردند به دو سرشون

  

 ... آرام نییپا دندیو آرام از پله کان دو فراز

 یتونست صدا ی. م دیخند یغش م غش

 دوستاش رو پشت سرشون بشنوه یاهویه

 ! شده بود یوار وانهید یصحنه  .

 تازه یچمن ها ونیکه م یو داماد عروس

 ... و چند دختر دندیدو یشده م اصلح



 ! پوش که دنبالشون بودند سبز

  

 باغ حضور داشتند با یکه تو یکسان

 کردند . آرام یو خنده نگاهشون م تعجب

 حال نیکرد ... و در ع یخجالت م حس

 و شهیدونست که اون روز ، روز عروس یم

 ! ارهیرو در ب یباز وونهیهر د مجازه

 یکه وسط باغ رد م دندیرس یآب یجو به

  … شد

 یفراز دوستاش رو م یشونه  یاز رو آرام

 ! دندیکش یهورا م یاقیکه با چه اشت دید

 ! دلش آب شد یقند تو ...



 رو مرتب کنه پورشیکرد تا تور گ کمکش

 ! بودند دهیرس قیبه آالچ ...

 یعیطب یکه با گلها یعقد ی سفره

 که لیشده بود ... و بزرگان فام آراسته

 ! دندیکش یرو م انتظارشون

  

 خجالت زده ... دوباره دست فراز یکم آرام

 گرفت و همراهش شد تا بهشون رو

 ! بگه خوشامد

 : خانم بغلش کرد یمل

 کهیت هیقربونت برم آرام ... مثل  یاله -

 ! یشد ماه



  

 زد ... پدرش آهسته یجیلبخند گ آرام

 . دیموهاشو بوس یرو

 ! بابا جان یخوشبخت بش -

 یخودش بود ... بعد عمه  یخاله  بعد

 و رامی... عمو و زن عموش ... عل فراز

 و همسرش ... نوش نی! ناز افر تایآناه

 ! نیآفر

 ! محسن و ارمغان و افشار و

  

 و کوچکش بایبغل ارمغان ، دختر ز یتو

 خواب بود ! آرام انگشت اشاره اش رو غرق



 . ارمغان دیاون کش فیلط یگونه  یرو

 : گفت

 ! دی... خوشبخت بش زمیعز -

 : محسن گفت و

 یریتصو نیبهتر نی... ا کنمیاغراق نم -

 ! دنیکه تا حاال چشمام د هست

  

#۶۶۳ 

 ! بعد از اونها ... هرمز و سهره و

 با همون لبخند با وقار و آروم هرمز

 : ... گفت خودش

 خوشحالم یلیخ یلی! خ گمیم کیتبر -



 ! نمتونیب یشاد م نقدریا که

 بلند شیصندل یاز رو یسهره ول  

 سرخ بود ! به کپارچهی... صورتش  نشد

 یشخندیکرد ! فراز ن یو آرام نگاه نم فراز

 : و به طعنه گفت زد

 ! مامان نیخوش اومد یلیخ -

 نشون نداد . آرام با یواکنش چیه سهره

 : دست فراز رو فشرد ینگران

  

 شده ... مهمونا ریفراز جان ! ... د -

 ! منتظرن

 به حرفش گوش داد ... هر دو از فراز



 هرمز و سهره گذشتن . فراز آهسته مقابل

 : گوش آرام گفت کنار

 ! ی؟ ... هول کرد زمیعز هیچ -

  

 ! تیترسم از نامادر یدونم ! م ینم -

 ! بکنه یکار هیمنتظرم  شهیهم

 : زد یشخندین فراز

 که از ینگران نباش ! ... مثل سگ -

 ترسهیبترسه ... سهره از هرمز م صاحبش

 ! کنهینم یکار چیداره ! ه یحرف شنو و

 . ... خودشون گاهیبه جا دندیبعد رس و

  



 . گذشت یبه سرعت م زیچ همه

 دیداد که با حیبهشون توض لمبرداریف

 بگذارن و حلقه گهیدهان همد یتو عسل

 حوصله به یب یهم بکنن . فراز کم دست

 : دیرس یم نظر

 سال کی؟! ... ما  هیکارا واقعا ضرور نیا -

 ... و حاال میعقد کرد شیپ

 : گفت آرام

  

 ! میحلقه دست هم نکرد چوقتیه یول -

 . ... زیاخطار آم یبا نگاه و

 زد . آرام ادامه دنیخودش رو به ند فراز



 : داد

 دوباره مراسم خواستیدلم م یمن حت -

 ! یاجرا بشه ... تو مخالفت کرد عقد

 : خنده اش گرفته بود فراز

  

 !؟ یبود دوباره بله بگ ینیچه تضم -

 : دیهم خند آرام

 ! یچیواقعا ه -

 اون مراسم حلقه و عسل برگزار شد ، تمام

 لمیف نیبدتر کردیفراز حس م کهیحال در

 حس ییجورا کیکرده !  یباز شویزندگ

  



 موفق شد انیدر پا یکرد ... ول ینم یراحت

 ! رهیآرام رو به دست بگ تیرضا

#۶۶۴ 

 . بود اشونیاز اون اعلم هدا بعد

 یطل سیسرو کیخانم  یو مل احمد

 . کردن هیبهشون هد فیظر

  

 داده هیاقوام هم سکه و طل هد ی هیبق

 دوستان آرام پول هاشدن رو ی. حت بودند

 یهم گذاشته بودند و دسته جمع یرو

 . بودند دهیبراش خر بایدستبند ز کی

 ! در آخر از همه ... هرمز و سهره و



 هرمز به عروسش ، همون باغ و یکادو

 یبود که درونش عروس یکوچک یلیو

 ! شد یبرگزار م داشت

  

 چند لحظه ی... برا دیشن نویا یوقت آرام

 ! باور نکرد واقعا

 ! زمیقابلت رو نداره عز -

 ! پدر جون ی! مرس یمرس -

 کوتاه دستاشو دور گردن یلحظه  کی

 . حلقه زد و اونو در آغوش گرفت هرمز

 یانداخت تا کس نییسرش رو پا فراز

 . نهیرو نب اخمش



  

 ازشون دور شد یهرمز دو سه قدم یوقت

 : دیآرام کنار گوش فراز پرس ...

 یباغو برا نیکه بابات ا یدونست یتو م -

 !؟ دهیخر ما

 ! دهیتو خر ی! ... برا زمیما ، نه عز یبرا -

 ! دونستم یبله م ...

 ! یو به من نگفت -

  

 خواستیسفارش کرده بود نگم ! م -

 ! کنه زتیسوپرا



 خودش رو گرفته بود که یجلو یسخت به

 ینکنه ! آرام با ناباور یپدرش دهن کج به

 : کرد نگاهش

 !؟ یکن یم یبه بابات حسود -

 ! سوال رو نده نیداد جواب ا حیترج فراز

  

 فراز یاز اون قسمت مورد علقه  بعد

 ! دیرس بلخره

 ! جلو اومد سهره

#۶۶۵ 

 . کرد یباز هم احساس اضطراب م آرام

 هم گذاشت و تلش یدستاشو رو کف



  

 سهره ... وحشتناک یلبخند بزنه ! ول کرد

 ! بود

 تونست ینم ایخواست ...  ینبود نم معلوم

 ! ظاهر کنه حفظ

 ، ششیپف کرده و غرق در آرا صورت

 که به یداشت . هر قدم یعاد ریغ یحالت

 ، انگار به شدیم کیو داماد نزد عروس

 ی! ... سرخ شدیتر م کینزد شیآت

 ... شیشونیپ ی... عرق رو گردنش

  

 اون رو گرفت و کمکش کرد یبازو هرمز



 مقابلش باال بره ... بعد یتک پله  از

 ! ستادیمقابل فراز و آرام ا درست

 : بگه یزیتلش کرد چ آرام

 نی... ما رو خوشحال کرد نیخوش اومد -

! 

  

 یزیتونست چ ینگفت ... نم یزیچ سهره

 یداشت ... که انگار م ی. نگاهش حالت بگه

 ! بزنه یلیبه آرام س خواست

 نگاه نیکه بود ، آرام از ا یا گهیزمان د هر

 ینداشت و م ییتوز و متنفر سهره ابا نهیک

 ... اون شب یجوابش رو بده ... ول تونست



 ! شیعروس شب

  

 ی. جعبه  دیکش یقیسهره نفس عم بعد

 دستاش داشت رو باز نیکه ب یجواهرات

 . آورد رونیرو ب ی... گردنبند الماس کرد

 محو الماس درشت وسط گردنبند شد آرام

 ادشیبا شکوه بود ! بلفاصله به  یلیخ ...

 شیوقت پ یلیبار ... خ کیکه فراز  آورد

 براشدر مورد گردنبند مادربزرگش  ...

 . ... کرده بود فیتعر

  

 رها نیزم یرو رو یخال یجعبه  سهره



 مخمل یتق برخورِد جعبه  ی. صدا کرد

 پاشون ... آرام از ریز یمرمرها یرو

 . ... چشم گرفت گردنبند

 جلو رفت ... با گهیقدم د کیسهره  بعد

 ، گردنبند رو دور دیلرز یکه م ییدستها

 کرد قفلش رو یآرام انداخت . سع گردن

 ! شد ی... موفق نم ببنده

 : گفت فراز

  

 ! دمیاش رو انجام م هیخودم بق -

 ... دراز کرد به سمت گردن آرام دست

 . دیبه سرعت خودش رو عقب کش سهره



 . حرکت از چشم آرام پنهان نموند نیا

 کارت رو نیا چوقتی... ه چوقتیه -

 ! کنم ینم فراموش

  

 . و لرزان بود فیگفت ... صداش ضع سهره

 یمشغول بستن قفل گردنبند ... ب فراز

 : پاسخش رو داد اعتنا

 ! دوارمی! ام ی... سهره حاتم دوارمیام -

#۶۶۶ 

 از حد خشم شیب ی... به نوع شیخونسرد

 که لرزش ی. به طور ختیرو بر انگ سهره

 یوار شد ... و دستهاش ب وانهید لبهاش



  

 شروع کردند به تکان خوردن . انگار هدف

 چنگ بندازه که یسمانیخواست به ر یم

 ... نداشت وجود

 یِ ! ... لعنت زیهمه چ یآشغاِل ب یپسره  -

 ... ! من یحروِم عقده ا تخم

 و پر اخطاِر فراز به سمتش یخی نگاه

 ... و همزمان بازوش توسط هرمز دیچرخ

 . شد لمس

  

 : گفت هرمز

 تیثیبه ح یضربه ا نیاگه کوچک تر -



 وارد بشه امشب ... سهره ... سهره من

 زبونت رو نگه ی! ... جلو یدون یم خودت

 ! دار

 ... و بعد با لبخند اضافه کرد یقیعم نفس

: 

 ! دیخوشبخت باش -

  

 و سهره از کنارشون عبور کردند و به هرمز

 رفتند . نگاه نگران آرام گرانید سمت

 ریس نیشد ... دلش ع دهیکش همراهشون

 ! دیجوش یسرکه م و

 خوامیطرف ، خوشگلم ! م نیبچرخ ا -



 ! نمیگردنت بب یرو رو گردنبند

  

 به سمتش ... فراز با لذت به دیچرخ آرام

 یمهتاب ی نهیس یالماس رو درخشش

 . شد رهیآرام خ فیو لط رنگ

 گردنبند دور گردن تو نی! ا رهینظ یب -

 ! رسهیبه نظر م باتریز

*** 

 الیخواب و خ نیآرام ع یشب برا ی هیبق

 ! گذشت

  

 دونست یکه حاال م یباغ یزدن تو قدم



 به خودشه ... خوشامد گفتن به متعلق

 هاشون ... دوستانش که دورش مهمان

 ... تمام حرف دندیزدند و رقص حلقه

 . ... و خنده هاشون هاشون

 

 نیتا ا شیزندگ یتو یروز چیه چوقتیه

 ! شاد نبود حد

 نیتا ا شیزندگ یتو یروز چیه چوقتیه

 و آزاد بودن رو یاحساِس سبکبال حد

 ! نداشت

 یبهم زدند ... خودش رو تو چشم

 ! دید شوناپارتمان



  

 نهیگرفته بود ... حوله به تن مقابل آ دوش

 یصورتش نگاه م ریبود و به تصو نشسته

 . ... کرد

 دونست که شب اونها هنوز تمام یم خوب

 رو تجربه ی! اون دو نفر قرار بود کار نشده

 که هنوز بعد از اون شب نحِس  کنند

 . ... انجام نداده بودند ازار و اذیت

 هیلذت و آرامش هد گهیبود به همد قرار

 ! بدن

  

#۶۶۷ 



 نهیآ زیو از پشت م دیکش یقیعم نفس

 خونش یشد . اضطراب و ترس تو بلند

 یبهش غلبه م دیبا ی... ول دیجوش یم

 ! کرد

 ! تونست یفراز م با

  

 ترس بود ... و حاال خودش نیباعِث ا فراز

 ! تونست درمانش کنه یم

 که یوجود نداره ! تو قول داد دنیترس یبرا یزیچ چیه

 ! باش ی... قو یبد انجامش

 یب ارتباطچند ماه آخر ...  نیا در

 دو یقرارها یبا فراز داشت . همه  یرینظ



  

 ییها یشون خارج از خونه ... دورهم نفره

 کردند  یشرکت م که

 به یرینظ یموفق شده بود حس ب فراز

 حس نیا دیانتقال بده ... و امشب با آرام

 . کردند یم لیتکم رو

  

 . دیکش یدر پ یو پ قیعم ینفس ها آرام

 . ... بند حوله رو دور کمرش باز کرد بعد

 ! دیپوش یلباس م دیبا

 …شیتمام لباس ها نیب دیچرخ نگاهش

 ... یسبز زمرد ای یمشک ای سرخ



 یکدوم خوب به نظر نم چینه ... ه یول

 ! دندیرس

  

 رگال لباس هاش رو چرخوند و به از

 . فراز رفت یلباس ها سمت

 رگال نیحوله رو از تنش در آورد و ب آرام

 . دیمردونه چرخ یها راهنیپ

  

 ... انتخاب کرد یو ساده ا دیسف راهنیپ

 . رو تنش کرد راهنیپ

 ... از اتاق رونیلرزانش رو فوت کرد ب نفس

 . ... رفت رونیب لباس



#۶۶۸ 

 ... گرم یآبها یتراس بود ... تو یتو فراز

 و یجکوز دیسف یزده بود به بدنه  هیتک

 ... بسته یچشم ها با

  

 ... دیباز شدن در تراس رو که شن یصدا

 . ... زد یعقب چرخ به

 ! ... فکر کردم یاومداوه ... بلخره  -

 ! یدیخواب

 : فقط موفق شد بگه آرام

 ! نه -



  

 ی! ... به نظرم لباس ها یشد بایچقدر ز -

 بهت شتریاز لباس عروست ب یحت من

 ! ادیم

 : دیلبخند زد ... فراز پرس آرام

 !؟ یشیبه من ملحق نم -

 به طرفش و دیبه سرعت چرخ آرام

 کرد ...  نگاهش

 ... به شونه هاش نشست یلرز اریاخت یب

 . کرد یفراز اخم که

 !حالت خوبه ؟ -

 . دیکش ینفس لرزان آرام



 ! آره ، فقط ... سردمه -

 ! رسهیبه نظر م دهیقشنگم ترس یپرنده  -

 براش چنگ و دندون نشون نجایا یکس ...

 !؟ هووم ؟ داده

 . ... بسته لبخند زد یبا چشم ها آرام

 ... فکر کردن به تو منو یترسم ، ول یم -

 ! کنه یم نترس

 ... ! یبگو آرام ! ... بگو منو دوست دار - 

 ! یبهم بگ دیبا

  

 یزیاز چ شتریدوستت دارم فراز ! ... ب -



 ! دوستت دارم یفکرش رو بکن که
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